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Περίληψη 

 Το «φαινόμενο» του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το θέμα που αναλύεται στην 

παρούσα εργασία, το οποίο είναι συνέπεια της εξάπλωσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι 

ψηφιακές τεχνολογίες χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες τα Digital Artifacts, Digital 

Platforms και Digital Infrastructure. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεωρία για τον 

προσδιορισμό των Digital Artifacts, μπορούν να περιγραφούν από τα wikis, blogs, webpages. 

Ο όρος Artifacts αποτελείται από διάφορα στοιχεία τα οποία είναι ξεχωριστά ή μέρος μιας 

ψηφιακής πλατφόρμας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι μια υποενότητα των ψηφιακών 

τεχνολογιών που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή. Όμως η υιοθέτηση 

πλατφορμών από επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό αφού 

υπάρχουν πλατφόρμες για καθαρά επαγγελματική χρήση όπως είναι το Hootsuite, SugarCRM 

κτλ.. Τελευταίο στοιχείο των ψηφιακών τεχνολογιών είναι οι ψηφιακές υποδομές που 

αποτελούν και το σημαντικότερο στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διάχυση των 

ψηφιακών τεχνολογιών, γενικά, είχε ως αποτέλεσμα την ψηφιακή καινοτομία που συνδυάζει 

το ψηφιακό με το φυσικό στοιχείο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τις φορές που οι 

καινοτομίες είναι ικανές να αλλάξουν ή να δημιουργήσουν έναν κλάδο χαρακτηρίζονται από 

την βιβλιογραφία ως Disruptive. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ψηφιακή καινοτομία δεν 

είναι μόνο η ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας αλλά η καινοτομία στην επιχειρηματική σκέψη 

ή στο επιχειρηματικό μοντέλο.   

Η εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να προέλθει από τις πιέσεις που 

δέχεται η επιχείρηση λόγω μείωσης του μεριδίου αγοράς, πτώσης της τιμής της μετοχής, 

μικρότερο ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με αυτό των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. Ακόμα 

μπορεί να προκληθεί από την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών ή από την 

υιοθέτηση αυτοματισμών από τις επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στην 

υιοθέτηση αυτοματισμών για να μειώσουν τα κόστη εργασίας και ενέργειας. Αυτό που πρέπει 

να τονιστεί είναι ότι η υιοθέτηση αυτοματισμών δεν ενδείκνυται για όλους τους κλάδους 

καθώς σε κάποιους κλάδους το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλό ενώ σε άλλους απαιτείται 

η λήψη αποφάσεων και συναισθηματική νοημοσύνη. Τον συντονισμό και την οργάνωση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού αναλαμβάνει o Chief Digital Office ή μια ομάδα ατόμων. Το 

τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την χάραξη της στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού, 

τη δημιουργία και διάδοση του ψηφιακού οράματος. Ο CDO είναι υπεύθυνος για τον 

προσδιορισμό του μοτίβου που θα ακολουθηθεί. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο 

καθορίζεται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τα στρατηγικά 

πλεονεκτήματα της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και από τον οικονομικό 
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παράγοντα. Ο οικονομικός παράγοντας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες καθώς 

καθορίζει την έκταση και την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες τους Beginners, 

Conservatives, Fashionistas και Digital Masters. Η ταξινόμηση της επιχείρησης σε μια από 

αυτές τις κατηγορίες προσδιορίζεται από το επίπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι ψηφιακές 

και ηγετικές ικανότητες κατά την διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για τον 

προσδιορισμό των ψηφιακών ικανοτήτων προσμετρώνται τρία στοιχεία η εμπειρία των 

πελατών, οι επιχειρηματικές διαδικασίες και το επιχειρηματικό μοντέλο. Οι επιχειρήσεις πλέον 

προσανατολίζονται προς ένα μοντέλο όπου ο πελάτης είναι στο κέντρο των διαδικασιών, 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα τόσο για την 

επικοινωνία με τους πελάτες όσο και για την προώθηση της επιχείρησης. Ακόμα, τα δεδομένα 

που συλλέγονται από τα κοινωνικά μέσα, τις ιστοσελίδες, τις εφαρμογές είναι ικανά να 

μετασχηματίσουν τις διαδικασίες της επιχείρησης καθώς με τη χρήση εργαλείων Business 

Analytics εμφανίζονται ευκαιρίες προς εκμετάλλευση. Ακόμα, ανασχεδιασμός διαδικασιών 

μπορεί να προκληθεί από την υιοθέτηση μιας ψηφιακής τεχνολογίας. Οι ψηφιακές 

πλατφόρμες, οι συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ επιχειρήσεων ακόμα και 

διαφορετικού κλάδου, η αλλαγή της δομής της επιχείρησης είναι ικανές να μετασχηματίσουν 

το επιχειρηματικό μοντέλο. Το δεύτερο στοιχείο που προσδιορίζει την ψηφιακή ωρίμανση 

είναι η ηγετική ικανότητα που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακού οράματος, τις διαδικασίες, την 

ψηφιακή διακυβέρνηση και την εισαγωγή τεχνολογιών. Γίνεται φανερό ότι υπάρχει άμεση 

σύνδεση της ηγετικής ικανότητας με το τμήμα που συντονίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

(Chief Digital Office). 

Τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την πραγματοποίηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού συνδέονται με το επίπεδο στο οποίο η επιχείρηση θα αναπτύξει τις ψηφιακές 

και ηγετικές ικανότητες. Υψηλές ψηφιακές ικανότητες συνδέονται με υψηλά κέρδη ενώ οι 

υψηλές ηγετικές ικανότητες οδηγούν σε καλύτερη απόδοση των επενδύσεων. Από την άλλη 

εμπόδια εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού και αφορούν 

κυρίως ομάδες ατόμων που συνδέονται άμεσα με την επιχείρηση όπως είναι οι εργαζόμενοι, 

τα ανώτερα στελέχη και οι καταναλωτές. Ακόμα, εμπόδια μπορούν να αναπτυχθούν από την 

ελλιπή νομοθεσία σε θέματα που αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα που 

συλλέγονται κτλ..  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει 

αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ψηφιακές 

τεχνολογίες στις διαδικασίες τους. Ίδια ανάπτυξη φαίνεται να υπάρχει και σε επίπεδο 

βιβλιογραφίας τόσο για επιχειρήσεις όσο και για τον προσδιορισμό του όρου. Η πλούσια 
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βιβλιογραφία σχετίζεται με το γεγονός ότι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής 

το MIT ασχολείται με το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Στην Ευρώπη ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια καθώς έχουν γίνει 

προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η βιβλιογραφία που υπάρχει για 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι περιορισμένη. Η περιορισμένη βιβλιογραφία στάθηκε η 

αφορμή για την ανάπτυξη τριών μοντέλων που εξετάζουν τους παράγοντες που οδηγούν την 

επιχείρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο προσδιορισμός των παραγόντων αφορά 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε 28 χώρες.     

Το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε προσπαθεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που 

οδηγούν την επιχείρηση στη δημιουργία ιστοστόπων. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται μεταβλητές που εξετάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών 

και των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι πετυχημένες επιχειρήσεις λειτουργούν ως παράδειγμα 

προς μίμηση για άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στο social media 

(blog, microblogs) και τη δημιουργία ιστοσελίδας. Το δεύτερο μοντέλο εξετάζει τους 

παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και κατ’ επέκταση στον 

ανασχεδιασμό των διαδικασιών. Πιθανές μεταβλητές που μπορεί να σχετίζονται θετικά με την 

πραγματοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων για απόκτηση 

γνώσεων ICT, η πρόσληψη ατόμων με γνώσεις ICT αφού είναι ικανά να προτείνουν νέες 

τεχνολογίες. Χρησιμοποιούνται μεταβλητές που εξετάζουν το γεγονός ότι η πετυχημένη 

υιοθέτηση μιας τεχνολογίας οδηγεί στην υιοθέτηση και άλλων. Τελευταία μεταβλητή που 

χρησιμοποιείται έχει ως σκοπό να εξετάσει αν η αύξηση της χρηματοδότησης του τμήματος 

R&D που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ψηφιακών 

τεχνολογιών. Το τελευταίο μοντέλο εξετάζει αν η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

και η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών οδηγεί στην αξιοποίηση των Social Media. 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δημιουργία ιστοτόπων είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των πελατών και των επιχειρήσεων 

καθώς και η αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις. Το υψηλό R2 και το προσαρμοσμένο R2 υποδεικνύει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή 

εξηγείται από τις ανεξάρτητες μεταβλητής. Στο δεύτερο μοντέλο προέκυψε ότι η μόνη 

μεταβλητή που επηρεάζει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών είναι η εκπαίδευση των 

εργαζομένων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων θεωρείται ένας παράγοντας ο οποίος μειώνει 

τα εμπόδια που ανακύπτουν από την πλευρά των εργαζομένων για την υιοθέτηση μιας 

ψηφιακής τεχνολογίας. Ακόμα, η εκπαίδευση των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει στον 

γρηγορότερο ανασχεδιασμό των διαδικασιών που έπεται της υιοθέτησης ψηφιακής 
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τεχνολογίας. Η προσοχή μας στο συγκεκριμένο μοντέλο πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός 

ότι το προσαρμοσμένο R2 είναι κοντά στο μηδέν που σημαίνει ότι καμία μεταβλητή δεν μπορεί 

να προσδιορίσει τους παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Στο 

τελευταίο μοντέλο υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο ποσοστό των πωλήσεων που 

πραγματοποιούν πωλήσεις ηλεκτρονικά και των αλλαγών στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Όμως, πιο σημαντική επίδραση για την αξιοποίηση των ευκαιριών των Social 

Media προέρχεται από έχει η μεταβλητή σχετίζεται με τις επιχειρήσεις γιατί πιθανότατα να 

δίνεται περισσότερη βαρύτητα στις κινήσεις άλλων επιχειρήσεων.    

Ανακεφαλαιώντας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός προέκυψε από την ευρεία ανάπτυξη των 

ψηφιακών τεχνολογιών. Η εκκίνηση του πραγματοποιείται λόγω των πιέσεων που δέχεται η 

επιχείρηση από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 

μοτίβο που να προσδιορίζει πως πρέπει να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το 

μοτίβο καθορίζεται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, το ανθρώπινο 

δυναμικό και τον οικονομικό παράγοντα. Το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης καθορίζει τα οφέλη 

που θα αποκομίσει η επιχείρηση ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης της ψηφιακής και ηγετικής 

ικανότητας. Στόχος των επιχειρήσεων είναι η αύξηση των κερδών, της αποδοτικότητας και 

της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Η στατιστική ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

άλλες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα προς μίμηση για τις 

επιχειρήσεις που σκοπεύουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά με τη δημιουργία ιστοτόπων και 

την δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα. Ενώ η εκπαίδευση των εργαζομένων για 

την απόκτηση γνώσεων ICT είναι ένας παράγοντας που οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επένδυση 

σε ψηφιακές τεχνολογίες. Οι περιορισμοί που εμφανίζονται στην έρευνα αφορούν την 

στατιστική ανάλυση και προκύπτουν από την νεότητα του εξεταζόμενου θέματος. Απλοί 

καταναλωτές, η ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν την 

παρούσα εργασία αφού τονίζονται τα βασικά σημεία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ως 

προς την μελλοντική έρευνα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Fixed Effects για 

τον έλεγχο των παραγόντων σε επίπεδο χωρών αλλά και με βάση το μέγεθος της επιχείρησης. 

Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επανάληψη της έρευνας όταν θα υπήρχαν περισσότερα 

δεδομένα για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Εμπειρία 

Πελατών, Διαδικασίες της Επιχείρησης, Επιχειρηματικό Μοντέλο.  
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Abstract 

The main subject of the present master thesis is the ‘phenomenon’ of digital 

transformation, which is the consequence of the development caused by Digital Technologies. 

Digital technologies can be divided into 3 categories: digital artifacts, digital platforms and 

digital infrastructure. There isn’t a specific theory about Digital Artifacts but they can be 

described by the wikis, blogs, webpages etc. These elements can be separated or be part of a 

digital platform. Digital Platforms are the type of digital technologies that are used in everyday 

life. However, the use of digital platforms from a company can be a sign of digital 

transformation since there are digital platforms only for businesses like Hootsuite, SugarCRM 

etc. The last element of digital technologies is the Digital Infrastructure which is the most 

important element for the digital transformation. The development of digital technologies, in 

general, cause Digital Innovation which combines digital and physical elements for the 

development of new products. Some innovations are capable of changing or creating a new 

industry. This is the reason why they are called disruptive. Digital Innovation is not only the 

development of a new technology, it is also the development of a new business idea or a new 

business model. 

Digital transformation can be started from the business’ need to increase their market 

share, their share price or to have bigger growth rate than other companies in the industry. A 

change in customers’ behavior or the use of automation in production or in businesses’ 

operations can also be a reason. Many companies adopt automation because they want to 

reduce the labor costs or the cost of energy. An important factor about automation adoption is 

that it cannot be suitable for every industry, because there are industries in which the labor 

costs are too low or the human presence is of great importance. The Chief Digital Office or a 

group of individuals is responsible for the coordination and organization of digital 

transformation. The CDO is responsible for defining the digital strategy, the creation and 

dissemination of digital vision. CDO is responsible for choosing the right pattern for the 

digital transformation. There is no specific pattern to be followed for the digital 

transformation. The pattern is determined by the specific business industry, the strategic 

advantages, the human resources available and the economic factor. The economic factor is 

one of the most important factors as it determines the extent and direction of digital 

transformation.  

The percentage a business develops the Digital Capabilities and Leadership Capabilities 

determines the level of digital maturity that a business can reach. There are 4 levels of 

advancement; Beginners, Conservatives, Fashionistas και Digital Masters. Customer 

experience, business operations and business models are the Digital Capabilities. Many 
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businesses follow a customer-centric strategy to transform the customer experience. For better 

customer experience businesses use social media for a better communicate with customers 

and to promote their business. Social media, websites, applications are ways that help 

businesses collect data and with the help of business analytics change business operations. A 

new digital technology can change the operations of a business. Digital platforms, cooperation 

of businesses in different industries or a change in the business structure can cause the change 

of the business model. The second element of the digital maturity is the leadership capabilities 

which are the development of digital vision, the operations, the e-government and the 

introduction of digital technologies in the business.    

The benefits that the enterprise gains from digital transformation are related to the level a 

company will develop its Digital and Leadership Capabilities. High Digital Capabilities are 

associated with high profits, while high Leadership Capabilities can lead to better return of 

investment. On the other hand, barriers appear throughout the digital transformation and 

mainly from groups of people who are directly associated with the enterprise such as workers, 

senior executives and consumers. In additions, barriers can be developed by incomplete 

legislation on issues relating to digital technologies, data collected, etc. 

The digital transformation of businesses on the other side of the Atlantic has faced great 

development as many businesses have adopted digital technologies in their processes. Same 

development appears to exist at the level of technical literature both for business and the 

definition of terminology. The rich literature is related to the fact that one of America's largest 

universities, the MIT, deals with this particular research topic. In Europe, digital 

transformation has begun to develop in recent years due to the efforts by the European 

Commission to enhance digital entrepreneurship and digital transformation. The bibliography 

that exists for digital transformation is limited and that is the reason for developing three 

models that examine the factors that drive the enterprise to digital transformation. 

The first model tries to identify the factors that drive the company to create a website. As 

independent variables, we use variables which will check if a changing in consumers and 

businesses behavior can lead businesses to create a website. The fact that successful 

companies act as an example to other companies can be a reason. Also, we examine the 

relationship between social media (blog, microblogs) and web site creation. The second model 

examines the factors that lead to the adoption of digital technologies. Possible variables that 

may be positively related to making such an investment are employee training to acquire ICT 

skills and hiring people with ICT knowledge as they are able to propose new technologies. 

Furthermore, we use variables that examine the fact that the successful adoption of a 

technology leads to the adoption of new ones. The last variable examines whether increasing 
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the R&D funding which causes and increased production can lead to the adoption of digital 

technologies. The latest model examines whether improving financial results and a change in 

consumer behavior leads to the utilization of social media accounts. 

The results of the regression showed that the factors that influence the creation of a website 

are the changes in customer and enterprise behavior as well as the incensement of the 

percentage of the enterprises that conduct e-commerce sales. The high R2 and the adjusted R2 

indicate that the dependent variable is explained by the independent variables. The second 

model revealed that the only variable that does not affect the adoption of digital technologies 

is worker education. Employers training are considered a factor that decreases the difficulties 

that emerge during the adaptation to the use of digital technology. Moreover, this training can 

lead to faster redesigning of the procedures that follow this digital adaptation. Our focus on 

this model should be on the fact that adjusted R2 is close to zero, meaning that no variable can 

determine the factors that lead to the adoption of digital technologies. In the last model, there 

is a positive relationship between the proportion of e-commerce sales and the changes in 

customer behavior. However, the coefficient of e-commerce sales is more impactful in the use 

of social media than the coefficient of changes in customer behavior. 

In conclusion, digital transformation has emerged from the widespread development of 

digital technologies. Digital transformation takes place due to the pressures a company receives 

from the external and internal environment. There is no specific pattern that a business can 

follow to have a successful digital transformation. The digital transformation pattern is 

determined by the subject of business activity, human capital and economics. The level of 

digital maturity determines the benefits that business will receive from the development of 

digital and leadership capabilities. The ultimate goal of business is to increase profitability, be 

more efficient and increase productivity. The statistical analysis came to the conclusion that 

some businesses can become an example for businesses that plan to perform a digital 

transformation by creating websites and social media accounts, while worker training is a factor 

that leads businesses to invest in digital technologies. The limitations that appear concern the 

statistical analysis and arise from the youth of the subject under consideration. Simple 

consumers, the academic community and entrepreneurs can take advantage of this work 

because it highlights the key points of digital transformation. The Fixed Effects method could 

be used to control the factors at country level as well as the size of the firm. Finally, it could 

be very interesting to repeat this statistical analysis in a few years when there will be more data 

available.   

 

Keywords: Digital Entrepreneurship, Digital Transformation, Customer Experience, 

Business Operation, Business Model.   



11 
 

Ευχαριστίες  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Φούσκα, ο 

οποίος αρχικά μου εμπιστεύτηκε το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια με 

την καθοδήγηση, τις συμβουλές και την επιστημονική του κατάρτιση με 

βοήθησε να φέρω εις πέρας την διπλωματική μου εργασία. 

 

 

  



12 
 

 

Περιεχόμενα 
 

1. Εισαγωγή ........................................................................................................................ 15 

2. Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ψηφιακή Καινοτομία ............................................................ 19 

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός ......................................................................................... 25 

3.1 Εκκίνηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού ...................................................................... 25 

3.1.1 Αίτια Εκκίνησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ....................................................... 25 

3.1.2 Chief Digital Office ................................................................................................... 29 

3.1.3 Μοτίβα Υλοποίησης .................................................................................................. 31 

3.2 Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης ..................................................................................... 36 

3.2.1 Ψηφιακή Ικανότητα ................................................................................................... 36 

I. Εμπειρία Πελατών .......................................................................................................... 38 

Ο πελάτης στο Κέντρο των Διαδικασιών ........................................................................... 38 

Κοινωνικά Μέσα και Πελάτες ........................................................................................... 41 

II. Διαδικασίες της Επιχείρησης ......................................................................................... 44 

ΙΙΙ. Επιχειρηματική Ανάλυση  ............................................................................................ 50 

III. Επιχειρηματικά Μοντέλα ............................................................................................. 56 

3.2.2  Ηγετική Ικανότητα ................................................................................................... 60 

3.2.3 Διαχωρισμός Επιχειρήσεων ...................................................................................... 63 

3.3 Αποτελέσματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού ............................................................. 67 

3.3.1 Οφέλη Ψηφιακού Μετασχηματισμού ....................................................................... 67 

3.3.2 Εμπόδια Πραγματοποίησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ...................................... 69 

4.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία Ιστοτόπου ............................................. 74 

4.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Ανασχεδιασμό των Διαδικασιών ........................... 76 

5. Μεθοδολογία Έρευνας ................................................................................................... 80 

5.1.1 Δημιουργία Ιστοτόπου .............................................................................................. 81 

5.1.2 Ανασχεδιασμός Διαδικασιών .................................................................................... 82 

5.1.3 Αξιοποίηση Κοινωνικών Μέσων .............................................................................. 83 

6.2  Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα ......................................................................... 87 

6.3 Αξιοποίηση Έρευνας .................................................................................................... 87 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................ 89 

 

     

  



13 
 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 2-1: Επίπεδα Αρχιτεκτονικής Ψηφιακής Τεχνολογίας. Πηγή: Yoo, Y., Henfridsson, 

O., & Lyytinen, K. (2010). The new organizing logic of digital innovation: An agenda for 

information systems research. Information Systems Research, 21(4), 724–735. .................. 22 

Εικόνα 3-2: Συστατικά Μέρη Ψηφιακού Μετασχηματισμού. .............................................. 25 

Εικόνα 3-3: Digital Transformation Framework. Πηγή: Matt, C., Hess, T., Benlian, A. (2015). 

Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering, 57(5), 339-

343. ........................................................................................................................................ 32 

Εικόνα 3-4: Δείκτης Ψηφιακής Έντασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2015. Πηγή: 

European Commission, Digital Scoreboard, Προσπελάστηκε 15/01/2017. .......................... 37 

Εικόνα 3-5: Ποσοστό Χρήσης Κοινωνικών Μέσων από Επιχειρήσεις (ανεξαρτήτου 

μεγέθους). Πηγή: European Commission, Digital Scoreboard. Προσπελάστηκε: 15/01/2017.

 ............................................................................................................................................... 42 

Εικόνα 3-6: Οργανόγραμμα Επιχείρησης πριν και μετά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. 

Πηγή: Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are 

transforming companies. Harvard Business Review, 93(10), 96-114. .................................. 49 

Εικόνα 3-7: Αποδοτικότερη Εκμετάλλευση Δεδομένων. Πηγή: Sharma, R., Mithas, S., & 

Kankanhalli, A. (2014). Transforming decision-making processes: a research agenda for 

understanding the impact of business analytics on organisations. European Journal of 

Information Systems, 23(4), 433-441. ................................................................................... 53 

Εικόνα 3-8: Αιτίες για τη Χρήση Εργαλείων Επιχειρηματικής Ανάλυσης. Πηγή: Chaffey,D., 

(2016), ‘‘Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στρατηγική, Υλοποίηση και 

Εφαρμογή’’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. ...................................................................... 55 

Εικόνα 3-9: Ποσοστό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

έτος 2015. Πηγή: European Commission, Digital Scoreboard. Προσπελάστηκε 14/06/2017.

 ............................................................................................................................................... 61 

Εικόνα 3-10: Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης. Πηγή: Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., 

Ferraris, P., McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How digital leaders outperform their 

peers in every industry, MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA, 2-23. .... 64 

Εικόνα 3-11: Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης Βιομηχανικών Κλάδων. Πηγή: Westerman, G., 

Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How digital 

leaders outperform their peers in every industry, MITSloan Management and Capgemini 

Consulting, MA, 2-23 ............................................................................................................ 64 

Εικόνα 3-12: Αριθμητικά Οφέλη Ψηφιακού Μετασχηματισμού .......................................... 68 

Εικόνα 3-13:Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Websites and 

Functionalities  ...................................................................................................................... 81 

Εικόνα 3-14:Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Integration of 

Internal Processes .................................................................................................................. 82 

Εικόνα 3-15:Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Social Media Use by 

Type, Internet Advertising..................................................................................................... 83 

 

 

  

file:///C:/Users/olga/Google%20Drive/ΦΟΥΣ-ΔΙΠΛ/Κείμενα/ΤΛΚ_Ψηφιακός%20Μετασχηματισμός_Παχτση%2017-6-17.docx%23_Toc486068691
file:///C:/Users/olga/Google%20Drive/ΦΟΥΣ-ΔΙΠΛ/Κείμενα/ΤΛΚ_Ψηφιακός%20Μετασχηματισμός_Παχτση%2017-6-17.docx%23_Toc486068691
file:///C:/Users/olga/Google%20Drive/ΦΟΥΣ-ΔΙΠΛ/Κείμενα/ΤΛΚ_Ψηφιακός%20Μετασχηματισμός_Παχτση%2017-6-17.docx%23_Toc486068691


14 
 

Κατάλογος Πινάκων 

Table 3-1: Ταξινόμηση Εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυίας. Πηγή: Chen, H., Chiang, R. H., 

& Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. 

MIS quarterly, 36(4), 1165-1188. .......................................................................................... 51 

Table 3-2: Τρόποι Χρησιμοποιήσης Web Analytics σε Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  

Πηγή: Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: 

From Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165-1188. ........................................ 54 

Table 4-3: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία 

Ιστοτόπου. ............................................................................................................................. 75 

Table 4-4: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Ανασχεδιασμό 

των Διαδικασιών. .................................................................................................................. 77 

Table 4-5: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία 

Λογαριασμών στα Social Media. .......................................................................................... 79 

Table 5-6: Συνοπτική Παρουσίαση των Υποθέσεων της Παλινδρόμησης. .......................... 84 

 

  



15 
 

1. Εισαγωγή  
 

Ένας από τους κυριότερους λόγους εμφάνισης του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital 

Transformation) και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας (Digital Entrepreneurship) είναι η 

εμφάνιση ενός «νέου» είδους οικονομίας της λεγόμενης ψηφιακής οικονομίας. Οι 

επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας και η εισαγωγή 

τεχνολογιών στην οικονομία δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις. Η 

σημασία της ψηφιακής οικονομίας στο συγκεκριμένο θέμα επιβάλλει την αναφορά στην 

εισαγωγή της εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για τον προσδιορισμό της νέας 

οικονομίας. Οι Atkinson & McKay (2007) ορίζουν την ψηφιακή οικονομία ως την εκτενή 

χρήση IT (Information Technologies) σε όλες τις πτυχές της οικονομίας και στις εσωτερικές 

διαδικασίες των επιχειρήσεων, τις συναλλαγές μεταξύ οργανισμών ή ιδιωτών. Ο ορισμός 

αυτός υιοθετείται και στο βιβλίο του Στειακάκης (2013), ενώ και οι δυο ερευνητές 

επισημαίνουν την σημασία των τεχνολογιών IT (Hardware, Software, Applications and 

Telecommunications) και ICT (Information and Communication Technology) για την 

διάδοση και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών 

από τους καταναλωτές και από τις επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό 

σχεδόν όλων των κλάδων της οικονομίας. Ένας από τους κλάδους που επηρεάστηκε σε 

μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη της νέας οικονομίας είναι ο κλάδος του τουρισμού. Στην 

έρευνα των Xiang et al. (2015) παρουσιάζεται ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των 

αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στον τουριστικό κλάδο ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιείται η έρευνα για την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Στις αρχές του 2000 η 

ύπαρξη μιας απλής ιστοσελίδας με χαμηλής ποιότητας γραφικά θεωρούνταν αρκετή για την 

προσέλκυση πελατών. Στις μέρες μας πλέον οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν μια 

σειρά ψηφιακών τεχνολογιών για την παρουσία τους στον κλάδο. Συγκεκριμένα, για τον 

σχεδιασμό ενός ταξιδιού συνδυάζονται πληροφορίες από διάφορες ηλεκτρονικές πηγές όπως 

blog, Online Travel Aggregators (OTAs), social media, meta-search engines. Αυτό όμως που 

προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι εν δυνάμει τουρίστες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα 

«παραδοσιακά» μέσα όπως ταξιδιωτικοί οδηγοί, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά για την 

έρευνα ενός προορισμού. Η δημιουργία του κατάλληλου μείγματος παραδοσιακών και νέων 

μέσων δεν αφορά μόνο τον τρόπο προώθησης αλλά και τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος. 

Στο κλάδο των εκδόσεων για παράδειγμα πολλές εφημερίδες εκτός από την παραδοσιακή 

μορφή εκμεταλλεύονται και τις νέες τεχνολογίες για να διαθέτουν το έντυπο τους. 

