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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Επιχειρηματικών Κλάδων: Έρευνα Μελετών Περίπτωσης», έχει ως αντικείμενο μελέτης 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και ιδιαίτερα εστιάζει σε αυτόν των επιχειρηματικών 
κλάδων. 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και η εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων 
για το υπό εξέταση αντικείμενο. Για να το καταφέρουμε αυτό, εξετάζουμε 5 μελέτες 
περίπτωσης/επιχειρηματικούς κλάδους που επιλέχθηκαν με βάση την συχνότητα που 
εμφανίζονται στην βιβλιογραφία. Οι κλάδοι αυτοί είναι: Μουσική, Επικοινωνία και 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τουρισμός και 
Χρηματοοικονομικά. Σε κάθε κλάδο μελετάμε 10 σημαντικές επιχειρήσεις και τον τρόπο 
που αυτές λειτουργούν και επηρεάζουν τον κλάδο  που δραστηριοποιούνται στο 
σύνολο του. Για όλους τους κλάδους έχουν τεθεί 10 κοινές ερωτήσεις που απαντώνται 
στο τέλος της ενότητας κάθε κλάδου. Η έρευνα μας έχει βασιστεί σε ποιοτική και όχι 
ποσοτική μεθοδολογία με στόχο την καλύτερη εξέταση των κλάδων και την εξαγωγή σε 
βάθος αποτελεσμάτων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι χρήσιμη κυρίως σε επιχειρηματίες ή επίδοξους 
επιχειρηματίες ώστε να λάβουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα που θα τους 
βοηθήσουν στις αποφάσεις τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται 
και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, 
πιστεύουμε ότι θα παρακινήσουμε περισσότερους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν 
με αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο μελέτης που τα επόμενα χρόνια θα 
αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: οι επιχειρήσεις που 
ηγήθηκαν κατά των ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων ήταν στην πλειοψηφία τους 
νεοφυείς και εισήγαγαν κάποιο είδος καινοτομίας με την χρήση ενός νέου 
επιχειρηματικού μοντέλου. Έτσι, άλλαξαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες, καταργήθηκαν 
οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί και απαξιώθηκαν τα παραδοσιακά κανάλια 
διανομής, αποσταθεροποιώντας το παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο. Νέα προϊόντα, 
νέες υπηρεσίες και νέες επιχειρήσεις εμφανίστηκαν, ενώ οι παραδοσιακές βίωσαν 
έντονο ανταγωνισμό και αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν. Οι παράγοντες 
που οδήγησαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ήταν: η ανάπτυξη του διαδικτύου και 
των κινητών συσκευών, η επιθυμία των επιχειρήσεων για επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας τους, η επιθυμία των καταναλωτών για βελτίωση της εμπειρίας και μείωση 
του κόστους, το όραμα και η ηγεσία, ο ψηφιακός Δαρβινισμός και η κατάλληλη 
στρατηγική. Επίσης, η ριζική αλλαγή είναι η πιο συνηθισμένη όταν συμβαίνουν τα 
παραπάνω. Τέλος, τα σημαντικότερα προβλήματα κατά τον μετασχηματισμό είναι η 
αύξηση του ανταγωνισμού και η έλειψη εκπαίδευσης των καταναλωτών στις νέες 
τεχνολογίες, ενώ τα σημαντικότερα οφέλη, είναι: η ανταπόκριση στον ανταγωνισμό, η 
αύξηση των καταναλωτών, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της εμπειρίας των 
πελατών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία, Τεχνολογίες Πληροφορικής, 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικών Κλάδων, Κρίσιμοι παράγοντες Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Επιχειρηματικών Κλάδων 
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Abstract 

This thesis, entitled: «Digital Transformation of Industries: Research with 
Cases Study», is referring to Digital Transformation and is focused especially in 
Digital Transformation of Industries. 

The aim of this thesis is to research and export of assumptions for the tested 
subject under investigation. By trying to achieve this, we study 5 cases 
studies/industries, which were selected by the frequency they appear in 
bibliography. These industries are the following: Music, Communication and Social 
Media, E-commerce, Tourism and Finance. More specific, in each industry we study 
10 important companies and the way they function and influence the industry, in 
which they operate. Ten common questions have been asked for every industry, 
which are answered at the end of every industry’s section. Our research is qualitative 
instead of quantitative in order to examine in depth these industries and to export of 
more coherent results.  

Our research can be useful mostly for entrepreneurs or future entrepreneurs 
in order to extract some useful conclusions, which would help them in their 
decisions about the competitive environment, which is shaped and influenced 
strongly by new digital technologies. At the same time, we believe that we can urge 
new scientists to take part in this especially important research stream, which is 
believed to evolve even more the years to come.  

In conclusion, the results of this study have shown that: the companies that 
were the first to lead in the digital transformation of the industries were in their vats 
majority startups and deployed innovative actions along with a distruptive business 
model. In that way, business procedures were changed, space and time restrictions 
were abolished and the traditional distribution channels were discredited and-, 
destabilizing the traditional business model. New products, new services and new 
companies appeared, while the traditional companies experienced intense 
competition and faced the danger to abandon the market. The factors that have lead 
to this transformation are: the development of the internet and mobile devices, the 
desire of the companies to broaden their range, the desire of the consumers to 
improve their experience and reduce the cost, vision and leadership, digital 
Darwinism and suitable business strategy.  Furthermore, radical change is mostly 
usual when all these happen. Finally, the most important problems while this 
transformation take place are increased competition and lack of consumers’ 
education for new technologies, while the most important benefits are response to 
competition, increase of consumers, reduction of costs and the improvement of 
customers’ experience. 

 

Keywords: Digital Transformation, Innovation, Information Technology, Digital 

Transformation of Industries, Critical Factors of Industries Transformation 
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1.Ψηφιακός Μετασχηματισμός- Θεωρητικό Πλαίσιο 

1.1. Εισαγωγή 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι μια από τις πιο σημαντικές πηγές ανάπτυξης 

για τις εθνικές οικονομίες. Δίνουν τη δυνατότητα στις οικονομίες να δημιουργήσουν 

περισσότερες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων και να 

οικοδομήσουν καλύτερα και οικολογικότερες κοινωνίες. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 

τα πανεπιστήμια και οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο συνδεδεμένοι στον 

ψηφιακό κόσμο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων: το 

τρόπο που λειτουργούν, που κοινωνικοποιούνται, που επικοινωνούν και που 

εκπαιδεύονται (DELOITTE, 2013).  

Όπως, λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτό οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες 

αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Επομένως, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

ακολουθήσουν τις αλλαγές αυτές και να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον αν 

επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αποφύγουν τον κίνδυνο να 

εξαφανιστούν. Οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι 

είτε τμηματικές είτε ασυνεχείς. Στη πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε συγκριτικά 

μικρές τροποποιήσεις που πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να ανταποκριθεί στο 

επιχειρηματικό της περιβάλλον, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία καλείται 

να κάνει τροποιήσεις μεγάλης κλίμακας που μετασχηματίζουν ακόμα και ολόκληρο 

κλάδο μετατοπίζοντας τη βάση του ανταγωνισμού (Chaffey, 2002: 574). 

Άλλωστε, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μια σειρά από οφέλη για τις 

επιχειρήσεις που τις αποδέχονται και τις υιοθετούν στις δραστηριότητες τους. Τα 

οφέλη αυτά ο Chaffey (2002: 66-67) τα χωρίζει σε «απτά» και «άυλα». Οι δύο 

κατηγορίες είναι εξίσου σημαντικές και επιδρούν θετικά στους στόχους που έχουν 

οι επιχειρήσεις αφενός για περισσότερα έσοδα και αφετέρου για μείωση του 

κόστους των δραστηριοτήτων τους. Τα απτά οφέλη παρουσιάζονται αμέσως 

παρακάτω στον πίνακα 1.1. 

Απτά Οφέλη 

Αύξηση πωλήσεων απο νέες προοπτικές που αποφέρουν αυξημένα 

έσοδα: 

 από νέους πελάτες και νέες αγορές, 

 από υφιστάμενους πελάτες. 
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Μείωση δαπανών μάρκετινγκ, λόγω: 

 συντομότερης εξυπηρέτησης πελατών, 

 πωλήσεων μέσω διαδικτύου, 

 μικρότερων εξόδων εκτύπωσης και διανομής εντύπων 

μάρκετινγκ. 

Μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, λόγω: 

 μειωμένων απαιτούμενων ποσοτήτων εμπορικών αποθεμάτων, 

 μικρότερου χρονικού κύκλου στη διαδικασία παραγγελιών. 

Μείωση του κόστους της διοικητικής λειτουργίας λόγω πιο αποδοτικών 

επιχειρηματικών διαδικασιών, π.χ. πρόσληψη, εξόφληση τιμολογίων, 

έγκριση αδειών προσωπικού κ.α. 

Πίνακας 1.1. Απτά οφέλη επιχειρήσεων από νέες τεχνολογίες 

(Chaffey, 2002:67) 

Από την άλλη, υπάρχουν και άυλα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχείρησεις 

και τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Τα οφέλη αυτά παρουσιάζονται αμέσως 

παρακάτω στον πίνακα 1.2. 

Άυλα Οφέλη 

Διάδοση της εταιρικής εικόνας. 

Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας. 

Ταχύτερες ενέργειες μάρκετινγκ που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξελίξεις, 

συμπεραλαμβανομένων των δημοσίων 

σχέσεων. 

Μικρότερος κύκλος ανάπτυξης προϊόντων, που 

επιτρέπει την ταχύτερη απόκριση στις ανάγκες 

της αγοράς. 

Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών. 

Μαθήματα και γνώση για το μέλλον. 

Η ύπαρξη τοποθεσίας Ιστού θεωρείται 
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αυτονόητη από τον πελάτη, επομένως 

ικανοποιείται η προσδοκία του αγοραστικού 

κοινού. 

Εύρεση νέων συνεργατών, καλύτερη 

υποστήριξη στους υπάρχοντες. 

Καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών 

μάρκετινγκ και των στοιχείων των πελατών. 

Ανατροφοδότηση μέσω σχολίων για τα 

προϊόντα από τους πελάτες. 

Πίνακας 1.2. Άυλα οφέλη επιχειρήσεων από νέες τεχνολογίες  

(Chaffey, 2002:67) 

Όπως, λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτό η ανάγκη  για αλλαγή είναι 

επιτακτική. Για το λόγο αυτό παραδοσιακοί κλάδοι μετασχηματίζονται και 

υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, καθώς επίσης και οι επιχειρησιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

σε αυτό. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνεται και βελτιώνεται  ο τρόπος που 

τα  νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, 

παράγονται και διανέμονται. Με τον τρόπο αυτό οι  επιχειρήσεις αναπτύσσονται 

ταχύτερα στην αγορά και προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ήταν 

αδύνατο να σκεφτούμε πριν. 

1.2. Ορισμός 

Αυτή την «αλλαγή» που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες την συναντάμε 

με τον όρο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation). Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται συχνά αλλά σπανίως ορίζεται (Wade, 2015). Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνεται από Wikipedia και CLEVERISM (2015): ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αλλαγές που συνδέονται 

με την εφαρμογή και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης κοινωνίας και διαβίωσης. Η διαδικασία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού επηρεάζει όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και πολλά άλλα 

τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της τέχνης, της επιστήμης, της 

μαζικής επικοινωνίας, της κυβέρνησης και της εκπαίδευσης (I-SCOOP). Όσον αφορά, 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποκλειστικά των επιχειρήσεων αυτός ορίζεται από 

τον Wade (2015) ως οι οργανωτικές αλλαγές μέσω της χρήσης ψηφιακών 

τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση 

της απόδοσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. 
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1.3. Μορφές Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Πώς όμως λαμβάνει χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός  στις επιχειρήσεις 

και σε τι μορφές εμφανίζεται; Όπως αναφέρεται και σε σχετικό άρθρο στο 

περιοδικό CLEVERISM (2015) οι μορφές του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να 

είναι τρείς: 

α) μετασχηματισμός της εμπειρίας των πελατών,  

β) μετασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών ή/και  

γ) μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων.  

Σε μια επιχείρηση μπορεί να υπάρξει μία απο τις παραπάνω μορφές ή και 

συνδιασμός τους. Αμέσως παρακάτω γίνεται η επιμέρους ανάλυση τους. 

α. Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών 

Για να λάβει χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι πολύ σημαντικό να 

αλλάξει το σύνολο της εμπειρίας του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τα τμήματα αγοράς στα οποία 

απευθύνονται. Μερικοί τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μεταμορφώνουν 

την εμπειρία του πελάτη περιλαμβάνουν: 

 Εξερεύνηση των social media για την κατανόηση των πελατών.  

 Προώθηση των εμπορικών σημάτων μέσω των ψηφιακών μέσων. 

 Κατασκευή νέων διαδικτυακών κοινοτήτων για να οικοδομήσουν την πίστη 

των πελατών. 

 Χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνίας πωλήσεων. 

 Προσφορά καλύτερων και εξατομικευμένων υπηρεσίων πωλήσεων στους 

πελάτες. 

 Παροχή υπηρεσιών self-service μέσω ψηφιακών εργαλείων. 

 Χρήση των κινητών εφαρμογών (CLEVERISM, 2015). 
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β. Μετασχηματισμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Ο μετασχηματισμός των εσωτερικών ή επιχειρησιακών διαδικασιών  μιας 

επιχείρησης είναι επίσης πολύ σημαντικός, αν και η αλλαγή στην εμπειρία του 

πελάτη μπορεί να φαίνεται πιο συναρπαστική. Μερικές επιχειρήσεις σήμερα 

χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες μεθόδους ώστε οι ίδιοι να επικεντρωθούν στα 

πιο στρατηγικά καθήκοντα. Για παράδειγμα με την αυξανόμενη χρήση των 

εργαλείων συνεργασίας- email και video conferencing- οι εργαζόμενοι μπορούν 

τώρα να επικοινωνήσουν με πελάτες που δεν έχουν συναντήσει ποτέ σε περιοχές 

που δεν έχουν επισκεφθεί. Επίσης, ψηφιακά συστήματα προσφέρουν σε στελέχη 

επιχειρήσεων περισσότερη γνώση των περιοχών, πελατών  και προϊόντων 

καθιστώντας έτσι δυνατή τη λήψη αποφάσεων σχετικά με πραγματικά δεδομένα 

και όχι μόνο με υποθέσεις. Οι διευθυντές μπορούν τώρα να συγκρίνουν την 

κατάσταση σε διάφορες τοποθεσίες και να προσαρμόσουν τη  παραγωγή του 

προϊόντος. Όλα τα παραπάνω ήταν αδύνατα μερικά χρόνια πριν, αφού δεν δίνονταν 

αυτές οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα λόγω κυρίως της 

εξέλιξης της τεχνολογίας (CLEVERISM, 2015). 

γ. Μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων 

Εκτός από το μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και την 

εμπειρία των πελατών, η ψηφιακή μεταμόρφωση έχει να κάνει επίσης με τη 

μετατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι εταιρείες βρίσκουν πλέον νέους 

τρόπους για την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. 

Δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι μια ψηφιακή παγκοσμιοποίηση λαμβάνει χώρα 

στον κόσμο. Σε ό, τι αφορά τους τοπικούς διαχειριστές, η έννοια του ψηφιακού 

μετασχηματισμού λειτουργεί ευεργετικά. Γι 'αυτούς, η δυσκολία συγκέντρωσης 

αντισταθμίζεται από τα οφέλη της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας να 

επικεντρωθούν  περισσότερο στις στρατηγικές δραστηριότητες. Με τη βοήθεια των 

συγκεντρωτικών στοιχείων, τώρα οι τοπικοί διαχειριστές μπορούν να πάρουν μια 

ευρύτερη άποψη της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό μετασχηματιζόνται τα 

επιχειρηματικά μοντέλα λόγω κυρίως των διαδικασιών που σχετίζονται πλέον με 

την τεχνολογία και τις εφαρμογές της (CLEVERISM, 2015). 

1.4. Σημαντικοί παράγοντες και προβλήματα 

Για να λάβει, όμως, χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπάρχει ένα σύνολο 

βασικών στοιχείων που συμβάλλουν στην επιτυχή εκκίνηση και ανάπτυξη της 

διαδικασίας  του. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

1. Όραμα και ηγεσία: Για να ξεκινήσει η διαδικασία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού χρειάζεται μια ηγεσία με κατάλληλο όραμα και ξεκάθαρο 

στόχο την μεταβολή των παραδοσιακών διαδικασιών με σκοπό την εξέλιξη και 
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την καινοτομία. Η διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει τις κατάλληλες 

πρωτοβουλίες και να παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεται ιδιαίτερα κατά την 

εκκίνηση της διαδικασίας (Chaffey, 2002: 567). Θα πρέπει να ενσωματώσει μια 

νέα κουλτούρα σε όλη την επιχείρηση που να ευνοεί τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της. Αυτό είναι και το δυσκολότερο από όλα (Bucy, Hall, Yakola, 

2016). 

2. Κατάλληλο προσωπικό: Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την προσέλκυση και 

διατήρηση των κατάλληλων υπαλλήλων και στελεχών για την επίτευξη των 

αλλαγών. Οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και θα 

αποδέχονται πλήρως τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες  (Chaffey, 

2002: 567-8). Για να διατηρηθεί ενεργό και παραγωγικό το προσωπικό αυτό θα 

πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα από την διοίκηση. Τα κίνητρα αυτά δεν 

είναι αναγκαίο να είναι χρηματικά (Bucy, Hall, Yakola, 2016). 

3. Ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού:  Οργανισμοί δημιουργούν ειδικές ομάδες 

για να ξεκινήσουν τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτές οι 

ομάδες καλούνται συχνά ψηφιακοί κύκλοι ή ομάδες ταχείας καινοτομίας και 

απασχολούνται αποκλειστικά με την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού 

της επιχείρησης (Bucy, Hall, Yakola, 2016). 

4. Ψηφιακή εμπειρία πελατών: Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη έρευνα της 

συμπεριφοράς των πελατών, της προσωπικότητας και των προσδοκιών τους. Ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν το 1 είναι 

εξοπλισμένο με αυτή τη πληροφορία (CLEVERISM, 2015). 

5. Ψηφιακός Δαρβινισμός (Digital Darwinism): Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν 

έχουν πλέον άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και 

στα ψηφιακά κανάλια (CLEVERISM, 2015). 

6. Συμπεριφορική Οικονομία (Behavioral economics): Αυτό σημαίνει ότι οι 

ψηφιακές μέθοδοι έχουν την τάση να ανοίγουν νέα σημεία επαφής για τις 

επιχειρήσεις αυτές τις μέρες, ενισχύοντας έτσι τα κέρδη και την επίτευξη των 

στόχων (CLEVERISM, 2015). 

Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα που δυσκολεύουν την 

διαδικασία του μετασχηματισμού. Τα προβλήμα αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Έλειψη εκπαίδευσης: Χωρίς την κατάλληλη γνώση και την εκπαίδευση μεταξύ 

των στελεχών και των εργαζομένων, καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει 

με επιτυχία στο δρόμο της προς την ψηφιακή μεταμόρφωση. Έτσι, η έλλειψη 

μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα (CLEVERISM, 2015). 
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2. Στενόμυαλη οπτική: Η οπτική των στελεχών και η στάση τους προς οτιδήποτε 

νέο μπορεί επίσης να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της ανάπτυξης. Όλα 

τα στελέχη, ιδιαίτερα οι ανώτεροι πρέπει να έχουν ένα σωστό και ανοιχτό 

όραμα με έμφαση και στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχείρησης 

(CAPGEMINI, 2013). 

3. Συγκρούσεις και εντάσεις: Πολύ συχνά δημιουργούνται συγκρούσεις και 

εντάσεις για την ευθύνη των νέων διαδικασιών που προστίθενται για τους 

υπαλλήλους των διαφόρων τμημάτων. Τις εντάσεις αυτές θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει με όσο τον δυνατό καλύτερο τρόπο η διοίκηση της επιχείρησης 

ορίζοντας από την αρχή τις διαδικασίες που θα αναλάβει κάθε υπάλληλος  

(Chaffey, 2002: 569). 

4. Έλειψη χρημάτων: Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία αποκλειστική 

πηγή για τις δαπάνες σχετικά με την τεχνολογία, και αυτό είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα στις ψηφιακές αλλαγές. Χωρίς να επενδύσει πολλά χρήματα σε μια 

αλλαγή τόσο μεγάλη όσο η ψηφιακή μεταμόρφωση, μια επιχείρηση δεν μπορεί 

να περιμένει  να αναπτυχθεί (CLEVERISM, 2015). 

5. Έλειψη δεδομένων: Με την έλλειψη στοιχείων και διορατικότητας για μια σειρά 

από θέματα, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να εργαστούν από κοινού με μια κοινή 

προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης (CLEVERISM, 2015). 

6. Έλειψη χρόνου και υπομονής: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί χρόνο και 

ιδιαίτερη προσοχή από τον οργανισμό, ενώ χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για 

να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος βαθμός αλλαγής. Εδώ βρίσκονται οι σπόροι 

της απογοήτευσης. Οι εταιρείες σπάνια έχουν το συνδυασμό των δεξιοτήτων και 

τη στοχοπροσήλωση που απαιτείται για μια μεταμόρφωση μεγάλης κλίμακας 

(Bucy, Hall, Yakola, 2016). 

Παραπάνω έγινε η ανάλυση της ψηφιακής μεταμόρφωσης, δόθηκε ο 

ορισμός της, παρουσιάστηκαν οι μορφές της και τα στοιχεία που βοηθούν την 

ανάπτυξη της αλλά και τα προβλήματα που εμφανίζονται συχνά και λειτουργούν 

ανασταλτικά. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική ώστε να ασχοληθούμε σε αυτή την 

έρευνα και γενικότερα γιατί είναι ένα πεδίο που ενδιαφέρει τόσο πολύ τόσο τους 

ερευνητές όσο και τις επιχειρήσεις; 

1.5. Γιατί η ψηφιακή μεταμόρφωση είναι τόσο σημαντική 

Ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά οφέλη από την ψηφιακή 

μεταμόρφωση είναι ότι αυξάνει  την εμπλοκή του πελάτη και βελτιώνει την 

εμπειρία του (CAPGEMINI, 2013). Μέσω online καναλιών και με  την επικοινωνία με 

τους πελάτες, κάθε επιχείρηση μπορεί να αντιληφθεί τι σκέφτονται οι πελάτες και  
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πώς επηρεάζονται οι αποφάσεις τους. Με τη χρήση ψηφιακών καναλιών, οι 

εταιρείες έχουν την τάση να κάνουν τις διαδικασίες πωλήσεων και μάρκετινγκ 

διαδικτυακά, φέρνοντας τους σε άμεση επαφή με τους πελάτες τους (CLEVERISM, 

2015). 

Με όλο και περισσότερο κόσμο να στρέφεται προς τη χρήση της 

τεχνολογίας, όχι μόνο για την αναζήτηση και την εκπαίδευση του αλλά και τη 

σύγκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι φυσικό ότι μια επιχείρηση που 

είναι ψηφιακά ενεργή θα εκτιμηθεί καλύτερα. Με τη μετατροπή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω των ψηφιακών καναλιών, μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει 

αυτό που οι περισσότεροι πάντα επιδιώκουν, δηλαδή την  ικανοποίηση του πελάτη. 

Μόνο με την ικανοποίηση του πελάτη μπορεί μια επιχείρηση να αυξήσει τα κέρδη 

της, φθάνοντας έτσι στον απώτερο στόχο της (CLEVERISM, 2015). 

Όπως μετακινείται μια επιχείρηση και οι δραστηριότητές της σε ψηφιακά 

κανάλια, είναι συχνό φαινόμενο πολλοί από τους πελάτες να αρχίσουν να 

ανταποκρίνονται στα κανάλια αυτά. Για παράδειγμα, αν δημιουργηθεί μια 

ιστοσελίδα για την επιχείρηση, προβάλλοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, θα 

παρατηρηθεί ένας υψηλότερος  βαθμός κίνησης και ανταπόκρισης από την μεριά 

των πελατών. Οι περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν online τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που επιθυμούν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κρατά το κλειδί για την 

προσέλκυση και διατήρηση νέων και υπάρχοντων πελατών, αντίστοιχα (CLEVERISM, 

2015). 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιακής μετατροπής είναι ότι 

θα αυξηθεί το ποσοστό του κοινού-στόχου που θα ενημερωθεί για τον προιόν ή τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης, και θα δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος βαθμός 

ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις 

και μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μεγαλύτερα κέρδη. 

Παράλληλα, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό παρουσιάζονται  

βελτιώσεις εντός της επιχείρησης. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν να κάνουν με την 

ευκολία που γίνονται κάποιες δραστηριότητες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές 

γίνονται αυτοματοποιημένα, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και 

τους επιτρέπει να εστιάσουν στις πιο δύσκολες διαδικασίες κάτι που τους βοηθά 

ιδιαίτερα (CAPGEMINI, 2013). 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι, ότι μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες 

παρέχεται η ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις ή ακόμα νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες από υπάρχουσες (CAPGEMINI, 2013). 

Ακόμη, είναι συχνό φαινόμενο πολλοί πελάτες να ενημερώνονται για ένα 

προϊόν, και μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς να αγοράζει τελικά το προϊόν 
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αυτό. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η τιμή μετατροπής των καταναλωτών είναι 

χαμηλή. Αλλά με την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ποσοστό αυτό 

μπορεί να αυξηθεί, οδηγώντας έτσι σε περισσότερες πωλήσεις και ως εκ τούτου 

περισσότερα κέρδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε ένα μεγαλύτερο κοινό και να 

διατηρούν το ενδιαφέρον τους μέσα από διάφορες μεθόδους (CLEVERISM, 2015).  

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται με τις άλλες επιχειρήσεις. Με 

τον τρόπο αυτό δεν χάνουν το μερίδιο τους στην αγορά και μπορούν να 

ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς που δραστηριοποιούνται. 

Μάλιστα, επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιοποιούν τις ευκαιρίες - και να 

απαντούν σε αλλαγές - πολύ πιο γρήγορα από ό, τι οι «παραδοσιακοί» 

ανταγωνιστές τους (CLEVERISM, 2015). 

Ακόμη, οι επιχείρησεις που χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία 

βρίσκουν εύκολα ειδικούς όταν τους χρειάζονται, συνάπτουν ευκολότερα εταιρικές 

σχέσεις, μπορούν να  ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτιμήσεις 

των πελατών τους εντοπίζοντας τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και είναι εύκολο για 

αυτές να αυτο- οργανωθούν γρήγορα (CLEVERISM, 2015). 

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα συνοψίζονται στον πίνακα 1.3. 

Πλεονεκτήματα Επιχειρήσεων από τη χρήση Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη 

Ικανοποίηση Πελάτη 

Προσέλκυση νέων πελατών 

Αύξηση κοινού 

Βελτίωση διαδικασιών εντός της επιχείρησης 

Δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών και νέων επιχειρήσεων 

Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό 

Δημιουργία εταιρικών σχέσεων 

Πίνακας 1.3. Πλεονεκτήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Επομένως, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

προσφέρει μια σειρά απο πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που τον υιοθετούν. Τι 



18 

 

είναι όμως αυτό που κάνει την διαφορά για τις επιχειρήσεις αυτές; Είναι η 

τεχνολογία ή κάτι άλλο; 

1.6. Η στρατηγική οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Φυσικά και η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις στη 

προσπάθεια τους να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να ανταποκριθούν στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους. Ωστόσο, σύμφωνα με μια παγκόσμια 

μελέτη του MIT [Sloan Management Review and Deloitte’s] του 2015 για τις 

ψηφιακές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι  οι ψηφιακά προηγμένες εταιρείες 

εστιάζουν στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, η χρήση των κινητών και το cloud στο σύνολο των διαδικασιών τους. 

Ενώ, οι λιγότερο προηγμένες επικεντρώνονται στην επίλυση διακριτών 

προβλημάτων των επιχειρήσεων με μεμονωμένες ψηφιακές τεχνολογίες. 

 Με άλλα λόγια, οι ψηφιακά προηγμένες εταιρείες έχουν μια σαφή ψηφιακή 

στρατηγική που υποστηρίζεται από ηγέτες που ενθαρρύνουν την δημιουργία μιας 

κουλτούρας που μπορεί να αλλάξει και να εφεύρει το νέο.  Παράλληλα, οι εταιρείες 

αυτές αναλαμβάνουν ρίσκα με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Εξίσου σημαντικό είναι, ότι οι εργαζόμενοι σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες θέλουν να εργαστούν για τέτοιες επιχειρήσεις που είναι βαθύτατα 

προσηλωμένες στην ψηφιακή πρόοδο. Οι ηγέτες της εταιρείας πρέπει να έχουν 

αυτό κατά νου, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα καλύτερα 

ταλέντα (DELOITTE, 2015). 

Επομένως, σύμφωνα με την έρευνα η στρατηγική της επιχείρησης και όχι η 

τεχνολογία είναι αυτή που οδηγεί τελικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. 

Άλλωστε, χρήση της τεχνολογίας κάνουν και οι λιγότερο προηγμένες ψηφιακά 

επιχειρήσεις. Αυτό όμως που τις διαφοροποιεί από τις προηγμένες είναι ότι οι 

δεύτερες έχουν μια στρατηγική και είναι προσηλωμένες στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους και όχι απλά σε κάποιες 

μεμονομένες περιπτώσεις (I-SCOOP). Το παραπάνω συμπέρασμα είναι πολύ 

σημαντικό. 

1.7. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και επαναπροσδριορισμός κλάδων 

Αν, επομένως η ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων είναι ένα ταξίδι 

για να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν ψηφιακές τεχνολογίες και επιχειρηματικά 

μοντέλα για τη βελτίωση των επιδόσεων τους, το πρώτο βήμα αυτού του ταξιδιού 

είναι να κατανοήσουν την ανάγκη για αλλαγή, μια επιτακτική ανάγκη που οδηγείται 

από το αναπόφευκτο της ψηφιακής προόδου. Η ψηφιακή αλλαγή έχει τη 

δυνατότητα να ανατρέψει κατεστημένα και να αναδιαμορφώσει τις αγορές πιο 

γρήγορα απο οποιαδήποτε ίσως δύναμη στην ιστορία. Με απλά λόγια, η ψηφιακή 
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μεταμόρφωση είναι το αποτέλεσμα των ψηφιακών τεχνολογιών και των 

επιχειρηματικών μοντέλων για την πρόταση αξίας, και τη προκύπτουσα θέση μιας 

εταιρεία στην αγορά. Και, επομένως, επηρεάζει άμεσα όχι μόνο κάθε επιχείρηση 

μεμονομένα αλλά και το σύνολο του κλάδου. Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί 

ψηφιακά μέσα στις δραστηριότητες της παίρνει το πλεονέκτημα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες, οι οποίες έχουν δύο επιλογές, ή την μείωση του μερίδιου τους στην 

αγορά ή την εισαγωγή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων. Επιλέγοντας μία από τις 

επιλογές αυτές μετασχηματίζεται αναλόγως και ο κλάδος στο σύνολο του (Bradley, 

Loucks, Macaulay, Noronha, Wade,  2015). 

Άλλωστε, η διαφορά μεταξύ του ψηφιακού μετασχηματισμού και της χρήσης 

παραδοσιακών μεθόδων εμφανίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: τη ταχύτητα 

των αλλαγών και τα υψηλά διακυβεύματα. Οι επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται 

καινοτομούν γρήγορα, και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τις καινοτομίες τους για να 

κερδίσουν μερίδιο αγοράς πιο γρήγορα από ό, τι ανταγωνιστές που εξακολουθούν 

να παραμένουν προσκολλημένοι σε κατά κύριο λόγο παραδοσιακά επιχειρηματικά 

μοντέλα (Bradley, Loucks, Macaulay, Noronha, Wade,  2015). 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον  ψηφιακό μετασχηματισμό 

έχουν μεγάλο ρίσκο, διότι μεγαλώνουν υπερβολικά (φαινομενικά) εν μία νυκτί! 

Άλλωστε οι start-ups έχουν περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν έναν 

επιχειρηματικό κλάδο σύμφωνα με έρευνα  του Παγκόσμιου Κέντρου για τον 

Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Bradley, Loucks, Macaulay, Noronha, Wade,  2015). 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι start-ups έχουν ένα σαφές σύνολο 

πλεονεκτημάτων, καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να 

ανέτρεψουν τις υπάρχουσες εταιρείες. Το πραγματικό πλεονέκτημα των 

μικρότερων και νέων «παικτών» δεν προέρχεται από ένα μεγάλο σχέδιο, αλλά μία 

από τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• γρήγορη καινοτομία, 

• ευελιξία, 

• πειραματισμός και  ανάληψη κινδύνων. 

Σε αντίθεση, οι υπάρχουσες εταιρίες έχουν τα πλεονεκτήματα: 

• της πρόσβαση σε κεφάλαια, 

• της ισχυρής μάρκας, και 

•της μεγάλης βάσης πελατών. 
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Ένα επίσης σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός δεν είναι απλώς ένα ζήτημα για τις επιχειρήσεις σε τομείς υψηλής 

τεχνολογίας. Πολλοί παραδοσιακοί επιχειρηματικοί κλάδοι που φαινομενικά δεν 

έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία επηρεάζονται εξίσου σημαντικά. Οι εταιρείες 

πρέπει να κατανοήσουν τη φύση της ανταγωνιστικής αλλαγής στην οποία οι 

τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα θα είναι πιο ριζοσπαστικά, και θα 

πρέπει να σκεφτούν πως οι ίδιες μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή αυτή 

(Westerman, Bonnet, McAfee, 2014).  

Το Παγκόσμιο Κέντρο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, 

προσπαθεί να κατανοήσει την κατάσταση των ψηφιακών αλλαγών σήμερα και τις 

προοπτικές για τους κλάδους. Τα αποτελέσματα της έρευνας του τον Ιούνιο του 

2015 είναι αρκετά ανησυχητικά για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Όμως η απειλή δεν 

αναφέρεται μόνο για τις εταιρείες, αλλά επίσης, και σε ολόκληρους κλάδους. 

Σαράντα τρία τοις εκατό των εταιρειών είτε δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο της 

αλλαγής που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες ή δεν τον αντιμετωπίζουν επαρκώς. 

Σχεδόν το ένα τρίτο ακολουθεί μια προσέγγιση «βλέποντας και κάνοντας», με την 

ελπίδα να «μιμιθεί» τους ανταγωνιστές (Bradley, Loucks, Macaulay, Noronha, Wade,  

2015).  

Οι νέες τεχνολογίες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχουν τη δυνατότητα 

να μετατρέψουν ολόκληρους κλάδους και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Τόση, που 

να εξαφανίσει εταιρείες και κλάδους που δεν είναι προετοιμασμένοι και ικανοί να 

μετασχηματιστούν ψηφιακά. Επομένως, το πρόβλημα με τις νέες τεχνολογίες δεν 

τίθεται μονο σε μεμονομένες επιχειρήσεις αλλά και σε ολόκληρους κλάδους στο 

σύνολο τους. Ωστόσο, μέσα και από την βιβλιογραφία είναι φανερό ότι πολύ λίγη 

έρευνα έχει διεξαχθεί σε επίπεδο κλάδου.  

Υπάρχει ένας απλός λόγος για την έλλειψη μελετών σε επίπεδο κλάδου: 

είναι δύσκολο να γίνει. Μελετώντας ένα ολόκληρο κλάδο είναι απλά πιο δύσκολο 

από ότι μελετώντας ένα ή περισσότερους οργανισμούς, όπως ακριβώς και 

μελετώντας μια οργάνωση είναι πιο δύσκολη από τη μελέτη ενός ή περισσότερων 

ατόμων. Πράγματι, ορισμένες από τις μελέτες που εξάγουν συμπεράσματα σε 

επίπεδο κλάδου έχουν στην πραγματικότητα στηριχθεί σε στοιχεία που συλλέγονται 

σε οργανωτικό επίπεδο. Επίσης, είναι δύσκολο να μπουν όρια γύρω και να 

κατανοήσουμε πλήρως ένα ολόκληρο κλάδο, ιδιαίτερα τα όρια μπορεί να αλλάξουν. 

Ωστόσο, στη παρούσα έρευνα θα γίνει μια προσπάθεια να μελετηθούν μεγάλοι 

κλάδοι οι οποίοι άλλαξαν εξαιτίας των νέων τεχνολογιών. Πως όμως αλλάζει ένας 

ολόκληρος κλάδος; 
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1.8. Πως αλλάζουν οι κλάδοι 

 Η τεχνολογική καινοτομία, οι ρυθμιστικές αλλαγές, η πίεση από τους 

επενδυτές και οι νεοεισερχόμενες εταιρείες είναι μερικές μόνο από τις δυνάμεις 

που προκαλούν αναστάτωση, ακόμη και σε ιστορικά λιγότερο ασταθείς 

επιχειρηματικούς κλάδους (Bucy, Finlayson, Kelly, Moye, 2016). 

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει ευφυείς επενδύσεις εντός του 

οργανισμού της, αν δεν έχει κατανοήσει τον τρόπο που αλλάζει ολόκληρος ο κλάδος 

μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εάν ο κλάδος είναι στη μέση μιας ριζικής 

αλλαγής, για παράδειγμα, θα πρέπει τελικά να διαλυθεί η παλιά επιχείρηση. Αν ο 

κλάδος βιώνει σταδιακή αλλαγή, θα πρέπει πιθανώς να επανεπενδύσει στο πυρήνα 

της. Η ανάγκη να κατανοήσει μια επιχείρηση την αλλαγή στο κλάδο που 

δραστηριοποιείται μπορεί να φαίνεται προφανής, αλλά η γνώση αυτή δεν είναι 

πάντα εύκολο να αποκτηθεί. Εταιρείες παρερμηνεύουν στοιχεία και καταλήγουν σε 

λανθασμένα συμπεράσματα συνεχώς. Επομένως, χρειάζεται βαθιά γνώση του 

κλάδου που ανήκει κάθε επιχείρηση καθώς και καλή αντίληψη του είδους των 

αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν (McGahan, 2004). 

Οι επιχειρηματικοί κλάδοι εξελίσσονται με τέσσερις διακριτούς τύπους 

αλλαγών: ριζοσπαστική αλλαγή, προοδευτική αλλαγή, δημιουργική αλλαγή, και 

αλλαγή διαμεσολάβησης. Επιπλέον, η στρατηγική-το σχεδίου της επιχείρησης για 

την επίτευξη απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου, δεν μπορεί να πετύχει αν 

δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τον τύπο της αλλαγής του κλάδου. Οι τέσσερις τύποι 

αλλαγών θέτουν όρια για το τι θα δημιουργήσει κέρδη σε μια επιχείρηση. Πολλές 

εταιρείες έχουν υποστεί απώλειες, επειδή προσπάθησαν να καινοτομούν εκτός των 

εν λόγω ορίων (McGahan, 2004). 

Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική καινοτομίας που να λειτουργεί σε κάθε 

επιχείρηση και σε κάθε κλάδο. Αλλά αν η επιχείρηση κατανοήσει τη φύση των 

αλλαγών στον κλάδο της, μπορεί να καθορίσει ποιες στρατηγικές είναι πιθανό να 

επιτύχουν και ποιες θα αποτύχουν. 

1.8.1. Τέσσερις τύποι αλλαγών 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι τύποι των αλλαγών είναι τέσσερις, 

πριν, όμως, αναλυθούν, αξίζει να αναγνωριστούν οι δύο τύποι απειλών που 

υπάρχουν με βάση τις αλλαγές αυτές σύμφωνα με την Α. McGahan (2004).  

Η πρώτη είναι μια απειλή για τις βασικές δραστηριότητες, και αφορά είδη 

δραστηριοτήτων που έχουν ιστορικά δημιουργήσει κέρδη για το κλάδο. Αυτές 

απειλούνται όταν γίνουν λιγότερο σχετικές με τους προμηθευτές και τους πελάτες, 

λόγω κάποιας νέας, εξωτερικής εναλλακτικής λύσης.  

https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
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Η δεύτερη είναι μια απειλή για τα βασικά περιουσιακά στοιχεία- τους 

πόρους, τη γνώση, το εμπορικό σήμα κ.α. Αυτά απειλούνται αν αποτύχουν να 

παράγουν αξία όπως κάποτε έκαναν.  

Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες ώστε να αποφύγουν 

τις απειλές αυτές και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που συντελούνται στους 

κλάδους τους. 

Α)Ριζική Αλλαγή 

Η ριζική αλλαγή συμβαίνει όταν οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά 

περιουσιακά στοιχεία απειλούνται με απαξίωση. Η σημασία των καθιερωμένων 

δυνατοτήτων και οι πόροι του κλάδου έχουν μειωθεί από κάποια εξωτερική 

εναλλακτική. Η ριζική αλλαγή είναι σχετικά ασυνήθιστη και συνήθως συμβαίνει 

μετά την εισαγωγή κάποιας νέας τεχνολογίας. Οι κλάδοι που βρίσκονται σε μια 

ριζική τροχιά αλλαγής συχνά παραμένουν κερδοφόροι για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ειδικά αν οι εταιρείες σε αυτούς τους κλάδους περιορίσουν τις 

δεσμεύσεις τους. Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης χρόνο για να αναπτύξουν 

στρατηγικές επιλογές που μπορούν να ασκηθούν στο μέλλον, εφόσον 

αναγνωρίσουν την τροχιά που βρίσκονται αρκετά νωρίς. Η μόνη λογική προσέγγιση 

για την ριζική αλλαγή είναι η επιχείρηση να επικεντρωθεί στο τελικό αποτέλεσμα 

και τις επιπτώσεις της τρέχουσας στρατηγικής της. Η έξοδος δεν είναι η μόνη 

επιλογή, μερικές φορές οι λίγοι «επιζώντες» μπορούν να διατηρήσουν κερδοφόρες 

θέσεις μετά την αποχώρηση των υπολοίπων από τον κλάδο (McGahan, 2004).  

Β)Αλλαγή διαμεσολάβησης 

Η αλλαγή διαμεσολάβησης είναι πιο συχνή από ότι η ριζική αλλαγή του 

κλάδου. Συμβαίνει όταν οι αγοραστές και οι προμηθευτές έχουν νέες επιλογές, 

επειδή έχουν αποκτήσει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι κύριες 

δραστηριότητες των κλάδων είναι αυτές που απειλούνται. Αλλά τα βασικά στοιχεία 

του ενεργητικού αυτών των κλάδων- γνώση, μάρκα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ή 

ακόμα και εξειδικευμένος εξοπλισμός- διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας 

τους, εφόσον χρησιμοποιούνται με νέους τρόπους. Η διαχείριση μιας εταιρείας σε  

ένα κλάδο που αντιμετωπίζει αλλαγή διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά δύσκολη, 

επειδή οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρήσουν ταυτόχρονα τα πολύτιμα 

περιουσιακά τους στοιχεία και να αναδιαρθρώσουν τις βασικές σχέσεις τους. 

Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την αλλαγή της διαμεσολάβησης πρέπει να βρουν 

αντισυμβατικό τρόπο για να εξάγουν αξία από τους πόρους τους. Μπορούν να 

διαφοροποιηθούν εισάγοντας μια νέα επιχείρηση ή ακόμα και ένα νέο κλάδο. Ή 

μπορούν να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες σε πρώην ανταγωνιστές 

(McGahan, 2004). 

https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
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Γ)Δημιουργική Αλλαγή 

Στους κλάδους με δημιουργική πορεία αλλαγής, οι σχέσεις με τους πελάτες 

και τους προμηθευτές είναι γενικά σταθερές, αλλά το ενεργητικό τους αλλάζει 

συνεχώς. Ενώ, η καινοτομία υπό δημιουργική αλλαγή συμβαίνει σπασμωδικά 

(McGahan, 2004). 

Δ)Προοδευτική Αλλαγή 

Η προοδευτική αλλαγή είναι σαν τη δημιουργική αλλαγή στο γεγονός ότι οι 

αγοραστές, οι προμηθευτές, και ο κλάδος έχουν κίνητρα για να διατηρήσουν το 

status quo. Η διαφορά είναι ότι τα βασικά περιουσιακά στοιχεία δεν απειλούνται με 

απαξίωση στο πλαίσιο της προοδευτικής αλλαγής, οι κλάδοι είναι πιο σταθεροί από 

εκείνους στη δημιουργική αλλαγή. Παρουσιάζεται πρόοδος, και η τεχνολογία 

μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο, αλλά αυτό συμβαίνει εντός του υφιστάμενου 

πλαισίου της επιχείρησης. Οι επιτυχημένες εταιρείες στους κλάδους με 

προοδευτική αλλαγή τείνουν να αναγνωρίζονται από την οικονομική κοινότητα ως 

ελάχιστα επικίνδυνες με τη δυνατότητα για μέτρια απόδοση επενδύσεων. 

Μακροπρόθεσμα, όμως, οι εταιρείες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν 

πραγματικά πολύ μεγάλες συνολικές αποδόσεις για τους επενδυτές (McGahan, 

2004). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
https://hbr.org/search?term=anita+m.+mcgahan
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2. Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1. Εισαγωγή 

Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και 

προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.  Ένας ερευνητής καλείται να 

σχεδιάσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση με τον προβληματισμό του 

και σε συνάρτηση με το υπό εξέταση πεδίο και θέμα του. Η μεθοδολογία έρευνας 

αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής προσπάθειας του ερευνητή, οι 

οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις 

τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή 

της έρευνας του (Δημητρόπουλος, 2004). 

Δηλαδή, μεθοδολογία έρευνας είναι η κατανόηση της επιστημονικής 

ερευνητικής διαδικασίας: 

 Πώς θα σχεδιαστεί μια έρευνα. 

 Πώς θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα. 

Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή της μεθοδολογίας που θα 

ακολουθηθεί για την εκτενέστερη μελέτη και ανάλυση της διεθνούς επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, αλλά και στη συνέχεια για την υλοποίηση της έρευνας. Για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση να γίνει σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που προτείνεται από τους J.Webster και R.Watson (2002), και η οποία 

περιγράφεται αμέσως παρακάτω. 

2.2. Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster & Watson 

Κατά τους J.Webster και R.Watson (2002) η μεθοδολογία για την συγγραφή 

επιστημονικών άρθρων, θα πρέπει να βασίζεται σε μια επισκόπηση η οποία 

εξ’ολοκλήρου θα αναφέρεται στις έννοιες που απαντώνται στην έρευνα, ώστε να 

υπάρχει συνοχή στο περιεχόμενου του άρθρου. Σύμφωνα με την μεθοδολογία που 

προτείνουν, στην βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει να παρουσιάζονται οι 

βασικές έννοιες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο που μελετάται. Επίσης 

θα πρέπει να είναι καθορισμένα τόσο το εύρος όσο και τα όρια της μελέτης. 

Σύμφωνα με τους J.Webster και R.Watson (2002), μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος-αν όχι όλο- μιας έρευνας. Επομένως δεν 

θα πρέπει να περιορίζεται ούτε σε μια μόνο μεθοδολογία, ούτε σε άρθρα από μια 

μόνο πηγή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο περιορίζονται κατά πολύ τα αποτελέσματα της 

έρευνας και φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Για το λόγο αυτό οι J.Webster 

και R.Watson (2002), προτείνουν μια δομημένη προσέγγιση για τον τρόπο που θα 
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πρέπει να συλλέγεται το υλικό που είναι απαραίτητο για την βιβλιογραφική 

επισκόπηση. 

Κατά την πρώτη φάση  συλλέγονται άρθρα απο τα πιο γνωστά και 

φημισμένα περιοδικά που σχετίζονται με τον επιστημονικό τομέα που μελετάται. 

Εκτός όμως από τα περιοδικά, χρήσιμα είναι και πρακτικά από συνέδρια που έχουν 

άμεση σχέση με τον υπο εξέταση αντικείμενο. 

Στην δεύτερη φάση, αναζητώνται προγενέστερα άρθρα που έχουν αναφορές 

στα άρθρα που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση και επομένως εξετάζουν το ίδιο 

αντικείμενο. Στη φάση αυτή μελετώνται τα άρθρα αυτά και το κατά πόσο μπορούν 

να συμπεριληφθούν στην βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Αν η έρευνα είναι μεθοδευμένη τότε επιφέρει και το ζητούμενο 

αποτέλεσμα: τη πλήρη απογραφή της σχετικής βιβλιογραφίας. Μπορεί μάλιστα να 

γίνει εκτίμηση του αποτελέσματος αυτού ή το κατά πόσο κοντά σε αυτό είμαστε αν 

δεν διακρίνονται νέες έννοιες μέσα στο σύνολο των άρθρων που συλλέχθηκαν. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους J.Webster και R.Watson (2002) η βιβλιογραφική 

επισκόπηση θα πρέπει να είναι εννοιο-κεντρική και όχι  συγγραφο-κεντρική. 

Δηλαδή το οργανωτικό της πλαίσιο θα πρέπει να είναι καθορισμένο βάσει των 

εννοιών της και όχι να παρουσιάζεται μια περίληψη από σχετικά άρθρα.  

Ακόμη, ο τόνος και το ύφος της επισκόπησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Θα 

πρέπει να αποφεύγεται η αρνητική κριτική και να τονίζονται τα αποτελέσματα των 

ερευνών. Επίσης σημαντικό και χρήσιμο είναι να προτείνεται μελοντική μελέτη στο 

υπο εξέταση αντικείμενο. Επισημαίνοντας το κενό ανάμεσα στην γνώση που έχουμε 

και στη γνώση που θα έπρεπε να έχουμε-αλλά δεν έχουμε- για τον υπό εξέταση 

πεδίο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία και το κίνητρο σε άλλους ερευνητές να 

ασχοληθούν και να προσφέρουν με τη δική τους μελέτη (Webster,Watson, 2002). 

Όσον αφορά τον χρόνο της συγγραφής της επισκόπησης αν και οι απόψεις 

διαφέρουν, ο ενεστώτας κρίνεται ως ο πλέον ενδεδειγμένος. Κι αυτό γιατί 

προσφέρει αμεσότητα και βοηθάει τον αναγνώστη στην αποδοτικότερη και 

γρηγορότερη ανάγνωση της επισκόπησης (Webster,Watson, 2002). 

Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διόρθωση της αυτή είναι αναπόφευκτη 

τόσο απο τον ίδιο τον ερευνητή όσο και απο τρίτους που ειδικεύονται στο ίδιο 

γνωστικό αντικείμενο και οι οποίοι θα μπορούσαν να προτείνουν αλλαγές και 

βελτιώσεις (Webster,Watson, 2002). 
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Ολοκληρώνοντας το άρθρο τους οι J.Webster και R.Watson (2002) 

παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η ιδανική βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Σύμφωνα με αυτά, η βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει: 

 Να παρακινεί την έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα και να εξηγεί την 

συνεισφορά της.  

 Να περιγράφει τις βασικές έννοιες. 

 Να περιγράφει λεπτομερώς τα όρια της έρευνας. 

 Να παρουσιάζει τη σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία του θέματος που 

αναλύεται αλλά και των συναφών γνωστικών πεδίων. 

 Να αιτιολογεί τις προτάσεις που παρουσιάζει μέσα απο θεωρίες, εμπειρικά 

ευρήματα και πρακτικά παραδείγματα. 

 Να παρουσιάζει τα συμπεράσματα των επιπτώσεων της στους ερευνητές 

 Και, πάνω από όλα, να είναι επεξηγηματική και δημιουργική. 

2.3. Εφαρμογή της μεθοδολογίας Webster & Watson 

Αρχικά, για να ξεκινήσει η παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το θέμα προς 

εξέταση. Το θέμα επιλέχθηκε έπειτα από πρόταση του κ.Φούσκα Κωνσταντίνου 

βάσει των ενδιαφερόντων του Ποτούρη Παναγιώτη αλλά και σε σχέση με τη 

σημαντικότητα που παρουσιάζει το εν λόγω θέμα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Αφού επιλέχθηκε το θέμα, ορίστηκε ένα από τα σημαντικότερα μέρη μιας εργασίας, 

ο τίτλος της. Θέλαμε ο τίτλος να είναι περιεκτικός, σαφής, και να δίνει αμέσως στον 

αναγνώστη μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενο της έρευνας μας. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε ο τίτλος της εργασίας μας να είναι: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Επιχειρηματικών Κλάδων: Έρευνα Μελετών Περίπτωσης». 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και 

πρακτικών από σημαντικά επιστημονικά συνέδρια, σύμφωνα με όσα προτείνονται 

και από τους J.Webster και R.Watson (2002). Τα άρθρα αυτά μάλιστα 

προσπαθήσαμε να είναι από διαφορετικές πηγές και να εξετάζουν το πεδίο από 

διαφορετικές οπτικές. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις εξής ηλεκτρονικές 

βάσεις: scopus.com, googlescholar.com, sciencedirect.com και researchgate.com. Οι 

λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το στάδιο αναζήτησης ήταν : «digital 

transformation», «information technology» και «innovation». Τα αποτελέσματα 

ήταν χιλιάδες για αυτό και ακολούθησε κάποια διαλογή των άρθρων αυτών. Κατά 

τη διαλογή αποκλείστηκαν όσα επιστημονικά άρθρα και έρευνες δεν περιείχαν στον 

τίτλο τους τις λέξεις «digital transformation», «innovation» και «information 
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technology» αλλά και εκείνα που από τον τίτλο τους καταλαβαίναμε πως δεν είχαν 

άμεση σχέση με το αντικείμενο το οποίο ασχολούμαστε στην παρούσα έρευνα. 

Επίσης, αποκλείστηκαν και όσα από τα άρθρα ή τις μελέτες ήταν επί πληρωμή και η 

πρόσβασή τους ήταν περιορισμένη. 

Αφού μελετήθηκαν τα παραπάνω άρθρα και έγινε η κατανόηση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάσαμε στον μετασχηματισμό σε σχέση με 

σημαντικούς κλάδους και στις αλλαγές που επιφέρει στους κλάδους αυτούς. Οι 

λέξεις κλειδιά σε αυτή τη φάση ήταν: «digital transformation of industries», «how 

industries changes», «information technology and transformation of industries». Και 

πάλι έγινε διαλογή των πηγών, αποκλείοντας τα διπλότυπα, τις πηγές επί πληρωμή 

και περιορισμένη πρόσβαση, εκείνα που από τον τίτλο τους καταλαβαίναμε πως 

δεν ήταν σχετικά με το θέμα μας και εκείνα που δεν περιείχαν στον τίτλο τους 

κάποια από τις λέξεις κλειδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση και της αναζήτησης αυτής ακολούθησε μία 

στοχευμένη αναζήτηση για τους κλάδους που θα εξεταστούν και οι οποίοι 

προέκυψαν από το πόσο συχνά εμφανίζονταν στα παραπάνω άρθρα αλλά και σε 

νέα άρθρα που αναζητήθηκαν στο Google για τους κλάδους που άλλαξαν εξαιτίας 

των νέων τεχνολογιών. Με βάση τα αποτελέσματα δημιουργήθηκε το διάγραμμα 

της εικόνας 2.1. Σε αυτό φαίνονται οι 5 κλάδοι που εμφανίστηκαν πιο συχνά στην 

βιβλιογραφία και αποφασίστηκε να είναι αυτοί που θα ασχοληθούμε εκτενέστερα.  
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Εικόνα 2.1. Επιλογή κλάδων 

Συγκεκριμένα, οι κλάδοι και τα αντίστοιχα άρθρα που αναφέρονται σε κάθε 

έναν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κλάδος Άρθρα που γίνεται αναφορά 

Tourism (Travel & Transport)  «Information technology and the 

transformation of industries: Three 

research perspectives» 

 «How Digital Disruption Is 

Redefining Industries» 

 «5 Businesses That Technology Has 

Dramatically Changed» 

 «5 Industries Radically Transformed 

by the Internet»(2) 

E-commerce  «Information technology and the 

transformation of industries: Three 

research perspectives» 

 «5 Businesses That Technology Has 

Dramatically Changed» (2) 

 «5 Industries Radically Transformed 

by the Internet» 

 «4 industries about to be 

transformed by the Internet» 

Music  «5 Businesses That Technology Has 

Dramatically Changed» 

 «5 Industries Radically Transformed 

by the Internet» 

 «10 industries that are changing 

because of data» 

Communication & Social Media  «How Digital Disruption Is 

Redefining Industries» 

 «10 industries that are changing 

because of data» 
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 «How industries Change» 

Financial  «Information technology and the 

transformation of industries: Three 

research perspectives» 

 «4 industries about to be 

transformed by the Internet» 

 «How Digital Disruption Is 

Redefining Industries» 

Healthcare  «How Digital Disruption Is 

Redefining Industries» 

 «4 industries about to be 

transformed by the Internet». 

Gaming  «10 industries that are changing 

because of data» 

Energy  «10 industries that are changing 

because of data» 

Insurance  «10 industries that are changing 

because of data» 

Movies  «4 industries about to be 

transformed by the Internet» 

Education   «How Digital Disruption Is 

Redefining Industries» 

Newspaper  «5 Businesses That Technology Has 

Dramatically Changed» 

Πίνακας 2.1. Κλάδοι και άρθρα που εντοπίστηκαν 

Ακολούθως αναζητήσαμε άρθρα για την αλλαγή των επιλεγμένων κλάδων 

(Μουσική, Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 

Τουρισμός, Χρηματοοικονομικά) λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας. Η 

αναζήτηση αυτή έγινε τόσο στην ελληνική αλλά κυρίως στην αγγλική γλώσσα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 2.2. με τα στάδια αναζήτησης και το 

σκοπό κάθε σταδίου. Ενώ στον πίνακα 2.3 εμφανίζονται οι λέξεις κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο. 



30 

 

Στάδιο Σκοπός Αναζήτησης 

1ο  Στάδιο  Γενικά Στοιχεία για τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό. 

 Γενικά Στοιχεία για τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας. 

2ο Στάδιο  Πως επηρεάζει ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός τους κλάδους. 

 Πως αλλάζουν οι κλάδοι. 

3ο Στάδιο  Γενικά στοιχεία για τους 

κλάδους: Μουσική, Επικοινωνία 

και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 

Τουρισμός, Χρηματοοικονομικά. 

 Πως άλλαξαν οι κλάδοι αυτοί. 

Πίνακας 2.2. Στάδια και σκοπός αναζήτησης 

Στάδιο Λέξεις-Κλειδιά 

1ο  Στάδιο  Digital transformation 

 Innovation  

 Information technology 

2ο  Στάδιο  Digital transformation of 

industries 

 How industries changed 

 Information technology and 

transformation of industries 

3ο  Στάδιο  Music Industry and I.T 

 Communication-Social Media 

Industry  

 E-commerce Industry 
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 E-Tourism Industry 

 Fintech  

Πίνακας 2.3. Στάδια και λέξεις κλειδιά 

Πέραν όμως της αναζήτησης σε επιστημονικά άρθρα και μελέτες, έγινε και 

αναζήτηση ιστοσελίδων αλλά και βιβλίων εστιασμένη στο αντικείμενο που 

ασχολούμαστε. Η αναζήτηση των ιστοσελίδων έγινε μέσω του google.com και 

περιελάμβανε όλες τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν και στις αναζητήσεις 

από τις βάσεις δεδομένων. Η αναζήτηση σε βιβλία, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, έγινε 

από τη βάση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χρησιμοποιώντας και πάλι τις ίδιες ή 

ελάχιστα διαφοροποιημένες λέξεις κλειδιά με προηγουμένως.  

Στον πίνακα 2.4. φαίνονται οι πηγές που χρησιμοποιήσαμε για να 

αντλήσουμε την βιβλιογραφία, καθώς και τι επιζητούσαμε απο κάθε πηγή. 

Πηγή Σκοπός 

 scopus.com 

 googlescholar.com  

 sciencedirect.com  

 researchgate.com 

 

Αναζήτηση επιστημονικών άρθρων 

 google.com  Αναζήτηση ιστοσελίδων 

 Uom.lib Αναζήτηση βιβλίων 

Πίνακας 2.4. Πηγές και σκοπός αναζήτησης 

 
Αφού ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση, αποφασίστηκε ο τρόπος 

με τον οποίο θα γίνει η έρευνας μας. Αποφασίσαμε η έρευνα μας να είναι 
περισσότερο ποιοτική και λιγότερο ποσοτική εξετάζοντας ενά μικρό αριθμό από 
μελέτες περίπτωσης/επιχειρηματικούς κλάδους. Η χρήση μελετών περίπτωσης στην 
έρευνα μας έγινε για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται κυρίως με την φύση της 
έρευνας μας και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της. Παρακάτω γίνεται 
ανάλυση της μελέτης περίπτωσης ως τρόπου έρευνας. 
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2.4. Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης (case study) ως τρόπος 

έρευνας 

Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας από τους πολλούς τρόπους έρευνας στις 

κοινωνικές επιστήμες. Κάθε μέθοδος έχει ιδιόμορφα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, ανάλογα με τρεις προϋποθέσεις: το είδος της ερώτησης της 

έρευνας, ο έλεγχος που ένας ερευνητής έχει πάνω από την πραγματική 

συμπεριφορά του γενονότος, και η εστίαση σε σύγχρονα, σε αντίθεση με τα 

ιστορικά φαινόμενα. Σε γενικές γραμμές, η  μελέτη περίπτωσης είναι η 

προτιμώμενη μέθοδος, όταν (α) τίθονται οι ερωτήσεις «πώς;» ή «γιατί;», (β) ο 

ερευνητής έχει ελάχιστο έλεγχο επί των συμβάντων, και (γ) η εστίαση είναι σε ένα 

σύγχρονο φαινόμενο μέσα σε ένα πλαίσιο πραγματικής ζωής. Η κατάσταση αυτή 

διακρίνει την περιπτωσιολογική μελέτη από άλλους τύπους της έρευνας των 

κοινωνικών επιστημών (Yin, 2009:2).  

Ως μέθοδος έρευνας, η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται σε πολλές 

περιπτώσεις, για να συμβάλλει στη γνώση για ατομικά, ομαδικά, οργανωτικά, 

κοινωνικά, πολιτικά, και τα συναφή φαινόμενα. Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι η μελέτη 

περίπτωσης χρησιμοποιείται εξίσου στην ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική 

επιστήμη, την ανθρωπολογία, την κοινωνική εργασία, τις επιχειρήσεις, την 

εκπαίδευση, τη νοσηλευτική, καθώς και στη κοινότητα του σχεδιασμού. Οι 

περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί και στα οικονομικά (Yin, 2009:4). 

 Στην προσπάθεια του ο Yin (2009:18) να ορίσει τι είναι η μελέτη περίπτωσης 

καταλήγει ότι μια μελέτη περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα, που ερευνά ένα 

σύγχρονο φαινόμενο σε βάθος και εντός του πραγματικού πλαισίου του, ειδικά 

όταν τα όρια μεταξύ του φαινομένου και του πλαισίου δεν είναι εμφανή. Η λέξη 

«περίπτωση» («case») σημαίνει «ένα παράδειγμα» και το κεντρικό χαρακτηριστικό 

του σχεδιασμού της έρευνας μελέτης περίπτωσης είναι η διερεύνηση της μίας ή των 

περισσότερων ειδικών «περιπτώσεων». Μια περίπτωση μπορεί να είναι κάτι 

σχετικά σταθερό όπως μια οργάνωση, μια ομάδα ή ένα άτομο, ή κάτι πιο 

αφηρημένο, όπως ένα γεγονός, μια απόφαση της διοίκησης ή ένα πρόγραμμα 

αλλαγής. Άλλα κοινά χαρακτηριστικά της μελέτης περίπτωσης περιλαμβάνουν: 

 Σε βάθος μελέτη ενός μικρού αριθμού περιπτώσεων. 

 Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται για ένα μεγάλο αριθμό 

χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης. 

 Οι περιπτώσεις μελετώνται στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής τους. 
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 Χρησιμοποιούνται πολλαπλές πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 

συνεντεύξεων, παρατήρησεων, αρχειακών έγγραφων κ.α. (Gomm, Hammersley, 

Foster,  2000). 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές εφαρμογές της έρευνας με τη 

χρήση μελέτης περίπτωσης. Η πιο σημαντική είναι να εξηγήσει την αιτιώδη 

συνάφεια με τις παρεμβάσεις της πραγματικής ζωής που είναι υπερβολικά 

πολύπλοκο για τον ερευνητή. Μια δεύτερη εφαρμογή είναι να περιγράψει μια 

παρέμβαση και το πλαίσιο της πραγματικής ζωής στο οποίο συνέβη. Τρίτον, οι 

μελέτες περίπτωσης μπορεί να απεικονίζουν ορισμένα θέματα στο πλαίσιο μιας 

αξιολόγησης, και πάλι σε περιγραφική λειτουργία. Τέταρτον, η στρατηγική μελέτης 

περίπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει καταστάσεις στις οποίες 

αξιολογούνται η παρέμβαση η οποία δεν έχει σαφή και ενιαίο σύνολο 

αποτελεσμάτων (Yin, 2009:20). 

Ως διαδικασία η έρευνα μελέτης περίπτωσης είναι γραμμική, αλλά 

επαναλαμβανόμενη διασικασία με διακριτά μέρη που αλληλοσυνδέονται. Σε μια 

προσπάθεια αποτύπωσης της διασικασίας αυτής και των βημάτων της ο Yin 

(2009:1) καταλήγει στο παρακάτω σχήμα. 

   
Εικόνα 2.2. Τα βήματα της έρευνας με χρήση μελέτης περίπτωσης (Yin, 2009:1) 

Θα πρέπει, λοιπόν, να πάμε κι εμείς στο επόμενο βήμα μετά την απόφαση 

για τη χρήση της μελέτης περίπτωσης ως τρόπου έρευνας. Το βήμα αυτό δεν είναι 
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άλλο από τον σχεδιασμό. Απαραίτητο εργαλείο στη φάση αυτή είναι το 

«πρωτόκολλο μελέτης περίπτωσης». 

2.5. Το Πρωτόκολλο μελέτης περίπτωσης (Case Study Protocol) 

 Σύμφωνα με τον Yin (2009) ως γενικό θέμα, ένα πρωτόκολλο μελέτης 

περίπτωσης θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Επισκόπηση του έργου μελέτης περίπτωσης (στόχοι του έργου, θέματα μελέτης 

περίπτωσης, καθώς και τις σχετικές ερμηνείες σχετικά με το θέμα που 

διερευνάται). 

 Πεδίο διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων των πηγών των δεδομένων). 

 Ερωτήσεις μελέτης περίπτωσης (οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που ο ερευνητής 

της μελέτης περίπτωση πρέπει να έχει κατά νου για τη συλλογή δεδομένων, 

καθώς και οι πιθανές πηγές πληροφόρησης για την απάντηση σε κάθε 

ερώτηση). 

 Οδηγό για την έκθεση της μελέτης περίπτωσης (περίγραμμα, μορφή για τα 

δεδομένα, τη χρήση και την παρουσίαση άλλων εγγράφων, καθώς και 

βιβλιογραφικές πληροφορίες). 

Στην προσπάθεια μας να σχεδιάσουμε το δικό μας πρωτόκολλο μελέτης 

περίπτωσης ακολουθήσαμε αυτό που προτείνεται από τους Brereton, Kitchenham, 

Budgen, και  Li (2008). Οι ενότητες που περιέχονται σε αυτό φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα. 

 

Ενότητες 

1. Υπόβαθρο 

2. Σχεδιασμός 

3. Επιλογή Περιπτώσεων 

4. Διαδικασίες Μελέτης 

Περίπτωσης 

5. Συλλογή Δεδομένων 

6. Ανάλυση 
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7. Εγκυρότητα σχεδίου 

8. Χρονοδιάγραμμα 

Πίνακας 2.5. Ενότητες Πρωτοκόλλου Μελέτης Περίπτωσης σύμφωνα με τους Brereton, 

Kitchenham, Budgen, και  Li (2008) 

Αμέσως παρακάτω θα γίνει η ανάλυση τους για την δική μας έρευνα. 
 

Υπόβαθρο 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μέσα και από την βιβλιογραφία είναι 

φανερό ότι πολύ λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί σε επίπεδο κλάδου, κι αυτό διότι είναι 

δύσκολο να γίνει. Μελετώντας ένα ολόκληρο κλάδο είναι πιο δύσκολο από ότι 

μελετώντας ένα ή περισσότερους οργανισμούς. Επίσης, είναι δύσκολο να μπουν 

όρια γύρω και να κατανοήσουμε πλήρως ένα ολόκληρο κλάδο, ιδιαίτερα τα όρια 

μπορεί να αλλάξουν.  

Εμείς, ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τους πέντε κλάδους 

που αναφέρονται και παραπάνω (Μουσική, Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τουρισμός και Χρηματοοικονομικά). Για να το 

καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να θέσουμε κάποια βασικά ερωτήματα που θα 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλους τους κλάδους και μέσα από τα οποία 

θα βγούνε τα συμπεράσματα της έρευνας μας. Τα ερωτήματα αυτά, τα οποία και 

προέκυψαν μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας και τα οποία χρήζουν έρευνας 

για κάθε κλάδο είναι: 

 Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου; 

 Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου; 

 Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

 Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

 Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα (μετασχηματισμός της εμπειρίας 
των πελατών, μετασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών ή/και  
μετατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων); 

 Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον κλάδο (ριζοσπαστική αλλαγή, 
προοδευτική αλλαγή, δημιουργική αλλαγή, ή αλλαγή διαμεσολάβησης); 

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 
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Σχεδιασμός 
 

Για να καταφέρουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα θα 

μελετήσουμε τους 5 κλάδους και 10 σημαντικές επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο και τον 

τρόπο που αυτές λειτουργούν και επηρεάζουν τον κλάδο  που δραστηριοποιούνται 

στο σύνολο του. Μέσα από την μελέτη των επιχειρήσεων αυτών θα 

προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για ολόκληρο τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Αφού βγουν τα συμπεράσματα για το σύνολο του κάθε 

κλάδου θα τα συγκρίνουμε ώστε να βγουν και γενικότερα συμπεράσματα για τον 

μετασχηματισμό των κλάδων που είναι και το τελικό μας ζητούμενο. 

Επιλογή Περιπτώσεων 
 
Η επιλογή των κλάδων που θα μελετήσουμε όπως αναφέρθηκε και εκτενώς 

παραπάνω έγινε με βάση την συχνότητα και το πλήθος που εμφανίστηκαν στην 

βιβλιογραφία. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα μελετηθούν αυτές επιλέχτηκαν 

με βάση την σημαντικότητα τους, την επιτυχία τους και το μερίδιο που έχουν στον 

κλάδο. 

Διαδικασίες Μελέτης Περίπτωσης  
 
 Οι διαδικασίες που θα λάβουν χώρα θα έχουν να κάνουν με την μελέτη των 

5 κλάδων, οι οποίες θα είναι και οι υπό εξέταση «περιπτώσεις» («cases»). Επίσης, 

θα υπάρξει μελέτη και 10 σημαντικών επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο, οι οποίες θα 

έχουν το ρόλο παραδειγμάτων. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Επομένως, συμπερασματικά, οι διαδικασίες που θα λάβουν χώρα 

θα είναι: συλλογή των δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων και καταγραφή των 

αποτελεσμάτων. 

Συλλογή Δεδομένων 
 
Τα στοιχεία που θα συλλέγονται για κάθε κλάδο θα είναι αρχικά κάποια 

βασικά σε σχέση με το είδος του κλάδου και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 

χώρα σε αυτόν. Επίσης, θα γίνει συλλογή στοιχείων για τις επιχειρήσεις που θα 

παρουσιαστούν στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε καλύτερα τον κλάδο και να 

απαντήσουμε στις βασικές ερωτήσεις που έχουν τεθεί παραπάνω. 

Για την συλλογή των στοιχείων αυτών θα χρησιμοποιήσουμε κατά κύριο 

λόγο την μηχανή αναζήτησης της Google. Φυσικά, τα στοιχεία αυτά θα εκτιμηθούν 

και θα γίνει μια διαλογή για να προκύψουν αυτά που εν τέλει θα χρησιμοποιηθούν. 
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Δεδομένα, επίσης, θα υπάρχουν και κατά την απάντηση των ερωτημάτων. Τα 

δεδομένα αυτά θα είναι που θα αναλυθούν περαιτέρω ώστε να προκύψουν τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

Ανάλυση 
 
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα εξεταστούν τόσο σε επίπεδο κλάδου, 

για να βγουν κάποια συμπεράσματα για κάθε κλάδο, όσο και συνολικά για τους 5 

κλάδους ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

κλάδων, γενικά. Για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα δεν αρκεί ένα φαινόμενο να 

παρουσιαστεί μια μόνο φορά αλλά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έτσι ώστε να 

πούμε ότι ισχύει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο λόγος 

που τέθηκε το κάθε ερώτημα ξεχωριστά, αναδεικνύοντας το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

 

Ερώτημα Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα 

1. Ποιές είναι οι σημαντικές 
επιχειρήσεις του κλάδου; 

 Ανάδειξη επιχειρήσεων που θα 
μελετήσουμε. 

 Καλύτερη κατανόηση του κλάδου. 

2. Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν 
να ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες 
έφεραν; 

 Εύρεση παραγόντων για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης. 

 Εύρεση καινοτομιών που οδηγούν 
μια επιχείρηση να ηγηθεί ενός 
κλάδου. 

3. Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 
επιχειρήσεις του κλάδου; 

 Επαλήθευση ή μη της θεωρίας ότι οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις συνήθως είναι 
αυτές που αλλάζουν τους κλάδους. 

4. Πώς επηρέασαν τον κλάδο;  Κατανόηση τρόπου που μια ή 
περισσότερες επιχείρησεις μπορούν 
να επηρεάσουν και να αλλάξουν 
ολόκληρο κλάδο. 

5. Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος;  Ανάδειξη διαδικασίας 
μετασχηματισμού ενός ολόκληρου 
κλάδου. 

6. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κλάδου; 

 Εύρεση παραγόντων που 
επηρεάζουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό ενός κλάδου. 

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων για 
κάθε κλάδο και εξαγωγή γενικότερου 
συμπεράσματος. 

7. Ποιές μορφές μετασχηματισμού 
έλαβαν χώρα; 

 Ανάδειξη των μορφών που 
εμφανίζονται συχνότερα και αυτών 
που εμφανίζονται σπανιότερα. 
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8. Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα 
στον κλάδο; 

 Ανάδειξη των τύπων αλλαγών που 
εμφανίζονται συχνότερα και αυτών 
που εμφανίζονται σπανιότερα. 

9. Ποια προβλήματα 
αντιμετωπίστηκαν κατά τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Εξακρίβωση προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν στην θεωρία και 
ανάδειξη νέων. 

10. Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Εξακρίβωση οφελών που 
παρουσιάστηκαν στην θεωρία και 
ανάδειξη νέων. 

Πίνακας 2.6. Ερωτήματα και επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Εγκυρότητα σχεδίου 
 
 Για να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα επιλέχθηκε να μελετηθούν 5 

κλάδοι και 10 επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο. Όπως, γίνεται εύκολα αντιληπτό ο 

αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να 

εστιάσουμε καλύτερα στους υπό εξέταση κλάδους και στις υπό εξέταση 

επιχειρήσεις και να βγάλουμε ορθότερα συμπεράσματα σε σχέση με το να 

μελετούσαμε μεγαλύτερο δείγμα αλλά να αδυνατούσαμε να εστιάσουμε σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά. Με άλλα λόγια η έρευνα μας είναι ποιοτική και όχι ποσοτική 

με στόχο να μελετηθούν σε βάθος τα δείγματα μας και να βγουν πιο αναλυτικά 

αποτελέσματα/συμπεράσματα. 

Χρονοδιάγραμμα 
 
 Όσον αφορά το χρόνο που χρειαστήκαμε για την παρούσα έρευνα αυτός 
ήταν περίπου 7 μήνες. Τους πρώτους δύο μήνες ασχοληθήκαμε με την εύρεση του 
θέματος και τον σχεδιασμό της έρευνας μας. Ακολούθησαν περίπου δύο μήνες 
μελέτης της βιβλιογραφίας. Τους επόμενους δύο μήνες συλλέξαμε τα δεδομένα και 
ξεκινήσαμε να καταγράφουμε τα όσα είχαμε προηγουμένως μελετήσει. Τον 
τελευταίο μήνα ασχοληθήκαμε με την καταγραφή και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. 
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3. Επιχειρηματικοί κλάδοι έρευνας 

3.1. Εισαγωγή 

 Όπως αναφέρεται και στην ενότητα 2.3 με βάση την συχνότητα που 

εμφανίστηκαν οι διάφοροι επιχειρηματικοί κλάδοι στη βιβλιογραφία μας 

καταλήξαμε στους πέντε με τους οποίους θα ασχοληθούμε εκτενώς στην 

προσπάθεια μας να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν  στην ενότητα 2.5. 

Οι κλάδοι τους οποίους θα μελετήσουμε είναι οι παρακάτω: 

 Μουσική (Music industry) 

 Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Communication & Social 

Media industry) 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce industry) 

 Τουρισμός (Tourism industry) 

 Χρηματοοικονομικά (Financial industry) 

 

Ενώ οι ερωτήσεις που θα απαντηθούν για κάθε ένα κλάδο, είναι: 

 Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου; 
 Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 
 Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου; 
 Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 
 Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 
 Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 
 Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα; 
 Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον κλάδο; 
 Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 
 Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 
Η μελέτη των κλάδων θα γίνει με την σειρά που αναφέρονται παραπάνω, 

ξεκινώντας από τον κλάδο της Μουσικής Βιομηχανίας. 
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3.2. Ο κλάδος της Μουσικής Βιομηχανίας 

3.2.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει στη Wikipedia η μουσική βιομηχανία 

(αγγλικά: music industry ή music business) απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις και τα 

πρόσωπα που κερδίζουν χρήματα δημιουργώντας και πουλώντας μουσική. 

Ανάμεσα στις πολυάριθμες ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν 

συναντούμε: τους μουσικούς που συνθέτουν και εκτελούν τα μουσικά κομμάτια, τις 

εταιρείες και τους επαγγελματίες που δημιουργούν και πωλούν την ηχογραφημένη 

μουσική (π.χ. εκδότες, παραγωγοί, μηχανικοί, δισκογραφικές εταιρείες, φυσικά και 

διαδικτυακά καταστήματα, εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων), τα πρόσωπα που 

διοργανώνουν ζωντανές μουσικές παραστάσεις (αντζέντες, διαφημιστές, ιδιοκτήτες 

και υπάλληλοι αιθουσών και χώρων μουσικής, προσωπικό που απασχολείται στις 

περιοδείες), τους επαγγελματίες που βοηθούν τους μουσικούς να διαχειριστούν την 

καριέρα τους (κυνηγοί ταλέντων, διευθυντές επιχειρήσεων, ειδικευμένοι 

δικηγόροι), τους επαγγελματίες που αναμεταδίδουν τη μουσική (μέσω δορυφόρου, 

Διαδικτύου και ραδιοφώνου), τους δημοσιογράφους, τους καθηγητές μουσικής, τα 

πρόσωπα που απασχολούνται στον τομέα παραγωγής μουσικών οργάνων, καθώς 

και πολλούς άλλους. 

Η μουσική βιομηχανία με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα 

διαμορφώθηκε στα μέσα του 20ού αιώνα, όταν οι ηχογραφήσεις αντικατέστησαν 

τις παρτιτούρες ως το σημαντικότερο παράγοντα του χώρου: στον εμπορικό κόσμο, 

οι άνθρωποι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τον όρο «βιομηχανία ηχογραφήσεων» ως 

συνώνυμο της «μουσικής βιομηχανίας». Από κοινού με τις πολυάριθμες θυγατρικές 

τους, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αυτής ελέγχεται από τρεις μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις: το γαλλικής ιδιοκτησίας Universal Music Group, την 

ιαπωνικής ιδιοκτησίας Sony Music Entertainment και το αμερικανικό Warner Music 

Group.  

Η αγορά της ηχογραφημένης μουσική, ωστόσο, όπως και τόσες άλλες 

αγορές, θα επηρεαστούν από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι Ψηφιακές 

υπηρεσίες αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς στο παγκόσμιο κοινό της 

μουσικής, ενώ οι υφιστάμενες υπηρεσίες βελτιώνονται στην ποιότητα και την 

καταναλωτική εμπειρία. Η τεχνολογική έκρηξη των νέων συνδεδεμένων συσκευών 

(tablets, smartphones κ.α) επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαμβάνουν μουσική 

με τον πιο εύκολο τρόπο από ό,τι ποτέ πριν. Η παγκοσμιοποίηση ανοίγει νέες 

αγορές, με τις δισκογραφικές εταιρείες να είναι πλέον σε θέση να φθάσουν στους 

καταναλωτές σε εδάφη όπου υπήρχε λίγη προηγούμενη υποδομή του λιανικού 

εμπορίου (IFPI, 2013). Οι παίκτες στο καινούργιο περιβάλλον που διαμορφώνεται 

είναι: 
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 Στο περιεχόμενο, οι εταιρείες περιεχομένου (π.χ. οι δισκογραφικές). 

