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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και
σκιαγράφησης της σχέσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με το
διαδίκτυο. Θεωρούμε πως το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο,
οπότε και αξίζει να αναλυθεί από όλες τις πλευρές. Για το λόγο αυτό
προσπαθήσαμε να κάνουμε αναφορά σε όλες τις εκφάνσεις του διαδικτύου, έτσι
όπως μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ΜΜΕ.
Ξεκινάμε την εργασία αυτή από διεθνές επίπεδο αναφερόμενοι στις
παραδοσιακές επιχειρήσεις, που ουδεμία σχέση είχαν με το διαδίκτυο, αλλά
αντίθετα συναλλάσσονταν μέσω των κλασσικών καναλιών, που σημαίνει ότι για
κάθε εργασία που εκτελούσαν, υπήρχε άμεση ή έμμεση επαφή με κάποιο
υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο. Έπειτα σκιαγραφούμε την εξέλιξη που επήλθε,
δηλαδή το πώς έγιναν τα πρώτα βήματα ώστε οι ΜΜΕ να αρχίσουν να
γνωρίζουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από το διαδίκτυο.
Ύστερα παρουσιάζουμε την Ελληνική πραγματικότητα και το πώς
αντιμετωπίζουν οι δικές μας επιχειρήσεις αυτήν την εξέλιξη. Τέλος, κάνουμε
εκτενέστερη αναφορά στο ίδιο το διαδίκτυο δηλαδή στα οφέλη αλλά και στους
κινδύνους που κρύβει, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων που επιδοτεί κατά
καιρούς προκειμένου οι ΜΜΕ να εξοικειωθούν με αυτό και να το εφαρμόζουν
στις καθημερινές τους εργασίες.
Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξουμε και
να παρουσιάσουμε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια ΜΜΕ
να αξιοποιήσει το διαδίκτυο αλλά και να δραστηριοποιηθεί μέσω αυτού
προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.
Θα θέλαμε, επίσης, να τονίσουμε πως έγινε η μεγαλύτερη και καλύτερη
δυνατή προσπάθεια ώστε να ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες και οι αρχές που
διέπουν μια πτυχιακή εργασία, τουτέστιν η αρχή της εντιμότητας σχετικά με την
αναφορά σε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, η αρχή της δυνατότητας
της επανεξέτασης, η αρχή της τελειότητας και η αρχή της συνοπτικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

Asset ενεργητικά στοιχεία επιχείρησης, εδώ: πλεονέκτημα
Beep Knowledge System
βάση συλλογής βέλτιστων πρακτικών στις
τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική μέσω μελέτης παραδειγμάτων
Benchmarking

συγκριτική αξιολόγηση για τις επιχειρήσεις

B2B or Business to Business συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων
B2C or Business to Consumer
καταναλωτή

συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και

CEO

Chief Executive Officer

DSL

Digital Subscriber Line (μεταφορά δεδομένων)

Dot-com επιχειρήσεις με «έδρα» το διαδίκτυο
E-banking διεκπεραίωση τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω
διαδικτύου
EDI

Electronical Data Interchange

ΕΙΤΟ

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Πληροφορικής

ERP πληροφοριακά συστήματα
Eurostat
Οργανισμός ανάλυσης και επεξεργασίας διάφορων στατιστικών
δεδομένων στην Ευρώπη
ISDN

Integrated Services Digital Network (πρόσβαση στο δίκτυο)

Logistics η ροή αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μεταξύ του σημείου
παραγωγής και κατανάλωσης
On-line στο διαδικτυακό τόπο
Off- line εκτός διαδικτυακού χώρου
Project
Site

σχέδιο, πρόγραμμα, τεχνικό έργο

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

SLA Service Level Agreement

6

Stock options

προαίρεση αγοράς μετοχών

Stock grants

αποθεματικές επιχορηγήσεις

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Venture capitals κεφάλαια μακροπρόθεσμων και επισφαλών επενδύσεων
Venture capitalists

αυτοί που επενδύουν τα venture capitals

ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και
Χειροτεχνίας
ΕΠΑΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας
ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΤΑ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

ΕΤΑΚ

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΑΕΚ

Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Κίνδυνοι

ΙΟΒΕ

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

ΚΠΣ

Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

ΚτΠ

Κοινωνία της πληροφορίας

Νέα Οικονομία
διαδίκτυο

η οικονομία που βασίζεται στις εμπορικές συναλλαγές στο

ΟΟΣΑ Οργανισμός για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
ΟΠΣ Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζούμε στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της
κοινωνίας. Μπορεί η οικονομική κρίση να πλήττει πολλές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, παρ' όλα αυτά, όμως, η κοινωνία σαν
οντότητα δεν φαίνεται να πτοείται, αλλά αντίθετα προχωράει μπροστά.
Ο αιώνας που διανύουμε έχει πολύ σωστά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας
της μεγάλης εξέλιξης στον τεχνολογικό τομέα. Πολλά πράγματα έχουν
εφευρεθεί και το επίπεδο ζωής έχει βελτιωθεί σε βαθμό που ποτέ κανείς δεν θα
περίμενε.
Μεγάλο ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έχει διαδραματίσει, φυσικά, το
διαδίκτυο. Αμέτρητο πλήθος δεδομένων και πληροφοριών ρέουν ελεύθερα στον
Κυβερνοχώρο και μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιοδήποτε χρήστη
οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Οι διευκολύνσεις που μας παρέχονται είναι
τεράστιες και ανεκτίμητες. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τη ζωή χωρίς
αυτήν την πολυτέλεια, που μόνο πολυτέλεια δεν θεωρείται πλέον αλλά
περισσότερο θα λέγαμε σαν κάτι το δεδομένο και αναπόσπαστο, συνυφασμένο
με την καθημερινότητα.
Περιττό, ίσως, θα θεωρούσε κανείς να αναφέρουμε πως το διαδίκτυο
έχει εισβάλλει όχι μόνο στη ζωή των φυσικών προσώπων, αλλά και των
νομικών. Ολόκληρες επιχειρήσεις και μονάδες έχουν θεμελιωθεί με τη βοήθεια
του, άλλες λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο στον Κυβερνοχώρο και άλλες
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τον Κυβερνοχώρο.
Η συνεισφορά του διαδικτύου στην προώθηση της εμπορικότητας, τη
διαφήμιση των επιχειρήσεων ή και των προϊόντων αλλά και στην εγκαθίδρυση
νέων προτύπων στον κόσμο του marketing, έχει δώσει μια φρέσκια πνοή στον
επιχειρηματικό κόσμο, βοηθώντας τον να αξιοποιήσει τους πόρους του
καλύτερα.
Εμείς, σαν συγγραφείς αυτής της, θα λέγαμε σχετικά μικρής μελέτης, θα
επικεντρωθούμε στο να αναλύσουμε με τη βοήθεια γνώσεων, πηγών και
μερικών case studies που υπάρχουν διαθέσιμα, το πώς αλληλεπιδρά το
διαδίκτυο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθότι οι ΜΜΕ αποτελούν και την
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ιδιαίτερα ως προς τον μηχανισμό που επινοούν λόγω συχνής έλλειψης πόρων,
που τις αναγκάζει να διαχειρίζονται έξυπνα και οικονομικά αυτούς που
διαθέτουν αξιοποιώντας φυσικά αυτό που τους προσφέρεται στο χαμηλότερο
δυνατό κόστος με τα μεγαλύτερα, όμως δυνατά οφέλη: το διαδίκτυο.
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΜΕ;
Για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της μελέτης αυτής και να
ξεκαθαρίσουμε σε τι αναφερόμαστε, θεωρούμε σκόπιμο να δώσουμε έναν απλό
ορισμό του τι είναι ακριβώς μια ΜΜΕ. Από τότε που εμφανίστηκε η ανάγκη να
δοθεί ένας ορισμός, το θέμα αυτό απασχόλησε και την κυβέρνηση αλλά και
τους μελετητές. Έτσι, υπήρξαν διάφοροι από αυτούς που προσπάθησαν να
δώσουν έναν ορισμό. Ο Brigham και ο Smith (1967) θεωρούσαν πως οι ΜΜΕ
περικλείουν περισσότερο επιχειρηματικό ρίσκο απ' ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε αργότερα και από άλλες μελέτες του Walker το
1975 και του Delone το 1988. Ο Cohran διατύπωσε το 1981 ότι οι ΜΜΕ
τείνουν να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας στη λειτουργία τους απ' ότι οι
μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο Rotch πρότεινε το 1987 ότι οι ΜΜΕ έχουν ελλειπή
στοιχεία και κρατούν μηδαμινά αρχεία σχετικά με τις συναλλαγές που
πραγματοποιούν. Ίσως η πιο σημαντική μεταξύ των απόψεων εκείνης της
εποχής, ήταν αυτή του Barnett και του Mackness το 1983 που έλεγε ότι οι ΜΜΕ
δεν είναι απλά μινιατούρες των μεγάλων, αλλά είναι μοναδικές στο είδος τους
και πρέπει να διέπονται από κανόνες και αρχές προσαρμοσμένα στα μέτρα
τους.
Από την άλλη πλευρά, ίσως ο πιο λεπτομερής και κατατοπιστικός
ορισμός να είναι αυτός που δόθηκε από τον Reynolds και τους συνεργάτες του
το 1994, ο οποίος ορίζει κάποια χαρακτηριστικά που συνιστούν το οργανωτικό
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ΜΜΕ. Τα κυριότερα από αυτά είναι
(Romm, Sudweeks, 2006, σελ. 43):
1. Μικρή διοικητική ομάδα.
2. Δυνατή επιρροή του ιδιοκτήτη.
3. Συγκεντρωτικός έλεγχος.
4. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
5. Πολύ-κλαδικό μάνατζμεντ.
6. Υπάρχει καλή και στενή συνεργασία.
7. Ελλειπής και ανεπίσημος σχεδιασμός λειτουργικού προγράμματος.
8. Μικρός έως μηδαμινός έλεγχος της αγοράς.
9. Δυσκολία εύρεσης επενδυτών και γενικά κεφαλαίων.
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10. Μικρή παραγωγική διαδικασία και τεχνολογία προϊόντων.
11. Μεγάλη αφοσίωση σε λίγους πελάτες.
12. Σχετικά μικρή κλίμακα προϊόντων και υπηρεσιών.
13. Απροθυμία λήψης επιχειρηματικών κινδύνων.
14. Η διεύθυνση της επιχείρησης κατευθύνεται από την προσωπική
ιδιοσυγκρασία του ιδιοκτήτη.
15. Μεγάλη επιθυμία ανεξαρτησίας.
Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την ελληνική οικονομία, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και της
σημαντικής απασχόλησης εργατικού δυναμικού.
Παραδοσιακά στην Ελλάδα, κάτω από τον όρο ΜΜΕ καλύπτονται οι
επιχειρήσεις της βιοτεχνίας και ιδίως όσες είναι μέλη των Βιοτεχνικών
Επιμελητηρίων.
Σαν μέτρο προσδιορισμού των ΜΜΕ υιοθετήθηκε ο αριθμός ατόμων
που απασχολούν αυτές οι επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα, μέχρι 250 άτομα
και:
- είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ,
- είτε έχει σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια
ευρώ(Ν.3299/04).
Ωστόσο ο ορισμός αυτός δεν είναι ούτε σαφής ούτε απόλυτος καθώς
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετα κριτήρια και παράγοντες. Στη Χώρα
μας, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, θεωρούνται ως ΜΜΕ όσες επιχειρήσεις
απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό. Εάν λαμβάνονταν υπόψη ο ορισμός
ΜΜΕ της Ε.Ε., θα περιλαμβανόταν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, καθόσον το
99% των επιχειρήσεων απασχολεί το πολύ 50 άτομα (Τσακλαγκάνος Α., 2005,
σελ. 33).

1.1 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΜΕ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
Το διαδίκτυο δεν είναι απλώς ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Είναι ένα διεθνές δίκτυο δικτύων, που συνδέει περισσότερους από 300
εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και είναι σήμερα η μεγαλύτερη
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«υπερλεωφόρος της πληροφορικής» στον κόσμο (Cortese Α., 1997, σελ. 97). Η
αξία του διαδικτύου έγκειται στη δυνατότητά του να συνδέει εύκολα και φτηνά
τόσο πολλούς ανθρώπους από τόσα πολλά μέρη. Το θαύμα με το διαδίκτυο
είναι ότι κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του και δεν διοικείται τυπικά από κανέναν
(Τζωρτζάκης, Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 172).
Μέσα στην τελευταία δεκαετία το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί από ένα
καθαρά επιστημονικό δίκτυο που ήταν σε μια πλατφόρμα ικανή να κρατήσει τα
θεμέλια μιας καινούριας γενιάς επιχειρήσεων. Το πρώτο κύμα του ηλεκτρονικού
επιχειρείν ήταν, φυσικά, η ανταλλαγή πληροφοριών. Με το πέρας του χρόνου,
όμως, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να είναι διαθέσιμες και στο
διαδίκτυο, δηλαδή να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους και εκεί. Για
παράδειγμα, πέρα από τις αγοροπωλησίες, μπορούμε να κλείσουμε
αεροπορικά εισιτήρια, να μεταφράσουμε ένα κείμενο σε άλλη γλώσσα επιτόπου
σε χρόνο μηδέν, να έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό μας λογαριασμό από το
σπίτι και να πραγματοποιούμε διάφορες συναλλαγές, όπως μεταφορά
χρημάτων, εξόφληση λογαριασμών κ.α. χωρίς κανένα κόστος. Η διαλεκτική
σχέση που εξασφαλίζει άμεσα το Διαδίκτυο μεταξύ των ενδιαφερομένων
(επιχείρησης και πελάτη ή προμηθευτή), η δυνατότητα της στιγμιαίας
απάντησης ή επιλογής και περαίωσης της διαδικασίας της συναλλαγής
καθιστούν μοναδικές τις ιδιότητες του μέσου αυτού.
Η τεχνολογία εξελίσσεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μας βοηθάει στις
εργασίες μας και κατά συνέπεια και στις επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους,
όμως, δεν είναι το ίδιο προσαρμόσιμες στις νέες δυνατότητες. Η Νέα Οικονομία
χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, αλλά η διαδικασία της μετατροπής χρειάζεται χρόνο
για να ολοκληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, η απαραίτητη τεχνολογία είναι διαθέσιμη
και περιμένει να εφαρμοστεί (Amor D., 2002, σελ. 78).
Από την άλλη, για την επιχείρηση που λειτουργεί με τον παραδοσιακό
τρόπο, είναι καλό για την επιτυχή αξιοποίηση του Διαδικτύου να το
αντιμετωπίζει ως προέκταση ή ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων διαδικασιών
της καθόσον, τόσο η ιστοσελίδα της, όσο και οι φυσικές της εγκαταστάσεις,
χρειάζονται την ανάλογη φροντίδα με το συνακόλουθο κόστος για συντήρηση,
επισκευή, εκπαίδευση του προσωπικού, τεχνογνωσία κ.α.(Χατζηκωνσταντίνου,
Γωνιάδης, 2009, σελ. 284).
Στο διάγραμμα που ακολουθεί θα παρατηρήσουμε ότι η εξ’αποστάσεως
εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικά οι καινοτόμες λειτουργίες των
νέων τεχνολογιών δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις.
Αντίθετα οι συνδιαλλαγές με το δημόσιο βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις.
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ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αγορά μέσω Mobile commerce
Ά λλες επ ιχειριματικές χρήσεις
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Αγορά αγαθών
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Ενημέρωση για ανταγωνιστές
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Τραπεζικές συναλλαγές on line
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Διάγραμμα 1
Πηγή: ΦΟΡΕΑΣ - Επιμελητήριο Ημαθίας 2009

1.2 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρχικά σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα. Παραδοσιακές επιχειρήσεις,
οι οποίες ήταν πάντα μπροστά στις εξελίξεις τη δεκαετία του '80, και στις αρχές
της δεκαετίας του '90 αναπτύσσονταν, ενώ ταυτόχρονα προβληματίζονταν, είναι
βέβαιο ότι το τέλος της δεκαετίας τις βρήκε απροετοίμαστες, με αποτέλεσμα να
χάσουν έδαφος, κυρίως λόγω της εμφάνισης νέων εταιριών που ήταν
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βασισμένες σε κάποιο νέο επιχειρηματικό μοντέλο μικρότερων κεφαλαίων,
περισσότερων ιδεών και πιο ευέλικτων στελεχών.
Παράλληλα, ορισμένοι από εκείνους που υλοποίησαν τις ιδέες τους
δημιουργώντας τις λεγόμενες dot-com (εταιρίες με "έδρα" το Διαδίκτυο) -ειδικά
στη Βρετανία και τις ΗΠΑ- κατέληξαν σε αποτυχία, αν και θα πρέπει να
ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει αποτυχία: στην Ελλάδα θεωρείται αποτυχία όταν
δεν αποδίδει μια προσπάθεια, στην Αμερική θεωρείται επιτυχία το ότι
προσπάθησες να δημιουργήσεις κάτι, ακόμα κι αν αυτό δεν πήγε καλά. Ο
κόσμος που σημείωσε παρόμοιες επιτυχίες/αποτυχίες στις ΗΠΑ απέκτησε
εμπειρία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί στην ελληνική πραγματικότητα.
Είναι η δεύτερη ή τρίτη γενιά επιχειρηματιών που θα κάνουν την αμερικανική ή
την αγγλοσαξονική οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική από οποιαδήποτε άλλη
ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί σήμερα η εταιρία τους να μη σημειώνει μεγάλη
άνοδο, αλλά κινήθηκαν σε «περιοχές» που στη χώρα μας δεν μπορούμε να
διανοηθούμε (Ιωάννης Σ. Κατσουλάκος, 2001, σελ. 279).
Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο κρατάει ξάγρυπνους πολλούς
επιχειρηματίες. Στην αρχή ήταν ο φόβος ότι η επιχείρησή τους θα έπεφτε θύμα
εταιριών dot-com που κυκλοφορούσαν γεμάτες με εκατομμύρια δολάρια από
κεφάλαια επενδυτικών εταιριών και δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα
αρχικών προσφορών. Μετά, αφού είχαν ήδη κάνει τη βουτιά στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, οι επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου άρχισαν να ανησυχούν για
συγκρούσεις που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν στα κανάλια διοχέτευσης
με τους διανομείς τους και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που ήδη είχαν.
Όσον αφορά την τιμολόγηση, η νέα γενιά ηλεκτρονικών καταναλωτών
περίμενε χαμηλότερες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση, όταν αγόραζε από
ηλεκτρονικά καταστήματα στο Net. Θα ήταν σωστό οι επιχειρήσεις να πουλούν
με άλλη τιμή online και άλλη τιμή offline; Τι έχει το προβάδισμα στη Νέα
Οικονομία;
Στην αρχή κυβερνούσε η τεχνολογία. Άλλωστε το Διαδίκτυο από μόνο
του ήταν τεχνολογία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρει κανείς μερικούς
καλούς προγραμματιστές, καλλιτέχνες γραφικών και μηχανικούς πληροφορικής
και μετά να τους αφήσει να σχεδιάσουν την επιχειρηματική στρατηγική στο Net.
Πολλοί υπεύθυνοι του Web απόλαυσαν τη νέα τεχνολογία και πρόσθεταν ό,τι
πιο καινούριο έβγαινε στη λεωφόρο της πληροφορικής. Πολύπλοκα γραφικά,
κινούμενες εικόνες, συνδεόμενες υπομονάδες για προβολή των περιεχομένων
και sites δύσκολα στην πλοήγηση είχαν ως αποτέλεσμα αργό κατέβασμα
σελίδων του Web, χαμένους επισκέπτες και αγανακτισμένους καταναλωτές. Το
Boo.com (www.boo.com) είναι ένα καλό παράδειγμα ενός site που σχεδιάστηκε
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από μηχανικούς και όχι ειδικούς στο marketing. Είναι γεμάτο από δυσκίνητα
προγραμματιστικά τεχνάσματα. Όταν ξεκίνησε, μόνο το 40% των χρηστών
κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο site. Αφού οι επενδυτές είχαν
τοποθετήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο Boo.com, τελικά το site
χρεοκόπησε (Fiore F., 2001, σελ. 134).
Οι επιχειρήσεις που δεν ακολούθησαν τον δρόμο της τεχνολογίας,
εμπιστεύθηκαν το site τους στο Τμήμα Επικοινωνιών Μάρκετινγκ, το οποίο
αμέσως μετέτρεψε το site σε ηλεκτρονικές φυλλάδες (brochureware). Στο τέλος
οι εταιρίες που στηρίζονταν στο ηλεκτρονικό εμπόριο ‘ξύπνησαν’ και
διαπίστωσαν ότι « Το μυστικό είναι ο πελάτης», έστρεψαν λοιπόν την προσοχή
τους στην πώληση από το Διαδίκτυο.
Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επανακάμπτουν δυναμικά
στο πεδίο της διαδικτυακής οικονομίας και πραγματοποιούν διεισδυτικές
κινήσεις, είτε οι ίδιες είτε εξαγοράζοντας άλλες και εντάσσοντάς τες στη δική
τους επιχειρηματική ομπρέλα. Τελικά, ίσως ο όρος "dot-com", αντίθετα με τους
μάλλον πρόχειρους ισχυρισμούς ορισμένων, δεν αποτελεί απαραίτητα
συνώνυμο της Νέας Οικονομίας, ούτε αντίθετο κάθε επιχειρηματικής πρακτικής
της λεγόμενης παραδοσιακής οικονομίας. Τίποτα δεν είναι σε θέση να αλλάξει
τους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οι οποίοι ίσχυαν, ισχύουν και
θα ισχύουν πάντοτε (Βασιλείου Μ., 2008, σελ. 56). Απαιτούνται έσοδα και
κέρδος για να επιβιώσει μια επιχείρηση, χωρίς και πάλι η πορεία της να είναι
προδιαγεγραμμένη.
Η μεταβολή στο χαρακτήρα του Διαδικτύου, η οποία ολοκληρώθηκε στα
τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι δεδομένη: το Internet, από κλειστό
ακαδημαϊκό εργαλείο επικοινωνίας μετατράπηκε σε ανοιχτό εμπορικό πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αλλαγή όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν
ταυτίζεται -όπως ισχυρίζονται κάποιοι- με το άνοιγμα αμέτρητων δικτυακών
καταστημάτων κάθε είδους, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεκίνησαν τις
δραστηριότητές τους χωρίς σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο, ξοδεύοντας
αλόγιστα τεράστια ποσά και πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να πωλούν online
το ίδιο εύκολα βιβλία και κατοικίδια ζώα, CD και έπιπλα, καλλυντικά και είδη
σπιτιού.
Υπάρχουν αγορές που μόνο ελάχιστα (ή καθόλου) μπορούν να
ενδυθούν "δικτυακό μανδύα” και όσοι δεν το κατάλαβαν αυτό εκ των προτέρων,
το συνειδητοποίησαν με το χειρότερο τρόπο εκ των υστέρων. Το Intemet ενέχει
ουσία και σοβαρότητα, είναι ευέλικτο και εύχρηστο, μπορεί να μετασχηματίσει
και να βελτιστοποιήσει την εσωτερική δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων
σχεδόν όλων των κλάδων της οικονομίας, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια και
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μαγικό ραβδί που θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα χαρίσει άφθονα κέρδη
στους επιχειρηματίες. Εξάλλου, αν κάτι διασώθηκε και αναδείχθηκε από τη
"λαίλαπα" των προηγούμενων χρόνων, αυτό είναι η πεποίθηση ότι μόνο ο
σωστός συνδυασμός ηλεκτρονικού και παραδοσιακού επιχειρείν μπορεί να
οδηγήσει στην επιτυχία.
Από την άλλη, πρέπει κάποτε να καταρριφθεί ο μύθος ότι οι πρώτοι και
οι "μεγάλοι" είναι αυτοί που πάντοτε κερδίζουν στο Internet. Αν εξαιρέσουμε το
Amazon.com και το eBay, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι πρωτοπόροι
του η-επιχειρείν σήμερα υπολειτουργούν ή δεν υφίστανται, ενώ πολλοί από
τους μιμητές τους συνεχίζουν τις online δραστηριότητές τους ακολουθώντας
σταθερά ανοδική πορεία, εκμεταλλευόμενοι τις αστοχίες και τα λάθη των
πρώτων. Επιπλέον, ενώ η άνθηση της Νέας Οικονομίας βασίστηκε σχεδόν
εξολοκλήρου σε νεοσύστατες, μικρές επιχειρήσεις (startups), σήμερα πλέον
είναι κοινώς αποδεκτό ότι στο παιχνίδι της "καινούριας" Νέας Οικονομίας
επιθυμούν -και οφείλουν- να εισέλθουν όλοι, μεγάλοι και μικροί, "γίγαντες" και
"νάνοι".
Τι συμβαίνει όμως με τους πελάτες; Αυτοί, σε πείσμα των καιρών, όπου
όλα -ήθη, τεχνολογίες και πρακτικές- αλλάζουν, παραμένουν αταλάντευτοι και
εξακολουθούν, πάνω απ' όλα, να δίνουν προσοχή σε ένα στοιχείο: στο
συμφέρον τους. Επίσης, οι καταναλωτικές τους συνήθειες δύσκολα μεταβά
λλονται και ακόμη δυσκολότερα ανατρέπονται. Γι' αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει
να εκμεταλλευτούν κάθε διαφημιστικό μυστικό που γνωρίζουν, να χρησιμο
ποιήσουν με μέτρο το καλύτερο ηλεκτρονικό μέσο προώθησης και προβολής
προϊόντων και υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά να μην προσπα
θήσουν να τους πουλήσουν ακριβά ένα προϊόν που στο φυσικό κόσμο -δυο
βήματα από την πόρτα τους- το βρίσκουν φθηνότερα, σε μεγαλύτερη ποικιλία
και "χαμογελαστά", από το γνώριμό τους έμπορο: θα χάσουν πελάτες και η
αποτυχία θα οφείλεται εξολοκλήρου στους ίδιους.
Η κυριότερη διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της Νέας Οικονομίας είναι
αυτό που ορίζουμε ως κόστος συναλλαγής, το βασικό κόστος το οποίο κυρίως
έχει σχέση με προϊόντα που είναι "ψηφιακά". Το κόστος συναλλαγής σήμερα
μειώνεται συνεχώς, με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως η δυνατότητα
πραγματοποίησης συναλλαγών μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους, ή η απαίτηση για παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το
24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Βέβαια, η απαίτηση αυτή θα δημιουργήσει
σε λίγα χρόνια τεράστια πίεση στα τμήματα Πληροφορικής, κάτι που έχουμε ήδη
δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις για
τη δημιουργία της υποδομής που θα είναι ικανή να υποστηρίξει υπηρεσίες
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"24/7". Στην Ελλάδα, μόνο οι τράπεζες ίσως έχουν αντιληφθεί αυτό το ζήτημα
και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση (Ακαδημία Αθηνών).
Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη νέα από την παλαιά οικονομία
είναι η διαφορετική υποδομή, με κρισιμότερο πρόβλημα εδώ τα logistics. Ειδικά
στη χώρα μας, στον τομέα αυτό μπορεί να έχουν γίνει ορισμένες επενδύσεις,
αλλά από τη βελτίωση της αποθήκης μιας επιχείρησης (ακόμη και τη δημιουργία
υπηρεσίες courier) μέχρι την ίδρυση εταιρίας αποκλειστικά για logistics, ο
δρόμος είναι μακρύς.
Τέλος, στη Νέα Οικονομία μιλάμε για έναν εντελώς καινούργιο κατανα
λωτή, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του εμπορίου έχει στη διάθεσή
του εργαλεία με τα οποία αναζητά και συγκρίνει, πραγματοποιώντας συναλ
λαγές όποτε το θελήσει, από οπουδήποτε και με οποιονδήποτε.
Κανόνες που μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια θεωρούνταν απαρά
βατοι για το παγκόσμιο εμπόριο φαίνεται πως σήμερα παραβαίνονται. Κράτη
που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στο περιθώριο ανακαλύπτουν τώρα ένα νέο
πεδίο δράσης και συναλλαγών, το οποίο είναι ικανό να τα αναδείξει. Τα
τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος χάρτης αναδιαμορφώνεται, και ταυτόχρονα
συνήθειες και πρακτικές δεκαετιών παίρνουν το δρόμο για τη λήθη.
Όπως προαναφέραμε οι εταιρίες dot.com ανήκουν πια στο παρελθόν,
τουλάχιστον με τον τρόπο που τις είχαμε ορίσει μέχρι σήμερα. Το Διαδίκτυο
είναι από μόνο του ένα εργαλείο και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ηλεκτρονικά πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη νέα τεχνολογία
με τρόπους που ποτέ δεν θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στις επιχειρήσεις
του πραγματικού κόσμου. Η δύναμη ήλθε στα χέρια του αγοραστή και, όπως το
Net προσφέρει περισσότερες επιλογές, θα παίρνει όλο και περισσότερο τον
έλεγχο των συναλλαγών και των πωλήσεων. Σήμερα και στο μέλλον το κρίσιμο
για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται ηλεκτρονικά θα είναι η πρόσβαση
στον αγοραστή, δηλαδή πως, που, πότε και τι αγοράζει. Μάλιστα, όταν αυτό
είναι δυνατό, θα είναι κρίσιμη η ιδιοκτησία της σχέσης με τον αγοραστή.
Μια από τις απειλές/ευκαιρίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι
επιχειρήσεις είναι η δύναμη που έχει το Διαδίκτυο να ακυρώνει την ανάγκη
μεσολάβησης, με άλλα λόγια να καταργεί μεσάζοντες. Κάθε ηλεκτρονική επιχεί
ρηση θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που θεωρείται πιο σημαντικό σε κάθε
οικονομία είναι ό,τι σπανίζει περισσότερο. Στη σημερινή οικονομία είναι η
προσοχή του καταναλωτή. Για να προσελκύσουν την προσοχή του αγοραστή,
οι η-επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να προωθούν τα
προϊόντα τους από όλα τα κανάλια επαφής, όχι δηλαδή μόνο από ένα web
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βίίβ,μια βιτρίνα, έντυπους καταλόγους ή ένα κέντρο τηλεαγορών. Γιατί τελειώ
νουν οι μέρες που το Διαδίκτυο θα βασίζεται μόνο στα Αγγλικά, στην Αμερική ή
τα PC (Fiore F., 2001, σελ. 89).
Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, στηριζόμενο στην
ψηφιακή επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων και δρώντας ως καταλύτης στις
υπάρχουσες εμπορικές ισορροπίες, καταρρίπτει παραδοχές και δεδομένα ετών
και ανοίγει νέους ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής αξιο ποίησης του Διαδικτύου. Βέβαια, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις,
μόνο αν πρυτανεύσουν η σύνεση και η ορθολογική χρήση όλων των
εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, με σωστό προγραμματισμό αλλά και
σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς (οι μόνοι ίσως κανόνες που
δεν θα αλλάξουν ποτέ), θα μπορέσει κάθε χώρα να εκμεταλλευθεί πραγματικά
το νέο αυτό μέσο εμπορικών συναλλαγών. Σε αντίθετη περίπτωση οι
επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, και τα αποτελέσματα για τον επιχειρηματικό
κόσμο απτά: αρνητικά και ζημιογόνα.