Η ψηφιακή οικονομία θεωρείται σημαντικό κομμάτι της πολιτικής που αναπτύσσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς συμβάλλει στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDP) όλων των αναπτυγμένων και τεχνολογικά εξελιγμένων χωρών. Η σημαντικότητα της 

ψηφιακής οικονομίας γίνεται φανερή και μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτά η ψηφιακή οικονομία 

αποτελεί πάνω από 8% στο GDP των οικονομιών των χωρών που ανήκουν στις είκοσι 

πλουσιότερες χώρες του κόσμου (G-20). Γι’ αυτό το λόγο η Ευρώπη προσπαθεί να η 

εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας καθώς το 41% των 

επιχειρήσεων δεν είναι ψηφιακές και μόνο το 2% εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες 

που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Ακόμα, παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα που απορρέουν 

από την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να 

αναπτυχθούν δύο με τρείς φόρες γρηγορότερα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Γενικότερα, θεωρείται ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις για την μεγέθυνση τους. Καταλήγουμε λοιπόν στο 

συμπέρασμα, ότι η ψηφιακή οικονομία μπορεί να συνεισφέρει στην παγκόσμια ανάπτυξη και 
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γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των επενδύσεων και των καινοτομιών. 

Η ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής οικονομίας οδηγεί στην αλλαγή των δυνάμεων 

προσφοράς και ζήτησης όπου με τη σειρά της οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Dawson et al. (2016) οι επιχειρήσεις (πλευρά της προσφοράς) 

είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που μέχρι τώρα ήταν ανέφικτο να 

παραχθούν, όπως για παράδειγμα πλήρως προσωποιημένες υπηρεσίες διαμονής ή κινητές 

εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πελατών. Από την άλλη οι πελάτες (πλευρά της ζήτησης) 

έχουν πλήρη πληροφόρηση για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ενώ τους δημιουργούνται 

καινούριες ανάγκες τις οποίες προσπαθούν να καλύψουν. Αναπτύσσεται δηλαδή μια νέα 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερα κόστη και με καλύτερη πληροφόρηση. 

Ακόμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν με έναν ακόμα τρόπο τις δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης δημιουργώντας μεγάλης κλίμακας πλατφόρμες (Hyperscale 

Platforms)· εγχείρημα που απαιτεί υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Οι 

πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας προκύπτουν από την δημιουργία νέας αξίας με την 

ενσωμάτωση περισσότερων πληροφοριών, σύνδεσης με τα κοινωνικά μέσα και ανάπτυξη της 

συνδεσιμότητας. Οι πελάτες επιθυμούν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν περισσότερα από αυτά 

που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η αλλαγή των αναγκών των πελατών έχει σαν αποτέλεσμα 

την αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών, που οδηγούν στη μείωση του μεταβλητού, 

σταθερού κόστους της επιχείρησης και στην μεταβολή των προϊόντων σε υπηρεσίες. Οι 

μεταβολές στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης έχουν σαν αποτέλεσμα τον 

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 

Η ψηφιακή οικονομία και η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών δεν αφορά μόνο 

νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ψηφιακά αγαθά ή έχουν μόνο 

ψηφιακή υπόσταση. Στον ορισμό της ψηφιακής οικονομίας, όπως αναφέρεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Στειακάκης (2013), συμπεριλαμβάνονται και οι υπάρχουσες 

επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να προβούν στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Άρα, η 

ψηφιακή επιχείρηση και η ψηφιακή επιχειρηματικότητα δεν σχετίζεται μόνο με Διαδικτυακές 

επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις με φυσική υπόσταση οι οποίες βρίσκονται σε μια φάση 

μετάβασης ή ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (European Cominsion) ως ψηφιακή επιχειρηματικότητα ορίζεται το σύνολο των 

νέων επιχειρήσεων και τη μετάβαση των υπαρχουσών επιχειρήσεων στη δημιουργία 

οικονομικής και κοινωνικής αξίας, εκμεταλλευόμενοι τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες όπως 

είναι Big Data, Mobile και Cloud Solutions. Ένας άλλος ορισμός που παρατίθεται στην 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Commission (2015), είναι ως εξής:  

«Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα σχετίζεται με την εισαγωγή τεχνολογιών στον 

πυρήνα των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για να 

παράγουν αξία και ανάπτυξη, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας. Εμπεριέχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε όλους 

τους τομείς καθώς και την δημιουργία νέων ψηφιακών επιχειρήσεων μέσα από 

την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (social technologies, mobile, big data, and 

cloud solutions) ώστε να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν την απόδοση.» 

Ακόμα ένας ορισμός της ψηφιακής επιχειρηματικότητας περιγράφεται στην ιστοσελίδα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ορίζεται ως εξής:  

«Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε όλες τις νέες επιχειρήσεις και 

τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων που προωθούν την 

οικονομική ή / και κοινωνική αξία, με τη δημιουργία και τη χρήση νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την 
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ευρεία χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών (social technologies, mobile, big 

data, and cloud solutions) για τη βελτίωση των λειτουργιών των επιχειρήσεων, 

την εύρεση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

ευφυΐας, και τον διαμοιρασμό πληροφοριών με πελάτες και ενδιαφερόμενους 

φορείς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 

ανάπτυξης». 

Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι 

ένα από τα κυριότερα ζητήματα για τα οποία καλούνται να λάβουν αποφάσεις τόσο τα 

στελέχη των επιχειρήσεων όσο και οι ηγεσίες των κρατών καθώς πλέον η παραγωγή αξίας 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ωστόσο, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ή την οικονομία· αφορά όλες τις πτυχές 

της καθημερινής ζωής. Το εγχείρημα με τίτλο Digital Transformation of Industries (DTI) 

αναπτύχθηκε από το World Economic Forum 2015 και έχει ως στόχο να αναλύσει την 

επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, να βοηθήσει στην 

κατανόηση των ευκαιριών και των κινδύνων που δημιουργούνται από τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και να παρέχει πληροφορίες και εργαλεία απαραίτητα για την αλλαγή του 

επιχειρηματικού μοντέλου. Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί και αναφέρεται στο άρθρο της 

σελίδας i-scoop αφορά την σύνδεση που πραγματοποιείται μεταξύ της ψηφιοποίησης και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ψηφιοποίηση αφορά την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών 

στο επιχειρηματικό μοντέλο ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμφωνα με τον ορισμό της 

Google που παρατίθεται στο άρθρο, αφορά τον εκ βαθών και επιταχυνόμενο μετασχηματισμό 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των διαδικασιών, των αρμοδιοτήτων και των 

μοντέλων για να αξιοποιηθούν πλήρως οι αλλαγές και οι ευκαιρίες των ψηφιακών 

τεχνολογιών και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία με στρατηγική και προτεραιότητα. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι ένα «φαινόμενο» το οποίο 

εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στον χώρο των επιχειρήσεων. Η διαδικασία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού ξεκίνησε από την ευρεία χρήση του Διαδικτύου σε όλες τις πτυχές της 

καθημερινής ζωής. Το πρώτο στάδιο αυτής της εξέλιξης, κατά τους Berman &  Bell (2011), 

πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1990 όπου έγινε η εμφάνιση των ψηφιακών προϊόντων 

(μουσική) και υποδομών. Η χρήση των ψηφιακών υποδομών οδήγησε στην αύξηση της 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας σε τομείς όπως χρηματοοικονομικά, εφοδιαστική 

αλυσίδα και ανθρώπινο δυναμικό με αποτέλεσμα την χρήση των ψηφιακών υποδομών και σε 

άλλους τομείς. Η υιοθέτηση τους σε άλλους τομείς οδηγεί στο δεύτερο στάδιο της εξέλιξης 

που πραγματοποιήθηκε το 2000. Χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι η ψηφιακή 

διανομή και η ανάπτυξη στρατηγικής αποκλειστικά για το Διαδίκτυο. Την συγκεκριμένη 

περίοδο άκμασε το ηλεκτρονικό εμπόριο ενώ ο δείκτης της αποδοτικότητας αυξήθηκε ακόμα 

περισσότερο λόγω της ανάπτυξης της Διαδικτυακής στρατηγικής. Το τρίτο και τελευταίο 

στάδιο είναι το στάδιο το οποίο διανύουμε από το 2010 όπου πραγματοποιείται ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων. Η ευρεία χρήση των κινητών συσκευών, 

τα κοινωνικά μέσα, η ευρεία ψηφιοποιήση και η εμφάνιση των Analytics οδηγεί στη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων με κύριο χαρακτηριστικό την ευρεία χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών. Όλα αυτά οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ψηφιακών 

τεχνολογιών άρα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Όμως, η υιοθέτηση μιας 

μεμονωμένης ψηφιακής τεχνολογίας δεν είναι ικανή από μόνη της να μετασχηματίσει την 

επιχείρηση πρέπει όπως επισημαίνει και ο Kane et al. (2015) να πραγματοποιηθεί συνδυασμός 

των ψηφιακών τεχνολογιών που να είναι ικανός να επιφέρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Αρχικά, στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι ψηφιακές τεχνολογίες και πως η 

ενσωμάτωση τους στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή οδηγούν τις επιχειρήσεις στην 

ψηφιακή καινοτομία και στην αναδιαμόρφωση των διαδικασιών. Η εκκίνηση του ψηφιακού 
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μετασχηματισμού είναι αποτέλεσμα δυο παραγόντων· των πιέσεων που δέχεται η επιχείρηση 

και της πρόσληψης ικανών ατόμων για να ξεκινήσουν την διαδικασία. Οι αλλαγές που πρέπει 

να πραγματοποιηθούν στην επιχείρηση, τα άτομα που συντονίζουν τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και οι ανάγκες της επιχείρησης καθορίζουν το μοτίβο των αλλαγών στην 

επιχείρηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία για την ολοκλήρωση της 

οποίας απαιτούνται χρόνια. Παρ’ όλα αυτά οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Westerman et al. 

(2012), μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ψηφιακής ωρίμανσης. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι συνάρτηση της ψηφιακής και ηγετικής ικανότητας της επιχείρησης. 

Η ψηφιακή ικανότητα αποτελείται από την εμπειρία των πελατών, τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών και την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Από την άλλη η ηγετική 

ικανότητα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη θα αναπτύξουν και στη συνέχεια θα 

μεταδώσουν το ψηφιακό όραμα στα κατώτερα στελέχη και στους υπαλλήλους. Ακόμα και 

στα αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού η επιχείρηση αποκομίζει οφέλη που 

αφορούν τα έσοδα της, το μερίδιο αγοράς που κατέχει κτλ. Εκτός όμως από τα οφέλη κατά 

τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού εμφανίζονται, όπως είναι επόμενο και 

αναμενόμενο, εμπόδια από τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, σχετικά με τη φήμη της 

επιχείρησης, τη νομοθεσία, την ασφάλεια των δεδομένων κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

γνωρίζοντας τις προοπτικές που αναπτύσσονται από την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την 

ψηφιακή οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέπτυξε υποδομές για την ενίσχυση, 

την μέτρηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Τέλος, 

πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας δεδομένα από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που συλλέχθηκαν από τη Eurostat.  
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2. Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ψηφιακή Καινοτομία 
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού 

καθώς η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας προκαλεί ένα κύμα αλλαγών στην επιχείρηση που 

είναι ικανό να επηρεάσει όλα τα τμήματα, όλες τις δομές και όλες τις διαδικασίες που 

υπάρχουν. Σε όλη την γκάμα της βιβλιογραφίας οι ψηφιακές τεχνολογίες θεωρούνται 

αναγκαίες ώστε η εκάστοτε επιχείρηση να μεταβεί από την παραδοσιακή στην νέα ψηφιακή 

μορφή. Ο όρος ψηφιακές τεχνολογίες σύμφωνα με τον Nambisan (2016) εμπεριέχει τρεις 

υποκατηγορίες οι οποίες είναι ανεξάρτητες αλλά ταυτόχρονα σχετίζονται μεταξύ τους. Οι 

υποκατηγορίες αυτές είναι: ψηφιακά αντικείμενα (digital artifacts), ψηφιακές πλατφόρμες 

(digital platforms), ψηφιακές υποδομές (digital infrastructure).   

Ο Ekbia (2009) για να περιγράψει τον όρο των ψηφιακών αντικειμένων (Digital Artifacts) 

χρησιμοποιεί τις έννοιες των blogs, wikis, webpages, style sheets, interfaces, codes και 

ενστερνίζεται την άποψη του Smith (1996) o οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη 

θεωρία για τον προσδιορισμό και την κατανόηση του συγκεκριμένου όρου. Αντίθετα, ο Ekbia 

θεωρεί πως έχουμε μια προ-θεωρητική κατανόηση (Pretheoretical Understanding) των 

συγκεκριμένων όρων. Ο Nambisan (2016) χρησιμοποιεί μια πιο γενική περιγραφή για τον 

όρο και θεωρεί ότι είναι στοιχεία που μπορούν να είναι ξεχωριστά ή να είναι μέρος μιας 

ψηφιακής πλατφόρμας. Ο  Kallinikos et al. (2013) διαφοροποιεί τα φυσικά από τα ψηφιακά 

αντικείμενα προσδίδοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα δεύτερα όπως η δυνατότητα 

επεξεργασίας, καθώς μπορούν να τροποποιηθούν, να αναβαθμιστούν συνεχώς και 

ευκολότερα από τα φυσικά στοιχεία. Αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι η 

διαδραστικότητα, η διαφάνεια και η καλύτερη κατανομή που είναι απόρροια των όλων 

παραπάνω χαρακτηριστικών. Ακόμα, ο Kallinikos et al. (2013) υπογραμμίζει ότι κάποια από 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν και σε φυσικά στοιχεία αλλά λόγω της 

ψηφιακής μορφής τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιο έντονα στην εξεταζόμενη περίπτωση.  

Πλατφόρμα θεωρείται σύμφωνα με τον Tiwana et al. (2010) ένα σύστημα λογισμικού (η 

επέκταση του οποίου στηρίζεται σε κώδικα) και παρέχει διαλειτουργικότητα στις ενότητες 

(Modules)1 που το απαρτίζουν και στις διεπαφές (Interfaces)2. Ένα σύνολο από πλατφόρμες 

δημιουργεί το Ecosystem· ενώ ο συνδυασμός πλατφόρμας και ενοτήτων άλλων Ecosystem 

δημιουργεί τα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Παραδείγματα ψηφιακών πλατφορμών (Digital 

Platforms) που προκύπτουν τόσο από την βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από την 

καθημερινή χρήση είναι το Google Android, το Mozilla’s Firefox, το iTunes. Ακόμα 

υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από επιχειρήσεις και 

έχουν καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα όπως είναι το SugarCRM, Hootsuite κτλ. Οι 

ψηφιακές πλατφόρμες πέρα από την περιήγηση μας στον ιστό ή την απόκτηση εφαρμογών 

για τις κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται και από τις επιχειρήσεις καθώς προσφέρουν μια 

σειρά από πλεονεκτήματα όπως μείωση κόστους, συνεχόμενες αναβαθμίσεις. Ακόμα, η 

ευρεία χρήση εφαρμογών δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης άλλων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

ως αντικείμενο την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, την διαχείριση των δεδομένων που 

συλλέγονται από την εφαρμογή, την επεξεργασία των δεδομένων. Δημιουργούνται με άλλα 

λόγια θετικές εξωτερικότητες και διεύρυνση των ορίων των επιχειρήσεων και των κλάδων 

γενικότερα.   

                                                           
1Ένα υποσύστημα λογισμικού που συνδέεται στην πλατφόρμα για να προσθέσει επιπλέον 

λειτουργίες.  
2Προδιαγραφές και κανόνες σχεδιασμού που προσδιορίζουν πώς η πλατφόρμα και οι ενότητες θα  

αλληλοεπιδρούν και ανταλλάζουν πληροφορίες. 
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Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο των ψηφιακών τεχνολογιών θεωρούνται οι ψηφιακές 

υποδομές (Digital Infrastructure). Ο Tilson et al. (2010) τις θεωρεί ως τη βασική τεχνολογία 

πληροφορικής και οργανωτικής δομή όπου σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και τις 

εγκαταστάσεις είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει μια επιχείρηση και τις χαρακτηρίζει ως 

δυναμικές και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο ορισμός αυτός είναι απόρροια του ορισμού που 

δανείζεται από το Wikipedia και περιγράφει τις παραδοσιακές υποδομές ως το σύνολο των 

φυσικών και οργανωτικών δομών που χρειάζονται για να λειτουργήσει μια κοινωνία ή μια 

επιχείρηση ή μια οικονομία.  Από την άλλη ο Nambisan (2016) στον ορισμό του περιλαμβάνει 

όλα τα εργαλεία και τα συστήματα που βοηθούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας. Τα εργαλεία αυτά αφορούν τις κινητές τεχνολογίες (Mobile), το 

υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), τα κοινωνικά μέσα (Social Media) και τα Big Data. 

Όσον αφορά τη βιβλιογραφία του ψηφιακού μετασχηματισμού η υιοθέτηση αυτών των 

υποδομών θεωρείται ως αιτία για την πραγματοποίηση του μετασχηματισμού εξαιτίας της 

σημαντικότητας τους στην ψηφιοποιήση της επιχείρησης. Κύριες υποδομές στην 

βιβλιογραφία του ψηφιακού μετασχηματισμού θεωρούνται οι κινητές τεχνολογίες, τα Big 

Data και το Υπολογιστικό Νέφος ενώ σε κάποιες έρευνες προστίθενται οι κοινωνικές 

τεχνολογίες που συνδέονται με τα κοινωνικά μέσα.  

Εξαιτίας της σημαντικότητας τους στην περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος της παρούσας 

εργασίας παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί του κάθε εργαλείου. Ο όρος κινητές τεχνολογίες 

σχετίζεται με την χρήση κινητών τηλεφώνων ή Tablet και την ανάπτυξη εφαρμογών τόσο για 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρηση και τους εργαζομένους όσο και για το εξωτερικό 

περιβάλλον, τους πελάτες και τους προμηθευτές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Wang & 

Wang (2010), ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν υιοθέτηση συστήματα Mobile Hotel 

Reservation Systems (MHRS)3 για την διευκόλυνση των πελατών τους. Στην έρευνα του 

Rawson et al. (2015) ο ορισμός για τις κινητές τεχνολογίες επεκτείνεται και περιλαμβάνει το 

Mobile Device Management (MDM). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από το Gartner 

είναι: 

«Το λογισμικό που παρέχει λειτουργίες όπως είναι η διανομή λογισμικού, 

διαχείριση της πολιτικής, των αποθεμάτων, της ασφάλειας και των υπηρεσιών 

για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία οι επιχειρήσεις 

δίνουν την δυνατότητα στους εργαζομένους τους να έχουν μεγαλύτερη 

εργονομία ως προς χώρο εργασίας τους.» 

Όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους όρους των 

τελευταίων χρόνων ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος των ψηφιακών τεχνολογιών είναι τα 

Big Data. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μεγάλο όγκο δομημένων και μη 

δεδομένων στα οποία χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές για να πραγματοποιηθούν 

αναλύσεις καθώς είναι δύσκολο να επεξεργαστούν με τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης ή 

με μια απλή βάση δεδομένων λόγω του όγκου τους. Για την επεξεργασία των Big Data με 

σκοπό την διεξαγωγή ενός συμπεράσματος χρησιμοποιούνται τεχνικές Analytics, που 

σύμφωνα με κάποια άρθρα στην βιβλιογραφία αποτελούν μια από τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Η χρήση τεχνικών analytics είναι απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση των κριτικών που 

πραγματοποιούνται σε ιστοσελίδες και σχόλια καθώς οι εν δυνάμει πελάτες επηρεάζονται 

από αυτές. Από την άλλη οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις αδυναμίες 

τους και να τις βελτιώσουν. O ορισμός που δίνεται από την Wikipedia:  

                                                           
3Διαδικτυακό σύστημα διανομής πληροφορίων με βάση την τοποθεσία όπου επιτρέπει σε όλους 

τους πελάτες σε όλο τον κόσμο να πραγματοποιούν κρατήσεις σε ξενοδοχεία οποιαδήποτε στιγμή, 

οπουδήποτε μέσα από ασύρματο διαδίκτυο, GNSS, GIS, GPS και των κινητών τηλεφώνων/συσκευών. 
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«Υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας ή/και μεγάλης ποικιλομορφίας 

πληροφορίες που απαιτούν αποδοτικές, καινοτόμες μορφές επεξεργασίας 

πληροφοριών που επιτρέπουν αυξημένη διορατικότητα, τη λήψη αποφάσεων, 

και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.» 

Το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες της εποχής 

που διανύουμε και χρησιμοποιείται τόσο για προσωπική χρήση όσο και για επαγγελματική 

χρήση. Θεωρείται διαδεδομένη λόγω της πληθώρας πλεονεκτημάτων που έχει όπως: την 

πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, τη χρήση υπολογιστικών πόρων ανάλογα με τις 

ανάγκες του χρήστη κτλ. Ο επικρατέστερος ορισμός για το υπολογιστικό νέφος δίνεται από 

το US National Institute for Standards and Technology (NIST)4: 

«Το Cloud Computing είναι ένα μοντέλο για τη εύκολη, on-demand πρόσβαση 

στο δίκτυο σε μια κοινόχρηστη δεξαμενή ρυθμιζόμενων υπολογιστικών πόρων 

(π.χ. δίκτυα, Servers, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες), οι οποίοι 

τροφοδοτούνται και απελευθερώνονται με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης 

και αλληλεπίδρασης παροχής υπηρεσιών.» 

Σε κάποιες έρευνες τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται κομμάτι των ψηφιακών τεχνολογιών 

και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Η διαπίστωση αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη καθώς τα κοινωνικά μέσα αποτελούν πλέον ένα 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των καταναλωτών ενώ είναι ένα μέσο με μεγάλη 

δυναμικότητα και παράλληλα μικρό κόστος για τις επιχειρήσεις. Η σημαντικότητα των 

κοινωνικών μέσων γίνεται αντιληπτή, όπως αναφέρεται στη Βλαχοπούλου (2014), από την 

κίνηση στην οποία προχώρησαν επιχειρήσεις καταργώντας την επίσημη ιστοσελίδα και 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα κοινωνικά μέσα για την προώθηση και την ενημέρωση 

των καταναλωτών/πελατών. Ένας επίσημος ορισμός που δίνεται από τον Gartner και είναι:  

«Το διαδικτυακό περιβάλλον όπου το περιεχόμενο δημιουργείται, 

καταναλώνεται, προωθείται, διανέμεται, ανακαλύπτεται ή διαμοιράζεται με 

σκοπό να αφορά τις κοινότητες και τις κοινωνικές δραστηριότητες των 

χρηστών και χωρίς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Ο όρος ‘Μέσο’ σε αυτόν τον 

ορισμό αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την 

αποθήκευση και τη μεταφορά, ενώ ο όρος  ‘Κοινωνική’ περιγράφει τον 

ξεχωριστό τρόπο που τα μηνύματα διαδίδονται ένα-προς-πολλά ή πολλά-προς-

πολλά.» 

Η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με την έρευνα 

του Yoo et al. (2010) να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος αρχιτεκτονικής δομής των προϊόντων 

που ονομάζεται Layered Modular Architecture και χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αρχιτεκτονικής προϊόντων χαρακτηρίζεται ως υβριδικό καθώς 

συνδυάζει ένα φυσικό προϊόν και τα επίπεδα αρχιτεκτονικής των ψηφιακών τεχνολογιών. Το 

πρώτο επίπεδο είναι το Device Layer όπου διαχωρίζεται σε ένα φυσικό μηχανικό κομμάτι 

(Physical Machinery Layer) που στην ουσία είναι το Hardware και σε ένα επίπεδο λογικής 

ικανότητας (Logical Capability Layer). Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τα άλλα επίπεδα και 

ελέγχει, συντηρεί το φυσικό μηχανικό κομμάτι. Στο δεύτερο επίπεδο συμπεριλαμβάνεται το 

επίπεδο του δικτύου (Network Layer) όπου και αυτό διαιρείται σε δύο επίπεδα. Το Physical 

Transport Layer και το Logical Transmission Layer όπου περιλαμβάνει τα καλώδια, τους 

πομπούς κτλ. και τα πρότυπα του δικτύου, αντίστοιχα. Το τρίτο επίπεδο αφορά τις υπηρεσίες 

και ονομάζεται Service Layer. Σχετίζεται με την λειτουργικότητα των εφαρμογών. Στο 

                                                           
4Εργαστήριο μέτρησης προτύπων που προωθεί τη καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον 

βιομηχανικό κλάδο. Η έδρα του βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
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τέταρτο και τελευταίο επίπεδο βρίσκεται το Contents Layer όπου περιέχει όλα τα δεδομένα 

όπως είναι κείμενα, ήχοι αλλά παρέχει ακόμα και τα λεγόμενα Metadata. Τα τέσσερα αυτά 

επίπεδα εμπεριέχουν στοιχεία από την παραπάνω ανάλυση των ψηφιακών τεχνολογιών. Σε 

κάποια επίπεδα η χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι φανερή όπως είναι στο 

Context Layer το οποίο σχετίζεται με το digital artifacts. Αντίθετα, στα άλλα επίπεδα ο 

συσχετισμός δεν είναι εμφανής και αντιπροσωπεύουν το digital infrastructure και το digital 

platform.  

 

Εικόνα 2-1: Επίπεδα Αρχιτεκτονικής Ψηφιακής Τεχνολογίας. Πηγή: Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. 
(2010). The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information 

Systems Research, 21(4), 724–735. 

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου των επιπέδων αρχιτεκτονικής ο Yoo et al. 

(2010) παραθέτει ένα παράδειγμα όπου αναλύονται το iPad της Apple και το Amazon 

Kindle5. Οι δύο αυτές συσκευές προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό παρόμοιες υπηρεσίες-

λειτουργίες και γι’ αυτό θεωρούνται ανταγωνιστικά σε επίπεδο συσκευής. Επίσης, 

θεωρούνται ανταγωνιστικά  και σε επίπεδο περιεχομένου καθώς μπορεί κάποιος να διαβάσει 

ένα βιβλίο και από τις δύο συσκευές. Ταυτόχρονα όμως, η Amazon έχει αναπτύξει μια 

εφαρμογή αποκλειστικά για το iPad που την κάνει συνεργάτη σε επίπεδο Service Layer. Από 

τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προσθέτει στις 

επιχειρήσεις πληθώρα δυνατοτήτων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων· κάτι που από τον 

Nambisan (2016) θεωρείται για την επιχείρηση ευκαιρία επέκτασης σε νέους κλάδους. 

Ακόμα, μέσα από αυτό το παράδειγμα εντοπίζουμε και το φαινόμενο της διάχυσης της 

καινοτομίας. Όπως υπογραμμίζει και ο Yoo et al. (2010), η διάχυση πραγματοποιείται μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση αλλά και σε επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου ανάπτυξης 

εφαρμογών. Όλο αυτό βέβαια είναι απόρροια της ψηφιοποιήσης6 των επιχειρήσεων που 

οδηγεί στην άρση των εμποδίων, ορίων στο αποτέλεσμα και στις διαδικασίες που ακολουθούν 

οι επιχειρήσεις.  

                                                           
5Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή μόνο για ανάγνωση έντυπου υλικού και δίνει ακόμα την 

δυνατότητα στον χρήστη να  συνδέεται ασύρματα με την Amazon, να αγοράζει το έντυπο που επιθυμεί 

με την χρήση πιστωτικής κάρτας και να το κατεβάζει στη συσκευή. 
6Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τον Gartner ψηφιοποιήση είναι η χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών που αλλάζουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο παρέχοντας στην επιχείρηση καινούρια έσοδα 

και παραγωγικές ευκαιρίες. Είναι με άλλα λόγια η μετατροπή μιας επιχείρησης σε ψηφιακή.  



23 
 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών είχε σαν 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη ψηφιακών καινοτομιών όπου σύμφωνα με την έρευνα των Yoo et 

al. (2010) προσδιορίζεται ως το αποτέλεσμα του συνδυασμού ψηφιακών και φυσικών 

στοιχείων για την παραγωγή νέων προϊόντων. Ο ορισμός αυτός έχει ως υπόβαθρο τον ορισμό 

που έδωσε ο Schumpeter το 1934. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι η ψηφιακή καινοτομία 

στηρίζεται στην ψηφιοποιήση δηλαδή στην μετατροπή των αναλογικών πληροφοριών σε 

ψηφιακή μορφή. Οι ψηφιακές καινοτομίες είναι ικανές να δημιουργήσουν καινούρια 

προϊόντα, να αναπτύξουν καινούριες συμμαχίες μέσα στους βιομηχανικούς κλάδους ή με την 

πάροδο του χρόνου να εξαλείψουν κάποιους κλάδους. Δημιουργούνται δηλαδή 

εξωτερικότητες δικτύου που τροφοδοτούν την ανάπτυξη και άλλων κλάδων στην οικονομία. 