 Στη διαχείριση πληροφορίας, οι εταιρείες πλnροφορικής (π.χ. η Apple με το 

iTunes). 

 Στην υποδομή, οι εταιρείες υλικού (hardware) και κυρίως οι τnλεπικοινωνίες 

(Η Apple πάλι μετέχει σ'αυτό το επίπεδο με το iPod) (Κλήμης, 2007). 

 Ο κλάδος της μουσικής έχει μια σειρά από υπηρεσίες που λειτουργούν 

σήμερα σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους καταναλωτές ολοένα και 

περισσότερους εξελιγμένα τρόπους για να βιώσουν τη μουσική. Ο αυξημένος 

ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε ένα νέο κύμα καινοτομιών στον τομέα. Βασικά 

πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν την έναρξη των cloud-based υπηρεσιών,  

την βελτίωση των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, καθώς και την ανάπτυξη  των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως κανάλια για την προώθηση της μουσικής (IFPI, 

2013). 

Τα «Download stores» συνεχίζουν να βλέπουν συνεχώς τις πωλήσεις τους να 

αυξάνονται και να εξαπλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιπροσωπεύουν περίπου 

το 70 τοις εκατό των παγκόσμιων ψηφιακών εσόδων. Σημαντικοί φορείς της 

τεχνολογίας - η Amazon, η Apple, η Google, και η Microsoft - έχουν ενταχθεί στην 

αγορά με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες τους (IFPI, 2013). 

Οι υπηρεσίες streaming μουσικής βίντεο βλέπουν επίσης ισχυρή ανάπτυξη. 

Το YouTube, η πιο δημοφιλής ψηφιακή υπηρεσία βίντεο, έχει πάνω από 15 

δισεκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα. Εννέα στα 10 από τα πιο δημοφιλή βίντεο 

σχετικά με την υπηρεσία είναι που σχετίζονται με τη μουσική, και το εξειδικευμένο 

μουσικό βίντεο. Οι υπηρεσίες, VEVO και η Warner Music Sound, είναι δύο από τις 

τρεις πρώτες στα κανάλια του YouTube. Το ραδιόφωνο μέσω Internet, επίσης, 

γνωρίζει ραγδαία αύξηση στη δημοτικότητα, με κορυφαία υπηρεσία το Pandora 

Radio. Υπηρεσίες όπως το iHeartRadio γνωρίζουν επίσης αυξανόμενη δημοτικότητα 

(IFPI, 2013). 

 Με άλλα λόγια το διαδίκτυο επιτρέπει την εύκολη αντιγραφή, αποθήκευση, 

διανομή και κατανάλωση των πνευματικών έργων, καταργώντας τα χωροχρονικά 

σύνορα (Νικολοπούλου, 2014). Οι τεχνολογίες που επέτρεψαν να γίνουν τα 

παραπάνω, είναι: 

 Μέθοδοι συμπίεσης των μουσικών αρχείων, με κύρια την τεχνολογία του 

MP3.  

 Ανάπτυξη λογισμικού που επιτρέπει την εύκολη αντιγραφή. 
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 Δίκτυο ομότιμων κόμβων (peer-to-peer ή p2p). Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται 

στην δημιουργία δικτύων υπολογιστών στα οποία ένας αριθμός από 

ομότιμους κόμβους, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξυπηρετητής (server) 

όσο και ως πελάτης (client). Το χαρακτηριστικό στοιχείο ενός p2p δικτύου 

είναι πως δεν υπάρχει ένας κεντρικός server αλλά η επικοινωνία γίνεται από 

όλους τους υπολογιστές που είναι στο δίκτυο (Νικολοπούλου, 2014). 

Οι παραπάνω τεχνολογικές εξελίξεις αποστεθεροποιήσαν το παραδοσιακό 
οικονομικό μοντέλο της μουσικής βιομηχανίας που στηριζόταν στην αρχή της 
σπανιότητας των αγαθών, τους περιορισμούς των υλικών φορέων και του απόλυτου 
ελέγχου της δημιουργίας, παραγωγής και διάθεσης των μουσικών έργων 
(Νικολοπούλου: 2014). Πλέον, όπως αναφέρει και η Νικολοπούλου (2014): 

 

 Τα μουσικά έργα διατίθενται μέσω του διαδικτύου ως άυλα αγαθά. 

 Η ψηφιοποίηση διαχωρίζει το περιεχόμενο από τον υλικό φορέα. 

 Δεν υφίστανται περιορισμοί του αποθηκευτικού χώρου. 

 Η ψηφιακή διάθεση καταργεί τα χωρικά και χρονικά σύνορα. 

 Η χρήση ενός μουσικού έργου από ένα καταναλωτή δεν μειώνει την 
διαθέσιμη ποσότητα του. 

 Η χρήση τους δεν εξαρτάται από καταβολή κάποιου αντιτίμου. 

 Ο χρήστης μπορεί εύκολα, γρήγορα και με μηδενικό κόστος να δημιουργήσει 
πιστά αντίγραφα και με την ίδια ευκολία και ταχύτητα μπορεί να τα διαθέσει 
μέσω των δικτύων p2p σε άλλους χρήστες. 

 Τα παραδοσιακά κανάλια διανομής της μουσικής απαξιώνονται. 

 Ο έλεγχος εκμετάλλευσης των έργων από τη μουσική βιομηχανία είναι 
ιδιαίτερα δύσκολος. 

 Ο θεσμός της πνευματικής ιδιοκτησίας αμφισβητείται ανοιχτά. 

Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω η μουσική βιομηχανία όπως την 

ξέρουμε σταματάει να υφίσταται πλέον. Οι πωλήσεις μουσικής σε φυσική μορφή 

(CD, Βινύλιο, Κασέτα) μειώνονται συνεχώς και την θέση τους παίρνουν τα ψηφιακά 

μέσα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αλλαγές που έλαβαν χώρα θα δούμε στην 

επόμενη ενότητα ποιές ήταν οι βασικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον 

κλάδο της μουσικής και πως αυτές άλλαξαν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. 
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3.2.2 Δραστηριότητες στο φυσικό vs δραστηριότητες στο ψηφιακό 

περιβάλλον 

Όταν στον κλάδο της μουσικής υπήρχαν μόνο τα φυσικά μέσα οι 

δραστηριότητες, οι οποίες λάμβαναν χώρο σε αυτόν, ήταν: A&R, παραγωγή, 

βιομηχανική παραγωγή, μάρκετινγκ και προώθηση, διαvομή και λιαvική πώληση. Οι 

δραστηριότητες αυτές φαίνονται σχηματικά, παρακάτω:  

 

 
Εικόνα 3.1. Η αλυσίδα δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον (Κλήμης:2007). 

Κι ας δούμε αναλυτικά κάθε δραστηριότητα και πως επηρεάστηκε από τις 

νέες τεχνολογίες: 

 

1. A&R (δnλαδή Artists & Repertoire). Είναι, ίσως, η πιο σημαντική δραστηριότητα 

μιας δισκογραφικής εταιρείας. Αναφέρεται στην ανακάλυψη νέων καλλιτεχνών, 

στην ανάπτυξη του ρεπερτορίου τους και στη παρακολούθηση τους για όσο 

διάστημα έχουν συμβόλαιο με την εταιρεία. Η λειτουργία αυτή δεν επηρεάστηκε 

άμεσα από τις νέες τεχνολογίες καθώς βασίζεται στην κρίση του ανθρώπου. 

Ευνοείται, όμως, η διάχυση της πληροφορίας, διότι με το ίντερνετ για παράδειγμα 

μπορεί κάποιος καλλιτέχνης στην Ελλάδα να ακουστεί από κάποιον παραγωγό σε 

οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και το αντίστροφο, στέλνοντας απλά ένα demo 

ψηφιακά. Ακόμη ένας A&R μάνατζερ μπορεί, πλέον, να ανακαλύπτει καλλιτέχνες 

online (Κλήμης, 2007).  

 

2. Παραγωγή. Στην λειτουργία αυτή περιέχονται δραστηριότητες όπως η 

ηχογράφηση της μουσικής και η χρηματοδότηση. Οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για 

την ανεύρεση πόρων (υλικών και άυλων, από χρnματοοικονομικούς έως 

ανθρώπινους), που απαιτούνται για το υπό κατασκευή project. Με την ανάπτυξη 

της ψηφιακής τεχνολογίας, σήμερα, μπορεί κάποιος να στήσει ένα επαγγελματικών 

αξιώσεων στούντιο στο σπίτι του και μάλιστα με μικρό κόστος. Παράλληλα, πολλοί 
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καλλλιτέχνες χρηματοδοτούν μόνοι τους την δουλειά τους και την προσφέρουν 

έτοιμη στην εταιρεία μόνο για διανομή και μάρκετινγκ. Άρα τουλάχιστον για τnν 

πλειοψηφία των παραγωγών που ετοιμάζονται τώρα, αλλά και στο μέλλον, η 

παραγωγή μπορεί να διαγραφεί ως λειτουργία αξίας που πρόσφερε μία 

δισκογραφική εταιρεία (Κλήμης, 2007). 

 

3. Βιομηχανική παραγωγή. Πρόκειται για την-πιθανότατα- πιο ευκολονόητη 

λειτουργία και αφορά την μαζική αναπαραγωγή του τελικού προϊόντος σε χιλιάδες 

αντίτυπα. Οι μεγάλες εταιρείες για χρόνια απολάμβαναν οικονομίες κλίμακας που 

τους έδινε ένα τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτnμα έναντι των ανεξάρτητων. Ενώ, 

παράλληλα, χρησιμοποιούσαν επίσης τnν ανεκμετάλλευτη δυναμικότητα των 

εργοστασίων τους για να τυπώσουν CD ανεξάρτητων εταιρειών. Η λειτουργία αυτή, 

όμως, είναι πλέον άχρηστη με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς 

αρκεί ένα αντίτυπο nχογραφημένης μουσικής σε έναν serνer για να έχουν 

προσπέλαση όλοι οι πιθανοί καταναλωτές/ακροατές. Άρα και η βιομηχανική 

παραγωγή μπορεί πλέον να διαγραφεί ως λειτουργία αξίας που προσφέρει μια 

δισκογραφική εταιρεία (Κλήμης, 2007). 

 

4. Μάρκετινγκ και Προώθnση. Μία από τις κύριες λειτουργίες των δισκογραφικών 

εταιρειών. Η δισκογραφική εταιρεία αναγνωρίζει το κοινό-στόχο στο οποίο 

απευθύνεται κάθε κυκλοφορία και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τη 

προωθήσει σε αυτό. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις 

με μίντια, κριτικούς και αλυσίδες και καταστήματα εμπορίου. Το μάρκετινγκ 

καθίσταται κεντρικής σnμασίας λειτουργία τnς δισκογραφικής εταιρείας. Η 

λειτουργία του μάρκετινγκ δεν αντικαθίσταται στο ψnφιακό περιβάλλον. Αντίθετα, 

εντείνεται σε μία ψnφιακή εποχή στnν οποία πλήθος μnνυμάτων ανταγωνίζονται 

για τnν πολύτιμη προσοχή του κοινού. Τέλος, το μάρκετινγκ ως λειτουργία μπορεί 

να ανατεθεί και σε εταιρείες οι οποίες παραδοσιακά δεν έχουν σχέση με τις 

δισκογραφικές. (Κλήμης, 2007). 

 

5. Διαvομή. Η λειτουργία αυτή παραδοσιακά ήταν η πιο σnμαvτική δραστnριότητα 

και το σημαντικότερο εμπόδιο εισόδου στον κλάδο. Όπως και με τnν παραγωγή οι 

ανεξάρτητες εταιρείες συνήθως αναθέτουν τnν διανομή στις μεγάλες. Άλλωστε, η 

διανομή ήταν η κύρια αιτία για την οποία ένας καλλιτέχνης θα υπέγραφε σε μια 

εταιρεία, διότι ήταν η μόνη λειτουργία τnν οποία δεν θα μπορούσε να κάνει μόνος 

του. Όπως και στην περίπτωση της βιομηχανικής παραγωγής, όμως, η διανομή είναι 

περιττή σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ένα αντίτυπο σε έναν server προσφέρει άμεση 

παγκόσμια προσπέλαση χωρίς τnν ανάγκη φυσικής διανομής και αποθήκευσης 

(Κλήμης, 2007). 
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6. Λιαvική πώληση. Είναι μια δραστnριότητα n οποία δεν ήταν ολοκλnρωμένη με 

τις άλλες που προαναφέρθnκαν σε καμία δισκογραφική, με εξαίρεση την ΕΜΙ. Και 

αυτής η προστιθέμενn αξία ατονεί στο ψnφιακό περιβάλλον, πρώτα από τα online 

καταστήματα όπως τα amazon.com και το iTunes τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερn 

ποικιλία και καλύτερες υπnρεσίες από οποιοδήποτε υπάρχον δισκοπωλείο και κατά 

δεύτερο από καινούριους τρόπους ανταλλαγής μουσικών αρχείων όπως το Ρ2Ρ 

filesharing κ.α. (Κλήμης, 2007). 

 

Όπως λοιπόν γίνεται εύκολα αντιληπτό πολλές από τις δραστηριότητες 

αυτές δεν έχουν πλέον αξία. Έτσι οδηγούμαστε στην εικόνα 3.2. Η αλυσίδα αξίας 

στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ως μόνους κρίκους την A&R και το μάρκετινγκ-

προώθηση. 

 
Εικόνα 3.2.Η καινούρια αλυσίδα δραστηριοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον 

(Κλήμης:2007). 

3.2.3. Τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα 

Εκτός όμως από τις δραστηριότητες άλλαξαν και τα επιχειρηματικά μοντέλα 
στον κλάδο της μουσικής. Αν και το παραδοσιακό μοντέλο παρέμεινε, 
αναπτύχθηκαν, επίσης, νέα. Στα νέα μοντέλα υπάρχει αυτό που ονομάστηκε 
«αποστάτης» και το οποίο χρησιμοποιεί παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη 
διανομή αρχείων και άλλα τα οποία διανέμουν νόμιμα τα αρχεία μουσικής. Κοινό 
χαρακτηριστικό των νέων μοντέλων είναι ότι πλέον αυτό που πωλείται δεν είναι 
τόσο κάποιο απτό προϊόν, όσο περισσότερο μια υπηρεσία. Τα μοντέλα, 
παρουσιάζονται, αμέσως, παρακάτω: 
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Το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο 
 

Το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο στο χώρο της μουσικής 
βιομηχανίας περιλαμβάνει τη παραγωγή και διανομή των φυσικών προϊόντων. Το 
παραδοσιακό μοντέλο χρησιμοποιείται από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς και 
σήμερα (Vaccaro, Cohn, 2004). 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο «Αποστάτης» 
 

Βασίζεται σε παράνομη, μη εξουσιοδοτημένη P2P διαπραγμάτευση αρχείων 
μουσικής (από ψηφιακά αρχεία MP3) μέσω του Internet. Η δραστηριότητα αυτή 
είναι ενεργοποιημένη από επιχειρήσεις παροχής λογισμικού που δίνει τη 
δυνατότητα σε εκατομμύρια καταναλωτές να μοιράζονται δωρεάν μουσικά 
κομμάτια. Παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης είναι η Napster (Vaccaro, Cohn, 2004). 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο Εκπομπής 
 

Αυτό το μοντέλο είναι ανάλογο με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, 
στις οποίες οι καταναλωτές λαμβάνουν το περιεχόμενο δωρεάν, ενώ ο 
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός παράγει έσοδα μέσω  της διαφήμισης. Σύμφωνα με 
αυτό το μοντέλο, η μουσική αντιπροσωπεύει μια δωρεάν υπηρεσία και τα έσοδα 
προέρχονται από συναφή προϊόντα και υπηρεσίες (Fox, 2004). 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο Συνδρομής 
 

Σύμφωνα με ένα μοντέλο συνδρομής, οι καταναλωτές συνήθως θα 
πληρώνουν ένα μηνιαίο τέλος για την πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη μουσικής (Fox, 
2004). 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο «πληρωμή με το κομμάτι ή με το άλμπουμ» 
 

Ενώ οι ειδικοί προβλέπουν ότι η συνδρομητική υπηρεσία είναι το πιο πιθανό 
επιχειρηματικό μοντέλο για τον κλάδο, ένας αριθμός άλλων μοντέλων έχουν 
πιθανότητες καθιέρωσης. Επιπλέον από την έναρξη συνδρομητικών υπηρεσιών, 
πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν ξεκινήσει pay-per-download πρωτοβουλίες. Οι 
εταιρείες αυτές χρεώνουν τώρα τους καταναλωτές με βάση τα τραγούδια που 
κατεβάζουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλήρους μήκους άλμπουμ (Fox, 2004). 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο «καλλιτέχνης προς τους καταναλωτές» 
 

Ένας καλλιτέχνης συνήθως λαμβάνει μια προκαταβολή για πιθανό κέρδος 
που το προϊόν του μπορεί να παράγει. Τα δικαιώματα του καλλιτέχνη από τις 
πωλήσεις των άλμπουμ στη συνέχεια μεταφέρονται στην δισκογραφική εταιρεία 
για να επιστρέψει την προκαταβολή (Fox, 2004).  
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3.2.4. Το παιχνίδι εξουσίας των τεχνολογικών «καθεστώτων» στον 

κλάδο 

  Οι διαφορές, όμως, στα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν και μια μεγαλύτερη 

σημασία. Ουσιαστικά, έχουμε ένα παιχνίδι εξουσίας των τεχνολογικών 

«καθεστώτων» στον κλάδο της μουσικής. Στην μια πλευρά βρίσκονται οι 

παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου. Ο λόγος γίνεται για τις δισκογραφικές 

εταιρείες: Universal Music Group, Sony Music Entertainment και Warner Music 

Group, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι προσανατολισμένα στην 

παραγωγή περιεχομένου για αναλογικά κανάλια διανομής (Νικολοπούλου, 2014). 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet 

Service Providers –ISPs), οι οποίοι γνώρισαν και γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στα 

πλαίσια της ψηφιακής εποχής και κυρίως με τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου. 

Τέτοιες εταιρείες είναι: η Google, η Yahoo, η eBay κ.α. Οι εταιρείες αυτές δεν 

αναπτύσσουν περιεχόμενο, αλλά εμπορεύονται υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν, 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που τους 

δίνει η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων τομέων της καθημερινότητας και της 

οικονομίας. Το μεγάλο  τους πλεονέκτημα έγκειται στη δυνατότητά που έχουν να 

προσφέρουν στον καταναλωτή μεγάλη ποικιλία σε χαμηλή τιμή, ενώ παράλληλα 

προσεγγίζουν άμεσα τους δημιουργούς, παρέχοντας ουσιαστικά στον καθένα τη 

δυνατότητα να παρουσιάσει τη δουλειά του και να μπει στο παιχνίδι του 

καλλιτεχνικού ανταγωνισμού (Νικολοπούλου, 2014). 

Επομένως, οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες απειλούνται από τον 

αληθινό ανταγωνισμό των διαδικτυακών παρόχων και εταιρειών, τα 

«επαναστατικά» επιχειρηματικά μοντέλα των οποίων βασίζονται στην ποικιλία, στη 

διάδραση και στο χαμηλό κόστος (Νικολοπούλου, 2014). Ο τρόπος που θα 

αντιδράσουν στον ανταγωνισμό αυτό  θα επηρεάσει και θα διαμορφώσει τον κλάδο 

της μουσικής. 
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3.2.5. Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου 

 Μέσα από τα παραπάνω έχουν ήδη αναφερθεί οι σημαντικότερες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε συνοπτικά την κάθεμια και να αναδείξουμε τις καινοτομίες που 

έφερε στον κλάδο, να προβάλουμε το είδος της (νεοφυή ή παραδοσιακή) και να 

δούμε αν επηρέασε τον κλάδο στο σύνολο του και με ποιον τρόπο. 

 Όσον αφορά τις δισκογραφικές εταιρείες, μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν 

εκατοντάδες τέτοιες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές είναι μόνο 

θυγατρικές των μεγάλων δισκογραφικών. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο 

τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Όλες οι άλλες είναι στην πραγματικότητα 

μέρος αυτών των εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές είναι οι: 

Universal Music Group 

Η Universal Music Group, γνωστή ως UMG, είναι μια Αμερικανο-γαλλική 

παγκόσμια εταιρεία μουσικής και είναι θυγατρική του γαλλικού ομίλου μέσων 

μαζικής ενημέρωσης με έδρα το Παρίσι, Vivendi. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 

1998, όταν η μητρική της εταιρίας Seagram αγόρασε την PolyGram και 

συγχωνεύθηκε με την Universal Music Group στις αρχές του 1999. Ωστόσο, η 

ονομασία αυτή εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996, όταν η MCA Music Group 

Entertainment μετονομάστηκε σε Universal Music (Wikipedia.org).  

Sony Music Entertainment 

Η Sony Music Entertainment είναι μια αμερικανική εταιρεία που ανήκει στη 

Sony μέσω της Sony Entertainment. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1929 με την 

ονομασία Record Corporation και μετονομάστηκε σε Columbia Recording 

Corporation το 1938, μετά την εξαγορά της. Ενώ, μερικά χρόνια αργότερα, το 1966, 

η εταιρεία αναδιοργανώθηκε και ονομάστηκε CBS Records. Η Sony Corporation 

αγόρασε την εταιρεία το 1987 και τη μετονόμασε σε Sony Music Entertainment το 

1991. Το 2004, η Sony Music Entertainment και ο Όμιλος Bertelsmann Music 

συγχωνεύθηκαν για να γίνει η Sony BMG Music Entertainment, αν και αργότερα το 

2008, η Sony απέκτησε μερίδιο της BMG και η εταιρεία επανήλθε στο όνομα Sony 

Music Entertainment. Η Sony Music Entertainment είναι μια από τις «Big Three» 

δισκογραφικές εταιρείες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Universal Music 

Group (UMG) και μπροστά από την Warner Music Group (WMG) (Wikipedia.org). 

Warner Music Group 

Η Warner Music Group, γνωστή ως WMG, είναι μια αμερικανική πολυεθνική 

δισκογραφική εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Παλαιότερα άνηκε στην Time 

Warner. Η εταιρεία ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέχρι τον 
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Μάιο του 2011, όταν ανακοίνωσε την ιδιωτικοποίηση και την πώληση της τον Ιούλιο 

του 2011. Με ετήσιο κύκλο εργασιών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η WMG 

απασχολεί περισσότερα από 3.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες 

από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί μερικές από τις 

μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της ναυαρχίδας της, Warner Bros (Wikipedia.org). 

Οι τρεις αυτές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο της 

αγοράς, αποτελώντας το 80% του συνόλου των δισκογραφικών εταιρειών. 

Παλιότερα υπήρχε και μια τέταρτη η EMI. Ωστόσο το 2012, η Universal Music την 

εξαγόρασε. Ουσιαστικά πρόκειται για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου 

που για δεκαετίες ήταν αυτές που αποτελούσαν ουσιαστικά και ολόκληρο τον 

κλάδο. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ολιγοπώλειο και επωφελούνταν από αυτό για 

χρόνια. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και παραπάνω η αγορά της ηχογραφημένης 

μουσικής, επηρεάστηκε από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Η παγκοσμιοποίηση 

άνοιξε νέες αγορές. Έτσι, νέοι παίκτες εμφανίζονται στο περιβάλλον του 

επιχειρηματικού κλάδου της μουσικής. Εκτός, από τις εταιρείες περιεχομένου, όπως 

οι δισκογραφικές που αναφέρθηκαν, νέες επιχειρήσεις κάνουν την εμφάνιση τους 

στη διαχείριση  της πληροφορίας (εταιρείες πληροφορικής), αλλά και στην υποδομή 

(εταιρείες hardware).  

Ίσως το σημαντικότερο παράδειγμα επιχείρησης  που προσφέρει τόσο 

υπηρεσίες διαχείρισης της πληροφορίας (iTunes), όσο και υποδομής (iPod) είναι η 

Apple. 

Apple: iTunes, iPod 

 H Apple είναι μια αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, με έδρα 

στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια που σχεδιάζει, αναπτύσσει και πωλεί καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά είδη, λογισμικό, online υπηρεσίες και υπολογιστές (Wikipedia.org). 

Το iTunes είναι ένα media player, μια βιβλιοθήκη πολυμέσων, ένα online 

ραδιόφωνο και μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την Apple. Χρησιμοποιείται 

για να παίξει, να κατεβάσει και να οργανώσει τις ψηφιακές λήψεις μουσικής και 

βίντεο για προσωπικούς υπολογιστές που τρέχουν τα λειτουργικά συστήματα 

MacOS και Microsoft Windows. Το iTunes Store είναι επίσης διαθέσιμο για το 

iPhone, iPad και iPod Touch. Μέσα από το iTunes Store, οι χρήστες μπορούν να 

αγοράσουν και να κατεβάσουν μουσική, μουσικά βίντεο, τηλεοπτικές εκπομπές, 

καθώς και να νοικιάσουν ταινίες σε ορισμένες χώρες (Wikipedia.org). 

Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό το iTunes χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο «πληρωμή με το κομμάτι ή με το άλμπουμ». Δηλαδή, 

χρεώνει τους καταναλωτές με βάση τα τραγούδια που κατεβάζουν. Επιπλέον, δίνει 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη και 

να επιλέξουν ότι τους αρέσει. Μάλιστα, η πρόσβαση γίνεται από παντού εφόσον 

απαιτείται απλά μια συσκευή υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Όλα τα παραπάνω 

οδήγησαν στην μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει. 

Από την άλλη το iPod είναι ένα φορητό μουσικό jukebox της εταιρείας. Οι 

συσκευές της οικογένειας iPod προσφέρουν στον χρήστη τους ένα πολύ απλό τρόπο 

χρήσης βασισμένο πάνω στο κυκλικό τους πεδίο αφής/κουμπί (scroll wheel). Τα 

περισσότερα iPod έχουν σαν μέσο αποθήκευσης ένα σκληρό δίσκο, ενώ τα 

μικρότερα της οικογένειας Nano και Shuffle χρησιμοποιούν μνήμη flash. Όπως και 

τα περισσότερα μουσικά jukebox, έτσι και το iPod μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

σαν χώρος αποθήκευσης δεδομένων όταν συνδεθεί με κάποιον υπολογιστή. Το iPod 

είναι σήμερα το μεγαλύτερο σε πωλήσεις MP3 player παγκοσμίως, κατέχοντας 

ποσοστό 75,6% των πωλήσεων στις Η.Π.Α. και σύνολο πωλήσεων πάνω από 60 

εκατομμύρια. Και σε αυτή την περίπτωση η φορητότητα είναι ίσως ο 

σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της συσκευής (Wikipedia.org). 

Το YouTube, επίσης γνωρίζει τρομερή επιτυχία, καθώς θεωρείται ως η πιο 

δημοφιλής ψηφιακή υπηρεσία βίντεο, με πάνω από 15 δισεκατομμύρια επισκέπτες 

ανά μήνα. 

YouTube 

Το YouTube είναι μια ιστοσελίδα όπου οι χρήστες μοιράζονται βίντεο. 

Δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και επιτρέπει στους χρήστες να 

ανεβάσουν, να προβάλουν και να μοιραστούν βίντεο, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά 

βίντεο, αλλά και περιεχόμενο από ερασιτέχνες, όπως το blogging βίντεο, και 

εκπαιδευτικά βίντεο. Το YouTube προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, μεταφόρτωσης και 3D προβολής βίντεο. 

Οι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να παρακολουθούν βίντεο, ενώ 

αυτοί που είναι μπορούν να «φορτώσουν» έναν απεριόριστο αριθμό βίντεο. Το 

μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο YouTube δεν έχει φορτωθεί από τα άτομα, 

αλλά από εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των CBS, 

BBC, Vevo, Hulu, Haber και άλλων. Τον Νοέμβριο του 2006, το YouTube 

εξαγοράστηκε από την Google και σήμερα λειτουργεί ως θυγατρική της 

(Wikipedia.org). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των βίντεο στο YouTube είναι ελεύθερα για 

παρακολούθηση χωρίς συνδρομή άλλα υποστηρίζονται από διαφημίσεις. Ενώ, κατά 

τη στιγμή της «φόρτωσης» ενός βίντεο, οι χρήστες του YouTube δέχονται ένα 

μήνυμα που τους ζητάει να μην παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών 

δικαιωμάτων. Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2007, το YouTube ξεκίνησε δοκιμές 

https://el.wikipedia.org/wiki/Jukebox
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Scroll_wheel&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_flash&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Jukebox
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/MP3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
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ενός συστήματος για την αυτόματη ανίχνευση από τα βίντεο που παραβιάζουν τα 

πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα παραπάνω σε συνδιασμό με το γεγονός ότι 

επιτρέπει σε οποιονδήποτε (από έναν τηλεοπτικό σταθμό μέχρι έναν ερασιτέχνη) να 

ανεβάσει ένα βίντεο δωρεάν στο ίντερνετ και να το μοιραστεί στη συνέχεια σε 

διάφορες πλατφόρμες μεταμόρφωσε το Youtube από μια μικρή startup στην 

δημοφηλέστερη ψηφιακή υπηρεσία βίντεο. 

Το ραδιόφωνο μέσω Internet, επίσης, γνωρίζει ραγδαία αύξηση στη 

δημοτικότητα, με κορυφαία υπηρεσία το Pandora Radio. 

Pandora 

Το Pandora Internet Radio (ή Pandora Radio ή απλά Pandora) είναι ένα 

streaming μουσικής και μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία μουσικών προτάσεων 

που δημιουργήθηκε από την Music Genome Project. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

υπηρεσία που παίζει μουσικές επιλογές ενός συγκεκριμένου είδους με βάση τον 

καλλιτέχνη που επιλέγει ο χρήστης. Στη συνέχεια ο χρήστης παρέχει θετική ή 

αρνητική ανατροφοδότηση για τα τραγούδια που επιλέχτηκαν από την υπηρεσία 

και η ανατροφοδότηση λαμβάνεται υπόψη στην επόμενη επιλογή των τραγουδιών. 

Η υπηρεσία μπορεί να προσπελαστεί είτε μέσω ενός web browser ή με τη λήψη και 

εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογής στη συσκευή του χρήστη (Wikipedia.org). 

Η Pandora Media ΑΕ ξεκίνησε ως Savage Beast Technologies το 2000. Η ιδέα 

ήταν να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός, εξατομικευμένος ραδιοφωνικός σταθμός 

για κάθε χρήστη. Ωστόσο, το 2001 η εταιρεία ξέμεινε από χρήματα. Αρχικά η 

εταιρεία ακολούθησε μια μεταβατική στρατηγική της παραχώρησης αδειών 

εκμετάλλευσης τεχνολογίας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των AOL, Best Buy, 

Barnes & Noble, και Tower Records. Το 2004 η εταιρεία επέστρεψε στο αρχικό 

όραμα της παραγωγής εξατομικευμένου ραδιοφωνικού σταθμού και άλλαξε το 

όνομά της σε Pandora Media. Η ιστοσελίδα ξεκίνησε ως μια υπηρεσία επί πληρωμή, 

αλλά γρήγορα άλλαξε σε μια υπηρεσία διαφήμισης και δόθηκε επίσης διαθέσιμη 

δωρεάν για τους χρήστες. Τον Απρίλιο του 2013, η Pandora ανακοίνωσε ότι η 

υπηρεσία ραδιοφωνικού streaming είχε ξεπεράσει τους 200 εκατομμύρια χρήστες, 

περίπου 70 εκατομμύρια από τους οποίους ήταν ενεργοί σε μηνιαία βάση. Έως το 

Δεκέμβριο του 2013, η Pandora αντιπροσώπευε το 70% του συνόλου του 

διαδικτυακού ραδιόφωνου και το 8% της συνολικής ακρόασης ραδιοφώνου στις 

Ηνωμένες Πολιτείες (Wikipedia.org). 

Στην περίπτωση της Pandora χρησιμοποιήθηκε το επιχειρηματικό μοντέλο 

εκπομπής. Σύμφωνα με αυτό οι καταναλωτές λαμβάνουν το περιεχόμενο δωρεάν, 

ενώ η εταιρεία παράγει έσοδα μέσω  της διαφήμισης. Το γεγονός ότι η υπηρεσία 

δινόταν δωρεάν και, επιπλέον, η δυνατότητα που υπήρχε στον χρήστη να επιλέξει 
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ουσιαστικά μόνος του τα τραγούδια που του άρεσαν να ακούει ήταν οι δύο 

σημαντικότεροι παράγοντες που έκαναν την εταιρεία αυτή από μια μικρή startup να 

εξελιχθεί σε ηγέτιδα του κλάδου και να καταστεί ορόσημο για αυτόν. 

Παράλληλα, υπηρεσίες όπως το iHeartRadio γνωρίζουν επίσης αυξανόμενη 

δημοτικότητα. 

iHeartRadio 

Η iHeartMedia είναι μια εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης που παρέχει 

μια σειρά πολλαπλών πλατφόρμων διαφήμισης και μάρκετινγκ. Ο τρόπος που 

λειτούργησε με το iHeartRadio, μοιάζει αρκετά σε αυτό της Pandora που αναλύθηκε 

παραπάνω. Το iHeartRadio είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου που 

ανήκει στη iHeartMedia Α.Ε. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 ως ιστοσελίδα 

iheartmusic.com, ενώ από το 2015 το iHeartRadio λειτουργεί τόσο ως ένα μουσικό 

σύστημα συστάσεων, όσο και ως ένα δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών που 

συγκεντρώνει το περιεχόμενο ήχου από πάνω από 800 τοπικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από εκατοντάδες άλλους 

σταθμούς και από διάφορα άλλα μέσα. Το iHeartRadio είναι διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο, μέσω κινητών συσκευών, και σε επιλεγμένες κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών 

(Wikipedia.org).   

Ωστόσο, στο περιβάλλον του ίντερνετ όπου η ελεύθερη πρόσβαση σε αγαθά 

και υπηρεσίες αυξάνεται συνεχώς υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες βοηθούν σε 

παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη P2P διαπραγμάτευση αρχείων μουσικής. Μια 

τέτοια επιχειρήση ήταν η Napster, τουλάχιστον στην αρχική μορφή της. 

 

Napster  

Η Napster ξεκίνησε την λειτουργία της ως ένας πρωτοποριακός τρόπος 

διαμοιρασμού αρχείων peer-to-peer (P2P) που υπογράμμισε την κοινή χρήση 

ψηφιακών αρχείων ήχου (τραγούδια) κωδικοποιημένα σε μορφή MP3. Η εταιρεία 

αντιμετώπισε νομικές δυσκολίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, 

διέκοψε τη λειτουργία και τελικά αποκτήθηκε από τη Roxio. Στη δεύτερη λειτουργία 

της η Napster έγινε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής, έως ότου εξαγοράστηκε 

από την Best Buy την 1η Δεκεμβρίου του 2011. Αναμφίβολα, επρόκειτο για μια 

επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση, κυρίως λόγω του καινοτόμου τρόπου 

διαμοιρασμού των αρχείων μουσικής, το παράδειγμα της οποίας ακολούθησαν κι 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου όπως, οι: Gnutella, Freenet, Kazaa, Bearshare, κ.α 

(Wikipedia.org). 

Μια ακόμα πετυχημένη startup είναι και το Spotify, χρησιμοποιώντας 

ωστόσο διαφορετικό είδος καινοτομίας από την παραπάνω. 
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Spotify 

Το Spotify είναι μια υπηρεσία streaming μουσικής με χρήση peer-to-peer 

τεχνικές. Η υπηρεσία έχει μια βιβλιοθήκη με περισσότερα από 30 εκατομμύρια 

κομμάτια, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα τα κομμάτια που 

θέλουν να ακούσουν. Τα δεδομένα μεταδίδονται και από servers και από ένα peer-

to-peer δίκτυο. Η υπηρεσία προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: μια δωρεάν έκδοση με 

διαφήμιση, και μία premium, pay-per-month, έκδοση. Η έκδοση premium 

περιλαμβάνει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η επιλογή για streaming 

μουσική σε ένα υψηλότερο ρυθμό bit, και συγχρονισμό λιστών αναπαραγωγής για 

offline χρήση. Και οι δύο εκδόσεις της υπηρεσίας επιτρέπουν απεριόριστη ροή, 

αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών έχουν την δωρεάν έκδοση. Ο κατάλογος 

της μουσικής είναι ο ίδιος και για τις δύο με εξαίρεση ορισμένες υπηρεσίες. 

Ωστόσο, εξαιτίας των περιορισμών αδειοδότησης, τα κομμάτια κάθε χρήστη 

εξαρτώνται από την χώρα του (Kreitz, Niemelä, 2010). 

Όλη αυτή η επιτυχία ξεκίνησε απο μια σουηδική startup την Spotify AB, τον 

Οκτώβριο του 2008 και τώρα έχει πάνω από 100.000.000 χρήστες σε 20 χώρες, σε 

όλο τον πλανήτη. Η καινοτομία που έφερε στον κλάδο κυρίως λόγο του «freemium» 

(συνδιασμός free και premium έκδοσης) επιχειρηματικού μοντέλου που 

χρησιμοποιεί, αλλά και ο μεγάλος αριθμός των κομματιών που μπορεί κάποιος να 

βρει  στην εφαρμογή, την έκανε μια από τις πιο πετυχημένες στον κλάδο. 

Παράλληλα, ο τρόπος που διαμοιράζονται τα κομμάτια (συνδιασμός p2p και clients-

servers), είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών στον μέγιστο βαθμό. 

Η Τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης ευρείες επιπτώσεις στον επιχειρηματικό 

κλάδο της μουσικής.  

Jukedeck 

Η Jukedeck, μια startup με έδρα το Λονδίνο, χρησιμοποιεί αλγόριθμους για 

να δημιουργήσει τραγούδια για τους χρήστες, ως επί το πλείστον άτομα ή μικρές 

επιχειρήσεις, που ψάχνουν μουσική υπόκρουση για παρουσιάσεις βίντεο και δεν 

θέλουν να πληρώνουν τέλη δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα μουσικά 

κομμάτια. Η Jukedeck αναπτύσσει ένα σύστημα που γράφει πρωτότυπη μουσική 

εντελώς μόνο του, δίνοντας στους δημιουργούς βίντεο και άλλους χρήστες ένα 

απίστευτα απλό τρόπο για να προμηθεύονται μοναδική μουσική. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας, με σκοπό την διευκόλυνση των χρηστών. 
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Είναι, πια φανερό, πως ο κλάδος της μουσικής έχει βιώσει μια τεράστια 

αλλαγή και η εταιρεία αυτή αναδεικνύει με τον πιο εμφανή τρόπο την αλλαγή αυτή. 

Πλεόν, ακόμα κι ένα μηχάνημα μπορεί να δημιουργήσει μόνο του μουσική.  

3.2.6. Απάντηση Ερωτημάτων Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους και θα καταγράψουμε κάποια συμπεράσματα για 

τον κλάδο της Μουσικής. 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου; 

 Universal Music Group 

 Sony Music Entertainment 

 Warner Music Group 

 Apple: iTunes, iPod 

 YouTube 

 Pandora 

 iHeartRadio 

 Napster  

 Spotify 

 Jukedeck 

 

 

 

 

Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να 

ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 UMG: εκμετάλλευση ολιγοπωλείου και 

δημιουργία ισχυρού brand name.  

 SME: εκμετάλλευση ολιγοπωλείου και 

δημιουργία ισχυρού brand name. 

 WMG: εκμετάλλευση ολιγοπωλείου και 

δημιουργία ισχυρού brand name. 

 Apple: Καινοτομία στη διαχείριση της 

πληροφορίας με το iTunes (μεγάλη 

βιβλιοθήκη κομματιών), αλλά και στην 

υποδομή με την συσκευή iPod 

(φορητότητα της συσκευής και μεγάλος 

αποθηκευτικός χώρος). 