1.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μέχρι το 1998 ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στη χώρα μας
ήταν περιορισμένος βασικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Από το 1998 και μετά η
χρήση του διαδικτύου τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Έτσι, τον Ιούνιο του 2000 το
σύνολο των Ελλήνων χρηστών, σύμφωνα με έρευνα της AC Nielsen, ανήλθε
στους 600.000 ενώ το 2001 ξεπέρασαν το 1,3 εκατομμύρια. Ένα άλλο στοιχείο
που δίνει αυτή η έρευνα είναι ότι η μέση ηλικία των Ελλήνων χρηστών του
ίντερνετ είναι 36 ετών, αρκετά μικρή σε σύγκριση με τους χρήστες άλλων
χωρών. Η σύνδεση με το ίντερνετ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα
επιστημονικά ινστιτούτα είναι δωρεάν, όμως για όλους τους άλλους το κόστος
σύνδεσης είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες (Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη
Α., 2002, σελ. 122).
Στη χώρα μας δεν είχαμε ποτέ πραγματικές dot-com επιχειρήσεις, και
μάλιστα ήταν τραγελαφικό το φαινόμενο νεαροί απόφοιτοι πανεπιστημίων,
ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, να έχουν συλλάβει μια ιδέα και να
απαιτούν μέσα σε μια εβδομάδα κάποιες χιλιάδες ευρώ για να την
υλοποιήσουν. Τα venture capitals (κεφάλαια μακροπρόθεσμων και επισφαλών
επενδύσεων) δεν ήταν έτοιμα, μόλις λίγα χρόνια πριν ολοκληρώθηκαν
ορισμένες προσπάθειες, οι οποίες μάλιστα προχωρούν αρκετά ικανοποιητικά.
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Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι πως δεν αρκεί μόνο η ιδέα.
Μια εταιρία, ακόμη και μια dot-com, χρειάζεται τις διαδικασίες μιας τυπικής
επιχείρησης για να συσταθεί, να συντηρηθεί, να αποδώσει και να πετύχει
(Πουλάκου- Ευθυμιάτου Α., 2003, σελ. 44).
Στην Ελλάδα, μπορεί η θύελλα να μην έφτασε στις διαστάσεις του
εξωτερικού, ωστόσο το γενικότερο αρνητικό κλίμα στα ξένα χρηματιστήρια
επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, και τη Σοφοκλέους. Έτσι, σφιχτοί προϋπο
λογισμοί, συρρίκνωση εσόδων και απολύσεις εργαζομένων, όλα δηλαδή τα
δραματικά στοιχεία που είδαμε μέσω των διεθνών ειδησεογραφικών
πρακτορείων να χαρακτηρίζουν πολλούς άλλοτε κολοσσούς της παγκόσμιας
οικονομίας, άγγιξαν και τη χώρα μας. Το μόνο που δεν είδαμε μέχρι σήμερα
στην Ελλάδα είναι ύποπτες συναλλαγές και "μαγειρέματα" στοιχείων, με
δράστες ανώτερα στελέχη εταιριών Πληροφορικής.
Το τοπίο λοιπόν -και στην Ελλάδα- είναι ξεκάθαρο, αρκεί μόνο η κοινή
λογική για να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, χρήσιμα και καθοριστικά,
ώστε μια dot-com εταιρεία να βαδίσει στο δρόμο της επιτυχίας.
Η κατάσταση στη χώρα μας, όσον αφορά στον τομέα της Πληροφο
ρικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Νέας Οικονομίας γενικότερα, δεν διαφέρει
σε πολλά σημεία από την αντίστοιχη της υπόλοιπης Ευρώπης, ή ακόμη και των
Ηνωμένων Πολιτειών, τηρουμένων των αναλογιών. Ένα από τα θετικά στοιχεία
του χώρου των νέων τεχνολογιών είναι το γεγονός ότι, ακριβώς εξαιτίας του
αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η "διαφορά φάσης" που
παρουσιάζεται στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (και
κοινωνίας) σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εδώ είναι μηδαμινή.
Επιπλέον, κατά γενική ομολογία οι επιπτώσεις των τραγικών γεγονότων της
11ης Σεπτεμβρίου ελάχιστα άγγιξαν την ελληνική επιχειρηματική δραστη
ριότητα.
Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, κινούμενες με μεγαλύτερη
σύνεση και σοβαρότητα. Από την άλλη πλευρά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις σχεδόν το σύνολο δηλαδή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου- έχουν πλέον
αντιληφθεί ότι οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι ένας ακόμη
δυσάρεστος τρόπος απώλειας χρημάτων αλλά αποτελούν κίνηση στρατηγικής
σημασίας, σοβαρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα και κινητήρια δύναμη για τη
σωστή λειτουργία, ανάπτυξη και κερδοφορία τους. Έτσι, επενδύοντας σε
τεχνική υποδομή ωφελούνται οι ίδιες αλλά υποστηρίζουν και τον αντίστοιχο
κλάδο και διευρύνουν τη βάση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
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1.4 Η ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Ύστερα από την αρχική μεγάλη κρίση, η δεύτερη γενιά της επανά
στασης της νέας τεχνολογίας αλλά και της νέας επιχειρηματικής αντίληψης είναι
παρούσα και περιμένει τους σύγχρονους επιχειρηματίες που θα θελήσουν εκ
νέου να την κατακτήσουν.
Βέβαια, από τη θύελλα στην ξαστεριά ο δρόμος είναι μακρύς και
δύσβατος. Βοήθημα στην ανάκαμψη ίσως αποδειχθούν οι κάθε είδους
δικτυακές υπηρεσίες που συνεχώς κερδίζουν έδαφος.
Είναι γεγονός πως η κατάσταση είχε φθάσει στο απροχώρητο. Μερικά
χρόνια πριν, οι επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας και γενικότερα της τεχνο
λογίας, κατά το κοινώς λεγόμενο "έπιασαν πάτο". Ωστόσο, η επόμενη γενιά του
η-επιχειρείν, η οποία αρχίζει να αναδεικνύεται στις δικτυακές γειτονιές του
κυβερνοχώρου, οφείλει (και αρκεί) να χαρακτηριστεί από ένα στοιχείο: τη
σοβαρότητα. Σοβαρότητα προς τους δικτυακούς πελάτες-καταναλωτές (με
σωστά δομημένα, ασφαλή και ελκυστικά ηλεκτρονικά καταστήματα, πλούτο
πληροφοριών, άμεση ανταπόκριση σε ερωτήσεις και παράπονα, ποικιλία
προϊόντων και προσιτές τιμές) αλλά και προς τον ίδιο τους τον εαυτό (με
συνετές και προσεκτικά επιλεγμένες επενδύσεις, προσγειωμένες απαιτήσεις
κερδών, σχεδιασμό, ανάλυση και προγραμματισμό, υπομονή και επιμονή).
Η πρόκληση για τον "ηλεκτρονικό" επιχειρηματία δεν είναι πια η
απλοχεριά και το ύψος των επενδύσεών του αλλά η βέλτιστη εκμετάλλευση της
τεχνολογικής προόδου για την καλύτερη αξιοποίηση ενός μελετημένου και
σωστά ζυγισμένου επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές
της παραδοσιακής, δηλ. της μοναδικής πραγματικά "υπαρκτής" οικονομίας. Η
πρόκληση αυτή αποτελεί και τη μοναδική ευκαιρία που διαφαίνεται σήμερα στον
ορίζοντα και είναι στο χέρι κάθε επιχειρηματία να την αδράξει.
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι δυναμικές εξελίξεις τόσο στον κοινωνικό όσο και στον οικονομικό
τομέα τα τελευταία χρόνια αναμφισβήτητα ωθήθηκαν ή/και υπαγορεύθηκαν από
την ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
(ΤΠΕ), καθώς και από την αντίστοιχη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αγαθών.
Ωστόσο, η έρευνα και η χάραξη σχετικών πολιτικών (που βασίστηκαν σε
μελέτες παραδείγματος και βραχυπρόθεσμες αναλύσεις) δημιούργησαν
προσδοκίες που σε αρκετές περιπτώσεις δεν ευοδώθηκαν.
Η μέτρηση των πραγματικών και δυνητικών επιδράσεων των ΤΠΕ στο
διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο καθιστά την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
αρκετά πολύπλοκη -ιδιαίτερα όμως χρήσιμη- διαδικασία. Γι' αυτόν ακριβώς το
λόγο δημιουργήθηκε το Beep (Better eEurope Practices) Knowledge System,
μια βάση συλλογής βέλτιστων πρακτικών μέσα από μελέτες παραδείγματος.
Μολονότι αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη
μεθοδολογία οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων, με συστηματικό τρόπο
και με άξονα τη δημιουργία μιας "γνωσιακής" βάσης δεδομένων με κυρίως
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν περίπου 400
μελέτες παραδείγματος που εξετάστηκαν από το Beep Knowledge System,
ιδιαίτερα δε εκείνες που αφορούν στο χώρο των λεγόμενων ψηφιακών ΜΜΕ. Τα
συμπεράσματα που εξάγονται από αυτές τις περιπτώσεις έρχονται να
επιβεβαιώσουν τις γενικότερες τάσεις και προοπτικές για τη Νέα Οικονομία και
την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη (www.beep-eu.org).

2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) με την πραγματοποίηση
κάθε είδους εμπορικής συναλλαγής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ
επιχειρήσεων και ιδιωτών ( Weil, Vitale, 2001, σελ. 67). Το ηλεκτρονικό εμπόριο
αποτελεί το σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα του η-επιχειρείν -πρωτίστως
αυτό που πραγματοποιείται μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business or
B2B) και δευτερευόντως αυτό που πραγματοποιείται μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών (Business-to-Consumer or B2C).
Αρχικά, ο παγκόσμιος και αποκεντρωτικός χαρακτήρας του Διαδικτύου
κατέστησε τη διεθνή αγορά ένα "χώρο" όπου καταναλωτές και προμηθευτές,
τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, μπορούσαν να συναλλάσσονται άμεσα,
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παρακάμπτοντας κάθε είδους διαμεσολάβηση, φορολόγηση ή άλλο γραφείο κρατικό εμπόδιο. Κατά κάποιον τρόπο, η διαδραστική φύση του νέου μέσου
(Internet) "μεταφέρθηκε" στο ίδιο το αντικείμενο της αλληλεπίδρασης (εμπορικές
συναλλαγές). Έτσι, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 το ηλεκτρονικό εμπόριο
είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, παράλληλα με την εκτίναξη του ίδιου
του Διαδικτύου.
Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε την διεπιστημονικότητα του
ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέροντας μερικές από τις επιστήμες που περικλείει,
όπως είναι το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ψυχολογία και συμπεριφορά του
καταναλωτή, τα Χρηματοοικονομικά, η Λογιστική, η Παραγωγή και οι διανομές,
η Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS), το Μάνατζμεντ και το Εμπορικό
Δίκαιο.
Ευρέως αποδεκτοί ορισμοί του ηλεκτρονικού εμπορίου δόθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 και από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός για
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) το 1998. Οι ορισμοί αυτοί ήταν
σύμφωνοι με την τότε κυρίαρχη θεώρηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως
καναλιού "αγοράς και πώλησης” καταναλωτικών αγαθών μέσω Διαδικτύου,
κυρίως λογισμικού, μουσικών δίσκων, βιβλίων, και ταξιδιωτικών πακέτων, και
φυσικά ως διαφημιστικού μέσου. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν
κατά την πρώιμη αυτή περίοδο αφορούσαν κυρίως σε online καταλόγους ,
ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα καθώς και σε οτιδήποτε σχετιζόταν με το
σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση εμπορικών δικτυακών τόπων και
βάσεων δεδομένων.
Ωστόσο, τα μοντέλα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική
διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Internet προϋποθέτουν τον
επαναπροσδιορισμό πολύπλευρων στοιχείων που έχουν να κάνουν με την
τεχνολογία και την οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και το κανονιστικό της
πλαίσιο, και τέλος με αυτό καθαυτό το online περιεχόμενο και την καταναλωτική
συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται
συνήθως ως εμπόδια στην "απογείωση" του ηλεκτρονικού εμπορίου , γι' αυτό
και έχουν σχεδιαστεί πολιτικές -τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο- για
την υποστήριξη και ενίσχυση της "ωρίμανσης" του κοινού και της σωστής
διαχείρισης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο τον κόσμο.
Η δυνατότητα διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά με μια σχέση 1 προς
1 (καταναλωτής με παραγωγό και αντίστροφα) θέτει σε κίνδυνο το ρόλο των
παραδοσιακών μεσαζόντων, ιδιαίτερα στους κλάδους του λιανεμπορίου και του
χονδρεμπορίου, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί την ανάγκη, σε ένα μεγάλο
κομμάτι του πληθυσμού, ύπαρξης νέων online μεσαζόντων (πάροχοι εξοπλισ
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μού και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, online υπηρεσιών, αποθηκών
δεδομένων (data warehouses), υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου (content
management ), εργαλείων και υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για online
συναλλαγές , marketing, διαφήμισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί αντιφατικά ευρήματα εμπειρικών
ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγοράς του Διαδικτύου
(επίπεδα και "ελαστικότητα" τιμών και αντίστοιχο κόστος για τις επιχειρήσεις) σε
σύγκριση με αυτήν των συμβατικών καναλιών λιανεμπορίου όσον αφορά σε
έναν αριθμό αγαθών όπως CD, βιβλία, λογισμικό, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
και αεροπορικά εισιτήρια. Εντούτοις, η τιμολογιακή "διασπορά" στις online
αγορές δεν βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά θα λέγαμε ότι είναι μάλλον
υψηλότερη (μεταξύ 20 και 33%) για προϊόντα όπως βιβλία, CD και αεροπορικά
εισιτήρια. Αρκετοί είναι οι παράγοντες που ωθούν έναν καταναλωτή να
προσανατολιστεί στο Διαδίκτυο και να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αγορές.
Οι τιμές είναι ένας από αυτούς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι η χαμηλότερη
δυνατή τιμή αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα του αγοραστικού κοινού.
Το πολιτισμικό και κοινωνικό προφίλ των online καταναλωτών και οι πρακτικές
προώθησης των προμηθευτών, από την άλλη, επηρεάζουν σημαντικά την
αγοραστική συμπεριφορά . Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα διάγραμμα που αντι
κατοπτρίζει τις αγοραστικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή στο διαδίκτυο.
«Προϊόντα που αγοράζονται on-line»
6

Ταξιδιωτικά
εισιτήρια

CD's

Computerware

Βιβλία

Προϊόντα
κινητής
τηλεφωνίας

Λουλούδια

Διάγραμμα 2. 1
Πηγή: Focus-Bari

Ο χρόνος συνιστά εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Η εξοικονόμηση του αγαθού αυτού (το Intemet είναι από τη φύση του το
ταχύτερο κανάλι συναλλαγών) αποτελεί για αρκετούς καταναλωτές τόσο

23

σημαντική προτεραιότητα, που συχνά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
περισσότερα για ένα προϊόν με αντάλλαγμα την ταχύτητα διεκπεραίωσης και
παράδοσής του. Εξ ου και η διατήρηση της τιμολογιακής διασποράς που είδαμε
παραπάνω, ως ένα βαθμό τουλάχιστον.
Επίσης, στοιχεία όπως προφίλ καταναλωτών, συνήθειες και
προτιμήσεις, προσθέτουν αξία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, πέραν της
βραχυπρόθεσμης/χρηματικής, καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή εξατομικευμένων αγαθών, υπηρεσιών και διαφημίσεων από τους προμηθευτές. Κατά
κάποιον τρόπο, οι καταναλωτές συμμετέχουν στη διαδικασία τόσο ως πελάτες
όσο και ως "παραγωγοί" πληροφοριών που ενσωματώνονται στην προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών. Στις θετικές συνέπειες μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης
εστιάζει και ο D.Quah στο Weightless Economy in Economic Development
(1999, σελ. 103): "Την αρχική έμφαση στην αγοραστική μόνο διάσταση του
ηλεκτρονικού εμπορίου διαδέχθηκε η ευρύτερη αναγνώριση της σημασίας των
εφαρμογών business-to-business. Γι' αυτό και η συνειδητοποίηση της δυνητικής
επίδρασης των online τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες ‘πίσω από
τη βιτρίνα’ δεν άργησε να επικρατήσει. Αλλά και από πλευράς τζίρου, οι
συναλλαγές B2B αντιπροσωπεύουν μακράν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς
του ηλεκτρονικού εμπορίου”.
Από τα μέσα της δεκαετίας του '60, η εφαρμογή των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων αναπτύσσεται
συνεχώς, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Οι ΤΠΕ γίνονται ολοένα πιο απαραίτητες στην επιχείρηση και στη
διοίκησή της, όσο η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και των σχέσεων που τις
διέπουν αυξάνεται. Η πολυπλοκότητα αυτή προέρχεται από τον ιστό των
σχέσεων αλληλεξάρτησης και των οικονομικών δεσμών, στο πλαίσιο των
οποίων λειτουργεί συνήθως μια τυπική επιχείρηση. Όταν οι τεχνολογίες του
Internet συνδυάζονται με τις ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να "κάνουν περισσότερα με λιγότερα" ("do more with less"), μειώ νοντας τα κόστη διαχείρισης των λειτουργικών διαδικασιών που πλαισιώνουν
τις δραστηριότητές τους στην αλυσίδα αξίας (D. Quah, 1999, σελ. 97).
Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του
ηλεκτρονικού εμπορίου οδήγησαν σε επαναπροσδιορισμό των προσδοκιών και
στο ξεκίνημα μιας πιο ώριμης περιόδου. Η περίοδος που διανύουμε μπορεί
επομένως να χαρακτηριστεί όχι σαν το τέλος του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά
σαν το τέλος της αρχής (Εγχειρίδιο equal Ανδρομέδα, 2005, σελ. 16).
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Αρχική πορεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

►

Μεγάλες
Προσδοκίες

Επενδύσεις
από εταιρίες
στο θ-Εμπόριο

Διάψευση
προσδοκιών,
κατάρρευση
των .οοη

Επαναπροσδι
ορισμός των
προσδοκιών
για το
θ-Εμπόριο

1η Περίοδος Ανάπτυξης του β-Εμπορίου

Ξεκινά μία πιο ώριμη περίοδος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

---------------------------------------------------- ►
2η Περίοδος Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

2.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είτε δεχθούμε ότι το Intemet αποτελεί τμήμα της Νέας Οικονομίας ή της
παραδοσιακής, είτε δεχθούμε ότι αποτελεί πλατφόρμα ανάπτυξης οικονομικών
σχέσεων η οποία δεν ομοιάζει με καμία άλλη, ένα είναι το βέβαιο: στο Intemet
ανευρίσκονται οικονομικά στοιχεία και αναπτύσσονται οικονομικές διεργασίες,
παρόμοιες με εκείνες που ανευρίσκονται σε οποιαδήποτε οικονομία της αγοράς.
Υπάρχουν, δηλαδή, επιχειρηματικοί κλάδοι, δραστηριοποιούμενες εταιρίες,
κέρδη και ζημίες, έσοδα και πωλήσεις, εμπορική νομοθεσία, φορολόγηση κ.λπ.,
που όλα μαζί αποτελούν την Οικονομία του Διαδικτύου. Τα βασικότερα στοιχεία
που απαρτίζουν αυτήν την οικονομία είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η
διαφημιστική δαπάνη, καθώς συναποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για
όσους δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά.
Είναι προφανές ότι κάθε
ενδιαφερόμενος για το η-επιχειρείν οφείλει να γνωρίζει αυτά τα μεγέθη (του
ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαφημιστικής δαπάνης), έτσι ώστε να μπορεί να
προγραμματίσει σωστά τις ψηφιακές επιχειρηματικές του κινήσεις.
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συγκριθεί με ένα παγόβουνο, με την
άκρη του να απεικονίζει το δϋβΙπθββ-ίο-οοπβϋηθΓ (Β20) θ-Οοππθγοθ. Αν και
είναι το πιο ορατό κομμάτι, αποτελεί μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής
εικόνας. Το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου
βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια, στην πλευρά δηλαδή του
δϋβΙπθββ-ίο-δϋβΙπθββ (Β2Β). Περίπου το 70% των εσόδων προέρχονται από το
τμήμα αυτό.
«Το παγόβουνο του ηλεκτρονικού εμπορίου»

Εικόνα 1
Πηγή: Applegate et al.

Παγκοσμίως, τα συνολικά έσοδα του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2003
κυμάνθηκαν μεταξύ 2,5 και 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αυξήθηκαν σε
5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2004 και 10 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007.
Το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εσόδων του διεθνούς ηλεκτρονικού
εμπορίου προέρχεται από το Β2Β.Το 2003, τουλάχιστον το 85% του τζίρου
προήλθε από αγοραπωλησίες μεταξύ επιχειρήσεων, με τους αναλυτές να
προβλέπουν αύξηση του ποσοστού αυτού τα επόμενα έτη.
Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές προμήθειες, το κυριότερο θετικό αποτέλεσμα των online αγορών
είναι η σημαντική μείωση στο κόστος των προμηθειών και η αυξημένη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Περίπου τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που
πραγματοποιούν online προμήθειες δηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ
ή αρκετά θετικά, ενώ σχεδόν μηδενικό ποσοστό αναφέρει αρνητικά αποτελέ σματα. Επίσης, περίπου το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι οι online προμήθειες
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έχουν θετική επίδραση στις σχέσεις τους με τους προμηθευτές τους (ςοonline.gr).

