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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΜΜΕ: Μικρομεσαία επιχείρηση.
ΤΠΕ: Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών.
θ2^Το

B2C (business-to-consumer) είναι οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού

εμπορίου που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές
μέσω του διαδικτύου.
CAD: Σύγχρονα συστήματα σχέδιο-μελέτης με χρήση Η/Υ.
CRM: Συστήματα Διαχείρισης Πελατών.
ERP: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
IRC: Διάγραμμα αναμετάδοσης διαδικτύου.
broadband: Ευρυζωνική σύνδεση.
e-government: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
e-invoicing: Αποστολή και/ή λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων.
e-mail: Μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
e-orders: Λήψη παραγγελιών μέσω του διαδικτύου.
e-procurement: Αυτοματοποίηση Προμηθειών Επιχειρήσεων.
e-supplyChain: Ηλεκτρονικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες
html: Γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου -ένας ειδικός τρόπος γραφής
κειμένου.
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ZOJOVOdU

Η υιοθέτηση του διαδικτύου, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές
επιχειρήσεις

(ΜΜΕ),

προωθείται

ως

μέσο

για

την

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας.
Αυτή την εποχή επικρατεί η σκέψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις προοδεύουν
αναπτύσσοντας τη χρήση του διαδικτύου.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται μόνο την
αξία

του

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

(e-mail)

και

ενδεχομένως

μια

ιστοσελίδα μάρκετινγκ. Ωστόσο, ορισμένες ΜΜΕ το θεωρούν στρατηγικής
σημασίας να επενδύσουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Θεωρείτε επίσης ότι η αναγνώριση της επιχειρηματικής αξίας του διαδικτύου
σε συνδυασμό με την στάση των ιδιοκτητών απέναντι στην επιχειρηματική
ανάπτυξη αποτελούν βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις στρατηγικές
υιοθέτησης του διαδικτύου.
Έτσι, οι ΜΜΕ θέτουν ως στόχο

συγκεκριμένες στρατηγικές για την

ικανοποίηση των απαιτήσεών αυτών αντί να ακολουθήσουν κάποια μοντέλαστάδια.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Στην εργασία αυτή ερευνούνται οι στρατηγικές υιοθέτησης του διαδικτύου
στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η θεωρία συνιστά ότι οι επιχειρήσεις αποκομούν μεγαλύτερα οφέλη από το
διαδίκτυο μέσω της ενοποίησης των

επιχειρηματικών συστημάτων και την

αλλαγή επιχειρηματικών διαδικασιών.
Πράγματι, η ένταξη αυτή είναι η τελική έκβαση των μοντέλων ανάπτυξης που
θέτουν ως επιχειρηματική
άλλη. Ωστόσο,

κίνηση σε στάδια από τη

υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι

οι

μια χρήση
ΜΜΕ

κάνουν

στην
κάτι

περισσότερο από την ανάπτυξη ιστοσελίδων και την υιοθέτηση των e-mail.
Στην εργασία αυτή θα αναλύσουμε την διάσταση του διαδικτύου στην
επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό σε σχέση με το διαδίκτυο,
το μάρκετινγκ και το διαδίκτυο ,την τιμολόγηση και ασφάλεια συναλλαγών
του διαδικτύου, την επικοινωνία και τις λειτουργίες του διαδικτύου, την
κατάσταση των ΜΜΕ στην Ευρώπη και η ανάπτυξη αυτών, οι ΜΜΕ οδηγοί για
την ανταγωνιστικότητα, η εισαγωγή των ΤΠΕ στις ΜΜΕ της Ευρώπης, η
επιχειρηματική
πλεονεκτήματα,

ανάπτυξη

και το διαδίκτυο, τα οφέλη του διαδικτύου,

μειονεκτήματα,

ευκαιρίες,

συμπερασματικές παρατηρήσεις.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ
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απειλές,

προκλήσεις

και

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφο 1, (03/04/1996, 96/280/ΕΚ απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα
από

τη

νομική

της

μορφή,

που

ασκεί

οικονομική

δραστηριότητα,

περιλαμβανομένων των ατομικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων που ασκούν
βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, των προσωπικών εταιρειών και των
ενώσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης, κατά την ίδια πηγή, παράγραφο 2, η κατηγορία των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από τις επιχειρήσεις που ορίζονται
στις παραγράφους 3, 4 και 5.

Συγκεκριμένα μεσαία επιχείρηση είναι εκείνη η οποία (Παράγραφος 3):
α) απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και
β) είτε έχει ετήσιο
εκατομμύρια

ευρώ

κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
είτε έχει

ετήσιο

συνολικό

ισολογισμό

[50]

που

δεν

υπερβαίνει τα [43] εκατομμύρια ευρώ
γ) είτε δεν είναι μέλος ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων είτε είναι
μέλος ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων που πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στα σημεία α) και β).

Όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ μικρής και μεσαίου μεγέθους
επιχείρησης,

ως

"μικρή

επιχείρηση"

ορίζεται

η

επιχείρηση

η

οποία

(Παράγραφος 4):
α) απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και
β)

είτε έχει

εκατομμύρια

ετήσιο
ευρώ

κύκλο

είτε έχει

εργασιών
συνολικό

που

δεν

ετήσιο

υπερβαίνει
ισολογισμό

τα

[9]

που

δεν

υπερβαίνει τα [10] εκατομμύρια ευρώ,και γ) είτε δεν είναι μέλος ομίλου
συνδεδεμένων

επιχειρήσεων,είτε

είναι

μέλος

ομίλου

συνδεδεμένων

επιχειρήσεων που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία
α) και β).
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Όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ πολύ μικρής και μικρής
επιχείρησης, ως "πολύ μικρή επιχείρηση" ορίζεται η επιχείρηση η οποία
(Παράγραφος 5):
α) απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους
β)

είτε έχει

ετήσιο

εκατομμύριο ευρώ

κύκλο

είτε έχει

εργασιών
συνολικό

που

δεν

ετήσιο

υπερβαίνει

ισολογισμό

το

[1]

που

δεν

υπερβαίνει τα [1,4] εκατομμύρια ευρώ
γ) είτε δεν είναι μέλος ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων είτε είναι
μέλος ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων που πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στα σημεία α) και β).
Στην

περίπτωση

ομίλου

συνδεδεμένων

επιχειρήσεων,

τα

μεγέθη

που

συγκρίνονται με τα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 3, σημείο β), στην
παράγραφο 4, σημείο β) ή στην παράγραφο 5, σημείο β), ανάλογα με την
περίπτωση, υπολογίζονται με την άθροιση των ενοποιημένων λογαριασμών
(εάν διατίθενται) του συνόλου ή μέρους(ών) του ομίλου των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων με τους ετήσιους λογαριασμούς οποιασδήποτε επιχείρησης που
συμμετέχει

στον

όμιλο

αλλά

δεν

συγκαταλέγεται

σε

αυτούς

τους

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στην περίπτωση της άθροισης, τα μεγέθη
προστίθενται ως εξής (Παράγραφος 6):
α) Όταν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη, άμεσα ή έμμεσα, με την
εξεταζόμενη

επιχείρηση

βάσει της παραγράφου

8, τα

μεγέθη

που

εμφανίζονται στους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς της εν λόγω
πρώτης επιχείρησης προστίθενται ακέραια.
β) Όταν μια ανάντη επιχείρηση έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα στην
εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει της παραγράφου 7, αλλά δεν συνδέεται με
αυτή με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 8,
τα

μεγέθη

που

εμφανίζονται

στους

ετήσιους

ή

ενοποιημένους

λογαριασμούς της εν λόγω πρώτης επιχείρησης προστίθενται ακέραια.
γ) Εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται στο σημείο β), όταν μία
επιχείρηση συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εξεταζόμενη επιχείρηση
βάσει της παραγράφου 7, αλλά δεν συνδέεται με αυτή με κάποιον από
τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 8, τα μεγέθη που
εμφανίζονται στους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς της εν λόγω
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πρώτης

επιχείρησης

προστίθενται

κατ'

αναλογία

του

πραγματικού

ποσοστού συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (όποιο
είναι υψηλότερο) στην εν λόγω πρώτη επιχείρηση, το οποίο ποσοστό
κατέχει η εξεταζόμενη επιχείρηση και/ή η επιχείρηση που συνδέεται με
την εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει της παραγράφου 8”.

Συνδεδεμένες θεωρούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει η
ακόλουθη σχέση: μία επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από
κοινού με άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται με μία από τις σχέσεις
που

περιγράφονται

στηνπαράγραφο

8, το

25

% ή περισσότερο του

κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλης επιχείρησης (Παράγραφος 7).

Συνδεδεμένες

θεωρούνται

επίσης

οι

επιχειρήσεις

μεταξύ

των

οποίων

υπάρχουν οι ακόλουθες σχέσεις, καθώς και οι άλλες επιχειρήσεις που έχουν
τέτοιες σχέσεις με τις επιχειρήσεις αυτές (Παράγραφος 8):

α)

μία επιχείρηση

(μητρική

εταιρεία)

κατέχει την

πλειοψηφία των

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων μιας επιχείρησης
(θυγατρική επιχείρηση) ή
β) μία επιχείρηση (μητρική εταιρεία) έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να
παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού συμβουλίου μιας επιχείρησης (θυγατρική επιχείρηση) ή
γ) μία επιχείρηση (μητρική εταιρεία) έχει το δικαίωμα να ασκήσει
αποφασιστική επιρροή σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση) βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει του καταστατικού της ή
δ) μία επιχείρηση (μητρική εταιρεία) ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία
των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων μιας άλλης
επιχείρησης (θυγατρική επιχείρηση), βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει
με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης.
[Επιχειρήσεις με τον ίδιο τύπο σχέσεων που περιγράφονται στα σημεία
α), β), γ) ή δ) μέσω ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων θεωρούνται
συνδεδεμένες επιχειρήσεις εφόσον αναπτύσσουν το σύνολο ή τμήμα των
δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.
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Υπέρβαση του ορίου του 25 %, χωρίς οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις να
θεωρούνται συνδεδεμένες, επιτρέπεται σε δύο περιπτώσεις (Παράγραφος 9):
α)

αν η κυριότητα της επιχείρησης ανήκει

συμμετοχών,

σε

εταιρείες

παροχής

σε δημόσιες εταιρείες

επιχειρηματικού

κεφαλαίου

ή

θεσμικούς επενδυτές περιλαμβανομένων των περιφερειακών ταμείων
ανάπτυξης ή των πανεπιστημίων και υπό τον όρο ότι δεν ασκούν
λειτουργικό έλεγχο μόνοι

τους ή από κοινού στη διαχείριση των

δραστηριοτήτων της εξεταζόμενης επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που
συνδέονται με αυτήν, και ότι δεν ισχύει κάποια από τις σχέσεις που
περιγράφονται στην παράγραφο 8.
β) αν το κεφάλαιο είναι διεσπαρμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην
είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιος το κατέχει και αν η επιχείρηση δηλώνει
ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή
περισσότερο,

σε

μία

επιχείρηση

ή,

από

κοινού,

σε

περισσότερες

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της μεσαίας,
της μικρής ή της πολύ μικρής επιχείρησης (ανάλογα με την περίπτωση).

Οι επιχειρήσεις των οποίων το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου ελέγχονται από δημόσιο οργανισμό δεν θεωρούνται
ΜΜΕ (Παράγραφος 10), εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 9.

Όταν

κατά

την

τελική

ημερομηνία

κατάρτισης

του

ισολογισμού,

μια

επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό
εργαζομένων ή τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά όρια, η κατάσταση
αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια, εκ μέρους της
επιχείρησης αυτής, του καθεστώτος "επιχείρησης μεσαίου μεγέθους”, "μικρής
επιχείρησης" ή "πολύ μικρής επιχείρησης", μόνο όταν το φαινόμενο αυτό
επαναλαμβάνεται επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (Παράγραφος 11).

Ο μέγιστος αριθμός απασχολουμένων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό
ετήσιων

μονάδων

εργασίας

(ΕΜΕ),
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δηλαδή

στον αριθμό εργαζομένων

πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν επί ένα έτος στην εξεταζόμενη
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής (Παράγραφος 12).

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και τα άτομα που εργάζονται σε
εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα ΕΜΕ. Το έτος αναφοράς που
λαμβάνεται υπόψη είναι το έτος της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης.

Περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες-υπεύθυνοι διαχείρισης, οι εταίροι που ασκούν
κανονική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και τα μέλη της οικογένειας,
περιλαμβανομένων όσων εργάζονται άμισθοι, όπως επίσης και τα άτομα που
εργάζονται

εκτός

της

επιχείρησης

ενώ

αποτελούν

μέρος

αυτής

και

πληρώνονται από αυτή, π.χ. εμπορικοί αντιπρόσωποι, διανομείς ή ομάδες
επισκευής ή συντήρησης, εκτός αν οι τελευταίοι εκτελούν καθήκοντα για
λογαριασμό

άλλης

επιχείρησης.

Ωστόσο

εξαιρούνται

όσοι

υπηρετούν

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Άμισθα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων είναι τα άτομα εκείνα που ζουν μαζί
με τον ιδιοκτήτη της εξεταζόμενης επιχείρησης και εργάζονται τακτικά για την
επιχείρηση αυτή, αλλά δεν έχουν σύμβαση εργασίας ούτε λαμβάνουν
καθορισμένη αμοιβή για τα καθήκοντα που εκτελούν. Ο ορισμός αυτός αφορά
μόνο τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας άλλης
επιχείρησης για την κύρια απασχόλησής τους.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που διέρχονται περίοδο επαγγελματικής
κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται, εκτός αν έχουν σύμβαση εργασίας με την
επιχείρηση διάρκειας άνω των τριών μηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος
εργασίας που υπολογίζεται λογιστικά δεν περιλαμβάνει τις ώρες διδασκαλίας
εκτός της επιχείρησης.
Τα όρια κύκλου εργασιών και συνολικού ισολογισμού είναι εκείνα της
τελευταίας δωδεκάμηνης κλεισμένης χρήσης. Στην περίπτωση νεοσύστατων
επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα όρια
που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις
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που

πραγματοποιούνται

κατά

τη

διάρκεια

του

οικονομικού

έτους

(Παράγραφος 13).

Το

άρθρο

2

(03/04/1996,

Επιτροπής)ορίζει

ότι

η

96/280/ΕΚ

επιτροπή

απόφαση

τροποποιεί

τα

της

Ευρωπαϊκής

ανώτατα

όρια

που

καθορίζονται για τον κύκλο εργασιών και τον συνολικό ισολογισμό όταν
προκύπτει σχετική ανάγκη και, κανονικά, κάθε τέσσερα έτη, με αφετηρία την
ημερομηνία
λαμβάνονται

έκδοσης της
υπόψη

οι

παρούσας σύστασης,
μεταβαλλόμενες

κατά τρόπον

οικονομικές

ώστε να

συνθήκες

στην

Κοινότητα.

Στο

άρθρο

3,

παράγραφος

1 (03/04/1996,

96/280/ΕΚ απόφαση

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο ορισμός των ΜΜΕ,
όπως αναφέρεται στο άρθρο

1, ισχύει για όλα τα προγράμματα

που

διαχειρίζεται η ίδια και στα οποία εμφανίζονται οι όροι "ΜΜΕ", "επιχείρηση
μεσαίου μεγέθους", "μικρή επιχείρηση" ή "πολύ μικρή επιχείρηση".
Η επιτροπή θεσπίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να προσαρμόσει τις
στατιστικές

που

παράγει

σύμφωνα

με τις

παρακάτω

τάξεις

μεγέθους

(παράγραφο 2):
. 1 έως 9 εργαζόμενοι
. 10 έως 49 εργαζόμενοι
. 50 έως 249 εργαζόμενοι
. [250 έως 499 εργαζόμενοι
. 500 εργαζόμενοι και πλέον]
(ή): [250 εργαζόμενοι και πλέον].
Όταν τροποποιηθεί η οδηγία 78/660/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα προτείνει την
αντικατάσταση των ισχυόντων σήμερα κριτηρίων ορισμού των ΜΜΕ με
παραπομπή

στον

ορισμό

που

περιλαμβάνεται

στην

παρούσα

σύσταση

(Παράγραφος 3).

Όλες οι διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή και που αναφέρουν τους όρους
"ΜΜΕ", "επιχείρηση μεσαίου μεγέθους", "μικρή επιχείρηση" ή "πολύ μικρή
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επιχείρηση” ή οποιονδήποτε άλλον τέτοιον όρο πρέπει να παραπέμπουν στον
παρόντα ορισμό (Παράγραφος 4).
(Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,1996,)

Συνοπτικά οι ΜΜΕ ορίζονται ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ
Κατηγορίες
Επιχειρήσεων

Αριθμός
εργαζομένων
(αμετάβλητος)

Κύκλος
εργασιών

Συνολικός
Ισολογισμός

Μεσαίες

< 250

< 50 εκατ. €

< 43 εκατ. €

Μικρές

< 50

< 10 εκατ. €

< 10 εκατ. €

Πολύ μικρές

< 10

< 2 εκατ. €

< 2 εκατ. €

(Εθνικό Παρατηρητήριο,2003)

2.2.ΣΥΜΒΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Στη χώρα μας ο όρος ΜΜΕ ταυτίζεται με τον όρο ''επιχείρηση'', αφού από το
σύνολο των 145.000 επιχειρήσεων της χώρας το 99% απασχολεί το πολύ 50
άτομα των μεταποιητικών επιχειρήσεων (144.717), απασχολούν το 64% και
παράγουν το 37% του προϊόντος μεταποίησης.