Αποτέλεσμα των εξωτερικοτήτων κατά τον Yoo et al. (2010) είναι η πτώση των τιμών, η 

αύξηση των αποδόσεων των υπολογιστών, η ανάπτυξη του Διαδικτύου που οδηγεί στην  

ανάπτυξη καινοτομιών. Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων έχει γίνει πιο εύκολη και σχεδόν όλοι 

μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη καινοτομίων. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα των 

εκδημοκρατισμό των ψηφιακών τεχνολογιών κάτι που αναφέρεται από μεγάλος μέρος 

ερευνητών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ψηφιακή καινοτομία είναι απόρροια της ευρείας 

χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Γι’ αυτό το λόγο κάποια χαρακτηριστικά των ψηφιακών 

τεχνολογιών προσδίδονται και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, η διάχυση των 

ψηφιακών τεχνολογιών και οι επιπλέον δυνατότητες έχουν ως αποτέλεσμα, κατά τον Yoo et 

al. (2012) να προσδίδονται στις καινοτομίες δύο χαρακτηριστικά της σύγκλισης 

(Convergence) και της ικανότητας να παρέχουν υλικό στην επιχείρηση για να δημιουργήσει 

κάτι καινούριο (Generative). Το χαρακτηριστικό της σύγκλισης αναφέρεται στο γεγονός πως 

η ανάπτυξη νέων καινοτομιών έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας αγοράς για την 

επιχειρήση που προήλθε από την ένωση διάσπαρτων χρηστών. Όπως είναι επόμενο η νέα 

αγορά που δημιουργείται αντιστοιχεί σε ένα νέο καταναλωτικό κοινό που προήλθε από την 

ένωση διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν περισσότερες από μια 

ανάγκες. Η δημιουργία, λοιπόν, των «έξυπνων» προϊόντων που στην ουσία αποτελούν ένωση 

φυσικού προϊόντος με μια τεχνολογία έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου 

προϊόντος που θα έχει διάφορες χρήσεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αποτέλεσμα της 

διάχυσης των ψηφιακών τεχνολογιών και της επαφής διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων 

αφού δημιουργούνται συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων ή διευρύνονται τα όρια των 

κλάδων. Ο χαρακτηρισμός Generative που προσδίδεται στις ψηφιακές καινοτομίες είναι 

αποτέλεσμα του παραπάνω χαρακτηριστικού και της διάχυσης των ψηφιακών τεχνολογιών 

και αφορά στην ικανότητα των ψηφιακών καινοτομιών να παράγουν και άλλες καινοτομίες. 

Αυτό οφείλεται στο χαρακτηριστικό του επαναπρογραμματισμού, όπου σύμφωνα με τον Yoo 

et al. (2012), μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων που θα 

προστεθούν στο προϊόν έπειτα από την κατασκευή του. Το χαρακτηριστικό του 

επαναπρογραμματισμού σύμφωνα με τον Yoo et al. (2010) οφείλεται στο λογισμικό που 

υπάρχει μέσα στη συσκευή και μπορεί να προσθέσει στη συσκευή δυνατότητες χωρίς να 

κατασκευαστεί από την αρχή. Στην έρευνα τους παραθέτουν την φράση που χρησιμοποίησε 

ο Boland et al. (2007) «wakes of innovation», δηλαδή ότι μια νέα καινοτομία μπορεί να 

προκαλέσει ένα κύμα καινοτομιών. Τέλος, το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται από 

την χρήση μιας εφαρμογής έχεις ως αποτέλεσμα σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο την 

ανάπτυξη νέων καινοτομιών από την επιχείρηση ή από τρίτους.  

Σε κάποιους κλάδους δραστηριοποίησης, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού, οι 

καινοτομίες που δημιουργούνται από την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών χαρακτηρίζονται ως 

Disruptive Innovations. Ο Tham (2016) στην έρευνα του προσδιορίζει τον όρο δανειζόμενος 

τον ορισμό που έδωσε ο Christensen το 1997 όπου χαρακτήρισε έτσι την καινοτομία που 

πραγματοποιείται ξαφνικά και απρόβλεπτα και που είναι ικανή να αλλάξει τις δυνάμεις του 



24 
 

ανταγωνισμού στο εσωτερικό του κλάδου. Παραδείγματα Disruptive Innovations, σύμφωνα 

με τον Tham (2016), είναι οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους (Low Cost Carriers, 

LCC) όπως οι Southwest Airlines, RyanAir, EasyJet, που άλλαξαν εντελώς τις συνθήκες 

εντός του κλάδου εξαιτίας των χαμηλών τιμών που προσέφεραν. Οι χαμηλότερες τιμές είναι 

απόρροια των λιγότερων παροχών που προσφέρουν, ενώ οι πελάτες που επιθυμούν 

περισσότερες παροχές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν παραπάνω για τις αποκτήσουν 

όπως είναι προτεραιότητα επιβίβασης, γεύμα, επιπλέον αποσκευή. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε 

ένα κύμα αλλαγών στον αεροπορικό κλάδο και επηρέασε κυρίως την τιμολογιακή πολιτική 

των επιχειρήσεων και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών.  

 Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες AirBnB και Uber είναι το φαινόμενο Disruptive Innovation 

στον κλάδο της διαμονής και στον κλάδο των μεταφορών, αντίστοιχα. Όπως αναφέρει και ο 
Tham (2016) οι εταιρίες αυτές μετασχημάτισαν το εσωτερικό του εκάστοτε κλάδου καθώς με 

την χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών κατάφεραν να φέρουν σε επαφή άτομα τα οποία ήταν 

διατεθειμένα να ενοικιάσουν το διαμέρισμα ή το αυτοκίνητο τους σε άτομα που χρειάζονταν 

να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Δημιουργήθηκε μια αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο από 

Business-to-Business (B2B) σε Customer-to-Customer (C2C). Σύμφωνα με τον Guttentag 

(2015) το Disruptive Product αρχικά έχει περιορισμένη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό 

αλλά στη συνέχεια αναπτύσσεται και εισέρχεται στην κύρια καταναλωτική αγορά. Το ίδιο 

συνέβη και με τη πλατφόρμα Airbnb όπου αρχικά ξεκίνησε από μια περιορισμένη αγορά στην 

οποία υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα, ο λόγος 

δημιουργίας της πλατφόρμας ήταν ένα συνέδριο στο San Francisco το 2007, που είχε σαν 

αποτέλεσμα οι τιμές των δωματίων να αυξηθούν πάρα πολύ. Την ευκαιρία αυτή 

εκμεταλλεύτηκαν δυο φίλοι οι οποίοι αποφάσισαν να προσφέρουν ένα κρεβάτι και πρωινό σε 

υποψήφιους πελάτες έναντι μιας πολύ χαμηλότερης τιμής. Στη συνέχεια η ιδέα αυτή 

αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες αναζήτησης δωματίων 

ή σπιτιών για διαμονή σε έναν προορισμό που οδήγησε στη αλλαγή των όρων του 

ξενοδοχειακού κλάδου. 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό όσον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά ισχύει γενικά για 

τους κλάδους παροχής υπηρεσιών, είναι ότι η ψηφιακή καινοτομία δεν μπορεί να προκύψει 

με την «ανακάλυψη» μιας νέας τεχνολογίας ή την πρόοδο της επιστήμης, όπως επισημαίνει η 

Souto (2015) θα εμφανιστεί σε άλλες μορφές όπως είναι η καινοτομία του επιχειρηματικού 

μοντέλου και της επιχειρηματικής σκέψης. Αυτό υποδηλώνει ότι η καινοτομία δεν αφορά 

μόνο την τεχνολογική και την επιστημονική πρόοδο αλλά αφορά την ανάπτυξη νέων ιδεών 

που συνδέονται με την επιχείρηση, αναδιαμορφώνουν την επιχείρηση και βρίσκουν νέους 

τρόπους για τη λειτουργία της. Οι καινοτομίες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο 

και την επιχειρηματική σκέψη είναι το είδος των καινοτομιών που προσδίδουν στις 

επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· καθώς η υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας στην 

παραγωγική διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ενώ η καινοτομία 

στο επιχειρηματικό μοντέλο όχι.  
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3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός  
 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποθέτουμε ότι αποτελείται από τρία συστατικά μέρη.  Το 

πρώτο στάδιο είναι η εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού όπου πραγματοποιείται με 

τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές δεν μπορεί να μην είναι 

ευνοϊκές για την επιχείρηση αλλά είναι ικανές να προκαλέσουν ένα κύμα αλλαγών. Ακόμα, 

στο πρώτο στάδιο ανήκει το άτομο ή η ομάδα ατόμων που συντονίζουν τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό (Chief Digital Office) και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο 

μετασχηματισμός. Το δεύτερο στάδιο προσδιορίζει το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης της 

επιχείρησης, δηλαδή σε ποιο βαθμό η επιχείρηση θα αναπτύξει τις ψηφιακές ικανότητες της 

επιχείρησης (εμπειρία πελατών, ανασχεδιασμός διαδικασιών, αλλαγή επιχειρηματικού 

μοντέλου) και τις ηγετικές ικανότητες που θα παρακινήσουν τους εργαζομένους να λάβουν 

μέρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο αφορά τα οφέλη που 

αποκομίζει η επιχείρηση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και τα εμπόδια που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια.   

 

Εικόνα 3-2: Συστατικά Μέρη Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 

3.1 Εκκίνηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

3.1.1 Αίτια Εκκίνησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού  
 

Για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός το επιχειρηματικό μοντέλο που 

ακολουθεί η επιχείρηση χρειάζεται να προσαρμοστεί ή να αλλάξει ριζικά ώστε να συμβαδίζει 

με την ψηφιακή εποχή. Αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου συνεπάγεται αλλαγή στην 

εμπειρία των πελατών και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την 

διεκπεραίωση των καθημερινών τους καθηκόντων. Όπως σε κάθε αλλαγή που 

πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις, είτε σχετίζεται με τον  ψηφιακό μετασχηματισμό είτε όχι, 

καταλυτικό ρόλο παίζουν οι δυνάμεις πίεσης που ασκούνται στην επιχείρηση.  Τέτοιες πιέσεις 

μπορεί να είναι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον κλάδο δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης, οι χαμηλές επιδόσεις της επιχείρησης (μείωση μεριδίου αγοράς, μείωση κερδών) 

Επίπεδο Ωρίμανσης
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Μετασχηματισμού

Ψηφιακή 
Ικανότητα

Ηγετική 
Ικανότητα

Αίτια

Chief Digital 
Office

Μοτίβα

Οφέλη & 
Εμπόδια

Εκκίνηση



26 
 

λόγω των δυνάμεων ανταγωνισμού. Παρόμοιες πιέσεις ήταν η αφορμή για την εκκίνηση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρίας Burberry. Σύμφωνα με την Angela Ahrendts7 σε 

συνέντευξη που παραχώρησε το 2012 στην Capgemini Consulting, ο χαμηλός ρυθμός 

ανάπτυξης της επιχείρησης σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης του κλάδου είχε σαν 

αποτέλεσμα η επιχείρηση να αναπτύξει ένα καινούριο όραμα, ένα ψηφιακό όραμα, το οποίο 

θα ακολουθούσαν για να αυξήσουν το ποσοστό ανάπτυξης. Το ψηφιακό όραμα που 

δημιούργησαν ήταν ένα κράμα παραμέτρων που σχετίζονταν με την ιστορία της εταιρίας, τις 

οικονομικές της δυνατότητες και τον προσδιορισμό του νέου καταναλωτικού κοινού στο 

οποίο στόχευαν. Ακόμα εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες των κοινωνικών μέσων για την 

περαιτέρω προώθηση της επωνυμίας και την παροχή μιας νέας εμπειρίας στους πελάτες. Η 

μείωση κατά το ήμισυ της τιμής των μετοχών της αλυσίδας Starbucks στάθηκε και σε αυτή 

την περίπτωση αφορμή για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με τους Rawson 

et al. (2013). Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης θεωρείται ικανό να εκκινήσει τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό καθώς έχει άμεση σχέση με την εύρεση και ανάπτυξη καινοτομιών που η 

εκμετάλλευση τους οδηγούν κατά ένα τρόπο στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης. 

Εκτός από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην έρευνα των Chanias και Hess (2016) ικανά 

για την εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού θεωρούνται τα τμήματα πωλήσεων- 

προώθησης. Τα τμήματα αυτά είναι αναμενόμενο να επιζητούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

ή την υιοθέτηση περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς έχουν συνεχή επαφή με τους 

πελάτες και αντιλαμβάνονται την τάση που υπάρχει στο καταναλωτικό κοινό για τη χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και επιζητούν την υιοθέτηση των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών.  

Από τους σημαντικότερους παράγοντες, επίσης, μπορεί να θεωρηθεί το καταναλωτικό 

κοινό και κατ’ επέκταση η αλλαγή συμπεριφοράς ως προς το προϊόν ή την υπηρεσία. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού «επιβάλλεται» από την αλλαγή 

των αναγκών σχετικά με το προϊόν του προσφέρει η επιχείρηση (αλλαγή του κύκλου ζωής 

του προϊόντος). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κλάδος υψηλής τεχνολογία, ο οποίος 

εξετάζεται στην έρευνα του Harvard Business Review (2016) . Η αλλαγή του επιχειρηματικού 

μοντέλου, που μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ψηφιακού μετασχηματισμού, προήλθε από την 

μεταβολή των αναγκών των πελατών. Αρχικά, οι πελάτες πραγματοποιούσαν μια μεγάλη 

επένδυση και στη συνέχεια πλήρωναν ένα ποσό για την αγορά επιπλέον υπηρεσιών ή 

αναβαθμίσεων μέχρι το λανσάρισμα του επόμενου μοντέλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η 

σχέση της επιχείρησης με τους πελάτες να είναι στενά συνδεδεμένη άρα και το κόστος 

αλλαγής παρόχου να είναι εξαιρετικά ψηλό και να αναγκάζονται να παραμείνουν στο 

συγκεκριμένο πάροχο. Σήμερα όμως, παρατηρείται αλλαγή στον τρόπος αγοράς υπηρεσιών 

υψηλής τεχνολογίας από τους πελάτες. Πλέον η επένδυση γίνεται σταδιακά. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι πελάτες αγοράζουν αρχικά ένα μέρος από το λογισμικό και στη συνέχεια 

αφού το δοκιμάσουν, μείνουν ικανοποιημένοι συνεχίζουν την επένδυση αγοράζοντας και τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι 

πελάτες αναζητούν πλέον λογισμικά τα οποία δέχονται επεκτάσεις από άλλες εφαρμογές ή 

από άλλα λογισμικά για να πετύχουν καλύτερη αποδοτικότητα και εργονομία. Αυτό το μοτίβο 

δεν συμβαίνει μόνο στις αγορές που κάνουν οι επιχειρήσεις αλλά και στις αγορές από τους 

απλούς καταναλωτές. Αρχικά, ο καταναλωτής δοκιμάζει την ελεύθερη έκδοση του 

λογισμικού ή της υπηρεσίας (Free-Trial) και στη συνέχεια εάν είναι ικανοποιημένος από τις 

υπηρεσίες, προχωρά στην αγορά του λογισμικού. Όλα αυτά όπως είναι κατανοητό μπορούν 

να οδηγήσουν σε μια σειρά αλλαγών στο εσωτερικό της επιχείρησης.  

                                                           
7Αποτέλεσε CEO της εταιρίας Burberry από το 2006 μέχρι το 2014. Η Angela Ahrendts άλλαξε την 

στρατηγική της εταιρίας υιοθετώντας ψηφιακές τεχνολογίες και μαζί με την ομάδα της κατάφερε μέσα 

σε λίγα χρόνια η εταιρία να είναι η  πρώτη ψηφιακή επιχείρηση στο κλάδο της μόδας.  
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Παραδείγματα αλλαγών στη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά τον 

κλάδο του τουρισμού περιγράφονται στην έρευνα του Xiang et al. (2015) όπου 

χρησιμοποιώντας στοιχεία για τους Αμερικανούς τουρίστες κατέληξε σε τέσσερις κύριες 

τάσεις που αφορούν το Διαδίκτυο και τους τουρίστες. Η πρώτη τάση αφορά την πλήρη 

εκμετάλλευση του Διαδικτύου για την οργάνωση του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, 

κράτηση ξενοδοχείου) και τη συλλογή πληροφοριών για τον προορισμό. Οι κριτικές άλλων 

ταξιδιωτών, οι φωτογραφίες που υπάρχουν στα διάφορα κοινωνικά μέσα παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του προορισμού και της διαμονής. Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των Αμερικανών καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς πλέον 

όλοι οι καταναλωτές ανεξάρτητα από την ηλικία τους στρέφονται στο Διαδίκτυο για την 

εύρεση πληροφοριών. Όμως σύμφωνα με τα ευρήματα του American Travel Survey 

υποδεικνύουν ότι η γενιά των Gen Y8 είναι περισσότερο ενεργοί και σχεδιάζουν το ταξίδι 

τους με τη βοήθεια του Διαδικτύου. Η τρίτη τάση αναφέρεται σε αυτό που ειπώθηκε και στην 

εισαγωγή ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών (κινητές συσκευές, κοινωνικά μέσα) αν και 

έχουν μεγάλη απήχηση λειτουργούν συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά μέσα για την 

εύρεση πληροφοριών για ένα ταξίδι. Η τελευταία τάση αφορά την γενικότερη χρήση του 

Διαδικτύου από τους τουρίστες, δηλαδή την χρήση του για την αγορά εισιτηρίων για θεάματα, 

μουσεία. Άρα, οι καταναλωτές «αναγκάζουν» ακόμα και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός 

του κλάδου να προβούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό· αφού υπάρχει μια νέα αγορά η οποία 

μπορεί να αποφέρει νέα κέρδη αλλά και να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτές 

τις τάσεις οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις αντιληφθούν και προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις 

τους στην νέα εποχή.  

Οι Weill και Woerner (2015) στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν ποιες είναι οι 

κινητήριες δυνάμεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατέληξαν σε τρεις δυνάμεις που 

θεωρούνται ικανές να τον επιφέρουν. Η εσωτερική δύναμη (internal power) όπου η βαρύτητα 

δίνεται πλέον σε άτομα-πελάτες που είναι ικανοί να επηρεάσουν τις γνώμες άλλων πελατών, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης. Αν το 

σύνολο των πελατών θεωρηθεί ως ένα δίκτυο ατόμων, και στο δίκτυο αυτό υπάρχει ένα άτομο 

που έχει την μεγαλύτερη επιρροή τότε το άτομο αυτό είναι ο σημαντικότερος κόμβος και έχει 

την ικανότητα να επηρεάζει τις γνώμες των άλλων πελατών για το σύνολο των προϊόντων. Η 

δεύτερη δύναμη σχετίζεται με την αλλαγή στις εσωτερικές διαδικασίες (business processes) 

της επιχείρησης· όπου πραγματοποιείται επανεξέταση όλων των διαδικασιών και 

εξαλείφονται όποιες διαδικασίες θεωρούνται μη αποδοτικές και δεν προσφέρουν επιπλέον 

αξία στην επιχείρηση. Τέλος, μια άλλη κατευθυντήρια δύναμη για την έναρξη του 

μετασχηματισμού είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από τους πελάτες (customer data). Τα 

δεδομένα αυτά θεωρούνται χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την επιχείρηση αφού πρώτα 

γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και δώσουν στην επιχείρηση πληροφορίες για το προφίλ των 

πελατών, τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται στην εκάστοτε αγορά, τις αναζητήσεις που 

κάνουν. Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις πληροφορίες μπορούν να διαμορφώσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ή να αποκτήσουν στρατηγικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.   

Η υιοθέτηση αυτοματισμών, σύμφωνα με Chui et al. (2016), από μια επιχείρηση μπορεί 

να θεωρηθεί ψηφιακός μετασχηματισμός. Πριν όμως από την πραγματοποίηση της 

αυτοματοποίησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη, το κόστος τους αυτοματισμού και 

η προσφορά εργασίας.  Σε περιπτώσεις όπου ο μισθός είναι αρκετά χαμηλός εξαιτίας της 

υψηλής προσφοράς εργασίας η αυτοματοποίηση των διαδικασιών δεν ενδείκνυται γιατί 

                                                           
8Gen Y ή Millennials χαρακτηρίζονται τα άτομα που έχουν γεννηθεί από τις αρχές του 1980 μέχρι 

τα μέσα του 1990 και στις αρχές του 2000. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι η αυξανόμενη 

χρήση και η εξοικείωση με τις επικοινωνίες, τα μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες.  
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θεωρείται οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε άλλου 

είδους ψηφιακό μετασχηματισμό όπως είναι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων ή 

κοινωνικών μέσων. Η Codelco εταιρία εξόρυξης χαλκού προχώρησε στην εισαγωγή 

αυτοματισμών κατά την διαδικασία εξόρυξης καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα που 

σχετίζονταν με την ασφάλεια, το περιβάλλον εργασίας και την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εκτός από τις αλλαγές στις διαδικασίες 

αποσκοπούσε στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξόρυξης. Στο βιβλίο του ο Westerman 

(2014) αναφέρει ότι μέχρι το 2014 η εταιρία κατείχε τέσσερα ορυχεία που λειτουργούσαν 

πλήρως αυτοματοποιημένα, με απομακρυσμένο έλεγχο και παρείχαν πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο. Η εισαγωγή αυτοματισμών είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή των 

συνθηκών εξόρυξης, την φθηνότερη και γρηγορότερη κατασκευή ορυχείου και το 

σημαντικότερο την μη απώλεια ατόμων σε περίπτωση ατυχήματος. Ωστόσο, αυτό που πρέπει 

να σημειωθεί και τονίζεται μέσα στην έρευνα των Chui et al. (2016) είναι ότι η 

αυτοματοποίηση διαδικασιών δεν συνεπάγεται απαραίτητα με την απόλυση των εργαζομένων 

στην συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Coldeco, η 

επιχείρηση εκπαίδευσε τους εργαζομένους της ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται τα 

μηχανήματα για την εξόρυξη του χαλκού.  

Η εταιρία Bosch για να παραμείνει ανταγωνιστική σκοπεύει να προχωρήσει στη σύνδεση 

όλων των μηχανημάτων της διαδικασίας παραγωγής για την απόκτηση πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση αυτών των συστημάτων θα πραγματοποιηθεί από τεχνικούς 

της εταιρίας οι οποίοι θα συντάξουν τον κώδικα για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας και την ανάλυση της. Τα συστήματα αυτά, όπως αναφέρει ο Juskalian (2016) στο 

άρθρο του, θα είναι ικανά να αναγνωρίζουν προβλήματα, να πραγματοποιούν παραγγελίες 

για ανταλλακτικά και να προβλέπουν τις απαραίτητες ώρες ή εβδομάδες για την συντήρηση. 

Η εταιρία για τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγικότητας χρησιμοποιεί αισθητήρες σε 

συγκεκριμένα κομμάτια της διαδικασίας παραγωγής και οθόνες που σε πραγματικό χρόνο 

παρέχουν πληροφορίες. Ακόμα για τον εντοπισμό του κάθε εξαρτήματος χρησιμοποιούνται 

ετικέτες RFID που σαρώνονται σε συγκεκριμένες πύλες που έχουν τοποθετηθεί στο 

εργοστάσιο. Ωστόσο, η χρήση μεγάλου όγκου αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία 

θεωρείται ένας δαπανηρός τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς προϋποθέτει υψηλό 

επίπεδο εργαζομένων που συνεπάγεται υψηλό κόστος εργασίας και υψηλό κόστος ενέργειας. 

Τα αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο, ήταν η  αύξηση της 

παραγωγικότητας της γραμμής παραγωγής κατά 20% από το 2012. Ενώ υπολογίζεται πως 

μέχρι το 2020 αυτές οι αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και την 

εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων στα 1,12 δις $. Ακόμα μέσα στα σχέδια της εταιρίας  

είναι η πώληση του know-how σε εταιρίες Logistics, Data Processing και στον 

κατασκευαστικό τομέα. Κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση όλης αυτής της 

διαδικασίας αποτέλεσε το γεγονός ότι το κόστος εργασίας και ενέργειας στη Γερμανία είναι 

υψηλά και ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν κερδοφόρες εταιρίες όπως η Bosch είναι να 

αυξήσουν το επίπεδο αυτοματισμού και την αποδοτικότητα. Στόχος της επιχείρησης είναι η 

δημιουργία «έξυπνων» εργοστασίων ή ψηφιακών εργοστασίων όπως αναφέρει το άρθρο.  

Η υιοθέτηση αυτοματισμών, όπως αναφέραμε και παραπάνω μπορεί να είναι μια ευκαιρία 

για την έναρξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, όμως δεν ενδείκνυται για όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. Οι κλάδοι, σύμφωνα με τους Chui et al. (2016), με τις περισσότερες 

εν δυνάμει αυτοματοποιήσιμες διαδικασίες είναι ο βιομηχανικός κλάδος, η παροχή 

υπηρεσιών και το εμπόριο. Στους συγκεκριμένους κλάδους έχουν εισαχθεί πολλές 

αυτοματοποιήσεις ώστε να επιταχύνεται η παραγωγή, να εξαλείφονται διαδικασίες που δεν 

πρόσθεταν αξία και να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες. Στον αντίποδα, οι κλάδου με τις 

λιγότερες πιθανότητες αυτοματισμού είναι ο κλάδος της υγείας και η εκπαίδευση. Οι κλάδοι 

αυτοί δεν θεωρούνται ιδανικοί για τον συγκεκριμένο τρόπο ψηφιακού μετασχηματισμού 
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καθώς σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση και την οργάνωση ανθρώπων από την μια, και 

από την άλλη απαιτείται η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η ευρηματικότητα. Στην μέση 

των δυο άκρων βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές, η γεωργία 

και ο κατασκευαστικός κλάδος. Στο συμπέρασμα που καταλήγουμε από αυτή την έρευνα 

είναι ότι κλάδοι που σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του κοινού είναι πιο δύσκολο να 

αυτοματοποιηθούν πλήρως καθώς χρειάζεται συναισθηματική νοημοσύνη, και κριτική με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Άρα, η συγκεκριμένη 

κατηγορία εργαζομένων θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες ικανότητες για την χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών. Ωστόσο, η εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει 

στο μέλλον στην αυτοματοποίηση των λιγότερο ελκυστικών κλάδων.  

3.1.2 Chief Digital Office  
 

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν εισάγει κάποια στοιχεία των ψηφιακών 

τεχνολογιών στο επιχειρηματικό τους μοντέλο είτε σε επίπεδο τμημάτων είτε σε όλη την 

επιχείρηση. Για την πραγματοποίηση όμως του ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να γίνει 

υπέρβαση των υπαρχουσών τεχνολογιών και να προστεθούν καινούριες. Συνήθως, η 

υπέρβαση αυτή πραγματοποιείται από ανώτερα στελέχη τα οποία εντάσσονται στο δυναμικό 

της επιχείρησης με μοναδικό σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οποία στην 

βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως Chief Digital Office (CDO). Επειδή ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο ο CDO μπορεί να 

περιστοιχίζεται από μια ομάδα ατόμων με τους οποίους μοιράζονται τον ίδιο σκοπό ή ακόμα 

και να συνεργάζεται με επιχειρήσεις ή άτομα εκτός των ορίων της επιχείρησης. Στο βιβλίο 

του Westerman (2014) περιγράφονται οι αρμοδιότητες του CDO στις οποίες περιλαμβάνεται 

ο συντονισμός όλων των ενεργειών ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός. Στο εύρος των αρμοδιοτήτων του είναι η δημιουργία και η διάδοση του 

ψηφιακού οράματος, ο συντονισμός των ψηφιακών δραστηριοτήτων, ο προσδιορισμός των 

ψηφιακών ικανοτήτων και ο επαναπροσδιορισμός των προϊόντων και των διαδικασιών. 

Επίσης, είναι το άτομο που επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και τους κατάλληλους 

συνεργάτες για τον μετασχηματισμό. O Michael Nilles9 στη συνέντευξη του στον Maedche 

(2016) προσθέτει πως ο ρόλος του CDO συνίσταται στην προσφορά μιας ξεχωριστής 

εμπειρίας, στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν 

από την επιχείρηση, στην κατασκευή ενός ψηφιακού οικοσυστήματος και στην ανάπτυξη των 

ψηφιακών ικανοτήτων.  