Πηγή^ο-οηίίηΘ^Γ, “Υποδομή και ανάπτυξη δεξιοτήτων”

Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα έσοδα από το B2B ανήλθαν
το 2000 σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και διατηρήθηκαν στο ίδιο περίπου
επίπεδο και το 2001. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στο 90% και πλέον του
ηλεκτρονικού εμπορίου και στο 15% των συνολικών εσόδων από τις αγοραπω
λησίες μεταξύ επιχειρήσεων (φυσικές και ηλεκτρονικές). Τα περισσότερα έσοδα
στις ΗΠΑ προέρχονται από τη μεταποίηση, το χονδρεμπόριο και τις εμπορευ ματικές μεταφορές.
Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα από B2B ανήλθαν
σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ το 2001, 500 δισεκατομμύρια ευρώ το 2002, ενώ
τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2004 κάνουν λόγο για 1 τρισεκατομμύριο
ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί σε μερίδιο 20% στο συνολικό τζίρο των αγορα
πωλησιών (φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία
(2004), τα έσοδα από το B2B αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του
συνολικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τομείς που βρίσκονται στο
επίκεντρο των επιχειρηματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ΕΕ είναι ο
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα logistics, η μεταφορά και η αποθήκευση
προϊόντων, τα χημικά, τα πλαστικά και τα ορυκτά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη,
κεντρική και ανατολική, το B2B παρουσιάζεται ιδιαίτερα ασθενικό: ενδεικτικά, το
2003 τα έσοδα δεν υπερέβησαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι προβλέψεις
για τα επόμενα έτη είναι εξαιρετικά συγκρατημένες.
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Έντονα αυξητική είναι η τάση του B2B στην Ασία και την Ωκεανία. Ο
τζίρος, από 120 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002, ανήλθε σε 300 δισ
εκατομμύρια το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 150% μέσα σε ένα έτος.
Ουραγός στις εξελίξεις είναι -και στο συγκεκριμένο τομέα- η Αφρική. Τα
έσοδα από online συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων το 2002 διαμορφώθηκαν
στα 0.5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2003 άγγιξαν τα 0.9 δισεκατομμύρια.
Τις μεγαλύτερες επιδόσεις στην ήπειρο αυτή παρουσιάζει η Νότιος Αφρική.
Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C, το 2002 οι πωλήσεις
λιανικής σε ολόκληρο τον κόσμο ξεπέρασαν τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια,
ενώ το 2003 πλησίασαν τα 160 δισ. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ το 2000 οι πωλήσεις
ανήλθαν σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2001 σε 40 δισ. δολάρια, το 2002
σε 76, και το 2003 ξεπέρασαν τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, συνεχίζοντας την
κατάκτηση νέων ιστορικών υψηλών. Το 2003 τα έσοδα από online πωλήσεις
ισοδυναμούσαν με το 2% περίπου, του συνολικού εμπορίου.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πωλήσεις από ηλεκτρονικό εμπόριο B2C
υπολογίσθηκαν το 2002 σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2003 σε 50
δισεκατομμύρια ευρώ(ΔηοΓ D., 2002, σελ. 156).
Σε ικανοποιητικό επίπεδο βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ασία
και την Ωκεανία, καθώς οι σχετικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 15
δισεκατομμύρια δολάρια το 2001 και σε 25 δισ. δολάρια το 2002. Η Αυστραλία,
η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα είναι οι χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις στο B2C
στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή. Τις χαμηλότερες επιδόσεις ανά ήπειρο
παρουσιάζει και πάλι η Αφρική. Το 2001 ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου
ήταν μόλις 4 εκατομμύρια δολάρια, για να ανέβει το 2002 στα 70 εκατομμύρια
δολάρια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών που πραγματοποιεί online αγορές σε
τακτή χρονική βάση μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων B2C εντοπίζεται στις
Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τις σκανδιναβικές χώρες (κυρίως Δανία,
Φινλανδία και Σουηδία), αγγίζοντας το 40%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι
περισσότερες χώρες της Αφρικής και ορισμένες της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό,
Βολιβία, Βενεζουέλα, Ονδούρα, Παναμάς), όπου το αντίστοιχο ποσοστό δεν
υπερβαίνει το 1%. Την ίδια στιγμή, σε χαμηλό επίπεδο βρίσκονται οι περισσό τερες χώρες της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Με όρους δαπανούμενων
ποσών, ο μέσος όρος χρημάτων που δαπάνησε το 2003 κάθε καταναλωτής
ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Σουηδία και
αλλού, κυμαινόταν μεταξύ 500 - 700 ευρώ/δολαρίων. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο χρηματικό όγκο πωλήσεων,
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ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, είναι το λογισμικό, τα βιβλία, τα κινηματο
γραφικά DVD, οι ταξιδιωτικές και οι τουριστικές υπηρεσίες (Ναυτεμπορική,
2009, σελ. 8).
Από τη μεριά των επιχειρήσεων, υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης
των ωφελειών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις
καταρτίζουν έναν πίνακα όπου αναγράφονται κάποια από τα οφέλη αυτά και
δίπλα η βαθμολογία του σε μια κλίμακα που κατασκευάζουν ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Παραθέτουμε παρακάτω ένα τέτοιο παρά
δειγμα.
«Πώς οι επιχειρήσεις αξιολογούν τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου»
Α π λ ο π ο ίη σ η ε ρ γ α σ ιώ ν
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Διάγραμμα 2. 2
Πηγή: Fiore F.

Αναφορικά με τους Έλληνες χρήστες, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ελάχιστη
διάδοση. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης,
συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αρκετές
περιπτώσεις υστερεί ακόμα και έναντι χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Το
2002 οι πωλήσεις B2C ανήλθαν σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μικρή
αύξηση υπήρξε το 2003 στα 52 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 3% των Ελλήνων χρηστών του
Διαδικτύου έχει αγοράσει έστω και μία φορά κάποιο αγαθό ή κάποια υπηρεσία,
τη στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ φθάνει το 20%. Επίσημα στοιχεία για το εν
Ελλάδι Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχουν. Άτυπα υπολογίζεται ότι το
2003 κυμάνθηκε στα 100 εκατομμύρια ευρώ (capital.gr).
Το πρώτο αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω
είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία, και στις ανεπτυγμένες
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αλλά και στις υπό ανάπτυξη χώρες. Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη, θα χρειαστεί
να περάσουν πολλά χρόνια για να πάψει το Internet να αποτελεί εναλλακτικό
κανάλι διανομής αγαθών και να υποκαταστήσει το φυσικό εμπόριο σε μεγάλο
βαθμό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν
δείχνει παρά μία διάσταση του φαινομένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί
χρήστες που πραγματοποιούν τις αγορές τους offline, δηλαδή στη φυσική ζωή,
επισκέπτονται πρώτα το Διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα
προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Έτσι το ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός από
συμπληρωματικό κανάλι διανομής, τροφοδοτεί τη λειτουργία του φυσικού
εμπορίου, συνεισφέρει δηλαδή στα συνολικά έσοδα του εμπορίου, από όπου κι
αν προέρχονται.

2.3 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ως αντίδοτο στην ασάφεια των περισσότερων δεδομένων που αφορούν
στο διαδικτυακό εμπόριο και ιδιαίτερα το μοντέλο business-to-business , το
EITO
(European
Information
Technology
Observatory,
Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Πληροφορικής) παρέχει έναν πολύ ακριβέστερο ορισμό του ηεπιχειρείν. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα, που
ενσωματώνει από τη μια το ηλεκτρονικό εμπόριο (μοντέλα 1 προς πολλούς one to many- και ηλεκτρονικών αγορών B2B ) και τους δικτυακούς τόπους
προώθησης και πληροφόρησης, και από την άλλη υπηρεσίες e-business, όπως
π.χ. οι υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής που σχετίζονται με την
παραμετροποίηση, υλοποίηση, φιλοξενία, συντήρηση και διαχείριση λύσεων
ηλεκτρονικού εμπορίου B2C και B2B.
Είναι ευρύτερος ορισμός από εκείνον του ηλεκτρονικού εμπορίου που
περιλαμβάνει όχι μόνο τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών αλλά
και επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, την συνεργασία με επιχειρηματικούς
εταίρους και στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε ένα
οργανισμό.
Το ποσοστό διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C είναι σχετικά
υψηλό στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε σύγκριση με τον κατασκευαστικό
κλάδο και το δημόσιο τομέα. Στις κατασκευές, οι εταιρίες που συμμετέχουν ως
αγοραστές στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εκείνες που διαθέτουν μεγάλη
εφοδιαστική αλυσίδα και υψηλά κόστη προμηθειών, όπως οι αυτοκινητο
βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις παραγωγής χημικών, μετάλλου, εξόρυξης καθώς
και οι οργανισμοί παραγωγής ενέργειας. Αυτοί οι κλάδοι κυριαρχούνται από
μεγάλες εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να
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επενδύουν σε ηλεκτρονικές προμήθειες και πλατφόρμες online εμπορίου. Οι
εταιρίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο
τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες τους (Fiore F., 2001, σελ.
178).
Διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα αναπτύχθηκαν κατά καιρούς με στόχο
την καλύτερη κάλυψη των ενδοεπιχειρηματικών διαδικασιών μέσω των ΤΠΕ και
την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου από εφαρμογές 1 προς 1 (e-tailing ) σε 1 προς πολλούς (όπως η
αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, οι
δημοπρασίες, η χρήση B2B αγορών , το συνεργατικό εμπόριο, και τα forum
ανταλλαγής πληροφοριών), "ψηφιοποίησε" τόσο τις δραστηριότητες προστι
θέμενης αξίας της επιχείρησης όσο και την ίδια την επιχείρηση. Με τον τρόπο
αυτό καταργείται σταδιακά το "επιχειρείν με κέντρο την επιχείρηση", το οποίο
μετεξελίσσεται σε ''επιχειρείν με κέντρο δίκτυα επιχειρήσεων” ή ''επιχειρείν με
κέντρο την ψηφιακή επιχείρηση".
Το βασικό σκεπτικό είναι ότι, με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ και του
Internet, όχι μόνο μπορούν να μειωθούν τα κόστη αλλά να δημιουργηθεί μια νέα
αξία. Η αξία παράγεται από τη διαμεσολάβηση για την πραγματοποίηση
συναλλαγών και τη σύνδεση παραγγελιών μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς επίσης
και από την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως το μοντέλο ASP (εφαρμογές
και επαγγελματικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των συστημάτων της
επιχείρησης μέσα στην ηλεκτρονική αγορά ), οι επιχειρηματικές υπηρεσίες
υποστήριξης συναλλαγών (νομικές και οικονομικές υπηρεσίες, logistics, διαχεί
ριση έργου κ.λπ.), καθώς και υπηρεσίες που υλοποιούν ιδεατές ιδιωτικές
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου για μικρότερες και στοχευμένες κοινότητες
η-επιχειρείν.
Τα οφέλη παραγωγικότητας από την εφαρμογή των διαδικτυακών
τεχνολογιών στην επιχείρηση -λόγω αυξημένης αποδοτικότητας, μείωσης του
κόστους συναλλαγών και διευκόλυνσης της πρόσβασης στην παγκόσμια αγορά
- δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των πολυεθνικών οργανισμών και των
επιχειρήσεων της βαριάς βιομηχανίας. Αναμένεται να αξιοποιηθούν κατάλληλα
και από τις μικρές επιχειρήσεις, από την απλή σύνδεση στο Internet μέχρι την
ενσωμάτωση ολοκληρωμένων μοντέλων η-επιχειρείν.
Όσον αφορά στη διασύνδεση, αυτή έχει αυξηθεί αρκετά το τελευταίο
διάστημα, και σύμφωνα με τη Eurostat, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 υπαλλήλους χρησιμοποιεί Η/Υ, και σχεδόν το 80%
αυτών διαθέτει σύνδεση στο Internet. Πλέον δεν παρατηρούνται τεράστια
χάσματα μεταξύ των μεγάλων οργανισμών και των ΜΜΕ ως προς αυτό τον
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τομέα, μολονότι η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων εφαρμογών
η-επιχειρείν δεν έχει αντίστοιχη αύξηση σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με
εξαίρεση κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά
(Τσακανίκας Α., 2004, σελ. 198).
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα παραπάνω κάνουν σαφή την
ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των διαδικασιών εντός
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κύριο στόχο την υιοθέτηση των ΤΠΕ στο
επιχειρηματικό περιβάλλον ή σε συνεργατικά δίκτυα ΜΜΕ. Επιπλέον, έρευνες
και αναλύσεις που έγιναν στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ δείχνουν ότι
καίριος στόχος της "ψηφιακής ΜΜΕ” από τη χρήση των τεχνολογιών του
Διαδικτύου είναι μάλλον η ποιοτική της αναβάθμιση, δηλ. πρώτα "καλύτερο
επιχειρείν" και κατόπιν "οικονομικότερο".
Πρακτικά, το ‘καλύτερο επιχειρείν’ αφορά από το στήσιμο μιας ηεπιχείρησης μέχρι και τη διεύθυνσή της. Από το απλό αλλά λειτουργικό στήσιμο
μιας ιστοσελίδας ώστε να φαίνεται ελκυστική στο κοινό μέχρι ολόκληρο το
προγραμματισμό πωλήσεων για το έτος. Οι δυνατότητες που μας προσφέρονται να τα υλοποιήσουμε είναι τεράστιες, ειδικά με τη βοήθεια επιστημών που
έχουν αναπτυχθεί σε αυτή τη βάση όπως είναι το Internet Marketing.
Οι νικητές στη Νέα οικονομία θα είναι οι εταιρίες που θα αναγνωρίσουν
πρώτες τις στρατηγικές αλλαγές και που θα τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις
τους. Όμως, υπάρχουν κίνδυνοι όταν είσαι στην πρώτη γραμμή του κλάδου
σου. Ο Clayton Christensen, καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων στο Harvard
Business School, το ονομάζει το «δίλημμα του νεωτεριστή». Το δίλημμα
συνίσταται στο ότι όσο πιο ακριβής είσαι στην περιγραφή του μέλλοντος, τόσο
πιο πιθανό είναι να περιγράφεις το παρόν. Αν προβλέπει κανείς επιτυχώς τι
πρόκειται να γίνει, υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την υφιστάμενη επιχείρησή του
ορμώντας μπροστά πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε.
Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις του σήμερα δεν έχουν πολλές
επιλογές. Ο ρυθμός των νεωτεριστικών αλλαγών στο σημερινό επιχειρηματικό
περιβάλλον επιβάλλει στις εταιρίες να ριψοκινδυνεύσουν (Fiore F., 2001, σελ.
176).

2.4 ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ( E-MARKETPLACES)
Εάν και το ηλεκτρονικό εμπόριο προς καταναλωτή, είναι πιο γνωστό, η
πραγματικότητα είναι ότι το e-εμπόριο Επιχείρηση προς Επιχείρηση είναι το
πρώτο το οποίο εμφανίστηκε και ο τύπος που σήμερα είναι πιο ανεπτυγμένος
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σε επίπεδο όγκου συναλλαγών. Το EDI (Electronic Data Interchange), η
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων, αποτέλεσε την
πρώτη εφαρμογή του e-εμπορίου. Το ψηλό όμως κόστος για την εφαρμογή του,
περιόρισε την χρήση του. Η έλευση του Διαδικτύου, άνοιξε νέους δρόμους σε
σχέση με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα φθάνοντας στην σημερινή εποχή
στη λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών αγορών, (εξειδικευμένων δηλαδή
δικτυακών τόπων) που διαφοροποιούνται κατά βιομηχανικό κλάδο.
Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές ( electronic marketplaces)
είναι εξειδικευμένοι δικτυακοί τόποι, όπου πολλαπλοί προμηθευτές και αγορα
στές πραγματοποιούν επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (Εγχειρίδιο
equal Ανδρομέδα, 2009, σελ. 32).
Ανάλογα με το ποιο συναλλασσόμενο μέρος δημιουργεί την ηλεκτρο
νική αγορά, και καλεί τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή, διακρίνουμε τις εξής
κατηγορίες :
1. Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (συνεταιρισμός αγοραστών
συνήθως ιδίου κλάδου) ^ 29%
2. Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (ένωση προμηθευτών ή
πωλητών που ενδιαφέρονται να πουλήσουν μέσω Internet) ^ 2%
3. Ανεξάρτητες αγορές ( Σκοπός - προσέλκυση τόσο αγοραστών όσο και
προμηθευτών. Στόχος - η επαφή μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών)
^ 64%
4. Αγορές καθοδηγούμενες από παροχείς τεχνολογιών ( παροχή υπηρε
σιών πληροφορικής από εταιρία τεχνολογιών σε προμηθευτές και
αγοραστές) ^ 5%
Σύμφωνα με μελέτη της ομάδας εργασίας ΟΕ B2B του E-Business Forum.
Ορισμένες ηλεκτρονικές αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα, είναι οι
παρακάτω:
•

CosmoOne (b2bmarketsite και b2bauctions)

•

Yassas (υπηρεσίες προς αγοραστές και υπηρεσίες προς προμηθευτές)

•

Be24 ( B2B services, οριζόντια e-αγορά)

•

Be4retail (κάθετη e-αγορά, κυρίως επικεντρώνεται σε Λιανεμπόριο)
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•

e- Logistics ( ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών και εφοδιασμού)

2.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ
Η ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης της κοινωνικής
διάστασης του Διαδικτύου θεωρείται σημείο-κλειδί από τους ειδικούς. Σε ένα
σεμινάριο που οργανώθηκε στο πλαίσιο του DEEDS project το Δεκέμβριο του
2002, ένας αριθμός συμμετεχόντων τόνισε ότι οι εφαρμογές των ΤΠΕ για τις
οποίες ενδιαφέρονται περισσότερο οι ΜΜΕ είναι εκείνες που επιτρέπουν την
ανάπτυξη σχέσεων και την επίτευξη επικοινωνίας εντός της αλυσίδας αξίας από
την άποψη της διαχείρισης της γνώσης. Στόχος των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων δεν είναι απλώς να οικοδομήσουν σχέσεις αλλά να επινοήσουν
νέους τρόπους αλληλεπίδρασης. Επίσης, η προσοχή των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών δεν στρέφεται αποκλειστικά στην αποδοτικότητα και τη μείωση
του κόστους, αλλά κυρίως στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. Η
βελτίωση των σχέσεων με όλους τους "παίκτες" της αλυσίδας αξίας θα
αποτελέσει και στο μέλλον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Ισχυρή δε βάση για
την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων (e-networks) δεν αποτελεί τα χαμηλό
κόστος συναλλαγών αλλά μάλλον η υιοθέτηση του συνεργατικού μοντέλου, με
θεμελιώδη χαρακτηριστικά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Clark, Neill,
2001, σελ. 103).
Το συνεργατικό μοντέλο δεν είναι αποτέλεσμα της "θρυλούμενης"
απροθυμίας των ΜΜΕ να οργανώσουν με συστηματικό τρόπο τις εσωτερικές
τους διαδικασίες. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι αναπτύσσεται σταδιακά η
υιοθέτηση λύσεων ERP και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά αφότου οι
πάροχοι λογισμικού προσάρμοσαν την τεχνολογία και τα προϊόντα τους με
βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις εσωτερικές τους διαδικασίες, τις εμπορικές τους σχέσεις και τους
διαθέσιμους πόρους.
Μεταξύ άλλων, τα πολύ σημαντικά διδάγματα που εξάγονται από τη
μελέτη παραδειγμάτων εντός του Beep Knowledge System, καθώς και από
άλλες έρευνες, συνοψίζονται σε τρεις βασικούς παράγοντες επιτυχίας:
•

Καλή γνώση του τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και
ικανότητα να μεταφερθεί αυτή η γνώση σε έναν αποτελεσματικό δικτυακό
τόπο, με παροχή υπηρεσιών που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από
πελάτες ή συνεργάτες.
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•

Η χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί συνήθως ένα θετικό κλίμα ανατροφο
δότησης και την ανάγκη για αύξηση της αξιοποίησής τους. Η βαθιά
γνώση των πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών εντός συνεργατικών
δικτύων προέρχεται από κοινή υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών,
κοινή πορεία οικονομικής ανάπτυξης και αναγέννησης.

•

Το Διαδίκτυο έχει παράσχει στις επιχειρήσεις απεριόριστο αριθμό
καναλιών πρόσβασης και πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με
τη χρήση "έξυπνων" συστημάτων, κάτι που οδήγησε με τη σειρά του στην
εμφάνιση νέων μορφών ενδοεταιρικής οργάνωσης αλλά και διεπιχειρη
ματικής συνεργασίας και ανταγωνισμού. Η ευελιξία στη χρήση των
παραδοσιακών και των σύγχρονων πρακτικών αλλά και των καναλιών
επικοινωνίας είναι επίσης απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις, για τη
διασφάλιση της ένταξης της επιχείρησης σε ψηφιακά δίκτυα.

Οι υπερβολικά "μεγάλες προσδοκίες" ως προς τη συμβολή του
ηλεκτρονικού εμπορίου στην επιχειρηματική ανάπτυξη δημιούργησαν -μέσα σε
διάστημα πέντε ετών- μια τεράστια επενδυτική "φούσκα", τη γνωστή γρήγορη
άνοδο και πτώση των dot-com. Εξετάζοντας τη Νέα οικονομία υπό το πρίσμα
αυτής της ''σκοτεινής” περιόδου, γεννιέται το ερώτημα αν η πραγματική αλλαγή,
η πραγματική 'επανάσταση”, δεν εναπόκειται τόσο στην επενδυτική
συμπεριφορά αλλά σ' αυτή καθαυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας: από τη μία στο
βαθμό διείσδυσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και από την άλλη στον τρόπο που
οι νέες τεχνολογίες επιφέρουν διαφανείς διαδικασίες πληροφόρησης (το
'γνωστικό κεφάλαιο”). Κατά συνέπεια, η έννοια της 'οικονομίας της γνώσης” όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω του Διαδικτύου- γίνεται σήμερα ακόμη πιο
επίκαιρη από ότι το ίδιο το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη στενή σημασία του όρου,
και αποτελεί το σημείο-κλειδί στη δημιουργία μιας πραγματικά ψηφιακής ΜΜΕ.
Η σύνδεση των ΤΠΕ με την ανάπτυξη αντιπροσωπεύεται κυρίως από
την πρόσβαση σε δίκτυα, είτε πρόκειται για διεθνή τεχνολογική υποδομή, είτε
για επιχειρηματικούς οργανισμούς, κοινότητες έρευνας και εκπαίδευσης, είτε
τέλος για κέντρα χάραξης πολιτικής- και από την πρόσβαση σε πληροφορία
και γνώση. Υπάρχει δε ένα κληροδοτημένο κλίμα έντασης μεταξύ της ιδιωτικής
και της δημόσιας διάστασης της πληροφορίας και της γνώσης. Πρόκειται για ένα
ζήτημα καίριας οικονομικής σημασίας και αφορά άμεσα στη σχέση μεταξύ ΤΠΕ
και ανάπτυξης, καθώς, εκτός από την αντιπαράθεση σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα του πληροφοριακού και γνωστικού κεφαλαίου που διατίθεται στην
αγορά, η παραγωγή νέας πληροφορίας και γνώσης επηρεάζεται από την
πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα, ως μέσα παραγωγής νέας γνώσης.
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Η δημιουργία και η ανταλλαγή γνώσης έχουν καταστεί κύριο αντικείμενο
οικονομικής δραστηριότητας, όπου και αν απαντώνται. Ωστόσο, όσο παγκοσμιοποιημένη κι αν είναι η αγορά πληροφοριών, η γνώση έχει αναγκαστικά μια
τοπική διάσταση. Ένας από τους λόγους είναι η πεπερασμένη πρόσβαση στο
φυσικό δίκτυο, όπως και ο τοπικός κρατικός έλεγχος και περιορισμός των
ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών εντός των φυσικών συνόρων της κάθε
χώρας. Το ίδιο ισχύει -τηρουμένων των αναλογιών- και στα πλαίσια μιας
μεμονωμένης επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους (Amor D., 2002, σελ.123).

2.6 ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ και την
πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4
κατηγορίες:
1. Φυσικό δίκτυο ^ Υποδομή και συστήματα Internet
2. Οικονομικό δίκτυο ^ Οικονομικοί Οργανισμοί
3. Πόροι ^ Πληροφορία και Γνώση- Οικονομικό κεφάλαιο
4. Πολιτική ^ Κανονιστικό πλαίσιο και θεσμοθετημένη υποστήριξη
Πέραν της πρόσβασης στη φυσική υποδομή, η πρόσβαση στην
πληροφορία και τη γνώση αποτελεί σημαντική ευκαιρία/πρόκληση στην
ψηφιακή οικονομία. Η κατάργηση των εμποδίων χρόνου-χώρου-κόστους και το
αποκεντροποιημένο δικτυακό μοντέλο καθιστούν τις ΤΠΕ καταλυτικές στην
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, καθώς απελευθερώνουν τους πληροφο
ριακούς πόρους από τα δεσμά παλαιών και δύσκαμπτων επιχειρηματικών
μοντέλων και ευνοούν τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση νέων πεδίων
εφαρμογών ( Τσακανίκας Α., 2004, σελ. 144).
Μετά την πρωτοβουλία της για το ηλεκτρονικό εμπόριο τον Απρίλιο του
1997 (Electronic Commerce Initiative), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσω
ματώσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό καθώς και με την Κοινωνία της
Πληροφορίας στο μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών της καθώς και στην
οργανωτική δομή πολλών από τις Γενικές Διευθύνσεις της, όπως έχει
ενσωματωθεί και το ζήτημα της χάραξης συγκεκριμένης πολιτικής σχετικά με τις
ΜΜΕ.
Ύστερα από τη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000,
στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να καταστεί η ΕΕ μέσα
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στα επόμενα 10 χρόνια η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο
βασισμένη στη γνώση, καθώς η μετάβαση σε μια κοινωνία της πληροφορίας θα
έπρεπε να απολαμβάνει της ίδιας πολιτικής ενέργειας και προσοχής όπως η
νομισματική και οικονομική ένωση.
Η πρωτοβουλία eEurope, το Σχέδιο Δράσης της οποίας υιοθετήθηκε
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira τον Ιούνιο του 2000, ξεκίνησε το
Δεκέμβριο του 1999. Οι δράσεις του eEurope είχαν τότε 3 κύριους στόχους:
1. Οικονομικότερο, ταχύτερο και ασφαλέστερο Internet
2. Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες πληροφορικής
3. Παρακίνηση για χρήση του Διαδικτύου
Ο τελευταίος στόχος (παρακίνηση για χρήση του Διαδικτύου)
περιλάμβανε και μία δράση για την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών
μεταξύ των ΜΜΕ, που έγινε γνωστή ως GoDigital Initiative και συνδέθηκε με
εθνικά και τοπικά προγράμματα και πρωτοβουλίες των κρατών-μελών, με
παρόμοιους φυσικά στόχους. Το GoDigital έθετε τρεις προτεραιότητες (Γραμμές
Δράσης) και 11 δράσεις προς υλοποίηση την περίοδο 2001 -2002:
•

Γραμμή Δράσης 1: Ευνοϊκό περιβάλλον για η-επιχειρείν και ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας

•

Γραμμή Δράσης 2: Υιοθέτηση και υλοποίηση του η-επιχειρείν

•

Γραμμή Δράσης 3: Εκπαίδευση σε δεξιότητες τεχνολογιών πληροφο
ρικής και επικοινωνίας