Μέχρι

100 άτομα αποτελούν το 99,6% και απασχολούν το 75% του

εργατικού
επιχειρήσεις

δυναμικού
που

στον

μεταποιητικό

απασχολούν

μέχρι

10

τομέα.
άτομα

Να

σημειωθεί

ότι

οι

αντιπροσωπεύουν

το

93,6%των μεταποιητικών επιχειρήσεων (135.400) ενώ το σύνολο των
μεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα
ανέρχονται σε 9.390 (Σίσκος και άλλοι, 1996, σελ 7).

Στην πραγματικότητα ο τεράστιος όγκος των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι
μικρές ατομικές ή οικογενειακές

επιχειρήσεις με ελάχιστους ή και καθόλου
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εξωτερικούς

απασχολούμενους.

Και

αυτό

συμβαίνει

στους

κλάδους

παραγωγής τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών.

Η εικόνα αυτή τόσο χαρακτηριστική για την Ελληνική οικονομία, τείνει να
μεταβληθεί, με τη συγκέντρωση της παραγωγής σε μεγαλύτερες μονάδες και
την παράλληλη εξαφάνιση παραδοσιακά μικρών επιχειρήσεων(π.χ. στο χώρο
διανομής του εμπορίου). Ταυτόχρονα όμως νέες μικρές μονάδες γεννιούνται,
καθώς νέες υπηρεσίες ή προϊόντα προσφέρονται στην αγορά. Έτσι το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Ελληνικής οικονομίας παραμένει το μικρό
μέγεθος.

Εκείνο που σίγουρα αλλάζει, και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό, είναι η
λειτουργία της επιχείρησης . Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική, το
διαδίκτυο, οι νέες μέθοδοι παραγωγής και το επιστημονικό μάνατζμεντ,
δημιουργούν νέες δυνατότητες για

πιο αποτελεσματική

οργάνωση

της

επιχείρησης. ''Πιο αποτελεσματική'' σημαίνει χαμηλότερο κόστος παραγωγής,
ταχύτερη

εξυπηρέτηση

αποδοτικότερη

του

διαχείριση

πελάτη,

των

καλύτερη

πόρων(εργατικής

παρουσία

στην

δύναμης,

αγορά,

κεφαλαίων

αποθεμάτων). Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια πραγματικότητα, από την
οποία επωφελούνται συνήθως οι μεγάλες επιχειρήσεις, και την οποία δεν
μπορούν να αγνοήσουν οι μικρές (Σίσκος και άλλοι, 1996, σελ 3).

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.1 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Στη σύγχρονη κοινωνία μας οι νέες τεχνολογίες κι οι υπηρεσίες τους
συμμετέχουν ενεργά αφού αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι από τις
καθημερινές συνήθειες ενός μέσου ανθρώπου σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία.
Το

διαδίκτυο

δεν

είναι

η αρχή

και

το τέλος της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας, αλλά μια διάσταση υπαρκτή. Προσφέρει δυνατότητες που
δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς αυτό. Πώς όμως αυτές οι δυνατότητες
ορίζονται σε κάθε περίπτωση μίας επιχείρησης;
Η πλειοψηφία των ΜΜΕ πλέον δουλεύει με το διαδίκτυο και σιγά σιγά
αρχίζουν να βασίζονται και σε αυτό, πάραυτα το διαδίκτυο βρίσκετε ακόμα
στα επίπεδα μοντελοποίησης κι αναγνώρισης για αυτές. Για την υπάρχουσα
κατάσταση

λοιπόν

το

διαδίκτυο

εκτιμάται

υπαρκτό

κι

ενεργό

στην

ενσωμάτωση των διαφόρων λειτουργιών και πρακτικών της επιχειρηματικής
δραστηριότητας
Συνεπώς περισσότερο θα αναφερόμαστε για την ύπαρξη του διαδικτύου και
με ποιον τρόπο ενσωματώνεται στις διάφορες πρακτικές της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Με τη νέα διάσταση και διείσδυση του διαδικτύου προκύπτει
το ερώτημα,

θα επιτευχθεί

η υιοθέτηση

αυτού

στη

πλειοψηφία των

επιχειρήσεων.
Η επιχείρηση χρειάζεται οδηγίες για την αποδοτική χρήση του διαδικτύου,
βέβαια αρκετά βιβλία και διάφορα εγχειρίδια που συνιστούνται δεν είναι
αντάξια να δώσουν απαντήσεις . Η επιχείρηση πρέπει να βρει ένα αξιόπιστο
εργαλείο που να της εξασφαλίζει μία σιγουριά.
Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη πως και είναι
δυνατόν το διαδίκτυο να

στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.
Η μικρή επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει νέα προβλήματα με τη διείσδυση
των νέων τεχνολογιών

του διαδικτύου σε αυτή. Αυτό συμβαίνει διότι

υπάρχει η λογική της μεγάλης επιχείρησης με συνέπεια οι τεχνικές και
μεθοδολογίες που ενδείκνυται να μην αποτελούν κατάλληλο μέσο στήριξης.
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Την εμφάνιση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια σειρά από
αξιοσημείωτες

ως

και

πρωτοποριακές

προσπάθειες

αξιοποίησης

του

διαδικτύου. Παρόλο που προσφέρουν στις ομάδες και τα άτομα που έχουν
αναλάβει

τις

σχετικές

πρωτοβουλίες,

σημαντικά

πλεονεκτήματα

και

προσβάσεις σε αγορές. Με ποιον τρόπο όμως τα άτομα και οι ομάδες
διεισδύουν στις αγορές αυτές;
Δεκάδες ιστοσελίδες αρκετές από αυτές υψηλού επιπέδου τόσο από άποψη
περιεχομένου, όσο και αισθητικής, έχουν καταφέρει τους στόχους τους στην
κάλυψη

σημαντικών

συγκεντρώνοντας

προϋποθέσεων

παράλληλα

την

στη

εμπειρία

διαδικτυακή
στους

φορείς

αγορά
τους(τις

περισσότερες φορές άτομα ή μικρές ομάδες), για την αξιοποίηση του
διαδικτύου.

Ταυτόχρονα,

αποτελούν

ένα

δυνατό

ανταγωνιστή

στα

αποκαλούμενα πρώτιστα δικτυακά μέσα, (τα μεγάλα portals), από τη στιγμή
που με πολύ μικρές επενδύσεις, αλλά κυρίως με πολύ μεράκι και χρόνο,
μπορούν και τους παίρνουν ένα μέρος του διαφημιστικού δικτυακού μέρους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των διαφόρων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων έχει ως αντικείμενο την επικοινωνία, τότε η παρουσία του
διαδικτύου

αποδεικνύεται ως ένα λαμπρό μέσο. Ο κάθε παραγωγός έχει

πλέον την δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται
σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Δυνητικά σημαντική είναι επίσης η άντληση
εμπειριών από όσους έχουν καταφέρει να έχουν θετικά αποτελέσματα, από
αυτή τη νέα αγορά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα έχουμε κι εμείς οι
ίδιοι ένα θετικό αποτέλεσμα υιοθετώντας το διαδίκτυο και τη χρήση αυτού
στην επιχείρησή μας. Πως όμως μπορεί να αλλάξει αυτό και το πώς ο
καθένας μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τι νέες ευκαιρίες;
Αυτό αφορά τις προσωπικές διαθέσεις, τις εμπειρίες και τους πειραματισμούς
του ατόμου-επιχειρηματία, παρά με κάποιες λειτουργίες και πρακτικές. Στο
διαδίκτυο σήμερα συναντάμε τις πιο απίθανες χρήσεις, οι οποίες αυξάνονται
ταχύτατα κάθε μέρα.
Αν για παράδειγμα το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποιος μέσα στο
διαδίκτυο, είναι η αναζήτηση αυτού, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές
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που δίνονται στους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν.

Αφού λοιπόν

καταφέρει να βρει το άτομο που ψάχνει ακολουθεί η πιθανότητα που δεν
είναι δυνατή η επικοινωνία είναι ένα κύριο ζήτημα.
Απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που είναι αρκετά πιο δύσκολο και περίπλοκο
να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης αναπτύσσονται
ανάμεσα σε ανθρώπους και αυτό είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας.
Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι διαδικασίες κι οι πρακτικές που δημιουργούμε σε ένα δίκτυο
είναι πάνω από όλα ανθρώπινες. Αυτή είναι μία βασική προϋπόθεση που δεν
πρέπει να παραβούμε.
Έχοντας φθάσει λοιπό ο επιχειρηματίας σε ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων για
το διαδίκτυο και γνωρίζοντας τις πρακτικές ανάπτυξης θα εμπιστευθεί τον
υπολογιστή του; (Λαμπρόπουλος, 2008, σελ. 26-29).

3.2

^

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

επιχειρηματικό (ή επιχειρησιακό) σχέδιο έχει δύο στόχους:

Πρώτον,

ορίζεται ως ένα εργαλείο για τον επιχειρηματία, που έχει καθορίσει
στόχους του, τι

αντίκτυπο

θα έχουν αυτοί
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οι

στόχοι,

αλλά

τους

και τις

προϋποθέσεις τροποποίησης τους,
επιχείρησης

του

για

το

δημιουργώντας έτσι

μέλλον.

Δεύτερον,

ένα

μια εικόνα της

καλογραμμένο

και

ευπαρουσίαστο σχέδιο που με σχετική ευκολία δίνει ευκαιρίες χρηματική
επένδυση είτε από τράπεζες, είτε από παρεμφερή προγράμματα ενίσχυσης
μικρών

επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά

ένας

καλός

επιχειρηματικός

σχεδιασμός θα φέρει πολλά οφέλη στην επιχείρηση και κατ' επέκταση στον
μικρό επιχειρηματία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία, ενότητες που
και αυτά με τη σειρά τους, αποτελούνται από υποστοιχεία -υποενότητες, στο
σύνολο του επιχειρησιακού σχεδίου είναι αποτέλεσμα της ένωσης, με ένα
λογικό τρόπο, των διαφορετικών κομματιών και αποτελεί το πεδίο κινήσεων
του επιχειρηματία. Ο κάθε επιχειρηματίας λαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο
ως ένα σύνολο πιθανών σεναρίων σε πιθανές περιπτώσεις. Από αυτήν την
οπτική γωνία, ένα επιχειρησιακό σχέδιο συγκροτείται συνήθως από τις
αναφέρουσες, αλληλεξαρτώμενες μεταξύ τους, κύριες ενότητες:
•

την έρευνα αγοράς και το πρόγραμμα marketing,

•

τα προγράμματα δράσης,

•

το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.

Κατά τη φάση της εκκίνησης αναλύεται και γίνεται η τμηματοποίηση της
αγοράς και κατ'επέκταση η ανάπτυξη πολιτικής προϊόντος και του μείγματος
μάρκετινγκ. Αυτά προκύπτουν από την έρευνα αγοράς και προγράμματος
μάρκετινγκ

αντίστοιχα,

δραστηριοποίησης

της

αφού

έχει

προηγηθεί

επιχείρησης

καθώς

και

η

μελέτη
των

του

χώρου

προϊόντων

και

συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του διαδικτύου είναι ανόμοια από τις
συνηθισμένες αφού η συμπεριφορά μας μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος
της αγοράς. Οι διαδικασίες ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την
αξιοποίηση του διαδικτύου είναι

παρόμοιες με αυτές της αγοράς που

αντιμετωπίζουμε και απευθυνόμαστε. Έτσι λοιπόν περιγράφεται το νέο
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διαδικτυακό περιβάλλον για την επιχείρηση. Νέες κινήσεις που αποτελούν τη
βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος marketing.

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον που πάραυτα δεν είναι τόσο καλά μελετημένο
όπως αυτό το πραγματικό μιας επιχείρησης, ο επιχειρηματίας έχει αρχικά να
αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες και να τις υιοθετήσει για τεχνολογική
ανάπτυξη της επιχείρησής του. Εδώ δημιουργείται το ερώτημα, πως ο ίδιος ο
επιχειρηματίας θα δραστηριοποιηθεί θετικά για την επιχείρησή του και για
τον ίδιο.
Έχοντας λοιπόν υιοθετήσει το διαδίκτυο και τις λειτουργίες του στην
επιχείρηση απευθυνόμαστε πλέον σε μία νέα αγορά νέας μορφής. Με την
προσέγγιση αυτή διευρύνονται τα μεγέθη της και επεκτείνεται γεωγραφικά,
αλλάζοντας τη μορφή της επιχείρησης ακολουθούν και οι αλλαγές συνηθειών
και συμπεριφοράς. Ο επιχειρηματίας δηλαδή έρχεται αντιμέτωπος με νέες
μεθόδους που αγγίζουν και την συμπεριφορά του.

Ο νέος επιχειρηματικός σχεδιασμός πλέον είναι γεγονός, η κοινωνία της
πληροφορίας

προσφέρει

νέα

στοιχεία

κι

εξελίξεις

όπου

δίνουν

νέες

δυνατότητες στον επιχειρηματία. Ο ίδιος μετά από δική του έρευνα θα
αποφασίσει αν θα υιοθετήσει την ψηφιακή αγορά στην επιχείρησή του. Είναι
όμως προσοδοφόρα για τον ίδιο η υιοθέτηση αυτή;
Το

ξεκίνημα

του

επιχειρηματικού

σχεδιασμού

είναι

οι

πραγματικές

δυνατότητες που διακατέχει ο επιχειρηματίας έτσι ώστε να παραχθούν νέα
προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες,
συγκεκριμένων πελατών ακόμη και όταν απαιτείται κάτι παραπάνω από αυτό
που προσφέρει η επιχείρηση.

Η σπανιότητα των πόρων δεν αφορά μόνο το καταναλωτή καθώς και τον
παραγωγό που διαθέτει περιορισμένους πόρους και απεριόριστες ανάγκες.
Έτσι καταλήγουμε ότι ο παραγωγός υποχρεούται να επιλέξει διαθέτοντας
πόρους με τους οποίους, θα πρέπει να παράγει προϊόντα σε τέτοια έκταση και
τέτοια ποιότητα, που όταν γίνουν εμπορεύματα, να του εξασφαλίσουν μια
ικανοποιητική διαβίωση. Ο επιχειρηματίας είναι υπόλογος των πράξεών-
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κινήσεών του στη διαθεσιμότητα των πόρων που σύμφωνα με την εμπειρία
του θα επιτύχει ή όχι.(Λαμπρόπουλος, 2008, σελ. 50-52)

3.3

MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η προώθηση του διαδικτύου στο εμπόριο έφερε τα τελευταία χρόνια νέες
ευκαιρίες στην αγορά, σε επαφή ήρθαν κάθε επιχείρηση στον πλανήτη που
δουλεύει

με

το

διαδίκτυο.

Η

δημιουργία

δικτύων

παραγωγών

και

καταναλωτών δικτύωσε τις ανεπτυγμένες χώρες και μη δημιουργώντας νέες
εμπορικές σχέσεις, κάτι που πριν την διείσδυση την εξέλιξη της πληροφορίας
ήταν αδύνατο.
Η κατάργηση μεσαζόντων, η διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, η
ενίσχυση καλλιέργειας αρχών υπευθυνότητας αποτελούν τα θετικά αυτών
των δικτύων. Η εξειδικευμένη αγορά του προγράμματος μάρκετινγκ είναι
πλέον γεγονός. Η χρήση του διαδικτύου βρίσκετε στο επίκεντρο της αγοράς
κι αποτελεί τον κορμό του προγράμματος. Οι μακροχρόνιες σχέσεις που
αναπτύσσονται μέσα από τη συνεχής ικανοποίηση των πελατών αποτελούν
μοναδικά στοιχεία αξίας του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.. Προκύπτει έτσι μία
ξεκάθαρη υπεροχή του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με το παραδοσιακό
εμπόριο σε αυτόν το τομέα.
Η στρατηγική marketing στην οποία αναφερόμαστε έχει ως τελικό στόχο τη
πώληση των προϊόντων κατ' ευθείαν στον τελικό καταναλωτή, ενώ την ίδια
στιγμή καθιστά δυνατή τη διασφάλιση της καλύτερης τιμής στον παραγωγό.
Συνεπάγεται η προϋπόθεση μίας στενής επαφής παραγωγού με καταναλωτή,
η ποιοτικότερη αναγνώριση των αναγκών και κατ'επέκταση η παραγωγή
καταλληλότερων προιόντων . Ο παραγωγός δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να
βρίσκεται σε ένα ενεργό πεδίο αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή που αυτό
απαιτεί καλή εκπαίδευση.
Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις επικεντρώνουν όλη τις πρακτικές τους στον
ανταγωνισμό θεωρώντας

ότι οι ανταγωνιστές αποτελούν τη μεγαλύτερη
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απειλή για την επιβίωσή τους. Έτσι

πρώτος στόχος είναι

η σχεδίαση

στρατηγικών, για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Πλέον, η απειλή δεν
προέρχεται από τους ανταγωνιστές, αλλά από τους πελάτες μας. Γιατί πολύ
απλά

οι

καταναλωτές είναι

γνώστες

πολλών

πραγμάτων

και

τρόπων

λειτουργίας της αγοράς. Ο νέος καταναλωτής διακατέχεται από πολλές
γνώσεις για τα βήματά του στην αγορά που έχει ως αποτέλεσμα να απαιτεί
σαφώς περισσότερα από το προϊόν που αγοράζει.
Πλέον ο τρόπος που ενδείκνυται για το χειρισμού του πελάτη δεν είναι η
εξόντωση του. Η νοοτροπία έχει αλλάξει στη σύγχρονη εποχή που απαιτεί
την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα μέτρα των νέων καταναλωτών. Ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα ηθ^θ^πς-σχέσεων στηρίζεται στις παρακάτω
αρχές:

3.3.1 Γνώση και κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή
Το πρόγραμμα ηθ^θ^πς-σχέσεων κινείται στα πλαίσια της γνώσης και
της κατανόησης των αναγκών του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά. Συνεπώς για
τη διασφάλιση της συνεχής ύπαρξης του μικρού παραγωγού στην αγορά
απαιτείται

η ασταμάτητη

και

μακροπρόθεσμη

χρησιμότητα

σε

άλλους

ανθρώπους. Πρέπει δηλαδή να αποδεικνύει ότι είναι ικανός να στηρίζει
άλλους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Σαφώς και

δεν πρέπει να ξεχνά

ποτέ ότι και ο ίδιος είναι καταναλωτής.
Ο παραγωγός καλείται να κατανοήσει τις ανάγκες των καταναλωτών του
αλλά και τις δικές του, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της
αγοράς. Με την επίτευξη αυτού του στόχου ο παραγωγός θα εστιάσει στα
καταλληλότερα τμήματα της αγοράς για την επιχείρησή του. Η στάση του
μικρού παραγωγού απέναντι στον καταναλωτή είναι καθοριστικής σημασίας,
αφού θα καθορίζει το μέλλον της επιχείρησης καθώς και την ανάπτυξη αυτής
ως προς τους καταναλωτές.
3.3.2 Εκπαίδευση του καταναλωτή
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Κάθε μικρός παραγωγός έχει την ικανότητα να γνωρίζει πολύ καλά τα
προϊόντα του, το αντίθετο συμβαίνει

από τη

μεριά του

καταναλωτή.

