
Η 4η βιομηχανική επανάσταση



To «έξυπνο» εργοστάσιο



«Διασυνδεδεμένη» εφοδιαστική αλυσίδα

Νέες προτάσεις προς τους πελάτες και νέων πηγών εσόδων

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

• ≥20% βελτίωση παραγωγικότητας

• Έως και 30% μείωση χρόνου από το σχεδιασμό έως τη μαζική παραγωγή 

• Έως και 60% βελτίωση στον παραγωγικό χρόνο των μηχανημάτων

• Έως 10% μείωση δαπανών συντήρησης

• 15-25% μείωση στα αποθέματα α’ υλών και έτοιμων προϊόντων κατά 

• 40% αύξηση ακρίβειας στη διαλογή

• ≥40% βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορικών μέσων 

• 25% μείωση του κόστους των εξερχόμενων μεταφορών (outbound logistics)

«Έξυπνο» Εργοστάσιο
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Η ευκαιρία



Η βιομηχανία σήμερα

Εξαγωγές

• 91% των εξαγωγών αγαθών, €31δισ. το 2018 έναντι €18δισ. το 2010

• 44% των συνολικών εξαγωγών 

Τεχνολογικές επενδύσεις

• 13% των επενδύσεων για μηχανολογικό/τεχνολογικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, έναντι 32% στην ΕΕ

Θέσεις εργασίας 

• Συνολική απασχόληση: 890.000 εργαζόμενοι, 21% του συνόλου της οικονομίας

• Άμεσα: 390.000 - Έμμεσα: 500.000

Κοινωνικό αποτύπωμα

• Φόροι: €1,9 δισ. 45% των Α.Ε.

Παραγωγικότητα 

• 21% περισσότερη παραγωγικότητα από την υπόλοιπη οικονομία (μ.ο. 2014-2018)

• €33 δισ. επενδύσεις μέσα στην κρίση 2009 – 2017

Πηγές: Eurostat: National accounts, Eurostat: Comext, ΑΑΔΕ
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Υπάρχει θέληση 

• 91% των επιχειρήσεων θεωρεί τις ΤΠΕ στρατηγικής σημασίας

• 12η θέση στην ΕΕ-28: Επενδύσεις με σύστημα τύπου ERP 

• 13η θέση: Απόφοιτοι STEM

• 7η θέση: Αγορές ΤΠΕ από δημόσια διοίκηση

Αλλά δεν υπάρχει πυξίδα 

• 52% των επιχειρήσεων χωρίς στρατηγική ΤΠΕ

• 92,5% χωρίς στρατηγική 4ης βιομηχανικής επανάστασης

• 28η θέση: Χρήση προηγμένων συστημάτων

• 28η θέση: Ψηφιακές δεξιότητες

• 25η θέση: Ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς πολίτες

• 27η θέση: Διασύνδεση μητρώων δημοσίου

Η ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας

Δείκτης ΣΕB-DMI, powered by Deloitte 



Αίτια χαμηλής ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων

Έλλειμα εθνικού πλάνου 

προετοιμασίας ενόψει 

της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης 

Προβληματική η σύνδεση 

της βιομηχανίας με

την έρευνα

Δυσκολία στην 

εξεύρεση προσωπικού 

με σύγχρονες 

δεξιότητες

Οι περισσότερες 

μεταποιητικές 

επιχειρήσεις δεν έχουν 

τμήμα R&D

Απουσία κουλτούρας 

καινοτομίας & αντίσταση 

εργαζομένων και 

διοικήσεων στην αλλαγή

Έλλειψη 

οικοσυστημάτων 

συνεργασίας κατά μήκος 

των αλυσίδων αξίας 



Στόχος των επενδύσεων

Βελτίωση αποδοτικότητας και μείωση κόστους | 23,6%

Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών | 17,2%

Vs. 

Θεμελιώδης μετασχηματισμός της επιχείρησης | 7,3%

Επέκταση σε νέες αγορές | 6,9%

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού | 5,6%

Συμμόρφωση με νομοθεσία | 5,1%

Ανταπόκριση σε κινήσεις του ανταγωνισμού | 3,5%

Κυριότερα Εμπόδια

Έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας και 

αντίσταση στην αλλαγή | 21,3%

Καθόλου ή περιορισμένη υποστήριξη / 

κίνητρα από την πολιτεία | 12,7%

Περιορισμοί στις υφιστάμενες υποδομές 

τεχνολογίας | 12,5%

Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων / 

τεχνογνωσίας | 12,0%

Ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων – Πρωτογενής Έρευνα



Χρειαζόμαστε ένα

συνεκτικό

εθνικό

σχέδιο



Βιομηχανία, κράτος και έρευνα

να ενώσουμε δυνάμεις

Επενδύσεις
Σύνδεση 

έρευνας με 
επιχειρήσεις

Δεξιότητες
Ρυθμιστικό 
περιβάλλον