Εκτός από τους CDO τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μπορούν να 

αναλάβουν και στελέχη τα οποία συνδυάζουν γνώσεις μάρκετινγκ και προγραμματισμού. Στο 

βιβλίο του Chaffey (2016) τα στελέχη αυτά ονομάζονται «Χάκερ Ανάπτυξης» και 

χαρακτηρίζονται ως «υβριδικά» στελέχη αφού συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά 

αντικείμενα. Συνήθως, χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ή νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί 

σύμφωνα με το άρθρο του Chen στην ιστοσελίδα andrewchen.co συνδυάζουν την ικανότητα 

να γράφουν κώδικα και τεχνικές μάρκετινγκ, ενώ παράλληλα η επιχείρηση εξοικονομεί 

χρηματικούς πόρους αφού απασχολούνται λιγότερα στελέχη και λιγότεροι εργαζόμενοι. 

Σκοπός αυτών των στελεχών είναι η ραγδαία ανάπτυξη της φήμης της επιχείρησης 

εκμεταλλευόμενοι όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους. Η μεγάλη απήχηση 

συγκεκριμένων ιστοσελίδων οφείλονται στους «Χάκερ Ανάπτυξης», ένα παράδειγμα το 

οποίο δανείζεται ο Chaffey (2016) από το Schranz (2012) και παρατίθεται στο βιβλίο του, 

                                                           
9Μέλος του Group Executive Committee και Chief Digital Officer Schindler Group. 
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αφορά το LinkedIn όπου η έγινε ευρεία γνωστό μέσα από τα κοινωνικά μέσα που παρακινεί 

τους χρήστες να μοιράζονται εμπειρίες. 

Μέσα στις αρμοδιότητες του CDO είναι και η χάραξη της στρατηγικής για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Alfred 

Chandler που παρατίθεται μέσα στο βιβλίο του Παπαδάκη (2012) η στρατηγική ορίζεται ως 

ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση 

μιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση 

αυτών των στόχων. Για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σημαντικό 

κομμάτι είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από την επιχείρηση, η λεγόμενη στρατηγική 

ψηφιακής μεταμόρφωσης· η οποία, όπως αναφέρει ο Matt et al. (2015),  αφορά το σύνολο 

της επιχείρησης αφού αλλάζει τις σχέσεις με τους πελάτες, τις διαδικασίες και το 

επιχειρηματικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη στρατηγική είναι αναμενόμενο ότι θα επηρεάσει 

τις υπάρχουσες στρατηγικές και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως ώστε να 

υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Η ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική (Digital Business 

Strategy) είναι συνδυασμός δύο στρατηγικών της στρατηγικής Τεχνολογίας Πληροφορικής 

(IT Strategy) και της στρατηγικής της επιχείρησης (Business Strategy), όπως επισημαίνει ο 

Matt et al. (2015) και ο Bharadwaj et al. (2013). Η IT Strategy κατά τον Matt et al. (2015),  

αφορά τις τεχνολογίες ή προγράμματα που θα υιοθετηθούν από την επιχείρηση. Η 

επιχειρηματική στρατηγική, η οποία συνήθως υπερισχύει, αφορά το σύνολο των αποφάσεων 

που λαμβάνονται από την επιχείρηση. Στην έρευνα του Bharadwaj  et al. (2013) αναφέρεται 

ότι για την χάραξη της επιχειρηματικής ψηφιακής στρατηγικής πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

σκοπός ή οι βλέψεις της επιχείρησης. Οι σχέσεις που θα αναπτύξει η επιχείρηση με άλλες 

επιχειρήσεις, με τον κλάδο, τις ψηφιακές υποδομές που θα υιοθετήσει και τους πελάτες.  Η 

κλίμακα της ψηφιακής στρατηγικής αναφέρεται στο βαθμό των φυσικών και ψηφιακών 

παραγόντων όπως είναι η παραγωγική διαδικασία και η ταχύτητα επεξεργασίας των 

δεδομένων από την εφαρμογή. Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων θεωρείται ένας σημαντικός 

παράγοντας καθώς στην ψηφιακή εποχή ο χρονικός παράγοντας θεωρείται από τις πιο 

σημαντικές παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος εισαγωγής ενός νέου προϊόντος 

στην αγορά θεωρείται ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας για την ψηφιακή εποχή. Τέλος, η 

αξία στην ψηφιακή εποχή μπορεί να δημιουργηθεί από τις πληροφορίες που συλλέγονται, από 

το επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετείται ή από το δίκτυο στο οποίο συμμετέχει η 

επιχείρηση.   

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο CDO είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του 

ψηφιακού οράματος, τη διάδοση του στα υπόλοιπα στελέχη και από τα στελέχη στους 

εργαζόμενους. Σύμφωνα πάλι με τον Παπαδάκη (2012) το όραμα σκιαγραφεί το μέλλον της 

επιχείρησης, οδηγεί την στρατηγική και την αποστολή της επιχείρησης. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε ότι η ύπαρξη οράματος είναι ένα σημαντικό στοιχείο και ακόμα 

σημαντικότερο για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε φάση μετάβασης όπως είναι η περίοδος 

του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ύπαρξη οράματος είναι το σημαντικό στοιχείο που θέτει 

τις γενικές κατευθύνσεις για τα κατώτερα στελέχη και για τους εργαζομένους προς την 

επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Όπως και στο παραδοσιακό όραμα έτσι και στο ψηφιακό θα 

πρέπει το όραμα να στηρίζεται στα πλεονεκτήματα της επιχείρηση, να παρακινεί τους 

εργαζομένους και του επενδυτές και το σημαντικότερο να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες 

που δημιουργούνται για την επιχείρηση με την πάροδο του χρόνου. Ο Westerman (2014) στο 

βιβλίο του απαριθμεί τις οπτικές που πρέπει να ακολουθήσει ένα ψηφιακό όραμα, οι οποίες 

είναι: ο επαναπροσδιορισμός της εμπειρίας των πελάτων, των διαδικασιών ή ο συνδυασμός 

των δυο παραπάνω. Η επιλογή μια από τις παραπάνω οπτικές έχει σαν αποτέλεσμα την 

εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.  
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Το ψηφιακό όραμα και το πλάνο που θα ακολουθηθεί για την εξέλιξη του ψηφιακού 

μετασχηματισμού είναι απόφαση των υψηλόβαθμων στελεχών που καταστρώνουν την 

στρατηγική της επιχείρησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η στρατηγική σύμφωνα με 

τον Kane et al. (2015) εμπεριέχει το ψηφιακό όραμα και το πλάνο. Ο Kotter (2007) τονίζει 

ότι η δημιουργία ενός ψηφιακού οράματος δεν μπορεί να αναπτυχθεί αμέσως δηλαδή από τη 

στιγμή λήψης της απόφασης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Απαιτείται χρόνος και 

προσπάθεια ώστε να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο όραμα το οποίο να αποτυπώνει 

λεπτομερώς την νέα κατάσταση στην οποία επιθυμεί να φτάσει η επιχείρηση. Η δημιουργία 

ενός ισχυρού οράματος θα έχει σαν αποτέλεσμα την εύκολη διάδοση του σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα της επιχείρησης. Η σημαντικότητα του πλάνου εξέλιξης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού εντοπίζεται σύμφωνα πάλι με τον ίδιο ερευνητή στο γεγονός ότι 

δημιουργούνται ισχυρές κατευθυντήριες γραμμές. Συνήθως, η απόφαση για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό λαμβάνεται από μια μικρή ομάδα ατόμων γι’ αυτό και  η διάδοση του 

οράματος και του πλάνου θα πρέπει να είναι λεπτομερής και ελκυστική ώστε να γίνει 

αποδεκτή από το σύνολο των εργαζομένων.   

3.1.3 Μοτίβα Υλοποίησης  
 

Ένα γενικό μοτίβο για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δίνεται από τον 

Matt et al. (2015) που παρουσιάζει τα κοινά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα στοιχεία αυτά 

είναι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, η αναδιαμόρφωση των διαδικασιών και της αλυσίδας 

αξίας και ο οικονομικός παράγοντας που είναι απαραίτητος για την συνέχιση της διαδικασίας 

μετασχηματισμού. Η χρηματοδότηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

για την εκκίνηση και την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς είναι ένας 

παράγοντας ικανός να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές αφού κάποιες ενέργειες ψηφιακού 

μετασχηματισμού απαιτούν περισσότερους πόρους ενώ άλλες δεν απαιτούν τόσους όπως 

είναι η χρήση κοινωνικών μέσων. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών είναι ένας αρκετά 

σημαντικός παράγοντας αφού επηρεάζει το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης. Κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες, μια μεγάλη επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να 

καταστήσει την επιχείρηση ψηφιακό ηγέτη στον κλάδο δραστηριοποίησης και να της 

προσδώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με τον όρο προστιθέμενη αξία εννοούμε τις 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αλυσίδα αξίας και έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση 

των δυνατοτήτων του προϊόντος. Το τελευταίο κοινό στοιχείο σε μια διαδικασία ψηφιακού 

μετασχηματισμού είναι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διαδικασίες της επιχείρησης. 

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές Matt et al.  (2015) ο ανασχεδιασμός διαδικασιών γίνεται για 

την ενσωμάτωση ψηφιακών δραστηριοτήτων στις παρούσες διαδικασίες. Το μοντέλο αυτό 

χαρακτηρίζεται από την συγκεκριμένη ομάδα ερευνητών ως Digital Transformation 

Framework (DTF).  
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Εικόνα 3-3: Digital Transformation Framework. Πηγή: Matt, C., Hess, T., Benlian, A. (2015). Digital 

transformation strategies. Business & Information Systems Engineering, 57(5), 339-343. 

Στην έρευνα των Tannou & Westerman (2012) παρουσιάζεται ο «χάρτης» του ψηφιακού 

μετασχηματισμού που ακολούθησε η εταιρία Volvo. Στην περίπτωση αυτή, το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εντοπίζεται στα σημεία όπου η επιχείρηση καλείται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 

για την πραγματοποιήσει του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αρχικά, θα πρέπει η επιχείρηση 

να θέσει την αρχή και το τέλος του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αρχή θεωρείται ο 

προσδιορισμός των στρατηγικών πλεονεκτημάτων και η θέση της επιχείρησης ενώ ως τέλος 

θεωρείται η πραγματοποίηση του ψηφιακού οράματος που είναι η ιδανική μορφή της 

επιχείρησης. Έχοντας αυτά ως υπόβαθρο καλείται να σχεδιάσει τη διαδρομή που 

περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη του 

σκοπού. Το ψηφιακό όραμα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι από τα σημαντικότερα 

στοιχεία που πρέπει να διαμορφώσει μια επιχείρηση πριν ξεκινήσει τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό καθώς θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές. Το ψηφιακό όραμα είναι ικανό να 

υποδείξει τις αλλαγές και τις συνεργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό 

της επιχείρησης. Η καταγραφή των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης θεωρείται 

απαραίτητη καθώς προσδιορίζει τα δυνατά σημεία της επιχείρησης τα οποία πρέπει να 

αξιοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο οικονομικός 

παράγοντας προσδιορίζει το μέγεθος των επενδύσεων και την έκταση των αλλαγών που θα 

πραγματοποιηθούν. Πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος επενδύσεις δεν αναφέρεται μόνο στις 

υλικές αλλά και στις άυλες όπως είναι λογισμικό, η προσέλκυση νέων συνεργατών, η 

εκπαίδευση των υπαρχόντων κτλ.    

Ένα σημαντικό σημείο για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η 

δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Στην έρευνα των Selander et al. (2013) 

αναφέρεται πως η ανάπτυξη συνεργασιών δεν είναι πλέον επιλογή της επιχείρησης αλλά 

αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση της επιχείρησης. Σύμφωνα με την Layered Modular 

Architecture μια επιχείρηση καλείται να αναπτύξει πλήρως όλα τα επίπεδα αρχιτεκτονικής 

κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι’ αυτό το λόγο προχωρά στην ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ επιχειρήσεων ακόμα και διαφορετικού κλάδου. Επίσης, άλλοι δύο όροι που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα του Selander et al. (2013) αφορούν τη θέση που κατέχει η 

επιχείρηση στο «οικοσύστημα» των επιχειρήσεων. Υπάρχουν οι κεντρικές και οι μη 

κεντρικές επιχειρήσεις. Οι μη κεντρικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται θεμελιώδης λίθος των 

οικοσυστημάτων αλλά είναι δυνατόν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Μια μη κεντρική 

επιχείρηση μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το οικοσύστημα αλλά το οικοσύστημα μπορεί να 

είναι σημαντικό για αυτήν καθώς μέσα από το οικοσύστημα δημιουργεί συνεργασίες και 

μπορεί να επιβιώσει. Μέσα από αυτού του είδους τις συνεργασίες δημιουργούνται οικονομίες 

κλίμακας που αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα και στις δυο πλευρές όπως είναι η 

ανάπτυξη περισσότερων καινοτομιών ή η βελτίωση των επιδόσεων. Η εταιρία Burberry κατά 

Χρηματοδότηση

Προστιθέμενη Αξία

Ανασχεδιασμός 
Διαδικασιών

Ψηφιακές Τεχνολογίες
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τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ανέπτυξε συνεργασίες με την Salesforce.com ώστε να 

μπορέσει να συνδυάσει τα δεδομένα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που είχε και 

τα κοινωνικά μέσα. Ωστόσο, κλίμα συνεργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί και μέσα στα 

τμήματα της επιχείρησης. Όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Στο 

παράδειγμα της Burberry η υπεύθυνη του ψηφιακού μετασχηματισμού Angela Ahrendts είχε 

αναπτύξει στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο του δημιουργικού τμήματος Christopher 

Bailey.  

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να πραγματοποιήσουν έναν ψηφιακό μετασχηματισμό 

όπου οι πελάτες/καταναλωτές θα είναι στο κέντρο των διαδικασιών. Η υιοθέτηση αυτή της 

στρατηγικής περιγράφεται από το «φαινόμενο» Center-Edge Digital Transformation, το 

οποίο παρουσιάζεται στην έρευνα των Gray et al. (2013). Ο όρος Center (κέντρο) αναφέρεται 

στο σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών που υπάρχουν σε μια επιχείρηση και είναι το 

κέντρο της επιχείρησης ενώ ο όρος Edge (άκρη) αναφέρεται στους πελάτες και αποτελούν το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. H υιοθέτηση του συγκεκριμένου τρόπου ψηφιακού 

μετασχηματισμού τοποθετεί τον πελάτη, που αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον, στο κέντρο 

των διαδικασιών της επιχείρησης και είναι ο λόγος που προκαλεί τον μετασχηματισμό καθώς 

αλλάζουν οι απαιτήσεις. Οι τρόποι που οι καταναλωτές παράγουν αξία προφανώς είναι 

διαφορετικοί και αποτελούνται από την Value Chain, Value Shop και Value Network10 άρα 

σκοπός της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι ο συνδυασμός των τρόπων για την 

μεγιστοποίηση της παραγωγής αξίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες 

να συμμετέχουν στις διαδικασίες της επιχείρησης όπως είναι η διαδικασία του σχεδιασμού (η 

Nike δημιούργησε μια πλατφόρμα στην οποία οι πελάτες της θα μπορούσαν να σχεδιάζουν 

μόνη τους το παπούτσι τους), της παράδοσης (η UPS για την μείωση των λειτουργικών της 

εξόδων έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιλέγουν την ώρα παράδοσης) και των 

προτιμήσεων (ξενοδοχειακές μονάδες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν το 

είδος μαξιλαριού που χρειάζονται, το μενού που επιθυμούν για τα γεύματα τους εκ των 

προτέρων). Το μοντέλο του Self-Service θεωρείται, σύμφωνα με τους Gray et al. (2013),  το 

καταλληλότερο για τα ψηφιακά περιβάλλοντα και αυτό που μπορεί να συνδυάσει με τον 

καλύτερο τρόπο τις τρεις μορφές αξίας. Συγκεκριμένα, η δημιουργία αξίας εμφανίζεται όσον 

αφορά την αλυσίδα αξίας με την διάθεση περισσότερων επιλογών για τις συναλλαγές και τις 

διαδικασίες στο καταναλωτικό κοινό, το value shop με την μάθηση και απόκτηση 

περισσότερων γνώσεων και τέλος το value network με την ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου και 

πιο ποικιλόμορφου δικτύου ανθρώπων και πόρων.  

Ο Libert et al. (2016) προτείνει ένα γενικό μοτίβο πέντε βημάτων το όποιο θεωρεί ότι 

ενδείκνυται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον κλάδο 

δραστηριοποίησης. Το ακρωνύμιο που δημιουργείται και προέρχεται από τα αρχικά των 

λέξεων του εκάστοτε βήματος είναι το PIVOT. Αρχικά, η επιχείρηση είναι χρήσιμο να 

προσδιορίσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Το βήμα 

αυτό ονομάζεται Αφετηρία (Pinpoint). Στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνει λεπτομερείς 

καταγραφή του Αποθέματος (Inventory) της επιχείρησης· ως απόθεμα περιγράφονται τα 

                                                           
10Ο διαχωρισμός αυτός αναπτύχθηκε από τους Stabell and Fjestad και παρουσιάστηκε στην έρευνα 

τους με τίτλο «Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks», που 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Strategic Management Journal (19), pp. 413-437 το 1998. Ο όρος Value 

Chain αναφέρεται σε ένα οργανωτικό μοντέλο που στηρίζεται σε μια οριζόντια διάταξη των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Ο όρος Value Shops χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις που παράγουν 

υπηρεσίες όπου το μοντέλο της αλυσίδας αξίας είναι περιορισμένο. Κύρια σημεία του μοντέλου αυτού 

είναι η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση και η ανατροφοδότηση. Τέλος, το Value Networks 

αναφέρεται στην δημιουργία αξίας μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών με την χρήση 

τεχνολογιών για την διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας.  
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φυσικά και ψηφιακά της στοιχεία, δηλαδή εγκαταστάσεις, μηχανήματα, λογισμικά. Στη 

συνέχεια τα στελέχη καλούνται να κάνουν μια Απεικόνιση (Visualize) σχετικά με το 

«καινούριο» μέλλον της επιχείρησης. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 

για την λήψη της τελικής απόφασης. Η τελική απόφαση αφορά την κατεύθυνση προς την 

οποία θα κινηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως ποιο είναι το καταλληλότερο τμήμα για 

την εκκίνηση της διαδικασίας και πως θα διατυπωθεί το ψηφιακό όραμα. Το ψηφιακό όραμα, 

όπως αναφέραμε και παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο καθώς με αυτό τον τρόπο θα 

παρακινηθούν οι υπάλληλοι ώστε να συμμετέχουν στην νέα εποχή για την επιχείρηση. Το 

επόμενο βήμα, σύμφωνα με τους Libert et al. (2016), είναι η δημιουργία ενός «Πιλοτικού 

Μοντέλου» με βάση το οποίο θα λειτουργεί η επιχείρηση. Το μοτίβο αυτό περιγράφεται σαν 

λειτουργία (Operate). Από την ανατροφοδότηση του πιλοτικού μοντέλου η επιχείρηση θα 

πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαθρωτικές αλλαγές ώστε όταν κλιμακωθεί ο 

μετασχηματισμός να μην εμφανιστούν τα ίδια προβλήματα. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 

δημιουργία ενός πλάνου-οδηγού (Track) για την συνέχιση της διαδικασίας. Το πλάνο αυτό 

θα θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Από την άλλη πλευρά οι Berman & Bell (2011) παρουσιάζουν ένα μοτίβο ψηφιακού 

μετασχηματισμού που έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας της εκάστοτε 

επιχείρησης. Για την περιγραφή αυτού του μοτίβου χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα 

«μονοπάτια» που εξαρτώνται από το αντικείμενο του κλάδου, τις πιέσεις των ανταγωνιστών 

και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι ερευνητές περιγράφουν τα τρία μονοπάτια ως 

συνάρτηση του επιπέδου μετασχηματισμού της εμπειρίας των πελατών και των διαδικασιών. 

Στο πρώτο «μονοπάτι» ανήκουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κυρίως φυσικό προϊόν και οι 

ανάγκες των επιχειρήσεων για πληροφορίες είναι περιορισμένες. Σε αυτές τις επιχειρήσεις 

προτείνεται η δημιουργία και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις διαδικασίες και στη 

συνέχεια, για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, η προσφορά μιας νέας πρότασης αξίας 

στους καταναλωτές. Στο δεύτερο «μονοπάτι» βρίσκονται επιχειρήσεις όπου οι 

προσφερόμενες προτάσεις αξίας είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες (Διαδίκτυο ή κινητές συσκευές) για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό το 

υποσύνολο επιχειρήσεων καλείται να ενισχύσει, να επεκτείνει και να αναδιαμορφώσει την 

πρόταση αξίας που προσφέρει αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Στην συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση, επέκταση και αναδιαμόρφωση 

των ψηφιακών διαδικασιών. Στο τρίτο και τελευταίο «μονοπάτι» οι επιχειρήσεις προσπαθούν 

να επαναπροσδιορίσουν την πρόταση αξίας προς τους καταναλωτές και να ανασχεδιάσουν 

τις διαδικασίες. Σε αυτό το στάδιο η διαδικασία ανασχεδιασμού των διαδικασιών και της 

πρότασης αξίας πραγματοποιείται ταυτόχρονα γι’ αυτό το λόγο αυτό το μονοπάτι 

πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από τους ηγέτες των κλάδων ή από επιχειρήσεις που 

θέλουν να γίνουν ηγέτες στον κλάδο.  

Πέρα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλη την επιχείρηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ψηφιακός μετασχηματισμός σε συγκεκριμένα τμήματα της επιχείρησης. 

Αυτός ο τύπος ψηφιακού μετασχηματισμού περιγράφεται από τους Briggs et al. (2016) και 

συναντάται στην βιβλιογραφία ως τα 5 Rs’ (Replatform, Revitalize, Remediate, Replace, 

Retrench). Με τον όρο Replatform περιγράφεται το σύνολο των αναβαθμίσεων που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν στις διαδικασίες της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ανάλυση 

και προσεκτικός χειρισμός. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των αναβαθμίσεων αφορούν τις 

τεχνικές αναβαθμίσεις, τις αναβαθμίσεις του λογισμικού ή την χρησιμοποίηση νέων 

περιβαλλόντων όπως είναι το υπολογιστικό νέφος. Η αναδιαμόρφωση (Revitalize) 

αναφέρεται σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες που μπορεί να υιοθετήσει η επιχείρηση κατ’ αρχήν 

για την βελτίωση της χρηστικότητας (καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες ή των 

εργαζομένων της επιχείρησης) και κατά δεύτερον στην χρήση τεχνολογιών για την ανάλυση 

των δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη μιας ευρείας οπτικής για τις ανάγκες των πελατών.  
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Η αναδιαμόρφωση (Remediate) αφορά  την διόρθωση των πολύπλοκων εσωτερικών 

διαδικασιών. Η χρήση δεδομένων ενδείκνυται για την απλοποίηση των εσωτερικών 

διαδικασιών καθώς και ο διαμοιρασμός δεδομένων μέσω συστημάτων με συνεργάτες και 

προμηθευτές. Το τέταρτο κατά σειρά R αφορά την πλήρη αντικατάσταση (Replace) των 

παλιών συστημάτων με νέα συστήματα που θα επαναπροσδιορίσουν τις ανάγκες τις 

επιχείρησης. Η αντικατάσταση παλιών συστημάτων συνεπάγεται αναδιαμόρφωση των 

διαδικασιών και απαλοιφή κάποιων ώστε η αντικατάσταση να θεωρηθεί επιτυχημένη και να 

ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τέλος, έχουμε το Retrench που αναφέρεται στις 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές οι αποφάσεις 

σχετίζονται με τον εξορθολογισμό του κινδύνου, την ενημέρωση των μετόχων και την 

ιεράρχηση των σταδίων.   
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3.2 Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης 
 

Το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης είναι ένα μέτρο με το οποίο μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει αναπτύξει την ψηφιακή και ηγετική 

της ικανότητας· όροι οι οποίοι αναλύονται εκτενώς στις παρακάτω υποενότητες.  

 3.2.1 Ψηφιακή Ικανότητα 
 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει η επιχείρηση να έχει 

πρωτίστως αναπτύξει κάποιες ικανότητες, τις λεγόμενες ψηφιακές ικανότητες (Digital 

Capabilities). Ο συγκεκριμένος όρος εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και ως ψηφιακή ένταση 

(Digital Intensity). Η ταύτιση αυτών των όρων επιβεβαιώνεται από την έρευνα του 

Westerman et al. (2011) που συνδέει την ψηφιακή ένταση με το επίπεδο των ψηφιακών 

ικανοτήτων της επιχείρησης, με το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις προσδοκίες των 

πελατών και των εργαζομένων. Επισημαίνεται η σημαντικότητας της αλληλεξάρτησης της 

ψηφιακής έντασης με τις ικανότητες της επιχείρησης και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην σχέση 

του τμήματος IT με τους εργαζομένους καθώς θεωρεί ότι οι ψηφιακές ευκαιρίες εμφανίζονται 

από την πληροφορική. 

Ο Westerman et al. (2012) στην έρευνα που πραγματοποίησε για το MIT Sloan 

Management και τη Capgemini Consulting προσδιορίζει την ψηφιακή ένταση ως το ύψος των 

επενδύσεων που πραγματοποιούνται ώστε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η επένδυση αυτή μεταβάλλει την εμπειρία των πελατών, τις εσωτερικές διαδικασίες και το 

επιχειρηματικό μοντέλο. Η εξέταση αυτού του όρου είναι σημαντική γιατί απεικονίζει την 

προσέγγιση της επιχείρησης για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εμπειρία 

των πελατών, στις διαδικασίες και στο επιχειρηματικό μοντέλο. Αφορά τόσο το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον γιατί όπως συμβαίνει πάντα 

αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τις σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και γενικότερα 

τους συνεργάτες.   

Σύμφωνα με την έρευνα της Bonnet et al. (2015) για την Capgemini η ψηφιακή ικανότητα 

και η ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών έχει σαν σκοπό την βελτίωση της αλληλεπίδρασης 

των πελατών και των εργαζομένων με την επιχείρηση και τις εσωτερικές διαδικασίες, 

αντίστοιχα. Πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθεια ενεργοποίησης των εργαζομένων 

δημιουργούν forum επικοινωνίας ή δίνουν κίνητρα για την ανάπτυξη ιδεών. Από τα πλέον 

γνωστά παραδείγματα για την ενεργοποίηση και την ευρύτερη επικοινωνία των εργαζομένων 

είναι η κίνηση στην οποία προχώρησε η Google πριν χρόνια με την αντικατάσταση των 

γραφείων με μεγάλους χώρους εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να ανταλλάσσουν ιδέες και να 

επικοινωνούν καλύτερα. Μια άλλη καινοτομία στην οποία προχώρησε ήταν η δημιουργία 

χώρων παιχνιδιού για την ανάπτυξη ιδεών. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα επισημαίνετε ότι η 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών οδηγεί σε τυποποίηση των διαδικασιών, που έχει ως συνέπεια 

την ανάπτυξη καινοτομιών, οι οποίες βοηθούν στον ολικό ή μερικό ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών. Ο ανασχεδιασμός πραγματοποιείται με την ένταξη καινούριων λογισμικών ή 

την απαλοιφή διαδικασιών που δεν προσθέτουν αξία στην τελική εκροή. 

Για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όσον αφορά τις ψηφιακές 

ικανότητες, οι επιχειρήσεις καλούνται να μετασχηματίσουν την εμπειρία των πελατών, τις 

διαδικασίες και το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η επιχείρηση. Όπως είναι φανερό 

είναι δύσκολο να δοθεί το ίδιο επίπεδο βαρύτητας σε όλους τους τομείς για τον 

μετασχηματισμό της επιχείρησης καθώς ο ταυτόχρονος μετασχηματισμός συνεπάγεται ένα 
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οικονομικό βάρος το οποίο μπορεί να θεωρεί υψηλό για τις επιχειρήσεις. Ο οικονομικός 

παράγοντας, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, καθορίζει από πού θα ξεκινήσει ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός αφού κάποιες ενέργειες μετασχηματισμού απαιτούν λιγότερους πόρους. 

Εκτός όμως από το οικονομικό βάρος, η υιοθέτηση νέου τρόπου εργασίας σε όλο το φάσμα 

της επιχείρησης θα οδηγήσει σε ανισορροπία στο εσωτερικό αν η επιχείρηση δεν έχει τον 

απαραίτητο συντονισμό από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη.    