Απαιτείται λοιπόν οι παραγωγοί να εξηγούν στους καταναλωτές τους λόγους
για τους οποίους τα προϊόντα τους είναι διαφορετικά και μοναδικά από τα
άλλα αν αυτά διακατέχονται από κάποια ιστορία και πολιτισμό που και ποιος
μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης και συντήρησης τους, σε ποιους
τομείς θα προσφέρει το προϊόν και κατά πόσο θα αποδώσει αγοράζοντάς το.
3.3.3 Δημιουργία αξίας για τους καταναλωτές
Η ικανοποίηση του κάθε καταναλωτή αντιπροσωπεύει την επιλογή του
όσο αναφορά τα προϊόντα που θα αγοράσει ανάμεσα στα χιλιάδες ομοειδή,
θεωρώντας ότι είναι καταλληλότερα στις ανάγκες και επιθυμίες του και του
προσφέρουν κάτι παραπάνω. Τα προϊόντα του μικρού παραγωγού καλούνται
να πείσουν στους καταναλωτές ότι υπερέχουν. Ο παραγωγός έχει την
υποχρέωση να αναδείξει

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δικού τους

προϊόντος έναντι των άλλων για μια ανοδική πορεία στην ανάπτυξη της
επιχείρησής του.
3.3.4 Προβολή της προσωπικότητας και των αξιών του παραγωγού
στην αγορά.
Οι

πελάτες

είναι

αυτοί

που

θα

αναδείξουν

τον

επιχειρηματία

ανταμείβοντας ή απορρίπτοντας τις ικανότητες και την προσωπικότητα του, η
διαφήμιση και η προβολή προτίθενται να ενισχύσουν αυτά τα στοιχεία. Μία
πλήρης απογοήτευση

για ένα πελάτη θα ήταν να αντιληφθεί ότι

η αγορά

που μόλις έκανε δεν ικανοποιεί την ανάγκη του και δεν είναι τίποτα άλλο από
την εξωτερική άποψη του προϊόντος. Συνεπώς η επιτυχία ή η αποτυχία είναι
προσωπική επιβράβευση ή τιμωρία για τον μικρό επιχειρηματία.
3.3.5 Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή
Η εμπιστοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες στις μικρές και κλειστές κοινωνίες της Ελλάδας,αφού συμβάλλει
δυνητικά

στην επανάληψη της πώλησης, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η

ικανοποίηση

του

καταναλωτή,

τόσο
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μεγαλύτερη

είναι

η

πιθανότητα

επανάληψης

της

αγοράς

φθηνότερων

προϊόντων.

ακόμα
Όταν

και

στη

υπάρχει

περίπτωση

μία

σχέση

εύρεσης

άλλων

γνωριμίας

μεταξύ

καταναλωτή και παραγωγού, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσά τους
(εμπορικές και προσωπικές) είναι πολύ δύσκολο να διακοπούν.
3.3.6 Ισορροπία στη σχέση
Οι σχέσεις παραγωγού-καταναλωτή είναι καθοριστικής σημασίας, για
αυτό και αναζητείται μία εξισορρόπηση . Αν και ο «πελάτης έχει πάντα δίκιο»,
μερικές φορές μια πώληση μπορεί να επιφέρει ζημιά. Έτσι, αν ο καταναλωτής
δεν πρόκειται να επιφέρει θετικά, ο παραγωγός δεν έχει λόγο να συνεχίσει τη
συνεργασία μαζί του. Παρατηρούμε ότι η ποιότητα των πελατών επηρεάζει
την λειτουργία της επιχείρησης. (Λαμπρόπουλος, 2008, σελ. 107-110).

3.4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Με την υιοθέτηση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην
επιχείρηση τίθεται και το θέμα της τιμολόγησης, οι διαδικασίες τιμολόγησης
για τα προϊόντα που θα διατίθενται μέσω του διαδικτύου είναι όμοια με αυτή
της κλασικής τιμολόγησης στο παραδοσιακό εμπόριο. Μια καλά σχεδιασμένη
στρατηγική marketing μπορεί να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος το οποίο
διατίθεται μέσα από αυτό. Απαλλάσσοντας το προϊόν από την αλυσίδα
ανταλλαγής δηλαδή χονδρέμπορους και λιανέμπορους και μειώνει τη ζήτηση
οφέλους-κέρδους από τους παραπάνω αφού με το πέρασμα του προϊόντος θα
αυξηθεί το κόστος με συνέπεια το προϊόν να είναι ακριβότερο.
Ο καταναλωτής χωρίς να το αντιληφθεί έχει πρόσβαση σε μία επικερδής
αγορά πληρώνοντας λιγότερο από ότι θα πλήρωνε στο παραδοσιακό εμπόριο.
Την ίδια στιγμή όμως που περιορίζονται τα επιπλέον κέρδη προστίθενται όλα
τα έξοδα που αφορούν τη δικτυακή διαφήμιση, το κόστος αποστολής των e
mail,

την

ανάπτυξη

καταναλωτής
μεταφοράς

το

να

του

δικτυακού

αναγνωρίζει

οποίο

δεν

το

μαγαζιού

ξεχωριστό

αντιπροσωπεύει

παρουσιάζεται στο διαδίκτυο
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κλπ.

κόστος
η

αρχική

Πρέπει

τέλος

συσκευασίας
τιμή

που

ο
και

του

Η διαπραγματευτική δύναμη που μεταφέρεται μέσω του διαδικτύου αποτελεί
κύριο χαρακτηριστικό, αυτό συμβαίνει διότι:

•

Η μεγάλη διαφάνεια των τιμών: η ευκολότερη σύγκριση στις διάφορες
τιμές για ομοειδή προϊόντα από τη μεριά του καταναλωτή, κάτι που
δίνει προβάδισμα και συγκριτικό πλεονέκτημα στα μοναδικά προϊόντα.
Η ανάπτυξη συστημάτων σύγκρισης και αξιολόγησης των τιμών ( θ-

09Θ^ β) δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να έχει τις
σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τον
ενδιαφέρουν άμεσα και με τον ελάχιστο δυνατό κόπο.
•

Μεγάλη ευκολία στην αλλαγή των τιμών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο
παραγωγός κάθε φορά που θέλει να αλλάξει τους τιμοκαταλόγους, δεν
είναι

υποχρεωμένος να

έχει

μια

σειρά

από

επιπρόσθετα

έξοδα

εκτυπώσεων, αποστολής κ.λ.π.
•

Η διάθεση των τιμών στην παγκόσμια αγορά, από την άποψη ότι οι
καταναλωτές που βλέπουν την τιμή ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας,
βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Μία βασική διαφορά με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι μέθοδοι πληρωμής
που διαφοροποιούν την τιμολογιακή πολιτική μέσω του διαδικτύου. Στην
περίπτωση του παραδοσιακού εμπορίου οι πελάτες εισέρχονται σε ένα
συμβατικό κατάστημα, για να προμηθευτούν ένα προϊόν και το αποκτούν με
πληρωμή επί της μετρητοίς , αυτό αλλάζει εντελώς τα δεδομένα αφού οι
καταναλωτές του διαδικτύου δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Θα είναι όμως
έτοιμος ο απλός πελάτης να γίνει και διαδικτυακός πελάτης;
Συνεπώς στο προσκήνιο έρχονται τα

ηλεκτρονικά

μέσα

πληρωμής, οι

επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη να μεταβούν σε αυτά και οι πιστωτικές κάρτες
και η χρήση τους είναι

πλέον ο δημοφιλέστερος τρόπος αγορών.

Οι

ταχύτατες συναλλαγές, η ασφάλεια και η γρήγορη εξοικείωση του χρήστη με
τις δικτυακές αγορές είναι γεγονός. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δικτυακές
πληρωμές με πιστωτικές κάρτες λειτουργούν περίπου όπως και σε περιβάλλον
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λιανικής

πώλησης,

πιστωτικών

ενώ, για την έγκριση

καρτών

απαιτείται

η

δικτυακών πληρωμών

συνεργασία

με

εταιρείες

μέσω

εκτέλεσης

δικτυακών πληρωμών (Cybercash, Ρ0γηΘ^Νθ^ κλπ.) πριν τη διαδικασία
αγοράς. Ο καταναλωτής μπαίνει σε ένα κύκλο στον οποίο θα υπάρχει μία
σταθερή επικοινωνία με αυτές τις εταιρίες.
Σε περίπτωση όπου η χρήση των πιστωτικών καρτών δεν συμφέρει ο
επιχειρηματίας
πληρωμών.

χρειάζεται

Αυτές

μικροσυναλλαγές,

οι
οι

να

διερευνήσει

εναλλακτικές

οποίες

και

λύσεις

χρησιμοποιούνται

εναλλακτικές
είναι
για

οι

υπηρεσίες

ηλεκτρονικές

πληρωμές

που

δεν

ξεπερνούν τα 10€, οι ηλεκτρονικές επιταγές, οι οποίες γίνονται αποδεκτές
από πολλές συνδρομητικές εταιρίες και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
το οποίο χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση τραπεζικών συναλλαγών
μεταξύ εταιρίας και πελάτη.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όχι μόνο ο καταναλωτής αλλά και ο επιχειρηματίας
μπαίνει σε ένα κύκλο στενής επαφής με το ηλεκτρονικό εμπόριο αφού πρεπει
να συμβάλλει άμεσα στις πιστωτικές συναλλαγές για να μην χάσει το
πλεονέκτημά του στην αγορά. (Λαμπρόπουλος, 2008, σελ. 145-146)

3.5 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ
Το διαδίκτυο από την πρώτη περίοδο της ανάπτυξης θεωρείται ως ένα
δημοκρατικό μέσο, στη συνέχεια αποδείχθηκε ως ένα ακόμα λαμπρό πεδίο
δράσης των ειδικών προγραμματιστών και «κομπιουτεράδων», που ανέλαβαν
να υλοποιήσουν φιλόδοξα σχέδια και τεχνικές, που πρέπει να αναγνωρίζουμε
για ακόμα μια φορά, ότι η προσφορά τους ήταν ύψιστη στην ταχύτατη
διάδοσή του.
Οι

προγραμματιστές,

υιοθετώντας

τον

ίδιο

αξιοποιήσουν σε επιχειρηματικό επίπεδο όπως:

ρόλο

προσπάθησαν

να

με την κατασκευή, τις

περισσότερες φορές όμορφων, αλλά περίπλοκων δικτυακών τοποθεσιών και
προγραμμάτων, τα οποία με τη σειρά τους έπρεπε να πουληθούν σε εξίσου
φιλόδοξους επιχειρηματίες, που η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων δεν
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έδινε τη δυνατότητα στους ίδιους να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των
επενδύσεών τους. Οι επιχειρήσεις δηλαδή ρίσκαραν σε μεγάλο βαθμό αφού
δεν ήξεραν τι θα γίνει στο μέλλον που προκαλεί κινδύνους.
Βλέποντας μια νέα, προσοδοφόρα αγορά να ανοίγεται, πολλοί ειδικοί,
ρίχτηκαν σε έναν αγώνα, προκειμένου να πείσουν τους, όχι και τόσο
ευκολόπιστους επιχειρηματίες και επενδυτές, για τα οφέλη που θα έχουν
φτιάχνοντας μια ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφάλιζαν μια δυνατή
θέση από πολύ νωρίς στη μελλοντική δικτυακή κοινωνία. Ανάμεσα στις
πολλές προσπάθειες του επιχειρηματία τις περισσότερες φορές, αυτές οι
ιστοπεριοχές

αγνοήθηκαν πλήρως. Κανείς δεν τις έμαθε, παρά μόνο ο

επιχειρηματίας που επένδυσε σε αυτές, που θεωρώντας ότι απέτυχε και έχασε
τα χρήματα του, επιβεβαίωσε τους αρχικούς του δισταγμούς και πολύ
δύσκολα θα έχει τη διάθεση να επενδύσει ξανά σε αυτόν το τομέα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τάση που αρκετοί άνθρωποι έχουν, να απορρίπτουν τις νέες τεχνολογίες,
να αισθάνονται αμήχανα απέναντί τους, θεωρώντας ότι «αυτά τα πράγματα
δεν είναι για αυτούς» συνέβαλε αρνητικά στον επιχειρηματία. Οι ραγδαίες
εξελίξεις

αυτών

των

τεχνολογιών,

δημιούργησαν

την

άποψη

στους

ανθρώπους ότι έχουν χάσει τη ροή η ότι με μία θετικότερη σκέψη είναι πολύ
δύσκολο να βρεις κάποιον που μπορείς να τον εμπιστευτείς, για να σε
βοηθήσει τη δουλειά.
Τι θα γίνει στην περίπτωση που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποφασίσει
να μην συμμετάσχει στις νέες τεχνολογίες;
Ένας νέου είδους αναλφαβητισμός έρχεται στην επιφάνεια, ο οποίος όμως,
όταν αφορά τον επιχειρηματία υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος αποκλεισμού του
από μία πιθανή νέα αγορά και ενδεχομένως από νέα πεδία επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Η προώθηση αυτής της ομάδας είναι υποχρεωτική έστω και
για ένα μικρό βαθμό γνώσεων.
Η απλή και ευκολότερη πρόσβαση στις διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες
που αναπτύσσονται, είναι δημοφιλείς, στο μέσο άνθρωπο, όχι μόνο στη
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χρήση τους, αλλά και στην ανάπτυξη τους. Σαφώς ο καθένας δεν θα
μπορούσε να αναπτύξει μία περίπλοκη ιστοσελίδα αλλά είναι σίγουρο ότι ο
καθένας που έχει τις ελάχιστες γνώσεις word που χρειάζονται, για να
συντάξει μία επιστολή, θα μπορούσε αυτό το κείμενο να το κάνει ιστοσελίδα
δημιουργώντας έτσι αυτόματα το δικό του κομμάτι στο διαδίκτυο δίνοντάς
τους πολλά κίνητρα για να συνεχίσει πάνω σε αυτό.
Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί ότι καθένας από εμάς, θα μπορούσε να έχει
λόγο και άποψη στη δουλειά του τεχνικού και του προγραμματιστή με
σχετική ευκολία.
Αυτό όμως σηματοδοτεί μία καλή εξοικείωση πάνω στο διαδίκτυο από εμάς
για να έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε θετικά αφού θα γνωρίζουμε
τι μας προσφέρει, πως θα το χρησιμοποιήσουμε βάση των δραστηριοτήτων
μας και τέλος θα έχουμε μία καλή εμπειρία για τις μελλοντικές κινήσεις. Έτσι
η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει
πρώτα

και

κύρια

να

στηρίζεται

στις

συγκεκριμένες

ανάγκες

της

δραστηριότητάς μας, να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει αυτές τις ανάγκες.
Κατά την πρώτη φάση είναι αναγκαία η γνώση χειρισμού και αξιολόγησης,
κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία και κίνητρα για το ξεκίνημα της ενασχόλησης
σε ένα τέτοιο τομέα.

3.5.1 Η ασφάλεια των δικτύων
Με την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις καθώς και
των νέων δικτυακών πελατών υπάρχει η δέσμευση με το φόβο σε θέματα
που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δικτύων, και ειδικότερα της
ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Παρόλο που παρατηρείται οι αγοραπωλησίες και συνεπώς η μεταφορά
χρήματος μέσα από το διαδίκτυο συνεχώς αυξάνονται, επικρατεί φόβος
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κλοπής των προσωπικών μας στοιχείων. Πράγματι, στο παρελθόν υπήρξαν
αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικά λιγότερες όμως από τις περιπτώσεις,
που

υπάρχουν

στην

πραγματική

ζωή

κλεψίματος

ή

πλαστογράφησης

υπογραφών και παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών.Πλέον τα εξελιγμένα
συστήματα

ασφαλείας

του

διαδικτύου

αποτελούν

πιο

ασφαλές

μέσο

συναλλαγών απ' ότι μια συναλλαγή στο ΑΤΜ της τράπεζας της.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι επικρατεί ακόμη η αίσθηση ότι το θέμα της
ασφαλείας των δικτύων από τέτοιου είδους επιθέσεις, που είτε έχουν ως
σκοπό να αποσπάσουν επιχειρηματικές ή άλλες πληροφορίες, μεγεθύνεται και
από την ίδια τη «δημοκρατική» φύση του διαδικτύου αφού για τη δημιουργία
του συνόλου του διαδικτύου χρειάστηκε η βοήθεια ειδικών προγραμματιστών
έτσι ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η νέα μορφή του διαδικτύου
τους

ανέτοιμους

ανταγωνιστές.