To 2001 δόθηκε έμφαση στην προώθηση του η-επιχειρείν (μέσω των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης - Euro Info Centers) και στη χάραξη
εθνικών πολιτικών για την υποστήριξη των ΤΠΕ και του η-επιχειρείν. Οι
παραπάνω πρωτοβουλίες, που εστιάζουν στις μικρές επιχειρήσεις (την
ανάπτυξη δηλ. της ψηφιακής ΜΜΕ) είχαν στόχο την υψηλή διείσδυση του
Internet
και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο ορισμός του
τελευταίου αφορά στις on line συναλλαγές με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται
στο καταναλωτικό διαδικτυακό εμπόριο. Αυτό καταδεικνύει αφενός την τότε
τάση για ταύτιση του η-επιχειρείν με τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης,
χωρίς να γίνεται κανένας λόγος για τις δυνατότητες του Internet ως χώρου
ανταλλαγής πληροφόρησης και γνώσης και κατά συνέπεια πηγής αύξησης της
παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Αφετέρου
δείχνει τον υψηλό βαθμό προσδοκιών που επικρατούσε ως προς την κερδο
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φορία του ηλεκτρονικού εμπορίου (Μανουσέλης Ν., Σαμψών Δ., 2004, σελ.
537).
Τα απογοητευτικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο συναλλαγών μέσω του
καταναλωτικού ηλεκτρονικού εμπορίου (που υπολογίζεται για εκείνη την
περίοδο στο 1% επί συνόλου εμπορικών συναλλαγών στην Ευρώπη) αποδί δονται αφενός στην έλλειψη συνειδητοποίησης -από πλευράς ΜΜΕ- των
πλεονεκτημάτων του η-εμπορίου, και αφετέρου σε τεχνικά εμπόδια (όπως η
έλλειψη δεξιοτήτων υλοποίησης και συντήρησης ενός ηλεκτρονικού καταστή
ματος, η ασάφεια γύρω από την ασφάλεια των συναλλαγών και τη νομική
κάλυψη των επιχειρήσεων κ.λπ.). Τα μέτρα που λήφθηκαν κατόπιν είχαν στόχο
την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων ( Άγγελος Τσακανίκας, 2004, σελ. 173).
Στην πραγματικότητα, το eEurope 2000 και η αντίστοιχη πρωτοβουλία
GoDigital βασίστηκαν σε εικασίες γύρω από τη νοοτροπία των ΜΜΕ (που
θεωρήθηκαν εξ ορισμού αδαείς σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Νέας
Οικονομίας) αλλά και γύρω από τις δυνατότητες του η-εμπορίου/η-επιχειρείν. Η
έμφαση που δόθηκε στα "εμπόδια" υιοθέτησής του ενισχύθηκε από περαιτέρω
υποθέσεις, οι οποίες δεν στηρίχθηκαν σε επαρκή τεκμήρια. Για παράδειγμα,
σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι ο φόβος για την ασφάλεια συναλλα
γών ο κύριος λόγος των χαμηλών επενδύσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως
πιστευόταν για αρκετό καιρό, αλλά η πεποίθηση πολλών επιχειρήσεων ότι το
Διαδίκτυο δεν είναι κατάλληλο κανάλι πωλήσεων για τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, ο φόβος δηλ. ότι τα δικά τους προϊόντα "δεν θα πουλήσουν"
θπΙΙπθ.
Η απουσία καθορισμού και μέτρησης της επίδρασης των ψηφιακών
τεχνολογιών (π.χ. μέτρηση επιτυχίας ιστοσελίδας) στην επιχείρηση και το όλο
οικονομικό σύστημα, έχουν οδηγήσει σε παρανόηση και της έννοιας του bench marking. Το Benchmarking Report από την DG Enterprise - EBPG, στα πλαίσια
της πρωτοβουλίας GoDigital, είναι ένα παράδειγμα θετικής προσέγγισης όσον
αφορά στην υπέρβαση του "ψηφιακού χάσματος" μεταξύ μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων. Το ''ψηφιακό χάσμα” αποδίδεται σε ''εμπόδια'1 που στην
πραγματικότητα δεν έχουν τόσο να κάνουν με την επαρκή ενημέρωση, όσο με
την πεποίθηση ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν τονίζει τα αδύνατα σημεία των
ΜΜΕ και όχι τα δυνατά - σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η
αμφισημία που προκύπτει οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο συνδυασμό
υπερεκτίμησης της τεχνολογίας και υποτίμησης των επιχειρηματικών αναγκών,
κάτι που καθυστέρησε σοβαρά την ανάπτυξη ικανών εργαλείων για την
κατανόηση της "αλλαγής" που μπορεί να επέλθει από την αξιοποίηση των
ψηφιακών μέσων στην επιχείρηση και στα δίκτυα επιχειρήσεων.
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Η τελική αναφορά του GoDigital αναγνωρίζει ότι οι στόχοι του
ηλεκτρονικού επιχειρείν δεν είχαν τεθεί σε σωστή βάση. Ωστόσο, οι μέθοδοι
παρακολούθησης της η-ανάπτυξης που προτείνονται από το Σχέδιο Δράσης
eEurope 2005, μολονότι πολύ καλύτερα δομημένες και πιο αξιόπιστες από τις
προηγούμενες, εξακολουθούν να είναι "στατικές" και σχεδιασμένες για σχετικά
"δύσκαμπτες" πρακτικές η-επιχειρείν ( Β. Καλυβάς, 2003, σελ. 23).
Το eEurope 2005 και το GoDigital 2 επιχειρούν να ανατρέψουν τα
απογοητευτικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, και εστιάζουν πλέον
πολύ περισσότερο σε απτά στατιστικά στοιχεία ("νοοτροπία" των ΜΜΕ,
δυναμική των ηλεκτρονικών αγορών Β2Β, κλαδικές διαφορές, διεθνείς/τοπικές
αγορές κ.λπ.), τα οποία δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη
διορθωτικών πολιτικών.

2.7 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
Στο εξής, τα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με την πορεία των ΜΜΕ
στη Νέα Οικονομία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο συνδυασμός γενικευ μένων αντιλήψεων και υπερβολικά στοχευμένων προσεγγίσεων συνήθως
οδηγεί σε μια συγκεχυμένη θεώρηση της πραγματικότητας και των προσδοκιών
από τις νέες τεχνολογίες, και ότι αντίθετα θα έπρεπε να υιοθετηθεί μια
προσέγγιση που να εδράζεται στις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, με βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των σύγχρονων
εταιριών και του ρόλου της Νέας Οικονομίας ως μονόδρομου για την ανάπτυξη
της οικονομίας της γνώσης στη διευρυμένη Ευρώπη.
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3. ΜΕΓΕΘΟΣ & ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρκετές μελέτες με πεδίο εφαρμογής τη χρήση υπολογιστή και Intemet
στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες από διάφορους
φορείς στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
ευρήματά τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο για μια γρήγορη ματιά στη
σύγχρονη Ελλάδα και τη σχέση των κατοίκων της με την τεχνολογία, όσο και για
μια διεισδυτική περαιτέρω έρευνα της συμπεριφοράς των Ελλήνων, με σκοπό
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις καθημερινές καταναλωτικές και
αγοραστικές τους συνήθειες (Ναυτεμπορική, 2009).
Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από νοικοκυριά και
ενίσχυση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις
διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα της ετήσιας ολοκληρωμένης μέτρησης
των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και ί2010, που ανακοίνωσε το
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου
2006, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, σε
πανελλαδική έκταση, σε συνεργασία με την εταιρεία MRB, και σ’ αυτήν
αναλύονται τα αποτελέσματα της μέτρησης των βασικών και συμπληρωματικών
δεικτών των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών δράσης eEurope 2005 και ί2010 για
το έτος 2006, αναφορικά με το ρόλο των ΤΠΕ στη χώρα (« Μέτρηση των
δεικτών θΕϋΓορθ/ί2010 για την Ελλάδα»).
Η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αυξάνεται ραγδαία: κάλυψη είχε το
0,8% του πληθυσμού το 2005 και το 15,6% πέρυσι. Το 81% των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ολοκληρώσει συναλλαγές με το
κράτος έναντι του 71% σε κοινοτικό επίπεδο και μόλις του 65% στη Γερμανία.
Οσο για τους πολίτες, το 13% το 2009 είχε τις βασικές γνώσεις χειρισμού
υπολογιστή, αναλογία ίδια με τον κοινοτικό μέσο όρο, αλλά υψηλότερη των
Γάλλων και των Πορτογάλων.
Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά στη διείσδυση του
Διαδικτύου, μοιάζει να είναι σταθερή. Ειδικότερα, 39% των επιχειρήσεων που
απασχολούν από 1 μέχρι 9 εργαζομένους και 92,5% των επιχειρήσεων με 10+
απασχολούμενους έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο παραμένοντας στο ίδιο
επίπεδο με το 2005, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτών χρηστών του
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Internet (81%) το αξιοποιούν κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα
και/ή υπηρεσίες, αλλά όχι και για αγορές online ( Καδδά, Ελευθεροτυπία 2010,
σελ. 8). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία αυτά κρίνονται ικανοποιητικά και
πλησιάζουν το μέσο όρο που παρουσιάζει τόσο η Ε.Ε. των 15 όσο και η Ε.Ε.
των 25.
Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα διάγραμμα από τη μελέτη ΙΟΒΕ του κ.
Άγγελου Κατσανίκα, λέκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο
παρουσιάζει κάπως πιο συνοπτικά και ευδιάκριτα, θα λέγαμε, το τι επικρατεί
στις ΜΜΕ σχετικά με τις ΤΠΕ.
«Σχέση ΜΜΕ με τις ΤΠΕ»
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Διάγραμμα 3. 1
Πηγή: ΙΟΒΕ

Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι οι ηλεκτρονικές
πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ιδιαίτερη
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αποδοχή στην Ελλάδα. Εξετάζοντας την πλευρά των ιδιωτών, διαπιστώνεται ότι
η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών του Internet (81%) το αξιοποιούν για
την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και/ή υπηρεσίες, ωστόσο, όπως
παρατηρήθηκε και το 2005, μικρό ποσοστό χρηστών (της τάξης του 5%)
πραγματοποιεί online παραγγελίες και αγορές. Ταυτόχρονα και στην πλευρά
των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους) οι ηλεκτρονικές παραγγελίες και οι
ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά,
ίσα με 7,2 % και 9,4% αντίστοιχα.
3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την έρευνα του
Παρατηρητηρίου, είναι ότι από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το
Δημόσιο, το 40% είναι πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες και είναι πολύ κοντά
στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 8% των Ελλήνων πολιτών
συναλλάσσονται με δημόσιους φορείς μέσω Διαδικτύου και οι σχετικές ενέργειες
αφορούν στη συλλογή πληροφοριών από ιστοσελίδες (7%), το κατέβασμα
επίσημων εντύπων (4%) και την αποστολή συμπληρωμένων φορμών (3%).
Αντίθετα με τους ιδιώτες, υψηλό παραμένει το αντίστοιχο ποσοστό των
επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές
δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο εκτιμάται ίσο με 71%. Σημαντική αύξηση στη
χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το 2005 σημειώθηκε στα νοικοκυριά, με το
σχετικό ποσοστό να ανέρχεται σε 27,4% (έναντι 24,2% το προηγούμενο έτος).
Παράλληλα, σημαντικά υψηλότερος είναι ο ρυθμός μεταβολής της πρόσβασης
στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα, συγκρινόμενος με το μέσο ρυθμό που
παρουσιάζουν οι χώρες της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης της Ελλάδας
για την περίοδο 2005-2006 είναι ίσος με 13,2%, ενώ ο μέσος όρος για την Ε.Ε.
των 25 είναι 6,25%. Ωστόσο και με δεδομένη την απόσταση που χωρίζει ακόμη
την διείσδυση του Internet στα ελληνικά νοικοκυριά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
ο οποίος ανέρχεται σε 51% για την Ε.Ε. των 25, ο συγκεκριμένος ρυθμός
ανάπτυξης πρέπει να θεωρηθεί αναμενόμενος. Αυξημένη καταγράφηκε και η
συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, καθώς το 61% των χρηστών του τελευταίου
τριμήνου δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, σε
σχέση με το ποσοστό 55% που μετρήθηκε το 2005.
3.3 ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ INTERNET
Αύξηση, σε σχέση με το 2005, στη χρήση του υπολογιστή και του
Διαδικτύου, υψηλά ποσοστά υλοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και
παραγγελίας και αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών online, σε ορισμένες περιφέρειες
της χώρας, αλλά και αρκετά έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, την
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ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής του χρήστη δείχνει
πρόσφατη, ενδιαφέρουσα έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, στο πλαίσιο της μελέτης για τη μέτρηση των δεικτών των
πρωτοβουλιών eEurope 2005 και i2010. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
το 2006 παρατηρήθηκε αύξηση στη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου,
καθώς και στην καθημερινή χρήση του Internet, σε σχέση με το 2005. Σε ό,τι
αφορά τον τόπο πρόσβασης, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο
εκπαίδευσης και τον τόπο διαμονής, το σπίτι και ο χώρος εργασίας αποτελούν
τους βασικούς τόπους πρόσβασης στο Διαδίκτυο ενώ χαμηλότερη προτίμηση
δείχνουν οι χρήστες στην πρόσβαση από Internet Café σπίτια φίλων καθώς και
από ακαδημαϊκούς χώρους. Όσον αφορά στους λόγους χρήσης του Διαδικτύου,
η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί τον πιο ισχυρό λόγο για να
χρησιμοποιήσει κάποιος το Διαδίκτυο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου,
εξάλλου, είναι πολύ υψηλή για την πλειονότητα των χρηστών του Διαδικτύου
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τον τόπο
διαμονής.
3.3.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο υπολογιστής φαίνεται πως χρησιμοποιείται κυρίως στο σπίτι και στη
δουλειά. Σχεδόν οι μισοί χρήστες υπολογιστή δηλώνουν πλέον ως χρόνια
χρήσης υπολογιστή πάνω από 6 χρόνια ή και περισσότερο.
Η χρήση υπολογιστή παραμένει καθημερινή συνήθεια σχεδόν για τους
μισούς χρήστες. Στη μέση χρήση υπολογιστή ανά εβδομάδα παρατηρείται
αύξηση σχεδόν 3 ωρών, ενώ οι χρήστες εξακολουθούν να δηλώνουν πως
έμαθαν μόνοι τους να χειρίζονται υπολογιστή. Τα πιο συνηθισμένα προγράμ ματα που χρησιμοποιούν, εξακολουθούν να είναι τα προγράμματα επεξεργα
σίας κειμένου, χρήσης Internet ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και
λογιστικά φύλλα. Η τηλεργασία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά,
αφού μόνο ένας στους τέσσερις χρήστες, που χρησιμοποιούν υπολογιστή για
να εργαστούν από το σπίτι, στέλνει την εργασία που εκτέλεσε μέσω Internet στο
γραφείο ή σε πελάτες.
Το 2002 οι τρεις πρώτοι, σε συχνότητα, λόγοι χρήσης υπολογιστή ήταν:
α) διασκέδαση/ψυχαγωγία,
β) εργασία,
γ) Internet/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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Αντίθετα, το 2006 διαφοροποιήθηκαν ως εξής:
α) Intemet/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
β) διασκέδαση/ψυχαγωγία,
γ) εργασία.
Το 2006 οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι μη χρήσης υπολογιστή παραμένουν
όπως και το 2002, οι ακόλουθοι:
α) «δεν τον χρειάζονται»,
β) «δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ»,
γ) «δεν τους ενδιαφέρει».
Όσο για τους λόγους που ενδεχομένως θα τους προέτρεπαν να
ασχοληθούν με του υπολογιστές, η στερεοτυπική απάντηση «κανένας λόγος»
δίνεται σχεδόν από τους 6 ή και 7 στους 10 χρήστες υπολογιστή.
Συνηθέστεροι τόποι χρήσης του Intemet είναι το σπίτι και ο χώρος
εργασίας των ερωτωμένων. Σχεδόν 1 στους 3 χρήστες Intemet δηλώνουν
πλέον ως χρόνο χρήσης πάνω από 5 χρόνια. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο
παραμένει καθημερινή συνήθεια για σχεδόν 3 στους 10 χρήστες, ενώ στη μέση
χρήση ανά εβδομάδα έχει παρατηρηθεί αύξηση σχεδόν 2,3 ωρών. Στους
λόγους χρήσης του Intemet δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τα
τελευταία χρόνια, αφού ως πρώτος λόγος εξακολουθεί να εμφανίζεται το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ακολουθούν η αναζήτηση πληροφοριών για
προϊόντα και υπηρεσίες και κατόπιν η ενημέρωση (με συνεχή ελαφρά αύξηση
προτίμησης). Αντίθετα, οι σημαντικότεροι λόγοι μη χρήσης Intemet τείνουν να
διαφοροποιούνται, αφού, ενώ το 2002 ο πρώτος λόγος ήταν ότι «δεν υπάρχει
σύνδεση» και ακολουθούσαν οι λόγοι «δεν το χρειάζονται και δεν τους
ενδιαφέρει», το 2006 οι λόγοι μη χρήσης του Διαδικτύου τροποποιήθηκαν ως
εξής: α) «δεν το χρειάζονται», β) «δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με το Intemet» και
γ) «δεν υπάρχει σύνδεση».
Το 2002 οι τρεις πρώτοι λόγοι που θα έκαναν τους ερωτώμενους να
χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ήταν:
α) αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες,
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β) ενημέρωση,
γ) διασκέδαση/ψυχαγωγία,
Το 2006 διαφοροποιήθηκαν ως εξής:
α) διασκέδαση/ψυχαγωγία,
β) αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες,
γ) ενημέρωση.
Ενώ σχεδόν το 17% των χρηστών Internet αναφέρουν ως κύριο λόγο
χρήσης την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, μόνο το 2,6%
αναφέρουν ως κύριο λόγο χρήσης του Διαδικτύου και την αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών. Το 21,6% των χρηστών Internet έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν ή
υπηρεσία online. Από αυτούς το 18,3% πραγματοποίησαν την αγορά τον
τελευταίο χρόνο. Συνεπώς, το ποσοστό των αγοραστών προϊόντων ή υπηρε σιών online τον τελευταίο χρόνο ανέρχεται σε περίπου 4,5% του γενικού
πληθυσμού. Οι αγορές online που έκαναν οι χρήστες πραγματοποιήθηκαν και
από ελληνικούς και από ξένους δικτυακούς τόπους, αντίθετα με τα
προηγούμενα χρόνια, όπου πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω ξένων sites. Τα
βασικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που αγόρασαν οι ερωτώμενοι μέσω
Internet είναι: εισιτήρια για ταξίδια και κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων/μηχανών, βιβλία, Τύπος (και συνδρομές), αναλώσιμα είδη υπολο γιστών και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
Οι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες πραγματοποίησαν αγορές on line
είναι ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επέλεξαν είναι φθηνότερα μέσω
Internet, καθώς και ότι είναι «πιο βολικό» και «εξυπηρετικό» να τα αγοράσουν
on line. Το ποσό που ξοδεύουν κάθε φορά που κάνουν κάποια αγορά on line
είναι περίπου 193 ευρώ, ενώ το ποσό που δαπανούν ετησίως για τις αγορές
τους μέσω Διαδικτύου είναι κατά μέσο όρο 754 ευρώ. Ο χρόνος παραλαβής
των προϊόντων είναι συνήθως 1-3 μέρες, αισθητά μειωμένος σε σχέση με
παλαιότερα, όπου ήταν συνήθως μία ολόκληρη εβδομάδα. Ο τρόπος με τον
οποίο πληρώνουν είναι με αντικαταβολή, αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια,
που ήταν με χρέωση on line της πιστωτικής τους κάρτας. Ποσοστό 95% των
χρηστών είναι ικανοποιημένοι με τις αγορές τους μέσω Internet. Βασικός λόγος
των χρηστών που δεν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες online εξακολουθεί
να είναι η μη εμπιστοσύνη στα συστήματα με τα οποία ολοκληρώνονται online
οι πληρωμές.
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ΠΗΓΗ: Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά, έτους 2010 ( s t a t i s t i c s . g r )

Πίνακας 3.1

Σύμφωνα με τη συγκριτική έκθεση συμπερασμάτων και τάσεων
(VPRC, 08.03.2007), αν και ποσοστό 26,4% των χρηστών Internet δηλώνουν
πως δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες, ποσοστό 25% το κάνουν. Όμως, μόνο το 3,9% των χρηστών
Internet αναφέρουν ως κύριο λόγο χρήσης του Διαδικτύου την αναζήτηση
πληροφοριών για υπηρεσίες του Δημοσίου και μόνο το 1,3% τη χρήση
υπηρεσιών του Δημοσίου (συναλλαγές με εφορία, ΙΚΑ, Taxis, δήμους).
Συνεπώς, μόλις 6,2% του γενικού πληθυσμού κάνει χρήση online δημόσιων
υπηρεσιών, ποσοστό 6,5% δηλώνει ενδιαφέρον για την εξυπηρέτησή του από
δημόσιες υπηρεσίες μέσω Internet, ενώ μόνο το 4,9% αναφέρει ως πιο
σημαντική επίδραση του Διαδικτύου στην καθημερινή ζωή την ευκολότερη
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.
Τα θέματα για τα οποία δηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον συναλλαγής
μέσω Internet, είναι: αιτήσεις και παραδόσεις πιστοποιητικών, ανακοινώσεις για
αλλαγή εργασίας, δημόσιες βιβλιοθήκες κ.ά. Τα θέματα, για τα οποία δε θα
ήθελαν να συναλλάσσονται online, είναι: αιτήσεις για οικοδομικές άδειες, άδειες
αυτοκινήτου, εγγραφές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, δηλώσεις στην Αστυνομία κ.ά.
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Η χώρα μας, πάντως, καταλαμβάνει την 20ή θέση μεταξύ των 27
χωρών-μελών της ΕΕ στο σχετικό δείκτη ετοιμότητας e-government, σύμφωνα
με μια μεθοδολογία του ΟΗΕ για την αποτύπωση των παραμέτρων και των
εξελίξεων που αναφέρονται στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αναγκαίων
συνθηκών για την αποτελεσματική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στα κράτη του πλανήτη (2006). Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης
των χωρών με τον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας για την εφαρμογή και την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βρίσκονταν οι ΗΠΑ. Η χώρα μας
καταλαμβάνει την 20ή θέση, με την τιμή του δείκτη ετοιμότητας ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 0,592 ή 0,165 μονάδες
υψηλότερα από την αντίστοιχη μέση επίδοση των 180 χωρών του κόσμου.
Παράλληλα, η τιμή του δείκτη «ηλεκτρονικής συμμετοχής» προσεγγίζει
το 0,159 ή μόλις 0,006 μονάδες υψηλότερα από τη μέση επίδοση του κόσμου.
Στο σύνολο των 180 χωρών της σχετικής έρευνας του ΟΗΕ η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 35η θέση (με σαφή βελτίωση από τα προηγούμενα χρόνια),
ενώ η επίδοσή της αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη χαμηλή τιμή του
δείκτη «υποδομής» (0,315 μονάδες).
3.3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Διασκέδαση, εργασία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναζήτηση γενικών
αλλά και εξειδικευμένων πληροφοριών, καθώς επίσης και αγορά προϊόντων και
διαφόρων τύπων συναλλαγές, είναι οι βασικότεροι λόγοι χρήσης υπολογιστή και
Διαδικτύου για τους Έλληνες:
Τρεις στους έντεκα Έλληνες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης Η/Υ
τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, τρεις στους δώδεκα την εργασία και τρεις
στους δεκατέσσερις χρήστες του ίντερνετ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Από όσους χρησιμοποιούν υπολογιστή κυρίως για εργασία, οι τέσσερις
στους δέκα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν Η/Υ για εργασία και στο σπίτι, ενώ
μόνο ένας στους δέκα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να στείλει την
εργασία που κάνει στο σπίτι σε άλλο χώρο εργασίας, σε συνεργάτες ή σε
πελάτες.
Από τους Έλληνες που χρησιμοποιούν Η/Υ, ο ένας στους δύο κάνει
καθημερινή χρήση. Ο μέσος όρος ωρών χρήσης Η/Υ την εβδομάδα στο σύνολο
των χρηστών ανέρχεται σε 14,2 ώρες.
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Δύο στους δέκα χρήστες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης το e
mail, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό δηλώνει ως κύριο λόγο την αναζήτηση
πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες ή ψυχαγωγία. Δύο στους δεκαπέντε
δηλώνουν κύριο λόγο χρήσης την ενημέρωση (ειδήσεις, καιρός, αθλητικά).
Ένας στους 62 δηλώνει ως κύριο λόγο χρήσης τις αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών, ενώ στα ίδια επίπεδα βρίσκονται εφαρμογές όπως τραπεζικές
συναλλαγές, χρήση υπηρεσιών Δημοσίου κλπ.
Από του Έλληνες που χρησιμοποιούν το Internet, τρεις στους έντεκα
κάνουν καθημερινή χρήση. Ο μέσος όρος διάρκειας σύνδεσης την εβδομάδα
στο σύνολο των χρηστών ανέρχεται σε 6,3 ώρες.
3.4 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Σύμφωνα με άλλη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας (φορείς διεξαγωγής: TREK Consulting, Euroconsultants), που
διερεύνησε την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στο Δημόσιο, την ετοιμότητα και τις δεξιότητες των δημοσίων
υπαλλήλων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
καθώς και την παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και
επιχειρήσεις, σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,
το 71% των επιχειρήσεων με 10+ εργαζομένους χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για
συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά μόλις 8% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο για αντίστοιχες συναλλαγές, καμία περιφέρεια δεν παρέχει
ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ κυριότερο
εμπόδιο εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων των δήμων είναι η
έλλειψη πόρων και των περιφερειών ποικίλα οργανωτικά προβλήματα συν την πανταχού παρούσα- γραφειοκρατία.
Από τους φορείς που συμμετείχαν στην καταγραφή προκύπτει ότι οι
πλέον διαδεδομένες εφαρμογές πληροφορικής αφορούν στην κάλυψη των
βασικών λειτουργιών των οργανισμών, με το 53% των δημόσιων φορέων να
διαθέτει λογισμικό e-mail και το 60% να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Ωστόσο μόνο το 17% διαθέτει κάποια εφαρμογή ροής εργασίας (workflow) και
διαχείρισης περιεχομένου (content management), εφαρμογές απαραίτητες,
μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη της αποτελεσματικής επεξεργασίας αιτημά
των πολιτών.
Αναφορικά με τη βιωσιμότητα των συστημάτων, προκύπτει ότι στη
μεγάλη τους πλειονότητα (77,7%) δεν συνοδεύονται από συμβόλαια συντήρη -
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σης, ενώ τα συστήματα που συντηρούνται μέσω SLA (Service Level
Agreement) είναι λίγα (1,68%) και έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Τα
συστήματα που είναι εγκατεστημένα σήμερα στην ελληνική δημόσια διοίκηση
αποτελούν, κατά κανόνα, αυτόνομες εφαρμογές (69%), ενώ, εσωτερικά σε κάθε
φορέα, είναι πολύ λίγα τα συστήματα που διασυνδέονται μεταξύ τους (13%) και
αφορούν κυρίως σε δικτυακές πύλες που αντλούν στοιχεία από αντίστοιχα
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ). Διασύνδεση με συστήματα
άλλων φορέων συναντάται σε πολύ μικρό ποσοστό (18%) και αφορά κυρίως
στη διασύνδεση με τραπεζικά συστήματα (π.χ. ΔΙΑΣ).
Όπως προκύπτει από την έρευνα του Παρατηρητηρίου, σχεδόν το
σύνολο (92%) των υπαλλήλων διαθέτει Η/Υ που τους παρέχει η υπηρεσία τους,
όμως μόνο 1 στους 3 υπαλλήλους κατέχει πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
(37%) και διαθέτει λογαριασμό e-mail που του παρέχεται από την υπηρεσία του
(35%). Εξάλλου, θετικό είναι το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που
συμμετείχαν στην έρευνα, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, όσο και
ΟΤΑ/Περιφερειών συμφώνησαν στην πλειονότητά τους πως ο Η/Υ είναι
απαραίτητος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, βελτιώνει την απόδοσή τους
στην εργασία τους, ενώ δεν προσδίδει πολυπλοκότητα.
Σε επίπεδο προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
σημειώνεται ότι από το σύνολο των 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών -όπως
αυτές έχουν συμφωνηθεί και αξιολογούνται ετησίως από τα κράτη μέλη της ΕΕμέχρι το τέλος του 2006 παρέχονταν πλήρως ηλεκτρονικά οι 8, ήτοι το 40%,
ποσοστό το οποίο είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το αντίστοιχο
ποσοστό για το 2005 ήταν 25% (5 υπηρεσίες πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες).Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι μόλις το 8% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο για συναλλαγές με το Δημόσιο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό
για τις επιχειρήσεις (με 10+ εργαζομένους) το οποίο ανέρχεται στο 71%.
3.5 ΤΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρά την αδιαμφισβήτητη άνοδο του ADSL, οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις γενικά δυσπιστούν απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Το ποσοστό
των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστή αυξήθηκε κατά το έτος 2005
σε 45%, από 44% την προηγούμενη χρονιά, οδηγούμενο κυρίως από την
αύξηση της χρήσης των φορητών υπολογιστών που κατέχουν πια ποσοστό
12% (από 9% το 2005). Παράλληλα, η χρήση Internet αυξήθηκε σε 34% το
2006, από 31% το 2005. Αυτά έδειξε πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε από την Opinion Α.Ε. για την ΕΔΕΤ Α.Ε. και χρηματοδοτήθηκε από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’
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ΚΠΣ. Η «Έρευνα Αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση και έχει ως στόχο να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες
κατάρτισης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και
γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της
λειτουργίας τους, αλλά και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.
Συνολικά, η κατοχή διευθύνσεων e-mail είναι 30% (88% των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο Internet), ενώ στο 9% έφθασε το ποσοστό
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Πολύ χαμηλή
διείσδυση, όμως, καταγράφεται ακόμη για τις ηλεκτρονικές αγορές (3%) και
πωλήσεις (9%), ενώ πολύ χαμηλός είναι και ο βαθμός συμμετοχής σε κάποια
ηλεκτρονική αγορά (e-marketplace). Tέλος, η χρήση εταιρικών κινητών
τηλεφώνων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγγίζει το 21%. Τα σημαντικότερα
κίνητρα απόκτησης υπολογιστή για τις επιχειρήσεις παραμένουν οι εμπορικές
εφαρμογές, η διαχείριση αποθεμάτων, ο αυτοματισμός γραφείου, οι εφαρμογές
λογιστηρίου και η χρήση του Διαδικτύου. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε συνδυασμό με την ενημέρωση αποτελούν τους σημαν
τικότερους λόγους χρήσης του Διαδικτύου. Παρακάτω, οι πληροφορίες αυτές
παρουσιάζονται με τη μορφή διαγράμματος για να μας δώσουν μια συνολική
εικόνα.
« Σχέση ΜΜΕ με το Διαδίκτυο»
s

λ

Διάγραμμα 3. 2 Έρευνα: Opinion Α.Ε.