 YouTube: Επιτρέπει στον οποιοδήποτε να 
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ανεβάσει ένα βίντεο στο ίντερνετ και να 

το μοιραστεί. Μπορεί κάποιος να 

παρακαλουθήσει δωρέαν όποιο βίντεο 

θέλει. Ενώ, έχει και αυτοματοποιημένο 

έλεγχο για τα πνευματικά δικαιώματα 

των μουσικών έργων. 

 Pandora: Δωρεάν υπηρεσία (έσοδα απο 

διαφημίσεις), εξατομικευμένη και 

στοχευμένη υπηρεσία ακρόασης 

ανάλογα με τις επιθυμίες των χρηστών. 

 iHeartRadio: Φορητότητα και μεγάλη 

γκάμα από ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

 Napster: Καινοτόμος τρόπος 

διαμοιρασμού αρχείων μουσικής (p2p). 

 Spotify: Χρήση «freemium» (συνδιασμός 

free και premium έκδοσης) 

επιχειρηματικού μοντέλου, μεγάλος 

αριθμός των κομματιών που μπορεί 

κάποιος να βρει  στην εφαρμογή, τρόπος 

που διαμοιράζονται τα κομμάτια 

(συνδιασμός p2p και servers). 

 Jukedeck: Χρήση τεχνητής νοημοσύνης 

για την δημιουργία μοναδικών μουσικών 

κομματιών, μείωση κόστους και αποφυγή 

τελών για πνευματικά δικαιώματα. 

 

Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 

επιχειρήσεις του κλάδου; 

Παραδοσιακές: Universal Music Group, Sony 

Music Entertainment, Warner Music Group 

Νεοφυείς: Apple, YouTube, Pandora, 

iHeartRadio, Napster, Spotify, Jukedeck 

 

 

Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

Οι καινοτομίες που έφεραν οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις άλλαξαν εντελώς το τοπίο στον 
κλάδο. Κάποιες από τις διαδικασίες που 
λάμβαναν χώρα άλλαξαν, ενώ άλλες 
καταργήθηκαν. Το κόστος για τους καταναλωτές 
μειώθηκε. Ενώ, βελτιώθηκε κατά πολύ ο τρόπος 
που κάποιος βιώνει την μουσική. Δεν 
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υφίστανται, πλέον, περιορισμοί του 
αποθηκευτικού χώρου. Τα μουσικά έργα 
διατίθενται μέσω του διαδικτύου ως άυλα 
αγαθά. Η ψηφιοποίηση διαχωρίζει το 
περιεχόμενο από τον υλικό φορέα. Η ψηφιακή 
διάθεση καταργεί τα χωρικά και χρονικά 
σύνορα. Η χρήση ενός μουσικού έργου από ένα 
καταναλωτή δεν μειώνει την διαθέσιμη 
ποσότητα του. Έτσι, τα παραδοσιακά κανάλια 
διανομής της μουσικής απαξιώνονται. Ο έλεγχος 
εκμετάλλευσης των έργων από τη μουσική 
βιομηχανία είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Ενώ, ο 
θεσμός της πνευματικής ιδιοκτησίας 
αμφισβητείται ανοιχτά. 

 

 

 

 

 

Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, όπως: 

 Μέθοδοι συμπίεσης των μουσικών 

αρχείων με κύρια την τεχνολογία του 

MP3.  

 Ανάπτυξη λογισμικού που επιτρέπει 

την εύκολη αντιγραφή. 

 Δίκτυο ομότιμων κόμβων (p2p). 

 Τεχνητή νοημοσύνη. 

Οι παραπάνω τεχνολογικές εξελίξεις 

αποσταθεροποιήσαν το παραδοσιακό 

οικονομικό μοντέλο του κλάδου που στηριζόταν 

στην αρχή της σπανιότητας των αγαθών, τους 

περιορισμούς των υλικών φορέων και του 

απόλυτου ελέγχου της δημιουργίας, παραγωγής 

και διάθεσης των μουσικών έργων. 

 

 

Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Η τεχνολογική έκρηξη των κινητών 

συσκευών (tablets, smartphones κ.α). 

 Η ανάπτυξη του διαδικτύου που 

επέτρεψε την εύκολη αντιγραφή, 

αποθήκευση, διανομή και κατανάλωση 

των πνευματικών έργων. 

 Η επιθυμία των καταναλωτών για μείωση 
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του κόστους. 

 Η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων 

τομέων της καθημερινότητας και της 

οικονομίας. 

 Το όραμα και η ηγεσία των νεοφυών 

επιχειρήσεων που εισήλθαν στον κλάδο. 

 Ο Ψηφιακός Δαρβινισμός- οι εταιρείες 

δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από το να 

προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και 

στα ψηφιακά κανάλια. 

 Η κατάλληλη στρατηγική των 

επιχειρήσεων. 

 

Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν 

χώρα; 

Όλες οι μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή, 

μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών, οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα.  

Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον 

κλάδο; 

Η αλλαγή που έλαβε χώρο στον εν λόγω κλάδο 

ήταν ριζική. 

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Αύξηση ανταγωνισμού. 

 Σύγκρουση τεχνολογικών «καθεστώτων». 

 Ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα. 

 

 

 

Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό; 

 Μείωση κόστους για τους καταναλωτές. 

 Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη. 

 Ικανοποίηση Πελάτη. 

 Αύξηση κοινού. 

 Βελτίωση διαδικασιών εντός της 

επιχείρησης. 

 Δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

και νέων επιχειρήσεων. 
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 Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό. 

Πίνακας 3.1. Απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας για τον κλάδο της Μουσικής 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος της 

μουσικής υπέστη μια ριζική αλλαγή σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του με την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Κάποιες 

από τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα άλλαξαν, ενώ άλλες καταργήθηκαν. Η 

εισαγωγή καινοτομιών κυρίως από νεοφυείς επιχειρήσεις αμφισβήτησε το 

ολιγοπώλειο των παραδοσιακών δυνάμεων του κλάδου. Το κόστος για τους 

καταναλωτές μειώθηκε. Ενώ, βελτιώθηκε κατά πολύ ο τρόπος που κάποιος βιώνει 

την μουσική. Δεν υφίστανται, πλέον, περιορισμοί του αποθηκευτικού χώρου. Τα 

μουσικά έργα διατίθενται μέσω του διαδικτύου ως άυλα αγαθά. Η χρήση ενός 

μουσικού έργου από ένα καταναλωτή δεν μειώνει την διαθέσιμη ποσότητα του. 

Έτσι, τα παραδοσιακά κανάλια διανομής της μουσικής απαξιώνονται. Ο έλεγχος 

εκμετάλλευσης των έργων από τη μουσική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα δύσκολος. 

Ενώ, ο θεσμός της πνευματικής ιδιοκτησίας αμφισβητείται ανοιχτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

3.3. Ο κλάδος της Επικοινωνίας και των Social Media 

3.3.1. Εισαγωγή 

 Σύμφωνα με την Wikipedia η Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει 

νόημα, οπότε αποκτά νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Ενώ, τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) είναι όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία 

μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο 

πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε: 

 Ασύγχρονα μέσα, όπως είναι ο τύπος και το Διαδίκτυο, καθώς η πληροφορία 

τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε διακριτό 

χρήστη. 

 Σύγχρονα μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς όλοι οι 

χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως. 

Ωστόσο, το διαδίκτυο και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν 
τον τρόπο που επικοινωνούν και ενημερώνονται οι άνθρωποι και μάλιστα με 
πρωτοφανή ρυθμό υιοθέτησης από τους ίδιους που ξεπερνά τις προηγούμενες 
καινοτομίες, όπως το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, την τηλεόραση, και ακόμη και το 
iPod. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους ανθρώπους να μοιραστούν τις 
πληροφορίες, να συνεργαστούν, να συζητήσουν τα κοινά ενδιαφέρονται τους και να 
οικοδομήσουν σχέσεις (Kenly, Poston, 2011). 

Τα social media έχουν μεταμορφώσει το Διαδίκτυο από μια πλατφόρμα για 
ενημέρωση, σε μια πλατφόρμα για επιρροή (Hanna, Rohm, Crittenden, 2011). 
Σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (2009)  η εποχή των Social Media όπως την 
αντιλαμβανόμαστε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα ξεκίνησε περίπου 25 χρόνια 
νωρίτερα, όταν ο Bruce και η Susan Abelson ίδρυσε το Open Diary, ένα πρόωρο site 
κοινωνικής δικτύωσης που έφερε μαζί σε απευθείας σύνδεση συγγραφείς 
ημερολογίων. Ο όρος «weblog» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά την ίδια 
περίοδο, και ως «blog» ένα χρόνο αργότερα. Ακολουθούν το MySpace (το 2003) και 
το Facebook (το 2004). Η πιο πρόσφατη προσθήκη στον λαμπερό κόσμο των Social 
Media αφορά τις εικονικές κοινότητες (virtual worlds). Πρόκειται για υπολογιστικά 
προσομοιωμένα περιβάλλοντα που κατοικούνται από τρισδιάστατα avatars. Ο πιο 
γνωστός εικονικός κόσμος αυτή την στιγμή είναι η εφαρμογή Second Life.  

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στους 
χρήστες να συνδεθούν με τη δημιουργία προσωπικών πληροφοριών προφίλ, 
καλώντας τους φίλους και τους συναδέλφους να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα 
προφίλ και να αποστέλουν e-mail και μηνύματα μεταξύ τους. Αυτά τα προσωπικά 
προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, αρχεία ήχου, και blogs (Kaplan, 
Haenlein, 2009). 
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Στην πράξη, τα social media χρησιμεύουν ως ένα συνονθύλευμα των 
τεχνολογιών και υπηρεσιών web-based, όπως blogs, microblogs (δηλαδή, Twitter), 
υπηρεσίες κοινωνικής κοινής χρήσης (π.χ., το YouTube, Flickr, StumbleUpon, 
Last.fm), τα γραπτά μηνύματα, φόρουμ συζητήσεων, εργαλεία συνεργατικής 
επεξεργασίας (π.χ., wikis), εικονικούς κόσμους (π.χ., Second Life), και υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace) (Zheng, Zheng, 2014).  Τα 
χαρακτηριστικά των social media, είναι:  

1) Συμμετοχή: Τα social media ενθαρρύνουν τα σχόλια από όλους τους 
ενδιαφερόμενους, μειώνοντας τα όρια μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
του κοινού (Zheng, Zheng, 2014). 

2) Διαφάνεια: Οι περισσότερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι 
ανοιχτές σε ανατροφοδότηση και συμμετοχή. Ενθαρρύνουν τους ψήφους, τα σχόλια 
και την ανταλλαγή πληροφοριών (Zheng, Zheng, 2014).  

3) Συζήτηση: Ενώ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδανε ή 
διανέμανε απλώς το περιεχόμενο σε ένα ακροατήριο, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης θεωρούνται ως αμφίδρομα κανάλια αλληλεπίδρασης (Zheng, Zheng, 
2014). 

4) Κοινότητα: Τα social media επιτρέπουν σε κοινότητες να σχηματιστούν 
γρήγορα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά γύρω από κοινά ενδιάφεροντα 
(Zheng, Zheng, 2014).  

5) Συνεκτικότητα: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευδοκιμεί η 
συνεκτικότητα, αξιοποιώντας υπερσυνδέσμους και συνδυάζοντας διαφορετικά είδη 
των μέσων σε ένα μέρος (Zheng, Zheng, 2014). 

Εν ολίγοις, τα παραπάνω τονίζουν δύο θεμελιώδεις χαρακτηριστικά των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ένα είναι η διάδοση πληροφοριών που 
παράγονται από τους χρήστες για τους άλλους (χρήστες), και η άλλη η προώθηση 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηστών για χάρη της συζήτησης, της σύνδεσης, 
της συμμετοχής και της συνεργασίας (Zheng, Zheng, 2014). Τα Social media γίνονται 
όλο και περισσότερα ενσωματωμένα στην καθημερινή μας ζωή, τόσο 
επαγγελματικά όσο και προσωπικά (Kenly, Poston, 2011). Αυτό συμβαίνει διότι τα 
κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν να κάνουν με τις τοποθεσίες Web. Αφορούν την 
εμπειρία (Hanna, Rohm, Crittenden, 2011). 

Ένας τέτοιος επαναπροσδιορισμός της εμπειρίας της επικοινωνίας έχει 

τεράστια επίδραση. Το σύνολο των social media έχουν αλλάξει τους βασικούς 

κανόνες επικοινωνίας. Η μονόδρομη επικοινωνία από το πρόσφατο παρελθόν έχει 

αντικατασταθεί από ένα πιο ισχυρό πολυδιάστατο μοντέλο επικοινωνίας. Αυτό το 

μοντέλο ονομάζεται social media (που αναφέρεται επίσης ως Web 2.0) (Maggiani, 

2014). 
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Για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στον κόσμο των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιληφθούν τους βασικούς κανόνες, που 

διέπουν τα μέσα αυτά. Σύμφωνα με τον Maggiani (2014), οι χρήστες θέλουν: 

 Να έχουν λόγο. 

 Ουσιαστικό διάλογο. 

 Να ασχολούνται και εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. 

 Προσωπικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους. 

 Να ακούγονται. 

 Να συνδέονται με άλλους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. 

3.3.2. Τα είδη των Social Media 

 Σύμφωνα με τον Αλιάγα (2016), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίζονται 

σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Οι πέντε 

αυτές κατηγορίες αναλύονται παρακάτω: 

1. Social Network: Είναι το πιο δημοφιλές από τα είδη. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν τα social media που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων 

μεταξύ ατόμων που μοιράζονται κοινές εμπειρίες ή ενδιαφέροντα. Οι χρήστες των 

μέσων αυτών επιθυμούν να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν φιλίες, να 

εκφράσουν τη γνώμη τους ή ακόμα να αναζητήσουν για εργασία. Στα μέσα αυτά 

γίνεται η δημιουργία προφίλ από τους χρήστες με στόχο την δημιουργία φιλίας 

μεταξύ τους. Η φιλία αυτή εκμηδενίζει τις αποστάσεις και «φέρνει κοντά» δύο 

ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Τα 

social networks δεν περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη θεματολογία, αλλά 

αποτελούν σημείο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα (Αλιάγας, 

2016). 

2. Blogs: Αν και τα blogs κατά την αρχική τους μορφή είχαν προσωπικό χαρακτήρα, 

εξελίχθηκαν σε εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των μελών τους 

(bloggers). Αποτελούν μια διαδραστική φόρμα στην οποία όλα τα μέλη μπορούν να 

εκφραστούν ελεύθερα. Στα blogs δημιουργείται το αίσθημα της κοινότητας, 

επικρατεί ο διάλογος, και αναρτώνται ελεύθερα εικόνες, βίντεο και σύνδεσμοι 

(Αλιάγας, 2016). 

3. Wikis: Το δημοφιλέστερο παράδειγμα τέτοιας ιστοσελίδας αποτελεί η Wikipedia. 

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που γράφεται από τους ίδιους τους 

χρήστες της, οι οποίοι καταχωρούν τις έγκυρες πληροφορίες τους για οποιοδήποτε 
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θέμα και αναρτούν φωτογραφίες και συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες (Αλιάγας, 

2016).    

4. Photo Sharing: Πρόκειται για ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες τους να 

αναρτούν φωτογραφίες, ενώ στις ιστοσελίδες, αυτές, απαγορεύεται η άμεση 

διαφήμιση των επιχειρήσεων (Αλιάγας, 2016). 

5. Video Sharing:  Πρόκειται για ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους επισκέπτες τους 

να παρακολουθούν βίντεο που έχουν αναρτήσει άλλοι χρήστες ή και να 

μεταφορτώσουν οι ίδιοι δικά τους. Το γνωστότερο site αυτής της κατηγορίας είναι 

το Youtube (Αλιάγας, 2016). 

 Ενώ, η Κουτσογιαννοπούλου (2013), προσθέτει και μια έκτη κατηγορία: 

6. Εικονικοί κόσμοι (virtual worlds): Πρόκειται για πλατφόρμες που αναπαράγουν 

ένα τρισδιάστατο περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν να εμφανιστούν υπό 

μορφή εξατομικευμένων ειδώλων και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον, όπως 

θα έκαναν και στην πραγματική ζωή. Αποτελούν το απόλυτο μανιφέστο των Social 

Media αφού παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής παρουσίας μέσα από 

εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Οι εφαρμογές αυτές διακρίνονται 

σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (virtual 

games world) όπως το World of War craft και στους εικονικούς κοινωνικούς 

κόσμους όπως το Second Life (Κουτσογιαννοπούλου, 2013).  

3.3.3. Τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα 

 Υπάρχουν πολλά είδη επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεων των social media στην προσπάθεια τους να κερδίσουν χρήματα. 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα πιο βασικά και αυτά που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο. 

Α. Το Freemium Επιχειρηματικό Μοντέλο 

Είναι από τα πιο διαδεδομένα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών 

πλατφορμών. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί προσφέροντας μια 

βασική υπηρεσία δωρεάν, και μια υπηρεσία premium με προηγμένα 

χαρακτηριστικά για τα μέλη που πληρώνουν. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το freemium μοντέλο είναι ο υπολογισμός του 

αριθμού των δωρεάν χρηστών, που  χρειάζονται και θέλουν να αναβαθμίσουν την 

εφαρμογή τους στην premium έκδοση. Καθώς, επίσης, και ο αριθμός των δωρεάν 

χρηστών που μπορούν να διατηρηθούν από τα έσοδα των premium ώστε η εταιρεία 

να είναι κερδοφόρα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει 

η premium εκδοση θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες ώστε να κάνουν κάποιον 

να μεταβεί από την δωρεάν έκδοση σε αυτή με πληρωμή. Παραδείγματα εταιρειών 
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του κλάδου που χρησιμοποιούν το Freemium Μοντέλο, είναι: UserVoice, Flickr, 

Vimeo, LinkedIn, και PollDaddy κ.α (MASHABLE). 

Β. Το Συνεργατικό Επιχειρηματικό Μοντέλο 

 Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στα blogs. Πρόκειται για ένα 

μοντέλο στο οποίο μια επιχείρηση κερδίζει χρήματα από μια συνδεδεμένη 

ιστοσελίδα που μεταφέρει την κυκλοφορία των χρηστών σε αυτή. Οι επιχειρήσεις 

που πωλούν ένα προϊόν, για παράδειγμα, βασίζονται σε συνδεδεμένες περιοχές 

που στέλνουν την κίνηση ή οδηγούν τους χρήστες για να κάνουν αγορές. Όπως και 

στις επιχειρήσεις που στηρίζονται στη διαφήμιση, μεγάλη κυκλοφορία σημαίνει και 

μικρότερος χρόνος που χρειάζεται για να κερδίσει χρήματα η εταιρεία 

χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις των άλλων ιστοσελίδων. Υψηλή επισκεψιμότητα 

σημαίνει ότι ακόμα και χαμηλά νούμερα μετατροπής μπορεί να ισούται με πάρα 

πολλά κέρδη. Παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο 

είναι: Illuminated Mind, ShoeMoney, DIY Themes κ.α (MASHABLE). 

Γ. Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Συνδρομής 

Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το μοντέλο συνδρομής ζητούν από τους 

χρήστες να πληρώσουν ένα τέλος (συνήθως μηνιαία ή ετήσια) για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Παραδείγματα του συνδρομητικού 

μοντέλου, είναι: Label 2.0, Scrooge Strategy, Netflix κ.α (MASHABLE). 

Δ. Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Εικονικών Αγαθών 

Οι χρήστες πληρώνουν για εικονικά αγαθά, όπως όπλα, αναβαθμίσεις, ή 

δώρα, σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα παιχνίδι. Παραδείγματα ιστοσελίδων που 

χρησιμοποιούν τέτοιο επιχειρηματικό μοντέλο, είναι: Acclaim Games, Meez, 

Weeworld, Facebook Gifts κ.α (MASHABLE). 

Ε. Το Επιχειρηματικό Μοντέλο Διαφήμισης 

 Ίσως το πιο διαδεμένο επιχειρηματικό μοντέλο των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι ιστότοποι που βασίζονται στο μοντέλο αυτό, πωλούν διαφημίσεις 

που εμφανίζονται στους χρήστες. Όσο περισσότερη επισκεψιμότητα έχει μια 

ιστοσελίδα, τόσο περισσότερο μπορεί να χρεώσει για τις διαφημίσεις. Επιπλέον, 

δίνεται η δυνατότητα με βάση δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες 

του δικτυακού τόπου, όπως η ηλικία, το φύλο, η τοποθεσία, ή τα ενδιαφέροντα, να 

αυξηθεί το ποσό που απαιτείται για διαφήμιση, εφόσoν το κοινό είναι στοχευμένο. 

Παραδείγματα ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν το μοντέλο αυτό είναι: Yahoo, 

MySpace, Facebook κ.α. (MASHABLE). 
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3.3.4. Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου 

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου των social media με βάση την επισκεψιμότητα που έχουν οι ιστοσελίδες 

τους και το πως επηρέασαν τον τρόπο επικοινωνίας στο ψηφιακό κόσμο, καθώς 

επίσης και τον ίδιο τους τον κλάδο. Κι ας ξεκινήσουμε από το δημοφιλέστερο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook. 

Facebook 

Το Facebook είναι ένα site κοινωνικής δικτύωσης που ίδρυσε o Mark 

Zuckerberg στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, ως μέλος του Πανεπιστημίου του 

Χάρβαρντ. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του Χάρβαρντ ενώ 

αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy League (χαρακτηρισμός μιας ομάδας οκτώ ελίτ 

πανεπιστημίων των ΗΠΑ). Tο 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές 

συγκεκριμένων λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων, ενώ το 2006 η 

υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του 

ξεπερνούσε τα 13 χρόνια (Wikipedia.org). 

O Αλιάγας (2016) περιγράφει την διαδικάσια που θα πρέπει ακολουθήσει 

κάθε χρήστης της πλατφόρμας: αρχικά δημιουργεί ένα προφίλ συμπληρώνοντας 

κάποια βασικά στοιχεία. Έπειτα, συνδέεται με άλλους χρήστες κάνοντας τους 

αίτημα φιλίας (friend request), το οποίο εκείνοι με τη σειρά τους είτε θα 

αποδεχθούν (confirm) είτε θα αγνοήσουν (ignore). Μόλις το αίτημα φιλίας γίνει 

αποδεκτό οι δύο «φίλοι» μπορούν να επικοινωνήσουν είτε σε προσωπική 

συνομιλία είτε σε ομαδική και να μοιραστούν φωτογραφίες ή άλλο υλικό. Ο 

χρήστης διαμορφώνει ποιες πληροφορίες για αυτόν επιθυμεί να εμφανίζονται 

δημόσια και ποιες όχι, ενώ επίσης, μπορεί να αναρτήσει φωτογραφίες, συνδέσμους 

από άλλες ιστοσελίδες, βίντεο, να κοινοποιήσει την παρουσία του (check-in) και ό,τι 

άλλο εκείνος επιθυμεί να μοιραστεί με τους «φίλους» του.  

Το Facebook ανήκει στην κατηγορία των Social Networks, ενώ χρησιμοποιεί 

το επιχειρηματικό μοντέλο της διαφήμισης όπως αναφέραμε και παραπάνω. 

Επίσης, σε κάποιες εφαρμογές χρησιμοποιεί και το επιχειρηματικό μοντέλο των 

εικονικών αγαθών. Το πλήθος των δυνατοτήτων που προσφέρει στους χρήστες του 

και μάλιστα δωρεάν, και όπως έχει δηλώσει ο δημιουργός του «είναι δωρεάν και θα 

είναι για πάντα», ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία που γνωρίζει, τους 

εκατομμύρια χρήστες που έχει καθημερινά, καθώς και τα απίστευτα κέρδη που έχει 

αποκομίσει ο ιδρυτής του. 
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Youtube 

 Πρόκειται για την πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης και αναπαραγωγής 

βίντεο στον κόσμο. Δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 στο Σαν Μπρούνο της 

Καλιφόρνια και αγοράστηκε τον Οκτώβριο του 2006 από την Google. Οι χρήστες της 

ιστοσελίδας μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν βίντεο ή και να «ανεβάσουν» 

δικά τους, επίσης δωρεάν. Παράλληλα, κάτω από κάθε βίντεο βρίσκεται ο αριθμός 

των προβολών του (views), μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται 

για την δημοτικότητα του. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες που έχουν 

δημιουργήσει προφίλ να σχολιάσουν κάτω από τα βίντεο, καθώς και να ψηφίσουν 

αν τους άρεσαν ή όχι (Αλιάγας, 2016). 

 Η εταιρεία αυτή αναλύθηκε και στον κλάδο της Μουσικής, ωστόσο, κρίναμε 

σκόπιμο να αναφερθεί και σε αυτό τον κλάδο εφόσον έχει επίσης σημαντικότατο 

ρόλο. Μάλιστα, εδώ, εστιάζουμε περισσότερο στις δυνατότητες που δίνει για 

δημιουργία προφίλ των χρηστών και στα χαρακτηριστικά των social media που 

διαθέτει (σχολιασμός, επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ανατροφοδότηση μέσω 

likes). Ανήκει στο είδος των Video Sharing μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο της διαφήμισης. 

Twitter 

Το Twitter είναι επίσης από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους της κατηγορίας. 

Δημιουργήθηκε από τον Τζακ Ντόρσει τον Μάρτιο του 2006 και έγινε ανοικτό προς 

το κοινό τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Η ιστοσελίδα αυτή διαφέρει από τις 

υπόλοιπες του είδους, διότι έχει περιορισμό στον αριθμό των χαρακτήρων -μέχρι 

140- που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για μια δημοσίευση. Τις δημοσιεύσεις 

μπορούν να τις δούνε τόσο χρήστες που έχουν δημιουργήσει προφίλ στη 

πλατφόρμα όσο και μη εγγεγραμμένοι, ωστόσο στη δημιουργία δημοσιεύσεων και 

στο σχολιασμό δημοσιεύσεων άλλων χρηστών δικαίωμα έχουν μόνο οι πρώτοι 

(Αλιάγας, 2016). 

Αυτό που διαφοροποίησε το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τα 

άλλα είναι η καινοτομία με τον περιορισμό των χαρακτήρων και η ταχύτητα που 

ανεβαίνουν οι ειδήσεις σε αυτό. Χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο της 

διαφήμισης και ανήκει στην κατηγορία των Social Networks. 

Instagram 

Το instagram αποτελεί την πιο δημοφιλή εφαρμογή φωτογραφιών. 

Δημιουργήθηκε και λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2010 από τους φοιτητές Kevin 

Systrom και Mike Krieger,ενώ έφτασε να απασχολεί πάνω από 100.000.000 χρήστες 

έως τον Απρίλιο του 2012. Την ίδια χρονιά μάλιστα πωλήθηκε στο Facebook έναντι 
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ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να τραβούν, 

να επεξεργάζονται και να δημοσιεύουν τις φωτογραφίες τους στο προσωπικό τους 

προφίλ. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς να ρυθμίσουν το κοινό που θα 

μπορεί να δει τις φωτογραφίες που ανεβάζουν (Αλιάγας, 2016). 

 Η εφαρμογή αυτή ανήκει στην κατηγορία των Photo Sharing μέσων 

κοινωνική δικτύωσης, αν και έχει χαρακτηριστικά και Social Network, μιας και οι 

χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με μηνύματα. Η εφαρμογή 

χρησιμοποιεί το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο με το Facebook, εφόσον ανήκει και σε 

αυτό. Η καινοτομία που το έκανε να είναι τόσο δημοφιλές είναι το πλήθος των 

δυνατοτήτων που δίνονται για επεξεργασία των φωτογραφιών των χρηστών από 

τους ίδιους. 

Skype 

Το Skype δημιουργήθηκε από την Microsoft το 2003, με έδρα το 

Λουξεμβούργο και διευκολύνει τους χρήστες του διαδικτύου που θέλουν να 

επικοινωνήσουν με κάποιο άτομο που βρίσκεται μακρυά. Αρκεί η δημιουργία 

προφίλ από κάποιον για να ανταλλάξει μηνύματα –γραπτά ή φωνητικά- και να 

επικοινωνήσει μέσω κανονικής ή βίντεο-κλήσης. Το Skype είναι διαθέσιμο σε όλες 

τις συσκευές, δηλαδή στα κινητά τηλέφωνο, υπολογιστή, tablets, τηλεόραση (Smart 

TV), αλλά και στο οικιακό τηλέφωνο. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Επιπρόσθετα, 

δίνεται η δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί με ένα μικρό χρηματικό ποσό να 

διευρύνει τις παροχές της εφαρμογής (Αλιάγας, 2016). 

Όπως, λοιπόν, είναι φανερό το Skype χρησιμοποιεί ένα Freemium 
επιχειρηματικό μοντέλο με την βασική έκδοση να διατίθεται δωρεάν ενώ υπάρχει 
και μια premium έκδοση για όσους επιθυμούν περισσότερες δυνατότητες. 
Παράλληλα αποκομίζει έσοδα και από διαφημίσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή. 
Το Skype ανήκει στην κατηγορία των Social Networks. Αυτό που το έκανε να 
επιτύχει σαν εφαρμογή είναι οι δωρεάν (βίντεο-)κλήσεις που παρέχει σε χρήστες 
από διαφορετικές χώρες και η ποιότητα τους. 

LinkedIn  

Πρόκειται για σελίδα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματιών.  Ιδρύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐου 
του 2003. H έδρα της εταιρίας είναι στη Σίλικον Βάλεϊ και έχει γραφεία σε όλο τον 
κόσμο (Wikipedia.org). Το LinkedIn δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να 
δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, να δικτυωθούν με συνεργάτες και δίκτυα 
συνεργατών επιχειρήσεων, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με 
καταρτισμένους επαγγελματίες (Κουτσογιαννοπούλου, 2013). Παράλληλα, 
χαρακτηρίζεται από ποικίλες λειτουργίες με κυριότερες: 

 τη δημιουργία και την παρουσίαση του προφίλ των μελών, 
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 τη δυνατότητα λεπτομερούς παρουσίασης της εργασιακής εμπειρίας και 
αναλυτικού του εκπαιδευτικού υπόβαθρου, 

 τη δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών πληροφοριών και 
ενδιαφερόντων, 

 τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση με τα συνδεδεμένα μέλη, 

 τη δυνατότητα παροχής συστάσεων (endorsement) από συναδέλφους, 
συνεργάτες και γενικότερα μέλη του δικτύου με τα οποία είναι κανείς 
συνδεδεμένος, 

 τη δημοσίευση και το διαμοιρασμό αναρτήσεων, παρουσιάσεων κλπ  
(Wikipedia.org).   

 Η βασική του χρήση παρέχεται δωρεάν, υπάρχουν όμως χρεώσεις σε 
πρόσθετες παροχές που απευθύνονται σε εργοδότες οι οποίοι κάνουν 
δημοσιεύσεις για διαθέσιμες θέσεις εργασίας (Κουτσογιαννοπούλου, 2013). 
Χρησιμοποιεί δηλαδή το Freemium επιχειρηματικό μοντέλο ενώ ανήκει στην 
κατηγορία των Social Networks. Αυτό που το διαφοροποίησε από τα υπόλοιπα είναι 
ότι στοχεύει σε επαγγελματίες και ανθρώπους που αναζητούν ή προσφέρουν 
εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Blogger  

Το Blogger δημιουργήθηκε το 1999 από την Pyra Labs και είναι μια υπηρεσία 
δημιουργίας ιστολογίων. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα δημοσίευσης υλικού 
υπό την μορφή κειμένου, ήχου ή εικόνας και αλληλεπίδρασης με άλλους μέσω των 
σχολίων στο δημοσιευμένο περιεχόμενο. Η εφαρμογή εξαγοράστηκε το 2003 από 
την Google. Έτσι, για να δημιουργήσει κανείς ένα ιστολόγιο απαιτείται να έχει στη 
κατοχή του ένα λογαριασμό της Google (Κουτσογιαννοπούλου, 2013). Φυσικά 
ανήκει στην κατηγορία των blogs και αποκομίζει κέρδη από τις διαφημίσεις, αλλά 
και από κάποιες premium δυνατότητες που προσφέρονται επί πληρωμή. 

Wikipedia 

Η Wikipedia, ή με την ελληνική απόδοση Βικιπαίδεια, είναι «μία διεθνής, 
διαδικτυακή, ελεύθερου περιεχομένου, εξελισσόμενη δια συνεργασίας 
εγκυκλοπαίδεια». Γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές με το λογισμικό wiki, κάτι 
που σημαίνει ότι λήμματα μπορεί να προστεθούν ή να αλλάξουν από τον καθένα. 
Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2001 ως συμπλήρωμα στη γραμμένη από 
ειδήμονες Nupedia, με ιδρυτή τον Τζίμι Γουέιλς και λειτουργεί τώρα από το μη 
κερδοσκοπικό Ίδρυμα Wikimedia (Wikimedia Foundation). Η Αγγλική Βικιπαίδεια 
περιλαμβάνει πάνω από 4.000.000 λήμματα. Η Βικιπαίδεια έχει αυξηθεί σταθερά σε 
δημοτικότητα και έχουν γεννηθεί διάφορα αδελφά προγράμματα, όπως το 
Βικιλεξικό (Wiktionary), τα Βικιβιβλία (Wikibooks), τα Βικινέα (Wikinews) και τα 
Βικιταξίδια (Wikivoyage). Λήμματα της Βικιπαίδειας αναφέρονται τακτικά από τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (M.M.E.) και τον ακαδημαϊκό κόσμο, που την 
εγκωμιάζουν για τη δωρεάν διανομή και έκδοσή της καθώς και για το ευρύ φάσμα 
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που καλύπτει. Παράλληλα, οι συντάκτες ενθαρρύνονται να τηρούν μια πολιτική 
«ουδετερότητας» κάτω από την οποία οι διάφορες απόψεις συγκεντρώνονται χωρίς 
να γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί μια αντικειμενική αλήθεια (Wikipedia.org).   

Εξαιτίας της ανοικτής φύσης της, ο βανδαλισμός και η ανακρίβεια είναι 
μόνιμα προβλήματα. Το κύρος της Βικιπαίδειας ως πηγής αναφοράς (π.χ. 
βιβλιογραφία) είναι αμφισβητούμενο. Έχει επικριθεί επίσης για τη συστηματική 
τάση προτίμησης της δημοφιλούς άποψης παρά της αξιόπιστης, καθώς και μια 
σχετική έλλειψη υπευθυνότητας και δικαιοδοσίας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 
εγκυκλοπαίδειες. 

Viber 

Το Viber ιδρύθηκε από τέσσερις ισραηλινούς εταίρους: Marco, Megzinik, 

Maroli και Smocha. Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει την απευθείας  

αποστολή μηνυμάτων για smartphones και tablets και αναπτύχθηκε από την Viber 

Media. Εκτός από την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, οι χρήστες μπορούν να 

ανταλλάσσουν φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά μηνύματα. Το λογισμικό  είναι 

διαθέσιμο για: Apple iOS, Android, BlackBerry OS, το Nokia Series 40, Symbian, Bada, 

Windows Phone, Mac OS και τα Microsoft Windows. Το  Viber λειτουργεί και στα 

δύο δίκτυα 3G / 4G και Wi-Fi.  Τον Φεβρουάριο του 2014, το Viber είχε πάνω από 

280 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, παγκοσμίως (Wikipedia.org). 

Το Viber χρησιμοποιεί ένα Freemium επιχειρηματικό μοντέλο με την βασική 
έκδοση να διατίθεται δωρεάν ενώ υπάρχει και μια premium έκδοση για όσους 
επιθυμούν περισσότερες δυνατότητες. Επιπλέον, ανήκει στην κατηγορία των Social 
Networks. Αυτό που το έκανε να επιτύχει σαν εφαρμογή είναι οι δωρεάν κλήσεις 
που προσφέρει σε χρήστες από διαφορετικές χώρες και η ανταλλαγή αρχείων χωρίς 
να επηρεάζεται η ποιότητα τους. 

Second Life  

Το Second Life αναπτύχθηκε από την εταιρεία Linden Lab το 2003, με έδρα 

το Σαν Φρανσίσκο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα online εικονικό κόσμο. Μέχρι το 

2013, το Second Life είχε περίπου 1 εκατομμύριο τακτικούς χρήστες. Ωστόσο, η 

Linden Lab υπογραμμίζει με έμφαση ότι σκοπός της δημιουργίας του δεν είναι το 

παιχνίδι. Οι χρήστες του Second Life (ονομάζονται επίσης κάτοικοι) δημιουργούν 

εικονικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους, που ονομάζονται «avatars», και  

αλληλεπιδρούν με χώρους, αντικείμενα και άλλα είδωλα. Μπορούν, επίσης, να 

εξερευνήσουν τον κόσμο, να κοινωνικοποιηθούν, να συμμετέχουν σε ατομικές και 

ομαδικές δραστηριότητες, στην κατασκευή, στη δημιουργία καταστημάτων, και 

γενικά να έχουν μια εικονική περιουσία. Το Second Life διαθέτει, επίσης, το δικό 

του εικονικό νόμισμα, το Linden Dollar, το οποίο είναι ανταλλάξιμο με πραγματικό 

παγκόσμιο νόμισμα (Wikipedia.org). 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ανήκει στο είδος των virtual words και 

αποτελεί το απόλυτο μανιφέστο των Social Media αφού παρέχει το υψηλότερο 

επίπεδο κοινωνικής παρουσίας μέσα από εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικές 

δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές είναι που το έκαναν να ξεχωρίσει. 

3.3.5. Απάντηση Ερωτημάτων Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους και θα καταγράψουμε κάποια συμπεράσματα για 

τον κλάδο της Επικοινωνίας και των Social Media. 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου; 

 Facebook 

 Youtube 

 Twitter 

 Instagram 

 Skype 

 LinkedIn  

 Blogger  

 Wikipedia 

 Viber 

 Second Life 

 

 

 

 

 

Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να 

ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 Facebook: Χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο της διαφήμισης 

σε συνδιασμό με το επιχειρηματικό 

μοντέλο των εικονικών αγαθών, για 

κάποιες εφαρμογές του. Ενώ, συνδέει 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 

κόσμο και μάλιστα δωρέαν. 

 Youtube: Προσφέρει δυνατότητα 

δημιουργίας προφίλ των χρηστών με 

στόχο τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. 

Ανήκει στο είδος των Video Sharing 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο 
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της διαφήμισης. 

 Twitter:  Αυτό που το διαφοροποίησε 

από τα άλλα μέσα είναι η καινοτομία με 

τον περιορισμό των χαρακτήρων και η 

ταχύτητα που ανεβαίνουν οι ειδήσεις σε 

αυτό. Επίσης, χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο της διαφήμισης 

παρέχοντας τις δυνατότητες δωρέαν 

στους χρήστες. 

 Instagram: Η εφαρμογή ανήκει στην 

κατηγορία των Photo Sharing μέσων 

κοινωνική δικτύωσης, ενώ έχει 

χαρακτηριστικά και Social Network, μιας 

και οι χρήστες μπορούν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους με  την 

αποστολή άμεσων μηνυμάτων. 

Παράλληλα, προσφέρει ένα μεγάλο 

πλήθος δυνατοτήτων για επεξεργασία 

φωτογραφιών. 

 Skype: Χρησιμοποίηση Freemium 
επιχειρηματικού μοντέλου με την βασική 
έκδοση να διατίθεται δωρεάν ενώ 
υπάρχει και μια premium έκδοση για 
όσους επιθυμούν περισσότερες 
δυνατότητες. Παράλληλα αποκομίζει 
έσοδα και από διαφημίσεις που 
υπάρχουν στην εφαρμογή. Αυτό που το 
έκανε να επιτύχει σαν εφαρμογή είναι οι 
δωρεάν (βίντεο-)κλήσεις που προσφέρει 
σε χρήστες από διαφορετικές χώρες και η 
ποιότητα τους. 

 LinkedIn: Χρησιμοποίηση Freemium 
επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό που το 
διαφοροποίησε από τα υπόλοιπα είναι 
ότι στοχεύει σε επαγγελματίες και 
ανθρώπους που αναζητούν ή 
προσφέρουν εργασία σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

 Blogger: Προσφέρει εύκολο τρόπο 
δημιουργίας blogs. Ενώ, αποκομίζει 
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κέρδη από τις διαφημίσεις, αλλά και από 
κάποιες premium δυνατότητες που 
προσφέρει επί πληρωμή. 

 Wikipedia:  Το γεγονός ότι μπορεί να 

γράψει ο καθένας και να προσφέρει στην 

ανάπτυξη της, ότι αφορά ποικίλα θέματα, 

είναι online και έχει ελεύθερο 

περιεχόμενο είναι κάποιοι από τους 

λόγους που την οδήγησαν στην επιτυχία 

της.  