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει την κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε σχέση με την ψηφιακή ένταση που παρατηρείται στις επιχειρήσεις των χωρών κατά το 

έτος 2015. Βασίζεται στο συνολικό αριθμό τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους εκτός από τον 

χρηματοοικονομικό κλάδο και περισσότερους από 10 εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις που 

απεικονίζονται είναι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό αριθμό τεχνολογιών11 από 10 έως 12 

τεχνολογίες. Όπως μπορούμε να δούμε και από το διάγραμμα η χώρα με την υψηλότερη 

ψηφιακή ένταση είναι η Δανία (10,8%) ενώ η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό είναι η 

Ελλάδα (0,256%). Ο μέσος όρος των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,28%. Από 

τον μέσο όρο των 28 χώρων συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δεν 

προχωρούν στην υιοθέτηση τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις ψηφιακές ικανότητες και θα 

βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.   

 

 

Εικόνα 3-4: Δείκτης Ψηφιακής Έντασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2015. Πηγή: European 

Commission, Digital Scoreboard, Προσπελάστηκε 15/01/2017. 

 

 

                                                           
11Στην λίστα των τεχνολογιών περιλαμβάνονται: η χρήση Διαδικτύου  από την πλειοψηφία των 

εργαζομένων, πρόσβαση σε εξειδικευμένα ICT τεχνολογίες, σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο > 30 

Mbps, χρήση κινητών συσκευών από τους εργαζομένους πάνω από 20%,  ύπαρξη ιστοσελίδας, χρήση  

λειτουργιών που χαρακτηρίζονται ως «sophisticated» στην ιστοσελίδα, παρουσία στα κοινωνικά μέσα, 

χρήση ERP λογισμικού, χρήση CRM λογισμικού, ηλεκτρονικός διαμοιρασμός των πληροφοριών για 

την αλυσίδα προμηθειών, το 1% των εσόδων να προέρχεται από πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, χρήση 

των δυνατοτήτων που διαδικτύου για πωλήσεις κατευθείαν στους πελάτες (B2C).  
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I. Εμπειρία Πελατών  

 

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσμα ο 

χαρακτηρισμός των χρηστών ως «ψηφιακοί χρήστες» (Digital Users) να εδραιωθεί και 

σύμφωνα με τον Brenner et al. (2014) να χαρακτηρίζονται έτσι όλοι όσοι πραγματοποιούν 

ενέργειες στον ψηφιακό κόσμο, από τους περιστασιακούς χρήστες που απλά αναζητούν 

πληροφορίες στο Διαδίκτυο μέχρι τους χρήστες που η εργασία τους σχετίζεται με το ψηφιακό 

κόσμο. Ο ψηφιακός χρήστης βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών που πραγματοποιούν οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να μετασχηματιστούν ψηφιακά καθώς πλέον το βάρος 

τοποθετείται στις ενέργειες που πραγματοποιεί και στα δεδομένα που αφήνει κατά την 

διάρκεια περιήγησης στον Ιστό. Ακόμα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσεγγίσουν τους 

χρήστες με την χρήση κοινωνικών μέσων και τον μετασχηματισμό των τρόπων προώθησης.  

Ο πελάτης στο Κέντρο των Διαδικασιών  

 

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή της 

εμπειρίας των πελατών. Εκτός από την γενική αλλαγή στην εμπειρία, άλλαξε και ο τρόπος με 

τον οποίο οι καταναλωτές-πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους. Τις διαφορές ανάμεσα 

στην ηλεκτρονική και μη εμπειρία των πελατών προσδιορίζουν η Rose et al. (2011) και 

επισημαίνουν πως κάθε μια από τις παρακάτω διαφορές έχει τα θετικά και τα αρνητικά της 

στοιχεία. Μια κύρια διαφορά αφορά το βαθμό προσωπικής επαφής που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στον πελάτη και στον πωλητή. Η προσωπική επαφή μιας φυσικής αγοράς έχει ως 

επακόλουθο ο πωλητής να αναπτύσσει επικοινωνία με τον πελάτη, να ψυχολογεί καλύτερα 

τις διαθέσεις του και να κατευθύνει την διαδικασία της αγοράς. Όμως αυτό το είδος επαφής 

εκλείπει σε μια ηλεκτρονική αγορά αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εργαλεία 

επιχειρηματικής ανάλυσης για να «καταλάβουν» την διάθεση και να προσδιορίσουν τον 

χαρακτήρα του καταναλωτή. Μια άλλη διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο πληροφόρησης του 

πελάτη. Ο πελάτης αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει καλύτερη πληροφόρηση 

για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσει καθώς είναι αναρτημένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος, υπάρχουν αξιολογήσεις από άλλους χρήστες και μπορούν να αναζητήσουν 

παράλληλα πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Η πληροφόρηση του δεν περιορίζεται στις 

ερωτήσεις που θέτει στον υπάλληλο ή στην παρουσίαση του προϊόντος ή στις γνώσεις του 

υπαλλήλου. Η παράμετρος της πληροφόρησης είναι σύμφωνα με τον Setia et al. (2013) αυτή 

που καθορίζει και το ποσό καλή είναι η εξυπηρέτηση που παρέχεται. Οι πελάτες πλέον δεν 

υπόκεινται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τις ώρες των καταστημάτων αλλά μπορούν 

να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε μια αγορά. Τέλος, η επωνυμία 

της επιχείρησης ενισχύεται περισσότερο μέσα από το Διαδίκτυο καθώς υπάρχουν διάφορα 

οπτικοακουστικά μέσα που παρέχονται με χαμηλότερο κόστος από ότι θα απαιτούνταν σε ένα 

φυσικό κατάστημα. 

Η δύναμη των πελατών στην ψηφιακή εποχή είναι τόσο μεγάλη που πλέον οι πελάτες 

επηρεάζουν την επιχείρηση και όχι το αντίστροφο. Γι’ αυτό προτείνονται, από τον Brenner et 

al. (2014), τρεις νέες αρχές κατά τις οποίες ο χρήστης, η χρήση και η χρησιμότητα είναι το 

κέντρο όλων των ενεργειών (User-, Use-, Utility-Centric). Άρα, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να 

κατανοήσουν, να αναλύσουν τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των χρηστών-πελατών και σε 

τελικό στάδιο να εντοπίσουν το μηχανισμό επηρεασμού τους. Η δύναμη που βρίσκεται στα 

χέρια των πελατών είναι απόρροια του γεγονότος ότι ο ανταγωνιστής βρίσκεται ένα κλικ 

μακριά και δεν υπάρχει προσωπική επαφή με τον πελάτη. Η άποψη του πελάτη-καταναλωτή 

για την επιχείρηση δημιουργείται, πλέον, από το πόσο γρήγορα απαντάει η επιχείρηση στα 
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αιτήματα των πελατών, την ταχύτητα απόκρισης της ιστοσελίδας, την ασφάλεια των 

συναλλαγών και των στοιχείων του, την εξυπηρέτηση που προσφέρει η επιχείρηση κατά την 

διάρκεια μια παραγγελίας. Ένα ακόμα στοιχείο που σκιαγραφεί τις προσδοκίες των χρηστών 

από μια ψηφιακή επιχείρηση, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε από το DeVine & 

Gilson (2010) είναι το γεγονός ότι οι πελάτες περιμένουν από την εκάστοτε επιχείρηση με 

την οποία συναλλάσσονται άμεση απάντηση όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους, 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, ευκολία και ταχύτητα. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι επιχειρήσεις να αλλάξουν τη στρατηγική που 

ακολουθούν εξαιτίας της δύναμης που έχει αποκτήσει ο πελάτης· κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από το Harvard Business Review (2015). Πλέον οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν 

μια νέα στρατηγική όπου επίκεντρο θα είναι ο πελάτης και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως 

«Customer-Centric» στρατηγική, διαπίστωση στην οποία καταλήγει και η έρευνα του DeVine 

& Gilson (2010). Για να το πετύχουν αυτό δεν χρειάζεται μόνο να ενισχύσουν τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν αλλά να αλλάξουν ολοκληρωτικά την κουλτούρα της επιχείρησης. Κρίνεται 

απαραίτητη μια γενική αναδιαμόρφωση των διαδικασιών ώστε να συλλέγονται όσα 

περισσότερα δεδομένα γίνεται, να επεξεργάζονται και να λαμβάνονται οι κατάλληλες 

αποφάσεις για την στήριξη και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης στρατηγικής. Η 

αναδιαμόρφωση των διαδικασιών, σύμφωνα με το DeVine & Gilson (2010), θα πρέπει να 

γίνει αφού πρώτα σκιαγραφηθεί το «ταξίδι» που ακολουθούν οι καταναλωτές μέχρι την 

ολοκλήρωση της αγοράς τους. Από το σύνολο της βιβλιογραφίας σχετικά με τον τουριστικό 

κλάδο εμφανίζονται τρία στάδια που περιγράφουν το «ταξίδι» των καταναλωτών. Τα στάδια 

αυτά είναι: η αναζήτηση πληροφοριών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, κατά την 

διάρκεια και μετά το ταξίδι οπού γίνονται οι κριτικές για την εμπειρία που αποκόμισαν. Άρα, 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα δύο πρώτα στάδια καθώς η 

παροχή μιας εξειδικευμένης εμπειρίας θα έχει ως αποτέλεσμα μια θετική κριτική, την διάδοση 

της επιχείρησης και ίσως την επανάληψη της αγοράς. Η εκπαίδευση των εργαζομένων, ίσως 

να είναι απαραίτητη, για να εκτελούνται με τον αποδοτικότερο τρόπο οι διαδικασίες. Όλα 

αυτά οδηγούν σε μια ριζική αναδιαμόρφωση των διαδικασιών άρα και σε ένα επιπλέον 

οικονομικό βάρος για την επιχείρηση που σύμφωνα με το DeVine & Gilson (2010) μπορεί να 

δημιουργήσει ενστάσεις σε στελέχη. Στη ίδια έρευνα αναφέρονται ότι τα αποτέλεσμα από την 

υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για την επιχείρηση. 

Σε μια «Customer-Centric» στρατηγική είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί 

συμπεριφοριστική ψυχολογία12 για την αναδιαμόρφωση των διαδικασιών. Μεγάλο μέρος της 

βιβλιογραφίας επισημαίνει ότι η αλλαγή των διαδικασιών μπορεί να αυξήσει την ευχαρίστηση 

των καταναλωτών όμως πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η εφαρμογή συμπεριφοριστικής 

ψυχολογίας έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Για την εξέταση της παραπάνω 

διαπίστωσης οι DeVine & Gilson (2010) πραγματοποιήσαν ένα πείραμα σε μια ασφαλιστική 

εταιρία. Το πείραμα αφορούσε πελάτες με χρόνιες ασθένειες και τον καλύτερο έλεγχο τους. 

Καθότι παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν δεν είχαν στεφθεί από επιτυχία η επιχείρηση 

πραγματοποίησε αυτό το πρόγραμμα στηρίζοντας το σε αρχές της συμπεριφοριστικής 

επιστήμης (Behavioral Science) & Experiential Principles. Ύστερα από την ολοκλήρωση του 

πειράματος τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: οι πελάτες της νέας μεθόδου ήταν 7% πιο 

ικανοποιημένοι από τους παλιούς, το επίπεδο ικανοποίησης του προς την εταιρία αυξήθηκε 

κατά 8% και ο καινούριος τρόπος προσέγγισης τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν κατά 5%. Εν 

κατακλείδι, ένας νέος τρόπος προσέγγισης των πελατών μπορεί να επιφέρει θετικά 

                                                           
12Αναπτύχθηκε από τον Τζον Γουάτσον και βασίζεται στο φιλοσοφικό ρεύμα του Πραγματισμού. 

Η συμπεριφοριστική ψυχολογία ή συμπεριφορισμός πρεσβεύει πως η συμπεριφορά των ατόμων 

διαμορφώνεται από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.  
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αποτελέσματα για την επιχείρηση τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους, οι 

οποίοι δήλωσαν πως η ικανοποίηση που λάμβαναν μέσα από την εργασία τους αυξήθηκε και 

δημιούργησε ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.  

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μετασχηματίζουν τον τρόπο 

προσέλκυσης των πελατών και τις διαδικασίες τους και να προσπαθούν διαρκώς να 

προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία κατά την αγορά προϊόντων. Αυτή η διατύπωση 

εμφανίζεται και στην έρευνα του Rawson et al. (2013) όπου η παροχή μιας υπηρεσίας 

συνδυασμένης με τις διαδικασίες της επιχείρησης προσφέρει καλύτερη εμπειρία στους 

καταναλωτές.  Η σύνδεση των διαδικασιών με την εμπειρία των καταναλωτών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ακαριαία καθώς χρειάζεται μια εσωτερική προεργασία ώστε να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις. Θα πρέπει να ταξινομηθούν οι λειτουργίες, να 

κατανοηθούν οι διαδικασίες, στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ο ανασχεδιασμός των 

διαδικασιών και η αλλαγή στην κουλτούρα. Κομβικό σημείο είναι η επιχείρηση να 

αναπροσαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες της σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνει από το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον.    

O Fitzgerald et. al (2014) θεωρεί την εμπειρία των καταναλωτών μια σημαντική 

παράμετρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προτρέπει η εκκίνηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού να πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο τμήμα καθώς οι ψηφιακές 

τεχνολογίες ενδείκνυται γι’ αυτόν τον τομέα όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Οι Berman and  Bell (2011) υποστηρίζουν την ίδια άποψη και προτείνουν μια 

διαδικασία τριών σειριακών σταδίων για να ολοκληρωθεί η αλλαγή της εμπειρίας των 

πελατών. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την αύξηση της αξίας των προϊόντων· παρέχοντας 

στον καταναλωτή υπηρεσίες που θα διαφοροποιήσουν το προϊόν από αυτό των 

ανταγωνιστών. Η παροχή επιπλέον υπηρεσιών θεωρείται ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 

προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση και την βοηθά να αποκτήσει 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Πολλά φυσικά προϊόντα συνδυάζονται με την παροχή μιας 

ψηφιακής υπηρεσίας στην προσπάθεια της επιχείρησης να μετασχηματιστεί προς την 

ψηφιακή εποχή. Για παράδειγμα τα πολυκαταστήματα Macy’s στην Αμερική προχωρούν 

στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν· χρησιμοποιώντας στα δοκιμαστήρια 

καθρέφτες που είναι ικανοί να αιχμαλωτίσουν ψηφιακά το είδωλο, και στη συνέχεια δίνουν 

τη δυνατότητα στον πελάτη να τα συνδυάζει με άλλα αντικείμενα όπως παπούτσια, τσάντες 

με το πάτημα ενός κουμπιού. Το δεύτερο στάδιο, κατά τους Berman and  Bell (2011), είναι η 

αύξηση των κερδών μέσα από επέκταση αυτού που προσφέρεται δηλαδή η προσφορά μιας 

υπηρεσίας (όχι απαραίτητα δικής του παραγωγής) που σε συνδυασμό με το παραγόμενο 

προϊόν ή υπηρεσία να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές αφού απολαμβάνουν μια 

επιπλέον αξία. Αύξηση της αξίας ενός προϊόντος με την χρήση επιπλέον υπηρεσιών 

εμφανίζεται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας όπου χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από 

την τηλεμετρία μπορεί η εταιρία να παρέχει οδική βοήθεια στους πελάτες όποτε είναι 

αναγκαίο. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η επανεξέταση των κύριων στοιχείων για μια 

νέα πρόταση αξίας που είναι αποτέλεσμα της νέας εικόνας που έχει η επιχείρηση για την 

αγορά, την οικονομία μέσα από τις αναφορές των εργαλείων επιχειρηματικής ευφυίας. Σε 

σημαντικό συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα του DeVine & Gilson (2010) όπου τονίζεται η 

σημασία που έχει το τελικό αποτέλεσμα που λαμβάνουν οι καταναλωτές, άρα οι επιχειρήσεις 

καλούνται να επανεξετάζουν διαρκώς τα στοιχεία της προσφερόμενης πρότασης αξίας. Με 

την χρήση αυτών των στοιχείων δίνεται η ευκαιρία για τη δημιουργία μιας νέας πρότασης 

αξίας. Αυτό συνέβη και στον κλάδο των εκδόσεων και συγκεκριμένα στα περιοδικά. 

Αναγνωρίζοντας την  στροφή των καταναλωτών στα ψηφιακά μέσα δημιούργησαν 

εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε το κοινό τους, μειώθηκαν τα έξοδα τους καθώς 

περιόρισαν την ποσότητα των εντύπων τους και αύξησαν τα έσοδα από τις διαφημίσεις καθώς 

προσέφεραν περισσότερα μέσα για τη διαφήμιση των επιχειρήσεων. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις πολυεθνικών και η εμπειρία που 

προσφέρουν στο εκάστοτε καταναλωτικό κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται η 

δυνατότητα στην επιχείρηση να προσαρμόσει την εμπειρία των πελατών στην εκάστοτε χώρα 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποδοτικότητα και τα κέρδη ενώ δοκιμάζονται διαφορετικά 

μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύτερη απόδοση σε όλες τις χώρες δραστηριότητας. 

Την ίδια άποψη των Berman and Bell (2011) ασπάζεται ο Rawson et al. (2013) όπου 

παραθέτει ένα παράδειγμα μιας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων. Στα κατά τόπους 

υποκαταστήματα δόθηκε η «ελευθερία» στις ομάδες διοίκησης να προσαρμόσουν με τον 

αποδοτικότερο κατά αυτούς τρόπου τις γενικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση των πελατών. 

Αυτό που πέτυχε η συγκεκριμένη ενέργεια, ήταν να δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα 

εξυπηρέτησης ταυτόχρονα, να συγκρίνονται τα αποτελέσματα και να αποκτά η επιχείρηση 

επιπλέον πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Μια ακόμα επιχείρηση που 

προχώρησε στην αυτονομία των υποκαταστημάτων της εκάστοτε χώρας είναι η Volvo, που 

σύμφωνα με τους Tannou & Westerman (2012), τα δεδομένα που συλλέγονται από τις 

κεντρικές βάσεις δεδομένων αναλύονται και οι αναφορές στέλνονται στην διοίκηση της κάθε 

χώρας η οποία χαράζει την αποδοτικότερη στρατηγική. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

διαχείριση των λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα. Μια άλλη επιχείρηση που προσαρμόζει 

τον τρόπο λειτουργίας της ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει υποκαταστήματα είναι η 

Starbucks που αποτελεί μια πολυεθνική εταιρία με υποκαταστήματα σε 62 χώρες (σύμφωνα 

με τη συνέντευξη που παραχώρησαν στον Fitzgerald (2013)). Ένα παράδειγμα που παραθέτει 

ο Adam Brotman σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και 

ακόμα περισσότερο οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου δεν είναι εξίσου διαδεδομένες σε 

όλες τις χώρες. Ακόμα και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση δεν είναι 

ανεπτυγμένες ή εξίσου ανεπτυγμένες σε όλες τις χώρες δραστηριότητας.  

Κοινωνικά Μέσα και Πελάτες 
 

Πριν την ψηφιακή εποχή οι σχέσεις που μπορούσαν να αναπτυχθούν ανάμεσα στην 

επιχείρηση και τους πελάτες ήταν κυρίως από την επαφή στο κατάστημα ή και από την 

αλληλογραφία. Με την διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή οι 

επιχειρήσεις ανέπτυξαν ιστοσελίδες για να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους πελάτες 

τους. Στις μέρες μας όμως, η επαφή με την επιχείρηση πραγματοποιείται μέσα από τα 

κοινωνικά μέσα και τις εφαρμογές. Η χρήση, όμως, των ψηφιακών τεχνολογιών πέρα από την 

επαφή με τους πελάτες έχει ως αποτέλεσμα την συλλογή στοιχείων τα οποία είναι ικανά να 

προσφέρουν μια ακόμα πιο εξειδικευμένη εμπειρία. Η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των 

καταναλωτών έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των υπαρχουσών σχέσεων και τη 

δημιουργία νέων. Πιο συγκεκριμένα,  στην έρευνα των Gallaugher & Ransbotham (2010) 

αναφέρεται ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων ενίσχυσε τις σχέσεις της επιχείρησης με τους 

πελάτες αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή οι πελάτες ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με την 

επιχείρηση. Οι νέες πιθανές σχέσεις που δημιουργήθηκαν σχετίζονται με τον δημόσιο 

χαρακτήρα των κοινωνικών μέσων όπου άλλες επιχειρήσεις ή άλλοι καταναλωτές μπορούν 

να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών αλλά και το 

αντίστροφό δηλαδή των πελατών με την επιχείρηση. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις 

μπορούν να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση των πελατών μεταξύ τους.  

Η αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πελάτες και οι δυνατότητες 

που προσφέρονται από την εκμετάλλευση των δεδομένων έχει σαν αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να υιοθετούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την χρήση των συγκεκριμένων 

τεχνολογιών. Ακόμα, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις σχέσεις της επιχείρησης με 

τους καταναλωτές είναι ένας από τους λόγους που οι επιχειρήσεις προχώρησαν στην 
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υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων. Συγκεκριμένα, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται 

το ποσοστό χρήσης των κοινωνικών μέσων από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους από το 

2013 μέχρι το 2016. Συγκεκριμένα για το 2016 το ποσοστό χρήσης των κοινωνικών μέσων 

για τις μεγάλες επιχειρήσεις (πράσινη γραμμή) είναι κοντά στο 50%, για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις (κόκκινη γραμμή) υπολογίζεται ότι το ποσοστό είναι κοντά στο 30% ενώ οι 

μικρές επιχειρήσεις (μπλε γραμμή) βρίσκονται κοντά στο 20%. Αυτό που παρατηρείται είναι 

ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων η χρήση κοινωνικών μέσων έχει μια 

αυξανόμενη τάση· αφού η χρήση τους και η δημιουργία εξωτερικών σελίδων που συνδέονται 

με την επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή κατάταξη της επιχείρησης στις μηχανές 

αναζήτησης όσον αφορά τα οργανικά αποτελέσματα, Search Engine Optimization (SEO), τα 

οποία δεν μπορούν να βελτιωθούν με πληρωμή. Η κατάταξη αυτή σύμφωνα με την 

Βλαχοπούλου (2014) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας σύνθετους αλγορίθμους που 

εξετάζουν διάφορα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων, ένα από τα οποία είναι και ο αριθμός 

των εξωτερικών ιστοσελίδων που αφορούν την επιχείρηση. 

  

 

Εικόνα 3-5: Ποσοστό Χρήσης Κοινωνικών Μέσων από Επιχειρήσεις (ανεξαρτήτου μεγέθους). Πηγή: 

European Commission, Digital Scoreboard. Προσπελάστηκε: 15/01/2017. 

Ο στόχος της επιχείρησης από την χρησιμοποίηση των κοινωνικών μέσων είναι η 

προώθηση της επωνυμίας και η αύξηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την επιχείρηση. 

Ακόμα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσδιορίσουν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών 

όπως επισημαίνει και ο Westerman et al. (2011). Η δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων εκ 

μέρους της επιχείρησης οδηγεί σύμφωνα με τον Westerman et al. (2011) στην ενίσχυση της 

πιστότητας των πελατών προς την επιχείρηση. Μια νέα τακτική προώθησης είναι η χρήση 

«πρεσβευτών» (Social Media Ambassadors). Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση 

πραγματοποιεί μια επιπλέον προώθηση καθώς το προϊόν προτείνεται σε ένα κοινό το οποίο 

επηρεάζεται από τον «πρεσβευτή». Στην κατηγορία των «πρεσβευτών» ανήκουν οι Bloggers, 

οι Youtubers οι οποίοι χρησιμοποιούν, αξιολογούν και προτείνουν το προϊόν. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος προώθησης, αποκτά με την πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερη 

δύναμη και γι’ αυτό δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους. Από την 

άλλη πλευρά οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να πληροφορούνται για 

τα «νέα» της επιχείρησης, να ενημερώνονται από τις κριτικές άλλων χρηστών για τα προϊόντα 

(στην έρευνα  DeVine & Gilson (2010) αναφέρεται ότι οι πελάτες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις διαδικτυακές κριτικές). Κάποιες φορές τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούνται εκ μέρους 

των πελατών για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια ή τα παράπονα προς την επιχείρηση 

εκμεταλλευόμενοι την δύναμη των κοινωνικών μέσων και τις δυνατότητες ταχείας 

εξάπλωσης του μηνύματος.  
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Ένας κλάδος ο οποίος άλλαξε ριζικά από την εξάπλωση και την μεγάλη απήχηση των 

κοινωνικών μέσων είναι ο κλάδος του τουρισμού. Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Xiang & Gretzel (2010) όπου από ένα σύνολο 10.383 

αποτελεσμάτων 1150 αποτελέσματα (11% περίπου) είναι αποτελέσματα από κοινωνικά 

μέσα.13 Οι εικονικές κοινότητες όπως το igougo.com ή το lonelyplanet.com αντιπροσωπεύουν 

το 40% (456 από τις 1150 κριτικές), που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό. Το υψηλό αυτό 

ποσοστό πιθανότατα να οφείλεται στην φήμη και στην εμπειρία που έχουν αυτές οι 

ιστοσελίδες για τα ταξίδια. Οι κριτικές των καταναλωτών σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες 

αντιπροσωπεύουν το 27% ενώ τα blog ανεξάρτητα από το ένα είναι προσωπικά ή όχι 

αντιπροσωπεύουν το 15%. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αντιπροσωπεύουν το 9% 

ενώ κοινωνικά μέσα όπως το Youtube αντιπροσωπεύουν το 7%. Ένα 2% αντιπροσωπεύει όλα 

τα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα όπως το Wikipedia κτλ..   

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα κοινωνικά μέσα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση του τουριστικού τομέα. Άρα, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί 

μετασχηματισμός στον τρόπο προώθησης και να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνικές μάρκετινγκ. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω στόχος μιας προώθησης είναι να γίνει γνωστή σε όλο το 

κοινό έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε μια κατηγορία τεχνικών που η Βλαχοπούλου (2014) 

χαρακτηρίζει ως μάρκετινγκ επιδόσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το συνεργατικό και 

το ιογενές μάρκετινγκ. Το ιογενές μάρκετινγκ στηρίζεται στην ταχύτητα διάδοσης του 

μηνύματος ενώ το συνεργατικό στην παραπομπή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Από τους 

πιο πρόσφατους και ενδιαφέροντες τρόπους προώθησης είναι το Advergaming και το 

Gamification. Η εξάπλωση στηρίζεται όπως αναφέρει η Βλαχοπούλου (2014) στην 

αναζήτηση έξυπνων και διασκεδαστικών τρόπων προώθησης. Κοινό χαρακτηριστικό όλων 

των τρόπων προώθησης μέσα από το Διαδίκτυο είναι το χαμηλό κόστος για την δημιουργία 

και την προώθηση της διαφήμισης κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Woodcock et al. 

(2011). Ακόμα, αναφέρεται ότι από την συλλογή δεδομένων δίνεται η δυνατότητα στις 

διαφημιστικές εκστρατείες να προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να είναι πιο επιτυχημένες 

και να προσαρμόζονται ακόμα οι διαδικασίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.  