καλώντας

τους

Γι αυτό το λόγο

δημοφιλές, εγκυμονεί δηλαδή

να

αντιμετωπίσουν

τους

νέους

η ασφάλεια των δικτύων είναι τόσο

ο κίνδυνος να γίνονται και όντως γίνονται

«ανεξέλεγκτες» επιθέσεις σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγο θεωρούνταν
άβατο και απόλυτα προστατευμένες. Ο νέος καταναλωτής που χρησιμοποιεί
το διαδίκτυο μπαίνει σε ένα μεγάλο ρίσκο αφού μπορεί να επενδύει μεγάλα
χρηματικά ποσά. Σαφώς και έχει τη γνώση του κινδύνου αλλά θα συνεχίσει
να κάνει αγοραπωλησίες μετά από μία κλοπή των στοιχείων του

η από μία

δική του αποτυχία;

3.5.2 Οι ιοί
Μετά το φόβο για την ασφάλεια των δικτύων έρχεται ο φόβος της μετάδοσης
των λεγόμενων ιών. Όπως ίσως οι περισσότεροι χρήστες των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών γνωρίζουν, ότι εκατομμύρια είναι οι ιοί που βρίσκονται στο
διαδίκτυο

και

η εξάπλωσή

τους γίνεται

ταχύτατα.

Η δυνατότητα

να

προξενούν κάποιου είδους παρενέργεια σε άλλα προγράμματα που είναι
εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Καθώς λοιπόν αυξάνονται οι κίνδυνοι στο
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διαδίκτυο και μία απλή πρόσβαση σε αυτό απαιτεί κάποιες στοιχειώδεις
γνώσεις

η αύξηση

των

πελατών γίνεται

κατ

επέκταση

δυσκολότερη.

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, απέφερε νέα μορφή των ιών
με την έννοια ότι πλέον η κυκλοφορία τους προωθείται από τη χρήση μιας
από τις πλέον βασικές υπηρεσίες του, τα e-mail. Η αναπόφευκτη ανταλλαγή
τους βοηθάει και στην ανταλλαγή αυτών των ιών που είναι σε μία πιο
εξελιγμένη μορφή.
Οι ιοί είναι προγράμματα που χρειάζονται ενεργοποίηση για να εξαπλωθούν,
πρέπει ο χρήστης λοιπόν με κάποιο τρόπο να το ενεργοποιήσει. Με αυτόν τον
τρόπο οι ιοί είναι αδύναμοι απέναντι στους υποψιασμένους χρήστες οι οποίοι
έχουν πάντα τη δυνατότητα να προστατεύουν τον υπολογιστή τους ( και τους
άλλους) από τους ιούς, με την διαγραφή. Τους ιούς μπορούμε να τους
διακρίνουμε όταν σε ένα e-mail που έρχεται από έναν άγνωστο αποστολέα.
Αναφέροντας τη

σημαντικότητα των

παραπάνω,

δεν

υποτιμούμε τους

πραγματικούς κίνδυνους, που αφορούν θέματα ασφάλειας των δικτύων, όσο
και των συναλλαγών, κινδύνους που με το χρόνο αντιμετωπίζονται όλο και
περισσότερο επιτυχώς. βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση
λαμβάνοντας υπόψη οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο,
είναι σαφώς λιγότεροι (και πιο ανώδυνοι) από τους κινδύνους που υπάρχουν
στον πραγματικό μας κόσμο.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλέστερο για χρήστες με
γνώσεις σε αυτό, μία μικρή αφοσίωση από τους νέους πελάτες θα καθιστούσε
ένα

ακόμη

πιο

ασφαλέστερο

μέσο

και

μία

πιο

συμφέρουσα

αγορά.

(Λαμπρόπουλος, 2008,σελίδα 147-149)
3.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι συνεργάτες, πελάτες, οι προμηθευτές και τα στελέχη της επιχείρησης
πρέπει να έχουν μία καλή επικοινωνία για τη σωστή λειτουργία μιας
επιχείρησης. Θέτοντας λοιπόν την επικοινωνία ως ένα βασικό στοιχείο της
επιχείρησης αυτή προωθείται με το τηλέφωνο, το φαξ, το ταχυδρομείο, τα
μέσα μεταφοράς τα μέσα ενημέρωσης κτλ.
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Με τη

βοήθεια της

σύγχρονης

πληροφορικής

σήμερα

μας δίνεται

η

δυνατότητα μιας πιο γρήγορης, αποτελεσματικής και φτηνής επικοινωνίας
μέσω του παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών, του διαδικτύου. Η επικοινωνία
που υποστηρίζει το διαδίκτυο πλέον επιτρέπει την αποστολή κάθε είδους
αρχείου σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου και video σε πραγματικό χρόνο ή
ετεροχρονισμένα.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα παίρνει άλλη μορφή με την εισαγωγή του
διαδικτύου σε αυτή. Η κίνηση αυτή γίνεται, γιατί το διαδίκτυο δίνει ξεχωριστό
νόημα στην επικοινωνία, η οποία σε τελική ανάλυση είναι το βασικό
συστατικό οποιασδήποτε διαδικασίας ανταλλαγής. Έτσι, το διαδίκτυο είναι το
μοναδικό μέσο, μέσα στο οποίο κυριαρχεί ο χρήστης, ο «πελάτης» και όχι ο
πομπός-το μέσο και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που έχει βοηθήσει στη
διαφήμιση του διαδικτύου.
Το διαδίκτυο αλλάζει εντελώς τα δεδομένα όσον αναφορά την επικοινωνία
του χρήστη, τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης περιόριζαν τις δυνατότητές του,
τώρα το διαδίκτυο προσφέρει απλόχερα απεριόριστες δυνατότητες. Εδώ ο
χρήστης, τις περισσότερες φορές να εκφράσει δημόσια τη γνώμη του, για
αυτό που βλέπει ή διαβάζει, αρκετές φορές να κοινοποιήσει αυτή τη γνώμη
σε άλλους χρήστες, ενώ πάρα πολλές φορές είναι αυτός που συμβάλλει στη
δημιουργία του περιεχομένου της περιοχής που επισκέπτεται. Η μοναδικότητα
αυτή προσφέρεται από το διαδίκτυο.
Ο κάθε δημιουργός μιας ιστιοσελίδας στοχεύει

στη συγκέντρωση όσο

περισσότερων χρηστών γίνεται αλλά και το θετικό αντίκτυπο. Υπάρχουν
εκατομμύρια ιστιοσελίδες και στο μέλλον θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες
που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών, κάποιες από αυτές
λοιπόν θα ξεχωρίσουν σιγά σιγά από τον αριθμό των χρηστών που θα την
επισπευτούν όχι μόνο μία φορά.
Έχοντας καταφέρει ένας δημιουργός να πετύχει τους πρώτους στόχους που
αναφέραμε παραπάνω, ερευνά το διάστημα παραμονής του κάθε επισκέπτη κι
αν αυτός εισχωρεί στη σελίδα βαθύτερα.
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Η μείωση λειτουργικών εξόδων είναι ένα άλλο προτέρημα του διαδικτύου με
την υιοθέτηση της επικοινωνίας (ταχυδρομικά τέλη, χαρτιά, φαξ κτλ.), καθώς
και ταξιδιωτικών εξόδων, αφού επιτρέπει να γίνουν σε πραγματικό χρόνο
διασκέψεις πρόσωπο με πρόσωπο από απόσταση. Παράλληλα, βοηθάει στην
αύξηση των κερδών, επιτρέπει την επέκταση σε νέες αγορές.
Η επιμόρφωση των στελεχών μιας επιχείρησης μπορεί να γίνεται πλέον με
επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και αποφεύγετε η μετακίνηση τους ή η
διοργάνωση σεμιναρίων σε πραγματικό χώρο (τηλεεκπαίδευση), καθώς και η
δυνατότητα

να

(τηλεεργασία).

συνεργάζεται
Αξίζει

να

με

το

σημειωθεί

ότι

προσωπικό
τον

της

τελευταίο

από

απόσταση

καιρό

γίνονται

προσπάθειες για τη δημιουργία και χρήση δικτύων ευρείας ζώνης στις
επιχειρήσεις. Οι νέες ευκαιρίες του διαδικτύου για την επιχείρηση και τα
στελέχη της δείχνουν προσοδοφόρες, θα έχουν όμως θετικό αντίκτυπο σε
αυτήν;
Τα δίκτυα ευρείας ζώνης κάνουν το διαδίκτυο μια πιο ικανοποιητική εμπειρία:
λιγότερη αναμονή περισσότερη πλοήγηση, περισσότερα πλεονεκτήματα στη
συνέχεια οι τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο αφού παρέχουν στους
χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες, όπως video
κατά ζήτηση (video on demand) ,

τηλεδιάσκεψη και αλληλεπιδρούσες

εμπειρίες πολυμέσων. Το διαδίκτυο πλέον μπορεί να ταυτιστεί με τον όρο
επικοινωνία αλλά και ως ένα βοήθημα σε πολλούς τομείς της καθημερινής
μας ζωής.
(Λαμπρόπουλος, 2008,σελ. 156).

3.6.1Μορφές επικοινωνίας στο διαδίκτυο
3.6.1.1Παγκόσμιο δίκτυο ιστιοχώρου World Wire Web (www)
Το παγκόσμιο δίκτυο ιστιοχώρου ταυτίζεται με το διαδίκτυο για πολλούς από
τους χρήστες αυτού, το παγκόσμιο δίκτυο ιστιοχώρου είναι:
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η συνένωση σε ένα κοινό δίκτυο χιλιάδων υπολογιστών σε όλο τον
κόσμο,
•

η χρήση κοινών «πρωτοκόλλων» επικοινωνίας μεταξύ τους,

•

η χρήση μιας «κοινής γλώσσας» εγγραφής της πληροφορίας.

Βασικό στοιχείο του ιστιοχώρου είναι το ''hypertext"- υπερκείμενο- που αν
και στην οθόνη του υπολογιστή μας, μοιάζει με ένα απλό κείμενο, μας
δίνει τη δυνατότητα με ένα απλό «κλικ» να μας παραθέσει σε μια άλλη
περιοχή του κυβερνοχώρου!

3.6.1.2 HTML
Η HTML,(Hypertext Markup Language) είναι ένα σύστημα εντολών και
κωδικών επεξεργασίας, που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ιστιοσελίδων''home

pages" που διαβάζονται

από ειδικό λογισμό

που ονομάζεται

"browser" - αναζήτηση σε σύνολο πληροφοριών. Πρακτικά, σήμερα δεν
υπάρχει περιορισμός στο είδος της πληροφορίας(κείμενο, ήχος, εικόνα,
κίνηση κ.λπ) που μπορεί να σταλεί μέσω του ιστιοχώρου,
3.6.1.3 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Η χρησιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η αποστολή μηνυμάτων
σε ένα άλλο άτομο ή μια ομάδα ατόμων ή μια επιχείρηση. Το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο υπερέχει συγκριτικά με τα συμβατικά μέσα όπου η καλύτερη
διαχείριση του χρόνου, το χαμηλό κόστος αποστολής και λήψης ενός
μηνύματος, καθώς επίσης και το χαμηλό κόστος της επικοινωνίας κάνουν τα
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να προτιμάται ευρέως.

3.6.1.4

Ηλεκτρονικά «σημεία συνάντησης».

Στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί κάποια σημεία συνάντησης που ονομάζονται
«forums»,
συνάντησης»

«conferences»,
σε άτομα

τα

«newsgroups».
οποία

έχουν
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κοινά

Προσφέρουν
ενδιαφέροντα

«σημεία
σε

ένα

συγκεκριμένο θέμα, αυτά είναι σημεία όπου οι χρήστες αυτών

μπορούν να

«συναντιούνται» και να αλληλεπιδρούν, με έναν απεριόριστο αριθμό ατόμων
από όλο τον κόσμο, από τον υπολογιστή τους στο ψηφιακό χώρο.
3.6.1.5 Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων.
Οι ηλεκτρονικοί πίνακες είναι ανακοινώσεις σε ιστιοσελίδες όπου όλοι οι
χρήστες του διαδικτύου έχουν πρόσβαση, οι ηλεκτρονικοί πίνακες δίνουν
πληροφορίες για εταιρίες, οργανισμούς κλπ.
3.6.1.6 Δημόσιες «βιβλιοθήκες» πληροφοριών.
Συχνά

είναι

συνδεδεμένες

με ένα

forum,

και

εκεί

οι

συμμετέχοντες

συμβάλλουν με έρευνες, αρχεία, ντοκουμέντα, λογισμικό και άλλες χρήσιμες
μορφές πληροφοριών. Κάθε αρχείο στη βιβλιοθήκη, μπορεί να ληφθεί στον
υπολογιστή

του

συμμετέχοντος

παράλληλα

με

μία λήψη

ενός άλλου

συμμετέχοντος για το ίδιο βιβλίο που σε μία πραγματική βιβλιοθήκη δεν θα
ήταν δυνατό.
3.6.1.7 Διάγραμμα αναμετάδοσης διαδικτύου-Internet Relay Chart
(I.R.C.). και ιστιο-διάσκεψη (Web-conferencing)
Το κύριο χαρακτηριστικό του IRC είναι η παράλληλη επικοινωνία ενός
μεγάλου αριθμού χρηστών του δικτύου, χωρισμένοι σε ομάδες ανάλογα με το
θέμα συζητούν. Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται με τη μορφή καναλιών. Στη
συνέχεια το κάθε κανάλι πρέπει να έχει ένα όνομα, και κάθε χρήστης πρέπει
να δίνει το όνομα του.Πέρα από την εκτεταμένη χρήση του IRC, εκτενέστερη
έχει γίνει η χρήση της ιστιοδιάσκεψης, βάση αυτής το IRC. Ο κάθε χρήστης
πλέον επικοινωνεί με εικόνες, φωνή,video, κάτι που προωθεί τη χρήση του
Η/Υ.
(Λαμπρόπουλος, 2008, σελ. 156-159)
3.7

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το διαδίκτυο έχει μεταμορφωθεί πλέον σε ένα πολύπλευρο μέσο, οι διάφορες
μορφές αξιοποίησής του πάνω στην επιχειρηματική δραστηριότητα ποικίλουν
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από ένα
μιας

μέσο ενημέρωσης των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

επιχείρησης,

μέχρι

και

ένα

την

πλέον

σύνθετο

που

είναι

μια

ολοκληρωτική μεταφορά του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης σε αυτό. Το διαδίκτυο λοιπόν γίνεται ένα βασικό μέσο στήριξης
για την επιχείρηση και τις λειτουργίες τις.
Μεταξύ αυτών των πλαισίων ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του άφθονες
επιλογές

αφού

επιλέγει

την

πιο

αποτελεσματική

για

τη

δική

του

επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και για τις δικές του δυνατότητες
σύμφωνα με την επιχείρησή του, επίσης το είδος και την περιπλοκότητα των
προϊόντων του, αλλά και το είδος της αγοράς στην οποία αυτός απευθύνεται.
Η κάθε ψηφιακή επιχείρηση πλέον έχει τη δική της ιστιοσελίδα στο διαδίκτυο,
οι δραστηριότητες θα γίνονται μέσα από αυτή και οι πωλήσεις είναι εύλογο
να εξαρτώνται

από την όψη-αισθητική της ιστιοσελίδας. Τα δεδομένα

αλλάζουν για την επιχείρηση αφού η αναγνώρισή της εξαρτάται από το
διαδίκτυο, σκοπός της πλέον μία ιστιοσελίδα υψηλής αισθητικής.
Μέσα από την δημιουργία της ιστιοσελίδας η επιχείρηση προχωρεί στον
τελικό στόχο την ανάπτυξή της, και την αποτελεσματικότητά της, για να γίνει
αυτό η μεθοδική δουλειά, που χαρακτηρίζεται κυρίως από την προσπάθεια
εξειδίκευσης της αγοράς στην οποία αυτή απευθύνεται.
Στη περίπτωση που η επιχείρησή μας, είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
που συνεπάγεται ότι οι λειτουργίες της βασίζονται κυρίως στην επικοινωνία
τόσο ανάμεσα στην ίδια την επιχείρησή και τους πελάτες και προμηθευτές
της, όσο και στους εργαζόμενους της, ενώ το προϊόν της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, είναι μη υλικό, άρα εύκολα ψηφιοποιήσιμο, το σύνολο
σχεδόν της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να περάσει μέσα
από το δίκτυο. Το διαδίκτυο όμως σε μια επιχείρηση

παραγωγής προϊόντων

δεν θα μπορούσε να προσφέρει όπου κάποια μέρη των διαδικασιών της όπως
η παραγωγή και η μεταφορά των προϊόντων υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν
στο

πραγματικό

κόσμο.

Δεν

πρέπει

να

ξεχνάμε

λοιπόν

επιχειρηματική μας κίνηση θα έχει << αισθητό>> αντίκτυπο.
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ότι

κάθε

Σε κάθε επιχείρηση γίνετε λόγος για την παραγωγή

και την εμπορία

προϊόντων και υπηρεσιών, με την παρουσία των νέων εξελίξεων η Κοινωνία
της Πληροφορίας και η νέα επιχειρηματικότητα:
•

Επηρεάζουν τη λειτουργία της παραγωγής. Ο επιχειρηματίας έχει νέες
επιλογές όσον αναφορά την διαδικασία παραγωγής, τα νέα προιόντα,
την οργάνωση κλπ. Ο επιχειρηματίας έχει ουσιαστικά στα χέρια του μια
νέα επιχείρηση.