 Viber: Χρησιμοποίηση Freemium 
επιχειρηματικού μοντέλου με την βασική 
έκδοση να διατίθεται δωρεάν ενώ 
υπάρχει και μια premium έκδοση για 
όσους επιθυμούν περισσότερες 
δυνατότητες. Αυτό που το έκανε να 
επιτύχει σαν εφαρμογή είναι οι δωρεάν 
κλήσεις που προσφέρει σε χρήστες από 
διαφορετικές χώρες και η ανταλλαγή 
αρχείων χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα τους. 

 Second Life: Ανήκει στο είδος των virtual 

words και αποτελεί το απόλυτο 

μανιφέστο των Social Media αφού 

παρέχει το υψηλότερο επίπεδο 

κοινωνικής παρουσίας μέσα από 

εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικές 

δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές είναι 

που το έκαναν να ξεχωρίσει. 

 

Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 

επιχειρήσεις του κλάδου; 

Παραδοσιακές: - . 

Νεοφυείς: Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram, Skype, LinkedIn, Blogger, Wikipedia,  

Viber,  Second Life. 

 

Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

 

Βελτιώθηκε κατά πολύ ο τρόπος που 
κάποιος βιώνει την επικοινωνία. Ενώ, 
εκμηδενίστηκαν οι αποστάσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το κόστος της επικοινωνίας για τους 
καταναλωτές μειώθηκε, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις οι υπηρεσίες δίνονται δωρεάν. 
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Παράλληλα, επέτρεψαν στους ανθρώπους να 
μοιραστούν πληροφορίες, να συνεργαστούν, να 
συζητήσουν τα κοινά ενδιαφέρονται τους και να 
οικοδομήσουν σχέσεις. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν 
έχουν να κάνουν τόσο με τις τοποθεσίες Web, 
όσο με την ίδια την εμπειρία. Αυτός ο 
επαναπροσδιορισμός της εμπειρίας της 
επικοινωνίας είχε τεράστια επίδραση. Το σύνολο 
των social media άλλαξαν τους βασικούς κανόνες 
επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τη μονόδρομη 
επικοινωνία από ένα πιο ισχυρό πολυδιάστατο 
μοντέλο επικοινωνίας που βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση. Έτσι, τα social media 
μεταμόρφωσαν το Διαδίκτυο από μια 
πλατφόρμα για ενημέρωση, σε μια πλατφόρμα 
για επιρροή. 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

 

 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε με την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, που επέτρεψαν: 

 Την καθολική συμμετοχή, 
ενθαρρύνοντας τα σχόλια από 
όλους τους ενδιαφερόμενους και 
μειώνοντας τα όρια μεταξύ των 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης/επικοινωνίας και του 
κοινού.  

 Την διαφάνεια, με τις 
περισσότερες υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης να είναι 
ανοιχτές σε ανατροφοδότηση και 
συμμετοχή. 

 Την συζήτηση, σε αντίθεση με τα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης 
που μεταδίδανε ή διανέμανε 
απλώς το περιεχόμενο σε ένα 
ακροατήριο. 

 Την δημιουργία κοινοτήτων, 
γρήγορα και αποτελεσματικά 
γύρω από κοινά ενδιάφεροντα. 

 Την συνεκτικότητα, αξιοποιώντας 
υπερσυνδέσμους και 
συνδυάζοντας διαφορετικά είδη 
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των μέσων σε ένα μέρος. 

Ενώ, τα δύο χαρακτηριστικά των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, που τα διαφοροποίησαν 
από τα παραδοσιακά είναι: 

 Η διάδοση πληροφοριών που παράγονται 
από τους χρήστες για τους (άλλους) 
χρήστες. 

 Η προώθηση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των χρηστών για χάρη της 
συζήτησης, της σύνδεσης, της 
συμμετοχής και της συνεργασίας. 

 

 

Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Η ανάπτυξη του διαδικτύου. 

 Ο πρωτοφανής ρυθμός υιοθέτησης από 

τους καταναλωτές που ξεπέρασε τις 

προηγούμενες καινοτομίες, όπως το 

ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, την τηλεόραση 

κ.τλ. 

 Η ανάγκη των ανθρώπων για έκφραση, 

συμμετοχή, διαφάνεια, συζήτηση και 

δημιουργία κοινοτήτων με κοινά 

ενδιαφέροντα. 

 Το όραμα και η ηγεσία των εταιρειών. 

 Η κατάλληλη στρατηγική των εταιρειών. 

 

Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν 

χώρα; 

 

Όλες οι μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή, 

μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών και 

οι επιχειρησιακές διαδικασίες, ενώ 

αναπτύχθηκαν και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.  

Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον 

κλάδο; 

Η αλλαγή που έλαβε χώρο στον εν λόγω κλάδο 

ήταν ριζική. 

 

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

 Αύξηση ανταγωνισμού. 

 Βανδαλισμός και ανακρίβεια λόγω 

ελευθερίας έκφρασης. 
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κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό;  Ταύτιση πραγματικής-εικονικής ζωής. 

 Έλειψη εκπαίδευσης, πάνω στις νέες 

τεχνολογίες και δυνατότητες, κυρίως των 

μεγαλύτερων σε ηλικία. 

 

 

 

Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό; 

 Μείωση κόστους για τους καταναλωτές. 

 Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη. 

 Ικανοποίηση Πελάτη. 

 Αύξηση κοινού. 

 Δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

και νέων επιχειρήσεων. 

 Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό. 

Πίνακας 3.2. Απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας για τον κλάδο της Επικοινωνίας και 

των Social Media 

  Ο κλάδος της Επικοινωνίας υπέστη μια ριζική αλλαγή με την εμφάνιση των 

social media και τις απίστευτες δυνατότητες που προσέφεραν. Έτσι, βελτιώθηκε 

κατά πολύ ο τρόπος που κάποιος βιώνει την επικοινωνία. Ενώ, εκμηδενίστηκαν οι 

αποστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κόστος της επικοινωνίας για τους 

καταναλωτές μειώθηκε, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δίνονται δωρεάν. 

Παράλληλα, επέτρεψαν στους ανθρώπους να μοιραστούν πληροφορίες, να 

συνεργαστούν, να συζητήσουν τα κοινά ενδιαφέρονται τους και να οικοδομήσουν 

σχέσεις. Έτσι, τα Social media έγιναν όλο και περισσότερο ενσωματωμένα στην 

καθημερινή μας ζωή, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ωστόσο, όπως 

κάθετι νέο προέκυψαν κι εδώ κάποια προβλήματα κυρίως ανακρίβειας λόγω της 

ελευθερίας της έκφρασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ταύτιση  της 

πραγματικής με την εικονική ζωή των social media. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν να κάνουν τόσο 

με τις τοποθεσίες Web, όσο με την ίδια την εμπειρία. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός 

της εμπειρίας της επικοινωνίας είχε τεράστια επίδραση. Το σύνολο των social media 

άλλαξαν τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τη μονόδρομη 

επικοινωνία από ένα πιο ισχυρό πολυδιάστατο μοντέλο επικοινωνίας που βασίζεται 

στην αλληλεπίδραση. Έτσι, τα social media, όπως επισημαίνουν και οι Hanna, Rohm, 

& Crittenden (2011), μεταμόρφωσαν το Διαδίκτυο από μια πλατφόρμα για 

ενημέρωση, σε μια πλατφόρμα για επιρροή.  
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3.4. Ο κλάδος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

3.4.1. Εισαγωγή 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ψηφιακή τεχνολογία έχει μεταμορφώσει την 

οικονομία. Η δημιουργία αξίας για τους πελάτες έχει μετατοπιστεί από το φυσικό 

αγαθό σε μια οικονομία που ευνοεί την υπηρεσία και τις πληροφορίες ως την κύρια 

πηγή της δημιουργίας αξίας. Στο κέντρο αυτού του μετασχηματισμού είναι η 

οικονομία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας αλλάζουν ριζικά το πρόσωπο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Ενώ, παράλληλα, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσο για την εκτέλεση επιχειρηματικών συναλλαγών 

μέσω του διαδικτύου (Hasan, Harris, 2009). 

Όπως αναφέρουν και οι Γκιάτα & Κυριακίδης (2009) στην προσπάθεια να 

προσδιορίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να αναφέρουμε αρκετούς 

ορισμούς που προσπαθούν να αποδώσουν αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει, ωστόσο, 

ακριβής ορισμός που να είναι κοινά αποδεκτός. Μερικοί από τους ορισμούς που 

έχουν δοθεί είναι: 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα σύνολο επιχειρηματικών 

στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη 

διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα (Γκιάτα, 

Κυριακίδης, 2009).  

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εφαρμογή όλων των επιχειρηματικών 

μεθόδων συναλλαγών και διαδικασιών, μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009).  

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών 

μέσω internet και μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές 

γωνίες:   

 Επιχειρήσεις: το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού των 

συναλλαγών και της ροής εργασιών. 

 Υπηρεσίες: το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας μηχανισμός που 

έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία προμηθευτών και 

πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη 

ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.  
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 Απόσταση: ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα 

αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του internet και 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. 

 Επικοινωνία: ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα παροχής 

πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωμών μέσα από 

δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών υπολογιστών (Γκιάτα, 

Κυριακίδης, 2009). 

 Στην ευρύτερη έννοιά του, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να 

ερμηνευθεί ως η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης να 

συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένων αγοράς και 

πώλησης, των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούν τη 

μεταφορά, είτε φυσικά είτε ψηφιακά, από τοποθεσία σε τοποθεσία. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη των βάσεων 

συναλλαγής και απαιτεί την ψηφιακή μετάδοση πληροφοριών σχετικά 

με τις συναλλαγές (Hasan, Harris, 2009). 

 Το Ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται ως ανταλλαγή επιχειρηματικών 

πληροφοριών, διατήρηση σχέσων μεταξύ των επιχειρήσεων, και 

διεξαγωγή επιχειρηματικών συναλλαγών με τη χρήση ψηφιακών 

δικτύων. Οι οργανωτικές εφαρμογές αυτών των νέων τεχνολογιών έχουν 

προκαλέσει σημαντικό κύμα καινοτομιών (Wu, Hsia, 2008). 

Μελετώντας τους παραπάνω ορισμούς συνολικά μπορούμε να πάρουμε μία 

γενική εικόνα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 

παραδοσιακή αγορά, στην οποία φυσικά αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάσσονται 

πρόσωπο με πρόσωπο, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε από την εικονική αγορά 

που επέτρεψε την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η 

αλλαγή οδηγεί σε μια ριζική αναμόρφωση των υφιστάμενων τρόπων 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις (Wu, Hsia, 2008). 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας της  πληροφορία και των 

τηλεπικοινωνιών έχουν ουσιαστικά αλλάξει το τοπίο. Το Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-

commerce), συμπεριλαμβανομένων Web-based εμπορίου, κινητό εμπόριο (m-

commerce) και πανταχού εμπόριο (U-commerce), βασίζεται όχι μόνο στις εξελίξεις 

που αφορούν το Διαδικτύο, αλλά και την προηγούμενη τεχνολογική και οργανωτική 

καινοτομία που προκύπτει από τον συνδυασμό των τηλεπικοινωνιών και της 

πληροφορικής. Το M-commerce αναφέρεται ευρέως σε οποιεσδήποτε συναλλαγές 

με νομισματική αξία διεξάγονται πάνω σε ένα ασύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, 

ενώ το U-commerce είναι μια δυναμική σύγκλιση της φυσικής και της ψηφιακής 

διασύνδεσης του παραδοσιακού εμπορίου με πανταχού παρούσα την πληροφορική 
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για την υποστήριξη εξατομικευμένης και αδιάλειπτης επικοινωνίας και συναλλαγών 

(Wu, Hsia, 2004). 

Η καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί ως υιοθέτηση και διάδοση κάτι νέου σε 

ένα δεδομένο πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι έτσι μια καινοτομία, όταν 

εισάγεται σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια αναδυόμενη αγορά ή όταν εγκριθεί από 

μια νέα κατηγορία βιομηχανίας. Αρκετές παγκόσμιες δυνάμεις οδηγούν την 

υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η 

απελευθέρωση του εμπορίου και οι τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών που 

προωθούν τη διάδοση του Διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη και πιο 

στρατηγική χρήση της τεχνολογίας έχουν την τάση να υλοποιούν μεγαλύτερης αξίας 

επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Hanna, 2016). 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου εκτελούν συναλλαγές, επικοινωνούν, και 

καινοτομούν για τη στήριξη του εμπορίου μέσω του κυβερνοχώρου. Έχουν 

δημιουργήσει πρωτοφανή νέα κανάλια για την πρόσβαση σε πελάτες, με την 

ενσωμάτωση των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, και προσφέροντας νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες επεκτείνουν τις επιχειρηματικές περιοχές τους (Wu, Hsia, 

2008). Ενώ, οι καταναλωτές επωφελούνται επίσης από το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

μερικές φορές εις βάρος των επιχειρήσεων, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη 

δυνατότητα στους καταναλωτές να αναζητήσουν online τις χαμηλότερες τιμές και 

βελτιώνει τη διαπραγματευτική τους θέση, ενώ παράλληλα μειώνει το πλεονέκτημα 

της πληροφόρησης που απολάμβαναν στο παρελθόν έμποροι και μεσάζοντες 

(Hanna, 2016). 

3.4.2. Παραδοσιακό και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι ο επαναπροσδιορισμός του 

παραδοσιακού εμπορίου αλλά η φυσική εξέλιξη του. Επομένως, δεν επιδιώκει να 

αντικαταστήσει τις εώς τώρα ισχύουσες εμπορικές εφαρμογές, αντιθέτως πάνω σε 

αυτές δημιουργεί καινούριες δομές σύμφωνες με τις νέες τεχνολογίες και 

αντιλήψεις marketing. Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική 

λειτουργία με στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και τον έλεγχο ανταλλακτικών 

διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών της αγοράς 

(προμηθευτές, πελάτες, ενδιάμεσους). Επομένως, στόχος είναι η όσο των δυνατών 

καλύτερη εναρμόνιση των αναγκών και των επιθυμιών και των δύο μερών που 

συναλλάσονται, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους δυναμικούς παράγοντες του 

περιβάλλοντος (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

 Ας δούμε παρακάτω μερικές διαφορές που επήλθαν σε κάποιες βασικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης, που σχετίζονται κυρίως με το μάρκετινγκ, από την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο εμπόριο: 
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Έρευνα αγοράς: Οι επιχειρήσεις του παραδοσιακού εμπορίου χρησιμοποιούν 

κυρίως πρωτογενείς έρευνες για τη συλλογή στοιχείων των καταναλωτών και των 

ανταγωνιστών κάθε αγοράς και μερικές φορές δευτερογενή στοιχεία από εταιρείες 

ερευνών. Ενώ, αυτές που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

χρησιμοποιούν απευθείας ερωτηματολόγια προς τους καταναλωτές μέσω του 

διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση με τους πελάτες 

και η έγκαιρη ενημέρωση της επιχείρησης (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Τμηματοποίηση αγοράς: Στο παραδοσιακό εμπόριο διακρίνεται η αγορά σε 

επιμέρους τμήματα βάσει δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών των 

υπαρχόντων ή πιθανών πελατών, ενώ αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο 

καταναλωτές με παρόμοιο προφίλ. Αντίθετα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

χρησιμοποιούνται δεδομένα τρέχουσας συμπεριφοράς καταναλωτών και γίνεται 

διάκριση βάσει στατιστικών μεθόδων του δυναμικού και της αξίας του κάθε πελάτη 

ξεχωριστά (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Πολιτική προϊόντoς: Στο παραδοσιακό εμπόριο τα προϊόντα αναπτύσσονται βάσει 

της τεχνολογίας και του συστήματος παραγωγής της επιχείρησης. Αντίθετα, στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο τα προϊόντα αναπτύσσονται μέσα από συνεχή και αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, με την εισαγωγή νέων προϊόντων 

και την τροποποίηση παλαιών (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Πολιτική διανομής: Στο παραδοσιακό εμπόριο η διανομή εξαρτάται τόσο από την 

επιχείρηση όσο και από το προϊόν. Έτσι, η κάθε επιχείρηση επιλέγει τους 

μεσάζοντες που θα διανέμουν το προϊόν της. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο με τα κανάλια διανομής να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη 

φύση του προϊόντος. Βέβαια η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μεγαλύτερη 

και αυτό φυσικά μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην πορεία των πωλήσεων 

(Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Πολιτικής Τιμής: Η τιμολόγηση στο παραδοσιακό εμπόριο γίνεται τόσο πάνω στα 

προϊόντα, όσο και σε μία ξεχωριστή έντυπη φόρμα. Επομένως, σε περίπτωση 

αλλαγής τιμών θα πρέπει να ανατυπωθούν οι κατάλογοι και να ενημερωθούν όλα 

τα προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για την επιχειρήση. 

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιούν on-

line βάσεις δεδομένων, οι οποίες ενημερώνουν αυτόματα τους καταλόγους και τα 

προϊόντα για οποιαδήποτε τιμολογιακή μεταβολή. Παράλληλα μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει τις 

προτιμήσεις του και έτσι να διαμορφώσει ανάλογα και την πολιτική των τιμών της 

(Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 
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Πολιτική Προώθησης-Προβολής: Η προβολή και η προώθηση του προϊόντος στο 

παραδοσιακό εμπόριο γίνεται μέσα από τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, την 

τηλεόραση, τον τύπο και το ραδιόφωνο. Η επιτυχία της διαφήμισης στα κανάλια 

αυτά στηρίζεται στην πειθώ που ασκεί η επανάληψη και στην αδυναμία του 

καταναλωτή να αντιδράσει στα μηνύματα που δέχεται. Η παθητικότητα, όμως, των 

καταναλωτών δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την αποτελεσματικότητα της 

διαφήμισης και παράλληλα δυσκολεύει την επιχείρηση στο να εκτιμήσει έγκαιρα 

την πορεία που θα διαγράψει το προϊόν. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σε θέση να συγκεντρώσουν στοιχεία για περισσότερες 

από μία ομάδες καταναλωτών, να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτά και να 

καταλήξουν σε μεθόδους marketing με τις οποίες θα προσελκύσούν τους πελάτες-

στόχους (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Έλεγχος μάρκετινγκ: Οι επιχειρήσεις στο παραδοσιακό εμπόριο επικεντρώνονται 

στην παρακολούθηση του μεριδίου της αγοράς, των πωλήσεων και του κέρδους. 

Αντίθετα, αυτές στο ηλεκτρονικό εμπόριο επικεντρώνονται στη διατήρηση των 

πελατών και στην απόκτηση νέων, μέσα από την παρακολούθηση της αξίας του 

κάθε πελάτη (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Όπως, λοιπόν γίνεται εύκολα αντιληπτό με την χρήση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου βελτιώνονται πολλές δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις και 

προσφέρονται περισσότερες δυνατότητες στους καταναλωτές. Κάποια από τα 

οφέλη που εμφανίστηκαν, όπως αναφέρει και η Gjoni (2014), είναι: 

 Για τους καταναλωτές: 

 24ωρη εξυπηρέτηση. 

 Μειωμένο Κόστος. 

 Παγκόσμια Αγορά. 

 Άμεση και γρήγορη συναλλαγή. 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση. 

 Εξοικονόμηση χρόνου. 

 Για τις επιχειρήσεις: 

 Αγορά χωρίς σύνορα. 

 Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. 

 Βελτίωση δημόσιας εικόνας της επιχείρησης. 
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 Αμφίδρομη σχέση επιχείρησης-καταναλωτών. 

 Ελαχιστοποίηση Κόστους. 

 Μείωση δυσλειτουργιών. 

 Ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. 

 Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων. 

Ενώ, όπως συμβαίνει και με κάθετι καινούριο, προέκυψαν και κάποια 

προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι: 

 Για τους καταναλωτές: 

 Πλαστοπροσωπεία. 

 Έλειψη ασφάλειας στις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

 Έλειψη επαφής πωλητή-πελάτη. 

 Για τις επιχειρήσεις: 

 Έλειψη ασφάλειας στις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

 Αδυναμία στην παρουσίαση των προϊόντων. 

 Υψηλά κόστη υλοποίηση και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

3.4.3. Τα είδη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Ανάλογα με το είδος των εμπορικών εταίρων που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούμε να διακρίνουμε το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στα εξής είδη: 

Α. Επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to business, B2B) 

 Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και 

περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Στόχος των συναλλαγών αυτών 

είναι η απλοποίηση των διαδικασιών των επιχειρήσεων, ο έλεγχος και η μείωση του 

αποθέματος, η αυτοματοποιημένη αντικατάσταση των προϊόντων κ.α. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής είναι η 

συνεργασία και ο συντονισμός των επιχειρήσεων (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 
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Β. Επιχείρηση προς καταναλωτή (Business to Consumer, B2C) 

Πρόκεται για τις συναλλαγές που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών και αγορά ένα μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 

επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη παγκοσμιοποίηση της αγοράς μέσω της 

οικονομίας του διαδικτύου και δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 

που τα προωθούν στους καταναλωτές (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Γ. Επιχείρηση προς Δημόσια Διοίκηση (Business to Government,B2G) 

Η κατηγορία αυτή αναφέρται σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και των αρμοδίων αρχών, τόσο για τη 

διεκπεραίωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων, όσο και για την 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας των δημοσίων προμηθειών. Οι συναλλαγές των 

επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς αφορούν συνήθως τέσσερις περιπτώσεις:  

 Φορολογία.  

 Εισαγωγές – εξαγωγές μέσω τελωνείων. 

 Δημόσιες προμήθειες.  

 Προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Δ. Καταναλωτής προς Δημόσια διοίκηση (Consumer to Government, C2G) 

Καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και δημόσιων 

οργανισμών. Οι συναλλαγές αυτές μπορεί να είναι: η ολοκλήρωση φορολογικών 

υποχρεώσεων, η προμήθεια των κατάλληλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κ.ά 

(Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

Ε. Καταναλωτής προς Καταναλωτή (Consumer to Consumer, C2C) 

Πρόκειται για αγοραπωλησίες, οι οποίες γίνονται μεταξύ καταναλωτών. 

Τέτοιες είναι οι δημοπρασίες, οι μικρές αγγελίες κ.ά (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 

ΣΤ. Δημόσια διοίκηση προς Δημόσια διοίκηση (Government to Government, G2G)  

Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις των ενδοκυβερνητικών 

συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφοριών (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009).  

Ζ. Ενδοεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (B2E) 

Αναφέρεται στις συναλλαγές και στην ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των 

μερών μιας επιχείρησης η οποία εκτείνεται σε διαφορετικές πόλεις, χώρες ή και 

ηπείρους (Γκιάτα, Κυριακίδης, 2009). 
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3.4.4. Τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα 

Τo ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Internet, όπως αναφέραμε και 

παραπάνω, έχει μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πολλές 

επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες αναδιοργάνωσης προκειμένου να 

διατηρήσουν ή να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα 

σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και πολλά νέα e-commerce 

μοντέλα έχουν προκύψει. Τα εμφανιζόμενα μοντέλα διαφέρουν ως προς το βαθμό 

της καινοτομίας. Μερικά απ 'αυτά δεν είναι «νέα», αλλά μάλλον μια «συνέχεια» 

των μοντέλων που υπάρχουν στο παραδοσιακό εμπόριο, ενώ άλλα αυτοματοποιούν 

τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που έχουν παρασχεθεί και ταυτόχρονα 

προσθέτουν νέες λειτουργίες. Μια τρίτη κατηγορία των μοντέλων, δεν υπάρχουν 

στο παραδοσιακό εμπόριο, δεδομένου ότι παρέχουν υπηρεσίες που εξαρτώνται 

από την τεχνολογία της πληροφορίας και δεν μπορούν να υπάρξουν καθόλου στην 

παραδοσιακή  μορφή. Τα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου ποικίλλουν επίσης 

ανάλογα με το βαθμό της λειτουργικότητας στην υποστήριξη, από τα μοντέλα που 

παρέχουν μόνο μια λειτουργία μάρκετινγκ μέσω του Διαδικτύου μέχρι  τα μοντέλα 

που παρέχουν μια πλήρως ολοκληρωμένη υποστήριξη (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

Μερικά από τα πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου είναι τα παρακάτω: 

1. Το μοντέλο E-shop: Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το 

οποίο μεμονωμένα καταστήματα πωλούν διάφορα αγαθά, όπως για παράδειγμα 

τσιγάρα, εισιτήρια ή τρόφιμα. Μια συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα κάτω 

από μια κοινή «ομπρέλα» δίνοντας την είσοδο σε μεμονωμένα e-shop δίνει ρυθμό 

σε άλλο επιχειρηματικό μοντέλο που ονομάζεται E-mall. Η κοινή «ομπρέλα» είναι 

συνήθως ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα που μπορεί επίσης να παρέχει πρόσθετη 

υποστήριξη, όπως για παράδειγμα μια ευρέως εγγυημένη μέθοδος πληρωμής 

(Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

2. Το μοντέλο «Ηλεκτρονικές δημοπρασίες»: Αυτοματοποιεί τη παραδοσιακή 

διαδικασία υποβολής προσφορών μέσω του Διαδικτύου. Μπορεί επίσης να παρέχει 

υποστήριξη στις πληρωμές και τις διαδικασίες παράδοσης (Tsalgatidou, Pitoura, 

2001). 

3. Το μοντέλο «Third party marketplace»: Είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται 

από τις εταιρείες που επιθυμούν να αναθέσουν σε τρίτους τις δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ τους στο ίντερνετ. Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν μια διεπαφή 

χρήστη σε καταλόγους προϊόντων του προμηθευτή και μπορούν επιπλέον να 

υποστηρίξουν την πληρωμή, την εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγγελία, τις 

ασφαλείς συναλλαγές κ.λπ (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 
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4. Το μοντέλο ολοκληρωτικής αλυσίδας αξίας (Value-chain integration model). 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Διαδικτύου για να βελτιώσει την επικοινωνία και 

τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών εντός μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Με αυτό 

το μοντέλο διεργασιών καλύπτεται σήμερα ολόκληρη η αλυσίδα αξίας. Η υπηρεσία 

προβλέπει την ενσωμάτωση των εργασιών τους απευθείας στις διαδικασίες των 

πελατών τους. Με το μοντέλο αυτό κάθε εταιρεία της αλυσίδας εκτελεί ένα σύνολο 

ή σειρά δραστηριοτήτων για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι σύγχρονες 

επιχειρηματικές συνεργασίες διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες λειτουργούν ομαλά 

και αποτελεσματικά (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

5. Το μοντέλο διανομέα ή πύλης (The hub or the portal model). Αυτό το 

επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση πολλαπλών σταδίων της 

αλυσίδας αξίας με τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τη ροή πληροφοριών μεταξύ 

αυτών των βημάτων. Έτσι, δεν υποστηρίζει μόνο τις υπηρεσίες που ήδη 

προσφέρονται από τους πελάτες της, αλλά προσφέρει επίσης υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. Οι πελάτες έχουν εύκολη και φθηνή πρόσβαση σε υπηρεσίες 

που παρέχονται από τις συμμετέχουσες εταιρείες (π.χ. e-banking ή phone banking, 

ή αιτήσεις χορήγησης δανείων), καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 

προσφέρονται μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Τα οφέλη από τις 

συμμετέχουσες εταιρείες είναι η ελαχιστοποίηση της προσπάθειας για τον 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους, και η δυνατότητα να σχηματίσουν 

συμμαχίες με τα άλλα συμμετέχοντα μέρη και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

μέσω της πλατφόρμας ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας ως ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση, ο πελάτης έχει την εντύπωση ότι 

όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προσφέρονται από τον ίδιο φορέα, ένα είδος 

εικονικής συγχώνευσης των εμπλεκομένων μερών (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

6. Το μοντέλο αλυσίδας αξίας των παρόχων υπηρεσιών. Συνήθως υποστηρίζει μια 

συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας αξίας, όπως η πληρωμή. Η υπηρεσία 

παρέχεται συνήθως με μια ενδιαφέρουσα καινοτομία, δεδομένου ότι προσφέρει 

μέσω του Διαδικτύου μια παραδοσιακή λειτουργία. Το άμεσο όφελος για τις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ότι με χαμηλό 

κόστος επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας παρέχουν στους πελάτες 

τους προηγμένες υπηρεσίες (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

7. Χρηματιστηριακές πληροφορίες. Η μεγάλη ποσότητα των πληροφοριών που 

διατίθενται στο Διαδίκτυο έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας ολόκληρης 

σειράς υπηρεσιών πληροφορίας οι οποίες προσθέτουν αξία παρέχοντας την 

αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία προφίλ του πελάτη, επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, επενδυτικές συμβουλές κ.α. Τα έσοδα από αυτή την επιχείρηση 
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προέρχονται είτε μέσω συνδρομής τελών ή μέσω της διαφήμισης (Tsalgatidou, 

Pitoura, 2001). 

8. Υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Εταιρείες που υιοθετούν αυτό το επιχειρηματικό 

μοντέλο προσφέρουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης μέσω του 

διαδικτύου με την προσθήκη νέων λειτουργιών, όπως η κρυπτογράφηση και το 

δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί της διαχείρισης, η οποία δεν μπορεί να είναι διαθέσιμη 

χωρίς τις τεχνολογίες της πληροφορίας (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

9. Το μοντέλο  της εξωτερικής ανάθεσης διαδικασίας. Εξωτερική ανάθεση της 

διαδικασίας είναι η ανάθεση μίας ή περισσοτέρων επιχειρηματικών διαδικασιών σε 

έναν εξωτερικό πάροχο που κατέχει και διαχειρίζεται τις επιλεγμένες διεργασίες 

(Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

10. Το μοντέλο της εικονικής οργάνωσης. Μια εικονική οργάνωση μπορεί να είναι 

προσωρινή ή μόνιμη, ενός μέρους ή ολόκληρων οργανισμών που εξαρτώνται από 

την ηλεκτρονική σύνδεση για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία παραγωγής. Η 

σχετικά μικρή εταιρεία κερδίζει σημαντικά οφέλη από την παραπάνω διαδικασία, 

κυρίως στον τομέα της τεχνογνωσίας (Tsalgatidou, Pitoura, 2001). 

11. Πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών (ASP). Είναι ένα άλλο επιχειρηματικό μοντέλο 

του Διαδικτύου, όπου μια εταιρεία που παίζει το ρόλο του ASP παίρνει τις άδειες 

για ορισμένες εφαρμογές λογισμικού και τις νοικιάζει σε εταιρείες-πελάτες. Έτσι, οι 

ASP προσφέρουν και υποστηρίζουν εφαρμογές για τις επιχειρήσεις των πελατών 

τους. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της ASP είναι ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωμών, η οποία είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο από μόνη της (Tsalgatidou, 

Pitoura, 2001). 

3.4.5. Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες επιχειρήσεις του 

κλάδου. Θα αναδείξουμε το είδος τους και το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιούν, ενώ θα γίνει και παρουσίαση σημαντικών στοιχείων για κάθε μια. 

Amazon  

Η Amazon.com ιδρύθηκε στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον από τον Τζεφ Μπέζος 

και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο από την άποψη του κύκλου εργασιών 

από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και μία από τις 

πρώτες που βασίστηκε στο Διαδίκτυο για την παροχή των υπηρεσιών της με 

γνώμονα τις πραγματικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών. Μάλιστα, η εταιρεία 

αυτή ήταν από τις πρώτες που εφάρμοσαν σύστημα εισηγήσεων μέσω της 

συνεργατικής συμπεριφοράς των χρηστών της. Η Amazon.com ξεκίνησε ως ένα 

online βιβλιοπωλείο, αργότερα διαφοροποιήθηκε με την πώληση DVD, Blu-ray, CD, 
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MP3, λογισμικού, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ειδών ένδυσης, επίπλων, τροφίμων κ.α. 

Σήμερα διαθετεί σχεδόν όλα τα προϊόντα που μπορεί να φανταστεί κάποιος! Έχει 

ξεχωριστές ιστοσελίδες λιανικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την 

Ολλανδία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία και το 

Μεξικό (Wikipedia.org).   

Η εταιρεία ανήκει στο είδος B2C (Business to Consumer) ηλεκτρονικού 

εμπορίου, δηλαδή ένα τεράστιο πλήθος επιχειρήσεων απευθύνεται σε εκατομύρια 

καταναλωτές χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αυτή. Ο αγοραστής συνδέεται 

απευθείας με τον υπολογιστή του πωλητή συνήθως μέσω internet. Δεν εμπλέκεται 

καμία ενδιάμεση υπηρεσία. Οι συναλλαγές, αγορά ή πώληση, ολοκληρώνονται 

ηλεκτρονικά και διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο. Η Amazon κερδίζει χρήματα με 

τα «κλικς» που γίνονται στα προϊόντα των πωλητών ενώ για τους καταναλωτές η 

υπηρεσία είναι δωρεάν. Το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι αυτό 

που ονομάσαμε παραπάνω E-mall: μια συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα 

κάτω από μια κοινή «ομπρέλα» δίνοντας την είσοδο σε μεμονωμένα e-shop. Η 

κοινή «ομπρέλα» στην περίπτωση αυτή είναι το γνωστό εμπορικό σήμα της 

εταιρείας. 

Alibaba 

  Η Alibaba Group Holding Limited είναι μια κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού 

εμπορίου που προσφέρει  C2C (consumer-to-consumer), B2C (business-to-

consumer) και B2B (business-to-business) υπηρεσίες πώλησης μέσω διαδικτυακών 

πυλών. Παρέχει επίσης υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής, μια μηχανή αναζήτησης 

προϊόντων και υπηρεσίες cloud computing. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1999, όταν ο Jack 

Ma ίδρυσε την ιστοσελίδα Alibaba.com, μια πύλη Β2Β για να συνδεθούν κινέζοι 

κατασκευαστές με ξένους αγοραστές. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής 

πώλησης στον κόσμο από τον Απρίλιο του 2016, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες του Διαδικτύου. Η Alibaba C2C portal, Taobao, παρόμοια με το eBay.com, 

διαθέτει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο προϊόντα και είναι μία από τις 20 μεγαλύτερες 

σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδες σε παγκόσμιο επίπεδο (Wikipedia.org). 

Το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο με την amazon, 

δηλαδή το E-mall: μια συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα κάτω από την κοινή 

«ομπρέλα», του brand name της εταιρείας, προσφέροντας είσοδο σε μεμονωμένα 

e-shop ή ακόμα σε σελίδες καταναλωτών, για τις C2C υπηρεσίες. 

EBay 

 Η eBay είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, 

παρέχοντας C2C (consumer-to-consumer) και B2C (business-to-consumer) 
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υπηρεσίες πώλησης. Ιδρύθηκε ως «Auctionweb» από τον Pierre Omidyar το 1995, 

με έδρα το Σαν Χοσέ, στη Καλιφόρνια. Το όνομα eBay προέκυψε αργότερα. 

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα όπου λαμβάνουν χώρα διαδικτυακές δημοπρασίες. Ο 

καθένας μπορεί να πωλήσει ή να αγοράσει οτιδήποτε επιθυμεί,  σε αρκετά χαμηλές 

τιμές. Οι πωλητές στέλνουν τα προϊόντα τους οι ίδιοι στους αγοραστές μέσω 

ταχυδρομείου ή μεταφορικής, ενώ οι αγοραστές μπορούν να μεταφέρουν τα 

χρήματα με όποιο τρόπο θέλουν. Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν 

συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας Paypal, η οποία ήταν θυγατρική της eBay από το 

2002 μέχρι το 2015 (Wikipedia.org). 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω χρησιμοποιείται το επιχειρηματικό 

μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αυτοματοποιώντας τη παραδοσιακή 

διαδικασία υποβολής προσφορών μέσω του Διαδικτύου. Επίσης παρέχει 

υποστήριξη στις πληρωμές, μέσω της Paypal. 

JD.COM 

 Η JD.com ή Jingdong Mall, πρώην 360buy, είναι μια κινεζική εταιρεία 

ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα το Πεκίνο. Πρόκεται για ένα από τους 

μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής πώλησης B2C σε απευθείας σύνδεση στην Κίνα σε 

σχέση με τον όγκο των συναλλαγών και των εσόδων, μέλος του Fortune Global 500, 

και ένας σημαντικός ανταγωνιστής για την Alibaba. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον 

Richard Liu Qiangdong το 1998, ενώ η πλατφόρμα B2C τέθηκε  στη διάθεση του 

κοινού το 2004. Αρχικά, η εταιρεία ξεκίνησε ως ένα online κατάστημα μαγνητο-

οπτικών ειδών, αλλά σύντομα διαφοροποιηθήκε, πουλώντας ηλεκτρονικά είδη, 

κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, κ.α. Το Jingdong Mall άλλαξε το domain name σε 

360buy.com τον Ιούνιο του 2007, και σε JD.com το 2013 (Wikipedia.org). 

Όπως και στην περίπτωση της Alibaba χρησιμοποιείται το επιχειρηματικό 

μοντέλο E-mall: μια συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα κάτω από την κοινή 

«ομπρέλα», του brand name της εταιρείας. 

Walmart  

 H Wal-Mart Stores, με επιχειρηματική δραστηριότητα ως WalMart, είναι μια 

αμερικανική πολυεθνική εταιρεία λιανικού εμπορίου που λειτουργεί σαν μια 

αλυσίδα υπεραγορών. Εδρεύει στο Bentonville, της Αρκάνσας και ιδρύθηκε από τον 

Sam Walton το 1962. Η εταιρεία λειτουργεί με την επωνυμία Walmart στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ ως Walmart de México y Centroamérica 

στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, ως Asda στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Seiyu 

Group στην Ιαπωνία, και ως Best Price στην Ινδία. Παράλληλα, έχει επιχειρήσεις 

στην Αργεντινή, τη Βραζιλία και τον Καναδά. Η WalMart είναι η μεγαλύτερη 

εταιρεία στον κόσμο από πλευράς εσόδων, σύμφωνα με το Fortune Global 500, το 
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2016. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, καθώς η εταιρεία ελέγχεται από 

την οικογένεια Walton. Είναι επίσης μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο 

από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας και η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης 

τροφίμων στις ΗΠΑ για το 2016 (Wikipedia.org). Η εταιρεία ανήκει, κυρίως, στο 

είδος B2C (Business to Consumer) ηλεκτρονικού εμπορίου και χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο E-mall. 

Otto Group  

 Η Otto Group, ή Otto (GmbH & Co KG) (πρώην Otto Versand), είναι μια 

εταιρεία ταχυδρομικών παραγγελιών και σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

e-commerce, που βασίζεται κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά λειτουργεί σε 

περισσότερες από 20 χώρες. Η οικογένεια του Michael Otto κατέχει την πλειοψηφία 

της εταιρείας. Η εταιρία εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας και ιδρύθηκε από τον 

Werner Otto το 1949. Παρά το γεγονός ότι η Otto είναι μια εταιρεία λιανικού 

εμπορίου e-commerce, προσφέροντας B2C (Business to Consumer) υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου, συνδέοντας επιχειρήσεις με καταναλωτές, με την χρήση 

του επιχειρηματικού μοντέλου E-mall, έχει επεκταθεί, επίσης, σε real estate και σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Wikipedia.org).  

Tesco 

Η Tesco PLC είναι μια βρετανική πολυεθνική εταιρεία γενικών 

εμπορευμάτων λιανικής πώλησης με έδρα το Welwyn Garden City, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης στον κόσμο, με βάση 

τα κέρδη και πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης στον κόσμο, με βάση 

τα έσοδα. Έχει καταστήματα σε 12 χώρες σε όλη την Ασία και την Ευρώπη και είναι 

ο ηγέτης της αγοράς ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου κατέχει 

μερίδιο αγοράς της τάξης του 28,4%), στην Ιρλανδία, στην Ουγγαρία, στην 

Μαλαισία και στην Ταϊλάνδη. Η Tesco ιδρύθηκε το 1919 από τον Jack Cohen και 

επεκτάθηκε γρήγορα, και μέχρι το 1939 είχε πάνω από 100 καταστήματα σε 

ολόκληρη τη χώρα. Η Tesco έχει διαφοροποιηθεί γεωγραφικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 και σε τομείς όπως η λιανική πώληση βιβλίων, ρούχων, 

ηλεκτρονικών ειδών κ.α (Wikipedia.org).  Ουσιαστικά πρόκειται για ένα E-shop, το 

οποίο πουλά διάφορα αγαθά απευθείας στους καταναλωτές με την χρήση του 

διαδικτύου (B2C). 