Το σύνολο των επικοινωνιών που αναπτύσσει η επιχείρηση με το εξωτερικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από ποικιλία και περιπλοκότητα. Για την περιγραφή τους χρησιμοποιείται το 

μοτίβο «3-M Framework» που παρουσιάζεται μέσα από τους Gallaugher & Ransbotham 

(2010). Το μοτίβο αυτό σκιαγραφεί τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται με την 

επιχείρηση όπως η επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες ή το αντίστροφο, καθώς και 

το σύνολο των επικοινωνιών που επηρεάζουν την επιχείρηση όπως η επικοινωνία μεταξύ των 

πελατών. Τα 3-M προέρχονται από τα αρχικά των λέξεων Megaphone (Μεγάφωνο), Magnet 

(Μαγνήτης) και Monitor (Παρακολούθηση) οι οποίες προκύπτουν από τις ιδιότητες των 

κοινωνικών μέσων. Η ευρεία χρήση των κοινωνικών μέσων από τους καταναλωτές έχει σαν 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν ως μεγάφωνο (Megaphone) για να 

ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό, να προωθούν την επιχείρηση και να αποκτούν νέους 

πελάτες, συνεργάτες ή ακόμα και υπαλλήλους. Μια δυνατότητα που προσφέρουν τα 

κοινωνικά μέσα είναι η δημιουργία διαφημίσεων και η προώθηση τους με βάση τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Με αυτό τον τρόπο «μαγνητίζουν» (Magnet) 

νέους πιθανούς πελάτες και διευρύνουν το καταναλωτικό κοινό. Μια βασική προϋπόθεση που 

τονίζουν και οι ερευνητές Gallaugher & Ransbotham (2010) είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου 

κοινωνικού δικτύου εκ μέρους της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλα τα 

κοινωνικά μέσα προσφέρουν τρόπους στις επιχειρήσεις για να διαφημιστούν· για παράδειγμα 

                                                           
13Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει πως υπάρχει «χώρος» στις μηχανές αναζήτησης που παρουσιάζουν 

αποτελέσματα εκτός κοινωνικών μέσων. Άρα, όπως επισημαίνεται και στην έρευνα μπορούν να 

αναπτυχθούν και άλλοι τρόποι προώθησης που να ανταγωνίζονται τα κοινωνικά μέσα.  
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το Facebook προσφέρει δυο ειδών διαφημίσεις: τις πληρωμένες και τις προωθούμενες, που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μαγνήτης για νέους πελάτες. Με την χρήση πληρωμένων 

διαφημίσεων σύμφωνα με την Βλαχοπούλου (2014) η επιχείρηση μπορεί να επιλέγει το 

κοινό-στόχο για την εμφάνιση της διαφήμισης. Απόρροια των πληρωμένων διαφημίσεων 

είναι το Sponsored Stories όπου εμφανίζονται μηνύματα στις ενημερώσεις των φίλων. Το 

δεύτερο είδος είναι οι προωθούμενες αναρτήσεις όπου η επιχείρηση έναντι ενός χρηματικού 

ποσού μπορεί να εμφανίζεται για συγκεκριμένες μέρες στην κορυφή των ενημερώσεων του 

χρήστη. Το τελευταίο M αναφέρεται στην «παρακολούθηση» (Monitor) που 

πραγματοποιείται στις συζητήσεις ανάμεσα στους πελάτες για τον προσδιορισμό της 

διάθεσης των χρηστών προς την επιχείρηση. Μέσα από την παρακολούθηση των 

αλληλεπιδράσεων οι επιχειρήσεις είναι ικανές να διαβλέπουν την διάθεση των 

συμμετεχόντων και παρεμβαίνουν είτε δημόσια είτε ιδιωτικά προς όφελος της επιχείρησης.  

Το CRM είναι ένα σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων το οποίο 

χρησιμοποιείται από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων με σκοπό την βελτίωση των σχέσεων 

της επιχείρησης με τους πελάτες. Η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων και η χρήση τους από 

τους πελάτες και τις επιχειρήσεις είχε σαν συνέπεια το παραδοσιακό CRM να μην είναι 

αρκετό για την διαχείριση των σχέσεων. Το νέο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

που σχετίζεται με τα κοινωνικά μέσα ονομάζεται CRM 2.0 ή Social CRM (SCRM) και 

συνδυάζει το παραδοσιακό σύστημα CRM με τα κοινωνικά μέσα. Με τον όρο Social CRM ο 

Greenberg (2010) προσδιορίζει τη φιλοσοφία και την επιχειρηματική στρατηγική που 

υποστηρίζεται από τα απαραίτητα συστήματα και τεχνολογία. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε 

ώστε να συνδέει τους πελάτες με την επιχείρηση και από την αλληλεπίδραση τους να 

προκύψει όφελος και για τις δύο πλευρές. Ο Woodcock et al. (2011) αναφέρει πως ο ρόλος 

του SCRM είναι η σύνδεση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων των πελάτων με τα κοινωνικά 

δίκτυα ενώ η «σωστή» χρήση ενός SCRM θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη 

αλληλεπίδραση με τους πελάτες και στη συνεχόμενη ενημέρωση των καταναλωτών για 

προϊόντα ή προσφορές. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι η αύξηση των πωλήσεων και η μείωση 

του κόστους καθώς η επιχείρηση θα έχει καλύτερη πληροφόρηση για τις ανάγκες των 

πελατών της. Τα αποτελέσματα των Trainor et al. (2014) αποδεικνύουν ότι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν συνεχώς τα κοινωνικά μέσα και χρησιμοποιούν πελατο-κεντρικά συστήματα 

έχουν αναπτύξει καλύτερες ικανότητες Social CRM. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 

αναμενόμενα καθώς η επιχείρηση έχει επενδύσει σε συστήματα για την «παρακολούθηση» 

και την επαφή με τους πελάτες της. Ωστόσο, ο άμεσος επηρεασμός των πελατο-κεντρικών 

συστημάτων και του Social CRM είναι σημαντικός μόνο στο μοντέλο B2B γιατί στο μοντέλο 

B2C οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι καθαρά συναλλακτικές και από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συστήματα που θα ενισχύσουν αυτές τις 

σχέσεις.  

II. Διαδικασίες της Επιχείρησης   

 

Όπως είναι ευρέως γνωστό η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα οι 

διαδικασίες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων να είναι αποδοτικές και επεκτάσιμες. Η 

υιοθέτηση ακόμα και ενός απλού πληροφοριακού συστήματος όπως είναι τα Συστήματα 

Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) ή Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management, CRM) οδηγούν σε αύξηση της 

αποδοτικότητας και της ποιότητας των κύριων διαδικασιών. Ακόμα και στα πιο απλά 

λογισμικά που υιοθετούνται, όπως είναι τα παραπάνω, δημιουργούνται για την επιχείρηση 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αλλαγές στον τρόπο διεκπεραίωσης των εργασιών. Όσο 

πιο εξειδικευμένα είναι τα λογισμικά τόσο πιο δύσκολα αντιγράφονται από τους 
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ανταγωνιστές και πιο σημαντικές είναι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, 

αντίστοιχα. Ωστόσο, η επιτυχής υιοθέτηση και χρήση ενός συστήματος από μια επιχείρηση ή 

οργανισμό δεν εγγυάται ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα για μια άλλη επιχείρηση καθώς 

εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών που είναι διαφορετικές για κάθε επιχείρηση. Η 

εισαγωγή αυτοματισμών έχει σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αλλαγή του τρόπου 

λειτουργίας των τμημάτων. 

Σύμφωνα με το βιβλίο του Westerman (2014) και την έρευνα Westerman et al. (2011) η 

εισαγωγή νέων πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών στο τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης έχει ως συνέπεια η εταιρία να προσαρμόζεται ταχύτερα στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος άρα να προσαρμόζει τις στρατηγικές της ευκολότερα και να αναπτύσσει 

περισσότερες καινοτομίες. Αυτό όμως που θεωρείται σημαντικό από τον Westerman είναι το 

τεχνολογικό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχει η επιχείρηση για να πραγματοποιήσει αυτές τις 

αλλαγές. Έχοντας ένα τεχνολογικό υπόβαθρο άρα και μεγαλύτερη εξοικείωση με την 

τεχνολογία είναι πιο εύκολο τα προσωπικό να προσαρμοστεί στις αλλαγές που θα 

πραγματοποιηθούν ή ακόμα και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί 

η αλλαγή. Επίσης, ένα αξιόλογο τεχνολογικό υπόβαθρο θα μειώσει τα εμπόδια για την 

πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η σημαντικότητα του τεχνολογικού 

υποβάθρου υπογραμμίζεται και από τους Wang et al. (2016) στην έρευνα που 

πραγματοποιήσαν για την υιοθέτηση εφαρμογών MHRS σε ξενοδοχεία στη Ταιβάν. Πέρα 

όμως από το τεχνολογικό υπόβαθρο σημαντικό κατά τους ερευνητές είναι η ύπαρξη ενός 

σχετικού πλεονεκτήματος, η πολυπλοκότητα και η συμβατότητα που θα έχει το προς 

υιοθέτηση σύστημα. Ακόμα, σημαντικά στοιχεία πέρα από τα θέματα που σχετίζονται με την 

τεχνολογία είναι η υποστήριξη από ένα ανώτερο στέλεχος, το μέγεθος της επιχείρησης, το 

εξωτερικό περιβάλλον, οι καταναλωτές και η ένταση της πληροφορίας.  

Οι Berman & Bell (2011) στην έρευνα τους για το Institute for Business Value (IBM) 

σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αναφέρουν πως για την αναδιαμόρφωση των 

διαδικασιών θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακές ικανότητες τόσο στο προσωπικό όσο και 

στο καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης. Με άλλα λόγια αναφέρουν πως η εκπαίδευση των 

εργαζομένων για την νέα ψηφιακή πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την 

εκπαίδευση των καταναλωτών. Ακόμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύνδεση όλων των 

λειτουργιών της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης με τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

επιχείρησης όπως είναι οι προμηθευτές ή οι μηχανικοί. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες που προκύπτουν σχετικά με τα αποθέματα 

πρώτων υλών ή προβλημάτων που προκύπτουν στην γραμμή παραγωγής. Η επιχείρηση που 

μπορεί να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα ενημέρωσης των εξωτερικών συνεργατών 

καταφέρνει να μειώνει το κόστος αποθεμάτων. Ενώ το τελικό στάδιο είναι η  σύνδεση και η 

βελτιστοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τους πελάτες και τα στοιχεία της αλυσίδας 

αξίας.  

Ανασχεδιασμός των διαδικασιών μπορεί να προκύψει και από την υιοθέτηση τεχνολογιών 

Web 2.014 και την δημιουργία μιας νέας «μορφής» επιχείρησης την λεγόμενη Networked 

Enterprises. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τους Bughin & Chui (2010), 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των αυτών των τεχνολογιών προσπαθούν να συνδέσουν 

τους εργαζομένους στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και να διευρύνουν τα όρια της 

επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές)· αλλάζοντας τον 

τρόπο επικοινωνίας. Οφέλη εμφανίζονται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι δικτυωμένες στο 

                                                           
14Περιγράφει τη δυνατότητα των χρηστών να συνεργάζονται και να διαμοιράζονται πληροφορίες 

μέσα από το Διαδίκτυο και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής και επαγγελματικής 

ζωής. 
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εσωτερικό (internally networked), στο εξωτερικό (externally networked) και πλήρως (fully 

networked). Τα οφέλη αυτά σχετίζονται με την ταχύτητα απόκτησης γνώσεων με αποτέλεσμα 

την βελτίωση του τρόπου προώθησης, την ικανοποίηση των καταναλωτών, την μείωση του 

κόστους ανεξάρτητα από την μορφή του. Όπως είναι επόμενο τα οφέλη αυτά είναι ανάλογα 

με το βαθμό υιοθέτησης τους από την εκάστοτε επιχείρηση. Παραδείγματος χάρη σύμφωνα 

με τα ευρήματα της έρευνας υπάρχει σημαντική συσχέτιση των πλήρως δικτυωμένων και των 

εξωτερικά δικτυωμένων επιχειρήσεων με το μερίδιο της αγοράς. Ακόμα η χρήση των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών ενισχύει τη λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα κλιμάκια που 

αντιστοιχεί σε μια πιο χαλαρή οργανωτική δομή όπου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και στη δημιουργία νέων προϊόντων. Επίσης, επισημαίνεται πως οι ηγέτες 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να ενισχύσουν το εσωτερικό της επιχείρησης και τις 

δομές, αντίθετα για την αύξηση του μεριδίου αγοράς οι επιχειρήσεις καλούνται να ενισχύσουν 

τις εξωτερικές δυνατότητες των συγκεκριμένων τεχνολογιών.  

Η United Parcel Service (UPS)15 που εξετάζεται στην μελέτη περίπτωσης του Kohli (2007) 

αποτελεί μια από τις πρώτες επιχειρήσεις που προχώρησαν σε ανασχεδιασμό των διαδικασιών 

τους· εκμεταλλευόμενη τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το σύνολο των προγραμμάτων 

του λογισμικού που χρησιμοποιούσε. Από την ανάλυση τους κατάφεραν να εντοπίσουν τους 

ζημιογόνους παράγοντες και με διαρθρωτικές κινήσεις κατάφεραν να τους εξαλείψουν. Οι 

ενέργειες στις οποίες προχώρησε είχαν σαν στόχο τη μείωση του γενικού λειτουργικού 

κόστους της επιχείρησης. Ένα από τα μεγαλύτερα κόστη που αντιμετώπιζε η επιχείρηση 

σχετιζόταν με την παράδοση δεμάτων σε περιοχές που βρίσκονταν εκτός των περιοχών 

συχνής εξυπηρέτησης· με την ανάθεση τους σε συνεργάτες κατάφερε να περιορίσει τον 

συγκεκριμένο ζημιογόνο παράγοντα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου αφορά τις ώρες παράδοσης και την απουσία των 

παραληπτών. Για να το αντιμετωπίσει αυτό η επιχείρηση προχώρησε στη σύνδεση της 

αλυσίδας αξίας με τους πελάτες (επαγγελματίες και ιδιώτες), δίνοντας τους τη δυνατότητα να 

εισάγουν πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των δεμάτων κατευθείαν στο εσωτερικό 

σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο μείωσε το κόστος και το χρόνο παράδοσης. Από την εισαγωγή 

των πληροφοριών από τους καταναλωτές «ανακαλύφθηκαν» νέες ώρες παράδοσης, οι οποίες 

οδήγησαν σε αλλαγή των ωραρίων παράδοσης αλλά και παραλαβής δεμάτων. Επίσης, η 

εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα της επιχείρησης δεν περιορίστηκε μόνο για τις ώρες 

παράδοσης, επεκτάθηκε στην διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων των παραληπτών με 

επιπλέον χρέωση. Με αυτό τον τρόπο μείωσε τον μεγάλο όγκο δεμάτων που δεν 

παραδίδονταν λόγω προβλημάτων στα στοιχεία. Όσον αφορά τις συνεργασίες της με άλλες 

επιχειρήσεις, όπως η Nikon και η Dell, ανακαλύφθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες 

χρησιμοποιούσαν διαφορετικά εργοστάσια για την προετοιμασία ενός δέματος. Η UPS 

πρότεινε στις επιχειρήσεις αυτές να αναλάβει την προετοιμασία του δέματος αφού διέθετε 

τον χώρο, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία με επιπλέον χρέωση. Πέρα από την επέκταση 

των δραστηριοτήτων της η επιχείρηση κατάφερε να μειώσει τα έξοδα μεταφοράς από το ένα 

εργοστάσιο στο άλλο και εξοικονόμησε χρόνο.  

Στην έρευνα των Neuhofer, Buhalis & Ladkin  (2015) παρουσιάζεται ως παράδειγμα το 

ξενοδοχείο Hotel Lugano Dante, το οποίο προχώρησε στην χρήση της πλατφόρμας HGRM. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες συνδέει όλες τις 

διαδικασίες στο εσωτερικό της επιχείρησης και συγχωνεύει τα δεδομένα που δέχεται από τις 

επιμέρους πλατφόρμες των υπαλλήλων και των επισκεπτών. Απώτερος σκοπός είναι η 

προσφορά προσωποιημένων υπηρεσιών αφού γίνεται σύνδεση του κάθε επισκέπτη με το 

                                                           
15Ιδρύθηκε το 1907 με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και λειτούργησε ως μία εταιρεία 

αγγελιοφόρων. Στις μέρες μας η εταιρία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες μεταφοράς δεμάτων 

σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες. 
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δωμάτιο, τις προτιμήσεις, την κατάσταση του δωματίου και την θέση του μέσα στο 

ξενοδοχείο. Η εξατομικευμένη εμπειρία του πελάτη ξεκινάει πριν από την άφιξη του στο 

ξενοδοχείο όπου ο πελάτης με την χρήση της εφαρμογής μπορεί να γνωστοποιήσει τις 

προτιμήσεις του και να γνωρίσει εικονικά το προσωπικό. Σε διάφορους χώρους στο 

ξενοδοχείο υπάρχουν Touch Points όπου συλλέγονται πληροφορίες και προσδιορίζεται τόσο 

η θέση των επισκεπτών όσο και των υπαλλήλων. Η καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας 

επιτυγχάνεται με την παροχή κινητών συσκευών στους υπαλλήλους για να είναι σε θέση να 

ενημερώνουν και να τροποποιούν συνέχεια την εφαρμογή. Οι πληροφορίες που εισάγονται 

στην εφαρμογή συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές για να επιτευχθεί καλύτερη λειτουργία. 

Η εμπειρία των πελάτων όμως δεν τελειώνει με την αποχώρηση τους από το ξενοδοχείο 

καθώς μετά το τέλος της διαμονής στέλνετε στον πελάτη  ευχαριστήριο σημείωμα από τον 

υπάλληλο που τον εξυπηρέτησε κατά το Check-out, μια διεύθυνση e-mail για την 

κοινοποίηση των παραπόνων στην επιχείρηση και την προτροπή να πραγματοποιήσουν 

κριτική στο Tripadvisor. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση επιθυμεί να κρατήσει επαφή με τον 

πελάτη.  

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς από το συγκεκριμένο παράδειγμα η επιχείρηση αναλύοντας 

τα δεδομένα που έχει μπορεί να ανακαλύψει τα τρωτά της σημεία ώστε να ανασχεδιάσει τις 

διαδικασίες και να επεκτείνει τις δραστηριότητες. Ο Briggs et al. (2016) αναφέρει ότι ένας 

ευρύτερος ανασχεδιασμός των διαδικασιών έχει σαν σκοπό να φέρει πιο κοντά τις πωλήσεις, 

τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, την αλυσίδα προμηθειών και το τμήμα συλλογής δεδομένων. 

Με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται διαδικασίες που δεν προσφέρουν επιπλέον αξία και δίνεται 

η ευκαιρία δημιουργίας νέων προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών. Σαφώς και ο 

επανασχεδιασμός των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και 

σε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών είναι η κατανόηση των συστημάτων που υπάρχουν, των διαδικασιών που 

ακολουθούνται και ο εντοπισμός των προβλημάτων. Στο βιβλίο του Chaffey (2016) 

συνοψίζονται οι τρόποι διαχείρισης των επιχειρηματικών διαδικασιών:  

1. Διαχείριση Επιχειρηματικών Αλλαγών (Business Process Management, BPM) 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από το Gartner είναι μια διαδικασία κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι για την βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση, ανάλυση και 

μέτρηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτός ο τρόπος ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών αλλαγών ανήκει στις τμηματικές ή σταδιακές αλλαγές, δηλαδή μικρές 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Είναι η αρχική μορφή 

μετασχηματισμού των διαδικασιών που ακολουθούνται σε μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τον 

Dennis et al. (2012) είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την βελτίωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Τα οφέλη που απορρέουν από την συγκεκριμένη μεθοδολογία σχετίζονται με 

την ικανότητα της επιχείρησης να προσαρμόζεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στις 

αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να 

υιοθετήσει ευκολότερα τα μοντέλα διαδικασιών που θεωρούνται επιτυχημένα και αποδοτικά 

σύμφωνα με άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης 

καθώς εξαλείφονται διαδικασίες που δεν προσθέτουν αξία.    

2. Αυτοματοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Automation, 

BPA) 

Σε αυτή την μορφή ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών χρησιμοποιούνται 

τεχνολογίες για να βελτιώσουν την απόδοση των υφιστάμενων διαδικασιών. Άρα, ο κίνδυνος 

αποτυχίας είναι χαμηλός. Ένα κλασικό παράδειγμα με το οποίο γίνεται πιο κατανοητός αυτός 

ο τρόπος ανασχεδιασμού είναι η χρήση Barcode σε μια βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον  Dennis 
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et al. (2012) σε αυτή τη μορφή ανασχεδιασμού χρησιμοποιούνται τεχνολογίες για τον 

εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το στάδιο 

στοχεύουν στην ενίσχυση ή στην απαλοιφή κάποιων διαδικασιών με σκοπό την μείωση του 

κόστους. Ωστόσο, αυτό που τονίζεται είναι ότι η εισαγωγή μιας τεχνολογίας δεν ενισχύει 

πάντα τις υπάρχουσες διαδικασίες καθώς μπορεί να μην αξιοποιηθεί κατάλληλα ή ακόμα και 

να μην είναι εύχρηστη για τους υπαλλήλους. 

3. Βελτίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Improvement, BPI) 

Ο ανασχεδιασμός που πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών ανήκει στην κατηγόρια αυτή. Η βελτίωση επέρχεται με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών ή την δημιουργία νέων δομών. Απώτερος σκοπός όλων αυτών είναι η αύξηση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Είναι μια λιγότερο 

δραστική προσέγγιση γι’ αυτό και ο κίνδυνος αποτυχίας είναι μεσαίος. Σύμφωνα με τον  

Dennis et al.  (2012) θεωρείται ότι αυτός ο τύπος ανασχεδιασμού έχει μεγαλύτερο ρίσκο από 

το Business Process Automation (BPA) καθώς πραγματοποιούνται περισσότερες αλλαγές 

στην επιχειρηματική διαδικασία.  

4. Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Re-engineering, 

BPR) 

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, σύμφωνα με τον Laudon & Laudon 

(2009), είναι η εκ βάθων επανεξέταση και ο εξ ολοκλήρου ανασχεδιασμός των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να αξιοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα.  Έχει σαν 

στόχο τον ριζικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών που ακολουθούνται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης και την εξάλειψη όποιων δεν θεωρούνται αποδοτικοί. Ο κίνδυνος αποτυχίας είναι 

υψηλός καθώς σχετίζεται με σημαντικές οργανωτικές και διαδικαστικές αλλαγές. Ακόμα, 

όπως αναφέρει ο Chaffey (2016) πολλοί ανασχεδιασμοί αυτού του τύπου συνδυάζονται με 

απολύσεις καθώς αλλάζει ο τρόπος πραγματοποίησης των εργασιών. Ωστόσο θεωρείται μια 

λάθος πρακτική καθώς η επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει διαρροή γνώσεων. Η 

σειριακή μέθοδος διεκπεραίωσής των διαδικασιών αντικαταστάθηκε από την μέθοδο 

«κυψέλη εργασίας» ή ομάδα εργασίας, όπως την περιγράφει ο Laudon & Laudon (2009). 

Παράδειγμα μια διαδικασίας ανασχεδιασμού μπορεί να θεωρηθεί η χρήση τεχνολογίας για 

την παρακολούθηση των οχημάτων και των εμπορευμάτων ή εργαλείων για την υποστήριξη 

της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. O Dennis et al. (2012) αναφέρει ότι αυτή η επιλογή 

χρησιμοποιείται όταν δημιουργείται η ανάγκη για ολικό ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Αυτό σημαίνει αλλαγή των βασικών δομών με τους οποίους πραγματοποιούνται 

οι επιχειρηματικές διαδικασίες.  

Εκτός από την χρήση συστημάτων και αυτοματισμών που μεταβάλλουν τον τρόπο με τον 

οποίο εκτελούνται οι διαδικασίες μιας επιχείρησης μια άλλη μεταβολή μπορεί να επέλθει από 

μια αλλαγή στην οργανωτική δομή της επιχείρησης λόγω νέων προϊόντων (έξυπνα προϊόντα) 

που παράγει η επιχείρηση τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Η μεταβολή της οργανωτικής δομής θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων τμημάτων 

ή την σύμπτυξη παλαιότερων. Οι αλλαγές του οργανογράμματος της εταιρίας 

παρουσιάζονται από τους Porter & Heppelmann (2015) και αφορούν την δημιουργία 

τεσσάρων νέων τμημάτων. Τα τμήματα αυτά μπορεί να προέρχονται από συνένωση των 

υπαρχόντων τμημάτων ή από την δημιουργία νέων τμημάτων που θα εποπτεύον άλλα 

τμήματα. Από τα πρώτα τμήματα τα οποία πρέπει να συγχωνευθούν είναι το τμήμα IT και το 

τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα προϊόντα έχει ως 

αποτέλεσμα την άμεση σύνδεση του τμήματος IT με το R&D καθώς θα πρέπει για τη 

σχεδίαση και την ανάπτυξη του προϊόντος να συμμετέχουν οι τεχνικοί του IT. Αποτέλεσμα 

της χρήσης έξυπνων συσκευών είναι η συλλογή πληροφοριών από την επιχείρηση. Οι 
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πληροφορίες αυτές πρέπει να αναλύονται από την επιχείρηση ώστε να αναπτύξει περαιτέρω 

το προϊόν· το νέο αυτό τμήμα ονομάζεται «Unified Data Organization» και υπεύθυνος είναι 

ο Chief Data Officer. Ακόμα, πρέπει να δημιουργηθούν νέα τμήματα τα οποία περικλείουν 

τα παλιά τμήματα. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι ο καλύτερος συντονισμός των 

τμημάτων που ασχολούνται με τους πελάτες και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το νέο τμήμα 

που αφορά τους πελάτες θα έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση των σχέσεων με τους 

πελάτες και θα αποτελείται από το τμήμα Marketing, Sales, Service and Support. Το γενικό 

συντονισμό των τμημάτων IT & R&D, της κατασκευής και του Service and Support θα την 

έχει το τμήμα DEV-OPS που θα επιβλέπει τις αναβαθμίσεις του προϊόντος και τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται μέσα από τις εφαρμογές. Όλες αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε ένα νέο 

οργανόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω όπου με μπλε εμφανίζονται οι 

παραδοσιακές λειτουργίες και με πορτοκαλί οι νέες.       

 

Εικόνα 3-6: Οργανόγραμμα Επιχείρησης πριν και μετά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Πηγή: Porter, M. E., & 

Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business 

Review, 93(10), 96-114.  

Η ανάπτυξη από την επιχείρηση έξυπνων συνδεδεμένων προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα 

την αλλαγή της αλυσίδας αξίας, όπως επισημαίνεται από τους Porter & Heppelmann (2015), 

καθώς πλέον τα προϊόντα αναπτύσσονται διαφορετικά και ταχύτερα αφού ο κύκλος ζωής των 

προϊόντων έχει μειωθεί. Οι επιχειρήσεις πλέον έκτος από την παραγωγή του προϊόντος θα 

πρέπει να μεριμνούν για τις αναβαθμίσεις του προϊόντος και για την ανάλυση των δεδομένων 

που συλλέγονται. Ακόμα και η κατασκευή των προϊόντων έχει γίνει πιο απλή  αφού κάποια 

κομμάτια είναι πλέον λογισμικό ενώ η αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής όπως έγινε 

στην Bosch οδηγεί σε αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη παραγωγή. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των καταναλωτών και του 

τρόπου προώθησης έχει αλλάξει το μάρκετινγκ της επιχείρησης. Η ύπαρξη έξυπνων, 

εξατομικευμένων προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναπτύσσουν προσωπικό 

διάλογο με τον κάθε πελάτη. Σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να ανανεώνεται συχνά χωρίς να 

χρειάζεται να είναι απαραίτητο να αλλάζει όλο το περίβλημα είναι φυσικό να χρειάζεται να 

αναπτυχθεί μια υπηρεσία υποστήριξης των καταναλωτών, η οποία θα  μπορεί να προβεί σε 

απομακρυσμένη διόρθωση του προβλήματος. Ένα τμήμα το οποίο επιβάλλεται να αναπτυχθεί 

λόγω των δεδομένων που συλλέγονται από τους καταναλωτές αλλά και των δεδομένων της 

επιχείρησης είναι το τμήμα ασφάλειας. Η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει ως 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο κλοπής σημαντικών 

δεδομένων. Όμως, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα των Neuhofer, Buhalis & Ladkin  
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(2015) παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια των δεδομένων θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο 

τόσο από τους ερευνητές όσο και από τους πελάτες, τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν 

ότι η παροχή δεδομένων δεν θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας εκ μέρους των πελατών αν 

λαμβάνουν προσωποιημένες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια της να 

προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της έχει δημιουργήσει κάποια ελάχιστα 

μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα 

των πελατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τμήματα αυτά υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 

επιχειρήσεις απλά αλλάζει η μορφή τους· για παράδειγμα μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί 

το τμήμα εξυπηρέτησης και service να αφορά περισσότερο την επιχείρηση και λιγότερο τους 

πελάτες αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να είναι μέρος της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης.  