•

Η

λειτουργία της εμπορίας μεταβάλλετε, νέοι τρόποι πωλήσεων και

προμήθειας προκύπτουν και κατ'επέκταση η διαπλάτυνση της αγοράς
δίνει την ευκαιρία να βρει νέους προμηθευτές και πελάτες.
•
Η οικονομική λειτουργία, η ανάπτυξη της επιχείρησης και η ασφάλειά της
γίνεται

με

τον

δραστηριοποιείται

ίδιο
σε

τρόπο.
ένα

Έτσι,

νέο

καταλήγουμε

τύπο

ότι

λειτουργιών

ο

οι

επιχειρηματίας

μέχρι

τώρα

οι

παραδοσιακές λειτουργίες του μάνατζερ, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η
διοίκηση,

η ηγεσία

και ο έλεγχος, εξασκούνται

μέσα στο ελεγχόμενο

περιβάλλον της παραδοσιακής επιχείρησης, στις νέες επιχειρήσεις αυτές οι
λειτουργίες, αποκτούν νέο περιεχόμενο. Είναι ένα περιεχόμενο, το οποίο όλοι
μας μπορούμε να το φανταστούμε.
Μέσα από όλα αυτά όμως με ποιον τρόπο ο μικρός επιχειρηματίας μπορεί να
αναπτύξει

τη

δραστηριότητά

επιχειρηματικότητας;

θεωρώντας

του
ότι

ο

στις

συνθήκες

ίδιος

βλέπει

της

θετικά

νέας

τις

νέες

τεχνολογίες και του έχουν δοθεί κάποια βασικά στοιχεία για να αναπτυχθεί σε
αυτόν τον τομέα. (Λαμπρόπουλος, 2008,σελίδα 185-186)

3.8 ΤΕΡΑ ΚΡΕΤΑ (ΤΕ8ΚΑ 08ΕΤΑ βΑ)
Η Terra

Creta

SA

είναι

δημιουργήθηκε το 2001,

μία

μικρή

επιχείρηση

με

21

εργαζόμενους,

και λειτουργεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων,
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με

μοναδικό αντικείμενο εργασιών, την τυποποίηση και διακίνηση, αποκλειστικά
Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου.

Το 2007 δημιούργησε την ιστιοσελίδα της www.terracreta.ar στο χώρο του
διαδικτύου, δίνοντας την ικανότητα 24ωρης πρόσβασης στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της εταιρίας από την μεριά των καταναλωτών σε εθνικό και
διεθνής επίπεδο. Η δημιουργία της ιστιοσελίδας δεν προσφέρει μόνο την
δυνατότητα αγοράς λαδιού

αλλά

και την διαφήμιση

αυτής μέσω του

διαδικτύου. Η εταιρία διανέμει τα προϊόντα κυρίως σε Ελλάδα, Ευρώπη,
Ρωσία, Κίνα και Ιαπωνία.
Η

αύξηση

τη

επιχειρηματικότητας,

η

επιτάχυνση

των

συναλλαγών

ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πωλήσεις της επιχείρησης, η 24ωρη ''ανοικτή''
αγορά καθιστά το διαδίκτυο ένα πολυεργαλείο της εταιρίας.
Από το 2007 μέχρι σήμερα οι πωλήσεις αυξήθηκαν ως εξής:
•

5 % στην Ελλάδα

•

12 % στην Ευρώπη

•

17 % στον υπόλοιπο κόσμο

(ΤΕΡΡΑ ΚΡΕΤΑ,2010)

4.ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
4.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ
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Από τις πιο σημαντικές πηγές επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας
αντιπροσωπεύεται από τις Ευρωπαϊκές

ΜΜΕ καθώς η δυνητική συμβολή

στην οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν το κλειδί στην πρόοδο και
αναδύονται

ως ενεργοί

παγκόσμιοι

παίκτες αφού

συμμετέχοντας στην

παγκόσμια παραγωγή και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η ανταγωνιστικότητα
και η αρίστευση πλέον απαιτούν τον συνδυασμό με νέες τεχνολογίες και η
καινοτομίες, καμία ΜΜΕ λοιπόν δεν μπορεί να μείνει πίσω στην εποχή της
πληροφορίας (Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2009,σελ3)
4.1.1 Το 93% από όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει λιγότερους
από 10 εργαζόμενους
Ένα βασικό στοιχείο για την στήριξη των ΜΜΕ είναι ότι τα δύο τρίτα από
όλες τις

δουλειές

ανήκουν

σε

αυτές.

Στην

Ευρώπη

υπάρχουν

20,5

εκατομμύρια επιχειρήσεις που αφορούν 122 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το
93%

από αυτές τις επιχειρήσεις είναι

πολύ μικρές (0-9εργαζόμενους), το

6% είναι μικρές(10-49 εργαζόμενους) λιγότερο από 1% είναι μεσαίες(50249) και μόνο 0,2 % είναι μεγάλες (250 +). Οι ΜΜΕ αποτελούν έναν πολύ
δυνατό αντίπαλο απέναντι στις μεγάλες και διεθνής εταιρίες.
Τα στατιστικά στοιχεία στο εσωτερικό των ΜΜΕ δείχνουν τη διαίρεση περίπου
ισομερώς μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών στη συνολική απασχόληση,
ωστόσο, μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολύ μικρών
επιχειρήσεων στη συνολική απασχόληση είναι 48% στην Ιταλία, και όχι
λιγότερο από 57% στην Ελλάδα. Ενώ στο μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων
η συνολική απασχόληση ανέρχεται πάνω από 45% στην Ισλανδία και τις
Ηνωμένο Βασίλειο. Διακρίνουμε ότι υπάρχει σχετικά μία μεγάλη διαφορά σε
χώρες οι οποίες ανήκουν στην ευρωπαϊκή ένωση.
(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2009,σελ3)

4.1.2 Η μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί 6 ανθρώπους
Η δύναμη των ΜΜΕ στην Ευρώπη είναι ορατή , όπου ακόμη κι όταν
συμπεριλάβουμε όλους τους ευρωπαϊκούς γίγαντες όπως η ROYAL Shell,
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Siemens, nokia, PSA Peugeot Citroen κτλ ο μέσος όρος εργαζομένων
ανέρχεται σε 6 ανθρώπους. Μεγάλες διαφορές που προαναφέραμε μεταξύ
χωρών,

επικρατεί κατά μέσο όρο μία επιχείρηση στην Ελλάδα απασχολεί

δύο άτομα, στην Ιταλία και το Λιχτενστάιν
Ιρλανδία στο Λουξεμβούργο

τρία άτομα ενώ δέκα στην

και την Ολλανδία

(Επιτροπή

ευρωπαϊκών

κοινοτήτων, 2009,σελ3). Στη χώρα μας ο μέσος αριθμός εργαζομένων είναι
πολύ μικρός από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, τι μπορεί να φταίει;
4.1.3 Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη το 2000
ΜΜΕ
20415
80790
4

Αριθμός επιχειρήσεων
(1000)
(1000)
Απασχόληση
Απασχολούμενοι ανά
επιχείρηση
Κύκλος εργασιών ανά
εκατομμύρια
0,6
επιχείρηση
Μερίδιο των εξαγωγών του
%
13
κύκλου εργασιών
65
Προστιθέμενη αξία για κάθε 1000
απασχολούμενο
Μερίδιο του κόστους
%
63
εργασίας στην
προστιθέμενη αξία
(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ5)

ΜΕΓΑΛΕΣ
40
40960
1020

ΣΥΝΟΛΟ
20.455
121.750
6

255,0

1,1

21

17

115

80
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56

4.1.4.Διαφορές μεταξύ μικρών και μεγάλων χωρών, τι μπορεί να
φταίει.
Τα μεγέθη των επιχειρήσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών ποικίλουν, οι
επιχειρήσεις στη Γερμανία το Λουξεμβούργο και

Ολλανδία, τείνουν να είναι

μεγαλύτερες και κατ'επέκταση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το αντίθετο συμβαίνει
στις μεσογειακές χώρες

(Ελλάδα, Πορτογαλία , Ισπανία) οι οποίες έχουν

μικρό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλό μέσο όρο μεγέθους της επιχείρησης.
Πώς θα χαρακτηρίζαμε αυτήν τη παρατήρηση από τη πλευρά της χώρας μας;
Πάραυτα, τα παρών στοιχεία δεν αιτιολογούν πλήρως αυτές τις

διαφορές

στις αγορές της Ευρώπης Αμερικής και Ιαπωνίας. Στην Ευρώπη παρατηρείται
μία πιο περιορισμένη αγορά όσον αναφορά τις κοινοπραξίες υπάρχουσων
αποκτήσεων και της τμηματοποίησής της . Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα
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είναι κατά των κοινοπραξιών και των υπαρχουσών αποκτήσεων , για ποιους
λόγους γίνεται αυτό; (Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ6)

4.1.5 Το ένα τρίτο των ΜΜΕ προσπαθούν να αναπτυχθούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των
ευρωπαϊκών

ΜΜΕ έχουν φιλόδοξους στόχους αφού το 29% προσπαθήσουν

για την ανάπτυξη, το 9% για υψηλότερα κέρδη, το 7% για την καινοτομία
τους, και το 7% για υψηλότερη ποιότητα. Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό
αγωνίζονται για επιβίωση (20%) ή ελπίζουν να εδραιώσουν την επιχείρηση
τους(21%).
Ο αγώνας για την επιβίωση είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά για
τις ΜΜΕ. Ενώ ορατές διαφορές υπάρχουν στην επιδίωξη και θέληση για την
ανάπτυξη(34-41 %) των χωρών Ιταλία , Ελλάδα Ιρλανδία και Ηνωμένο
βασίλειο σε ένα σχετικό υψηλό επίπεδο, αντιθέτως στην Αυστρία, τη
Φινλανδία και τη Γερμανία αυτό ισχύει μόνο για το 15% περίπου των ΜΜΕ.
Που διαφέρουν αυτές οι
παρουσιάζει

συγκριτικά

ΜΜΕ και η θέληση τους για την ανάπτυξη
αισθητή

διαφορά;

(Επιτροπή

ευρωπαϊκών

κοινοτήτων, 2002,σελ7)

4.1.6 Ο μέσος νέος επιχειρηματίας είναι 35 ετών
Ένα δυνητικά σημαντικό στοιχείο για την επιχείρηση είναι

ο ίδιος ο

επιχειρηματίας της, καθώς το προφίλ του επιχειρηματία είναι αυτό που θα
καθορήσει

τις

μελλοντικές

κινήσεις της

επιχείρησης

όπως

διαδικασίες

δημιουργίας αυτής και κατ επέκταση οι πιθανότητες επιβίωσης . Η μέση
ηλικία των νέων επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι περίπου 35 χρονών, αυτό
αποδεικνύει ότι η απόφαση για την ίδρυση της δικής του επιχείρησης συχνά
διαρκεί κάποια χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση
ορισμένων τεχνογνωσιών ως εργαζόμενος και/ή ως διαχειριστής για να
ληφθεί η απόφαση.
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Συγκριτικά στους τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών και της υψηλής
τεχνολογίας οι

βαθμίδες εκπαίδευσης είναι

ανωτέρας από αυτές στον

μεταποιητικό τομέα. Η κατασκευή μεταφορών υστερεί και το μορφωτικό
επίπεδο των επιχειρηματιών είναι χαμηλότερο. Γενικά, οι νέοι επιχειρηματίες
συνεχίζουν την ίδια δραστηριότητα που είχαν ήδη αναλάβει πριν ξεκινήσουν
τη

δική

τους

επιχειρηματία

επιχείρηση.

Παρατηρούμε

εξακολουθούν

να

ότι

υπάρχουν.

τα

ενδιαφέροντα

(Επιτροπή

του

ευρωπαϊκών

κοινοτήτων, 2002,σελ7)

4.1.7
Οι
νέοι
μορφωμένοι επιχειρηματίες
περισσότερες υπηρεσίες στήριξης.

χρησιμοποιούν

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κυρίως στις ΜΜΕ είναι ένα από τα
σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή επιτροπή. Νέα μέτρα
λοιπόν έχουν θεσπιστεί, τα μέτρα αυτά είναι ποικίλα και αποτελούνται από τη
μία πλευρά παροχών δανείων και επιδοτήσεων και από την άλλη διατάξεων
υπηρεσιών στήριξης, όπως οι τεχνικές, νομικές, διοικητικές συμβουλές και τα
κέντρα

πληροφόρησης

για

τις

νεοσύστατες

επιχειρήσεις,

την

παροχή

κατάρτισης στους δυνητικούς και νέους επιχειρηματίες και την έρευνα αγοράς
Τα

μέτρα

αυτά

αφορούν

κυρίως

την

οικονομική

δραστηριότητα, όπως η υψηλής τεχνολογίας βιοτεχνία, οι αναλύσεις δείχνουν
ότι

οι

επιδοτήσεις

εξακολουθούν

να

ισχύουν

ως

εξωτερική

πηγή

χρηματοδότησης για την εκκίνηση. Όλες αυτές οι προσπάθειες εκτιμούν ότι
έχουν

θετική

επίδραση

στη

δημιουργία

επιχειρήσεων,

αλλά

δεν

έχει

καταγραφεί η ακριβής ποσότητα καθώς και το ποσοστό των ΜΜΕ που
παίρνουν βοήθειες.

Σε αυτά τα

πλαίσια της

επιχείρησης

υπάρχει

μία

δέσμευση

για τον

επιχειρηματία, να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα όσο το δυνατόν καλύτερα,
πράγμα που καθορίζεται από τις ικανότητές του δηλαδή τόσο υψηλότερο
είναι το μορφωτικό επίπεδο του νέου επιχειρηματία, τόσο αυτός κάνει
ποιοτικότερη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης που σαφώς θα έχει ένα
καλύτερο αποτέλεσμα (Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ8).
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4.1.8 Μία στις πέντε ΜΜΕ διοικείται από μια γυναίκα.
Κάτι που σπάνια συμβαίνει στη χώρα μας είναι η γυναίκα επιχειρηματίας. Οι
γυναίκες αποτελούν περίπου το 29% του συνόλου των επιχειρηματιών. Το
κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησής τους είναι η λιανική πώληση και οι
προσωπικές υπηρεσίες. Βέβαια σε κάθε χώρα το ποσοστό των γυναικών
επιχειρηματιών διαφέρει, επίσης εκτιμάται ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες
έχουν ελαφρώς επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη της επιχείρησης
παρά από άνδρες επιχειρηματίες. Σκέφτηκε όμως κανείς αν λάβουμε υπόψη
μας ότι

οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη ποιο θα

ήταν το αντίκτυπο στη

κοινωνία αν οι

πλειοψηφία των επιχειρήσεων

διοικούνταν από γυναίκες σε μία χώρα όπως την Ελλάδα;

(Επιτροπή

ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ8)

4.1.9 Η πλειοψηφία των ΜΜΕ παίρνουν τα τραπεζικά δάνεια
που χρειάζονται.
Ένα σημαντικό στοιχείο για τις ΜΜΕ είναι οι σχέσεις που διατηρούν με τις
τράπεζές τους αφού από αυτές καθορίζεται αν θα τους δοθεί το δάνειο
στήριξης.
υπηρεσίες

Η πλειοψηφία των
που

τους

ΜΜΕ (65%) είναι

παρέχονται

από

την

ικανοποιημένη

τράπεζά

τους

και

με τις
γενικά

οι ΜΜΕ δεν αλλάζουν πολύ συχνά τις τράπεζες τους. Κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων χρόνων

μόνο το

12% έχει

αλλάξει

τον τραπεζικό

λογαριασμό του. Οι ευνοϊκότεροι όροι είναι αυτοί που απασχολούν κυρίως τις
ΜΜΕ ή καλύτερες υπηρεσίες που τους προσφέρονται

με την αλλαγή.

(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ8)

4.1.10 Τα εμπόδια για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ
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Στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ παρατηρείται σε σταθερή βάση μικρότερη απόδοση σε
σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κυρίως στα επίπεδα παραγωγικότητας,
ανάπτυξης και καινοτομίας.
Κύριο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας αφού το
60% των Ευρωπαίων να ισχυρίζονται ότι ποτέ δεν τους ήρθε η ιδέα να
δημιουργήσουν τη δικιά τους επιχείρηση, ενώ όσοι το τολμούν ανακαλύπτουν
ότι

κανονιστικοί

και

χρηματοπιστωτικοί

περιορισμοί

επιβραδύνουν

την

ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Η στέρηση πρακτικών συμβουλών και
απτής συνδρομής απαιτούν στήριξη, τόσο εκ μέρους του κράτους όσο και της
ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των
προοπτικών τους κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. (Επιτροπή ευρωπαϊκών
κοινοτήτων, 2002,σελ12)

4.2 Ο ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
4.2.1 Η αύξηση του ανταγωνισμού οδηγεί σε πιο διεθνές επαφές.
Συχνά

, το

μέγεθος

της

αγοραπωλησίες της όπου

επιχείρησης
μικρή είναι

είναι

αυτό

που

καθορίζει

τις

η πιθανότητα να εμπλέκεται σε

εξαγωγές στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι
κάθε είδους εξαγωγή για τις ΜΜΕ όπως η προμήθεια αγαθών κι υπηρεσιών
είναι σημαντικές. Οι ΜΜΕ υστερούν συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις
στις εξαγωγές αφού εξάγουν μόνο το 13% του κύκλου εργασιών τους έναντι
21% των μεγάλων.
Η ευρωπαϊκή ενιαιοποίηση , έχει επιφέρει πολλές σημαντικές αλλαγές στη
διεθνή αγορά, στις εθνικές αγορές, η μία από αυτές είναι η καλλιέργεια
ανταγωνισμού. Κατά

την

περίοδο

1995-2000

το

ήμισυ

των

ΜΜΕ

αντιμετώπιζαν αύξηση του ανταγωνισμού από εγχώριες επιχειρήσεις, περίπου
το 22% αντιμετωπίσανε μεγαλύτερο ανταγωνισμό από ξένες επιχειρήσεις.
Μόνον ένας πολύ περιορισμένος αριθμός των ΜΜΕ αναφέρει μείωση του
ανταγωνισμού

(από εγχώριες επιχειρήσεις

46

5%, από ξένες επιχειρήσεις

2%). Η επιχείρηση πλέον απειλείται και από τις ξένες που βρίσκονται πολύ
μακριά από αυτές.
Με συνέπεια αυτών των γεγονότων το ένα τρίτο του συνόλου των ΜΜΕ έχει
αυξήσει τον αριθμό των διεθνών επιχειρηματικών επαφών κατά την περίοδο
αυτή, κυμάνθηκαν από 30% για τις μικρές επιχειρήσεις στο 50%

για τις

μεσαίες επιχειρήσεις. Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα οι επιχειρήσεις λοιπόν
άρχισαν να κινητοποιούνται αισθητά για να καλλιεργήσουν τις επαφές τους
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων,

2002,σελ9)
4.2.2

Η εξυπηρέτηση

πελατών και η ποιότητα είναι οι κύριοι

παράγοντες ανταγωνισμού.