Πηγή: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Ο κυριότερος παράγοντας μη χρήσης υπολογιστών και Διαδικτύου
παραμένει η φύση του αντικειμένου εργασίας. Ας σημειωθεί ότι το 78% των
επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή (και 43% επί του συνόλου)
δήλωσε ότι δεν προτίθενται να το πράξουν και στο άμεσο μέλλον. Αυτή η
έρευνα αγοράς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού
τριετούς προγράμματος για τα έτη 2004-2006 και είναι συνέχεια του τριετούς
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προγράμματος 2001 -2003. Διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος e
business forum, από την εταιρία Opinion A.E. και για λογαριασμό του Εθνικού
Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο, μεταξύ άλλων, συντονίζει
έργα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό
δράσεων για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

3.6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Νέα στοιχεία για την κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν από τον
Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, κατά τη
διάρκεια ενός CEO Forum (στο πλαίσιο της Digital Technology Expo).
Καταρχήν, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τη διετία 2006-7 σε 1600
επιχειρήσεις δέκα κλάδων της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώθηκε μικρή
αυξητική τάση το 2007 σε σχέση με το 2006 στο ποσοστό του ετήσιου
προϋπολογισμού που δαπανάται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινω
νιών. Επιπλέον, περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις (57,9%) επενδύουν μέχρι 5%
του προϋπολογισμού τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ). Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι οι προθέσεις των επιχειρήσεων για
μελλοντικές επενδύσεις, εμφανίζουν ισχυρότερες αυξητικές τάσεις σε σχέση με
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γεγονός που αποτυπώνει τα μεγαλύτερα περιθώρια
ανάπτυξης του τομέα στην Ελλάδα.
Αξιολογώντας συνολικά τις επιπτώσεις της χρήσης τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρηματικές λειτουργίες, οι απόψεις
των ελληνικών επιχειρήσεων συγκλίνουν με τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών,
δεδομένου ότι εκατέρωθεν πιστεύουν ότι επωφελούνται σε επίπεδο αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών, αλλά και εξυπηρέτησης
πελατών. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τη μη
αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι το μικρό μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και η
αντίληψη ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν υψηλό κόστος.
Σε επίπεδο απασχόλησης συνολικά, τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
καταδεικνύουν ότι έχει σημειωθεί αύξηση της ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού
με εξειδικευμένες δεξιότητες σε ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, περίπου 1 στις 2 επιχειρή
σεις απασχολούν προσωπικό με δεξιότητες σε ΤΠΕ, με τις Εκδόσεις/
Εκτυπώσεις να σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις και τον Τουρισμό να
υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να επενδύουν
ακόμα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών τους, αφού συνολικά μόνο
1 στις 3 (27,5%) καλύπτει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε σχετικά
εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Ειδικότερα για τον τομέα ΤΠΕ, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προέβη
σε ποιοτική ανάλυσή του και συλλογή απόψεων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις
του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τα βασικά συμπεράσματα που
προέκυψαν είναι ότι ο τομέας ΤΠΕ διαθέτει αξιόλογο και υψηλού μορφωτικού
επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ θετικό ρόλο έπαιξαν τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που υποστήριξαν τόσο την υλοποίηση σημαντικών έργων στο
δημόσιο τομέα, όσο και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι ίδιοι οι
επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ως σημαντική αδυναμία την έλλειψη μακροχρό νιου σχεδιασμού για τις ΤΠΕ, τη γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, τον αθέμιτο
ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων και την έλλειψη ακόμα πιο
καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού.
Παράλληλα, ο τομέας έχει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύ πτουν από τη δραστηριοποίηση στο εξωτερικό και ειδικότερα στα Βαλκάνια, την
αποδοτικότερη αξιοποίηση νέων κοινοτικών πόρων και τη διάθεση νέων
προϊόντων/υπηρεσιών λόγω της σύγκλισης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Αντίθετα, αρνητικά μπορεί να λειτουργήσουν η συνεχής πίεση που δέχεται ο
τομέας από το διεθνή ανταγωνισμό, η περιορισμένη έρευνα και ανάπτυξη, ο
μεγάλος αριθμός εγχώριων επιχειρήσεων, αλλά και οι καθυστερήσεις στην
υλοποίηση υποδομών και την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου.
3.6.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Το ίπίβΓΠβί μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο του
Μάρκετινγκ για την κάθε επιχείρηση. Ορισμένοι από τους στόχους που
μπορούν να τεθούν στα πλαίσια μιας στρατηγικής μάρκετινγκ μέσω του
διαδικτύου είναι:
•

Αύξηση πωλήσεων

•

Υποστήριξη πελατών

•

Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών για το προϊόν

•

Δημιουργία συναφούς διαύλου μάρκετινγκ
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•

Μείωση κόστους

•

Ενίσχυση / εξέλιξη μάρκας

•

Δοκιμή νέων υπηρεσιακών προϊόντων

•

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Αν και το διαδίκτυο αποτελεί έναν συναρπαστικό νέο δίαυλο προς την
αγορά, είναι σημαντικό να μην υποτιμηθούν οι πόροι, ο χρόνος και η εμπειρία
που χρειάζεται για την δημιουργία μιας γνήσιας παρουσίας στο διαδίκτυο που
να παράγει επιχειρηματικές ευκαιρίες (εγχειρίδιο equal Ανδρομέδα, 2009, σελ.
38).
Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν τέσσερα στάδια που
βιώνουν οι εταιρίες καθώς μπαίνουν στην διαδικασία χρησιμοποίησης του
διαδικτύου ως επιχειρηματικό εργαλείο και ως εργαλείο μάρκετινγκ:
1. Η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας
2. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου (web site)
3. Χρήση του Internet για την διευκόλυνση επιχειρηματικών λειτουργιών
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
3.6.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Όπως οι παραδοσιακές, έτσι και οι επιχειρήσεις της νέας Οικονομίας
διέπονται από κάποιες λειτουργικές αρχές, προκειμένου για την ομαλή και υγιή
λειτουργία τους.
Η πρώτη από αυτές είναι η δημιουργία μιας δυνατής και αλληλοσυμπληρούμενης ομάδας που θα στήσει από την αρχή μια εταιρεία, θα χαράξει
την κατεύθυνση που θα βαδίσει και θα αναλάβει την εκτέλεση της στρατηγικής,
η οποία συνήθως βασίζεται σε μια επιχειρηματική ευκαιρία (προϊόν, τεχνολογία,
ανάγκη, σχέσεις). Είναι σημαντικό να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι τη διαφορά
όσον αφορά την επιτυχία ή όχι δεν την κάνει η ιδέα αυτή καθ’ αυτή, αλλά κύρια
ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την υλοποίησή της, θα
πορευθούν.
Η ιδέα των on-line καταστημάτων ήταν κοινή για πολλούς στα τέλη της
δεκαετίας του ’90, αλλά μόνο μερικά από αυτά κατάφεραν να επιτύχουν (παρ’
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όλο που σε όλα δόθηκαν χρήματα από venture capitalists), επειδή διαφορο
ποιήθηκαν, επεκτάθηκαν πολύ πιο γρήγορα, ή εισήγαγαν καινοτομίες σε
marketing, logistics, operations, κτλ.
Η συνεχής και ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι
επίσης ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Μια επιχείρηση της λεγόμενης
Νέας Οικονομίας (συνήθως) δεν έχει μεγάλες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή
κτίρια. Το βασικό της asset είναι οι άνθρωποί της. Η ανάπτυξη, η καλλιέργεια
και η αξιοποίηση της γνώσης μέσα στην εταιρεία, καθώς και η επιβράβευση
(χρηματική αλλά και ηθική) και ανάδειξη του άριστου ή του βέλτιστου είναι
απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού και τη
δυνατότητα μιας εταιρείας να είναι καινοτόμα, ευέλικτη και αποδοτική. Δεν είναι
τυχαίο πως όροι όπως stock options, stock grants, employee of the month,
έγιναν γνωστοί και αναπτύχθηκαν κύρια μέσα από εταιρίες της Νέας
Οικονομίας.
Ένας παράγοντας επιτυχίας, κρίσιμος για μια ελληνική εταιρεία που
είναι αναγκασμένη να κινηθεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον (επενδυτές,
τράπεζες, δομή του ελληνικού δημοσίου) είναι να υπάρχει η σωστή ισορροπία
ανάμεσα σε συχνά αντικρουόμενες και ασύμβατες επιλογές που μια νέα
επιχείρηση χρειάζεται πολύ συχνά να κάνει. Έτσι, οι επενδύσεις στην καινοτο μία πρέπει να συμβιβασθούν με την οικονομική πειθαρχία, (αφού δεν υπάρχουν
αρκετά επενδυτικά κεφάλαια για καινοτόμα start up στην Ελλάδα), ενώ το
όραμα και η στρατηγική πρέπει να συγκερασθούν με ευκαιριακά, μη στρατηγικά
projects που προσφέρουν χρηματικές ροές που είναι απαραίτητες για την
επιβίωση της εταιρείας, αλλά και για την επίτευξη κερδοφορίας, διότι στην
Ελλάδα εταιρείες με ζημίες δεν θεωρούνται υγιείς (Κλιάνη Α., 2008, σελ. 56-57).
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4. ΜΜΕ στο περιβάλλον Νέας Οικονομίας: άξονες στρατηγικής

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των παγκοσμιοποιημένων
αγορών αναπόφευκτα εγείρονται πολλά ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές
και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα μπορέσουν οι κατά βάση
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μιας μικρού μεγέθους χώρας, στην περιφέρεια της
Ευρώπης, να διεκδικήσουν αξιοσημείωτη παρουσία στις αγορές του μέλλοντος;
Ποιες συγκεκριμένες στρατηγικές θα πρέπει να ακολουθήσουν για να διασφα
λίσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία στον εθνικό και
διεθνή επιχειρηματικό στίβο;
Πολλοί έχουν τονίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή
σεις στη χώρα μας. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν είναι απομονωμένη και όλες,
λιγότερο ή περισσότερο εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.Ακόμα
και αυτές που έχουν επιλέξει να μείνουν καθαρά εγχώριες θα αντιμετωπίσουν
στο περιβάλλον τους αυξανόμενες πιέσεις από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε
προϊόντα, πόρους, τεχνογνωσία, πελάτες / αγορές. Σύμφωνα με σχετική μελέτη
του ΟΟΣΑ, στα επόμενα 5 χρόνια, το 80% των ΜΜΕ θα απειληθεί έντονα από
τον διεθνή ανταγωνισμό.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένων επιχει
ρήσεων σε μικρές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Από αυτές
θα μαθαίναμε πολλά αν μπορούσαμε να εξάγουμε και να γενικεύσουμε τις
«συνταγές» επιτυχίας τους. Εξάλλου, η ανταγωνιστικότητα της όλης οικονομίας
κρίνεται σήμερα στο μικροεπίπεδο, δηλαδή εξαρτάται από την ικανότητα των
επιχειρήσεων να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές εκτοπίζοντας
άλλα εισαγόμενα, ή διεκδικώντας διεθνής αγορές ( Εθνικό Παρατηρητήριο).

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) διενήργησε έρευνα (2007)
προκειμένου να εντοπίσει τις βασικές στρατηγικές που ακολουθούν οι επιτυχη
μένες ελληνικές ΜΜΕ. Μελέτησε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, όχι
ιδιαίτερα γνωστές, που όμως έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς
την κερδοφορία και την ανάπτυξή τους.
Η έρευνα έδειξε ότι μπορούν να εξαχθούν κοινοί κανόνες που εκφρά
ζουν τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής και, γενικότερα, της συμπεριφοράς των
«αφανών πρωταθλητών». Συνοπτικά, οι κανόνες αυτοί παρουσιάζονται στον
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πίνακα 4. Οι αρχές που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές είναι γενικά απλές.
Ορισμός στενών νησίδων αγοράς με παράλληλη επέκταση στις αντίστοιχες
εγχώριες και διεθνής αγορές, κυρίως μέσω Διαδικτύου. Στενές σχέσεις με τον
πελάτη και αφοσίωση στην ικανοποίηση των αναγκών του. Επιδίωξη καινοτο
μίας στον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Σταθερός προσανατολισμός βασικών
αξιών, δημιουργία αποτελεσματικού επιχειρησιακού κλίματος, ισχυρή ηγεσία.

«Σχηματική απεικόνιση χαρακτηριστικών πετυχημένων ΜΜΕ»

Πίνακας 4.1

. Πηγή

: Α φ α νείς π ρ ω τα θλη τές, A the ns M BA 20 07 (Ε θνικό π α ρ α τη ρ η τή ρ ιο Μ Μ Ε)

Είναι ενδιαφέρον ότι οι συνταγές αυτές αντιτίθενται στις αντιλήψεις που
επικρατούν στην ελληνική αγορά που θεωρούν ότι το μέγεθος της επιχείρησης
είναι σημαντικό για την επίδοσή της (εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.α. ). Μερικές
από τις επιχειρήσεις του δείγματος κατείχαν υψηλά μερίδια αγοράς στο στενά
ορισμένο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς που στοχεύουν, σε ποσοστά πάνω
από 20%-25%. Έτσι, το μέγεθος, πιθανόν, είναι σχετικό, στο πλαίσιο του
ιδιαίτερου τομέα όπου ειδικεύονται οι επιχειρήσεις (Εθνικό Παρατηρητήριο
ΜΜΕ). Σημασία έχει η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στην εποχή μας.
Ένας σημαντικός αγωγός αυτών των δύο παραγόντων, σε αυτή τη γενικευμένη
μορφή, είναι το Διαδίκτυο.
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4.2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΜΜΕ
Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που όλα θα είναι μονίμως ανοικτά και
μονίμως συνδεδεμένα στο Internet. Η διαρκής αυτή πρόσβαση θα έχει
σημαντική επίδραση στις επιχειρήσεις όλου του κόσμου. Στη δικτυωμένη
Οικονομία, η απόκτηση, η διαχείριση και η εφαρμογή της πληροφορίας , όχι των
υλικών πόρων ή του κεφαλαίου, είναι η μηχανή που παράγει πλούτο (Fiore F,
2001, σελ. 198.).
Το διαδίκτυο ουσιαστικά αποτελεί συμπληρωματική λειτουργία της
επιχείρησης η οποία, ανεξάρτητα από τη φυσική της υπόσταση (μέγεθος,
εξοπλισμός κ.λπ.), χρειάζεται όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιερώνουν ως
αξιόπιστο εταίρο στην αγορά λαμβανομένης υπόψη της τεχνοφοβίας και της
ηλεκτρονικής απάτης η οποία καθιστά αρκετά επισφαλή την συναλλαγή .
Μερικά από τα οφέλη που μπορεί να έχει ΜΜΕ από την χρήση αυτής
της νέας τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα (Χατζηκωνσταντίνου Γ, Γωνιάδης Η,
2009, σελ. 214):
•

Πρόσβαση σε μεγαλύτερη αγορά πέρα από γεωγραφικά όρια - το πιο
σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να
επεκταθούν έξω από τα γεωγραφικά όρια των αγορών στις οποίες ήδη
δραστηριοποιούνται. Δεν έχει σημασία που διαμένουν φυσικά οι
«ηλεκτρονικοί πελάτες». Είναι όλοι «πολίτες» του Internet και αποτελούν
από μόνοι τους μια τεράστια αγορά, η οποία διευρύνεται συνεχώς

•

Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στη Παγκόσμια αγορά - τα συμβατικά
μέσα απαιτούν πολύ μεγάλες επενδύσεις, για την δημιουργία δικτύων
προώθησης των προϊόντων, για την δημιουργία των υποκαταστημάτων,
των τοπικών συνεργασιών κλπ. Δεν είναι παράξενο άλλωστε, ότι από
αυτή την διαδικασία, αποκλείονται λόγου κόστους, σχεδόν όλες οι μικρές
και μικρομεσαίες εταιρίες, οι οποίες δεν έχουν τους πόρους για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τέτοιων επεκτάσεων. Με την χρήση του
διαδικτύου οι επενδύσεις, έχουν μεγέθη στα οποία οι επιχειρήσεις αυτές
μπορούν να ανταποκριθούν

•

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας - καλύτερη αντιμετώπιση του αυξανό
μενου ανταγωνισμού στις τοπικές αγορές

•

Ελάττωση της προμηθευτικής αλυσίδας - εξάλειψη μεσαζόντων, αποκα
τάσταση επικοινωνίας παραγωγού και καταναλωτή
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Προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών και καθοδήγησή τους προς
τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής
•

Αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πελατών μέσω
άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας - η απευθείας επικοινωνία με τους
τελικούς καταναλωτές και οι τεχνικές δυνατότητες για συλλογή πολύ
τιμων πληροφοριών από τους καταναλωτές σχετικά με τις απαιτήσεις και
τις επιθυμίες τους, προσφέρουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας
τόσο των προϊόντων όσο και των συνοδευτικών υπηρεσιών.

•

Ενίσχυση της έρευνας αγοράς μέσω της on line αναζήτησης πληροφο
ριών - οι απαιτήσεις των καταναλωτών καθοδηγούν την αγορά και
δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιληφθούν την ύπαρξη
ευκαιριών για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ακόμα και την
επέκταση σε νέους τομείς.

•

Μείωση κόστους των λειτουργιών της επιχείρησης (δημιουργία και
επικαιροποίηση τιμοκαταλόγων, διεκπεραίωση συναλλαγών κ.α.)

•

Ικανότητα μαζικής προσαρμογής μέσα από τον σχεδιασμό και την
παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων

•

Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες (άμεση ενημέρωση)

•

Η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες είναι μεγαλύτερη (παραπομπές)

Από την άλλη, είναι οι λίγο-πολύ γνωστοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ενδογενείς - ενδογενείς αιτίες της επιχείρησης (π.χ. τρόπος οργάνωσης)
2. Εξωγενείς - δυσμενής επίδραση εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ.
νομοθετικό περιβάλλον)
Οι επιπτώσεις του Διαδικτύου εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία, και
συγκεκριμένα ως κίνδυνοι τεχνολογικού περιβάλλοντος (Τσακλαγκάνος Α).
Πέρα από την αύξηση του ανταγωνισμού, τα έξοδα εγκατάστασης και
συντήρησης, την συνεχή εξαντλητική ενημέρωση, προσαρμογή και παρακο
λούθηση, μέσα στην ίδια την υπόσταση του Διαδικτύου υπάρχουν παράγοντες
που αποτελούν πρόκληση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
αυτό. Οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι:
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•

Έλλειψη προσωπικής επαφής με τον πελάτη

•

Ασφάλεια στις συναλλαγές - ένας ψυχολογικός φραγμός

•

Απάτες με πιστωτικές κάρτες

•

Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

•

Ανάγκη διασφάλισης προστασίας των προσωπικών δεδομένων

•

Αδυναμία στην παρουσίαση των προϊόντων - οι ταχύτητες Internet που
περιορίζουν την μετάδοση video, η αδυναμία στην παρουσίαση
πληροφοριών που γίνονται αντιληπτές με την αφή, η δυσκολία στη
σωστή απόδοση του όγκου προϊόντων

•

Υποστήριξη μετά την πώληση - δεν είναι εύκολο να παραχθεί λόγω
μεσολάβησης μεγάλων αποστάσεων

•

Οργισμένοι καταναλωτές

•

Σκόπιμες επιθέσεις από αυτούς που θέλουν να αμαυρώσουν την φήμη
της επιχείρησης (ανταγωνιστές, hackers κ.λπ.)

•

Μίμηση και εμπορεία ελαττωματικών προϊόντων

•

Απάτες από μέλη συνεταιρικών προγραμμάτων

•

Παγκόσμιος ανταγωνισμός

Πάντως, όποιες κι αν είναι οι αντιξοότητες / προκλήσεις, με μια σωστή
τακτική e-marketing οι περισσότερες επιχειρήσεις καταφέρνουν να μένουν εκτός
σημαντικών κινδύνων. Το διαδίκτυο γίνεται ασφαλέστερο χάρη στα νέα
πρότυπα (SSL, SET), νομοθεσίες και άλλες τεχνολογίες ασφαλείας. Με
στοιχειώδεις προφυλάξεις ο κάθε επιχειρηματίας είναι σε θέση να προστατέψει
την επιχείρησή του, τους πελάτες και τις σχέσεις με τους συνεργάτες:
προμηθευτές ^.(Fiore F, 2001, σελ. 222).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το διάγραμμα που αναδεικνύει τα προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και στην εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 11 άτομα
είναι πιο εξοικειωμένες στη χρήση του διαδικτύου, έχουν πιο εξειδικευμένο
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προσωπικό και ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο από τις επιχειρήσεις που
απασχολούν μέχρι και 10 άτομα.

I □ 1·10 Αιουα · Ί 1 + ΑίουαΙ

Γράφημα 4.2 Πηγή: ΦΟΡΕΑΣ - Επιμελητήριο Ημαθίας 2009

4.2.1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•

Δυνατότητα επιλογής από την παγκόσμια αγορά - ο καταναλωτής έχει το
δικαίωμα επιλογής, η αγορά εκτείνεται πέραν των τοπικών γεωγραφικών
συνόρων και έτσι μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει

•

Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται στις τοπικές αγορές

•

Οικονομία χρόνου - μέσω διαδικτύου ο καταναλωτής αγοράζει τα αγαθά
από το σπίτι του, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ή να περιμένει σε
ουρές, ενώ το προϊόν παραδίδεται εκεί που ο αγοραστής επιθυμεί

•

Αγορές 24 ώρες το 24ωρο

•

Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων
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•

Απόλαυση ποιοτικότερων υπηρεσιών - με την δυνατότητα σύγκρισης
τιμών, χαρακτηριστικών και υπηρεσιών από διαφορές εταιρίες, ο κατανα
λωτής αποκτά γνώση αγοράς και αυξάνει τις απαιτήσεις του.

•

Οι καταναλωτές συμμετέχουν πιο ενεργά στην διαμόρφωση των αγορών
- από αποδέκτες γίνονται καθοδηγητές (εγχειρίδιο equal Ανδρομέδα,
2009, σελ. 40).