Rakuten  

Η Rakuten είναι μια ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα το 

Τόκιο. Η B2B2C πλατφόρμα της Rakuten είναι το μεγαλύτερο site ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ιαπωνία και μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο από πλευράς 

πωλήσεων. Ο Hiroshi Mikitani ίδρυσε την εταιρεία το 1997 και εξακολουθεί να είναι 
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διευθύνων σύμβουλος της. Η Rakuten Shopping Mall άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο 

του 1997. Τον Ιούνιο του 1999, η εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε Rakuten (στα 

ιαπωνικά σημαίνει αισιοδοξία). Το 2005, άρχισε να επεκτείνεται έξω από την 

Ιαπωνία, κυρίως μέσω εξαγορών και κοινοπραξιών. Μεταξύ των επιχειρήσεων που 

αγοράστηκαν είναι οι: Buy.com (τώρα Rakuten.com στις ΗΠΑ), PriceMinister 

(Γαλλία), Ikeda (τώρα Rakuten, στη Βραζιλία), Tradoria (τώρα Rakuten, στη 

Γερμανία), Play.com (UK), Wuaki.tv (Ισπανία), και Kobo (Καναδάς). Η εταιρεία έχει 

κάνει επίσης επενδύσεις σε Pinterest, Ozon.ru, AHA Life και Daily Grommet.  Ο 

Όμιλος Rakuten αποτελείται συνολικά από περίπου σαράντα επιχειρήσεις και 

προσφέρει υπηρεσίες, όπως: online λιανικές πωλήσεις, τραπεζικές και πιστωτικές 

πληρωμές, Portal και Media (διαχείριση ιστοσελίδων που λειτουργούν ως πύλες στο 

διαδίκτυο), ταξίδια, διασκέδαση κ.α (Wikipedia.org). Το επιχειρηματικό μοντέλο 

που χρησιμοποιείται, κυρίως, είναι το E-mall. Ωστόσο, χρησιμοποιεί και άλλα στο 

πλήθος των υπηρεσιών που προσφέρει και αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Best Buy 

H Best Buy είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών ειδών που εδρεύει στο Richfield, στην Μινεσότα. Σε διεθνές επίπεδο, 

δραστηριοποιείται επίσης στον Καναδά και το Μεξικό. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον 

Richard M. Schulze και τον Gary Smoliak το 1966 ως κατάστημα με ειδικότητα τον 

ήχο. Σήμερα, η Best Buy πουλάει ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και μια 

ποικιλία σχετικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, video 

games, μουσικής, κασέτες VHS και βίντεο, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές, στερεοφωνικά αυτοκινήτου και βιντεοκάμερες. Η Best Buy 

ανακυρήχθηκε ως "Εταιρεία της Χρονιάς" από το περιοδικό Forbes το 2004 

(Wikipedia.org). Δεν διαφέρει πολύ με τις παραπάνω εταιρείες που αναλύθηκαν 

αφού σχετίζεται με τις πωλήσεις B2C, φέρνοντας «κοντά» επιχειρήσεις και 

καταναλωτές με τη χρήση του E-mall επιχειρηματικού μοντέλου. Το μόνο που ίσως 

την διαφοροποιεί είναι ότι τα προϊόντα της είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά είδη. 

Shopify 

Η Shopify είναι μια καναδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα στην 

Οτάβα, που αναπτύσσει λογισμικό υπολογιστή για online καταστήματα λιανικής 

πώλησης. Η Shopify ιδρύθηκε το 2004 και αρχικά βασίστηκε σε προηγούμενο 

λογισμικό γραμμένο από τους ιδρυτές της για τα online κατάστημα τους. Η εταιρεία 

αναφέρει ότι έχει 300.000 εμπόρους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της, με 

συνολικό όγκο ακαθάριστο εμπορευμάτων άνω των $ 10 δις (Wikipedia.org). Η 

Shopify σχετίζεται κυρίως με επιχειρήσεις (B2B) και προσφέρει ολοκληρωμένες 

λύσεις για την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων.  
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3.4.6. Απάντηση Ερωτημάτων Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους και θα καταγράψουμε κάποια συμπεράσματα για 

τον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου; 

 Amazon  

 Alibaba 

 EBay 

 JD.COM 

 Walmart  

 Otto Group  

 Tesco 

 Rakuten  

 Best Buy 

 Shopify 

 

 

Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να 

ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 Amazon: Κερδίζει χρήματα από τις 

επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα 

τους ενώ για τους καταναλωτές η 

υπηρεσία είναι δωρεάν. Το 

επιχειρηματικό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται είναι το E-mall: μια 

συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα 

κάτω από μια κοινή «ομπρέλα» (το brand 

name της εταιρείας) δίνοντας την είσοδο 

σε μεμονωμένα e-shop.  

 Alibaba: χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό 

μοντέλο το E-mall προσφέροντας την 

είσοδο σε μεμονωμένα e-shop για τις B2C 

υπηρεσίες ή ακόμα σε σελίδες 

καταναλωτών, για τις C2C υπηρεσίες της. 

 EBay: χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό 

μοντέλο των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών, αυτοματοποιώντας τη 
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παραδοσιακή διαδικασία υποβολής 

προσφορών μέσω του Διαδικτύου, ενώ, 

παράλληλα παρέχει υποστήριξη στις 

πληρωμές, μέσω της Paypal. 

 JD.COM: χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό 

μοντέλο το E-mall προσφέροντας την 

είσοδο σε μεμονωμένα e-shop  για τις 

B2C υπηρεσίες ή ακόμα σε σελίδες 

καταναλωτών, για τις C2C υπηρεσίες της. 

 Walmart: ανήκει, κυρίως, στο είδος B2C 

(Business to Consumer) ηλεκτρονικού 

εμπορίου και χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο E-mall. 

 Otto Group: προσφέρει B2C (Business to 

Consumer) υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εμπορίου, συνδέοντας επιχειρήσεις με 

καταναλωτές, με την χρήση του 

επιχειρηματικού μοντέλου E-mall. 

 Tesco: χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό 

μοντέλο E-shop, πουλώντας διάφορα 

αγαθά απευθείας στους καταναλωτές με 

την χρήση του διαδικτύου (B2C). 

 Rakuten: χρησιμοποιεί, κυρίως, το 

επιχειρηματικό μοντέλο E-mall. Ωστόσο, 

χρησιμοποιεί και άλλα στο πλήθος των 

υπηρεσιών που προσφέρει: online 

λιανικές πωλήσεις, τραπεζικές και 

πιστωτικές πληρωμές, Portal και Media 

(διαχείριση ιστοσελίδων που 

λειτουργούν ως πύλες στο διαδίκτυο), 

ταξίδια, διασκέδαση κ.α. 

 Best Buy: φέρνει «κοντά» επιχειρήσεις 

και καταναλωτές με τη χρήση του E-mall 

επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό που την 

διαφοροποιεί είναι  η εξιδείκευση στα 

ηλεκτρικά είδη. 
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 Shopify: Η Shopify σχετίζεται κυρίως με 

συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

(B2B) και προσφέρει ολοκληρωμένες 

λύσεις για την δημιουργία ηλεκτρονικών 

καταστημάτων.  

 

Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 

επιχειρήσεις του κλάδου; 

Παραδοσιακές: Tesco, Walmart. 

Νεοφυείς: Amazon, Alibaba, EBay, JD.COM, Otto 

Group, Rakuten, Best Buy, Shopify.  

 

 

 

 

Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

Κάποιες από τις διαδικασίες που λάμβαναν 
χώρα άλλαξαν, άλλες καταργήθηκαν, ενώ 
προστέθηκαν και νέες. Το κόστος για τους 
καταναλωτές μειώθηκε, όπως μειώθηκε και το 
πλεονέκτημα της πληροφόρησης που 
απολάμβαναν στο παρελθόν έμποροι και 
μεσάζοντες. Έτσι, το εμπόριο απελευθερώθηκε 
και η παραδοσιακή αγορά, στην οποία φυσικά 
αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάσσονται πρόσωπο 
με πρόσωπο, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε 
από την εικονική αγορά που επέτρεψε την 
ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μέσω του 
Διαδικτύου. Ενώ, παράλληλα, δημιουργήθηκε 
ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσο για την 
εκτέλεση επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω 
του διαδικτύου. 

 

 

 

Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, οι οποίες 

αποσταθεροποίησαν το παραδοσιακό 

οικονομικό μοντέλο του κλάδου. Παράλληλα, 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο εφάρμοσε τις 

νέες τεχνολογίες προς την κατεύθυνση 

του αυτοματισμού των συναλλαγών και 

της ροής εργασιών στις επιχειρήσεις. 

 Ικανοποίησε την κοινή επιθυμία 

προμηθευτών και πελατών για καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη 

ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και 

μικρότερο κόστος.  
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 Εκμηδένισε τις αποστάσεις των 

αγοραπωλήσεων. 

 Προσέφερε τη δυνατότητα παροχής 

πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, 

και πληρωμών μέσα από δίκτυα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών υπολογιστών. 

 

 

 

 

 

Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Η ανάπτυξη του διαδικτύου. 

 Η ψηφιακή τεχνολογία που 

μεταμόρφωσε την οικονομία. 

 Η επιθυμία των επιχειρήσεων να 

διευρύνουν το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. 

 Η επιθυμία των καταναλωτών για 24ωρη 

εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ποικιλία 

προϊόντων και χαμηλότερο κόστος. 

 Το όραμα και η ηγεσία των επιχειρήσεων. 

 Ο Ψηφιακός Δαρβινισμός- οι εταιρείες 

δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από το να 

προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και 

στα ψηφιακά κανάλια. 

 Η κατάλληλη στρατηγική των 

επιχειρήσεων. 

 

Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν 

χώρα; 

Όλες οι μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή, 

μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών, οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα.  

Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον 

κλάδο; 

Στον συγκεκριμένο κλάδο έλαβε χώρα η αλλαγή 

διαμεσολάβησης. 

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Αύξηση ανταγωνισμού. 

 Πλαστοπροσωπεία. 

 Έλειψη ασφάλειας στις ηλεκτρονικές 
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πληρωμές. 

 Έλειψη επαφής πωλητή-πελάτη. 

 Υψηλά κόστη υλοποίησης και 

βελτιστοποίησης ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

 Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι 

τεχνολογικά αναλφάβητο (κυρίως οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία). 

 

 

 

 

 

Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό; 

 Μείωση κόστους και χρόνου για τους 

καταναλωτές. 

 Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη. 

 Ικανοποίηση Πελάτη. 

 Αύξηση κοινού. 

 Βελτίωση διαδικασιών εντός της 

επιχείρησης. 

 Δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

και νέων επιχειρήσεων. 

 Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό. 

 Βελτίωση δημόσιας εικόνας της 

επιχείρησης. 

 Δημιουργία εταιρικών σχέσεων. 

 Ανατροφοδότηση μέσω σχολίων για τα 

προϊόντα από τους πελάτες. 

Πίνακας 3.3. Απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας για τον κλάδο του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου 
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Η αλλαγή που έλαβε χώρα στον συγκεκριμένο κλάδο ήταν αλλαγή 

διαμεσολάβησης. Συμβαίνει όταν οι αγοραστές και οι προμηθευτές έχουν νέες 

επιλογές, επειδή έχουν αποκτήσει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Αυτό συνέβει εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Με τον 

τρόπο αυτό ο κλάδος μετασχηματίστηκε αποσταθεροποιώντας το παραδοσιακό 

οικονομικό μοντέλο του. Κάποιες από τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα άλλαξαν, 

άλλες καταργήθηκαν, ενώ προστέθηκαν και νέες. Το κόστος για τους καταναλωτές 

μειώθηκε, όπως μειώθηκε και το πλεονέκτημα της πληροφόρησης που 

απολάμβαναν στο παρελθόν έμποροι και μεσάζοντες. Έτσι, το εμπόριο 

απελευθερώθηκε και η παραδοσιακή αγορά, στην οποία φυσικά αγαθά και 

υπηρεσίες ανταλλάσσονται πρόσωπο με πρόσωπο, συμπληρώθηκε ή 

αντικαταστάθηκε από την εικονική αγορά που επέτρεψε την ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Ενώ, παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσο για την 

εκτέλεση επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου. Ίσως το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που εμφανίστηκε ήταν αυτό της έλειψης ασφάλειας στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, ωστόσο τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες ώστε να 

αντιμετωπιστεί. 
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3.5. Ο κλάδος του Τουρισμού 

3.5.1. Εισαγωγή 

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας, ειδικά στον 

Δυτικό Κόσμο ενώ παράλληλα αποτελεί έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματικό κλάδο 

και σημαντικότατη πηγή εσόδων για τις τουριστικές χώρες (Wikipedia.org). Πολλές 

είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να δoθεί ένας επακριβής ορισμός του 

Τουρισμού. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του, πέντε μπορούν να εξακριβωθούν 

εννοιολογικά και συγκεκριμένα τα εξής: 

 Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης 

ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε 

αυτούς επί τουλάχιστον ένα 24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των 

ψυχαγωγικών τους αναγκών (Wikipedia.org). 

 Οι διάφορες μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο βασικά 

στοιχεία: Το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν, 

συμπεριλαμβανομένου της διατροφής (Wikipedia.org). 

 Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης 

διαμονής των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για 

τουριστικούς λόγους (Wikipedia.org). 

 Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι 

προσωρινού και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεσή τους 

είναι να επιστρέψουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες, 

μέρες βδομάδες ή μήνες (Wikipedia.org). 

 Οι άνθρωποι επισκέπτονται τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς 

λόγους, δηλαδή για λόγους άλλους από εκείνους της μόνιμης διαμονής τους 

ή της επαγγελματικής απασχόλησής τους (Wikipedia.org). 

Σήμερα, χάρη στις καινοτομίες στην τεχνολογία και το internet υψηλής 

ταχύτητας, οι ταξιδιώτες μπορούν να κλείσουν τη δική τους πτήση και ξενοδοχείο 

online ή να επιλέξουν να μείνουν στο σπίτι ενός ξένου και να αναζητήσουν 

αξιολογήσεις με το κινητό τους (Bearne, 2016). Η καινοτομία διαδραματίζει ολοένα 

και σημαντικότερο ρόλο στον τουριστικό κλάδο. Η τεχνολογική πρόοδος και ο 

τουρισμός πηγαίνουν χέρι-χέρι για χρόνια, με τις εφαρμογές των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) να έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στην 

οργάνωση των επιχειρήσεων και του κλάδο εν γένει (Aldebert, Dang, Longhi, 2010). 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις και το όλο σύστημα. Η δυναμική ανάπτυξη της χρήσης των 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1


96 

 

ΤΠΕ οδηγεί σε ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του κλάδου του 

τουρισμού. Οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα εμφανείς στον τρόπο που οι τουριστικοί 

οργανισμοί επικοινωνούν με τους πελάτες τους. Αυτές οι εξελίξεις παρουσιάζουν 

μια μεγάλη ευκαιρία για τους καινοτόμους τουριστικούς οργανισμούς, ώστε να 

βελτιώσουν τη σχετική θέση τους στη διεθνή αγορά. Με νέα και καινοτόμα 

επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να επεκτείνουν τα κανάλια διανομής τους και την 

αλυσίδα αξίας τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, το e-Tourism φέρνει την επανάσταση 

σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας, καθώς και 

στις στρατηγικές σχέσεις των τουριστικών οργανισμών με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη τους (Buhalis, Deimezi).  

Επομένως, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετώπισαν ένα 

δίλημμα- πρέπει να καινοτομήσουν ή να πεθάνουν, αλλά και αν καινοτομήσουν 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο αποτυχίας (Brackenbury, 2004). Oι επιτυχημένες 

καινοτομίες είχαν κάποια ή όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ήταν ελαφρώς κάτι νέο για την αγορά. 

 Βασιζόταν σε δοκιμασμένη τεχνολογία. 

 Εξοικονόμησε χρήματα για την επιχείρηση. 

 Ανταποκρινόταν τις ανάγκες των πελατών. 

 Υποστήριζε υπάρχουσες πρακτικές. 

Τα προϊόντα που απέτυχαν: 

 Βασίστηκαν σε μη δοκιμασμένη ή τεχνολογία αιχμής.  

 Δημιουργήθηκαν χωρίς καθορισμένο σχέδιο. 

 Ακολούθησαν μια προσέγγιση «κι εγώ, το ίδιο». 

Η ίδια η τεχνολογία, πάντως, δεν μπορεί να φέρει αξία σε κάθε τουριστική 

επιχείρηση. Ωστόσο, η στρατηγική και αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας 

μέσα σε μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες και να 

υποστηρίξει την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες 

(Xiaoqiu, Buhalis, Song). Έτσι, το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ επέτρεψαν στους 

τουριστικούς οργανισμούς να αναπτύξουν τις διαδικασίες τους και να 

προσαρμόσουν τη διαχείρισή τους για να επωφεληθούν από τα αναδυόμενα 

ψηφιακά εργαλεία με στόχο: 

 Την αύξηση της εσωτερικής τους απόδοση και τη διαχείριση χωρητικότητας. 
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 Την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές και να 

προσαρμόζουν το προϊόν. 

 Την αύξηση των σημείων πώλησης. 

 Την ενθάρρυνση των καταναλωτών να επικοινωνούν με άλλους 

καταναλωτές. 

 Την παροχή Location Based Services, με την ενσωμάτωση δεδομένων,  

περιεχομένου και πληροφοριών πολυμέσων  

 Την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων στο σύστημα αξιών. 

 Την ενίσχυση της λειτουργικής και γεωγραφικής έκτασης, προσφέροντας 

στρατηγικά εργαλεία για παγκόσμια επέκταση (Buhalis, Jun, 2011). 

Άλλωστε, οι ΤΠΕ έχουν εφαρμοστεί στον τουρισμό από την έγκαιρη έκδοση 

του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων (CRS) σε αεροπορικές εταιρείες στην 

δεκαετία του 1950 και στο μετασχηματισμό σε παγκόσμια συστήματα διανομής 

(GDSs) στη δεκαετία του 1980. Συστήματα διαχείρισης ακινήτων του ξενοδοχείου 

και τα συστήματα CRS ξενοδοχείο εμφανίστηκε λίγο αργότερα, φέρνοντας νέες 

εταιρείες στην αγορά. Ωστόσο, η ανάπτυξη του Διαδικτύου έφερε επαναστατικές 

αλλαγές στη δομή του κλάδου, παρέχοντας στις αεροπορικές εταιρείες και τους 

ξενοδόχους, μια ευκαιρία να πουλήσουν άμεσα. Λόγω αυτής της εξέλιξης 

διαμεσολαβητές που συνδέουν προμηθευτές και καταναλωτές βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να αντικατασταθούν. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 

αισθάνονται την μεγαλύτερη πίεση των αλλαγών αυτών (Xiaoqiu, Buhalis, Song). 

3.5.2. Παραδοσιακοί Μεσάζοντες vs Ηλεκτρονικοί Μεσάζοντες 

Μέχρι σήμερα, τα ταξιδιωτικά γραφεία ήταν οι μεγάλοι μεσίτες των 

τουριστικών υπηρεσιών και η διασύνδεση του κλάδου με τους καταναλωτές. 

Ωστόσο, στο βαθμό που το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 

αναπτύξουν και να αγοράσουν το δικό τους ταξίδι, το μέλλον για τα ταξιδιωτικά 

γραφεία γίνεται αμφίβολο (Buhalis). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις που είναι ήδη εμφανείς: 

 Παραδοσιακοί μεσάζοντες ανασχεδιάζουν τις διαδικασίες τους, 

προκειμένου να το βελτιώσουν την προσφορά τους, να ικανοποιήσουν 

τους πελάτες τους και να παρεμείνουν αναγωνιστικοί (Buhalis). 

 Νέοι ηλεκτρονικοί μεσάζοντες προκύπτουν (π.χ. Expedia, ITN), οι οποίοι 

επωφελούνται από την επανάσταση του διαδικτύου (Buhalis). 
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 Ενώ, πλήθος επιχειρημάτων υπάρχει τόσο για την μία όσο και για την άλλη 

τάση. 

Επιχειρήματα υπέρ των ηλεκτρονικών μεσαζόντων 

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία προσθέτουν λίγη αξία στο 

τουριστικό προϊόν, απλώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες 

και αναλαμβάνουν κρατήσεις. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι μεροληπτικά, υπέρ των 

εντολέων τους, οι οποίοι προσφέρουν προμήθειες. 

Οι έμπειροι ταξιδιώτες είναι μεγαλύτεροι γνώστες από τα 

ταξιδιωτικά γραφεία. 

Η επίσκεψη στα ταξιδιωτικά γραφεία είναι άβολη, 

χρονοβόρα και περιορίζεται σε ώρες γραφείου. 

Οι προμήθειες στα ταξιδιωτικά πρακτορεία αυξάνει τη 

συνολική τιμή των ταξιδιωτικών προϊόντων. 

Το προσωπικό σε ταξιδιωτικά γραφεία είναι συχνά 

ανεπαρκώς εκπαιδευμένο και άπειρο. 

Υπάρχει μια αύξηση των ανεξάρτητων διακοπών και μείωση 

των πακέτων διακοπών. 

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 

αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. 

Οι Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες ταξιδιών προσφέρουν μεγάλη 

ευελιξία και περισσότερες επιλογές. 

Η αναδιοργάνωση της τουριστικής βιομηχανίας διευκολύνει 

την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Πίνακας 3.4. Επιχειρήματα υπέρ των ηλεκτρονικών μεσαζόντων (Buhalis). 
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Επιχειρήματα υπέρ των ταξιδιωτικών πρακτορείων 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι επαγγελματίες ταξιδιωτικοί 

σύμβουλοι και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και 

συμβουλές. 

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία χρησιμοποιούν την εμπειρία 

τους για να εξοικονομήσουν χρόνο για τους καταναλωτές. 

Η τεχνολογία είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί και 

δαπανηρή να αποκτηθεί για τα άτομα. 

Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι τεχνολογικά 

αναλφάβητο. 

Οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο  είναι περίπλοκα και οι 

περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται γνώσεις για να τα 

χρησιμοποιήσουν. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν δωρεάν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και προσθέστουν αξία 

παρέχοντας συμβουλές. 

Οι Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο 

στην αγορά των επιχειρήσεων και είναι πιο ακριβοί. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία μπορούν να επιτύχουν καλύτερες 

τιμές με την μαζική αγορά. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν μια ανθρώπινη επαφή. 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία μειώνουν την ανασφάλεια του 

ταξιδιού, καθώς είναι υπεύθυνα για όλες τις ετοιμασίες. 

Οι συναλλαγές στο Διαδίκτυο δεν είναι εξασφαλισμένες και 

αξιόπιστες ακόμα. 

Πίνακας 3.5. Επιχειρήματα υπέρ των ταξιδιωτικών πρακτορείων (Buhalis). 

Τα Παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

επαναξιολογήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν σε ποιο τμήμα της αγοράς 

θα ήθελαν να επικεντρωθούν. Ο κατάλληλος εξοπλισμός, η κατάρτιση και η παροχή 

υπηρεσιών θα είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Δύο στρατηγικές κατευθύνσεις 

μπορούν συνεπώς να ακολουθηθήσουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία: 



100 

 

 είτε να διαφοροποιήσουν την προσφορά αξίας, με το σχεδιασμό υψηλής 

ποιότητας εξατομικευμένων ταξιδιωτικών ρυθμίσεων που οι καταναλωτές 

θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν,  

 είτε να προσφέρουν αξία κτήσης με την παράδοση λιγότερο ακριβών 

προϊόντων από τους ανταγωνιστές, μέσω της τυποποίησης. 

Σε διαφορετική περίπτωση οι ηλεκτρονικοί μεσάζοντες θα επικρατήσουν 

πλήρως, ενώ τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα εξαφανιστούν το ένα μετά το άλλο. 

3.5.3. Τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος που επιτρέπει σε μια εταιρεία 

να παράγει έσοδα. Στον τομέα του Τουρισμού πολλές διαφορετικές εταιρείες 

συνεργάζονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των τελικών πελατών, ενώ το διαδίκτυο 

έχει δώσει αφορμή για νέα είδη επιχειρηματικών μοντέλων (Kabir,  Jahan, Adnan, 

Khan, 2012).  Τα μοντέλα, αυτά, σχετίζονται με το είδος των εμπορικών εταίρων που 

συμμετέχουν στις διαδικασίες. Έτσι, έχουμε τα παρακάτω: 

Α. Τουριστικός πάροχος με καταναλωτή 

Στο μοντέλο αυτό πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών πωλούν τα προϊόντα 

απευθείας στους τουρίστες ή τους πελάτες. Είναι το πιο κοινό μοντέλο E-tourism. Σε 

αυτό το μοντέλο τουριστικών υπηρεσιών οι πάροχοι έχουν άμεση επικοινωνία με 

τους τουρίστες (Kabir, Jahan, Adnan, Khan, 2012).  

Β. Συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων 

Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών (επιχειρήσεις), όπως αεροπορικές 

εταιρείες και ξενοδοχεία πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλες επιχειρήσεις, όπως πχ. 

σε ταξιδιωτικούς πράκτορες. Για την προώθηση του τουρισμού, αυτό το μοντέλο 

λειτουργεί με τη συνεργασία των διαφόρων επιχειρήσεων (δηλαδή αεροπορικές 

εταιρείες, ξενοδοχεία, Tour Operators, Πράκτορες, κλπ) και μπορεί να προσφέρει 

δυναμικά πακέτα για τους τουρίστες (Kabir, Jahan, Adnan, Khan, 2012).  

Γ. Συνεργασία καταναλωτών 

Σε αυτό το μοντέλο, ένας τουρίστας μπορεί να επικοινωνεί με άλλους 

τουρίστες μέσω του Διαδικτύου (forums, blogs, ομάδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κ.λπ.) και μπορεί να αναπτύξει μια τουριστική κοινότητα. Έτσι, ένας τουρίστας 

μπορεί να κάνει το σχέδιο ταξιδιού του από τη συζήτηση με άλλους τουρίστες στην 

κοινότητα και επίσης να λάβει βοήθεια σχετικά με κρατήσεις ξενοδοχείων, 

αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ (Kabir, Jahan, Adnan, Khan, 2012).  
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Δ. Κυβέρνηση με τουριστικούς παρόχους 

Σε αυτό το μοντέλο, η Κυβέρνηση (G) παίζει ένα ρόλο αλληλεπίδρασης, 

επιβάλλοντας κανόνες ή δίνοντας άδεια σε τουριστικούς παρόχους υπηρεσιών, έτσι 

ώστε να μπορούν να εργαστούν ελεύθερα για την προώθηση του τουρισμού (Kabir,  

Jahan, Adnan, Khan, 2012).  

Ε. Συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει τις εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους σε εταιρείες που με τη σειρά τους πωλούν στους καταναλωτές, όλα 

μέσω του Internet. Με άλλα λόγια, περιγράφει συναλλαγές στις οποίες μια 

επιχείρηση πωλεί μια υπηρεσία ή ένα προϊόν στον καταναλωτή χρησιμοποιώντας 

μια άλλη επιχείρηση ως μεσάζων (Kabir,  Jahan, Adnan, Khan, 2012).  

Παράλληλα, γίνεται διάκριση των μοντέλων ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης που προσφέρει την τουριστική υπηρεσία. Έτσι, έχουμε τα παρακάτω: 

1. Παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία 

Η κύρια λειτουργία ενός ταξιδιωτικού γραφείου είναι να ενεργεί ως μεσάζων 

πώλησης τουριστικών προϊόντων στους πελάτες για λογαριασμό των προμηθευτών, 

όπως η αεροπορική εταιρεία ή το ξενοδοχείο. Παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία 

και τουριστικοί πράκτορες έχουν μακρά ιστορία στον τουριστικό κλάδο. Η πρώτη 

οργανωμένη ξενάγηση προσφέρθηκε στις 5 Ιουλίου 1842. Από τότε, τα συμβατικά 

καταστήματα είχαν σκαμπανεβάσματα στα έσοδα τους λόγω της αύξησης του 

ανταγωνισμού και της σταθερής αλλαγής στη συμπεριφορά των πελατών. Τα παλιά 

πακέτα διακοπών δεν είναι πλέον ελκυστικά για το «νέο» τουρίστα. Ωστόσο, το 

κύριο πλεονέκτημα τους μέχρι σήμερα είναι το γεγονός ότι μπορούν να παρέχουν 

στον πελάτη πολύ πιο εξατομικευμένες και συγκεκριμένες πληροφορίες (Henne). 

2. Online ταξιδιωτικά γραφεία 

Τα Online ταξιδιωτικά γραφεία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία 

του 1990, μετά την εμφάνιση του Διαδικτύου. Πρωτοποριακές εταιρείες στον τομέα 

αυτό είναι οι επιχειρήσεις, όπως η Expedia Inc. και η Orbitz, οι οποίες 

δημιούργησαν μια ισχυρή θέση στην αγορά στον τομέα του τουρισμού στο 

διαδίκτυο. Παρόμοια με τα παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία, μπορούν επίσης να 

ενεργούν ως μεσάζοντες. Ωστόσο, λειτουργούν μόνο στο διαδίκτυο  και παρέχουν 

στον αγοραστή τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του ταξίδι, επιλέγοντας 

πτήση, ξενοδοχείο ή τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ξεχωριστά. Το κύριο 

πλεονέκτημα εκτός από τη μεγάλη ελαστικότητα, είναι η εξοικονόμηση κόστους από 

την άποψη των τελών του ταξιδιωτικού πράκτορα (Henne). 
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3. Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων 

Το σύστημα κράτησης θέσεων εισήχθη για πρώτη φορά στη δεκαετία του 

1970 και αποτελεί μια βάση δεδομένων η οποία διαχειρίζεται την απογραφή των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά είχε σχεδιαστεί και λειτούργησε από τις 

αεροπορικές εταιρείες, αλλά στις μέρες μας αναπτύχθηκε περαιτέρω σε άλλες 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που αφορούν τα τουριστικά προϊόντα. Έχουν την 

ικανότητα να αποθηκεύουν τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για τη μετατροπή των 

εν λόγω δεδομένων. Μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες που υιοθετούν το 

σύστημα κρατήσεων είναι η Sabre, η οποία ιδρύθηκε το 1960 για λογαριασμό της 

American Airlines. Στη δεκαετία του 1980 το σύστημα αναπτύχθηκε περαιτέρω στο 

παγκόσμιο σύστημα διανομής (GDS), το οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε 

αεροπορικές εταιρείες, πτήσεις και ναύλους και στις μέρες μας και σε άλλα 

προϊόντα του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα (Henne). 

4. Πληροφορίες ενδιάμεσων 

Ένα άλλο νέο επιχειρηματικό μοντέλο στον τουριστικό κλάδο είναι το 

λεγόμενο «infomediary», που ουσιαστικά βοηθά τους αγοραστές και τους 

προμηθευτές να κατανοήσουν μια συγκεκριμένη αγορά. Στον ταξιδιωτικό τομέα 

αυτό σημαίνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με παλιότερες 

εμπειρίες διακοπών σε άλλους ενδιαφερόμενους τουρίστες στην πλατφόρμα, όπως 

το Tripadvisor ή το trivago. Οι ιστοσελίδες αυτές παρέχουν στους πελάτες πολύτιμες 

πληροφορίες σε συγκεκριμένους προορισμούς όσον αφορά το ξενοδοχείο και 

σχόλια καθώς και συμβουλές σχετικά με εστιατόρια ή πόλεις. Προσφέρουν, επίσης, 

εικονικές κοινότητες όπου οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις και 

την ανταλλαγή εμπειριών. Η οικονομική δομή τους βασίζεται κατά κύριο λόγο στα 

έσοδα από διαφημίσεις (Henne). 

5. Πλατφόρμες 

Μια σχετικά νέα τάση στην τουριστική βιομηχανία είναι οι πλατφόρμες, 

όπως Airbnb ή CouchSurfing, οι οποίες παρέχουν ένα κοινωνικό δίκτυο όπου οι 

ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν να προσφέρουν online τα καταλύματα τους σε 

ταξιδιώτες. Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν παρόμοια με άλλα συστήματα 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσον αφορά τη δημιουργία  προφίλ, τα 

οποία παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες των χρηστών, ώστε να δώσει στον ιδιοκτήτη 

την ευκαιρία να αξιολογήσει τους ενδιαφερόμενους για το κατάλυμα του (Henne). 
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6. E-tailing 

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 

ηλεκτρονική λιανική πώληση. Αυτό το μοντέλο μπορεί να πάρει τρεις μορφές: 

 E-store: ένα ενιαίο τουριστικό κατάστημα. 

 E-mall: αποτελείται από πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 E-broker: απλά παρέχει βοήθεια σε πελάτες που ψάχνουν για τα 

προϊόντα και επιχειρήσεις και κερδίζει προμήθεια από τις 

επιχειρήσεις (παράδειγμα: Travelforall.gr) (Soteriades, Aivalis, 

Varvaressos, 2004). 

3.5.4. Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου 

 
 Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου του 

Τουρισμού, ενώ θα εστιάσουμε στις καινοτομίες που έφεραν σε αυτόν, κυρίως οι 

νεοφυείς που εμφανίστηκαν, και πως τον επηρέασαν. Θα μελετήσουμε βασικές 

πληροφορίες των επιχειρήσεων αυτών και θα εστιάσουμε στις καινοτομίες και στα 

επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν. 

Marriott International 

Η Marriott International είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία 

φιλοξενίας που διαχειρίζεται και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων και 

καταλυμάτων. Ιδρύθηκε από τον J. Willard Marriott το 1927. Η Marriott 

International, η οποία εδρεύει στην Bethesda, στην Ουάσινγκτον,  έχει πάνω από 

5700 ακίνητα σε πάνω από 110 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 

1,2 εκατομμύρια δωμάτια και επιπλέον άλλα 195.000 δωμάτια που βρίσκονται σε 

στάδιο ανάπτυξης (Wikipedia.org). Η εταιρεία βρέθηκε στη πρώτη θέση της λίστας 

που δημοσίευσε το Hotel News Now με τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων, 

βάσει αριθμού δωματίων για το 2017. Σημαντικό ρόλο για αυτό διαδραμάτισε η 

εξαγορά της Starwood Hotels & Resorts από την Marriott International. 

Οι καινοτομίες της αλυσίδας εκτός των άλλων είναι η χρήση τροφίμων που 

είναι εντελώς απαλλαγμένα από ακόρεστα λιπαρά και η παροχή αντιγράφων του 

Βιβλίου του Μόρμον εκτός από την Αγία Γραφή στα δωμάτιά του. Παράλληλα 

προσφέρει ένα πλήθος από παροχές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια παραδοσιακή εταιρεία του κλάδου με ένα ισχυρό 

brand name. 
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Hilton Worldwide 

 Η Hilton Worldwide είναι στη δεύτερη θέση της λίστας που δημοσίευσε το 

Hotel News Now με τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων, βάσει αριθμού 

δωματίων για το 2017, πίσω από την Marriott International. Η Hilton Worldwide 

Holdings (πρώην Hilton Hotels Corporation ) είναι μια αμερικανική πολυεθνική 

εταιρεία φιλοξενίας που διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα από ξενοδοχεία και 

θέρετρα. Ιδρύθηκε από τον Conrad Hilton, το 1919, ενώ η εταιρεία είναι τώρα υπό 

την ηγεσία του Christopher J. Nassetta. Η Hilton Worldwide έχει την έδρα της στο 

Tysons Corner, της Βιρτζίνια και από τον Οκτώβριο του 2016 το χαρτοφυλάκιο της 

περιλαμβάνει 4.820 ακίνητα με 788.864 δωμάτια σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Μάλιστα το 2013, η Hilton κατετάγη ως η 36η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στις 

Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Forbes (Wikipedia.org). 

Όπως και η προηγούμενη αλυσίδα ξενοδοχείων η Hilton Worldwide 

προσφέρει ένα πλήθος από παροχές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και 

εκμεταλλεύεται το ισχυρό brand name που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Στις 

καινοτομίες της εταιρείας είναι η επιβράβευση των «πιστών» της πελατών με το 

πρόγραμμα Hilton Hhonors. 

Expedia 
 

Η Expedia είναι μια αμερικανική εταιρεία που κατέχει και λειτουργεί πολλές 

διεθνείς online ταξιδιωτικές μάρκες όπως οι Expedia.com, Hotels.com, Hotwire.com, 

trivago, Egencia, Venere.com, Expedia Local Expert, Classic Vacations, Expedia 

CruiseShipCenters, Travelocity, Orbitz and HomeAway. Οι εταιρίες της Expedia 

λειτουργούν σε περισσότερα από 100 επώνυμα σημεία πώλησης σε περισσότερες 

από 60 χώρες.  Ιδρύθηκε ως τμήμα της Microsoft τον Οκτώβριο του 1996, αλλά 

διαχωρίστηκε από αυτήν το 1999, και αργότερα αγοράστηκε από TicketMaster το 

2001. Στα τέλη του 2011, η Expedia ξέφυγε από την Group Media TripAdvisor, 

διατηρώντας το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων συναλλαγής ταξιδιού 

(Wikipedia.org). 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Online ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο παρέχει 

υπηρεσίες κατευθείαν στους πελάτες. Η Εταιρεία αυτή δημιούργησε μια ισχυρή 

θέση στην αγορά στον τομέα του τουρισμού στο διαδίκτυο. Παρόμοια με τα 

παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία, ενεργεί ως μεσάζων, με την διαφορά ότι 

λειτουργεί μόνο στο διαδίκτυο  και παρέχει στον αγοραστή τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει το δικό του ταξίδι, επιλέγοντας πτήση, ξενοδοχείο ή τη δυνατότητα 

ενοικίασης αυτοκινήτου ξεχωριστά. Το κύριο πλεονέκτημα εκτός από τη μεγάλη 

ελαστικότητα, είναι η εξοικονόμηση κόστους από την άποψη των τελών του 

ταξιδιωτικού πράκτορα.  
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Sabre 
 

Η Sabre Corporation είναι μια ταξιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα στο 

Southlake, στο Τέξας. Είναι ο μεγαλύτερος πάροχος παγκόσμιου συστήματος 

διανομής για αεροπορικές κρατήσεις στη Βόρεια Αμερική. Η American Airlines 

ίδρυσε την εταιρεία το 1960, και την διαχώρισε το 2000. Η Texas Pacific Group και η 

Silver Lake Partners απέκτησαν την Sabre το 2007. Ενώ, η Sabre άρχισε δημόσια 

διαπραγμάτευση με την NASDAQ το 2014. Η Sabre Hospitality Solutions, ένας 

πάροχος λύσεων πληροφορικής, είναι το μεγαλύτερο αναπτυσσόμενο τμήμα της 

εταιρείας (Wikipedia.org). Η Sabre είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες που 

υιοθετούν το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και προσφέρουν την δυνατότητα 

αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες ταξιδιών, 

ενώ διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για τη μετατροπή των εν λόγω δεδομένων.  

Booking 
  

Το Booking.com είναι μια ιστοσελίδα online κρατήσεων καταλυμάτων που 

ξεκίνησε ως μια μικρή startup στο Enschede το 1996, με έδρα το Άμστερνταμ, της 

Ολλανδίας. Η Booking.com έχει πάνω από 1.000.000 ακίνητα σε παγκόσμιο επίπεδο 

στο πλαίσιο σύμβασης και ασχολείται με περισσότερες από 900.000 κρατήσεις 

δωματίων κάθε μέρα. Το 2013, αντιπροσώπευε περισσότερο από τα δύο τρίτα των 

εσόδων της Priceline, στην οποία ανήκει πλέον. Παράλληλα, το Booking.com είναι 

διαθέσιμο σε περισσότερες από 41 γλώσσες (Wikipedia.org). 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το μοντέλο 

συνεργασίας τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών. Το μοντέλο αυτό, όπως αναφέραμε και παραπάνω, περιγράφει τις 

εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες που με τη 

σειρά τους πωλούν στους καταναλωτές, όλα μέσω του Internet. Με άλλα λόγια, 

περιγράφει συναλλαγές στις οποίες μια επιχείρηση πωλεί μια υπηρεσία ή ένα 

προϊόν στον καταναλωτή χρησιμοποιώντας μια άλλη επιχείρηση ως μεσάζων. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση τα ξενοδοχεία ενοικιάζουν τα δωματία τους στους 

πελάτες χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα booking.com ως μεσάζων. Τα έσοδα της 

επιχείρησης προέρχονται από τα συνδεδεμένα ξενοδοχεία, ενώ η υπηρεσία για τους 

ταξιδιώτες είναι δωρεάν. 