Η πλειοψηφία των ΜΜΕ ανταγωνίζονται σε υπηρεσίες που παρέχονται
στον πελάτη και για την ποιότητα των προϊόντων τους και τις υπηρεσίες.

(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ9)
4.2.3 Η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι το κύριο
εμπόδιο για τις ΜΜΕ.
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Το 2001, οι τέσσερις κυριότεροι περιορισμοί για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με
τις ΜΜΕ ήταν:
1. Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού: 20%
2. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: 13%
3. Διοικητικοί κανονισμοί: 12%
4. Υποδομή: 6%
Παρά την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και διείσδυσης αυτών στις ΜΜΕ,
νέα προβλήματα προκύπτουν όπως το μερίδιο των ΜΜΕ που
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την «πρόσβαση σε χρηματοδότηση» και με
τους διοικητικούς κανονισμούς παρέμειναν οι ίδιες. Επίσης παρατηρείται μία
αύξηση στο πλήθος των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν περιορισμούς σχετικά με
τις υποδομές τους (Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ10)

4.2.4 Τα προβλήματα των ελληνικών ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία.

Τα

τελευταία

χρόνια

η

χώρα

μας

αντιμετωπίζει

έντονα

οικονομικά

προβλήματα, είναι αυτονόητο ότι οι ελληνικές ΜΜΕ με τη σειρά τους
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Συγκριτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν
στο τομέα του ανταγωνισμού

με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό καθεστώς που μαστίζει

η Ελληνική

οικονομία τα τελευταία χρόνια αποτελεί τα αίτια του προβλήματος. Βέβαια η
νοοτροπία του Έλληνα επιχειρηματία είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις είναι αυτοί που κρατούν την
οικονομία της Ελλάδας οι οποίοι καλούνται να παράγουν αξία για να
υποστηρίξουν οικονομικά και κοινωνικά το κράτος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως είπαμε είναι ο κορμός στήριξης του κρατικού
μηχανισμού, είναι η πηγή της οικονομίας μας παράγοντας την αξία του
κοινωνικού κράτους. Το κράτος από καιρό έχει δείξει την αδυναμία του να
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λειτουργήσει σε οικονομία και να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες του ιδιωτικού
τομέα.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες, βιοτέχνες & αντιμετωπίζουν προβλήματα ύψιστης
σημασίας όπως:
• Διαφθορά
• Φορολογική Πολιτική
• Το Κράτος & Έλλειψη στελεχών
• Η "Ελληνική κουλτούρα"
Η Διαφθορά
Η διαφθορά στη χώρα μας είναι ένα κύριο ζήτημα που απασχολεί εμάς και τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια
η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων όσον αναφορά την
καταπολέμηση

της

διαφθοράς.

Η

Ελλάδα

βρίσκεται

στην

44η θέση

παγκοσμίως στον τομέα αυτό.

Κάτι που συνεχίζεται να συμβαίνει στη χώρα μας είναι οι αποκαλούμενες μίζες
και κατ'επέκταση οι εξαιρέσεις. Με αυτόν τον τρόπο επωφελείται ο πιο
διεφθαρμένος, προωθείται
αύξηση του

το χειρότερο είδος ανταγωνισμού καθώς και η

κόστους παροχής υπηρεσιών, αγαθών, φαρμάκων κτλ.

Η

καινοτομία υπονομεύεται, παράλληλα ενθαρρύνεται η τεμπελιά και ο σβήνει ο
υγιείς ανταγωνισμός.
Επίσης, οι ξένοι επενδυτές απωθούνται διότι δεν μπορούν να διεισδύσουν
χωρίς δωροδοκίες και γνωριμίες στο διεφθαρμένο περιβάλλον. Μόνο οι
επενδυτές που είναι πρόθυμοι να υποστούν αυτές τις συνθήκες θα τα
καταφέρουν.

Η Φορολογική πολιτική
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Οι τελευταίες και πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη φορολογική πολιτική και
το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, δυσχεραίνουν την κατάσταση των
επιχειρήσεων. Οι νόμιμες επιχειρήσεις προσπαθούν για την επιβίωση μιας και
το περιθώριο κέρδους που αφήνει η τρέχουσα φορολογική πολιτική είναι
πραγματικά μηδαμινό έως ανύπαρκτο . Ο έλληνας επιχειρηματίας ρισκάρει
στο έπακρον την επιχείρησή του όσο βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο. Ο ίδιος
καθώς και οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες
πρέπει να παρανομήσουν για να επιβιώσουν.

Το Κράτος και η έλλειψη στελεχών
Οι

ελληνικές

αντιμετωπίζουν

ΜΜΕ

πέρα

στερούνται

από
και

τη

σκληρή

την

βοήθεια

φορολογική
στελεχών

πολιτική
τα

οποία

που
θα

βοηθούσαν σημαντικά στην υγιή ανάπτυξη τους.
Η εύρεση ικανών στελεχών είναι ένα σημαντικό ζήτημα, η κίνηση αυτή όμως
δεν συμβαίνει διότι τα στελέχη απαιτούν και υψηλό μισθό. Έτσι οι ΜΜΕ
εφόσον δεν είναι σε θέση να ρισκάρουν, αναγκάζονται να εργαστούν με
υπαλλήλους χαμηλότερων επιδόσεων.

Η "Ελληνική κουλτούρα"
Η ελληνική πολιτική και επιχειρηματική κουλτούρα είναι αυτή που καθορίζει
την μορφή και τη λειτουργία της επιχείρησης, με τη διαμόρφωση βέβαια του
χαρακτήρα του επιχειρηματία. Έχει παρατηρηθεί ότι οι συνήθειες και οι
εντυπώσεις του εφαρμόζονται στην πολιτική της εταιρείας με συνέπεια να
υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα τα οποία προκύπτουν μελλοντικά.
Στην

Ελλάδα

υπάρχει

η τάση

να

χρησιμοποιείται

παλιά

τεχνολογία,

απαρχαιωμένα εργαλεία, επίσης η ελάχιστη η και η κακή χρήση του
διαδικτύου είναι ένα κλασικό φαινόμενο. Όλα αυτά γίνονται για να μην
καταφύγει ο επιχειρηματίας σε νέα έξοδα που κατά τη γνώμη του είναι
ανούσια.
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Ένα

άλλο

χαρακτηριστικό

είναι

οι

προσωπικές

σχέσεις

οι

οποίες

αναπτύσσονται μεταξύ των διοικητικών στελεχών και το προσωπικό με
συνέπεια να θολώνουν το τοπίο κι ο επιχειρηματίας θέτει ως πρώτη
προτεραιότητα τον άνθρωπο κι όχι τους στόχους της επιχείρησης του.
Με τις νέες εξελίξεις λοιπόν της νέας φορολογικής πολιτικής και σε
συνδυασμό με την ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα οι ΜΜΕ καλούνται να
επιβιώσουν.

Η

περισσότερων

ανάγκη

αυτή

ικανοτήτων

δημιουργεί

(μπαλαντέρ)

την

για

αναζήτηση

τη

υπαλλήλων

διεκπεραίωση

πολλών

εργασιών ταυτόχρονα.
Πάραυτα η

χώρα μας ελπίζει στη νέα γενιά επιχειρηματιών και μόνο,

ευελπιστούμε ακόμη και σε αυτές τις καταστάσεις να δημιουργηθεί μια
οικονομική πρόοδος και κοινωνική ευρωστία. (fatsimare,2010)

4.3

Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Οι

ΜΜΕ έρχονται στο πρσκήνιο με μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής

κοινότητας για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(small business act) για
να

βοηθήσουν

τις

ΜΜΕ

να

πετύχουν

στην

ολοένα

αναπτυσσόμενη

παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επικεντρώνονται στην
πλέον βελτιωμένη ενσωμάτωση και καινοτόμος χρήση των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις ΜΜΕ. Η τεχνολογία Πληροφοριών
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ο σημαντικότερος καθοδηγητής της καινοτομίας
και της ανταγωνιστικότητας. Παρά τη γνώση των ΜΜΕ για το ρόλο των ΤΠΕ
πάνω στις ΜΜΕ παρατηρείτε ότι διστάζουν και η πλήρης έρευνα στα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα έχει μείνει πίσω.
Η ηλεκτρονική μορφή των ΜΜΕ είναι μία νέα πρόκληση.
ξεχωριστά

κινείται

είτε σύμφωνα

συναδελφική βοήθεια.

Η κάθε μία

με τους ανταγωνιστές τις είτε από

Θα είναι λοιπόν ικανές οι μελλοντικές ΜΜΕ να

ανταπεξέλθουν στην απαιτητική κοινωνία των ΤΠΕ;
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Οι κυβερνήσεις ξεχωριστά έχουν αναπτύξει πολιτικές και στρατηγικές που
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να γίνουν ενεργές. Δεν είναι
σαφές τι επιπτώσεις θα έχουν οι ΜΜΕ από τις στρατηγικές αυτές. Εκτιμάται
ότι οι πελάτες θα οδηγήσουν στην ολοκληρωτική έγκριση μετά από την
ανάγκη αξιοποίησης των πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Υπάρχουν
επίσης κάποια στοιχεία ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ οδηγούν στην υιοθεσία του
διαδικτύου , κυρίως εξαιτίας των υποτιθέμενων οφελών. Και οι δύο αυτές
περιπτώσεις φαίνονται να είναι σημαντικά στοιχεία για την έγκριση. Να
τονίσουμε ότι μία υποστήριξη στις δύο αυτές περιπτώσεις σε παράλληλο
ρυθμό θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη;
Έχουν εντοπιστεί πέντε δίκτυα επιρροής. Αυτά είναι:
1) το δίκτυο εμπειρογνωμόνων,
2) κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις πληροφορικής του κλάδου οδήγησαν
στο δίκτυο,
3) οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με φορείς του κλάδου
4) ο πελάτης οδήγησε στο δίκτυο, καθώς και
5) η καθοδηγούμενη επιχείρηση από τις απαιτήσεις του πελάτη.
Αυτά τα δίκτυα έχουν αρχικά στρατηγική μορφή, είναι τα δίκτυα ΤΠΕ και
υποστήριξης και τα δίκτυα για αρχάριους που οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη
των

ΜΜΕ. Η

κύρια

διαφορά

είναι

λιγότερο

ανεπτυγμένες

εσωτερικές

τεχνολογίες πληροφοριών, συμπερασματικά προκύπτει ότι οι κυβερνητικές
πολιτικές και στρατηγικές δεν επιδρούν καθόλου στην υιοθέτηση
τεχνολογιών

πληροφορίας

και

επικοινωνιών. Επιπλέον

οι

των

προμηθευτές

ασκούν μεγάλη επιρροή.
Βλέπουμε ότι οι ΤΠΕ αλλάζουν πλήρως την στρατηγική των ΜΜΕ τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Νέα δεδομένα παρουσιάζονται
που πριν από τις νέες τεχνολογίες ήταν αδύνατο να προκύψουν.
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4.3.1 Τα δίκτυα είναι απαραίτητα για την καινοτομία.
Η δικτύωση είναι ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο πέρα από τη συνεργασία με
τα ιδρύματα γνώσης, εν γένει είναι μια αναγκαιότητα για τις

ΜΜΕ υψηλής

τεχνολογίας για την υλοποίηση καινοτόμων έργων και να συλλέγει τις
απαιτούμενες πληροφορίες και τεχνογνωσίες. Η ανταλλαγή γνώσεων γίνεται
πολύ αποτελεσματικά και με τα δίκτυα όπου συμβάλλουν στην επιτυχία των
επιχειρήσεων.

Η δικτύωση

είναι

κοινή

μεταξύ των εταιρειών

υψηλής

τεχνολογίας στην Ευρώπη παρόλο που είναι προσανατολισμένη κυρίως προς
την κατεύθυνση

πελατών και προμηθευτών. Λογικό είναι οι μικρότερες

καινοτόμες επιχειρήσεις να μην είναι τόσο ενθουσιασμένες με τις συνεργασίες
λόγω απώλειας της αυτονομίας.
Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αναφορά τη δικτύωσή τους:
•

Η βραχυπρόθεσμη προοπτική και τα γρήγορα και απτά αποτελέσματα
μειώνουν τις προσπάθειές συνεργασίας

παραμένοντας απλές και

σχηματισμένες με πολύ λίγους εταίρους.
•

Προκειμένου

η ΜΜΕ να δικτυωθεί επιτυχώς πρέπει να διενεργεί

καταλλήλως όσον αναφορά την απόκρυψη πληροφοριών, πράγμα που
είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
•

Οι

διάφορες

περιφερειακές

ομάδες

προσπαθούν

μέσα

από

την

προώθηση των κυβερνήσεων να παρακινήσουν τη δικτύωση και τη
συνεργασία των ΜΜΕ με τις μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας τα
ιδρύματα γνώσης.
(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ10)

4.3.2

Ο

αριθμός

των

ΜΜΕ

που

έχουν

διαδίκτυο αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς
Οι ΜΜΕ χρησιμοποιούν τις ακόλουθες μορφές των ΤΠΕ:
-

Τα κινητά τηλέφωνα: 83%

-

το Διαδίκτυο: 74%
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πρόσβαση

στο

-

δεδομένα E-mail/ ηλεκτρονικές συναλλαγές: 71%

-

υπολογιστές: 69%

-

δίκτυο των Η / Υ: 52%

-

δική τους ιστοσελίδα: 43%

-

κάρτες κλοπής: 34%

Θεωρητικά ένα χαμηλό ποσοστό 74% των ΜΜΕ είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο
το 2002, ωστόσο υπάρχει ένα ικανοποιητικό πρότυπο μεγέθους της τάξης του
73% των πολύ μικρών ΜΜΕ, των μικρών ΜΜΕ με 88% και των μεσαίων με
97%. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αυξήθηκε σημαντικά
μεταξύ των τομέων μειώθηκαν.

και οι διαφορές

Οι χώρες επίσης παρουσίασαν μικρότερη

ποικιλία προτύπων σε αφού αρκετές χώρες, μείωσαν ταχύτατα τους υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης από το 2001 - 2002. Στην Ελλάδα η πρόσβαση αυξήθηκε
ραγδαία φέρνοντας τη χώρα μας στην εντυπωσιακή έβδομη θέση από πολύ
χαμηλά. (Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2002,σελ11)

4.3.3 Η Υιοθέτηση του διαδικτύου στις ΜΜΕ
Μετά από πολλές προσπάθειες για την υιοθέτηση των ΤΠΕ στις ΜΜΕ, οι ΜΜΕ
εξακολουθούν να είναι απρόθυμες να αναπτύξουν συστήματα ηλεκτρονικού
εμπορίου ή ακόμη να αλλάξουν τα ήδη υπάρχοντα επιχειρησιακά μοντέλα. Η
κύρια

εστίαση

γίνεται

στην

ολοκλήρωση
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στρατηγικής των

ιδιοκτητών

προκειμένου να υπάρξει επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το σχήμα δείχνει τα

διαφορετικά πρότυπα υιοθέτησης . Αυτά βασίζονται στην αναγνώριση της
επιχειρηματικής
σχεδιασμό

αξίας του

της

ανάπτυξης

επιχειρηματία. Η

μη

διαδικτύου
των

και

της

προσέγγισής τους

επιχειρήσεων

"προγραμματισμένη"

από

την

διάσταση

μεριά

στην

στο
του

ανάπτυξη

αντιπροσωπεύει την έλλειψη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την ανάπτυξη.
Η ανταγωνιστική

πίεση

συνήθως

καθορίζεται

από τις

απαιτήσεις των

πελατών.
Ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ή

Δ ίκ τ υ ο ε π ιχ ε ίρ η σ η ς

Ε υ κ α ιρ ία
•

Υψηλό/ή
•
Επιχειρηματική
αξία του
διαδικτύου

•

•
•
Χαμηλό/ή

•
•

Ορισμένα
αναμενόμενα
οφέλη
Ο ιδιοκτήτης έχει
γνώση της
πληροφορικής
Μερική πίεση
ανταγωνισμού

•

Μη αναμενόμενα
οφέλη
Ελάχιστη η
καθόλου γνώση
πληροφορικής
Αξία-κέρδος
στην επιχείρηση
Μη
ανταγωνιστική
πίεση

•

•
•
•

•

Υψηλά
αναμενόμενα
οφέλη
Καλή γνώση της
πληροφορικής
Ευκαιρίες
Υψηλή πίεση του
ανταγωνισμού
Ορισμένα
αναμενόμενα
οφέλη
Ο ιδιοκτήτης έχει
γνώση της
πληροφορικής

Σ τ ή ρ ιξ η τ η ς
ε π ιχ ε ίρ η σ η ς

Γ ε ν ικ ε υ μ έ ν ο ε μ π ό ο ιο

Μη προγραμματισμένη
Προγραμματισμένη
Ανάπτυξη της επιχείρησης

Μετά από έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει ανάπτυξη και σαφώς η υιοθέτηση
ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. Στη πρώτη φάση γίνονται αλλαγές στην υιοθέτηση ΤΠΕ, τα
συστήματα βελτιώνονται καθώς και η κατάσταση με τις τεχνολογίες του
διαδικτύου ακολουθεί παρόμοιες διαδικασίες επιπλέον νέες απαιτήσεις για
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ανακύπτουν όπως η εστίαση στις ύψιστες
δυνατότητες της τεχνολογίας για την επιχείρησή τους.
Η έρευνα έχει επιπτώσεις για τη ανάπτυξη της πολιτικής της επιχείρησης. Η
ανάπτυξη του διαδικτύου στις ΜΜΕ μπορεί να είναι ανεπτυγμένη
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και

μελετημένη πάνω στα στάδια ιδεολογικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση αναμένει
όλες τις ΜΜΕ να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι και κατευθύνει την
πολιτική της για την επίτευξη του αυτού του στόχου. Επίσης αξιοσημείωτο
είναι ότι το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο των επιχειρήσεων για ορισμένες
αλλά όχι όλες τις ΜΜΕ. Πως θα γνωρίζει ο κάθε επιχειρηματίας αν θα πρέπει
να επενδύσει στο διαδίκτυο; (ΜΜΕ και υιοθέτηση του διαδικτύου,2003,σελ2)
4.3.4 Στατιστικά στοιχεία των ΜΜΕ
Ε.Ε

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΕΠ κατά κεφαλή

497.455.000

11.213.800

100 %

97

Εργασιακή παραγωγικότητα ανά υπάλληλο

100 %
40
26,46
-

103
74
26,71
12

Πυκνότητα ΜΜΕ/1000 κάτοικοι
Δείκτης ετοιμότητας ηλεκτρονικού εμπορίου
Κατάταξη στην Ε.Ε
(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων,2009,35)

4.3.5 Δείκτες χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και
Ευρωπαϊκή ένωση.

jP

j?

(Επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων,2009,36)
4.3.6 Έλληνας εκδότης συνδέεται με τις αποτελεσματικές λειτουργίες.
Πλαίσιο και στόχοι
Η Λιβάνης είναι μια εκδοτική εταιρία βιβλίων με έδρα την Αθήνα. Η εταιρία
εκτιμά ότι κατέχει μερίδιο 9% περίπου της Ελληνικής αγοράς του βιβλίου. Το
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πεδίο των εκδόσεων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό μεταξύ των περίπου 500
εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα, έτσι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η
μείωση

του

κόστους

είναι

σημαντικά

για

να

παραμείνει

η

εταιρία

ανταγωνιστική.
Λύση
Η

εταιρία

εφάρμοσε

συστήματα

ERP

και

CRM

το

2006,

τα

οποία

αυτοματοποίησαν πολλές εσωτερικές διαδικασίες όπως μισθοδοσία, διαχείριση
παραγωγής,

οικονομική

διαχείριση,

ανθρώπινοι

πόροι

και

υποστήριξη

πελατών. Βελτίωσε επίσης το συντονισμό και τη συνεργασία στο εσωτερικό
της εταιρίας.
Οφέλη
Η εταιρία τώρα παρουσιάζει απόδοση της επένδυσης σε ένα εύρος λύσεων
ΤΠΕ.

Παρουσίασε μία μείωση 15% στο κόστος παραγωγής στο πρώτο

εξάμηνο του 2007.
Διδάνυατα
Η υιοθέτηση των αλλαγών πρέπει να γίνετε νωρίς.

Η εταιρία Λιβάνης

εφάρμοσε πολλές αλλαγές ΤΠΕ νωρίς, επιτρέποντας της να εδραιώσει τα
οφέλη

πριν

από

την

πλειοψηφία

των

ανταγωνιστών

της

δίνοντας

πλεονέκτημα στην αγορά.
Συμβουλές. Η εταιρία εφάρμοσε τα έργα της ERP και CRM σε συνδυασμό με
άλλες αλλαγές στην επιχείρηση, έφερε συμβούλους για να βοηθήσουν και να
συμβουλέψουν.

Η εταιρία

Λιβάνης

έχει

101

εργαζόμενους

(Επιτροπή

ευρωπαϊκών κοινοτήτων,2009,39)

4.4 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μετά από έρευνες που διεξήχθησαν για τη χρήση του διαδικτύου στις ΜΜΕ
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προέκυψαν δύο βασικοί οδηγοί. Ο πρώτος οδηγός είναι η ανάπτυξη των
επιχειρήσεων. Σε ορισμένες επιχειρήσεις, η ανάπτυξη

είναι σχεδιασμένη

καθώς και οι επενδύσεις που έγιναν εξαιτίας των αναγκών. Σε πολλές άλλες
ΜΜΕ η ανάπτυξη μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν είναι ως αποτέλεσμα του
σχεδιασμού. Η επένδυση πόρων στην επιχείρηση και συγκεκριμένα στην
ανάπτυξη εξαρτάται από τις στάσεις συμπεριφοράς των ιδιοκτητών των ΜΜΕ.
Ένα συχνό φαινόμενο στις ΜΜΕ έιναι η ελλιπής επένδυση στα τεχνολογικά
συστήματα, αυτό συμβαίνει διότι οι ΜΜΕ επενδύουν στη φάση της εκκίνησης
και δεν είναι διαθέσιμες να επενδύσουν παραπάνω μέχρι την μεγένθυνση των
συστημάτων τους.
Ο δεύτερος

οδηγός

είναι

η επιχειρηματική

αξία

από τη

χρήση

των

τεχνολογιών του διαδικτύου. Ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστική θέση των
επιχειρήσεων

είναι

αυτός

που

καθορίζει

την

επιχειρηματική

αξία

του

διαδικτύου καθώς και την λειτουργία αυτών.
Οι ΜΜΕ μελετώντας το ρόλο του διαδικτύου καταφεύγουν σε μία γενικά
επιφυλακτική προσέγγιση. Η αξία του διαδικτύου συχνά δεν αναγνωρίζεται
για στρατηγική ανάπτυξη από τη μεριά των επιχειρήσεων, ωστόσο, μερικοί
ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τις επιχειρήσεις τους, μέσω
της χρήσης του διαδικτύου, οι ίδιοι είναι πολύ γνώστες των βιομηχανιών
τους, εκτιμούν επίσης το μικρό εύρος των πόρων που είναι αναγκασμένοι να
κινηθούν μέχρι αυτούς τους περιορισμούς καθώς και με τις επενδύσεις στις
ΤΠΕ.
Οι δύο οδηγοί που αναφέραμε διακρίνουν τις ΜΜΕ σε τέσσερα τμήματαομάδες: γενικευμένο, η επιχειρηματική ευκαιρία, η δικτύωση της επιχείρησης
και η στήριξη των επιχειρήσεων
(Η υιοθέτηση του διαδικτύου στις ΜΜΕ, 2002,σελ9).

4.4.1 Επιχειρηματική Ευκαιρία
Στην πρώτη ομάδα ΜΜΕ αντιλαμβάνονται το Διαδίκτυο για να προσφέρουν
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υψηλή

επιχειρησιακή

αξία

αλλά

δεν

σχεδιάζουν

την

ανάπτυξη

των

επιχειρήσεων ωστόσο αναζητούν τη βελτίωση έρευνας, πληροφόρησης και
της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση των τεχνολογιών
του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες ΤΠΕ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κάποιο
χρονικό διάστημα για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες και τα
προϊόντα τους. Παρόλαυτα η επιχείρηση δεν προβλέπει την ανάγκη για
μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η επίκαιρη συστηματική ανάπτυξη
προγραμματίζετε για την υποστήριξη αυτής της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες απασχόλησης και
συστήματα ανάπτυξης συστημάτων επίσης βλέπει το διαδίκτυο ως μέσο για
την προώθηση της απασχόλησης και της κατάρτισης. Η ΜΜΕ δεν βλέπει ότι
το διαδίκτυο παίζει ρόλο παρόλα αυτά ανάπτυξη συστημάτων

μειώνεται

καθώς η επένδυση της επιχείρησης στις ΤΠΕ γενικά επιβραδύνεται.
Η κύρια λειτουργία του είναι η διαχείριση των επιχειρήσεων στο εσωτερικό
και να επικοινωνήσει

με τους πελάτες. Ο απώτερος στόχος των ΤΠΕ είναι η

διατήρηση του διαδικτύου με τις παροχές υπηρεσιών

Το διαδίκτυο έχει αναγνωριστεί ως ένα μελλοντικό βοηθητικό μέσο για την
μικρομεσαία

επιχείρηση

ωστόσο

η

περιορισμένη

αποτελεσματικότητα

παραμένει εμπόδιο στην ανάπτυξή της.
(Η υιοθέτηση του διαδικτύου στις ΜΜΕ, 2002,σελ11).

4.4.2. Γενικευμένο Εμπόριο
Σε αυτή την ομάδα ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις που δεν σχεδιάζουν την
επιχειρηματική ανάπτυξη και βλέπουν την αξία του διαδικτύου ως χαμηλή
παρόλα αυτά έχουν όλες e-mail και έχουν πειραματιστεί με την ανάπτυξη του
ιστοχώρου. Οι ιδιοκτήτες

τους δεν μπορούν να δουν τη σημασία του

διαδικτύου για την επιχείρησή τους. Παρατηρείται μία δυσνόητη λειτουργία
αφού εδώ οι επιχειρήσεις έχουν email και γνωρίζουν από το χώρο αλλά δεν
συνεχίζουν προς τη κατεύθυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Π.χ. Ένας κήπος με κεραμικά πιστεύει ότι οι πελάτες τους δεν θα αγοράσουν
μέσω του διαδικτύου, τείνουν να πωλούν έως το τέλος της ποιότητας στην
αγορά και οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω εκθέσεων. Αντίθετα, το
κέντρο ενοικίασης εξοπλισμού έχει επενδύσει σε υψηλό επίπεδο στον τομέα
της πληροφορικής, αλλά κυρίως επειδή ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει τη χρήση
του, δεν το βλέπει ως μέσο καλλιέργειας της επιχείρησης.
Οι ΜΜΕ θεωρούν ότι είναι πιο χρήσιμα τα e-mail και οι ιστοσελίδες και μόνο
σε ορισμένες περιπτώσεις αποφασίζουν να μην προχωρήσουν σε επένδυση.
Παρόλο το

ρόλο του

διαδικτύου

οι

ΜΜΕ

αυτές

περιορίζονται

στην

παρουσίαση των πληροφοριών του διαδικτύου στις εταιρίες πληροφοριών ή
σε φυλλάδια (Η υιοθέτηση του διαδικτύου στις ΜΜΕ, 2002,σελ10). Αυτή η
ομάδα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων των ΜΜΕ

4.4.3 Στήριξη της επιχείρησης

Στην κατηγορία αυτή υπάρχει θέληση για την ανάπτυξη από την πλευρά των
επιχειρήσεων αφού χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προς μία θετική κατεύθυνση.
Ωστόσο, ενώ το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την έρευνα και τα

e-mail

χρησιμοποιούνται ευρέως, δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τον τρόπο

των

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εντός των επόμενων τριών ετών από
τη στιγμή της επένδυσης.

Παρόλο που θα παρατηρηθεί αύξηση λόγω

επικοινωνίας με τους πελάτες.
Η αποτελεσματικότητα είναι ένας από τους ύψιστους στόχους όπου η μείωση
αυτής θα ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Η απώλεια της προσωπικής επαφής
με τους πελάτες εκτιμάται ως σημαντική και είναι κάτι που δεν μπορεί να
επιτευχθεί μέσω του διαδικτύου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρία
των υπηρεσιών CAD

που ανέπτυξε μία ιστιοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου

για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες για τα συστήματα CAD.
Η εμπειρία τους είναι ότι οι πελάτες προτιμούν την προσωπική επαφή και οι
παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικές. Το διαδίκτυο
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για τις εν λόγω

ΜΜΕ είναι

ένα

μέσο στήριξης

που επιδιώκουν την

ανάπτυξη,βέβαια δεν στηρίζεται η άποψη της επένδυσης σε αυτό.
CAD: σύγχρονα συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ (Η υιοθέτηση του
διαδικτύου στις ΜΜΕ, 2002,σελ11)

4.4.4 Δικτύωση της επιχείρησης
Παρά τις τρεις παραπάνω ομάδες που αναφέραμε η δικτύωση της επιχείρησης
έχει άλλες απόψεις απέναντι στο διαδίκτυο. Θεωρείται λοιπόν ως το κλειδί για
την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Βλέπουν το μέλλον τους να είναι δεμένο με τη
χρήση του διαδικτύου. Είναι μία εταιρία πάνω στις ικανότητες του σχεδιασμού
και κατασκευής της ποιότητας για την ανάπτυξη της λιανικής πώλησης μέσω
του διαδικτύου.

Για την επιχείρηση είναι πλεονέκτημα της εκμετάλλευσης του ηλεκτρονικού
εμπορίου αφού από πάντα είχε αναπτύξει στρατηγικές ΤΠΕ παράλληλα με την
επιχειρηματική της στρατηγική. Στις εν λόγω ΜΜΕ υπάρχει αποτελεσματικό
εσωτερικό δίκτυο που είναι προσβάσιμο και χρησιμοποιείται από όλο το
προσωπικό ως μέσο για τη διαχείριση των επιχειρησιακών διεργασιών. Η
ενσωμάτωση των πωλήσεων και η προώθηση της στενότερης συνεργασίας με
τα συστήματα διαδικτύου κι εκπαίδευσης με μεγάλους εταιρικούς πελάτες
αποτελεί πλέον λειτουργία της επιχείρησης. Η εταιρία βρίσκεται σε μία
ανοδική

πορεία,

έχει

καθορίσει

τον

σκοπό

της

και

χρησιμοποιεί

το

ηλεκτρονικό εμπόριο όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο

διευθύνων

σύμβουλος

προβλέπει

σημαντική

αναδιάρθρωση

της

βιομηχανίας που θα απαιτήσει τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών
μεταξύ των προμηθευτών.

Για τον ίδιο ο απώτερος στόχος είναι

η

δημιουργία εταιρικού δικτύου για τη μελλοντική ανάπτυξη εστιάζοντας στην
αλλαγή της στρατηγικής της

επιχείρησης. Διακρίνουμε λοιπόν ότι το

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ταιριάζει πλήρως σε μία εταιρία και συνεπώς
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με σωστές κινήσεις θα της δώσει μία γερή ώθηση και βάση για το μέλλον. (Η
υιοθέτηση του διαδικτύου στις ΜΜΕ, 2002,σελ12)

4.5
•

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η ταχύτερη επικοινωνία των εφαρμογών και ΤΠΕ στο εσωτερικό της
επιχείρησης μπορεί να επιφέρει αποτελεσματικότερη διαχείριση.

•

Η αυξανόμενη
αποτέλεσμα

αποδοτικότητα
της

των επιχειρηματικών διαδικασιών ως

ομοιογενούς

μεταφοράς

πληροφοριών

μέσω

δικτυωμένων υπολογιστών.
•

Η νέα δυνατότητα των επιχειρήσεων

να αποθηκεύουν, να μοιράζονται

και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν και την τεχνογνωσία
από τις εξελισσόμενες εφαρμογές ΤΠΕ.
•

Η μείωση του κόστους συναλλαγών, η αύξηση της ταχύτητας και η
αξιοπιστία των συναλλαγών

•

Ελαττώνει

τις

ασυμμετρίες

πληροφόρησης

μεταξύ

αγοραστών

και

προμηθευτών και δημιουργεί στενότερες σχέσεις μεταξύ των εμπορικών
εταίρων.
•

Στο

πλαίσιο

B2C, το διαδίκτυο

και το

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι

αποτελεσματικά μέσα για την καλύτερη επικοινωνία.
•

Συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των πελατών το
ηλεκτρονικό

εμπόριο

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

ανάπτυξη

προϊόντων ή την καινοτομία.
•

Η επίτευξη νέων ή και περισσότερων πελατών, η γεωγραφική επέκταση
της αγοράς και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

(ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και ΜΜΕ,2004, σελ9)

4.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΜΕ
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•

Ευελιξία, ικανότητα να αντιδρά γρήγορα στις αλλαγές.

•

Τεχνογνωσία, δεξιότητες, επαγγελματικό και εξειδικευμένο προσωπικό
στον δικό του τομέα των επιχειρήσεων.

•

Προϊόντα που ταιριάζουν καλά στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

•

Δυνατότητα να δώσουν δείγματα και ευκαιρία δοκιμών στο διαδίκτυο.

•

Επεκταμένη γεωγραφικά , ακόμα και στις παγκόσμιες αγορές.

•

Δυνητική εξοικονόμηση του κόστους των συναλλαγών.

•

Ταχύτητα της ενημέρωσης π.χ. τιμολόγησης και άλλες πληροφορίες,
ευρεία επιλογή αγαθών, αξιόπιστος έλεγχος της επιχείρησης.

•

Μια καλά εδραιωμένη με καλό εμπορικό σήμα, έχει καλή φήμη και
πιστούς πελάτες.

•

Νέες ευκαιρίες για επικοινωνία με πελάτες, και προσέγγιση πιθανών
νέων πελατών

(Απαιτήσεις προσόντων ΜΜΕ,2010,σελ114 )

4.7 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΜΕ

•

Ένα νέο σχετικά και άγνωστο παίκτη ακόμη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

•

Μία σχετικά μικρή βάση ηλεκτρονικού εμπορίου του πελάτη.