4.2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
Εκσυγχρονισμός του κράτους - Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη

Η εισαγωγή του κρατικού μηχανισμού μέσα στο Internet, η οργάνωση
των πληροφοριών, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η παροχή υπηρεσιών
στον πολίτη αποτελεί σημαντικό μέρος του ορισμού της ανάπτυξης του μέσου.
Η δημόσια διοίκηση εκσυγχρονίζεται, αναδιοργανώνεται, εναρμονίζεται με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα, αποκτά διαφάνεια και εξελίσσεται σε αποτελεσματικό
φορέα.
Προστασία & Προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας

Η ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα θα συμβάλει καθοριστικά στην
προώθηση του ελληνικού πολιτισμού παγκόσμια. Η πολιτιστική μας κληρονομιά
αλλά και η σύγχρονη δημιουργία προστατεύονται, το πολιτιστικό μας περιεχόμε
νο αξιοποιείται. Ο ελληνικός πολιτισμός τεκμηριώνεται, προβάλλεται και διαφυ
λάσσεται μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικών μουσείων, βιβλιοθηκών,
πινακοθηκών κ.λπ.
Προώθηση του Ελληνικού τουρισμού

Η ανάπτυξη του Internet θα ενισχύσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό στην
προβολή και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού μέσα από πύλες ενημέρωσης,
εφαρμογές ηλεκτρονικών κρατήσεων καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. Ο τουρισ
μός, ένα από τα ισχυρότερα εθνικά προϊόντα θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβο
λή παγκοσμίως.
Συμβολή στην αναβάθμιση της παιδείας

Η ενσωμάτωση του Internet στην εκπαιδευτική διαδικασία θα διαμορ
φώσει νέα δεδομένα στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και θα συμ
βάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του μέσου στην Ελλάδα. Η αξιοποίησή του
ως εργαλείο για την εκπαίδευση, επιμόρφωση ενοποίηση του δικτύου των
σχολείων και πανεπιστημίων θα συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
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Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο κρατικοί και δημόσιοι φορείς είναι ο μεγαλύτερος
πελάτης των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών καταβάλλοντας τεράστια τέλη. Με
την ανάπτυξη του Intemet και των ευρυζωνικών υπηρεσιών παρέχεται η
δυνατότητα μείωσης του κόστους και η σημαντική βελτίωση των νέων επιχειρη
ματικών σχημάτων μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Η ανάπτυξη
υποδομών και υπηρεσιών διαδικτύου είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλά
δα εφόσον μπορεί να προσδώσει σημαντική ώθηση στις οικονομικές δραστηρι
ότητες της χώρας μας.
Βελτίωση της εικόνας του κράτους και εθνική ανταγωνιστικότητα

Η χρησιμοποίηση του Intemet στο σύνολο των κρατικών λειτουργιών
και υπηρεσιών πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων που επιφέρει, βοηθά με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στη βελτίωση της εικόνας της κρατικής μηχανής τόσο
ως προς τον πολίτη όσο και ως προς τις υπόλοιπες χώρες/ έθνη. Ως αποτέλεσ
μα των παραπάνω και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η γενικότερη ανάπτυξη
του Intemet στην χώρα μας θα γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα σε διακρατικό
επίπεδο είναι προφανές ότι επίσης ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας
και κατά συνέπεια επιταχύνεται και η οικονομική της ανάπτυξη.
Διεύρυνση δυνατοτήτων στην έρευνα και στην ανάπτυξη

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόοδο και
ευημερία της χώρας. Η χρήση του Intemet βοηθά στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών στην επιστημονική έρευνα και στην διάχυση των αποτελεσμάτων
της μέσω της ενοποίησης των επιστημονικών φορέων, της βελτίωσης των
υποδομών και των δικτύων επικοινωνίας μεταξύ τους.
Ενίσχυση της περιφέρειας

Για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη που δραστηριοποιούνται στην περι
φέρεια, η ανάπτυξη του Intemet μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην εξέλιξή
τους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το Intemet αποτελεί κινητήρια δύνα
μη της περιφέρειας τόσο στους τομείς οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστι
κότητας όσο και στην καθημερινότητα και στον δημόσιο βίο. Ο στόχος της
μεγαλύτερης ανάπτυξης του Διαδικτύου στην Ελληνική περιφέρεια αποτελεί
ουσιαστικό μέτρο κατά του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού των
περιφερειών και της δημιουργίας τοπικών και εθνικών ανισοτήτων (ΣΕΠΕ,
2005, σελ. 34).
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5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων έχουν
αυξηθεί λόγω της ανάπτυξης του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
και της θέσπισης πληθώρας προγραμμάτων επιδότησης της επιχειρηματικής
ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπάνω αναφερθήκαμε διάσπαρτα
σε διάφορα από αυτά που λάνσαρε κατά καιρούς η Ε.Ε. στα πλαίσια της
προσπάθειας εκσυγχρόνισης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων με τις ΤΠΕ.
Όλα αυτά τα προγράμματα συνέλαβαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου
αυτού και αξίζει να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά μεμονωμένα.
Προγράμματα που αναφέρονται:
•

Στη σύνδεση των ΜΜΕ στο Intemet και την ηλεκτρονική παρουσία τους
σε αυτό («Δικτυωθείτε»)

•

Στην εξοικείωση των ΜΜΕ με τη χρήση του Intemet, ως εργαλείου
επιχειρησιακής τους λειτουργίας («Εκπαιδευτείτε για να Δικτυωθείτε»)

•

Στην ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών τους («Επιχειρείτε Ηλεκτρο νικά»)

καλύπτουν μια ζωτική ανάγκη των ΜΜΕ και αποτελούν τον μοχλό διάδοσης των
ΤΠΕ στις ΜΜΕ και συμβάλουν στην είσοδο τους στην ψηφιακή οικονομία.

5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
(2000-2006) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ το 27% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις σε ΤΠΕ. Το κονδύλιο αυτό
κατανεμήθηκε σε διάφορες δράσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στον
Πολιτισμό, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στις μεταφορές, στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν, σε υποδομές και ότι άλλο θα μπορούσε να συμβάλει στο έργο αυτό.
Επίσης, πρέπει να τονίσουμε πως υπήρξε άμεση ενίσχυση της ζήτησης
μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής: δημόσιες επενδύσεις, επιδότηση
ιδιωτικών επενδύσεων. Σημαντική, αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλη, ήταν η άμεση
(βραχυπρόθεσμη) συμβολή του Προγράμματος στους τζίρους των επιχειρή-
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σεων ΤΠΕ (περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως). Όλα τα παραπάνω αντιστοιχούν
στην πρωτογενή ζήτηση.
Όσον αφορά την δευτερογενή ζήτηση, η ενίσχυσή της μακροπρόθεσμα
υπήρξε πολύ μεγαλύτερη και κρισιμότερη μιας και επήλθε η εξοικείωση των
πολιτών και των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες και υποδομές υπηρεσιών
και συνέργησε στην περαιτέρω διάχυση των ΤΠΕ στο Δημόσιο, στις επιχειρή
σεις και στον πληθυσμό γενικά. Φάνηκε πως ο κλάδος είναι βιώσιμος και άρχισε
να αναπτύσσεται σταθερά.
Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:
1. Βελτίωση του βαθμού ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των τριών τομέων της οικονομίας (πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή), ανάπτυξη της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορίου.
2. Ενδυνάμωση της απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων (εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, υπηρεσίες πιστοποίησης,
προτυποποίησης, πληροφόρησης και δικτύωσης).
3. Βελτίωση του περιβάλλοντος για την ίδρυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνο
λογίας, μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών όπως τα κεφάλαια υψηλού επιχειρη
ματικού κινδύνου (venture capital), οι ‘θερμοκοιτίδες’, κ.ά.
4. Εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών πρόσκλησης και υποβολής προσφο
ρών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων προμηθειών μέχρι το 2003.
5. Ανάπτυξη της βιομηχανίας περιεχομένου, με την παραγωγή και διανομή
προϊόντων πολυμέσων (που θα αφορούν, για παράδειγμα, τον αρχαίο και τον
σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, τον τουρισμό, κ.λπ.).
6. Ενθάρρυνση της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής με τη λειτουργία
κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, ενίσχυση - συμπλήρωση
και διεύρυνση των υποδομών των ερευνητικών φορέων.
7. Ανάπτυξη και διάχυση περιεχομένου και πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή
(βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες, κ.λπ.) για τις ανάγκες της ερευνητικής
κοινότητας, εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ερευνητών.
8. Ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τον ευρύτερο πληθυσμό
μέσω ευέλικτων διαδικασιών, και ιδιαίτερα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σε
συνδυασμό με την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
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9. Γεφύρωση του υπάρχοντος χάσματος μεταξύ επαγγελματικών προσόντων
και αναγκών στα επαγγέλματα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.
10. Προώθηση της απασχόλησης και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε τομείς
της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
11. Ενθάρρυνση πιλοτικών εφαρμογών τηλε-εργασίας και τηλε-κατάρτισης,
ιδιαίτερα σε γεωγραφικά απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές.
Ξεκίνησε η υλοποίηση έργων για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, σχηματίστηκαν
πεδία εκμάθησης, απόκτησης τεχνογνωσίας και εμπειρίας, ακόμα και τομεακής
εξειδίκευσης. Γίνεται ακόμη και λόγος για το ότι αυτό μπορεί να αποτέλεσε το
εφαλτήριο της διεθνοποίησης.
Από τη μεριά των προμηθευτών, υπήρξε υψηλός βαθμός ικανοποίησης
διότι τώρα εμπορεύονταν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λογισμικό και δικτυακές
υπηρεσίες και εμφανίστηκαν τάσεις της ζήτησης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού
επιχειρείν (ΕΔΕΤ 2003).
Από την άλλη μεριά, οι βασικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες σε
ανθρώπους και ΜΜΕ παρουσιάζονται να είναι η άγνοια, η έλλειψη καταλλήλων
εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης.
Παρακάτω παραθέτουμε ένα διάγραμμα που απαντάει στην εξής
ερώτηση:
«Σε ποιο βαθμό (0-5) πιστεύετε ότι η επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο
μέλλον θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή σας στο Γ ΚΠΣ;»
2 8 ,0 0 %

3 0 ,0 0 %
2 5 ,0 0 %
2 0 ,0 0 %
1 5 ,0 0 %

■ Π ο σ ο σ τά

1 0 ,0 0 %
5 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0

1

2

3

4

5

Διάγραμμα 5. 1 Πηγή: μελέτη ΙΟΒΕ
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το 28% των επιχειρήσεων
πιστεύει πως η επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο μέλλον θα εξαρτηθεί
κατά πολύ ( 3 βαθμοί) από τη συμμετοχή τους ή όχι στο Γ ΚΠΣ σε αντίθεση με
το πολύ μικρό ποσοστό (7,90%) που πιστεύει πως δεν θα εξαρτηθεί καθόλου, ή
μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, δηλώνει πως το Γ’ ΚΠΣ δεν είναι στις
προτεραιότητες της επιχείρησης. Πρέπει να τονίσουμε πως τα αποτελέσματα
αυτά έχουν άμεση σχέση με το πόσα χρόνια δραστηριότητας μετράει στον
κλάδο της η κάθε επιχείρηση και φυσικά πόσο μεγάλη είναι. Είναι φυσικό πως
όσο πιο ‘έμπειρη’ είναι η επιχείρηση, τόσο περισσότερο ψάχνει και αναλύει το
περιβάλλον της φροντίζοντας πάντα να είναι ανταγωνιστική εξελίσσοντας την
τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τη διαδικασία παραγωγής και όποιον άλλο τομέα
κρίνει πως χρειάζεται.

5.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
(2002-2004) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το πρόγραμμα "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουρ
γείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Βάσει του προγράμματος αυτού οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται για
να αποκτήσουν Web Site ή Ηλεκτρονικό κατάστημα. Σχετικά με το ηλεκτρονικό
κατάστημα, ενώ είναι απαραίτητη η δημιουργία του, δεν είναι απαραίτητη η
ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε αυτό. Μπορεί δηλαδή να εμφανίζει
έναν απλό κατάλογο των προϊόντων της επιχείρησης.
Η πρώτη φάση του έργου "Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε",
υποστήριξε 16.500 ΜΜΕ από όλη την Ελλάδα στην πορεία εξοικείωσής τους με
τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών του Διαδικτύου.
Από την πανελλαδική έρευνα του ΕΔΕΤ/CENTRUM για το 2003,
σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών από τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 27% των ΜΜΕ είχε γνώση του προγράμματος
«ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» και το 13% του προγράμματος «Εκπαιδευτείτε στο Δικτυωθείτε», ενώ το 60% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι καλύπτει τις ανάγκες της
επιχείρησης (το 44% σε μεγάλο βαθμό). Περισσότερες από τις μισές ΜΜΕ (το
57%) δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται αρκετά (15%) ή πολύ (42%) για το
πρόγραμμα.
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Οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης απαρίθμησαν μια σειρά από τέτοιες
ανάγκες. Πρώτη σε συχνότητα ήρθε η ανάγκη ενημέρωσης στον κλάδο της
επιχείρησης, την οποία ανέφεραν το 52% των επιχειρήσεων. Επίσης σημαντικά
ποσοστά καταγράφηκαν για τις ανάγκες σε αγορά εξοπλισμού / λογισμικού
(34%), σε χρηματοδότηση για νέες τεχνολογίες (51%) και σε μηχανοργάνωση
της επιχείρησης (30%).
Μεταξύ των επιχειρήσεων που γνωρίζουν το πρόγραμμα, το 40%
απάντησε ότι ενδιαφέρεται αρκετά έως πολύ για την ένταξη της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, ενώ άλλο ένα 17% εκδήλωσε ενδιαφέρον για ένταξη στο
πρόγραμμα.
Από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος προέκυψαν κάποια
συμπεράσματα και βγήκαν κάποια πορίσματα:
•

Το η- επιχειρείν δεν αποτελεί την κύρια προτεραιότητα των ΜΜΕ.

•

Το διαδίκτυο είναι η πιο επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ για να
προσεγγίσει τις ΜΜΕ.

•

Οι ανάγκες της επιχείρησης που εφιστούν προσοχή πρέπει να βασί
ζονται σε πραγματικούς στόχους και προσδοκίες.

•

Οι ΜΜΕ συχνά στερούνται αξιόλογης πληροφόρησης για το η- επιχειρείν.

•

Το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΜΕ παραμένουν σκεπτικές σχετικά με την
αποδοτικότητα του η- επιχειρείν.

•

Η εκπαίδευση και οι κρίσιμες διευθυντικές αποφάσεις και αλλαγές είναι
μείζονα θέματα.

•

Οι πόροι της επιχείρησης καθώς και το κόστος τους είναι επίσης μείζονα
θέματα.

•

Το η- επιχειρείν δεν είναι πάντα ωφέλιμο για κάθε ΜΜΕ.

•

Κάποιες λύσεις ΤΠΕ και προτάσεις του η- επιχειρείν είναι πολύ ακριβές ή
όχι αποδεδειγμένες.

•

Το να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να δικτυωθούν παραμένει ακόμη μια πρό
κληση (General Directorate Enterprise).
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Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», σε γενικά πλαίσια έφερε τις ΜΜΕ πιο
κοντά στην τεχνολογία, τις δίδαξε πώς μπορούν να χρησιμοποιούν καινούρια
εναλλακτικά κανάλια προώθησης και πώλησης των προϊόντων τους, τα οποία
έχουν μικρότερο κόστος αλλά μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα που πραγματο
ποίησε η ΕΔΕΤ Α.Ε. το 2008 σε δείγμα 741 επιχειρήσεων στα πλαίσια
αξιολόγησης του προγράμματος.
«Ποσοστό Επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης
ηλεκτρονικών παραγγελιών κατά Τάξη Μεγέθους Επιχείρησης»

Τάξη Μεγέθους
Επιχείρησης
(εργαζόμενοι)

Αριθμός Επιχειρήσεων που
δίνουν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης
ηλεκτρονικών παραγγελιών

% στο σύνολο της
Τάξης

0

63

15,71%

1

24

20,50%

2 έως 4

33

25,81%

5 έως 10

17

34,00%

Σύνολο

137

18,49%

Πίνακας 5. 1
Πηγή: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, όσο μεγαλώνει το μέγεθος
των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό αυτών που δίνουν τη
δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το ποσοστό αυτό
κυμαίνεται από 15,71% στις επιχειρήσεις με κανέναν εργαζόμενο και φτάνει στο
34% για τις επιχειρήσεις με 5 έως 10 εργαζόμενους.
Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και επιχειρήσεις που αξιοποίησαν το
πρόγραμμα όχι μόνο για εναλλακτικά κανάλια πώλησης προϊόντων, αλλά και
παροχής της δυνατότητας στους καταναλωτές να πληρώσουν ηλεκτρονικά.
Παρακάτω παρουσιάζουμε από την ίδια έρευνα το σχετικό πίνακα:
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«Ποσοστό Επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης
ηλεκτρονικών πληρωμών κατά Τάξη Μεγέθους Επιχείρησης»

Αριθμός Επιχειρήσεων
που δίνουν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης
ηλεκτρονικών πληρωμών

% στο σύνολο της
Τάξης

0

17

4,24%

1

7

4,35%

2 έως 4

10

7,75%

5 έως 10

2

4,00%

Σύνολο

36

7,70%

Τάξη Μεγέθους
Επιχείρησης
(εργαζόμενοι)

Πίνακας 5. 2
Πηγή: ΕΔΕΤ Α.Ε.

5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (2006)
Σχετικά πιο πρόσφατο είναι το πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται στα
πλαίσια της ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποτελεί ένα από τα συνολικά 25
προγράμματα. Το «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» έχει ως κύρια
αναπτυξιακή επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας.
Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΕΠΑΝ ΙΙ ανέρχεται στο
ποσό των 1.519.000.000 € από τα οποία 1.291.000.000 € προέρχεται από
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
228.000.000 € από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου . Η ιδιωτική συμμετοχή
αναμένεται να φθάσει το 1.410.565.249 € (www.antagonistikotita.gr).
Μιλώντας για καινοτομία, πιστεύουμε πως πρέπει να σταθούμε λίγο σε
αυτόν τον όρο και να τον αναλύσουμε προκειμένου να γίνει απόλυτα
κατανοητός και να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο του προγράμματος αυτού.
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Γενικά, ο όρος αυτός σημαίνει κάθε σκέψη, συμπεριφορά ή πράγμα, που είναι
νέο (καινό) γιατί είναι ποιοτικά διαφορετικό από τις υπάρχουσες μορφές (λεξικό
κοινωνικών επιστημών, ϋΝΕβΟΘ).
Η καινοτομία θεωρείται συνυφασμένη με την επιβίωση των επιχει
ρήσεων και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν αναζητείται μόνο στα τεχνολογικώς ανανεωμένα προϊόντα ή στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής
που θα εξασφαλίσουν χαμηλότερο κόστος, καθώς και στην αποτελεσματικότερη
διάθεσή τους στην αγορά (Χατζηκωνσταντίνου, Γωνιάδης, 2009, σελ. 270).
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση καινοτομία είναι η ανανέωση και η μεγέ θυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, η
εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής, η εισαγωγή
αλλαγών στο μάνατζμεντ, στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες εργασίας και
στις δεξιότητες των εργαζομένων (Χατζηκωνσταντίνου, Γωνιάδης, 2009, σελ.
271).
Επομένως, η καινοτομία αποτελεί δυνατότητα κάθε επιχείρησης που
την αντιλαμβάνεται σαν μέσο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό και την
υιοθετεί σαν λειτουργία της καθημερινής της πρακτικής.
Εκτιμάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέμβασης
που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα θα έχουν θετική επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα
εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής
οικονομίας.
Η στρατηγική αναφέρεται στους τομείς μεταποίηση, υπηρεσίες,
εμπόριο, προστασία καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμός και
πολιτισμός. Καλύπτει επομένως τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου
Πολιτισμού.
Η κατάρτιση του Προγράμματος ακολούθησε μια μακρόχρονη και
επίπονη διαδικασία στο πλαίσιο της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και
απαίτησε σειρά διαβουλεύσεων τόσο μεταξύ των Υπουργείων και των Γενικών
Γραμματειών που είναι αρμόδιες για τη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικής
κατά τομέα, όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό.
Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται (κατά το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνισ
τικότητας και Ανάπτυξης στην «Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα
2003») ως η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών της χώρας και αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
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ενίσχυσης της απασχόλησης, της πραγματικής συνοχής και της περιβαλλον
τικής προστασίας και αναβάθμισης, και διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας, υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα μιας
οικονομίας εξαρτάται από πλήθος προσδιοριστικών παραγόντων, όπως η
βελτίωση της ποιότητας του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η δυνατότητα
διασύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης της χώρας με τις παγκόσμιες
αγορές και τα διεθνή ολοκληρωμένα επιχειρηματικά δίκτυα, η στήριξη υψηλής,
διαρκώς αυξανόμενης παραγωγικότητας, και οδηγεί στην επίτευξη του
αντικειμενικού στόχου της εξασφάλισης υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους
πολίτες της χώρας (εισόδημα, θέσεις εργασίας, αναβαθμισμένο περιβάλλον,
ποιότητα ζωής, προοπτικές).
Εκ του παραπάνω ορισμού, εξαιτίας της συγκεκριμένης δομής του
ΕΣΠΑ 2007-2013, και λόγω του γεγονότος ότι η συγχρηματοδοτούμενη παρέμ
βαση (όπως και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους) αποτελεί
μέρος μόνο της συνολικής προσπάθειας για την ανταγωνιστικότητα
(υπερκαλύπτεται από τις μη συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις ιδιωτών και
δημοσίου και από τις παράλληλες πολιτικές), το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
καλείται να ασκήσει ρόλο καταλύτη ως προς τις καίριες προκλήσεις και να
αντιμετωπίσει αδυναμίες και προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς της
οικονομίας και όχι να καλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα προβλήματα στην
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (πηγή:!Μϋ).
Στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, σε ό,τι αφορά την
ανταγωνιστικότητα - εξωστρέφεια - επιχειρηματικότητα, η ελληνική οικονομία
πρέπει να έχει καλύψει τις κατωτέρω ανάγκες:
•

Να έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα μέσα από την ενίσχυση του
παραγωγικού της δυναμικού και αναβάθμιση των τομέων και κλάδων της
προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία, να έχει πολλαπλασιάσει την
εξωστρέφεια της, να έχει διευρύνει το μερίδιο της στο παγκόσμιο εμπόριο
αγαθών και υπηρεσιών, να έχει ανακτήσει την εσωτερική της αγορά και
να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και από τη συνεχή απελευθέρωση των
οικονομικών σχέσεων.

•

Να έχει αποκτήσει την ικανότητα να ενσωματώνει τις καταλληλότερες για
τις ανάγκες της τεχνολογίες, να διαθέτει ένα σύστημα προώθησης της
καινοτομίας και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων ικανό να
προσαρμόζει τις παραγόμενες καινοτομίες στις τοπικές ανάγκες και να
υλοποιεί, σε ειδικές «φωλεές», επαρκή εθνική έρευνα και τεχνολογική
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ανάπτυξη και να έχει καλύψει το έλλειμμά της σε ΕΤΑΚ ως προς το μέσο
όρο της ΕΕ-25.
•

Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των
τομέων και κλάδων της, να προωθεί τη συμβολή τους στη συνολική
ανταγωνιστικότητα και να υποβοηθά την ανάδειξή τους σε σημαντικές
συνιστώσες του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.

•

Να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και τη συνεχή απελευθέρωση των
οικονομικών σχέσεων και να συνιστά κέντρο αναφοράς και πόλο
διάχυσης της ανάπτυξης στο βαλκανικό και μεσογειακό οικονομικό χώρο.

•

Να διαθέτει ισχυρά περιφερειακά οικονομικά συστήματα, ικανά να
λειτουργήσουν αυτοδύναμα στο νέο δια-περιφερειακό πλέγμα του διεθ
νούς ανταγωνισμού.

•

Να συνδυάζει με επιτυχία και στο εκάστοτε καταλληλότερο μίγμα το
στρατηγικό ρόλο του κράτους, τη συνεχή επέκταση της επιχειρημα
τικότητας, την παραγωγική κινητοποίηση των τραπεζικών πόρων και την
προσέλκυση εξωτερικών δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας.

•

Να έχει απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη των
Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, έχοντας συμβάλλει στην επίτευξη των
ουσιαστικότερων από τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους, προσαρ
μοσμένους με επιτυχία στα ελληνικά δεδομένα, και να είναι σε θέση να
επηρεάζει επιτυχώς τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών αποτελεί ένα φιλόδοξο αλλά
αναγκαστικό εγχείρημα. Εάν δεν αναβαθμιστούν οι τομείς και κλάδοι της
Ελληνικής Οικονομίας προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία, κάθε ανταγωνιστικό
όφελος θα είναι συγκυριακό και θα εξαρτάται από τις αλλαγές του διεθνούς
περιβάλλοντος. Εάν δεν πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της θα οδηγηθεί στο
profile της "συντηρούμενης" από τους εξωτερικούς πόρους οικονομίας( κάτι που
εν μέρει ήδη υπάρχει με την οικονομική κρίση που μας μαστίζει). Εάν δεν
ανακτήσει την εσωτερική της αγορά δεν θα διαθέτει επαρκή βάση για την
επέκτασή της στο εξωτερικό. Εάν δεν έχει την ικανότητα να ενσωματώνει τις
κατάλληλες τεχνολογίες, θα συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση αποσύνδεσης της
ΕΤΑ από την παραγωγή και δεν θα αναβαθμιστεί ο παραγωγικός της ιστός. Εάν
δεν μπορεί να προσαρμόζει τις καινοτομίες στις τοπικές ανάγκες, αφενός θα
περιοριστεί σε υπεργολαβικές επιχειρηματικές πρακτικές και αφετέρου η τοπική
ΕΤΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κενό, υποστηριζόμενη συνεχώς από τη
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δημόσια ενίσχυση. Εάν δεν μπορέσει να υλοποιεί σε ειδικές «φωλιές» επαρκή
εθνική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, θα εξαρτάται μονίμως από την αγορά
εξωτερικής καινοτομίας και το εθνικό σύστημα ΕΤΑΚ δεν θα έχει διέξοδο και
άρα και λόγο ύπαρξης.
Η προώθηση της καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια και
καίρια οριζόντια κατεύθυνση για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος, σε
όλους τους τομείς που αυτό καλύπτει. Η Ελληνική Οικονομία δεν μπορεί πλέον
να συντηρεί τον επιχειρηματικό και τον παραγωγικό της ιστό στα σημερινά
χαρακτηριστικά και επίπεδα χρήσης - αξιοποίησης - παραγωγής καινοτομίας.
Επείγουν η ενσωμάτωση (και ανάπτυξη) της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό
της χώρας, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, η αξιοποίηση και
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση και
διάδοση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, η τεχνολογική αναβάθμιση των
επιχειρήσεων.
Επίσης, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αναβάθμιση της θέσης της
Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο θα πρέπει να συντελεστεί μέσω
κυρίως της προώθησης της διασύνδεσης με τις παγκόσμιες αγορές και τα
διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, της
ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της αύξησης
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ένταξης της χώρας στα μεγάλα
διεθνή (διευρωπαϊκά) δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας ελκυ
στικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων
που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος και τη
δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τη διαφοροποίηση του τουρισ
τικού προϊόντος (αξιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, δυναμική
ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού), την διασφάλιση της ποιότητας για νέες
και υφιστάμενες τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες, τη βελτίωση της
διεθνούς προβολής της χώρας ως τουριστικού προορισμού.
Δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι, όπως και στο ΕΠΑΝ 2000
2006, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτέλεσε μέρος της συνολικής
προσπάθειας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας (υπήρξαν επίσης οι μη
συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις ιδιωτών και δημοσίου και οι παράλληλες
πολιτικές) και ότι ορισμένοι παράγοντες καθοριστικοί της ανταγωνιστικότητας
(π.χ. η κοινή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη)
αποδείχθηκαν ισχυρότεροι της οποιασδήποτε προγραμματικής παρέμβασης.
Κατά συνέπεια, το νέο πρόγραμμα καλείται να ασκήσει ρόλο καταλύτη ως προς
τις καίριες προκλήσεις και όχι να καλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα
προβλήματα (Υπουργείο Ανάπτυξης).
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5.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σήμερα εάν και δεν έχουν λυθεί όλα τα θέματα που άπτονται του θεσμι κού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του
προβλήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να θέσει σταθερές
νομικές βάσεις που να δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
Η Ελληνική έννομη τάξη προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα
εμπορική πραγματικότητα κυρίως με την προσαρμογή των ευρωπαϊκών
νομοθετημάτων στο εσωτερικό δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να παίρνει
μορφή το νομοθετικό εκείνο καθεστώς που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Η ειδική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις παρέχουν,
στις μέρες μας, την βάση για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
ενώ παράλληλα τις αναγνωρίζουν ως νόμιμη συναλλακτική πρακτική (Εγχειρί
διο Equal Ανδρομέδα, 2009, σελ. 42).
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6. CASE STUDY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΑΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ
Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις των οποίων το λαμπρό παράδειγμα θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε μιλώντας για επιτυχή και αποδοτική ενσωμάτωση
της τεχνολογίας, όχι μονάχα στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στον τρόπο
και τα μέσα προβολής τους, προώθησης των προϊόντων τους και γενικά
δημιουργίας δυνατών θεμελίων για την μετέπειτα επιτυχημένη πορεία τους.