AirBnB 
 
 Η Airbnb είναι μία ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης 
καταλυμάτων. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 από τον Joe Gebbia, τον Brian 
Chesky και τον Nathan Blecharczyk και έχει βάση το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που φέρνει σε επικοινωνία 
τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, ενώ είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για την 
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διαικπεραίωση της διαδικασίας της κράτησης. Η συναλλαγή, κατά την οποία ο 
επισκέπτης πληρώνει το εκάστοτε ποσό με πιστωτική ή άλλη κάρτα, γίνεται μέσω 
της πλατφόρμας. Ο οικοδεσπότης παραλαμβάνει το ποσό μόλις 24 ώρες μετά την 
άφιξη του φιλοξενούμενού του, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι ο τελευταίος 
παρέλαβε το κατάλυμα, όπως συμφωνήθηκε. Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται 
από το ποσοστό που κρατάει εκείνη από κάθε κράτηση που γίνεται. Η Airbnb 
προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, βίλες 
κ.α.), ανάλογη με το μέγεθος της κοινότητας των χρηστών της, που υπόσχονται 
μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το εύρος των τιμών ποικίλλει σημαντικά, όπως 
και η τοποθεσία του καταλύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα, είναι εγγεγραμμένα καταλύματα σε περισσότερες από 34.000 
πόλεις και 191 χώρες (Ιούνιος 2016). Η Airbnb είναι ένας εύκολος τρόπος να 
εκμεταλλευθεί οικονομικά ο χρήστης τον χώρο του, παρουσιάζοντάς τον σε ένα 
κοινό εκατομμυρίων χρηστών (Wikipedia.org). 
 
Trivago 
 

Η trivago είναι μια μηχανή αναζήτησης ξενοδοχειακών τιμών και 

πληροφοριών. Η ιστοσελίδα συγκρίνει τις τιμές 700.000 ξενοδοχείων, 

προερχόμενων από περισσότερες από 200 ιστοσελίδες ξενοδοχειακών κρατήσεων, 

όπως για παράδειγμα την booking.com και η hotels.com. Τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας βρίσκονται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και η ιστοσελίδα φιλοξενεί 18 

εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα, στις 52 διεθνείς πλατφόρμες της. Η ιδέα της 

trivago γεννήθηκε το 2004, από τους τρεις ιδρυτές της Ρολφ Σρέμγκενς (Rolf 

Schrömgens), Μαλτ Ζίβερτ (Malte Siewert) και Πίτερ Βιννεμάιερ (Peter Vinnemeier) 

και η πρώτη έκδοση της ιστοσελίδας ήταν online το 2005.  Ο κάθε επισκέπτης 

μπορεί να βρει το ιδανικό για τις ανάγκες του ξενοδοχείο, βασισμένος στη σύγκριση 

τιμών αλλά και στις εντυπώσεις άλλων χρηστών που το έχουν ήδη επισκεφτεί. Η 

σύγκριση ξενοδοχειακών τιμών παρέχει πληροφορίες προερχόμενες από διάφορες 

πηγές, όπως ιστοσελίδες ξενοδοχειακών κρατήσεων, χρήστες και ξενοδόχους. Αυτές 

οι πληροφορίες είναι έτσι δομημένες, ώστε να παρέχουν στον χρήστη την καλύτερη 

δυνατή εικόνα κάθε ξενοδοχείου (Wikipedia.org). 

Ουσιαστικά χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο που αναφέραμε 

παραπάνω ως «infomediary», βοηθώντας τους αγοραστές και τους προμηθευτές να 

κατανοήσουν μια συγκεκριμένη αγορά. Αυτό συμβαίνει με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών. Η οικονομική δομή της εταιρείας βασίζεται κατά κύριο 

λόγο στα έσοδα από διαφημίσεις.  

TripAdvisor 
 

Η TripAdvisor είναι μια αμερικανική εταιρεία ταξιδίων που παρέχει μέσω της 

ιστοσελίδας της κριτικές για περιεχόμενο που σχετίζεται με ταξίδια. Περιλαμβάνει 

επίσης διαδραστικό φόρουμ ταξιδιών. Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι δωρεάν 
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για τους χρήστες, οι οποίοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, και η 

ιστοσελίδα υποστηρίζεται από ένα επιχειρηματικό μοντέλο διαφήμισης. Η 

TripAdvisor, η οποία εδρεύει στο Needham, της Μασαχουσέτης, ισχυρίζεται ότι 

είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσμο, με περισσότερα από 60 

εκατομμύρια μέλη και πάνω από 170 εκατομμύρια σχόλια και γνώμες για 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, αξιοθέατα και άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με 

ταξίδια. Η TripAdvisor Media Group περιλαμβάνει 25 ταξιδιωτικές μάρκες, 

συμπεριλαμβανομένων των TripAdvisor, Airfarewatchdog, BookingBuddy, Citymaps, 

Cruise Critic, Family Vacation Critic, FlipKey, GateGuru, Holiday Lettings, Holiday 

Watchdog, Independent Traveler, Jetsetter, lafourchette, Niumba, OneTime, 

SeatGuru, SmarterTravel, Tingo, TravelPod, Tripbod, VacationHomeRentals, Viator, 

and VirtualTourist. Το TripAdvisor λειτουργεί ιστοσελίδες διεθνώς, σε μέρη όπως η 

Αυστρία, η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιρλανδία, την Ιταλία , Ιαπωνία, 

Μεξικό, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, 

Ισπανία, Σουηδία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ 

(Wikipedia.org). 

Όπως και στην περίπτωση της Trivago χρησιμοποιείται το επιχειρηματικό 

μοντέλο που αναφέραμε παραπάνω ως «infomediary», βοηθώντας τους αγοραστές 

και τους προμηθευτές να κατανοήσουν μια συγκεκριμένη αγορά, με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών.  

Skyscanner 
 
 Η Skyscanner είναι μια παγκόσμια μηχανή μετα-αναζήτησης για 

πληροφορίες σχετικά με το World Wide Web που επιτρέπει στους ανθρώπους να 

βρουν συγκρίσεις για πτήσεις, ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Η υπηρεσία 

είναι δωρεάν για τους χρήστες και τους κατευθύνει προς την αεροπορική εταιρεία, 

το ξενοδοχείο, το πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων ή το ταξιδιωτικό γραφείο για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησης. Η ιστοσελίδα είναι πολύγλωσση, 

προσφέροντας αναζητήσεις πτήσεων σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Εκτός από 

την μηχανή αναζήτησης πτήσεων της, η Skyscanner διαθέτει επίσης ειδήσεις από 

τον κλάδο των ταξιδιών, καθώς και ταξιδιωτικές συμβουλές για τους καταναλωτές. 

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Σκωτία, με γραφεία στο Εδιμβούργο, στη Γλασκόβη 

και το Λονδίνο, καθώς και στη Σιγκαπούρη, στη Σόφια, στο Πεκίνο, στο Μαϊάμι και 

αλλού (Wikipedia.org). Ουσιαστικά η Skyscanner παίζει το ρόλο του μεσάζοντα 

ανάμεσα στους ταξιδιώτες και στις επιχειρήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, 

ξενοδοχείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων. 
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BlaBlaCar 
 
 Η BlaBlaCar είναι η μεγαλύτερη κοινότητα μεγάλων αποστάσεων στον 

κόσμο. Σχεδιασμένη το Δεκέμβριο του 2003 από τον Frédéric Mazzella και  με έτος 

ίδρυσης το 2006, η BlaBlaCar συνδέει τους οδηγούς και τους επιβάτες ώστε να 

ταξιδέψουν μαζί μεταξύ πόλεων και να μοιραστούν το κόστος του ταξιδιού. Τα μέλη 

πρέπει να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό διαδικτυακό 

προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει αξιολογήσεις και σχόλια από άλλα μέλη. Το 

«προφίλ» των μελών δείχνει πόσο μεγάλη εμπειρία έχουν από την υπηρεσία, 

δηλαδή εκείνα με περισσότερη εμπειρία- γνωστοί ως «πρεσβευτές»- προσελκύουν 

περισσότερες προσφορές. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, του 

κινητού, αλλά και μέσω εφαρμογών για iOS και Android. Το οικονομικό μοντέλο της 

starup είναι σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις και προσανατολίζεται προς τους 

αυτοκινητιστές που επιθυμούν να γεμίσουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια των 

ταξιδιών που θα είχαν κάνει έτσι κι αλλιώς (Wikipedia.org). Η εταιρεία αυτή 

χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας λειτουργώντας παρόμοια 

με άλλα συστήματα κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσον αφορά τη 

δημιουργία  προφίλ, ενώ αποκομίζει έσοδα κυρίως από διαφημίσεις. 

3.5.5. Απάντηση Ερωτημάτων Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους και θα καταγράψουμε κάποια συμπεράσματα για 

τον κλάδο του Τουρισμού. 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου; 

 Marriott International 

 Hilton Worldwide 

 Expedia 

 Sabre 

 Booking 

 AirBnB 

 Trivago 

 TripAdvisor 

 Skyscanner 

 BlaBlaCar 
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Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να 

ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 Marriott International: είναι 

παραδοσιακή εταιρεία του κλάδου με 

ισχυρό brand name και προσφέρει ένα 

πλήθος από παροχές. Επίσης, μια από τις 

καινοτομίες της είναι η χρήση τροφίμων 

που είναι εντελώς απαλλαγμένα από 

ακόρεστα λιπαρά. 

 Hilton Worldwide: προσφέρει ένα 

πλήθος από παροχές ανάλογα με τις 

ανάγκες των πελατών και εκμεταλλεύεται 

το ισχυρό brand name που έχει χτίσει. 

Στις καινοτομίες της εταιρείας είναι η 

επιβράβευση των «πιστών» της πελατών 

με το πρόγραμμα Hilton Hhonors. 

 Expedia: είναι ένα online ταξιδιωτικό 

γραφείο το οποίο παρέχει υπηρεσίες 

κατευθείαν στους πελάτες (B2C). Η 

εταιρεία αυτή δημιούργησε μια ισχυρή 

θέση στην αγορά στον τομέα του 

τουρισμού στο διαδίκτυο, ενεργώντας ως 

μεσάζωντας και παρέχοντας 

εξατομικευμένες υπηρεσίες στους 

ταξιδιώτες. Παράλληλα, μείωσε το 

κόστος εξοικονομώντας τα τέλη του 

ταξιδιωτικού πράκτορα. 

 Sabre: είναι μία από τις πιο επιτυχημένες 

εταιρείες που υιοθετούν το ηλεκτρονικό 

σύστημα κρατήσεων και προσφέρουν την 

δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών 

σχετικά με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες 

ταξιδιών, ενώ διαθέτουν την κατάλληλη 

υποδομή για τη μετατροπή των εν λόγω 

δεδομένων. 

 Booking: πρόκειται για μια ιστοσελίδα 

που χρησιμοποιεί το μοντέλο επιχείρηση 

προς επιχείρηση προς πελάτη (B2B2C). 

Τα ξενοδοχεία ενοικιάζουν τα δωματία 
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τους στους πελάτες χρησιμοποιώντας την 

ιστοσελίδα αυτή ως μεσάζων. Τα έσοδα 

της επιχείρησης προέρχονται από τα 

συνδεδεμένα ξενοδοχεία, ενώ η 

υπηρεσία για τους ταξιδιώτες είναι 

δωρεάν. 

 AirBnB: πρόκειται για μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, που φέρνει σε επικοινωνία 

τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, ενώ 

είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για την 

διαικπεραίωση της διαδικασίας της 

κράτησης. Τα έσοδα της εταιρίας 

προέρχονται από το ποσοστό που 

κρατάει εκείνη από κάθε κράτηση που 

γίνεται. 

 Trivago: χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό 

μοντέλο «infomediary», βοηθώντας τους 

αγοραστές και τους προμηθευτές να 

κατανοήσουν μια συγκεκριμένη αγορά. 

Αυτό συμβαίνει με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών. Η 

οικονομική δομή της εταιρείας βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στα έσοδα από 

διαφημίσεις.  

 TripAdvisor: χρησιμοποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο «infomediary», 

βοηθώντας τους αγοραστές και τους 

προμηθευτές να κατανοήσουν μια 

συγκεκριμένη αγορά, με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών. 

 Skyscanner: είναι μια παγκόσμια μηχανή 

μετα-αναζήτησης για πληροφορίες που 

επιτρέπει στους ανθρώπους να βρουν 

συγκρίσεις για πτήσεις, ξενοδοχεία και 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ουσιαστικά η 

Skyscanner παίζει το ρόλο του μεσάζοντα 

ανάμεσα στους ταξιδιώτες και στις 
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επιχειρήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, 

ξενοδοχείων και ενοικιάσεων 

αυτοκινήτων. 

 BlaBlaCar: συνδέει τους οδηγούς και τους 

επιβάτες ώστε να ταξιδέψουν μαζί 

μεταξύ πόλεων και να μοιραστούν το 

κόστος του ταξιδιού. Η εταιρεία αυτή 

χρησιμοποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο 

της πλατφόρμας λειτουργώντας 

παρόμοια με άλλα συστήματα 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

όσον αφορά τη δημιουργία  προφίλ, ενώ 

αποκομίζει έσοδα κυρίως από 

διαφημίσεις. 

 

Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 

επιχειρήσεις του κλάδου; 

Παραδοσιακές: Sabre, Marriott International, 

Hilton Worldwide 

Νεοφυείς: Expedia, Booking, AirBnB, Trivago, 

TripAdvisor, Skyscanner, BlaBlaCar 

 

 

 

Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

Οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές δυνατότητες, 
άλλαξαν εντελώς το τοπίο στον κλάδο. Κάποιες 
από τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα 
βελτιώθηκαν, ενώ άλλες τείνουν να 
καταργηθούν. Δεν υφίστανται, πλέον, 
περιορισμοί του χρόνου και του τόπου για 
κάποιον που θέλει να κλείσει ένα ταξίδι. Η 
ψηφιακή διάθεση καταργεί τα χωρικά και 
χρονικά σύνορα. Παράλληλα, έλαβαν χώρα 
αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων και 
του κλάδο εν γένει. Οι αλλαγές, αυτές, είναι 
ιδιαίτερα εμφανείς στον τρόπο που οι 
τουριστικοί οργανισμοί επικοινωνούν με τους 
πελάτες τους. Έτσι, τα παραδοσιακά κανάλια 
διανομής του τουριστικού προϊόντος 
απαξιώνονται.  

 

 

 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και κυρίως με την διάδοση 

του ίντερνετ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, αυτές 

αποστεθεροποιήσαν το παραδοσιακό 

οικονομικό μοντέλο του κλάδου. Ενώ, 
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Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

παράλληλα, επέτρεψαν: 

 Την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με 

τους καταναλωτές και την προσαρμογή 

το προϊόν. 

 Την αύξηση των σημείων πώλησης. 

 Την ενθάρρυνση των καταναλωτών να 

επικοινωνούν με άλλους καταναλωτές. 

 Την παροχή Location Based Services, με 

την ενσωμάτωση δεδομένων,  

περιεχομένου και πληροφοριών 

πολυμέσων.  

 Την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

των εταίρων στο σύστημα αξιών. 

 Την ενίσχυση της λειτουργικής και 

γεωγραφική έκτασης, προσφέροντας 

στρατηγικά εργαλεία για παγκόσμια 

επέκταση. 

 

 

Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Οι καινοτομίες στην τεχνολογία και το 

internet υψηλής ταχύτητας. 

 Η επιθυμία των επιχειρήσεων για αύξηση 

των σημείων πώλησης. 

 Η επιθυμία των καταναλωτών να 

δημιουργήσουν το δικό τους ταξίδι 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και σε 

χαμηλό κόστος. 

 Ο Ψηφιακός Δαρβινισμός- οι εταιρείες 

δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από το να 

προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και 

στα ψηφιακά κανάλια. 

 Η κατάλληλη στρατηγική και η 

αποτελεσματική εφαρμογή της 

τεχνολογίας. 
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Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν 

χώρα; 

Όλες οι μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή, 

μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών, οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα.  

Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον 

κλάδο; 

Η αλλαγή που έλαβε χώρο στον εν λόγω κλάδο 

ήταν αλλαγή διαμεσολάβησης. 

 

 

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Αύξηση ανταγωνισμού. 

 Σύγκρουση παραδοσιακών-νέων 

μεσαζόντων. 

 Έλειψη επαφής πωλητή-πελάτη. 

 Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι 

τεχνολογικά αναλφάβητο (κυρίως οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία). 

 Έλειψη εμπιστοσύνης τόσο στις 

συναλλαγές όσο και στην εγκυρότητα 

όσων παρουσιάζονται μέσω του 

διαδικτύου. 

 

 

 

 

Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό; 

 Μείωση κόστους και χρόνου για τους 

καταναλωτές. 

 Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη. 

 Ικανοποίηση Πελάτη. 

 Αύξηση κοινού. 

 Βελτίωση διαδικασιών εντός της 

επιχείρησης. 

 Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό. 

 Δημιουργία εταιρικών σχέσεων. 

 Ανατροφοδότηση μέσω σχολίων για τα 

προϊόντα από τους πελάτες. 

Πίνακας 3.6. Απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας για τον κλάδο του Τουρισμού 
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Η αλλαγή που έλαβε χώρα στον συγκεκριμένο κλάδο ήταν αλλαγή 

διαμεσολάβησης. Συμβαίνει όταν οι αγοραστές και οι προμηθευτές έχουν νέες 

επιλογές, επειδή έχουν αποκτήσει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Αυτό συνέβει εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Με τον 

τρόπο αυτό ο κλάδος μετασχηματίστηκε αποσταθεροποιώντας το παραδοσιακό 

οικονομικό μοντέλο του. Κάποιες από τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα στον 

κλάδο βελτιώθηκαν, ενώ άλλες τείνουν να καταργηθούν. Δεν υφίστανται, πλέον, 

περιορισμοί του χρόνου και του τόπου για κάποιον που θέλει να κλείσει ένα ταξίδι. 

Η ψηφιακή διάθεση καταργεί τα χωρικά και χρονικά σύνορα. Παράλληλα, έλαβαν 

χώρα αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων και του κλάδο εν γένει. Οι 

αλλαγές, αυτές, είναι ιδιαίτερα εμφανείς στον τρόπο που οι τουριστικοί οργανισμοί 

επικοινωνούν με τους πελάτες τους. Έτσι, τα παραδοσιακά κανάλια διανομής του 

τουριστικού προϊόντος απαξιώνονται. 
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3.6. Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών  

3.6.1. Εισαγωγή  

Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστωτικών ενώσεων, των τραπεζών, των εταιρειών πιστωτικών καρτών, των 

ασφαλιστικών εταιρειών, των λογιστικών εταιρειών, των χρηματιστηριακών 

εταιρειών κ.α (Wikipedia.org). Η πρόοδος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της 

τεχνολογίας των πληροφοριών, και της οικονομικής θεωρίας και πράξης έχουν 

αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια τις εμπορικές δραστηριότητες στον  εν 

λόγω κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με τις 

τηλεπικοινωνίες και την επεξεργασία των δεδομένων έχουν οδηγήσει σε 

οικονομικές καινοτομίες που έχουν μεταβάλει τα τραπεζικά προϊόντα και τις 

τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και πολλές διαδικασίες στον κλάδο (Frame, 

White). 

Α. Διαδικασίες Παραγωγής 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στις 

διαδικασίες παραγωγής των τραπεζών. Η χρήση της ηλεκτρονικής διαβίβασης 

πληρωμών από τράπεζα σε τράπεζα, η οποία είχε μέτριο ξεκίνημα στη δεκαετία του 

1970, έχει εκραγεί λόγω της μεγαλύτερης αποδοχής των ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών από τους καταναλωτές. Ενώ, από την άποψη της διαμεσολάβησης, 

υπήρξε μια σταθερή κίνηση προς μια εξάρτηση σε στατιστικά μοντέλα (Frame, 

White). 

Β. Προϊόν 

Τα Στεγαστικά δάνεια ήταν μια σουίτα προϊόντων που γνώρισε μια μεγάλη 

αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων που προηγήθηκαν 

της οικονομικής κρίσης. Το 1980, το προϊόν αυτό απαιτούσε σημαντικές 

προκαταβολές και μια καλή πιστωλιπτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να είναι 

απαγορευτικό για πολλούς πελάτες. Ωστόσο, αυτό άλλαξε με την χρήση των 

στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη μέτρηση του κινδύνου (Frame, White). 

Γ. Υπηρεσίες 

Οι καινοτομίες υπηρεσιών αφορούν κυρίως την ενίσχυση της πρόσβασης 

του λογαριασμού και τις νέες μεθόδους πληρωμής, καθένα από τα οποία 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών για άνεση και ευκολία. 

Τα ΑΤΜ, τα οποία εισήχθησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970, επέτρεψαν στους 

πελάτες εικοσιτετράωρη πρόσβαση στο λογαριασμό τους. Οι κάρτες των ΑΤΜ στη 
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συνέχεια αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη δεκαετία του 1980 και 

του 1990 από τις χρεωστικές κάρτες, οι οποίες εκτός από την πρόσβαση στα ΑΤΜ, 

έχουν και τη δυνατότητα πληρωμής από τον τραπεζικό λογαριασμό σε σημεία 

πώλησης διάφορων ειδών. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η 

απομακρυσμένη πρόσβαση έχει μεταφερθεί στον προσωπικό υπολογιστή και πιο 

πρόσφατα στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο (Smartphone). Οι προπληρωμένες κάρτες, 

επίσης, έχουν γίνει πανταχού παρούσες. Το Online Banking, το οποίο επιτρέπει 

στους πελάτες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους 

είναι επίσης ευρέως διαδεδομένο στις μέρες μας (Frame, White).   

Ακόμα περισσότερο, η ηλεκτρονική τραπεζική (E-banking) είναι το κύμα του 

μέλλοντος. Παρέχει τεράστια οφέλη για τους καταναλωτές όσον αφορά την ευκολία 

και το κόστος των συναλλαγών. Με το e-banking η πρόσβαση είναι γρήγορη, 

εύκολη, και είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, ανεξάρτητα από τη τοποθεσία 

του πελάτη. Πλέον, οι τράπεζες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πιο 

αποτελεσματικά και σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Η Ηλεκτρονική τραπεζική 

καθιστά επίσης ευκολότερο για τους πελάτες να συγκρίνουν υπηρεσίες και 

προϊόντα τραπεζών, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ενώ επιτρέπει στις 

τράπεζες να διεισδύσουν σε νέες αγορές και κατά συνέπεια να επεκτείνουν τη 

γεωγραφική εμβέλεια τους. Η άλλη πλευρά αυτής της τεχνολογικής έκρηξης είναι 

ότι η ηλεκτρονική τραπεζική είναι όχι μόνο επιρρεπείς, αλλά μπορεί να επιδεινώσει, 

ορισμένους από τους κινδύνους, ιδιαίτερα διακυβέρνησης, νομικούς ή 

λειτουργικούς που ήταν συνυφασμένοι με τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. 

Επιπλέον, η ευκολία με την οποία το κεφάλαιο μπορεί δυνητικά να μετακινηθεί 

μεταξύ τραπεζών και πέρα από τα σύνορα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον 

δημιουργεί μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής 

(Nsouli, Schaechter, 2002). 

Όπως, λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτό ο κλάδος αλλάζει με την εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών, που δημιουργούν νέες διαδικασίες -εντός των 

επιχειρήσεων-, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι 

η εισαγωγή νεών εταιρειών στον κλάδο που εμφανίζονται με τον όρο «Fintechs». 

3.6.2. Fintechs vs Παραδοσιακές τράπεζες 

Η «Χρηματοοικονομική τεχνολογία» ή «FinTech» αναφέρεται στην 

τεχνολογία που προσφέρει λύσεις στον κλάδο των οικονομικών και αποτελείται από 

εταιρείες που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία και την καινοτομία για τη μόχλευση 

των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να ανταγωνιστούν στην αγορά των 

παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των μεσαζόντων στην παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Wikipedia.org). 
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  Το «FinTech» θεωρείται συχνά σήμερα ως ο νέος «γάμος» των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Ωστόσο, η 

διασύνδεση των οικονομικών και της τεχνολογίας έχει μια μακρά ιστορία και έχει 

εξελιχθεί σε τρεις διακριτές εποχές. Το FinTech 1.0, 1866-1987, ήταν η πρώτη 

περίοδος της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που υποστηρίζοταν από τεχνολογικές 

υποδομές. Αυτό ακολουθήθηκε από το FinTech 2.0, 1987 με 2008, χρονική περίοδος 

κατά την οποία εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ψηφιοποίησαν 

όλο και περισσότερο τις διαδικασίες τους. Από το 2008 μια νέα εποχή FinTech (3.0) 

έχει προκύψει τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή η 

εποχή δεν ορίζεται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες αλλά από 

την προσφορά τους. Αυτή η τελευταία εξέλιξη του FinTech, με επικεφαλείς τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, δημιουργεί προκλήσεις για τους οργανισμούς του 

κλάδου. Με το FinTech 3.0 παρατηρείται μια αλλαγή νοοτροπίας του πελάτη. Ενώ 

είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πώς και πού η τάση αυτή ξεκίνησε, είναι 

ωστόσο δυνατόν να πούμε ότι το 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί ένα 

σημείο καμπής για την ανάπτυξη της FinTech 3.0 εποχής (Arner, Barberis, Buckley, 

2015). 

Το FinTech σήμερα αποτελείται από πέντε σημαντικούς τομείς: (1) 

χρηματοδότηση και επενδύσεις, (2) διαχείριση κινδύνου, (3) πληρωμές και 

υποδομές, (4) ασφάλεια δεδομένων και δημιουργία εσόδων, και (5) διασύνδεση 

του πελάτη. Ας τα δούμε αναλυτικά παρακάτω: 

(1) Χρηματοδότηση και επενδύσεις: Η προσοχή πολλών σήμερα 

επικεντρώνεται σε εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης, ιδιαίτερα 

crowdfunding και P2P δανεισμού. Ωστόσο, το FinTech εκτείνεται σαφώς 

πέρα από αυτό το στενό πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει τη 

χρηματοδότηση της ίδιας της τεχνολογίας. Κοιτάζοντας μπροστά, πέρα από 

τη συνέχιση της ανάπτυξης των εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, 

το FinTech συμμετέχει όλο και περισσότερο σε τομείς όπως οι υπηρεσίες 

ρομπο-συμβουλευτικής (Arner, Barberis, Buckley, 2015). 

(2) Διαχείριση κινδύνου: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

προσπαθήσει να χτίσουν καλύτερα συστήματα συμμόρφωσης που να 

ανταποκρίνονται στο τεράστιο όγκο των αλλαγών. Από μια εξελικτική 

σκοπιά, η ανάπτυξη της θεωρίας διαχείρισης του κινδύνου ήταν ένας 

χαρακτηριστικός πυρήνας ιδιαίτερα της δεκαετίας του 1990 και του 2000, 

καθώς ο χρηματοπιστωτικός κλάδος στηρίχτηκε στα διάφορα συστήματα για 

τη διαχείριση κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των κερδών (Arner, Barberis, 

Buckley, 2015).  
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(3) Πληρωμές και Υποδομές: Το διαδίκτυο και οι κινητές επικοινωνίες είναι 

ένα κεντρικό θέμα για το FinTech. Οι πληρωμές έχουν προσεχθεί ιδιαίτερα 

από το 1970, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη τόσο των εγχώριων όσο και των 

διασυνοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. Ομοίως, οι υποδομές 

είναι μια σημαντική πτυχή του τοπίου του FinTech, και είναι ένας τομέας 

στον οποίο και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αναζητούν ευκαιρίες (Arner, 

Barberis, Buckley, 2015). 

(4) Ασφάλεια των δεδομένων και δημιουργία εσόδων: Αυτά είναι τα 

βασικά θέματα του FinTech τόσο ως FinTech 2.0 και όσο και ως FinTech 3.0. 

Η ψηφιοποιημένη φύση του χρηματοπιστωτικού κλάδου σημαίνει ότι είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτος σε κατασκοπία. Αυτή η ψηφιοποίηση και η 

συνακόλουθη ευπάθεια είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών ανάπτυξης (Arner, 

Barberis, Buckley, 2015). 

(5) Διασύνδεση του πελάτη: Αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί το επίκεντρο 

τόσο των παραδοσιακών, όσο και των μη-παραδοσιακών 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είναι το σημαντικότερο πεδίο 

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο καθεστώτων και χρειάζονται νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να ανταποκριθούν σε 

αυτό (Arner, Barberis, Buckley, 2015). 

Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι προσφορές των νέων παικτών κυμαίνονται 

από λύσεις ψηφιακής πληρωμής και υπηρεσίες πληροφόρησης, αποταμίευσης και 

καταθέσεων/αναλήψεων μέχρι  σύγχρονες ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και 

συμβουλευτικές πολλαπλών καναλιών, καθώς και απλές λύσεις χρηματοδότησης 

και χρησιμοποίησης συμβατών χρηματοοικονομικών λογισμικών (Dapp, 2014). Οι 

νέοι παίκτες της αγοράς από τον τομέα των μη-τράπεζων, έχουν μια σχεδόν τέλεια 

κατανόηση της γλώσσας του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλές «fintechs» που 

χρησιμοποιούν πλατφόρμες τους και ευφυείς στρατηγικές για να κυριαρχήσουν 

στην αγορά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η συνταγή τους για την επιτυχία στηρίζεται 

στην αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ υλικού και λογισμικού (Dapp, 2015). 

 Ωστόσο και οι παραδοσιακές τράπεζες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Οι 

τελευταίες έχουν τώρα την ευκαιρία να μάθουν γρήγορα και να υιοθετήσουν τα 

δυνατά σημεία και τις ιδιαιτερότητες των επιτυχημένων «fintechs». Αν το κάνουν 

αυτό θα αποκομίσουν τεράστια οφέλη. Κάποια από αυτά είναι η εύκολη πρόσβαση 

σε πολλά εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων των εξωτερικών παρόχων, καθώς και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. 

Ωστόσο, οι ψηφιακές στρατηγικές πολλών παραδοσιακών τραπεζών είναι πάρα 

πολύ επουσιώδη και δεν είναι σε θέση να παραμείνουν ανταγωνιστικές 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα, τα κανάλια 
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διανομής και επικοινωνίας, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και επαφής με 

τον πελάτη, καθώς και ο χειρισμός των δεδομένων θα πρέπει να επανεξεταστεί και 

να επανασχεδιαστεί (Dapp, 2015). 

Μάλιστα, η πίεση αυξάνεται για τις παραδοσιακές τράπεζες, καθώς Θα 

πρέπει τώρα να ανταποκριθούν άμεσα με τις δικές τους στρατηγικές στις αλλαγές 

και την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος από τις 

επιχειρήσεις που εισέρχονται στην αγορά. Όσο νωρίτερα προσφέρουν λύσεις από 

μόνοι τους, το πιθανότερο είναι να συμμετέχουν και ενεργά στη διαμόρφωση της 

αγοράς με τις δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, οι παραδοσιακές 

τράπεζες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η εμπιστοσύνη των πελατών τους στην 

ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Παράλληλα, οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν επίσης δει αμέτρητες εξωτερικές 

κρίσεις και ξανά και ξανά έχουν προσαρμόσει τις δομές και τις διαδικασίες τους, 

δηλαδή έχουν πολύτιμη εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων και 

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του πιθανού εξοντωτικού ανταγωνισμού για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι παραδοσιακές τράπεζες θα πρέπει, συνεπώς, να 

αναπτύξουν ένα ψηφιακό οικοσύστημα με τις δικές τους ψηφιακές εταιρικές 

υπηρεσίες, καθώς επίσης και να μπορέσουν να ενταχθούν στις υπάρχουσες 

συμμαχίες με ανοιχτό μυαλό και να σχηματίσουν τις δικές τους συμμαχίες (Dapp, 

2015). 

Για να το καταφέρουν αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω 

αδυναμίες τους: 

 Αποδοτική χρήση των πληροφοριών και μείωση του κόστους των 

συναλλαγών: Η αυξανόμενη εξάπλωση των αποδοτικών τεχνολογιών web-

based και των συντελεστών προσαρμογής κατά την οποία οι άνθρωποι 

ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες σε διάφορα μέρη της ζωής τους έχουν 

μειώσει μερικά από τα κέρδη αποδοτικότητας που προκύπτουν για τις 

παραδοσιακές τράπεζες. Οι νέοι παίκτες είναι σε θέση να διαθέσουν 

ορισμένες υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες πιο γρήγορα και πιο 

αποτελεσματικά χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, μειώνοντας το κόστος 

των συναλλαγών, ιδίως, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και της 

ζήτησης (Dapp, 2014). 

 (Mobile) λύσεις πληρωμής: Η αγορά των κινητών συστημάτων πληρωμών 

κρατά την υπόσχεση για επικερδείς ευκαιρίες εισόδου στην αγορά και 

ανάπτυξης για πολλούς παίκτες εκτός του τραπεζικού τομέα. Ορισμένοι 

πελάτες έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στους καθιερωμένους web-based 

παρόχους υπηρεσιών και τις διαδικασίες τους. Τα ονόματα εταιρειών, όπως 
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η «Amazon», «PayPal», «Apple» και «Google» που συνδέονται με την 

υπηρεσία φιλική προς το χρήστη, εύκολη και αξιόπιστη, απολαμβάνουν της 

εμπιστοσύνης των πελατών (Dapp, 2014). 

 Χρηματοδότηση των αυτοαπασχολούμενων και των start-ups: Πολλές 

νεοσύστατες εταιρείες συχνά δεν έχουν (αρκετούς) πόρους. Έτσι, έχουν 

μικρή πιθανότητα να αποφύγουν το ρίσκο των παραδοσιακών επενδυτών. 

Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν ένα σταθερό εισόδημα και 

συνεπώς έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια. 

Ωστόσο, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες web-based, περισσότεροι 

άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν μέσω ίντερνετ δωρεές ή/και οικονομική 

υποστήριξη. Εκτός από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης (τράπεζες, 

επιχειρηματικοί άγγελοι,  προγράμματα δημόσιων επιδοτήσεων, εταιρείες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.α.), οι crowdfunding πλατφόρμες λειτουργούν 

ως επιταχυντής του έργου και ως εκ τούτου προσφέρουν όλο και 

περισσότερο ένα εναλλακτικό ή συμπληρωματικό είδος χρηματοδότησης 

(Dapp, 2014).   

 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: Γνώσεις και πληροφορίες είναι 

τα βασικά μέσα που καθορίζουν κατά κύριο λόγο την επιτυχία της κάθε 

επιχείρησης στην εποχή του Διαδικτύου. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των 

εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή 

μορφή, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα σε οποιαδήποτε στιγμή και 

οπουδήποτε (Dapp, 2014).   

Το μέλλον της οικονομικής μας δραστηριότητας γίνεται ολοένα και πιο 

ψηφιακό. Η σημασία των ψηφιακών διαρθρωτικών αλλαγών, ωστόσο, συχνά 

υποτιμάται. Δεν είναι μόνο οι διαδικασίες προστιθέμενης αξίας των τραπεζών και 

των επιχειρηματικών μοντέλων που επηρεάζονται από την ψηφιοποίηση. Η 

ψηφιοποίηση των δομών, διαδικασιών ή επιχειρηματικών μοντέλων είναι μια 

εκτεταμένη διαδικασία και όχι ένα ζήτημα που θα πρέπει να καθοδηγείται μόνο 

από τις υπηρεσίες πληροφορικής. Σε πολλούς τομείς και σε πολλές παραδοσιακές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβει χώρα για επείγουσα δράση για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες 

βρίσκονται κυρίως στη χρήση των υφιστάμενων και νέων πληροφοριών και στη 

συνεργασία με τους ηγέτες της καινοτομίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

προχωρήσουν με την ολοκλήρωση των δικών τους υπηρεσιών fintech χωρίς να 

κινδυνεύσει η ασφάλεια των δεδομένων των πελατών. Αυτό είναι ένα τιτάνιο έργο 

και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από την μια μέρα στην άλλη (Dapp, 2014). 

Παρακάτω συνοψίζονται κάποιες από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν 

οι τράπεζες για να ανταποκριθούν στο νέο αυτό περιβάλλον: 



121 

 

1. Μείωση του κόστους και αύξηση των πωλήσεων (I-SCOOP(2)). 

2. Εστίαση στον πελάτη: βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και 

ενίσχυση της εξυπηρέτησης του (I-SCOOP(2)). 

3. Ανάπτυξη νέων προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών που προσαρμόζονται 

στην εξελισσόμενη πραγματικότητα (I-SCOOP(2)). 

4. Ψηφιακή και άμεση τραπεζική με σαφή ρόλο για mobile banking (I-

SCOOP(2)). 

5. Προσαρμοστικά και ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη 

τις κατηγορίες πελατών, με βάση διάφορες παραμέτρους (I-SCOOP(2)). 

6. Χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ (I-SCOOP(2)). 

7. Επιτάχυνση του ρυθμού προς ένα ψηφιακό τραπεζικό οικοσύστημα (I-

SCOOP(2)). 

3.6.3. Τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα 

 Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι νέες επιχειρήσεις που εισήλθαν στον 

κλάδο προσέφεραν μια ποικιλία νέων δυνατοτήτων για τους καταναλωτές. Στην 

ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα από τις επιχειρήσεις αυτές. 

1. «Consolidation in wallets»: Αναφέρεται κυρίως σε εταιρείες του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και του διαδικτύου που θέλουν να βελτιώσουν το σύστημα πληρωμών 

τους και να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών στους πελάτες τους, 

αντί να βασίζονται σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τέτοιες είναι 

οι: Amazon, Flipkart, Shopclues και άλλες. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες αυτές 

δημιουργούν μια καλύτερη εμπειρία για τους πελάτες τους (TECHINASIA). 

2. Εναλλακτική χρηματοδότηση: Οι παραδοσιακές τράπεζες απαιτούν πολλές 

εγγυήσεις για το δανεισμό, ιδίως από τις μικρές επιχειρήσεις και τους 

επιχειρηματίες οι οποίοι συχνά δεν έχουν τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και 

αδυνατούν να πάρουν δάνεια. Οι Fintechs νεοσύστατες επιχειρήσεις με νέα 

μοντέλα δανεισμού γεφυρώνουν αυτά τα προβλήματα (TECHINASIA). Είναι 

ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές εκδόσεις αυτού του 

επιχειρηματικού μοντέλου. Ο Peer to peer δανεισμός είναι μια από αυτές. Οι 

καταναλωτές δανείζουν χρήματα σε άλλους καταναλωτές, για διαφορετικούς 

σκοπούς και με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, επομένως,  και με διαφορετικά 

επιτόκια (fintechvalley.org). Μια άλλη έκδοση είναι το λεγόμενο Crowdfunding, που 
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ουσιαστικά πρόκειται για τη χρηματοδότηση ενός έργου ή μιας επιχείρησης από 

ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων (Wikipedia.org). 

3. Mobile ψηφιακές πληρωμές: Ένα τεράστιο ποσό των fintech επενδύσεων έχει 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του ψηφιακού πορτοφολιού που υπάρχει στο 

smartphone του καταναλωτή και όχι την τσέπη ή στην τσάντα του. Τα ψηφιακά 

πορτοφόλια επιτρέπουν στους καταναλωτές με τρόπο γρήγορο, ασφαλή και 

χαμηλού κόστους να χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν και να στέλνουν χρήματα. Το 

δυναμικό του ψηφιακού πορτοφολιού έχει προσελκύσει κολοσσούς όπως η Apple 

Inc (NASDAQ: AAPL) και Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (Best, 2016). 

4. Digital Banking: Υπάρχουν Fintech εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες γύρω 

από την ψηφιακή τραπεζική. Μεταξύ άλλων οι καταναλωτές μπορούν να 

μεταφέρουν χρήματα, να πληρώσουν λογαριασμούς και γενικά να διαχειριστούν 

τον λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, κινητό ή 

tablet (fintechvalley.org).  