•

Δαπανηρός και πολύπλοκος έλεγχος των λεπτομεριών.

•

Ένα σχετικά μικρό δικό του αποθέματα, καθώς και μεγάλο χρονικό
διάστημα διανομής για τα προϊόντα που δεν είναι ανήκουν στα δικά
του αποθέματα.

•

Έλλειψη νομισματικής και άλλων πόρων.

•

Τρωτότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, δεδομένου ότι μόνο μια πολύ
μικρή ομάδα μελών του προσωπικού έχει τα προσόντα να τρέξει το
ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ άλλοι δεν έχουν τα προσόντα που
απαιτούνται και είναι επίσης ανθεκτικό στις αλλαγές.

•

Σχετικά ασθενώς αναπτυγμένες τεχνικές λύσεις, πολύπλοκες ρουτίνες
ελέγχου και συστήματα πληρωμών.

•

Οι ενεργοί χρήστες του διαδικτύου δεν είναι η πιο σημαντική ομάδα
των πελατών για την επιχείρηση και τα προϊόντα της.

63

•

Ανάγκη να συνδεθούν το παραδοσιακό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές
δέσμες εμπορίου πολύ στενά και να καθοριστούν οι προϋποθέσεις.

•

Οι μεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει απαραίτητες, αλλά φαίνεται να
επιστρέψουν αργά.

•

Η έλλειψη ανθρώπινων υπηρεσιών και η έλλειψη προσωπικών επαφών
με τους πελάτες

(Απαιτήσεις προσόντων ΜΜΕ,2010,σελ114 )

4.8 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•

Η διαρκής

εξέλιξη

και

βελτίωση

της

έννοιας

των

υπηρεσιών

προσελκύει τον αυξανόμενο αριθμό πελατών.
•

Οι

ευρέως

εκτεταμένες

διεθνείς

αγορές

καταστούν

δυνατή

την

επίτευξη αύξησης των πελατών σε διαφορετικές τοποθεσίες.
•

Νέες τεχνικές λύσεις,

όπως οι

ασύρματες τεχνολογίες

και

νέα

συστήματα πληρωμών, ανοίγουν νέες ευκαιρίες και αυξάνουν τη
χρήση του διαδικτύου.
•

Η ανταγωνιστική

θέση

στις

αγορές

αυτές

βελτιώνεται

να

αναπτυχθούν

συνεχώς

χτίζοντας έτσι τις δικές του δυνάμεις.
•

Νέες

επιχειρηματικές

ιδέες

μπορούν

και

να

δοκιμαστούν με σχετική ευκολία.
•

Όταν οι πελάτες ενδιαφέρονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ορισμένες
επιχειρηματικές συναλλαγές γίνονται ευκολότερα.

•

Περισσότεροι

αυτοματισμένοι

ελέγχοι

και

άλλα

υποστηρικτικά

συστήματα δίνουν νέα δυναμική εξοικονόμηση κόστους.
•

Η επιτυχής ολοκλήρωση του παραδοσιακού εμπορίου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί ένα νέο είδος της συνολικής
επιχειρηματικής ιδέας να εξυπηρετήσει τους πελάτες καλύτερα από ό,
τι νωρίτερα

(Απαιτήσεις προσόντων ΜΜΕ,2010,σελ114 )

4.9 ΑΠΕΙΛΕΣ
•

Η αβεβαιότητα της μελλοντικής ανάπτυξης προκαλεί κινδύνους.
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•

Σχετικά μικρό ανθρώπινο δυναμικό και αύξηση της έλλειψης χρόνου.

•

Προβλήματα που σχετίζονται με την τυποποίηση και τη νομοθεσία του
ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μπορούν να επιλυθούν.

•

Οι πελάτες δεν θα μπορούν να πάρουν τον ΦΠΑ και το ηλεκτρονικό
εμπόριο δεν θα είναι επικερδής.

•

Η πίστη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σβήνει.

•

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η ύφεση, πτώση της
ζήτησης.

•

Οι αγορές σβήνουν από ένα μικρό αριθμό διεθνών εταιριών με ισχυρή
δύναμη στην αγορά.

•

Η επιχείρηση χάνει το ρόλο της στην αλυσίδα αξία-κέρδους.

•

Πιθανή απώλεια πελατών, αν το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί τεχνική
επένδυση από αυτούς.

•

Αύξηση των προβλημάτων ασφάλειας των πληροφοριών και των
εγκλημάτων στο διαδίκτυο

(Απαιτήσεις προσόντων ΜΜΕ,2010,σελ115 )

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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5.1 Συμπερασματικές σημειώσεις της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εμπορίου στις ΜΜΕ.

Όπως φαίνεται

οι ΜΜΕ έχουν έναν αριθμό ειδικών χαρακτηριστικών που

πρέπει να ληφθούν υπόψη, όταν συζητάμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς
επίσης και τις απαιτήσεις προσόντων, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία η χρήση του διαδικτύου και επίσης το ηλεκτρονικό
εμπόριο έχει αυξηθεί αρκετά σταθερά στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών,
είναι ακόμη ορατό ότι οι μικρές επιχειρήσεις υστερούν σχετικά με τις μεγάλες
επιχειρήσεις στην πρόθεση και στην απόφαση να υιοθετήσουν το ηλεκτρονικό
εμπόριο και τυπικά την εφαρμογή των υφιστάμενων ηλεκτρονικών λύσεων
του εμπορίου.

Όπως επισημάνθηκε, οι ΜΜΕ είναι συνήθως σχετικά μικρές επιχειρηματικές
μονάδες, όπου το προσωπικό μπορεί να εξακολουθεί να έχει μία περιορισμένη
κατανόηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις ευκαιρίες αυτού. Συνεπώς,
ένας αριθμός των ΜΜΕ μπορεί να εξακολουθεί να διστάζει την είσοδο και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους σε αυτόν τον τομέα μόνο και μόνο επειδή
δεν έχουν αρκετές πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες.

Γενικά, οι περιορισμένοι πόροι

(κυρίως η έλλειψη νομισματικών μέσων,

έλλειψη ανθρώπινων πόρων, οι πηγές κατάρτισης και ανάπτυξης

και ο

χρόνος) είναι τόσο σημαντικοί παράγοντες που εμποδίζουν τόσο την είσοδο
και την περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι τυπικό
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ακόμα, μία επιτυχής εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτεί προσόντα
από προσωπικό μίας ΜΜΕ, αν και ένα μέρος των δραστηριοτήτων δυνητικά
μπορεί

να

ανατεθεί

σε

ειδικευμένους

φορείς

παροχών

υπηρεσιών

ή

εναλλακτικά να ληφθεί φροντίδα από πιθανούς συνεργάτες του δικτύου της
μικρομεσαίας επιχείρησης.
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Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός από αυτές τις
ΜΜΕ

που

έχουν

υιοθετήσει

το

ηλεκτρονικό

εμπόριο

παραμένουν

σχετικά σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και δεν
εισέρχονται δυναμικά

βαθύτερα στα στάδια ανάπτυξης, όπως θα ήταν

αναμενόμενο από τα σημαντικά οφέλη που περιγράφονται. Αυτό οφείλεται
επίσης στο γεγονός ότι, δυστυχώς,

πολλές ΜΜΕ έχουν βιώσει ότι το

ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους.

Ως

εκ

τούτου,

πραγματικών

μπορεί

να

υποθέσεων

υποστηριχθεί

τα

ότι,

αναμενόμενα

σε

πολλές

οφέλη

περιπτώσεις

μπορεί

να

είναι

υπερβάλλοντα, καθώς και οι ανταγωνιστικές προκλήσεις ίσως υποτιμούνται.
Οι ΜΜΕ κατηγόρησαν επίσης την έλλειψη

της ετοιμότητας του πελάτη ως

ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την δυνητικά μέτρια επιτυχία του
ηλεκτρονικού εμπορίου, παρόλα ταύτα, από την άλλη πλευρά αυτό είναι ένας
από τους παράγοντες που μπορούν να αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά
στο μέλλον.

Περαιτέρω,

αυτό

που

έχει

παρατηρηθεί

σε

πολλές

ΜΜΕ,

ιδίως στην

περίπτωση των παραδοσιακών ΜΜΕ, είναι ο φόβος απώλειας της θέσης τους
στην αγορά

και ίσως ακόμη και την ύπαρξη αυτών ως αποτέλεσμα της

αλλαγής στις αλυσίδες αξίας-κέρδους, η συμπεριφορά των πελατών κλπ.
Ιδίως στις εν λόγω ΜΜΕ

το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να εμφανίζετε

περισσότερο ως απειλή παρά ως ευκαιρία, το οποίο μπορεί να τους κάνει να
παραμελούν αυτό το θέμα και να έχουν αρνητική στάση.

Φυσικά, στη συνέχεια υπάρχει ένας αυξανόμενος κίνδυνος που ειδικά αυτές
οι

επιχειρήσεις

είναι

απρόθυμες

να

επενδύσουν

στην

ανάπτυξη

του

ηλεκτρονικού εμπορίου και των απαιτούμενων προσόντων, η οποία προκαλεί
σοβαρές

ανησυχίες

αφού

εγκαταλείπουν τις

μελλοντικές

εξελίξεις

και

σταδιακά χάνουν τη θέση τους στην αγορά και πιθανότητες επιτυχίας.

Παρ 'όλα αυτά, είναι επίσης ακόμα ένα γεγονός ότι αν και η ανάπτυξη έχει
ήδη λάβει χώρα, ιδίως σε πολλούς τομείς του εμπορίου B2C τα επίπεδα δεν
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έχουν αυξηθεί στα αναμενόμενα, π.χ., κατά την διάρκεια της μεγαλύτερης
διαφήμισης

του

ηλεκτρονικού

εμπορίου

γύρω

από

το

γύρισμα

της

χιλιετίας .Ακόμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι σε πολλούς τομείς η ουσιαστική
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει μόλις αρχίσει, και οι ΜΜΕ πρέπει
να προετοιμαστούν για το μέλλον. Επίσης, τι μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι,
στην οικονομία και την κοινωνία υπάρχουν μία σειρά από τάσεις που είναι
πιθανό να έχουν δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των δύο,
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των σημαντικών απαιτήσεων.

Για να είναι επιτυχής, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει κατά κανόνα να
βασίζονται σε μια στρατηγική, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένη
ώστε να

υποστηρίζει

τη

συνολική

στρατηγική

και τους

στόχους της

επιχείρησης. Αυτό που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο πολύπλοκη είναι ότι
όλες οι ΜΜΕ είναι μοναδικές, και μια σχετική προσέγγιση για το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι πάντα επίσης ένας ιδιαίτερης κατάστασης παράγοντας.

Εν γένει, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι συστάσεις για τις λύσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου είναι συνήθως εξαρτώμενες, τουλάχιστον για το μέγεθος των
επιχειρήσεων, των αγορών, τη βιομηχανία ή τομέα των επιχειρήσεων, το
στάδιο του
ηλεκτρονικού

κύκλου

ζωής

εμπορίου

μιας επιχείρησης,
στην

καθώς

συνολική

και

ο

ρόλος του

επιχείρηση

μιας

επιχειρηματικής έννοιας.

Ανεξάρτητα από την υπόθεση, σε γενικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι σε
ένα δυναμικά επιτυχημένο ηλεκτρονικό εμπόριο μια ΜΜΕ θα πρέπει να είναι
σε θέση να διαχειριστεί για παράδειγμα τους τομείς του μάρκετινγκ και
διαχείριση πελατειακών σχέσεων, καθώς και τη στρατηγική ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.

Επίσης, εκτός από τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τα απαιτούμενα
προσόντα, το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον απαιτεί κατάλληλες τεχνικές
λύσεις που θα έπρεπε να είναι π.χ. φιλικές στο χρήστη, υπεύθυνο και
αξιόπιστο, με συνεχής ενημέρωση, και επίσης δυναμικά ολοκληρωμένη με τα
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άλλα σημαντικά συστήματα των εργασιών μιας επιχείρησης . Περαιτέρω,
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και

να είναι επιτέλους

έστω

και ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους της, μια ΜΜΕ θα πρέπει να είναι
σε θέση να προχωρήσει και να συνεχίσει να αναπτύσσει κάτι νέο π.χ.
καινοτομίες από την άποψη των προϊόντων, αλλά και μάρκετινγκ, πωλήσεις
και εξυπηρέτηση πελατών, τεχνικές λύσεις, οργάνωση της επιχείρησης, κλπ.

5.2 Συμπεράσματα μελέτης και τρόποι αντιμετώπισης.

Από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των προσόντων προέκυψε μια σειρά
από ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις .Ανάμεσα στα πιο σημαντικά από αυτά
μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής:

•

Στο

ηλεκτρονικό εμπόριο,

οι

επιχειρήσεις

που

σχετίζονται

με τα

προσόντα έχουν τονιστεί επιπλέον, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό
από ότι τα τεχνικά προσόντα.

•

Η πλήρη κατανόηση των επιχειρήσεων και τα προσόντα που σχετίζονται
με τη

διαχείριση

ολοκληρωμένων

και

σύνθετων

επιχειρηματικών

φορέων επισημάνθηκαν ως πολύ σημαντικά προσόντα για την επιτυχία
του ηλεκτρονικού εμπορίου των ΜΜΕ.
•

Φαίνεται να υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για την ικανότητα να
συνδυάζει τα προσόντα των επιχειρήσεων και τα τεχνικά προσόντα, με
έναν τρόπο πρόσθεσης της αξίας.

•

Ταυτόχρονα

με

την

αυξανόμενη

ζήτηση

για

υπερεπαγγελματικά

προσόντα, φαίνεται να υπάρχει ζήτηση για πολύ συγκεκριμένες και
λεπτομερείς επιδεξιότητες σε ειδικά

μέρη

(όπως η ασφάλεια των

πληροφοριών). Από την άλλη πλευρά, αυτά τα προσόντα μπορούν
επίσης να αποκτηθούν από τη χρήση των εξωτερικών υπηρεσιών.
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Τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τυπικά ακόμη
μαθαίνουν τις απαιτήσεις του εξελισσόμενου

ηλεκτρονικού

εμπορικού

περιβάλλοντος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τα
προσόντα του μάρκετινγκ και η στρατηγική ανάπτυξη είναι σημαντικοί
παράγοντες

για

την

παραγωγή

μίας

επικερδούς

επιχείρησης

και

την

αντιμετώπιση των δυνητικών ευκαιριών.

Για την ανάπτυξη των προσόντων σε ένα αμοιβαίο επίπεδο, είναι επίσης
σημαντικό να έχει μια οργανωτική κουλτούρα που προωθεί την ανάπτυξη των
επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων και ενθαρρύνει την ανταλλαγή
εμπειριών. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσει
οντότητες καλής λειτουργίας και καινοτομίας, όπου τα άτομα υποστηρίζουν ο
ένας τον άλλο με τα προσόντα τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
προστιθέμενης αξίας στους πελάτες.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύ σημαντικό
μέρος της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις, να βοηθούν
τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν συνεχώς τα προσόντα και τις ικανότητες
που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Στην
καλύτερη

περίπτωση,

η

εκπαίδευση

και

η

κατάρτιση

μπορούν

να

εξασφαλίσουν προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, αλλά επίσης θα ενισχύσει
και την εργασιακά κίνητρα και θα ενθαρρύνει την δια βίου μάθηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τόσο κατά τους
εμπειρογνώμονες όσο και κατά τους επιχειρηματίες αποτιμάται ότι ο ρόλος
του εκπαιδευτικού συστήματος προέκυψε ως σημαντικός προμηθευτής των
επαγγελματικών προσόντων που βρέθηκαν σημαντικά για ένα επιτυχημένο
ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ακόμα, η σχετική κατάρτιση και άλλες δραστηριότητες θα ήταν επίσης
αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των απαιτούμενων προσόντων
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στο εσωτερικό των επιχειρήσεων,

αλλά

η πρόκληση

για το

πώς να

οργανώσουν τις δραστηριότητες αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
παραμένει εμπόδιο.

Τόσο η κατάρτιση όσο και η πρόβλεψη των προσόντων των ΜΜΕ στο
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι προβληματική, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και εταιριών που διαφέρουν ως
προς το μέγεθος, τον τομέα των επιχειρήσεων και τη στρατηγική. Ως εκ
τούτου, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες ανάπτυξης μπορεί να διαφέρουν
σημαντικά κατά περίπτωση.
πρόβλεψης

πληροφοριών

Για αυτό, εκτός από την προσκόμιση της

σε

ένα

γενικό

επίπεδο,

προσεγγίσεις της επιχείρησης και της βιομηχανίας

οι

συγκεκριμένες

χρειάζονται επίσης

πρόβλεψη. Έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν και να καλύψουν τις
μελλοντικές ανάγκες προσανατολισμού, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
μερών (επιχειρήσεις και εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχές κλπ) που θα
ήταν επίσης επωφελής.

Όπως

και το

ηλεκτρονικό εμπόριο από

μόνο του,

η πρόβλεψη των

απαιτούμενων προσόντων του, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια συνεχής
και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή διαδικασία. Και τα δύο απαιτούν πολλή
δουλειά, τα τελικά αποτελέσματα της οποίας μπορούν συχνά να φανούν μόνο
σε μια πιο μακροπρόθεσμη βάση.
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Βεβαιώνω ότι ολοκλήρωσα την παρούσα εργασία μόνο με επιτρεπτά
μέσα και χωρίς χρησιμοποίηση άλλων εκτός των αναωερομένων
βοηθητικών μέσων. Όλα τα σημεία που έχουν ληφθεί κατά λέξη ή
νοηματικά από δημοσιεύσεις τα έχει κάνει ως τέτοια γνωστά.
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