6.1 Ε-BANKING ΚΑΙ ΜΜΕ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ KINDRACE
Η Kindrace Ltd. είναι μια εταιρία μαζικής παραγωγής ειδικών
μετασχηματιστών, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονικές και
ηλεκτρικές εφαρμογές χαμηλής τάσης. Ιδρύθηκε το 1983 από τρία στελέχη που
προέρχονταν από τον κλάδο κατασκευής μετασχηματιστών. Οι μετασχη
ματιστές αποτελούν συστατικά μέρη πολλών γνωστών τελικών προϊόντων,
όπως μηχανές αυτόματης πώλησης με κερματοδέκτη και διάφορα ηλεκτρονικά
εργαλεία. Η Kindrace είναι γνωστή σε πολυάριθμες επιχειρήσεις νέας
τεχνολογίας για τα ποιοτικά της προϊόντα και τις ανταγωνιστικές της τιμές.
Στο ξεκίνημά της, η επιχείρηση απασχολούσε 30 εργαζομένους σε
εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. στην πόλη Port Talbot της Ουαλίας. Σήμερα διαθέτει
55 υπαλλήλους και έχει τζίρο της τάξης του ενός εκατομμυρίου βρετανικών
λιρών. Η πλειονότητα των προϊόντων που παράγει είναι ειδικές παραγγελίες
που σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν μεμονωμένοι
πελάτες και κατασκευάζονται είτε εφάπαξ είτε σε παρτίδες των 10.000 ή
περισσότερων τεμαχίων.
Οι περισσότεροι πελάτες της Kindrace είναι κατασκευαστές ηλεκτρο
νικού εξοπλισμού και ελαφρών ηλεκτρικών μηχανημάτων. Η εταιρία είναι
πλήρης σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες και τις πωλήσεις προϊόντων. Ο κύριος
λόγος για τον οποίο τα στελέχη της αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την
πληροφορική και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα δράσης για το e-επιχειρείν
δεν ήταν τόσο η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των
πελατών της, αλλά η βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διαχείρισης. Επί του
παρόντος η επιχείρηση εκδίδει περίπου 50 τιμολόγια κάθε εβδομάδα, τα οποία
προωθεί στην εισπρακτική εταιρία Alex Laurie, η οποία εισπράττει τις οφειλές
των πελατών της Kindrace για λογαριασμό της.
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H Kindrace αποτελεί τυπικό παράδειγμα μικρής επιχείρησης που, ενώ
είναι απολύτως επιτυχημένη στον τομέα της παραγωγής και των πωλήσεων,
αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Η εταιρία κινείται με βάση το τι μπορεί
να αγοράσει με τα διαθέσιμα κεφάλαια. Τα στελέχη της δεν επιθυμούσαν να
καταφύγουν στη χρήση χρηματοδοτικής υπηρεσίας, όπως π.χ. η υπερανάληψη
ή ο επαγγελματικός δανεισμός. Έτσι, πρωταρχικοί στόχοι της εταιρίας ήταν η
παρακολούθηση και η βελτίωση της ρευστότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Kindrace έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ενημερώθηκε για το πώς το
ηλεκτρονικό επιχειρείν θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλή ματος ρευστότητας που αντιμετώπιζε.
6.1.1 ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της επιχείρησης ήταν η αντιμετώπιση και επίλυση των
παρακάτω προβλημάτων:
Διαχείριση ρευστότητας. Η εταιρία είχε μεγάλη αβεβαιότητα για το
πότε οι πελάτες της θα έδιναν επιταγές πληρωμής. Περίπου πέντε ώρες κάθε
εβδομάδα ξοδεύονταν σε συναντήσεις ανάμεσα στα υψηλόβαθμα στελέχη της
εταιρίας και σε συχνές επισκέψεις στο τοπικό υποκατάστημα της Royal Bank of
Scotland για τον έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού της εταιρίας και την
παρακολούθηση των μη εκκαθαρισμένων επιταγών.
Περιττές χρεώσεις από τόκους εξαιτίας της αβέβαιης ρευστότητας.
Προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στην εταιρία, η Kindrace
ζητούσε τη μεταβίβαση χρημάτων από την εισπρακτική της εταιρία αρκετές
ημέρες προτού τα χρειαστεί. Παράλληλα, καθυστερήσεις σε θέματα
ρευστότητας προέκυπταν εξαιτίας της χειροκίνητης διαδικασίας αποστολής
αντιγράφων τιμολογίων, καθώς η Kindrace, κάθε φορά που εξέδιδε ένα
τιμολόγιο, έπρεπε να αποστέλλει ταχυδρομικά και ένα φυσικό αντίγραφο στην
Alex Lawrie. Ως αποτέλεσμα, το τιμολόγιο έφθανε αρκετές ημέρες αργότερα και
κατά συνέπεια καθυστερούσε η είσπραξή του.

6.1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η Kindrace συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Σκοτίας (Royal
Bank of Scotland). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, εγκαταστάθηκε
στους υπολογιστές της Kindrace η υπηρεσία e-banking της τράπεζας, που
ονομάζεται Royline. Επίσης, εγκαταστάθηκε και ηλεκτρονική σύνδεση με την
εισπρακτική εταιρία Alex Lawrie. Η υπηρεσία e-banking είχε ένα πάγιο τέλος 10
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λιρών το μήνα. Στο κόστος αυτό περιλαμβανόταν και η υπηρεσία τηλεφωνικής
υποστήριξης αλλά δεν περιλαμβάνονταν τα τέλη των συναλλαγών και τα τέλη
τηλεφωνικών κλήσεων (για τη σύνδεση στην υπηρεσία μέσω Internet). Η online
υπηρεσία της Alex Lawrie ήταν δωρεάν και περιλάμβανε έναν Η/Υ με μόντεμ και
την εγκατάστασή τους, καθώς και ένα σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού
της Kindrace. Οι δυο online εφαρμογές παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στη
λειτουργία της Kindrace.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, όταν η Kindrace εξέδιδε ένα τιμολόγιο
μέσω του λογιστικού της συστήματος Pegasus, αποστέλλονταν φυσικά αντί
γραφα στον πελάτη και στην Alex Lawrie. Περίπου το 85% των γνωστών
πελατών της εταιρίας τακτοποιούσαν την οφειλή τους με πληρωμή στην Alex
Lawrie κάποιες ημέρες αργότερα. Το υπόλοιπο 15% των πελατών ήταν και είναι
μεμονωμένες εφάπαξ παραγγελίες που πληρώνονται άμεσα.
Πλέον, χρησιμοποιώντας την online σύνδεση με την Alex Lawrie, η
Kindrace αποστέλλει τα στοιχεία τιμολόγησης ηλεκτρονικά, τη στιγμή που
εκδίδεται το παραστατικό. Έτσι, το 80% των ποσών των τιμολογίων είναι άμεσα
διαθέσιμο, πολύ προτού ο πελάτης και η Alex Lawrie λάβουν το φυσικό
αντίγραφο του τιμολογίου (χαρτί). Παλαιότερα, τα ποσά των τιμολογίων
γίνονταν διαθέσιμα μετά την αποστολή και παραλαβή των παραστατικών στους
πελάτες και στην Α ^ Lawrie μέσω ταχυδρομείου, και σίγουρα μετά την
εισαγωγή τους στο σύστημα της Alex Lawrie.
Μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής, η Kindrace ελέγχει επίσης συχνά
τα υπόλοιπα των τραπεζικών της λογαριασμών και την κατάσταση των
επιταγών. Και οι δύο διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς όταν
πληρώνεται ένας προμηθευτής, η πληρωμή μπορεί να καθυστερήσει να
αφαιρεθεί από το υπόλοιπο λογαριασμού της Kindrace.
Καθώς το θέμα της ρευστότητας ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητο και
σημαντικό για την επιχείρηση, παλιά ήταν απαραίτητες οι συχνές επισκέψεις
στην τράπεζα. Παράλληλα, συνήθως κάθε πέντε ημέρες η Kindrace ζητούσε
από την Alex Lawrie να μεταφέρει κεφάλαια σ^ν τραπεζικό της λογαριασμό.
Αυτό συνήθως γινόταν μέσω των τραπεζικών συστημάτων πληρωμών και το
ποσό εκκαθαριζόταν την ίδια ημέρα. Η υπηρεσία e-banking επέτρεψε στην
Kindrace να ζητά τα χρήματα όταν τα χρειάζεται (όχι νωρίτερα), εξοικονομώντας
έτσι από τις σχετικές χρεώσεις της Alex Lawrie και εξασφαλίζοντας ότι θα έχει
τα κεφάλαια διαθέσιμα τη στιγμή που τα χρειάζεται και δεν θα κάνει χρήση
υπερανάληψης. Πλέον, η Kindrace ζητά τη μεταφορά χρημάτων από την Alex
Lawrie κάθε δέκα ημέρες και τα ποσά που ζητά είναι πιο ακριβή.
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Η εταιρία είσπραξης απαιτήσεων Alex Lawrie λειτουργεί ως εξής:
-

Χρεώνει στην Kindrace προμήθεια που αντιστοιχεί στο 1,4% του
συνολικού ποσού των τιμολογίων της ανά έτος, το οποίο καταβάλλεται
σε μηνιαίες δόσεις

-

Το 80% των χρημάτων από τα μεμονωμένα χρέη αποδίδονται στην
Kindrace τη στιγμή που η Alex Lawrie παραλαμβάνει τα στοιχεία του
τιμολογίου

-

Αν η Kindrace ζητήσει από την Alex Lawrie τα χρήματα από ένα
τιμολόγιο νωρίτερα, χρεώνεται με επιτόκιο 2% επί του βασικού επιτοκίου
της τράπεζας Lloyds (επί του παρόντος 7,25%, καθώς η Alex Lawrie
ανήκει στη Lloyds Bank) - συνολικά δηλαδή 9,25% - μέχρι τη στιγμή
που η Alex Lawrie θα εισπράξει τα χρήματα.

6.1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η νέα προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα τόσο για την Kindrace όσο και
για την Alex Lawrie:
•

Από τη μια πλευρά, η Kindrace επωφελείται καθώς το 80% των ποσών
που τιμολογεί είναι διαθέσιμα δυο ημέρες νωρίτερα από ότι παλαιότερα
(όταν χρησιμοποιούσε το συμβατικό τρόπο αποστολής παραστατικών).
Παράλληλα, η εταιρία εξοικονομεί περίπου 30’ χειρωνακτικής διαχείρισης
τιμολογίων καθημερινά.

•

Από την άλλη πλευρά, η Alex Lawrie επωφελείται αφού παραλαμβάνει τα
στοιχεία των τιμολογίων ηλεκτρονικά και έτσι εξοικονομεί υπαλληλική
εργασία. Παρόλο που η διαδικασία δεν είναι ακριβώς ανταλλαγή αρχείων
μεταξύ δύο υπολογιστών (δηλαδή ηλεκτρονική ανταλλαγή αρχείων- EDI),
είναι μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εγκατάσταση και χρήση της υπηρεσίας e-banking ήταν πολύ απλή
και ξεκάθαρη για την Kindrace. Οι παρωχημένοι υπολογιστές που χρησιμο
ποιούνταν στην εταιρία αντικαταστάθηκαν από ένα διακομιστή Pentium 366MHz
και τρεις Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 95. Η εφαρμογή e-banking
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε έναν από τους τρεις αυτούς υπολογιστές.
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Η Kindrace χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής
καθημερινά, για τον έλεγχο του λογαριασμού και των επιταγών της, διαδικασία
που διαρκεί μόλις πέντε λεπτά. Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης τη διενέργεια on
line πληρωμών, μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ των εταιρικών λογαριασμών,
μισθοδοσίας κ.ά.
Σε γενικές γραμμές, η χρήση των online χρηματοοικονομικών υπηρε σιών απασχολεί τη διεύθυνση της εταιρίας περίπου δύο ώρες την εβδομάδα.
Αυτό και μόνο αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη
χειροκίνητη διαδικασία, που διαρκούσε πάνω από πέντε ώρες σε εβδομαδιαία
βάση.
Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι η Kindrace δυσκολευόταν να παρακο λουθεί ταυτόχρονα τα μη εκκαθαρισμένα χρέη της και το υπόλοιπο του
λογαριασμού της. Τα στελέχη της εταιρίας εκτιμούσαν κάθε φορά τα ποσά που
απαιτούνταν για την κάλυψη των χρεών. Έτσι, αν τα χρέη ανέρχονταν σε
περίπου 60.000 λίρες, ζητούσαν τη μεταφορά ενός μεγαλύτερου ποσού (π.χ.
65.000 λίρες), έτσι ώστε να είναι βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να τα καλύψουν. Με
την online τραπεζική υπηρεσία, η Kindrace έχει καλύτερο έλεγχο του
τραπεζικού της λογαριασμού και των χρεών που έχει σε εκκρεμότητα. Αν έχει
χρέη συνολικής αξίας 60.000 λιρών θα ζητήσει από την Alex Lawrie τη
μεταφορά 60.000 ακριβώς.
Χωρίς την ηλεκτρονική υπηρεσία, η Kindrace επιβαρυνόταν με επιτόκιο
9,25% επί των ποσών που ζητούσε από την Alex Lawrie να μεταφερθούν στο
λογαριασμό της και που προέκυπταν από τιμολόγια που δεν είχαν εκκαθαριστεί
ακόμη. Έτσι, αν τα ποσά των τιμολογίων εξοφλούνταν 30 ημέρες αργότερα, η
Kindrace επιβαρυνόταν με τόκο 30 ημερών πάνω στα ποσά των τιμολογίων
αυτών.
Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Royline, η Kindrace θα επιβαρυνθεί μεν
με επιτόκιο 9,25% επί των ποσών που ζητά και προκύπτουν από τιμολόγια που
δεν έχουν πληρωθεί από τους πελάτες, ωστόσο μπορεί να εξοικονομήσει τον
τόκο πέντε ημερών και να επιβαρυνθεί με τόκο για 25 ημέρες αντί για 30, αφού
πλέον έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη μεταφορά 5 ημέρες αργότερα απ’ ότι
παλιότερα.
Δεν είναι μόνο τα οικονομικά οφέλη που έχουν σημασία για τη
βρετανική εταιρία, αλλά και η εξοικονόμηση χρόνου, που της επέτρεψε να
εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει λογισμικό για να βελτιώσει τις διαδικασίες
ανάπτυξης προϊόντων, εγχείρημα που ήταν στα σχέδιά της για πολύ καιρό.
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Επίσης, η μετατόπιση του χρόνου των υπαλλήλων από τη διαχειριστική στην
παραγωγική εργασία είναι σημαντική για την αύξηση των πωλήσεων.
Παράλληλα, οι on line υπηρεσίες επιτρέπουν στη διεύθυνση να έχει
άμεση πρόσβαση στις κινήσεις του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ανά
πάσα στιγμή, ώστε να παρακολουθεί τις εισερχόμενες και εξερχόμενες
πληρωμές και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

6.1.4 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
Η μελέτη παραδείγματος που είδαμε παραπάνω αφορά σε μια
επιχείρηση που δεν έχει στόχο να προσελκύσει νέους πελάτες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο ως εργαλείο προώθησης και πωλήσεων ή το e-mail ως
εργαλείο επικοινωνίας. Η Kindrace κάνει μεν χρήση του Internet και του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά περισσότερο αξιοποιεί τις on line
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
και να χρησιμοποιήσει βελτιωμένες επιχειρηματικές πρακτικές.
Η επιτυχία της πρώτης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκε
από την Kindrace, όπλισε τα στελέχη της εταιρίας με την πεποίθηση ότι
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στις παραδοσιακές συμβατικές διαδικασίες και
ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν (www.goonline.gr).

6.2 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ: ΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΖΗΤΡΟΣ»

6.2.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση «ΖΗΤΡΟΣ Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» εδρεύει
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου διατηρεί και κατάστημα-βιβλιοπωλείο. Το
2004 άνοιξε και δεύτερο κατάστημα-βιβλιοπωλείο στην πόλη της Αθήνας.
Η επιχείρηση ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1996, με εκδόσεις
συγγραμμάτων αρχαίων συγγραφέων και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να
ανταποκριθεί με επιτυχία στις πολλαπλές ανάγκες ευρύτατου αναγνωστικού
κοινού. Στην περίοδο μιας δεκαετίας, από το τέλος του 20ού αιώνα έως τις
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αρχές του 21ου αιώνα, εξέδωσε περισσότερους από εκατό τόμους σε
διακεκριμένες σειρές, που καλύπτουν με επάρκεια την ελληνική και την
ξενόγλωσση γραμματεία.
Η ελληνική γραμματεία καλύπτεται από τέσσερις σειρές: «Αρχαίοι
συγγραφείς», «Μεταφρασμένοι συγγραφείς της αρχαίας ελληνικής γραμμα
τείας», «Βυζαντινοί συγγραφείς», «Νεοέλληνες συγγραφείς». Στις σειρές αυτές
με εκτενείς εισαγωγές, με δόκιμες μεταφράσεις, με πλούσια σχόλια και με
ερμηνευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται διακεκριμένοι συγγραφείς και όλα
τα είδη της ελληνικής γραμματείας: επικοί, δραματικοί και λυρικοί ποιητές,
ιστορικοί, ρήτορες, φιλόσοφοι, βιογράφοι κ.ά. Όλες οι σειρές εμπλουτίζονται
διαρκώς με νέες εκδόσεις, ακολουθώντας επιλεκτική μέθοδο και στοχεύοντας
στην ολοκληρωμένη έκδοση των διαφόρων γραμματειακών ειδών, ώστε σε
σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των έργων της
αρχαίας ελληνικής δραματικής ποίησης.
Η ξενόγλωσση γραμματεία παρουσιάζεται σε δόκιμες μεταφράσεις και
πλούσια σχόλια από αξιόλογους συγγραφείς της ευρωπαϊκής πνευματικής
παραγωγής: φιλοσόφους, δοκιμιογράφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
ιστορικούς, πολιτικούς κ.ά. στη σειρά «Σκέψη».
Τα έργα που εκδίδει η επιχείρηση «ΖΗΤΡΟΣ» εκπονεί ένα επιτελείο
εκλεκτών συνεργατών. Η επιχείρηση διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για
την ολοκλήρωση όλου του φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας των
εκτυπώσεων, ενώ όπου και όταν απαιτείται μέρος των εργασιών αυτών
ανατίθεται υπεργολαβικά σε διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες. Σε κάθε
περίπτωση, η ευσυνειδησία και η αναγνωρισμένη επιστασία του εκδοτικού
οίκου εγγυώνται ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.
Στην επιχείρηση, εκτός από τον Κωνσταντίνο Ζήτρο, απασχολούνται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας τέσσερις εργαζόμενοι με τις ακόλουθες
ειδικότητες: τεχνικός OFFSET, λιθογράφος, γραφίστας-σχεδιαστής, επιμελητής
εκδόσεων-εκτυπώσεων και δύο εργαζόμενοι ως πωλητές στα δύο καταστήματα
της επιχείρησης. Το μέγεθος της επιχείρησης τη βοηθά να λαμβάνει γρήγορα
και ευέλικτα αποφάσεις, με τον ιδιοκτήτη-διευθυντή της επιχείρησης να έχει την
επίβλεψη των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων και διαδικασιών.

6.2.2 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
Η «ΖΗΤΡΟΣ» ξεκίνησε ως μια μικρή επιχείρηση με το βασικό
μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την άσκηση κυρίως της παραγω
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γικής της δραστηριότητας. Η λογιστική ενημέρωση και οικονομική παρακο
λούθηση γινόταν μέχρι πρόσφατα χειρόγραφα, όπως επίσης και οι διάφορες
διοικητικές εργασίες.
Εκτός από τους καταναλωτές που εξυπηρετούσε με το βιβλιοπωλείο
της στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και ο χώρος παραγωγής, με την πάροδο
του χρόνου ξεκίνησε σταδιακά να κάνει πωλήσεις χονδρικής σε άλλα
βιβλιοπωλεία της επαρχίας αλλά και της Αθήνας. Το κομμάτι των πωλήσεων
ανέλαβε από την αρχή προσωπικά ο Ζήτρος.
Η επιχείρηση από τα πρώτα βήματά της είχε το πλεονέκτημα να
αντιμετωπίζει μικρό ανταγωνισμό, καθώς αφενός με το προϊόν που παράγει δεν
ασχολούνται πολλοί εκδοτικοί οίκοι, αφετέρου απευθύνεται κυρίως σε
εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (φοιτητές, καθηγητές, κ.λπ.).
Έτσι, η εκκίνηση της δραστηριότητας του Ζήτρου στέφθηκε με επιτυχία
και γρήγορα η μικρή επιχείρηση αναπτύχθηκε. Σε μικρό διάστημα ελήφθη η
απόφαση για την ίδρυση δεύτερου βιβλιοπωλείου στην Αθήνα. Από εμπορική
και οικονομική σκοπιά η επιχειρηματική αυτή κίνηση ήταν η ενδεδειγμένη,
ωστόσο δεν έφερε άμεσα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οι βασικές αιτίες
ήταν οι ακόλουθες:
Αποδείχτηκε ότι ο Ζήτρος δεν μπορούσε μόνος του να καλύψει και τις
δύο αγορές -σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και
σε επίπεδο επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές.
Δεν υπήρχε η δυνατότητα της στενής παρακολούθησης της πορείας του
νέου βιβλιοπωλείου από απόσταση, καθώς ο Ζήτρος ζούσε μόνιμα στη
Θεσσαλονίκη, με συνέπεια την αδυναμία συντονισμού διαφόρων επιχειρησιακών διεργασιών σχετικών με τη λειτουργία του. Το νέο εγχείρημα δεν είχε
προβληθεί όσο θα έπρεπε προκειμένου να προσελκύσει πελατεία.
Τα ανωτέρω αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να
αναπτυχθούν. Εδώ φαίνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα ενσωμάτωσης
των ΤΠΕ στη λειτουργία της επιχείρησης.
Η επέκταση της «ΖΗΤΡΟΣ» με το νέο κατάστημα στην Αθήνα βρήκε τον
ιδιοκτήτη της σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβληματίζεται σχετικά με το
πώς θα κατόρθωνε να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά και αποδοτικά στην
άσκηση διοίκησης και στην προώθηση των πωλήσεων, αντιλαμβανόμενος ότι η
απόσταση, καθώς η έδρα του ήταν στη Θεσσαλονίκη δρούσε περιοριστικά.
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Ο Ζήτρος συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να προχωρήσει σε ενέργειες
που θα διασφάλιζαν το μέλλον της νέας επένδυσης του, το οποίο είχε καταστεί,
τουλάχιστον στο ξεκίνημα, προβληματικό.Οι ενέργειες που αναγνωρίστηκαν ως
επιτακτικές ήταν οι εξής:
•

Εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης.

•

Προβολή της επιχείρησης και προώθησης των πωλήσεων.

•

Συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με πελάτες,
προμηθευτές, κανάλια διανομής κ.λπ.

Εξάλλου, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου
υιοθετούσαν πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν, ο Ζήτρος αντιλήφθηκε ότι στο
άμεσο μέλλον όσοι θα αποστασιοποιούνταν από την εξέλιξη αυτή θα περιέρ χονταν σε δυσμενέστερη θέση έναντι των πρώτων.
Ήταν πλέον φανερό η ενσωμάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία της
επιχείρησης θα μπορούσε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και σε συνδυασμό
με τη χάραξη νέων στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων να δημιουργήσει
πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξή της.

6.2.3

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»

Το 2004 ο Ζήτρος υπέβαλε αίτηση στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», η
οποία εγκρίθηκε και οδήγησε σε:
1. μηχανοργάνωση της επιχείρησης,
2. σύνδεση με το Διαδίκτυο,
3. δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας.
Όσον αφορά την μηχανοργάνωση, ο Ζήτρος προχώρησε στις ακόλουθες
κινήσεις:
1. Αγορά τριών σύγχρονων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο
για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης και έναν για την Αθήνα.
2. Εγκατάσταση τοπικού εσωτερικού δικτύου.
3. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
(ERP) γνωστής εταιρείας λογισμικών εφαρμογών.
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Η εγκατάσταση του συστήματος ERP, που προσαρμόστηκε εύκολα στις
απαιτήσεις και στις όποιες ιδιομορφίες της επιχείρησης, προσέφερε τη
δυνατότητα της λειτουργίας και της παρακολούθησης με ενιαίο τρόπο και μέσα
από διαφορετικά υποσυστήματα ολόκληρου του κυκλώματος της εμπορικής και
οικονομικής διαχείρισης. Ο Ζήτρος είχε πλέον έγκυρη και επίκαιρη πληροφό
ρηση για τις κινήσεις που λάμβαναν χώρα στα διάφορα τμήματα της
επιχείρησης και μπορούσε να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη λειτουργία του
καταστήματος της Αθήνας, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο τα τελευταία
οικονομικά στοιχεία και προβαίνοντας σε συγκριτικές αναλύσεις με χρήση των
εφαρμογών του συστήματος.
Εξάλλου, σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι μέσω σχετικής εφαρμογής ο
Ζήτρος δημιούργησε βάση δεδομένων με τους πελάτες της επιχείρησης,
συγκεντρώνοντας στοιχεία όπως οι αγορές κατά το παρελθόν, οι προτιμήσεις
σε είδη βιβλίων κ.λπ. με στόχο την αξιοποίησή της στη διαμόρφωση της μορφής
και του περιεχομένου του προϊόντος στο μέλλον.
Η ανωτέρω επένδυση είχε ως αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να είναι πια
σε θέση να διαχειρίζεται πιο ορθολογικά τα αποθέματα των ειδών που
εμπορεύεται, να λαμβάνει στατιστικές πληροφορίες για τα είδη που κινούνται
περισσότερο και να παρακολουθεί με μεγαλύτερη συνέπεια, ευκολία και
ταχύτητα τα ποικίλα θέματα που άπτονται τα της οικονομικής διαχείρισης.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο εξασφάλισε στην επιχείρηση τα ακόλουθα:
•

Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των καταστημάτων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

•

Ταχύτητα, οικονομία και ευχέρεια στην επικοινωνία με πελάτες και
εξωτερικούς συνεργάτες επτά ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το
24ωρο.

•

Δυνατότητα για επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις του
κλάδου των εκδόσεων, την κυκλοφορία νέων τίτλων κ.λπ. (ο Ζήτρος
μέσα από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο απέκτησε σαφέστερη εικόνα
σχετικά με τον ανταγωνισμό, τις διαδικασίες και μεθόδους πώλησης
προϊόντων που ακολουθούν άλλες επιχειρήσεις, τη γεωγραφική κάλυψη
και τα κανάλια διανομής τους κ.ά.).

Όσον αφορά τη δημιουργία ιστοσελίδας, ο Ζήτρος αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό
την Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράμματος «Δικτυωθείτε». Ειδικότερα,
αναφέρεται ότι:
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•

Εκπαιδεύτηκε σε θέματα χρήσης των εφαρμογών αυτοματισμού
γραφείου και του Διαδικτύου για πλοήγηση και επικοινωνία.

•

Μελέτησε εκτενώς το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην
ιστοσελίδα του προγράμματος www.go-online.gr.

Οι γνώσεις που αποκόμισε ήταν όλες χρήσιμες και άμεσα εφαρμοστέες,
στάθηκε όμως περισσότερο στους ηλεκτρονικούς οδηγούς που αφορούν στην
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού επιχειρείν και συγκεκριμένα:
•

«Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e
commerce)».