ΙΙΙ. Επιχειρηματική Ανάλυση  
 

Η χρήση έξυπνων συσκευών, η δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα, η 

προσπέλαση ιστοσελίδων, η χρήση εφαρμογών ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο παίζει ένας 

χρήστης έχει ως αποτέλεσμα την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων που αφορούν τον 

εκάστοτε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι δομημένα ή αδόμητα. Τα δεδομένα αυτά, 

σύμφωνα με το άρθρο του Cerulus & Brazier (2017), συλλέγονται από τις επιχειρήσεις και 

αποθηκεύονται στο Υπολογιστικό Νέφος. Η καταγραφή και η αποθήκευση αυτών των 

δεδομένων, θεωρείται κατά το ίδιο άρθρο, πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αφού ύστερα από 

την κατάλληλη επεξεργασία (χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης (Business 

Analytics)) μπορούν να βελτιώσουν το προϊόν ή να πραγματοποιούν απομακρυσμένη 

συντήρηση εφόσον έχουν όλα τα στοιχεία για την εκάστοτε συσκευή ή να ανασχεδιάσουν τις 

διαδικασίες, σύμφωνα με τον Chaffey (2016). Η βελτίωση ή η συντήρηση του προϊόντος είναι 

αποτέλεσμα των δεδομένων που μετατράπηκαν σε γνώσεις, όπου σύμφωνα με τον Chaffey 

(2016) ορίζονται ως το σύνολο των πληροφοριών που κατέχει η επιχείρηση για το μικρό-

περιβάλλον, δηλαδή τους πελάτες, προμηθευτές, μεσάζοντες και ανταγωνιστές. Έχοντας 

αυτές τις γνώσεις η επιχείρηση μπορεί να βελτιστοποιήσει την στρατηγική της, τις τακτικές 

και τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι γνώσεις όπως και τα δεδομένα μπορούν να χωριστούν 

σε δομημένες και μη δομημένες. Ως δομημένες προσδιορίζονται οι γνώσεις με λεπτομερή 

στοιχεία που αφορούν διαδικασίες και διεργασίες ενώ μη δομημένες γνώσεις 

χαρακτηρίζονται οι γνώσεις που κατέχουν οι υπάλληλοι. Όλες αυτές τις εν δυνάμει 

πληροφορίες καλούνται τα στελέχη των επιχειρήσεων να τις χρησιμοποιήσουν και να λάβουν 

κατάλληλες αποφάσεις για την επιχείρηση.  

Πλέον, η χρήση εργαλείων Business Analytics θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τις 

επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Η σημαντικότητα της επιχειρηματικής 

ανάλυσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει 

τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την απόκτηση γνώσεων. Ωστόσο αυτό δεν 

αναιρεί το γεγονός ότι ακόμα και ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου μπορεί αποκομίζει 

γνώσεις. Η δημιουργία μιας σελίδας σε ένα κοινωνικό μέσο όπως παραδείγματος χάρη στο 

Facebook, έχει σαν αποτέλεσμα η επιχείρηση να λαμβάνει κάθε εβδομάδα αναφορές σχετικά 

με την απήχηση της σελίδας, των δημοσιεύσεων και των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

στη σελίδα γενικότερα. Ακόμα, η Google έχει αναπτύξει έναν ολόκληρο κλάδο που σχετίζεται 

με την ανάλυση δεδομένων, ο οποίος προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά τα εργαλεία 

δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορούν να ελέγχουν την απήχηση της σελίδας ή 

να πραγματοποιούν διαθρωτικές κινήσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.  

Τα εργαλεία του Business Intelligence & Analytics (BI&A) μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τρεις κατηγόριες, σύμφωνα με τον Chen et. al. (2012). Ο διαχωρισμός αυτός θεωρείται πιο 
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εξειδικευμένος καθώς στηρίζεται στην εξέλιξη που έχει επέλθει στον χώρο της 

επιχειρηματικής ανάλυσης και στην προέλευση των δεδομένων. Το BI&A 1.0, σύμφωνα με 

τον Chen et. al. (2012), θεωρείται θεμέλιο της επιχειρηματικής ανάλυσης καθώς τα δεδομένα 

είναι κυρίως δομημένα, συλλέγονται από εταιρίες (με όλες τις απαραίτητες νομικές δικλείδες) 

και αποθηκεύονται σε «εμπορικές» Relational Database Management System (RDBMS). Για 

την ανάλυση αυτών των δεδομένων χρησιμοποιούνται κυρίως στατιστικές μέθοδοι και 

μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων. Οι οργανωμένες βάσεις δεδομένων και οι αποθήκες δεδομένων 

είναι τα θεμέλια του BI&A 1.0. Το BI&A 2.0 σχετίζεται με δεδομένα που συλλέγονται από 

το Web 2.0 οπού το περιεχόμενο δημιουργείται από τους χρήστες ενώ χαρακτηρίζεται για την 

ευκολία και την προσαρμοστικότητα του. Τα δεδομένα λόγω της φύσης τους είναι αδόμητα 

και συλλέγονται με τα Cookies και τα Server Logs, έπειτα από την έγκριση των χρηστών. 

Επομένως, τα εργαλεία σχετίζονται με τα κοινωνικά δίκτυα και τα κοινωνικά μέσα, με την 

απάντηση ερωτήσεων, με την προσπάθεια εύρεσης της γνώμης του χρήστη. Τελευταία και 

πιο πρόσφατο είναι τα εργαλεία BI&A 3.0 ή Mobile BI που αφορούν αποκλειστικά δεδομένα 

που σχετίζονται με κινητές συσκευές ή Tablet. Τα δεδομένα σε αυτή την κατηγορία 

συλλέγονται από τις εφαρμογές και τους διάφορους αισθητήρες ενώ όπως αναφέρει ο Chen 

et. al. (2012) οι αναλύσεις είναι πιο προσωπομετρικές. Αναλυτικότερα τα εργαλεία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

BI&A 1.0 BI&A 2.0 BI&A 3.0 

- Relational Database 

Management 

System (RDBMS) 

& Data 

Warehousing 

- ELT & OLAP  

- Dashboards & 

Scorecards  

- Data Mining & 

Statistical Analysis 

- Information Retrieval and 

Extraction  

- Opinion Mining  

- Question Answering  

- Web Analytics and Web 

Intelligence  

- Social Media Analytics  

- Social Network Analysis  

- Spatial-Temporal 

Analysis  

- Location-Aware 

Analysis  

- Person-Centered 

Analysis  

- Context-Relevant 

Analysis  

- Mobile Visualization 

& HCI  

Table 3-1: Ταξινόμηση Εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυίας. Πηγή: Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. 
(2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS quarterly, 36(4), 1165-1188. 

Οι κύριες κατηγορίες εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης είναι πέντε και 

χαρακτηρίζονται ως τα κύρια εργαλεία, σύμφωνα με τον Chen et al. (2012) και συμβάλουν 

σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαλείων ( BI&A 1.0, BI&A 2.0, BI&A 3.0).  Οι 

ηλεκτρονικές κριτικές αποτελούν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι όλων των αγορών που 

πραγματοποιούνται από το Διαδίκτυο. Οι κριτικές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στον 

κλάδο του τουρισμού αφού κατά την διαδικασία οργάνωσης ενός ταξιδιού οι ταξιδιώτες 

αναζητούν πληροφορίες για το ξενοδοχείο, το εστιατόριο που θα επιλέξουν ή ακόμα και για 

την τοποθεσία την οποία θα επισκεφτούν. Άρα, η τεχνική Text Analytics είναι κατάλληλη για 

τον εντοπισμό των διαθέσεων των επισκεπτών. Σύμφωνα με τον ορισμό του Gartner, είναι η 

διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση αποκτά γνώση για τους πελάτες ή για την γενική 

εικόνα που υπάρχει για την επιχείρηση από ένα απλό κείμενο ή από ένα έγγραφο. Πιο 

συγκεκριμένα μπορεί να εντοπίσει τον τόνο σχολιασμού, την αιτία του σχολιασμού, τις 

πιθανές  περιπτώσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να ταξινομήσει τα θέματα που θίγονται μέσα 

στο κείμενο και τέλος να παραθέσει περιληπτικά τα κύρια σημεία του εγγράφου ή του 

κειμένου. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως αυτό το εργαλείο για να εντοπίσουν 

αρνητικά σχόλια και να δράσουν άμεσα ώστε να μην αναπτυχθεί κακή εικόνα για την 

επιχείρηση. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται ευρύτερα στον τουριστικό κλάδο και 

πιο συγκεκριμένα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη οι επιχειρήσεις 

μπορούν να εντοπίζουν τις λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα για να περιγράψουν την 
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εμπειρία διαμονής στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Στην έρευνα των Xiang et al. (2015) 

προσπάθησαν να εντοπίσουν τις λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα για διάφορα 

ξενοδοχεία των Ηνωμένων Πολιτειών και να εντοπίσουν μοτίβα που να περιγράφουν την 

διαμονή. Για παράδειγμα η καθαριότητα μπορεί να είναι ένα κίνητρο για την πραγματοποίηση 

μιας κριτικής ή η εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης. Ακόμα, η επιχείρηση μπορεί να 

εντοπίσει τι θεωρείται σημαντικό για συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών δηλαδή για 

οικογένειες με παιδία σημαντικό θεωρείται η παροχή υπηρεσιών και όχι η διαμόρφωση του 

δωματίου και τα αξιοθέατα που μπορεί να είναι δίπλα. Όπως αναφέρει ο Xiang et al. (2015) 

παρόμοιες αναλύσεις είναι ικανές να προσδιορίσουν τους παράγοντες που θεωρούνται 

σημαντικοί για τους ταξιδιώτες (όπως η υγιεινή) και να χρησιμοποιηθούν από τους 

υπεύθυνούς για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και για την λήψη των κατάλληλων 

αποφάσεων. 

Από την άλλη πλευρά η τεχνική Web Analytics , σύμφωνα και πάλι με τον ορισμό από 

τον Gartner, περιλαμβάνει ένα σύνολο εξειδικευμένων εφαρμογών ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, για την 

προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών με σκοπό την πραγματοποίηση ενεργειών προς 

όφελος της επιχείρησης και για την βελτιστοποίηση του ψηφιακού Marketing και των 

διαφημιστικών εκστρατειών. Λόγω της φύσης τους χρησιμοποιούνται κυρίως από 

επαγγελματίες του μάρκετινγκ, διαφημιστές, προγραμματιστές περιεχομένου και διαχειριστές 

ιστοσελίδων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά είναι ικανά να 

δημιουργήσουν αναφορές, να συνδυαστούν με άλλα εργαλεία ώστε να παρέχουν καλύτερα 

αποτελέσματα και πιο εξειδικευμένες αναφορές. Το Mobile Analytics μελετά την 

συμπεριφορά των επισκεπτών για τις ιστοσελίδες που είναι προσαρμοσμένες για κινητές 

συσκευές (κινητά ή Tablet) και συλλέγονται δεδομένα από τις εφαρμογές που υπάρχουν στη 

συσκευή. Τα δεδομένα αυτά στέλνονται στους Server της εκάστοτε εφαρμογής όταν γίνει 

σύνδεση στο Διαδίκτυο. Τα δεδομένα των κινητών συσκευών θεωρούνται μεγαλύτερης αξίας 

καθώς συλλέγουν δεδομένα, όπως αναφέρεται και μέσα στην έρευνα του Chen et al. (2012), 

που είναι προσωποιημένα, περιέχουν τοποθεσίες, είναι Context-Aware, Fine-Grained. Το 

Network Analytics, σύμφωνα με την έρευνα του Chen et al. (2012), δημιουργήθηκαν για την 

ανάλυση των διαδικτυακών κοινοτήτων και των δικτύων που δημιουργούνται από τα 

κοινωνικά μέσα. Χρησιμοποιούνται για το πιο απλό που είναι ο εντοπισμός των διαδικτυακών 

κοινοτήτων μέχρι για τον εντοπισμό εγκληματικών και τρομοκρατικών δικτύων. Τέλος, τα 

Data Analytics χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία δεν 

έχουν επεξεργαστεί, με απώτερο σκοπό την εξαγωγή ενός συμπεράσματος που θα βοηθήσει 

στην λήψη αποφάσεων. Αφορά κυρίως την επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται από το 

Διαδίκτυο. Όπως αναφέρει ο Chen et al. (2012) η βάση αυτών των τεχνολογιών είναι η 

εξόρυξη δεδομένων και η στατιστική ανάλυση.  

Κάποιες φορές πραγματοποιείται συνδυασμός τεχνικών επιχειρηματικής ανάλυσης για να 

αποκτήσουν οι επιχειρήσεις καλύτερη γνώση για τα πλεονεκτήματα και τις λέξεις που 

περιγράφουν καλύτερα την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη των επιχειρήσεων 

μπορούν να προσδιορίσουν την θέση της επιχείρησης αλλά και να τα δυνατά σημεία των 

ανταγωνιστών και όλου του κλάδου. Παράδειγμα αυτής της μεθόδου δίνεται από τους 

Krawczyk & Xiang (2016) οι οποίοι συνέλλεξαν κριτικές από την ιστοσελίδα Expedia.com 

για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ξενοδοχεία που αφορούσαν συγκεκριμένες 

αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιώντας Web Crawler. Στα ξενοδοχεία 

συμπεριλαμβάνονταν και μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι όμως για μεγαλύτερη αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε συγχώνευση των ξενοδοχείων που ανήκουν στον ίδιο 

όμιλο ενώ κάποιες λέξεις και τοποθεσίες όπως το Las Vegas αποκλείστηκαν από την 

αναζήτηση. Αρχικά πραγματοποιήθηκε Text Analysis για τον εντοπισμό των κύριων λέξεων 

που περιγράφουν το κάθε ξενοδοχείο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Correspondence 
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Analysis όπου εντοπίζεται ο συνδυασμός λέξεων και ξενοδοχείων ανάλογα με το ποσοστό 

χρήσης τους. Αυτή η ανάλυση μας οδηγεί στην δημιουργία ενός πίνακα-χάρτη όπου 

παρουσιάζονται ως γραμμές τα ξενοδοχεία και ως στήλες οι λέξεις που τα περιγράφουν. Η 

αξία του κάθε κελιού αντιπροσωπεύει τη συχνότητα που χρησιμοποιείται η εκάστοτε λέξη σε 

σχέση με τη συνολική συχνότητα των λέξεων για την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή 

επιχείρηση. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας χάρτης που παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν έναν ξενοδοχειακό όμιλό αλλά και τις διαφορές του από τους υπόλοιπους. 

Στην έρευνα των Rossetti, Stella, & Zanker (2016) χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

κριτικών η μέθοδος Topic Model που είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικής ανάλυσης που 

σύμφωνα με την άποψη του Blei (2012), περιγράφεται ως μια στατιστική Machine Learning 

Approach που δημιουργεί θεματικές ομάδες πληροφοριών από μεγάλα έγγραφα. Στην ουσία 

μπορεί μέσα από την «ανάγνωση» μιας κριτικής να εντοπίσει τι αρέσει ή όχι στον χρήστη άρα 

να προσδιορίσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του ξενοδοχείου. Από τις ομάδες των 

κριτικών που θα δημιουργηθούν θα δημιουργηθούν παράλληλα και ομάδες χρηστών με κοινά 

χαρακτηριστικά. Ο συνδυασμός αυτού του εργαλείου με άλλα εργαλεία είναι ικανός να 

προτείνει σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών συγκεκριμένα καταστήματα, ξενοδοχεία κτλ. 

που να ταιριάζουν στο προφίλ τους ενώ η επιχείρηση μπορεί να διαφημίζεται σε 

συγκεκριμένο κοινό άρα να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την διαφήμιση που 

πραγματοποιεί.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απώτερος σκοπός όλων αυτών τον εργαλείων είναι η 

απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την λήψη αποδοτικότερων και 

αποτελεσματικότερων αποφάσεων. Σύμφωνα με τους Sharma et al.  (2014) για την καλύτερη 

αξιοποίηση των πληροφοριών προτείνεται να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μοτίβο όπου 

μπορεί να περιγράφει ως ένας κύκλος με τρία κύρια σημεία, τα οποία είναι: Data to Insight, 

Insight to Decision, Decision to Value. 

 

Εικόνα 3-7: Αποδοτικότερη Εκμετάλλευση Δεδομένων. Πηγή: Sharma, R., Mithas, S., & Kankanhalli, A. 

(2014). Transforming decision-making processes: a research agenda for understanding the impact of business 

analytics on organisations. European Journal of Information Systems, 23(4), 433-441. 

Στο πρώτο σημείο του κύκλου, Data to Insight, συλλέγονται όλα τα δεδομένα από την 

επιχείρηση τα οποία ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία, σύμφωνα με τους Sharma et 

al.  (2014) είναι ικανά να φέρουν στο φως πληροφορίες τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί η 

επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση ή αύξηση μεταβλητών όπως είναι μείωση του κόστους, εκτίμηση εκ των προτέρων 

κάποιων εξόδων για την επιχείρησης, στοιχεία που σχετίζονται με την πιστότητα των 

πελατών. Ωστόσο, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον κλάδο, το καταναλωτικό κοινό, 

τους συνεργάτες ή ακόμα το εσωτερικό της επιχείρησης θα πρέπει να συνδυαστούν στοιχεία 

Insight to 
Decision

Decision to 
Value 

Data to 
Insight
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από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Στο δεύτερο σημείο του κύκλου, Insight to 

Decision, οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη 

αποφάσεων. Ένα σημαντικό εμπόδιο, σύμφωνα με τους Sharma et al.  (2014), είναι η 

απόρριψη κάποιων αποφάσεων είτε για οικονομικούς λόγους είτε γιατί μπορεί να μην 

θεωρηθεί αξιόλογη ιδέα. Ωστόσο είναι συχνό φαινόμενο στον βιομηχανικό κλάδο μια 

πρόταση για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία να απορριφθεί από μια επιχείρηση και στη συνέχεια 

να αναπτυχθεί από μια άλλη έχοντας θετικά αποτελέσματα. Στο τελευταίο σημείο του 

κύκλου, Decision to Value, που αφορά την τελική έγκριση που πρέπει να πάρει η απόφαση 

από τα ανώτερα στελέχη και τους μετόχους της επιχείρησης ώστε να εφαρμοστεί και να 

προσθέσει αξία στην επιχείρηση. Σε αυτό το στάδιο δημιουργούνται κυρίως τα προβλήματα 

καθώς κάποιες αποφάσεις μπορεί να θεωρηθούν μη συμφέρουσες για την επιχείρηση και να 

απορριφθούν. Θα πρέπει να πειστούν οι επενδυτές ότι η νέα ιδέα είναι ικανή να επιφέρει 

αλλαγές στην αγορά και να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης. Στα δύο τελευταία στάδια που 

σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων μπορούν να είναι καταστροφικά για μια επιχείρηση 

καθώς η διαδικασία λήψης μιας απόφασης μπορεί να είναι πολύπλοκη ή να μην εμπνέει τα 

ανώτερα στελέχη. Στην έρευνα των Sharma et al.  (2014) σημειώνεται ότι τα Business 

Analytics μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το επίπεδο των αποφάσεων αλλά 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το επίπεδο αποδοχής των αποφάσεων.     

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανάγκες της επιχείρησης θα πρέπει να επιλέγονται και τα 

κατάλληλα εργαλεία για την επεξεργασία των δεδομένων. Για να μπορούν να επεξεργαστούν 

το σύνολο των δεδομένων τους οι επιχειρήσεις συνδυάζουν εργαλεία και μεθόδους με σκοπό 

να επιλέξουν το βέλτιστο μείγμα εργαλείων και μεθόδων για τις ανάγκες τις επιχείρησης. Ο 

Chen et. al. (2012) στην έρευνα του παραθέτει έναν συγκεντρωτικό πίνακα με κατάλληλα 

δεδομένα και εργαλεία για κάθε έναν από τους βιομηχανικούς κλάδους. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας παρατίθενται ο πίνακας που επικεντρώνεται στις τεχνικές και τα εργαλεία 

που θεωρούνται κατάλληλα για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Applications Data Analytics Impacts 

- Recommender 

Systems  

- Social Media 

Monitoring 

and 

Analysis 

- Crowd-

Sourcing 

Systems  

- Social and 

Virtual Games 

- Search and User 

Logs 

- Customer 

Transaction 

Records 

- Customer-

Generated 

Content 

 

- Association 

Rule 

Mining 

- Database 

Segmentation 

and 

Clustering 

- Anomaly 

Detection 

- Graph Mining 

- Social Network 

Analysis 

- Text and Web 

Analytics 

- Sentiment and 

Affect 

Analysis 

- Long-Tail 

Marketing 

- Targeted and 

Personalized 

Recommenda

tion 

- Increased Sale 

and Customer 

Satisfaction 

Characteristics 

- Structured Web-

based 

- User-generated 

Content 

- Rich Network 

Information 

- Unstructured 

Informal Customer 

Opinions 
Table 3-2: Τρόποι Χρησιμοποιήσης Web Analytics σε Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Πηγή: Chen, H., 

Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS 

Quarterly, 36(4), 1165-1188. 
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Όπως βλέπουμε και από τον παραπάνω πίνακα τα δεδομένα συλλέγονται με τις μεθόδους 

Search και User Logs, από τις συναλλαγές των πελατών και από το περιεχόμενο που 

αναπτύσσουν οι χρήστες. Τα εργαλεία που θεωρούνται καταλληλότερα για επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικού εμπορίου σχετίζονται με την εύρεση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών-ατόμων σε 

μεγάλες βάσεις δεδομένων, ομαδοποίηση (Clustering) των πελατών για πιο εξιδεικευμένο 

διαχωρισμό Marketing, εργαλεία για την εύρεση ανωμαλιών στη συμπεριφορά των χρηστών 

και της διάθεσης-συμπεριφοράς του χρήστη, ανάλυση του κοινωνικού δικτύου του χρήστη 

και την επιρροή που έχει και  εργαλεία Text και Web Analytics. Όλες αυτές οι ενέργειες 

πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη του μοντέλου μάρκετινγκ Long-Tail16. Επίσης, αυτά τα 

εργαλεία παρέχουν την δυνατότητα στην επιχείρηση να πραγματοποιεί στοχευμένες και 

προσωποιημένες προτάσεις αγοράς. Στα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών είναι η αύξηση 

των πωλήσεων, η ικανοποίηση των χρηστών και η πιστότητα (loyalty) των πελατών που 

θεωρείται σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τη 

σημαντικότητα της πιστότητας των πελατών την αναδεικνύει και η πολιτική που ακολουθεί 

η Amazon όπου όπως παραθέτει ένα στέλεχος της στους Brynjolfsson et al. (2010). Η 

πολιτική της εταιρίας προσδιορίζει ότι ακόμα και εάν προϊόν δεν έχει υψηλές πωλήσεις η 

εταιρία οφείλει να το έχει στις αποθήκες καθώς υπάρχουν πελάτες που είναι σίγουροι ότι θα 

βρουν το προϊόν στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.  

Ακόμα στο Κεφάλαιο 10 του βιβλίου του Chaffey (2016) παραθέτετε η έρευνα της IDC 

(1999), όπου ερωτήθηκαν 355 στελέχη αμερικανικών εταιριών για τους απώτερους στόχους 

από την χρησιμοποίηση των γνώσεων. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν και οι λόγοι 

για τους οποίου η επιχείρηση προχώρησε στην χρήση των Business Analytics. Σύμφωνα με 

την έρευνα οι κυριότεροι λόγοι για την χρήση των γνώσεων είναι: η αύξηση των κερδών, η 

διατήρηση βασικών στελεχών, η αύξηση της διατήρησης ή/και της ικανοποίησης των 

πελατών. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορούν να σκιαγραφούν και στο παράδειγμα που 

παρατέθηκε παραπάνω για την UPS, η οποία με την ανάλυση των δεδομένων της κατάφερε 

να μειώσει το κόστος της και κατά συνέπεια να αυξήσει τα κέρδη της, να βελτιώσει τους 

χρόνους παράδοσης των δεμάτων, να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της, 

να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι απαντήσεις 

που έδωσαν τα στελέχη και τα ποσοστά που συγκέντρωσε η αντίστοιχη ερώτηση:  

                                                           
16 Το μοντέλο Long-Tail αναπτύχθηκε από τον Anderson στο άρθρο του ‘The Long Tail’ στο 

περιοδικό Wired Magazine το 2004. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα 

να προσφέρουν εξειδικευμένα προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό είχε 

αναπτυχθεί και πριν από τον προσδιορισμό του από τον Andreson. Σύμφωνα με την πηγή που 

επικαλείται η έρευνα του Brynjolfsson et al. (2010) το μοντέλο αυτό είχε εφαρμοστεί από τον ιδρυτή 

της Amazon οι οποίοι είχαν παρατηρήσει τον μεγάλο όγκο αδημοσίευτων βιβλίων που υπήρχαν στην 

αγορά.  
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III. Επιχειρηματικά Μοντέλα  
 

Η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν επηρεάζει μόνο την εμπειρία των 

πελατών ή τις διαδικασίες αλλά και το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης. Η υιοθέτηση 

ψηφιακών τεχνολογιών από την επιχείρηση, από τους πελάτες, από τους συνεργάτες αλλά και 

οι ψηφιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται αποτελούν τον μοχλό αναδιαμόρφωσης του 

επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης. Κλασικό παράδειγμα αλλαγής επιχειρηματικού 

μοντέλου αποτελεί η ύπαρξη ενός φυσικού καταστήματος και η μετέπειτα δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο έχουμε και επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν με 

μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς φυσικό κατάστημα, 

χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Ακόμα όμως και οι καθαρά ψηφιακές επιχειρήσεις 

προσπαθούν να μετασχηματίζονται διαρκώς για να μπορέσουν να διατηρηθούν στην αγορά.  

Το περιεχόμενο ανεξαρτήτως φύσης, η εμπειρία των πελατών και η πλατφόρμα αποτελούν 

σύμφωνα με τους Weill and Woerner (2013)17 τα κύρια συστατικά ενός ψηφιακού 

επιχειρηματικού μοντέλου. Το περιεχόμενο αποτελείται από πληροφορίες που συνοδεύουν το 

προϊόν ψηφιακό ή μη. Η εμπειρία των πελατών αποτελείται από το σύνολο των εργαλείων 

και των επιλογών που είναι στη διάθεση των πελατών της επιχείρησης. Τέλος, η πλατφόρμα 

συμπεριλαμβάνει τις ψηφιοποιημένες διαδικασίες, τα δεδομένα και τις υποδομές. Η χρήση 

πλατφόρμας μπορεί να αφορά τόσο το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και το 

εξωτερικό. Η Amazon αποτελεί το κλασικό παράδειγμα ηλεκτρονικής επιχείρησης η οποία 

προσφέρει στους πελάτες ψηφιακό (ταινίες, ηλεκτρονικά βιβλία, λογισμικό) και φυσικό 

περιεχόμενο (το σύνολο των αντικειμένων που πωλούνται). Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που 

προσφέρει στους πελάτες σχετίζεται με τη ιστοσελίδα και τις ψηφιοποιημένες 

επιχειρηματικές διαδικασίες, όπου αποτελούν και τις κύριες διαδικασίες που μπορεί να 

προσφέρει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακόμα, προσφέρει μια σειρά επιλογών και 

                                                           
17 Το κομμάτι αυτό αποτελεί όπως αναφέρεται μέσα στο αρχικό άρθρο είναι συνδυασμός δυο πηγών 

ενός βιβλίου P. Weill and M.R. Vitale, “Place to Space: Migrating to eBusiness Models” (Boston: 

Harvard Business Press, 2001) και της πηγής Rayport and Sviokla, “Managing in the Marketspace.” 

Εικόνα 3-8: Αιτίες για τη Χρήση Εργαλείων Επιχειρηματικής Ανάλυσης. Πηγή: Chaffey,D., (2016), 

‘‘Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή’’, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα.  
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υπηρεσιών κατά την διαδικασία αγοράς και παράδοσης, καλάθι αγορών, πολλαπλούς 

μεθόδους πληρωμής και μηνύματα για την παράδοση, αντίστοιχα. Δίνει ακόμα τη δυνατότητα 

αξιολόγησης του προϊόντος είτε βαθμολόγησης, είτε γραπτής κριτικής. Το σύνολο των 

εργαλείων που αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφονται με τον όρο «Sophisticated Tools» και 

είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που παρέχονται στους καταναλωτές, οι οποίες αναβαθμίζουν 

την συνολική διαδικασία. Τελευταίο συστατικό στοιχείο ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι 

η πλατφόρμα. Η εσωτερική πλατφόρμα της Amazon περιέχει τα δεδομένα των πελατών και 

ένα σύνολο εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση των πελατών εκ μέρους της επιχείρησης. 