5. Online Πληρωμές: Υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν online επεξεργασία 

πληρωμών: πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, 

προπληρωμένες κάρτες, κ.λπ. Μερικές δεν είναι πραγματικά καινοτόμες, αλλά 

στοχεύουν σε νέες περιοχές ή αγορές και αυτό είναι που τις διαφοροποιεί 

(fintechvalley.org). 

6. Προσωπική οικονομική διαχείριση: Με την οικονομική κρίση του 2008, δεν είναι 

έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το είδος του επιχειρηματικού μοντέλου έχει γίνει πολύ 

δημοφιλές. Πρόκειται για εταιρείες που παρέχουν μια υπηρεσία μέσω ενός app, 

μιας ιστοσελίδας ή με ένα λογισμικό που βοηθά το χρήστη να διαχειριστεί καλύτερα  

τα χρήματα του, τα έξοδα του, το εισόδημά του και τα προσωπικά οικονομικά 

γενικότερα. Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 

τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη και κάποια άλλα προσωπικά και ιδιωτικά 

δεδομένα. Ανάλογα με το πόσο εξελιγμένες είναι οι υπηρεσίες, οι εταιρείες αυτές 

μπορούν όχι μόνο να  βοηθήσουν στη διαχείριση των εξόδων, αλλά και να 

πληρώσουν τους λογαριασμούς, να βοηθήσουν με τις φορολογικές δηλώσεις κ.α. 

(fintechvalley.org). 
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3.6.4. Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου  

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε κάποιες σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου. Θα εστιάσουμε τόσο σε παραδοσιακές επιχειρήσεις όσο και σε κάποιες 

σημαντικές «fintechs» επιχειρήσεις, με βάση την χρηματιστηριακή τους αξία 

(πληροφορίες από τη Crunchbase) και με στόχο να καλύψουμε τα διάφορα είδη 

επιχειρηματικών μοντέλων που αναλύθηκαν παραπάνω. Ενώ, παράλληλα θα 

μελετήσουμε τις καινοτομίες που έφεραν στον κλάδο των χρηματοοικονομικών με 

την είσοδο τους σε αυτόν. 

Industrial and Commercial Bank of China 

Η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας είναι μια κινεζική 

πολυεθνική τραπεζική εταιρεία, και η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο σύμφωνα με 

την τελευταία λίστα της S&P Global Market Intelligence σε σχέση με το σύνολο του 

ενεργητικού και μία από τις μεγαλύτερες σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της 

αγοράς. Για τον λόγο αυτό την διαλέξαμε ως εκπρόσωπο των παραδοσιακών 

τραπεζών. Ιδρύθηκε ως εταιρεία την 1η Ιανουαρίου του 1984. Ενώ σήμερα 

εξυπηρετεί εκατομμύρια εταιρικούς και μεμονομένους πελάτες παρέχοντας μια 

σειρά από δάνεια και συναφή προϊόντα. Η τράπεζα αυτή ήταν η πρώτη κινεζική 

τράπεζα που υιοθέτησε τις Αρχές του Ισημερινού, ένα διεθνές σύνολο κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών προτύπων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ξεκίνησε το 

2003, ενώ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών τραπεζών 

(Wikipedia.org). 

Visa 

H Visa Inc. (γνωστή ως VISA) είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εδρεύει στο Foster City, της California, των 

Ηνωμένων Πολιτειών και ιδρύθηκε το 1958 από τον Dee Hock. Ουσιαστικά η 

εταιρεία διευκολύνει τις ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και είναι από τις πρώτες και 

μεγαλύτερες εταιρείες του είδους της. Η Visa δεν εκδίδει κάρτες, ούτε ορίζει τις 

τιμές και τα τέλη για τους καταναλωτές. Αυτό που κάνει είναι να παρέχει στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προϊόντα πληρωμής που στη συνέχεια χρησιμοποιούν 

για να προσφέρουν πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες στους 

πελάτες τους. Το 2015, το παγκόσμιο δίκτυο της Visa (γνωστό ως VisaNet) 

πραγματοποίησε 100 δισεκατομμύρια συναλλαγές με συνολικό όγκο στις ΗΠΑ $ 

6.800 δισεκατομμύρια. Πρωτοποριακό επίτευγμα της Williams ήταν ότι έφερε για 

την επιτυχή εφαρμογή της πιστωτικής κάρτας για όλες τις χρήσεις (Wikipedia.org). 
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Mastercard 

 Η Mastercard Incorporated ή MasterCard Worldwide είναι μια αμερικανική 

πολυεθνική εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εδρεύει στην Νέα Υόρκη 

των Ηνωμένων Πολιτειών, από το 1966 που είναι το έτος της ίδρυσης της. Σε όλο 

τον κόσμο, η κύρια δραστηριότητά της είναι η επεξεργασία των πληρωμών μεταξύ 

των τραπεζών και των εμπόρων που χρησιμοποιούν «Mastercard» χρεωστικές και 

πιστωτικές κάρτες για να κάνουν αγοραπωλησείες τους. Στις νέες καινοτομίες της 

εταιρείας είναι η συνεργασία με την Apple από το Σεπτέμβριο του 2014 για την 

ενσωμάτωση ενός κινητού πορτοφολιού σε νέα μοντέλα iPhone της Apple, 

επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν πιο εύκολα την MasterCard τους 

(Wikipedia.org). 

Paypal 

 Ίσως η δημοφιλέστερη της κατηγορίας. Η PayPal είναι μια πύλη 

ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων 

μέσω του Διαδικτύου. Ένας λογαριασμός PayPal μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 

ηλεκτρονική πίστωση από ένα τραπεζικό λογαριασμό ή από μια πιστωτική κάρτα. Η 

PayPal είναι ένα παράδειγμα μιας πληρωμής με υπηρεσίες διαμεσολαβήσεως, που 

διευκολύνει τον κόσμο κατά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκτελεί την επεξεργασία των 

πληρωμών για online πωλήσεις, δημοπρασίες χώρων, καθώς και άλλες εμπορικές 

χρήσεις για τις οποίες χρεώνει αμοιβή. Το επίπεδο της αμοιβής εξαρτάται από το 

χρησιμοποιούμενο νόμισμα, την επιλογή πληρωμής που χρησιμοποιείται, τη χώρα 

του αποστολέα, τη χώρα του δικαιούχου, το ποσό που αποστέλλεται και τον τύπο 

του λογαριασμού του δικαιούχου (Wikipedia.org). 

Στις 3 Οκτωβρίου 2002, η PayPal έγινε πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της 

eBay. Η εταιρική έδρα της βρίσκεται στο Σαν Χοσέ της Βόρειας Καλιφόρνιας των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Η εταιρεία έχει επίσης σημαντικές δραστηριότητες εκτός 

Η.Π.Α και σε Chennai, Δουβλίνο, Βερολίνο και Τελ Αβίβ. Από τον Ιούλιο του 2007 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Ενώ στις 17 Μαρτίου 2010, σύναψε 

συμφωνία με τη China UnionPay (CUP), οργανισμό της Κίνας για έκδοση πιστωτικών 

καρτών, για να επιτρέψει και στους Κινέζους καταναλωτές να το χρησιμοποιήσουν 

για να ψωνίσουν online (Wikipedia.org). 

Markit 

 Η Markit Ltd είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και υπηρεσιών, που ιδρύθηκε το 2003 από την καναδική Lance Uggla 

ως ανεξάρτητη πηγή τιμολόγησης πιστωτικών παραγώγων. Η εταιρεία παρέχει 

ανεξάρτητα στοιχεία,  προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές πλατφόρμες και 

υπηρεσίες διαχείρισης. Ενώ, έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση 
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των χρηματοοικονομικών κινδύνων και τη βελτίωση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας. Μέχρι το 2013 η Markit είχε 3000 ιδρύματα ως πελάτες, μεταξύ 

των οποίων επενδυτικές τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, κεντρικές 

τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές, οργανισμούς αξιολόγησης, καθώς και ασφαλιστικές 

εταιρείες (Wikipedia.org). Αυτό που ουσιαστικά προσφέρει η εν λόγω εταιρεία και 

την έκανε να επιτύχει είναι ένας νέος τρόπος ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται 

με αγορές, πωλήσεις και τιμολόγηση περουσιακών στοιχείων. 

Square  

 Η Square είναι μια εταιρεία που  προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

πληρωμών μέσω κινητού με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, στη Καλιφόρνια . Η εταιρεία 

ιδρύθηκε το 2009 από τον Jack Dorsey και τον Jim McKelvey και ξεκίνησε την πρώτη 

εφαρμογή το 2010, ενώ σήμερα εμπορεύεται διάφορα λογισμικά και hardware για 

πληρωμές, επιτρέποντας σε άτομα και εμπόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον 

Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία να δεχθούν offline χρεώσεις μέσω iOS ή 

Android smartphone ή tablet. Το λογισμικό εφαρμογών («APP») υποστηρίζει την 

εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας χειροκίνητα ή με το διάβασμα της από τον 

Reader που μπορεί να συνδεθεί (Wikipedia.org).  

Από τον Μάρτιο του 2013, η εφαρμογή διατίθεται ελεύθερα από το App 

Store και το Google Play Store. Ενώ, χρεώνει ένα τέλος 2,75% για κάθε συναλλαγή 

με πιστωτική κάρτα. Δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος πέραν του 2,75% και δεν 

υπάρχουν μηνιαίες εισφορές. Ενώ, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το κόστος της είναι, 

κατά μέσο όρο, χαμηλότερο από το κόστος που χρεώνουν τα συμβατικά μέσα 

επεξεργασίας πιστωτικών καρτών. Παράλληλα, αποφέρει επίσης έσοδα από την 

πώληση άλλων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

προϊόντων βάσει συνδρομής, όπως τα Customer Engagement, Square Payroll και 

Square Register (Wikipedia.org). 

Credit Karma 

 Η Credit Karma είναι μια ελεύθερη πιστωτική και οικονομική πλατφόρμα 

διαχείρισης για τους αμερικανούς καταναλωτές και διατίθενται στο διαδίκτυο και 

τις μεγάλες κινητές πλατφόρμες. Ιδρύθηκε το 2007, και προσφέρει δωρεάν 

εβδομαδιαία ενημέρωση για πιστωτικά αποτελέσματα και πιστωτικές εκθέσεις από 

τα εθνικά πιστωτικά γραφεία TransUnion και Equifax, παράλληλα με την 

καθημερινή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας από το TransUnion. 

Παρέχει, επίσης, εργαλεία πίστωσης και προσαρμοσμένες οικονομικές συστάσεις με 

βάση το πιστωτικό προφίλ του κάθε μεμονωμένου χρήστη. Παράλληλα, προσφέρει 

ένα εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πιστωτικές 

κάρτες, συναλλαγές και υπόλοιπα των δανείων τους. Φιλοξενεί επίσης φόρουμ 
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χρηστών για σχόλια χρηματοοικονομικών προϊόντων και πιστωτικών συμβουλών. 

Τον Απρίλιο του 2015 η Credit Karma είχε πάνω από 35 εκατομμύρια μέλη. Όλες οι 

υπηρεσίες της είναι δωρεάν για τους καταναλωτές, ενώ αποκομίζει έσοδα από 

στοχευμένες διαφημίσεις για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (Wikipedia.org).  

Lending Club 

 Η Lending Club είναι μία αμερικανική εταιρεία peer-to-peer δανεισμού, με 

έδρα το Σαν Φρανσίσκο, στη Καλιφόρνια. Ήταν η πρώτη εταιρεία peer-to-peer 

δανεισμού και προσφέρει διαπραγμάτευση δανείου σε δευτερογενή αγορά. Η 

Lending Club λειτουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα δανεισμού που επιτρέπει 

στους δανειολήπτες να λάβουν ένα δάνειο από τους επενδυτές που είναι επίσης 

συνδεδεμένοι στη πλατφόρμα. Η κανονική περίοδος του δανείου είναι, συνήθως, 

τριετής. Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν και να περιηγηθούν τις λίστες των 

δανείων και να επιλέξουν τα δάνεια στα οποία θέλουν να επενδύσουν με βάση τις 

πληροφορίες που παρέχονται για τον οφειλέτη, το ποσό του δανείου, το βαθμό του 

δανείου, καθώς και το σκοπό του. Οι επενδυτές κερδίζουν χρήματα από τους 

τόκους. Ενώ, η Lending Club κερδίζει χρήματα χρεώνοντας τους δανειολήπτες μια 

αμοιβή κατά την είσοδο τους και τους επενδυτές ένα τέλος υπηρεσίας. Αν και 

θεωρείται ως πρωτοπόρος στον κλάδο των fintechs και μία από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις του κλάδου, η Lending Club αντιμετώπισε προβλήματα στις αρχές του 

2016, με δυσκολίες στην προσέλκυση επενδυτών, εξαιτίας ενός σκανδάλου για 

μερικά από τα δάνεια που δόθηκαν, οδηγώντας σε μια μεγάλη πτώση στην τιμή της 

μετοχής της (Wikipedia.org). 

Transferwise 

 H TransferWise είναι μία peer-to-peer υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων που 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 από δύο Εσθονούς, τον Kristo Käärmann και τον 

Taavet Hinrikus. Η έδρα της βρίσκεται στο Λονδίνο και έχει οκτώ γραφεία σε όλο τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, το Σίδνεϊ, τη Σιγκαπούρη και το 

Ταλίν της Εσθονίας. Η TransferWise έχει πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες, ενώ 

υποστηρίζει περισσότερα από 645 νομίσματα σε όλο τον κόσμο (Wikipedia.org). 

 Η Transferwise επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταφέρουν χρήματα 

διεθνώς σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Μέσα από την κανονική πιστωτική 

κάρτα, οι άνθρωποι μεταφέρουν τα χρήματά τους σε Transferwise στα αντίστοιχα 

τοπικά νομίσματα τους. Από την πλευρά του πελάτη, οι μεταφορές χρημάτων με 

TransferWise δεν είναι τόσο διαφορετική σε σχέση με τις συμβατικές μεταφορές 

χρημάτων: ο πελάτης επιλέγει έναν παραλήπτη και ένα νόμισμα, τα χρήματα που 

θα μεταφερθούν λαμβάνονται από τον λογαριασμό του και κάποια στιγμή 

αργότερα, ο παραλήπτης λαμβάνει την πληρωμή στο νόμισμα της επιλογής. Το πιο 
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καινοτόμο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της Transferwise είναι ότι δεν 

μεταφέρει στην πραγματικότητα τα χρήματα μέσω διεθνών συνόρων. Αλλά, έχει 

πελάτες σε όλο τον κόσμο, και ταιριάζει τις μεταφορές τους με άλλους ανθρώπους 

που κάνουν μεταφορά χρημάτων προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

GoFundMe 

 Η GoFundMe είναι μία crowdfunding πλατφόρμα που επιτρέπει στους 

ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα για διάφορα γεγονότα. Η εταιρεία εδρεύει 

στο Σαν Ντιέγκο, της Καλιφόρνια, και ιδρύθηκε το Μάιο του 2010 από τον Brad 

Damphousse και τον Andrew Ballester. Η GoFundMe επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα για να περιγράψουν τον λόγο που 

επιθυμούν να συγκεντρώσουν χρήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα 

μέλη μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις η ιστοσελίδα 

δημιουργηθεί, η GoFundMe επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν το έργο τους 

με τους ανθρώπους μέσω ολοκληρωμένων συνδέσεις κοινωνικών δικτύων 

(Facebook, Twitter, κλπ) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι άνθρωποι μπορούν 

στη συνέχεια να δωρίσουν χρήματα στο χρήστη μέσω της ιστοσελίδας 

χρησιμοποιώντας μόνο χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και να παρακολουθήσουν την 

πρόοδο της χρηματοδότησής τους. Η GoFundMe δημιουργεί έσοδα με την 

αυτόματη αφαίρεση τέλους 5% από κάθε δωρεά των χρηστών. Εάν ο χρήστης δεν 

λάβει δωρεές, τότε δεν υπάρχει χρέωση. Η GoFundMe έχει επίσης ένα ειδικό τμήμα 

αφιερωμένο αποκλειστικά στους χρήστες που προσπαθούν να συγκεντρώσουν 

χρήματα για να καλύψουν το κόστος των διδάκτρων τους (Wikipedia.org). 

3.6.5 Απάντηση Ερωτημάτων Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για 

όλους τους υπό εξέταση κλάδους και θα καταγράψουμε κάποια συμπεράσματα για 

τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του 

κλάδου; 

 Industrial and Commercial Bank of 

China 

 Visa 

 Mastercard 

 Paypal 

 Markit 

 Square 
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 Credit Karma 

 Lending Club 

 Transferwise 

 GoFundMe 

 

 

 

 

Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να 

ηγηθούν/ ποιές καινοτομίες έφεραν; 

 Industrial and Commercial Bank of 

China: πρόκειται για παραδοσιακή 

τραπεζική επιχείρηση του κλάδου και 

την μεγαλύτερη σε ενεργητικό στον 

κόσμο. Προσφέρει μια ποικιλία από 

τραπεζικά προϊόντα. 

 Visa: διευκολύνει τις ηλεκτρονικές 

μεταφορές κεφαλαίων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, μέσω πιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών παρέχοντας στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προϊόντα 

πληρωμής που στη συνέχεια 

χρησιμοποιούν για να προσφέρουν 

πιστωτικές, χρεωστικές και 

προπληρωμένες κάρτες στους πελάτες 

τους. 

 Mastercard: επεξεργάζεται τις πληρωμές 

μεταξύ τραπεζών και εμπόρων που 

χρησιμοποιούν «Mastercard» χρεωστικές 

και πιστωτικές κάρτες. Επίσης προσφέρει 

σε συνεργασία με την Apple ένα κινητό 

πορτοφόλι, επιτρέποντας στους χρήστες 

να χρησιμοποιούν πιο εύκολα την κάρτα 

τους. 

 Paypal: πρόκειται για μια πύλη 

ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της 

οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές 

χρημάτων μέσω του Διαδικτύου και 

διευκολύνει ιδιαίτερα τον κόσμο κατά το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Markit: παρέχει ανεξάρτητα στοιχεία, 
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προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές 

πλατφόρμες και υπηρεσίες διαχείρισης. 

Ενώ, έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας, τη μείωση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και τη 

βελτίωση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας. 

 Square:  προσφέρει χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού 

τηλεφώνου, εύκολα και γρήγορα. 

 Credit Karma: προσφέρει δωρεάν 

εβδομαδιαία ενημέρωση για πιστωτικά 

αποτελέσματα και πιστωτικές εκθέσεις 

από τα εθνικά πιστωτικά γραφεία 

TransUnion και Equifax, παράλληλα με 

την καθημερινή παρακολούθηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας από το 

TransUnion. Ακόμη, προσφέρει ένα 

εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες να παρακολουθούν πιστωτικές 

κάρτες, συναλλαγές και υπόλοιπα των 

δανείων τους. Φιλοξενεί επίσης φόρουμ 

χρηστών για σχόλια χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και πιστωτικών συμβουλών. 

 Lending Club: ήταν η πρώτη εταιρεία 

peer-to-peer δανεισμού και προσφέρει 

διαπραγμάτευση δανείου σε 

δευτερογενή αγορά. 

 Transferwise: επιτρέπει στους 

ανθρώπους να μεταφέρουν χρήματα 

διεθνώς σε σημαντικά χαμηλότερο 

κόστος, ενώ το πιο καινοτόμο μέρος του 

επιχειρηματικού μοντέλου της είναι ότι 

δεν μεταφέρει στην πραγματικότητα τα 

χρήματα μέσω διεθνών συνόρων, αλλά, 

έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, και 

ταιριάζει τις μεταφορές τους με άλλους 
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ανθρώπους που κάνουν μεταφορά 

χρημάτων προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. 

 GoFundMe: πρόκειται για μία 

crowdfunding πλατφόρμα που επιτρέπει 

στους ανθρώπους να συγκεντρώσουν 

χρήματα για διάφορα γεγονότα. 

Επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα 

για να περιγράψουν τον λόγο που 

επιθυμούν να συγκεντρώσουν χρήματα. 

 

Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές 

επιχειρήσεις του κλάδου; 

Παραδοσιακές: Industrial and Commercial 

Bank of China, Visa, Mastercard 

Νεοφυείς: Paypal, Markit, Square, Credit Karma, 

Lending Club, Transferwise, GoFundMe 

 

 

 

Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 

Οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές δυνατότητες, 
άλλαξαν εντελώς το τοπίο στον κλάδο. Οι 
τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με τις 
τηλεπικοινωνίες και την επεξεργασία των 
δεδομένων έχουν οδηγήσει σε οικονομικές 
καινοτομίες που έχουν μεταβάλει τα τραπεζικά 
προϊόντα και τις τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς 
επίσης και πολλές διαδικασίες στον κλάδο. Δεν 
υφίστανται, πλέον, περιορισμοί του χρόνου και 
του τόπου για κάποιον που επιθυμεί να 
διαχειριστεί τον λογαριασμό του. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των διαδικασιών καταργεί τα 
χωρικά και χρονικά σύνορα. Παράλληλα, 
εμφανίστηκαν νέοι τρόποι χρηματοδότησης για 
ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και νέοι και 
καινοτόμοι τρόποι εύκολης και γρήγορης 
πληρωμής. Τέλος,  πολλές νέες εταιρείες που 
εισήλθαν στον κλάδο προσέφεραν προσωπική 
οικονομική διαχείριση για τους καταναλωτές, 
μια υπηρεσία που άνθισε μετά την οικονομική 
κρίση του 2008. 

 

 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και κυρίως με την διάδοση 

του ίντερνετ. Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, 

αποσταθεροποιήσαν το παραδοσιακό 
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Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; οικονομικό μοντέλο του κλάδου. Νέες 

επιχειρήσεις εισήλθαν στον κλάδο. Οι λεγόμενες 

«fintechs». Οι επιχειρήσεις αυτές 

δραστηροποιήθηκαν κυρίως σε πέντε 

σημαντικούς τομείς:  

 χρηματοδότηση και επενδύσεις, 

 διαχείριση κινδύνου,  

 πληρωμές και υποδομές, 

 ασφάλεια δεδομένων και δημιουργία 

εσόδων, 

 διασύνδεση του πελάτη. 

Με την δραστηριοποίηση τους στους εν λόγω 

τομείς άλλαξαν τελείως το τοπίο στον κλάδο, 

προσέφεραν τεράστιες δυνατότητες στους 

καταναλωτές και αύξησαν τον ανταγωνισμό με 

τις παραδοσιακές τράπεζες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοί παράγοντες επηρέασαν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου; 

 Η πρόοδος στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας των 

πληροφοριών, και της οικονομικής 

θεωρίας και πράξης.  

 Η επιθυμία των καταναλωτών για άνεση 

κι ευκολία. 

 Η επιθυμία των επιχειρήσεων για 

επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας 

τους. 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. 

 Η ανάγκη για εναλλακτικές μεθόδους 

χρηματοδότησης. 

 Η ανάγκη για σύγχρονες μεθόδους 

ανάλυσης δεδομένων. 

 Το όραμα και η ηγεσία των «fintechs». 
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 Ο ψηφιακός Δαρβινισμός- οι εταιρείες 

δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από το να 

προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και 

στα ψηφιακά κανάλια. 

 

Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν 

χώρα; 

Όλες οι μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Δηλαδή, 

μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών, οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα.  

Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον 

κλάδο; 

Η αλλαγή που έλαβε χώρο στον εν λόγω κλάδο 

ήταν ριζική. 

 

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 

 Αύξηση ανταγωνισμού. 

 Σύγκρουση παραδοσιακών τραπεζών-

fintechs. 

 Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι 

τεχνολογικά αναλφάβητο (κυρίως οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία). 

 Έλειψη εμπιστοσύνης στις συναλλαγές  

μέσω του διαδικτύου. 

 Η ψηφιοποιημένη φύση του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου, τον κάνει 

ευάλωτο σε κατασκοπία. 

 Εμφάνιση νέων κινδύνων, ιδιαίτερα 

διακυβέρνησης, νομικοί και λειτουργικοί. 

Ενώ, η ευκολία με την οποία το κεφάλαιο 

μπορεί δυνητικά να μετακινηθεί μεταξύ 

τραπεζών και πέρα από τα σύνορα σε ένα 

ηλεκτρονικό περιβάλλον δημιουργεί μια 

μεγαλύτερη ευαισθησία για τη 

διαχείριση της οικονομικής πολιτικής. 

 

 

Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό 

 Μείωση κόστους και χρόνου για τους 

καταναλωτές. 

 Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης. 
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μετασχηματισμό;  Βελτίωση Εμπειρίας Πελάτη. 

 Ικανοποίηση Πελάτη. 

 Αύξηση κοινού. 

 Βελτίωση διαδικασιών εντός της 

επιχείρησης. 

 Ανταπόκριση στον ανταγωνισμό. 

Πίνακας 3.7. Απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας για τον κλάδο των 

Χρηματοοικονομικών 

 

Οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις, οδήγησαν σε μια ριζική αλλαγή 

στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. Τα τραπεζικά προϊόντα και οι τραπεζικές 

υπηρεσίες άλλαξαν, όπως άλλαξαν και πολλές διαδικασίες στον κλάδο. Δεν 

υφίστανται, πλέον, περιορισμοί του χρόνου και του τόπου για κάποιον που 

επιθυμεί να διαχειριστεί τον λογαριασμό του. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 

διαδικασιών καταργεί τα χωρικά και χρονικά σύνορα. Ο κλάδος μετασχηματίστηκε 

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθεί το παραδοσιακό οικονομικό 

μοντέλο του κλάδου. Νέες επιχειρήσεις εισήλθαν στον κλάδο. Οι λεγόμενες 

«fintechs». Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηροποιήθηκαν κυρίως στους τομείς: 

χρηματοδότηση και επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου, πληρωμές και υποδομές, 

ασφάλεια δεδομένων και δημιουργία εσόδων, και διασύνδεση του πελάτη. Με την 

δραστηριοποίηση τους στους εν λόγω τομείς άλλαξαν τελείως το τοπίο στον κλάδο, 

προσέφεραν τεράστιες δυνατότητες στους καταναλωτές και αύξησαν τον 

ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές τράπεζες. Παράλληλα, εμφανίστηκαν νέοι 

κίνδυνοι, ιδιαίτερα διακυβέρνησης, νομικοί και λειτουργικοί. Ενώ, η ευκολία με την 

οποία το κεφάλαιο μπορεί δυνητικά να μετακινηθεί μεταξύ τραπεζών και πέρα από 

τα σύνορα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον δημιουργεί μια μεγαλύτερη ευαισθησία 

για τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής. 
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4. Συμπεράσματα  

  
 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας με 
στόχο την εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
των επιχειρηματικών κλάδων. Παράλληλα θα αναφερθούμε στα όρια και στους 
περιορισμούς της έρευνας μας και θα προτείνουμε μελλοντικές επεκτάσεις της. 

4.1. Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της έρευνας 

 
 Με στόχο την εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων θα αναλύσουμε τις 
απαντήσεις που δόθηκαν σε κάθε ερώτηση που τέθηκε σε όλους τους υπό εξέταση 
κλάδους. Θα ελέγξουμε αν επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που 
είχαμε θέσει αρχικά, αν επαληθεύεται η θεωρία σε κάποιες ερωτήσεις και θα 
εξάγουμε συνολικά συμπεράσματα με βάση την συχνότητα κάποιων απαντήσεων 
σε όσες ερωτήσεις αυτό μας επιτρέπεται. Ας δούμε κάθε ερώτηση ξεχωριστά: 
 
Ερώτηση 1: Ποιές είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου; 
 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής ήταν η ανάδειξη των 

σημαντικών επιχειρήσεων του κάθε κλάδου και η καλύτερη κατανόηση του. Και τα 

δύο επιτεύχθηκαν. Ενώ, από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δεν μπορούμε να 

εξάγουμε γενικά συμπεράσματα, παρά μόνο να δούμε τις σημαντικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο. 

1. Μουσική 2. Επικοινωνία 

& Social Media 

3. Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο 

4. Τουρισμός 5. Χρηματοοικονομικά 

Universal 

Music Group 

Facebook Amazon  Marriott 

International  

Industrial and 

Commercial Bank of 

China 

Sony Music 

Entertainment 

Youtube Alibaba Hilton 

Worldwide  

Visa 

Warner Music 

Group 

Twitter EBay Expedia Mastercard 

Apple: iTunes, 

iPod 

Instagram JD.COM Sabre Paypal 

YouTube Skype Walmart Booking Markit 
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Pandora LinkedIn Otto Group  AirBnB Square 

iHeartRadio Blogger  Tesco Trivago Credit Karma 

Napster Wikipedia Rakuten TripAdvisor Lending Club 

Spotify Viber Best Buy Skyscanner Transferwise 

Jukedeck Second Life Shopify BlaBlaCar GoFundMe 

Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

 
Ερώτηση 2: Γιατί αυτές οι επιχείρησεις πέτυχαν να ηγηθούν/ποιές καινοτομίες 
έφεραν; 

 
Σκοπός αυτής της ερώτησης ήταν η εύρεση παραγόντων και καινοτομιών 

που οδηγούν μια επιχείρηση να επιτύχει και να ηγηθεί ενός κλάδου. Μέσα από τις 
απαντήσεις βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις που ηγήθηκαν στους εν λόγω κλάδους: 

 
 Εισήγαγαν κάποιο είδος καινοτομίας (προϊόντος, διαδικασίας, 

μάρκετινγκ ή οργανωσιακή). 
 Χρησιμοποίησαν κάποιο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. 
 Προσέφεραν την υπηρεσία/προϊόν δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος σε 

όλους ή σε ένα τμήμα των καταναλωτών. 
 Προσέφεραν νέες δυνατότητες στους καταναλωτές, 

χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 
 Διευκόλυναν τους καταναλωτές και βελτίωσαν την εμπειρία τους. 

 
Ερώτηση 3: Ήταν νεοφυείς ή παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου; 
 
 Σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν ο έλεγχος της θεωρίας που αναφέρει ότι οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι αυτές που θα  
μετασχηματίσουν ένα κλάδο και θα μετατραπούν σε ηγέτιδες του. Σε σύνολο 50 
επιχειρήσεων (10 σε κάθε κλάδο), τα αποτελέσματα, είναι: 
 



136 

 

 
Εικόνα 4.1. Αποτελέσματα απαντήσεων στην 2η ερώτηση 

 Όπως, λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτό η θεωρία επιβεβαιώνεται και 
μάλιστα με συντριπτική διαφορά 39-11. 
 
Ερώτηση 4: Πώς επηρέασαν τον κλάδο; 
 
 Σκοπός της εν λόγω ερώτησης ήταν η κατανόηση του τρόπου που μια ή 
περισσότερες επιχείρησεις μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν έναν 
ολόκληρο κλάδο. Μέσα από της απαντήσεις μπορούμε να βγάλουμε κάποια γενικά 
συμπεράσματα. Έτσι, με βάση τις απαντήσεις παρατηρήθηκε ότι σε όλους τους 
κλάδους: 
 

 Άλλαξαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες.  
 Μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές. 
 Βελτιώθηκε η εμπειρία του πελάτη. 
 Καταργήθηκαν χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί. 
 Απαξιώθηκαν τα παραδοσιακά κανάλια διανομής. 

 
Ερώτηση 5: Πώς μετασχηματίστηκε ο κλάδος; 

 
Σκοπός της εν λόγω ερώτησης ήταν η ανάδειξη της διαδικασίας 

μετασχηματισμού ενός ολόκληρου κλάδου. Ως κοινό σημείο σε όλους τους κλάδους 
μπορούμε να πούμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός οφειλόταν στην εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών και στη διάδοση του ίντερνετ. Οι νέες αυτές τεχνολογίες 
διέφεραν από κλάδο σε κλάδο ανάλογα με την φύση του, ωστόσο είχαν ένα κοινό 
αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ήταν να αποσταθεροποιηθεί το παραδοσιακό 
οικονομικό μοντέλο σε όλους τους κλάδους. Νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και νέες 
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επιχειρήσεις εμφανίστηκαν, ενώ οι παραδοσιακές βίωσαν έντονο ανταγωνισμό και 
αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν. Η διαδικασία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των κλάδων φαίνεται διαγραμματικά αμέσως παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 4.2. Διαγραμματική απεικόνιση Ψηφιακού μετασχηματισμού 

Ερώτηση 6: Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κλάδου; 
 
 Σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν η εύρεση των παραγόντων που 
επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων και η εξαγωγή γενικότερων 
συμπερασμάτων.  Οι σημαντικότεροι παράγοντες, που προέκυψαν από την έρευνα, 
είναι: 
 

 Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των κινητών συσκευών. 
 Η επιθυμία των επιχειρήσεων για επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας 

τους. 
 Η επιθυμία των καταναλωτών για βελτίωση της εμπειρίας και μείωση του 

κόστους. 
 Η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων τομέων της καθημερινότητας και της 

οικονομίας. 
 Το όραμα και η ηγεσία (κυρίως των νεοφυών επιχειρήσεων). 
 Ο ψηφιακός Δαρβινισμός- οι εταιρείες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 

προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και στα ψηφιακά κανάλια. 
 Η Κατάλληλη στρατηγική (αναλυτικά στην ενότητα 1.6). 

 
Ενώ υπάρχουν και άλλοι που σχετίζονται κυρίως με την φύση κάποιων 

κλάδων όπως για παράδειγμα η ανάγκη των ανθρώπων για έκφραση, συμμετοχή, 
διαφάνεια, συζήτηση και δημιουργία κοινοτήτων με κοινά ενδιαφέροντα που ήταν 
ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κλάδου της επικοινωνίας με την χρήση των social media. Ή ένα άλλο παράδειγμα 
είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η ανάγκη για εναλλακτικές μεθόδους 
χρηματοδότησης και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που ήταν 
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ορισμένοι από τους παράγοντες που οδήγησαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κλάδου των Χρηματοοικονομικών. 
 
Ερώτηση 7: Ποιές μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα; 
 
 Σκοπός της εν λόγω ερώτησης ήταν η ανάδειξη των μορφών 
μετασχηματισμού που εμφανίζονται συχνότερα και αυτών που εμφανίζονται 
σπανιότερα. Ωστόσο, μέσα από τα αποτελέσματα παρατηρήσαμε ότι όλες οι 
μορφές μετασχηματισμού έλαβαν χώρα σε όλους τους κλάδους. Συγκεκριμένα, σε 
όλους τους κλάδους: μετασχηματίστηκε η εμπειρία των πελατών, οι επιχειρησιακές 
διαδικασίες αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα. 
 
Ερώτηση 8: Ποιος τύπος αλλαγής έλαβε χώρα στον κλάδο; 
 
 Με την ερώτηση αυτή θέλαμε να αναδείξουμε τους τύπους των αλλαγών 
που εμφανίζονται συχνότερα και αυτών που εμφανίζονται σπανιότερα. Όπως 
φαίνεται και παρακάτω διαγραμματικά, στο σύνολο 5 κλάδων που 
μετασχηματίστηκαν ψηφιακά, οι 3 υπέστησαν ριζική αλλαγή και οι 2 αλλαγή 
διαμεσολάβησης. Ενώ, κανένας κλάδος δεν υπέστη δημιουργική ή προοδευτική 
αλλαγή. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στην θεωρία οι δύο αυτοί τύποι 
εμφανίζονται σπανιότερα. 
 

 
Εικόνα 4.3. Αποτελέσματα απαντήσεων στην 8η ερώτηση 
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Ερώτηση 9: Ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κατά τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό; 
 
 Ένα μεγάλο πλήθος προβλημάτων αντιμετωπίστηκε κατά των ψηφιακό 
μετασχηματισμό των κλάδων. Κάποια από τα προβλήματα αυτά είναι κοινά, ενώ 
άλλα σχετίζονται κυρίως με την φύση του κάθε κλάδου και τις δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Παρακάτω φαίνονται τα προβλήματα αυτά 
διαγραμματικά με βάση την συχνότητα που εμφανίστηκαν. 

 
Εικόνα 4.4. Αποτελέσματα απαντήσεων στην 9η ερώτηση 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό σε όλους τους κλάδους αυξήθηκε ο 

ανταγωνισμός, ενώ στους 4 από τους 5 παρατηρήθηκε έλειψη εκπαίδευσης για ένα 

μεγάλο τμήμα των καταναλωτών και κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία. 

Παράλληλα, στους περισσότερους κλάδους είχαμε σύγκρουση μεταξύ των 

παραδοσιακών επιχειρήσεων του κλάδου και των νέων «παικτών» που εισήλθαν σε 

αυτόν, ενώ η έλειψη στην ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

μέσω του διαδικτύου, επίσης, παρατηρήθηκε στους περισσότερους κλάδους ως ένα 

πρόβλημα κατά την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.  
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Ερώτηση 10: Ποια οφέλη επήλθαν μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 
 
 Εκτός από τα προβλήματα, ωστόσο, πολλά ήταν και τα οφέλη που επήλθαν. 
Κάποια από τα οφέλη αυτά παρουσιάστηκαν και στην θεωρία. Παρακάτω φαίνονται 
διαγραμματικά, τα οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που εντοπίσαμε στους 
υπό εξέταση κλάδους: 
 

 
 

Εικόνα 4.5. Αποτελέσματα απαντήσεων στην 10η ερώτηση 

 
 Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
των 5 κλάδων αυξήθηκε το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι επιχειρήσεις, 
μειώθηκε το κόστος και βελτιώθηκε η εμπειρία των πελατών με αποτέλεσμα την 
ικανοποίηση τους, ενώ, παράλληλα οι επιχειρήσεις κατάφεραν να ανταποκριθούν 
στον ανταγωνισμό. Στους 4 από τους 5 κλάδους, μάλιστα, μετά τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό βελτιώθηκαν και οι διαδικασίες εντός των επιχειρήσεων. Ενώ, 
στους περισσότερους κλάδους παρατηρήθηκε τόσο εξοικονόμηση χρόνου για τους 
καταναλωτές, όσο και δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. 
 
 

 
 
 



141 

 

4.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 
Όσον αφορά τους περιορισμούς της μελέτης αυτοί έχουν να κάνουν κυρίως 

με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα νέο κλάδο μελέτης αυτό του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, όπου η βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαιτέρως μεγάλη και ακόμη 
λιγότερη είναι η έρευνα που έχει διεξαχθεί σε επίπεδο κλάδου. Ακόμη, ως 
περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι η συλλογή των 
δεδομένων γίνεται κυρίως από το διαδίκτυο και ίσως κάποια στοιχεία να μην είναι 
προσβάσιμα σε εμάς. Παράλληλα, ο μικρός αριθμός των υπό εξέταση κλάδων 
μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός, ωστόσο επιλέχθηκε σκόπιμα. Με τον τρόπο 
αυτό καταφέραμε να εστιάσουμε καλύτερα στους υπό εξέταση κλάδους και στις 
υπό εξέταση επιχειρήσεις και να βγάλουμε σε βάθος συμπεράσματα σε σχέση με το 
να μελετούσαμε μεγαλύτερο δείγμα αλλά να αδυνατούσαμε να εστιάσουμε σε κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, η έρευνα μας επιλέχθηκε να είναι ποιοτική 
και όχι ποσοτική με στόχο την καλύτερη εξέταση των δειγμάτων και την εξαγωγή σε 
βάθος αποτελέσματων/συμπεράσματων. 

 

4.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών κλάδων είναι ένας 

ερευνητικός τομέας που θα γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια αφού 

όλο και περισσότεροι ερευνητές και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

ασχολούνται με αυτόν. Η έρευνα μας είναι χρήσιμη κυρίως σε επιχειρηματίες ή 

επίδοξους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

που διαμορφώνεται και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες. 

Επίσης, πιστεύουμε ότι θα παρακινήσουμε περισσότερους νέους επιστήμονες να 

ασχοληθούν με αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο μελέτης που τα επόμενα 

χρόνια θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.  Μάλιστα, προτείνεται σε ερευνητές που 

θέλουν να μελετήσουν εκτενέστερα το συγκεκριμένο θέμα να συνεχίσουν την 

παρούσα έρευνα. Η έρευνα μπορεί να αναπτυχθεί με την μελέτη περισσότερων και 

διαφορετικών κλάδων από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα έρευνα με 

στόχο την σύγκριση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή καθολικότερων 

συμπερασμάτων. Επίσης, προτείνεται η συλλογή των δεδομένων από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. 
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