•

«Οφέλη διαδικτυακής δραστηριοποίησης για την επιχείρηση και τους
πελάτες της».

•

«Ηλεκτρονικός κατάλογος: πλεονεκτήματα και δομή».

•

«Προϊοντικοί δικτυακοί τόποι (product websites)».

Ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε τα οφέλη από τη διαδικτυακή
δραστηριοποίηση της επιχείρησης και γνωρίζοντας ότι η επιχείρησή του κατά τη
φάση που διένυε είχε ανάγκη προβολής, αποφάσισε τη δημιουργία εταιρικής
ιστοσελίδας.
Έτσι, απευθύνθηκε σε κατάλληλο προμηθευτή και ακολουθώντας τις
υποδείξεις των προαναφερθέντων οδηγών σχεδίασαν μαζί μια ιστοσελίδα απλή
και λειτουργική, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιχείρηση και
παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές
παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σχετικά με τη λειτουργία αυτού του απλού ηλεκτρονικού καταστήματος,
αναφέρεται ότι τα είδη που παραγγέλνονται παραδίδονται με απλό ταχυδρομείο
ή εταιρεία ταχείας παράδοσης (courier) με αντικαταβολή της αξίας τους.
Σήμερα, λίγα χρόνια μετά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος οι
ηλεκτρονικές πωλήσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση κυμαίνονται σε
χαμηλό επίπεδο ως προς τις συνολικές πωλήσεις (5-10%), ωστόσο η τάση είναι
αυξητική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χάρη στη λειτουργία της ιστοσελίδας η
επιχείρηση μπόρεσε να προσεγγίσει πελάτες ακόμη και εκτός Ελλάδας. Είναι
τέτοια η φύση του προϊόντος που παράγει και εμπορεύεται η επιχείρηση
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«ΖΗΤΡΟΣ» που προσελκύει το ενδιαφέρον Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και
ξένων που είναι λάτρεις της ελληνικής ιστορίας και φιλοσοφίας.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω είναι σκόπιμο να αναφερθούν ως
επιπρόσθετα οφέλη από τη λειτουργία της ιστοσελίδας για τη «ΖΗΤΡΟΣ» τα
ακόλουθα:
1. Αρκετοί επισκέπτες στα βιβλιοπωλεία γνωρίζουν από προηγούμενη
επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο τους τίτλους που τους ενδιαφέρουν με
αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται ταχύτερα και αποδοτικότερα από τους
υπαλλήλους.
2. Από τους δείκτες επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και άλλες
παραμέτρους ο Ζήτρος μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο
για το πλήθος των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και
για τις προτιμήσεις τους: ποια βιβλία κέντρισαν το ενδιαφέρον τους, ποια
τελικά αγόρασαν.

6.2.4 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η παρούσα περίπτωση αποδεικνύει ότι:
•

ο εκσυγχρονισμός,

•

η ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των επιχειρησιακών διεργασιών και
τελικά

•

ο επιχειρησιακός σχεδιασμός

δεν είναι έννοιες που στον επιχειρηματικό κόσμο αφορούν μόνο στις μεγάλες
επιχειρήσεις.
Αντίθετα, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας για κάθε επιχεί
ρηση που επιθυμεί να είναι σε βάθος χρόνου ανταγωνιστική.
Η «ΖΗΤΡΟΣ» είναι μια επιχείρηση που αναπτύχθηκε σχετικά γρήγορα,
προχώρησε σε επέκταση και αντιμετώπισε προβλήματα στην ομαλή διαχείριση
αυτής της ανάπτυξης. Με κατάλληλες και μεθοδευμένες κινήσεις που κινήθηκαν
στο πλαίσιο που υπαγορεύουν οι εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ, η επιχείρηση
αντεπεξήλθε επιτυχώς στις όποιες πρόσκαιρες δυσχέρειες παρουσιάστηκαν
στην πορεία της (www.go-online.gr).
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7 . ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό κορμό της
ελληνικής οικονομίας: δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, προσφέρουν
εισόδημα στην οικογένεια και γενικά στηρίζουν την οικονομική ζωή του τόπου. Η
πρόκληση της νέας δικτυακής οικονομίας προς τις ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα
σημαντική: πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της νέας εποχής
προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.
Η εποχή που διανύουμε διακρίνεται για τις μεγάλες και γρήγορες
αλλαγές που τη διέπουν σε όλους τους τομείς. Έτσι, ακόμη και η αγορά δεν θα
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, οπότε και προσαρμόζεται στις τωρινές
συνήθειες των καταναλωτών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους.
Κατά συνέπεια, προσαρμόζονται και οι ΜΜΕ στις νέες τεχνολογίες που είναι το
σήμα κατατεθέν της εποχής μας και αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν στο
διαδίκτυο προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Συνοπτικά, οι λόγοι
αυτοί είναι οι εξής (Eurostat, 2005, σελ. 87):
1. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις on- line αγορές
προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να
αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια
2. Οι χρήστες του διαδικτύου, δηλαδή οι πιθανοί μελλοντικοί αγοραστές,
έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών αγορών
και είναι συνήθως οι πιο παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού και
διαθέτουν σημαντικά ποσά για on-line αγορές.
3. Ήδη πραγματοποιούνται αλλαγές στην οργάνωση των πωλήσεων καθώς
και των προμηθειών, οπότε σε μερικά χρόνια φυσικές επιχειρήσεις και τα
ηλεκτρονικά υποκαταστήματά τους θα συνυπάρχουν, θα αλληλοεξαρτώνται και θα αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν θα νοείται
το ένα χωρίς την παρουσία του άλλου.
4. Η διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων, δηλαδή του «γρήγορου»
διαδικτύου καθιστά τις on-line συναλλαγές πιο γρήγορες και ευχάριστες.

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, προκειμένου μια ΜΜΕ να
σταθεί επάξια στον ανταγωνισμό, οφείλει να εναρμονιστεί με τις νέες συνθήκες
που επιβάλλουν οι ΤΠΕ. Πολύ απλά, η ηλεκτρονική αγορά έχει τέτοιο μέγεθος
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και ισχύ, που καμιά επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να
αγνοήσει (Amor D.).

7.1 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Αναμφισβήτητα, οι σύγχρονες ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με ριζικές
αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό τους
περιβάλλον, τις οποίες πρέπει να ενσωματώσουν προκειμένου να μπορούν να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι ευκαιρίες που τους δίνονται για
να ανελιχθούν είναι πολλές αλλά κάθε μια πρέπει να τις προσαρμόσει στις
ανάγκες της.
Κατ’ αρχήν, δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν την εικόνα τους και να
ενισχύσουν το εταιρικό προφίλ, να επιταχύνουν τη μείωση του κόστους μέσα
από την αύξηση της αποτελεσματικότητας, να μειώσουν το χρόνο επικοινωνίας
με πελάτες και προμηθευτές και επομένως να τους εξυπηρετούν καλύτερα, να
αρχίσουν να εκτελούν διαδικασίες προμηθειών με τη συμμετοχή σε emarketplaces και κατά συνέπεια να μειώσουν το κόστος της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Επίσης, να αυτοματοποιήσουν εργασίες ή υπηρεσίες που γίνονται
ιδιοχείρως, να επιταχύνουν την αύξηση πωλήσεων με προσέλκυση νέων
πελατών, να επεκτείνουν σε παγκόσμια κλίμακα το δίκτυο των πωλήσεών τους
και να τροφοδοτήσουν την επιχείρησή τους με ερωτήσεις και σχόλια των
πελατών τους (Barrenechea, 2001, σελ. 76).
Ακόμη, μια καλή ευκαιρία θα ήταν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές
διαδικασίες με την ενσωμάτωση προτύπων άλλων επιχειρήσεων οι οποίες
θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους καθώς και να πραγματοποιούν συνέργειες
στην επένδυση σε τεχνολογικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.
Μια επιχείρηση, είτε είναι παραδοσιακή που προσπαθεί να συμμετάσχει
στις εξελίξεις, είτε είναι μια επιχείρηση που μόλις ξεκινά τη δραστηριότητά της η
οποία θα βασίζεται στο διαδίκτυο, πρέπει να ακολουθήσει ένα σχέδιο, ένα
πλάνο που θα τη βοηθήσει να προσδιορίσει τους στόχους της και τις ενέργειες
που πρέπει να κάνει προκειμένου να τους πετύχει.
Έτσι, ξεκινάμε με τον προσδιορισμό του μοντέλου της επιχείρησης.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα στρώματα εργαζομένων και να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να γίνει σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί. Σε αυτό
το σημείο σπουδαίο ρόλο παίζει ο διευθυντής.
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Σε δεύτερο στάδιο σχεδιάζουμε ένα βραχυπρόθεσμο και ένα
μακροπρόθεσμο σχέδιο. Εάν η επιχείρησή μας έχει και φυσική υπόσταση τότε
ερευνούμε τις δυνατότητες που έχει να δημιουργήσει και ένα ηλεκτρονικό
υποκατάστημα, τι ποσά μπορεί να δαπανήσει κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση,
επικεντρωνόμαστε στη σχεδίαση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και στην
προώθησή της (Lucas H.). Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η ιστοσελίδα πρέπει
να είναι αισθητικά ελκυστική, πρέπει να οριστεί ομάδα υποστήριξης,
συνεργασία με μηχανές αναζήτησης προκειμένου ο επισκέπτης- πιθανός
πελάτης να μπορεί να βρει κάτι που ψάχνει εισάγοντας απλά μια λέξη κλειδί.
Πολύ σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός του επιπέδου συναλλαγών, δηλαδή ο
προσδιορισμός της έκτασης των λειτουργιών που θα επιτελούνται μέσω της
ιστοσελίδας και τις δυνατότητες γενικά που θα προσφέρει στους πελάτες, όπως
επίσης και η συντήρησή της (Χατζηκωνσταντίνου, Γωνιάδης, 2009, σελ. 243).
Το καλό με τις ΜΜΕ είναι ότι λόγω του μεγέθους τους μπορούν να
προσαρμόζονται καλύτερα σε ενδεχόμενες αλλαγές του περιβάλλοντός τους,
πράγμα που τις κάνει ευέλικτες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Επομένως, μια αλλαγή στο βραχυπρόθεσμο πλάνο δεν θα έχει τραγικά
αποτελέσματα στο κόστος. Έτσι κι αλλιώς, το κόστος λειτουργίας στο διαδίκτυο
είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με το συμβατικό. Επομένως, θα μπορούσε και
αυτό να θεωρηθεί σαν «ευκαιρία».
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως για να λειτουργήσει μια
οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν οι
στόχοι της με τα μέσα που διαθέτει και να ακολουθήσουν οι στρατηγικές
επιλογές. Η ανάλυση SWOT ή ΔΑΕΚ στα ελληνικά, βοηθάει ακριβώς σε αυτό,
στο να βρεθούν οι αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης και να
προσδιοριστούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ( Τερζίδης Κ.,2004, σελ. 86).

7.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η αλήθεια είναι πως η επιβίωση μιας επιχείρησης είτε στον πραγματικό
είτε στον ηλεκτρονικό κόσμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται επιμονή,
υπομονή και καλλιέργεια των κατάλληλων μέσων υποβοήθησης αυτής της
προσπάθειας. Όπως είναι λογικό, μιας και ο δρόμος είναι δύσβατος, στην
πορεία του συναντούμε διάφορες προκλήσεις που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Ας δούμε μερικές από αυτές για την η-επιχείρηση.
Η νομοθεσία που διέπει το διαδίκτυο θα λέγαμε πως είναι ένας
παράγοντας ο οποίος εφιστά την προσοχή των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, θέματα
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ασφάλειας συναλλαγών, προσωπικού απορρήτου, ελεύθερης έκφρασης και
προστασίας προσωπικής περιουσίας απασχολούν σε καθημερινή βάση τις
ηλεκτρονικές ΜΜΕ, οι οποίες με τη σειρά τους προσπαθούν να δημιουργήσουν
όσο το δυνατό ασφαλέστερα κανάλια συναλλαγών και επικοινωνίας με τους
πελάτες τους (www.ebusinesswatch.org).
Ο βαθμός ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών καθώς και ο βαθμός
κατανόησης της νέας ψηφιακής οικονομίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι
ιδιαίτερα περιορισμένοι συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πολύ
μικρότεροι συγκριτικά με την πρωτοπόρο αγορά των ΗΠΑ.
Είναι, επίσης, γεγονός ότι η παρουσία των πολυεθνικών και μεγάλων
επιχειρήσεων με τεράστια κεφάλαια, μέσα και δυνατότητες, οι οποίες είναι
ηγέτες σε θέματα ΤΠΕ και η- επιχειρείν με εμφανές τεχνολογικό προβάδισμα,
καθιστά το περιβάλλον ακόμη πιο ανταγωνιστικό.
Επομένως, όσο το περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό,
τόσο περισσότερη επίδραση στο κόστος της επιχείρησης έχει, διότι οι
βελτιώσεις στις ΤΠΕ και στον λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό κοστίζουν και
πολλές ΜΜΕ δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν, χώρια του ότι οι υποδομές
της ίδιας της ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα είναι μηδαμινές και πάντα πρέπει να
βασίζεται στις επιδοτήσεις της Ε.Ε. και του κράτους.
Από πλευράς μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, πρόκληση θα μπορούσε να
θεωρηθεί η σωστή διοίκηση και κατανομή των πόρων, η σωστή γενικά λήψη
αποφάσεων καθώς επίσης και το σωστό στήσιμο της ιστοσελίδας, η καλή
οργάνωση των καναλιών διανομής, η δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών
και τέλος η εδραίωση σε ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς: το ηλεκτρονικό.
Διότι αυτό είναι το μέλλον. Μια παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά.
Οπότε κάθε μικρή λεπτομέρεια στη δημιουργία/μετατροπή και τη
διοίκηση μιας ηλεκτρονικής ΜΜΕ αποτελεί πρόκληση για τον επιχειρηματία.
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8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χωρίς καμία αμφιβολία, σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε πιο πάνω
και άλλα τόσα που διαβάσαμε σε βιβλία διαφόρων συγγραφέων, η κατεύθυνση
είναι μια: ηλεκτρονικοποίηση. Αυτό σημαίνει πως σε μερικά χρόνια μια
επιχείρηση που δεν θα έχει ιστοσελίδα, ενδεχομένως, απλά δεν θα υπάρχει, δεν
θα νοείται.
Το Internet, όπως και όλες οι νέες τεχνολογίες, έχει ένα σύνηθες
ελάττωμα. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι πλήρως κατανοητές και μόνο σε
αργότερο στάδιο της εξέλιξής τους εφαρμόζονται όλες τους οι δυνατότητες
(Fiore F., 2001, σελ. 233).
Ήδη βλέπουμε πως τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα που
λανσάρει κατά καιρούς η Ε.Ε. τείνουν εκεί, στο να εκσυγχρονιστεί κάθε ΜΜΕ και
να γίνει μέλος της Νέας Οικονομίας που βασίζεται στο διαδίκτυο.
Ωστόσο, τα επιχειρηματικά οφέλη από τη διάδοση των ΤΠΕ δεν έχουν
καταστεί ακόμη φανερά στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Μέρος του προβλή
ματος έγκειται στο ότι οι σχέσεις των εταιρειών πληροφορικής, παραδοσιακών
επιχειρήσεων και κράτους δεν είναι ακόμη συμπληρωματικές.
Σε ότι αφορά την ανάπτυξη δικτύων ΤΠΕ, οι ανάγκες δεν είναι επαρκώς
προσδιορισμένες. Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του ρυθμιστικού και επιτελικού
ρόλου του Δημοσίου, ο οποίος δεν αφορά μόνο στη διαμόρφωση εθνικής
στρατηγικής για τις ΤΠΕ, αλλά και στη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων.
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, παρατηρούνται τάσεις εσωτερικής
αναδιάρθρωσης. Στην Ελλάδα η συνάρθρωση του κλάδου πληροφορικής με
τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα και με το Δημόσιο
δεν είναι ακόμη ιδανική. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναπτύσσονται
προσαρμοζόμενες στις ταχύτητες της ελληνικής κοινωνίας και της δημόσιας
διοίκησης.
Στο επίπεδο της κοινωνίας, υπάρχουν διαμεσολαβητές του τεχνο
λογικού εξοπλισμού, όπως συλλογικοί φορείς, στελέχη επιχειρήσεων και του
Δημοσίου και άτυπα δίκτυο, που λειτουργούν προς την κατεύθυνση υπέρβασης
των ανωτέρω προβλημάτων και διαμόρφωσης νέων μέτρων πολιτικής.
Τίποτε, όμως από τα παραπάνω δεν έχει ελπίδες πραγματοποίησης
χωρίς τη μεταβολή της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τις ΤΠΕ. Μεταβολές
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είναι απαραίτητες και στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στις σχέσεις μεταξύ παραδο
σιακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ΤΠΕ, όσο και σε εκείνες που δεν έχουν
ενσωματώσει ΤΠΕ παρά μόνο σε ορισμένες απομονωμένες λειτουργίες τους.
Συνοπτικά, στην Ελλάδα δεν έχει συνειδητοποιηθεί ευρύτερα ότι η ΚτΠ
είναι ένας μεγάλος και ταχύς μετασχηματισμός. Για την ανάπτυξή της χρειάζεται
ένας εκτενέστερος κεντρικός σχεδιασμός με παράλληλη αναβάθμιση του
ρυθμιστικού ρόλου του κράτους, κινητοποίηση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας
και της επιστημονικής κοινότητας, τόνωση της σχετικής με τις ΤΠΕ ευαισθησίας
και συνείδησης, δημιουργία
κοινών κωδικών επικοινωνίας μεταξύ των
διαμορφωτών της πολιτικής, των επιχειρηματιών και των επιστημόνων, καθώς
και περαιτέρω έρευνα για τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της
διαλεκτικής σχέσης ΤΠΕ και ελληνικής κοινωνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Οκτωβρίου 2005 για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για
το ηλεκτρονικό εμπόριο
(2005/752/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/31/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρε
σιών της κοινωνίας της πληροφορίας,
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην
εσωτερική αγορά (οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο) (1), ζητήθηκε από
τα κράτη μέλη να ορίσουν ένα ή
περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για
την ενίσχυση της συνεργασίας με τα
άλλα κράτη μέλη (άρθρο 19
παράγραφος 2 της οδηγίας).
(2) Στη συνέχεια, η πρώτη έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
^0Μ(2003) 702 τελικό της 21ης
Νοεμβρίου 2003] στο κεφάλαιο 7
προέβλεπε ότι η Επιτροπή πλέον θα
«επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της
πρακτικής λειτουργίας της διοικητικής
συνεργασίας και της συνεχούς
ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ
της Επιτροπής και των κρατών μελών
όσο και μεταξύ των ίδιων των κρατών
μελών».
(3) Επιπλέον, είναι χρήσιμο να δοθεί
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να

συζητούν προβλήματα που εμφανί
ζονται κατά την εφαρμογή της οδηγίας
για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και
ζητήματα που αναφύονται στον τομέα
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι
επίσης σημαντικό να ενθαρρυνθεί και
να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ
τους και με την Επιτροπή. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσει έτσι
ένα χρήσιμο φόρουμ για την ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με την πρακτική
υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας
που καταρτίζονται από ενώσεις
καταναλωτών και επαγγελματιών,
κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη
διαφήμιση σε απευθείας σύνδεση (on
line) από νομοθετικώς κατοχυρωμένα
επαγγέλματα· την εθνική νομολογία,
ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις περί
ευθύνης· τις νέες εξελίξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας,
όπως η ευθύνη των παρόχων
υπερσυνδέσμων και μέσων εντοπισμού
πληροφοριών και τις απαιτήσεις
κοινοποίησης· καθώς και σχετικά με τη
συζήτηση του πιθανού πεδίου
εφαρμογής των επακόλουθων
εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά την
εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρο
νικό εμπόριο.
(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004,
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σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για
την επιβολή της νομοθεσίας για την
προστασία των καταναλωτών
(κανονισμός για τη συνεργασία όσον
αφορά την προστασία των
καταναλωτών) (2), θεσπίζει ένα δίκτυο
δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες
για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των καταναλωτών,
εναρμονίζει εν μέρει τις αρμοδιότητες
τους για τη διενέργεια ερευνών και την
επιβολή της νομοθεσίας, ενώ παρέχει
ρυθμίσεις αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ
τους. Οι διατάξεις της οδηγίας
2000/31/ΕΚ που προστατεύουν τα
οικονομικά συμφέροντα των
καταναλωτών εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού.
Ενδείκνυται η επιτροπή που
δημιουργήθηκε για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 να
ενημερώνει τακτικά την ομάδα
εμπειρογνωμόνων για το ηλεκτρονικό
εμπόριο σχετικά με τις δραστηριότητες
οι οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν τη
δεύτερη.
ΕΞΈΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Θεσπίζεται ομάδα εμπειρογνωμόνων
για το ηλεκτρονικό εμπόριο (εφεξής
αναφερόμενη ως η «ομάδα»).
Άρθρο 2
Αποστολή

Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται
την ομάδα σχετικά με τυχόν ερωτήματα
που συνδέονται με την οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό καλύπτει,
μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:

— τη διοικητική συνεργασία στο
πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 3
παράγραφοι 4 έως 6 για τον
περιορισμό της ελευθερίας όσον αφορά
την παροχή υπηρεσιών έναντι ενός
δεδομένου παρόχου υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας,
— την πληροφόρηση σχετικά με τους
κώδικες δεοντολογίας που καταρ
τίζονται σε κοινοτικό επίπεδο από τις
εμπορικές, επαγγελματικές και
καταναλωτικές ενώσεις ή οργανώσεις
με σκοπό να συμβάλλουν στην ορθή
εφαρμογή των άρθρων 5-15 (άρθρο 16
της οδηγίας),
— τους κώδικες δεοντολογίας σχετικά
με τη διαφήμιση σε απευθείας σύνδεση
(on-line) από νομοθετικά κατοχυρω
μένα επαγγέλματα (άρθρο 8 της
οδηγίας),
— την εθνική νομολογία, ιδίως εκείνη
που συνδέεται με τις διατάξεις περί
ευθύνης , συμπεριλαμβανομένων των
αποφάσεων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο εξώδικου διακανονισμού
διαφορών (άρθρο 17, άρθρο 19
παράγραφος 5 της οδηγίας), L 282/20
EL Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2005 (1)
ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1. (2) ΕΕ L
364 της 9.12.2004, σ. 1.
— τομείς που επί του παρόντος
βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής
του τμήματος περί ευθύνης της οδηγίας
αλλά αναφέρονται στο άρθρο 21, όπως:
«απαιτήσεις κοινοποίησης, υπερσύνδεσμοι και μηχανές αναζήτησης»,
— το πεδίο εφαρμογής των
επακόλουθων εκθέσεων αξιολόγησης
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
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για το ηλεκτρονικό εμπόριο (άρθρο 21
της οδηγίας).
Ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να
προτείνει να συμβουλεύεται η Επιτροπή
την ομάδα σχετικά με οποιοδήποτε
συναφές ζήτημα. Τα ζητήματα
διοικητικής συνεργασίας που εμπίπτουν
επίσης στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας
2000/31/ΕΚ που προστατεύουν τα
συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει
επίσης να αντιμετωπιστούν από την
επιτροπή που συστάθηκε για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2006/2004. Η τελευταία θα ενημερώνει
τακτικά την ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Άρθρο 3
Σύνθεση — Ορισμός μελών

1. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι
εθνικά σημεία επαφής που ορίζονται
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
(ένα μέλος ανά κράτος μέλος) και
εκπρόσωποι της Επιτροπής.
2. Η ομάδα περιλαμβάνει αριθμό μελών
που αντιστοιχεί με τον αριθμό των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και εκπροσώπους της
Επιτροπής.
3. Τα μέλη παραμένουν εν ενεργεία
μέχρις ότου αντικατασταθούν ή μέχρι το
πέρας της θητείας τους.
4. Τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση
να συμβάλουν αποτελεσματικά στις
εργασίες της ομάδας, τα οποία
παραιτούνται ή τα οποία δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις που σκιαγραφούνται
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή

του άρθρου 287 της Συνθήκης μπορούν
να αντικατασταθούν από
αναπληρωματικό μέλος για την
υπόλοιπη διάρκεια της θητείας τους.
Άρθρο 4
Λειτουργία

Η ομάδα προεδρεύεται από
εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η ομάδα,
σε συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί
να συστήσει ομάδες εργασίας για να
μελετήσουν ειδικά θέματα με βάση μια
εντολή. Οι ομάδες εργασίας διαλύονται
μόλις εκπληρωθεί η αποστολή τους.
Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει
εμπειρογνώμονες και παρατηρητές με
ειδικές γνώσεις για να συμμετάσχουν
στο έργο της ομάδας ή και των ομάδων
εργασίας.
Οι πληροφορίες που αποκτώνται κατά
τη διάρκεια των εργασιών της ομάδας ή
των ομάδων εργασίας δεν μπορούν να
διαδίδονται, εάν η Επιτροπή είναι της
γνώμης ότι είναι εμπιστευτικές. Η
ομάδα εμπειρογνωμόνων για το
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίνει
συμφωνημένο εσωτερικό κανονισμό με
βάση ένα πρότυπο που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή [παράρτημα III του
8ΕΟ(2005) 1004].
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις

Η ομάδα και οι ομάδες εργασίας
συνεδριάζουν κανονικά στις
εγκαταστάσεις της Επιτροπής με τη
μορφή και ανάλογα με το
χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται από
την Επιτροπή.
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Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εξασφαλίζει τη γραμματεία
της ομάδας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη
του προσωπικού της Επιτροπής μπορεί
να είναι παρόντα στις συνεδριάσεις της
ομάδας και των ομάδων εργασίας και
μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις
συζητήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να
δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο, στην
πρωτότυπη γλώσσα του σχετικού
εγγράφου, τυχόν συμπεράσματα,
περίληψη, μερικά συμπεράσματα ή
έγγραφο εργασίας σχετικά με την
ομάδα ή σχετικά με τις ομάδες
εργασίας.

επιστρέφονται από την Επιτροπή
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
Επιτροπής. Τα καθήκοντά τους δεν
εκτελούνται επ’ αμοιβή.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει
την ημέρα της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρθρο 6
Δαπάνες συνεδριάσεων

Τα οδοιπορικά και οι δαπάνες
διαβίωσης των μελών, των
παρατηρητών και των
εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις
δραστηριότητες της ομάδας θα

Για την Επιτροπή
ΟΙίβγΙΙθ ΜοΟΒΕΕνΥ
Μέλος της Επιτροπής

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2005.
26.10.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Βεβαιώνουμε ότι ολοκληρώσαμε την εργασία μόνο με επιτρεπτά μέσα και χωρίς
χρησιμοποίηση άλλων εκτός των αναφερομένων βοηθητικών μέσων. Όλα τα σημεία που
έχουν ληφθεί κατά λέξη ή νοηματικά από δημοσιεύσεις τα έχουμε κάνει ως τέτοια γνωστά.
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