Από την άλλη πλευρά η εξωτερική πλατφόρμα αφορά τις εφαρμογές για κινητά και tablet, 

την ιστοσελίδα για την αναζήτηση και την αγορά προϊόντων. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα και 

οι εκάστοτε συνεργασίες που μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση με άλλες. Στο παράδειγμα 

της Amazon η εξωτερική πλατφόρμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με τη UPS.   

Ο Fitzgerald et al. (2014) στην έρευνα του παραθέτει τρόπους με τους οποίους ένα 

παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο, εξελιγμένο 

επιχειρηματικό μοντέλο. Οι τρόποι αυτοί αφορούν την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης 

σε νέους καταναλωτές και νέες αγορές, την έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

την ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου και τη μετάβαση των φυσικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών σε ψηφιακή μορφή. Η τελευταία μορφή θεωρείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας η πιο δύσκολη μορφή μετασχηματισμού καθώς επιλέχθηκε λιγότερο από τους 

ερωτηθέντες. Είναι αναμενόμενο να αποτελεί την τελευταία επιλογή των ερωτηθέντων στην 

έρευνα του MIT Sloan Review και της Capgemini γιατί θεωρείται το τελευταίο στάδιο του 

ψηφιακού μετασχηματισμού μια επιχείρησης. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι 

όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσφέρουν το σύνολο της γκάμας των προϊόντων τους 

ή των υπηρεσιών τους ψηφιακά καθώς είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους. Ωστόσο, μπορούν 

να προσφέρουν υπηρεσίες με την χρήση φυσικών προϊόντων φέρνοντας τους 

ενδιαφερόμενους σε επαφή μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η AirBnB 

κατάφερε να φέρει σε επαφή τους ιδιοκτήτες αχρησιμοποίητων ακινήτων με άτομα που 

αναζητούσαν ένα σπίτι ή ένα δωμάτιο για διαμονή. Αυτό το εγχείρημα είχε σαν αποτέλεσμα 
όπως παρατηρεί ο Tham  (2016) την αλλαγή του μοντέλου από Business-2-Customer σε 

Customer-2-Customer.     

Στο άρθρο του Westerman et al. (2011) αναφέρεται πως η υιοθέτηση ενός νέου 

επιχειρηματικού μοντέλου διευρύνει τα «όρια» του ακολουθούμενου επιχειρηματικού 

μοντέλου. Η υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που θα έχει μεγαλύτερο 

ποσοστό χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της επιχείρησης 

πέρα από τον κύριο κλάδο δραστηριοποίησης ή την αλλαγή των σχέσεων με τους πελάτες. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η σύνδεση του υπάρχοντος προϊόντος ή υπηρεσίας 

με μια ψηφιακή τεχνολογία. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και μέσα στην έρευνα των Porter et 

al. (2015)  η επέκταση των ορίων ή των δυνατοτήτων του προϊόντος της επιχείρησης γίνεται 

σταδιακά. Αυτό οφείλεται στον χαρακτηριστικό του επαναπρογραμματισμού που 

αναφέρθηκε παραπάνω ως χαρακτηριστικό των ψηφιακών καινοτομιών. Αρχικά, η  επέκταση 

γίνεται με το στάδιο της παρακολούθησης. Στο στάδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην 

επιχείρηση να γνωρίζει σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε προϊόν και να αποστέλλει 

προειδοποιήσεις στον πελάτη σε περιπτώσεις απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια. Το επόμενο 

στάδιο είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος ή επίβλεψη της συσκευής ο οποίος υλοποιείται 

εύκολα με την πρόσθεση ή την αναβάθμιση του λογισμικού· που είναι επέκταση του 

προηγούμενου σταδίου. Δίνοντας σε μια συσκευή όλες αυτές τις δυνατότητες το επόμενο 

στάδιο είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διαδικασίας με την εισαγωγή ενός 

αλγορίθμου. Η αυτονομία που επιτυγχάνεται με την χρήση ενός βελτιστοποιοτικού 

αλγορίθμου είναι και το τελευταίο στάδιο. Το γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τη 

συγκεκριμένη έρευνα των Porter et al. (2015) είναι πως εάν ένα προϊόν συνδυαστεί με μια 
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τεχνολογία αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο της 

επιχείρησης και να μεταβάλλει τις δυνάμεις ανταγωνισμού εντός του κλάδου.   

Η ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική που θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις κατά την 

διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού θα οδηγήσει στην ψηφιοποιήση των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών αν πρόκειται για παραδοσιακές επιχειρήσεις ή στην διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων αν πρόκειται για καθαρά ψηφιακές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα που αναφέρονται και μέσα στην έρευνα των Bharadwaj et al. (2013) είναι η 

Amazon η οποία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και πλέον εκτός από το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ασχολείται και με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, παραγωγή Tablet, ενώ έχει 

δημιουργήσει και διαδικτυακό κανάλι. Κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προχώρησαν 

στην ανάπτυξη εφαρμογών, στην χρήση αισθητήρων για να γνωρίζουν εκ των προτέρων και 

κατά την διάρκεια της διαμονής τις προτιμήσεις των πελάτων τους για να τους προσφέρουν 

επιπλέον υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά η Nike, όπως αναφέρεται στην ίδια έρευνα, μια 

καθαρά παραδοσιακή επιχείρηση με φυσικό προϊόν χρησιμοποιεί εφαρμογές και αισθητήρες 

στα προϊόντα της για να συλλέξει πληροφορίες ικανές να προσφέρουν μια επιπλέον εμπειρία 

στους πελάτες της. Η ανάπτυξη εφαρμογών από την Nike μπορεί να είναι απόρροια μια 

συνεργασίας που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού ή ενός 

τμήματος που αναπτύχθηκε εντός της επιχείρησης. Για την επίτευξη μιας ψηφιακής 

επιχειρηματικής στρατηγικής αλλά και για την πραγματοποίηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργούν συνεργασίες με επιχειρήσεις 

εκτός του περιβάλλοντος τους ή ακόμα και με ανταγωνιστές. 

Μια από τις εταιρίες που με τον ψηφιακό μετασχηματισμό άλλαξε το επιχειρηματικό 

μοντέλο που ακολουθούσε είναι η Volvo. Σύμφωνα με τους Tannou & Westerman (2012), 

αιτίες του μετασχηματισμού στάθηκαν η αλλαγή των αναγκών των καταναλωτών και ο 

ανταγωνισμός στον κλάδο. Πριν τον ψηφιακό μετασχηματισμό η εταιρία ακολουθούσε ένα 

μοντέλο B2B όπου η επαφή με τους πελάτες-καταναλωτές προερχόταν αποκλειστικά μέσω 

των αντιπρόσωπων της εταιρίας. Πλέον, η εταιρία επιδιώκει να αναπτύξει και αυτή σχέσεις 

με τους τελικούς καταναλωτές δημιουργώντας ένα σύνθετο επιχειρηματικό μοντέλο B2B & 

B2C. Για να το πετύχει αυτό εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για 

την δημιουργία άμεσης επαφής. Οι νέες σχέσεις των πελατών με την επιχείρηση 

αναπτύσσονται μέσω των λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα που διαθέτει η επιχείρηση και 

από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως είναι η άμεση βοήθεια («Volvo on Call») όπου παρέχει 

πληροφορίες στον οδηγό. Ακόμα δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω 

εφαρμογής στο κινητό. Οι υπηρεσίες που προσφέρει σχετίζονται με τον έλεγχο των πορτών, 

την εύρεση του αυτοκινήτου, την έναρξη της θέρμανσης. Όλες αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν 

στην κατηγορία «Connected Cars». Συλλέγοντας όλα αυτά τα δεδομένα η επιχείρηση θα 

μπορέσει ευκολότερα να προσδιορίσει, να κατανοήσει τις ανάγκες των καταναλωτών και να 

προσαρμόσει κατάλληλα το Marketing που θα ακολουθήσει.  

Ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου δεν είναι απαραίτητο να συμβεί 

αποκλειστικά με την αλλαγή του ή την μετάβαση σε ένα άλλο. Στο άρθρο των Weill & 

Woerner (2013) αναφέρεται πως ο μετασχηματισμός μπορεί να γίνει στο εσωτερικό της 

εταιρίας και πιο συγκεκριμένα να αλλάξει η οργανωτική δομή και ο τομέας στον οποίο δίνεται 

μεγαλύτερο βάρος. Η αλλαγή της δομής της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την 

χρήση μιας νέας πλατφόρμας για την διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών ή αλλαγή στο  

τρόπο διεκπεραίωσης των εργασιών προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους 

εργαζομένους. Αν οι τρόποι αυτοί επιφέρουν και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα μπορεί να 

θεωρηθούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση 

αποφασίζει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων τότε θα ενδυναμώσει το τμήμα έρευνας 

και ανάπτυξης, το τμήμα για την συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων και την 
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παραγωγική διαδικασία. Μια ακόμα αφορμή για την πραγματοποίηση εσωτερικού ψηφιακού 

μετασχηματισμού είναι οι νέοι στόχοι που θέτονται από την επιχείρηση. Αν σαν στόχος τεθεί 

η αύξηση των ψηφιακών εσόδων, τότε η επιχείρηση καλείται να αναπτύξει μεγαλύτερη γκάμα 

ψηφιακού περιεχομένου και να ενισχύσει την σύνδεση των καταναλωτών με την επιχείρηση. 

Έτσι η επιχείρηση καλείται να δώσει το ανάλογο βάρος σύμφωνα με το στόχο που τέθηκε και 

να αναπτύξει τα ανάλογα στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου.  

Ένα παράδειγμα που παρουσιάζεται μέσα στο άρθρο των Weill and Woerner (2013) είναι 

η γνωστή εφημερίδα Wall Street Journal. Πριν την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών η 

συγκεκριμένη εφημερίδα ακολουθούσε συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο δίνοντας 

βαρύτητα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις όπως καλή ποιότητα εκτύπωσης, διανομή στους 

συνδρομητές, συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Με την εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και 

την υιοθέτηση τους αποφασίστηκε από τα στελέχη μια ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας. 

Η εφημερίδα προχώρησε στην υιοθέτηση περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών και 

προχώρησε στην προβολή της εφημερίδας μέσα από διαφορετικές συσκευές (κινητό, tablet, 

τηλεόραση). Ακόμα, η εταιρία συνεργάστηκε με παρεμφερή μέσα εμπλουτίζοντας το 

περιεχόμενο της όπως το Reuters και συνεργάστηκε με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες παρείχαν 

την εφημερίδα στο δικό τους καταναλωτικό κοινό. Μέσα από αυτή την διαδικασία η εταιρία 

κατάφερε να μετασχηματίσει την αξία που προσέφερε στους αναγνώστες της. Σε συνεργασία 

με άλλες επιχειρήσεις προχώρησε το περιοδικό The Economist. Συγκεκριμένα, η αλυσίδα 

καταστημάτων Starbucks κατά το ψηφιακό της μετασχηματισμό, σύμφωνα με το Rawson et 

al. (2013), προσέφερε δωρεάν το περιεχόμενο του περιοδικού. Για να μην χάσει την επαφή 

με τους αναγνώστες της και η Frankfurter Allgemeine Zeitung χρησιμοποιεί τα ψηφιακά 

μέσα, όπως αναφέρεται από τον Brenner et al. (2014), και επισημαίνεται πως και επιχειρήσεις 

από άλλους κλάδους όπως εμπόριο, χρηματοοικονομικά προχωρούν σε αυτού του είδους 

μετασχηματισμό.  

Όπως προαναφέρθηκε πολλές επιχειρήσεις κατά την διάρκεια του ψηφιακού 

μετασχηματισμού προχωρούν στη δημιουργία συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις. Με αυτό 

τον τρόπο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ενταχθούν σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα, όπου 

σύμφωνα με τους Weill & Woerner (2015), θα αποκομίζουν επιπλέον οφέλη. Οι Weill & 

Woerner (2015) προτείνουν τέσσερα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θεωρούν ότι 

αντιπροσωπεύουν την ψηφιακή εποχή. Για την υιοθέτηση κάποιου από αυτά τα μοντέλα θα 

πρέπει η επιχείρηση ή το στέλεχος να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο θέλουν να ελέγχουν 

την αλυσίδα αξίας ή να ανήκουν σε ένα οικοσύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των πελατών 

και δεύτερον να προσδιορίσουν το βαθμό που θέλουν να ξέρουν τους στόχους των 

καταναλωτών. Έχοντας προσδιορίσει αυτές τις παραμέτρους δημιουργούνται τέσσερα 

επιχειρηματικά μοντέλα το Supplier, Omnichannel, Ecosystem Driver Model και το Modular 

Producer Montel. Στο μοντέλο Supplier η επιχείρηση έχει μερική γνώση για τους πελάτες και 

λειτουργεί ως προμηθευτής στη αλυσίδα αξίας μιας άλλης επιχείρησης. Η Sony ανήκει σε 

αυτό το μοντέλο αφού προμηθεύει με προϊόντα τις επιχειρήσεις που τα πωλούν στους 

τελικούς καταναλωτές. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν 

τον κίνδυνο να μην γνωρίζουν τους πελάτες τους άρα τις ανάγκες του και να εξαλειφθούν. Ως 

μέτρο αντιμετώπισης οι επιχειρήσεις προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες ώστε 

να τους προσφέρουν καλύτερες και εξατομικευμένες λύσεις. Απώτερος στόχος τους είναι η 

μετάβαση από το συγκεκριμένο μοντέλο στο μοντέλο Omnichannel όπου οι επιχειρήσεις 

έχουν πλήρη γνώση των πελατών τους αλλά ανήκουν σε μια αλυσίδα αξίας. Η πλήρης γνώση 

των πελατών τους έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται 

σε ποιο στάδιο ζωής είναι οι πελάτες τους και προτείνουν τις ανάλογες προσφορές. Στο 

μοντέλο Ecosystem Driver ανήκουν οι επιχειρήσεις που έχουν άριστη γνώση των πελάτων 

τους και ανήκουν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες 

προσφέρουν μια γκάμα από προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία μπορεί να είναι συμπληρωματικά 
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ή ακόμα και ανταγωνιστικά, τέτοιες επιχειρήσεις είναι η Microsoft, Apple, Amazon. Η 

συμμετοχή σε ένα τέτοιο οικοσύστημα ενισχύει την προβολή των επιχειρήσεων, συμμετέχουν 

σε ένα οικοσύστημα συγκεκριμένου θέματος και καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των 

χρηστών. Στο τελικό μοντέλο, που είναι το Modular Producer, ανήκει το PayPal όπου 

προσφέρει μια υπηρεσία η οποία μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα οικοσυστήματα γι’ αυτό 

πρέπει να είναι προσαρμοστικό και να καλύπτει όλες τις νομικές προϋποθέσεις. Στα 

πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου ανήκει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

υποκατάστατα λόγω της φύσης του, κάτι που είναι πρωτοποριακό και καινοτόμο. Το 

μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η ελάχιστη γνώση των πελατών λόγω νομικών ή 

άλλων περιορισμών.  

3.2.2  Ηγετική Ικανότητα 
 

Ο δεύτερος όρος, Transformation Management Intensity, αναφέρεται στην δημιουργία 

των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες ηγετικές 

ικανότητες (Leadership Capabilities) για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. 

Υπάρχει άμεση συσχέτιση με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και τα μέσα με τα 

οποία θα πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός. Οι ηγετικές ικανότητες που δημιουργούνται 

θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τον διαχωρισμό των τεσσάρων επιπέδων 

ωρίμανσης και σχετίζεται με την απόδοση των επενδύσεων. Σύμφωνα με το βιβλίο του 

Westerman (2014) η ηγετική ικανότητα είναι σύνθεση τεσσάρων στοιχείων που σχετίζονται 

με το όραμα, τις διαδικασίες, την ψηφιακή διακυβέρνηση εντός της επιχείρησης και τις 

ψηφιακές τεχνολογίες που εισάγονται. Στον Westerman et al. (2011) η ηγετική ικανότητα 

σχετίζεται με την βαρύτητα που δίνεται στο όραμα και στην διαχείριση του ψηφιακού 

μέλλοντος της επιχείρησης.   

Για να είναι πετυχημένος ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει η πρωτοβουλία να 

ξεκινήσει από τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια και μετά να συνεχιστεί στα κατώτερα, 

αντίληψη στην οποία καταλήγει όλοι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η αντίληψη αυτή είναι 

αναμενόμενη καθώς η εισαγωγή καινοτομιών και ψηφιακών τεχνολογιών είναι μια διοικητική 

απόφαση με οικονομικό κόστος για την επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να αποφασιστεί από 

τα κατώτερα στελέχη. Πέρα όμως από το οικονομικό κόστος, η απόφαση για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό επηρεάζει την εργασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα τη θέση την οποία 

κατέχουν. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ανάπτυξη του ψηφιακού οράματος ανήκει στις 

αρμοδιότητες του Chief Digital Office. Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί το όραμα 

στους υπαλλήλους είναι καθοριστικός για την συνέχεια του ψηφιακού μετασχηματισμού 

καθώς θα πρέπει να παρακινήσει όλους τους εργαζομένους να συμβάλλουν στην 

πραγματοποίηση του. Όπως αναφέρει ο Westerman (2014) συνηθώς το ψηφιακό όραμα 

αφορά την εμπειρία των πελατών, τις διαδικασίες και συνδυασμό αυτών των δύο. Θα πρέπει, 

λοιπόν, να διατυπωθούν λεπτομερώς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί το 

όραμα.  

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στην συνολική αλλαγή.  Πόσο ενεργά 

θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι υποδεικνύει πόσο ισχυρές είναι οι ηγετικές ικανότητες του 

υπεύθυνου. Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων θεωρείται σημαντικός παράγοντας ώστε 

να αισθάνονται ότι είναι μέρος αυτής της αλλαγής και να προσαρμόζονται ταχύτερα στο 

καινούριο τρόπο λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό πολλές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει 

ολόκληρες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την επικοινωνία των εργαζομένων με σκοπό να 

ενισχύσουν την συνοχή και τη διαφάνεια μέσα στην επιχείρηση. Άλλοι θεωρούν ως 

σημαντικό το να δώσουν κίνητρο στους εργαζομένους να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό 
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διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συμμέτοχη και ενστερνίζονται ευκολότερα το νέο 

όραμα της επιχείρησης. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις των εργαζομένων 

για την βελτίωση και αλλαγή των δεδομένων καθώς γνωρίζουν την εκάστοτε διαδικασία 

καλύτερα από τα ανώτερα στελέχη τα οποία έχουν μια γενικότερη αντίληψη για τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι προτάσεις των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη και γίνεται 

προσπάθεια να υιοθετηθούν οι τεχνολογίες που θα καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες που 

διατυπώθηκαν. Αλλά και μετά την υιοθέτηση της τεχνολογίας οι παρατηρήσεις των 

εργαζόμενων λαμβάνονται υπόψη για να βελτιωθούν τα συγκεκριμένα κομμάτια στο μέλλον.  

Η ψηφιακή διακυβέρνηση, το τρίτο στοιχείο που προσδιορίζει την ηγετική ικανότητα, 

είναι αυτή που βοηθά στην επιτάχυνση της ψηφιακής μεταμόρφωσης καθώς αναφερόμαστε 

σε ενέργειες και διαδικασίες που πραγματοποιούνται εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή. Η 

ψηφιακή διακυβέρνηση έχει ως σκοπός της να τυποποιήσει τις διαδικασίες που γίνονται μέσα 

στην επιχείρηση, να εξαλείψει τις ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό αποτέλεσμα 

και να επιταχύνει την λήψη αποφάσεων. Άρα, η επιχείρηση ως σύνολο γίνεται 

αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη, γρηγορότερη, πιο διαφανείς και πιο αξιοκρατική. Τα 

αντανακλαστικά της επιχείρησης είναι καλύτερα τόσο για τις εξωτερικές αλλαγές όσο και για 

τις εσωτερικές. Η δημιουργία ενός πρότυπου με το οποίο διεξάγονται πλέον οι διαδικασίες 

έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται θολά σημεία· γι’ αυτό και ξεκινά από το οικονομικό 

τμήμα των επιχειρήσεων όπου οι διαφανείς διαδικασίες θεωρούνται προϋπόθεση.  

Σε μεγαλύτερη κλίμακα η ψηφιακή διακυβέρνηση στη δημόσια ζωή θεωρείται δείκτης 

ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αλλά και ένα μέτρο για να προσδιοριστεί ο βαθμός 

εξοικείωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς η χρήση 

τους είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση εργασιών. Ο μέσος όρος ψηφιακής 

διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2015 αγγίζει το 46,2%. Η σχετικά 

χαμηλή τιμή υποδηλώνει ότι δεν έχει επέλθει σε μεγάλο βαθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

στις χώρες της Ευρώπης, παρά τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ποσοστό αυτό 

περιγράφει άτομα τα οποία πραγματοποιήσαν συναλλαγή με το δημόσιο ηλεκτρονικά το 

τελευταίο έτος. Το ηλικιακό εύρος των ατόμων είναι από το 16 έως 74 ετών και περιλαμβάνει 

όλες τις συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν όπως είναι η λήψη πληροφοριών 

από ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών ή η λήψη επίσημων εντύπων ή αποστολή 

συμπληρωμένων εντύπων. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης με το 

δημόσιο μέσα από το Διαδίκτυο είναι η Δανία με ποσοστό 88,1%. Από την άλλη πλευρά η 

χώρα με το μικρότερο ποσοστό (10,8%) είναι η Ρουμανία. Όπως μπορούμε να δούμε και από 

το διάγραμμα οι περισσότερες χώρες 17 από τις 28 χώρες βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο 

της Ευρώπης γεγονός που θεωρείται καλό οιωνός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

χωρών αν θεωρηθεί ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι από τις σημαντικότερες μεταβλητές.   
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Εικόνα 3-9: Ποσοστό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2015. 

Πηγή: European Commission, Digital Scoreboard. Προσπελάστηκε 14/06/2017. 

Το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι η δημιουργία τεχνολογικών ηγετικών ικανοτήτων, 

όπου θα πρέπει να βρεθεί ο καταλληλότερος συνδυασμός δεξιοτήτων, προοπτικών και των 

IT δυνατοτήτων της επιχείρησης. Το τμήμα IT θεωρείται ένα από το σημαντικότερα τμήματα 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ωστόσο η μη ύπαρξη ισχυρού τμήματος δεν αποκλείει την 

έναρξη του.  Η στενή συνεργασία του τμήματος IT με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης 

οδηγεί σε έναν γρηγορότερο ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς όλα τα προηγούμενα στοιχεία 

στηρίζονται στα προγράμματα και τις πλατφόρμες που θα εισάγονται στην επιχείρηση. για 

την ενίσχυση του τμήματος πραγματοποιούνται προσλήψεις ατόμων με γνώσεις ICT ή 

προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων. Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από 

την εισαγωγή όλων αυτών των τεχνολογιών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης είναι να 

αναπτυχθούν διαφορετικές ταχύτητες υιοθέτησης στα επιμέρους τμήματα, προβλήματα που 

αναφέρεται στο βιβλίο του Westerman (2014). Ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθούν δύο 

ταχύτητες για την υιοθέτηση των τεχνολογιών IT όπου το ένα κομμάτι θα στηρίζει την 

παραδοσιακή επιχείρηση και το άλλο θα οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό.   

Από τα επάνω συμπεράνουμε ότι οι ηγετικές ικανότητες είναι ένα σημαντικό κομμάτι του 

ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς αφορά τα στελέχη και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για 

την πραγματοποίηση του. Ιδανική περίπτωση κατά τη διάρκεια του ψηφιακού 

μετασχηματισμού θα ήταν η πλήρης συμφωνία μεταξύ των υψηλόβαθμων και μεσαίων 

στελεχών για την ταχύτερη μεταφορά του οράματος στους εργαζομένους.  Σημαντικό 

στοιχείο κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού είναι ο βαθμός ετοιμότητας των στελεχών 

ώστε να μπορούν να επιλύουν γρήγορα τα οποία προβλήματα δημιουργούνται. Ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια του ψηφιακού 

μετασχηματισμού είναι οι ελλιπείς γνώσεις του προσωπικού. Γι’ αυτό και σε μεγάλο μέρος 

της βιβλιογραφίας προτείνεται η εκπαίδευση τους.  
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3.2.3 Διαχωρισμός Επιχειρήσεων  
 

Η πλειοψηφία των στελεχών των επιχειρήσεων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

τεχνολογία είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης και γι’ αυτό 

προσπαθούν να την ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους. Όμως, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός πραγματοποιείται σταδιακά γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και 

πολλούς χρηματικούς πόρους μέχρι να υλοποιηθεί. Ανάλογα με τους χρηματικούς πόρους 

που διατίθενται πραγματοποιούνται και οι ανάλογες επενδύσεις. Το πόσο σημαντικό είναι η 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για το μέλλον της επιχειρήσεις αποτυπώθηκε και στην 

έρευνα του MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting. Τα ευρήματα της 

έρευνας παρουσιάζονται στην έρευνα του Chanias και Hess (2016) όπου αναφέρεται ότι το 

78% των ερωτηθέντων, που είναι στελέχη επιχειρήσεων, κατανοούν την σημαντικότητα του 

ψηφιακού μετασχηματισμού και την σημαντικότητα του για το άμεσο μέλλον της 

επιχείρησης. Ενώ το ποσοστό των στελεχών που πιστεύουν το αντίθετο είναι λιγότερο από το 

5%. 

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα θεωρείται απαραίτητη για να γίνει ο 

διαχωρισμός των επιχειρήσεων με βάση το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανση. Το επίπεδο 

ψηφιακής ωρίμανσης είναι αποτέλεσμα δύο μεταβλητών: της ψηφιακής ικανότητας (Digital 

Intensity) που αφορά την εμπειρία των πελατών, την λειτουργία της επιχείρησης και το 

επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί. Από την άλλη, οι ηγετικές ικανότητες, 

σχετίζονται με το όραμα, την αποστολή της επιχείρησης και πως όλα αυτά θα υιοθετηθούν 

από το προσωπικό για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ως ψηφιακή 

ωριμότητα προσδιορίζεται από τον Westerman et al. (2012) ο συνδυασμός δύο ξεχωριστών 

αλλά ταυτόχρονα συνδεδεμένων όρων, της ψηφιακής έντασης ή ψηφιακής ικανότητας και 

της έντασης διαχείρισης της μεταμόρφωσης ή ηγετικής ικανότητας. Το επίπεδο ψηφιακής 

ωριμότητας της κάθε επιχείρησης χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό 

ανάπτυξης των δύο μεταβλητών. Επακόλουθο της ταξινόμησης των επιχειρήσεων για την 

ψηφιακή ωριμότητα είναι η ταξινόμηση των κλάδων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Η 

ταξινόμηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Westerman et al. (2012) και αφορά το μέσο όρο 

ψηφιακής ωρίμανσης του κλάδου. Η χρήση του μέσου όρου υποδηλώνει ότι σε όλους τους 

κλάδους υπάρχουν επιχειρήσεις σε διάφορα επίπεδα ψηφιακής ωρίμανσης αλλά για λόγους 

απλοποίησης παρουσιάζεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τέσσερα επίπεδα ψηφιακής ωρίμανσης για τις επιχειρήσεις 

και στη συνέχεια απεικονίζεται το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης του κάθε κλάδου:  
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Εικόνα 3-10: Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης. Πηγή: Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., 

McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry, 

MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA, 2-23. 

 

 

Εικόνα 3-11: Επίπεδο Ψηφιακής Ωρίμανσης Βιομηχανικών Κλάδων. Πηγή: Westerman, G., Tannou, M., 

Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers 

in every industry, MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA, 2-23 

Beginners 

Σε αυτή τη κατηγορία των επιχειρήσεων παρατηρούνται χαμηλές ηγετικές και ψηφιακές 

ικανότητες, με άλλα λόγια βρίσκονται στα πρώτα στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού 

και είναι επιφυλακτικές ως προς την επένδυση για ψηφιακές τεχνολογίες. Ακολουθούν, 

λοιπόν, μια παθητική στρατηγική απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες και χρησιμοποιούν 

εργαλεία όπως το email, το Διαδίκτυο και απλά εταιρικά λογισμικά. Οι ικανότητες που έχουν 
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χαρακτηρίζονται από τον Westerman et al. (2011) ως παραδοσιακές ψηφιακές ικανότητες και 

το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει το 65% των ερωτηθέντων, σύμφωνα 

με τον Fitzgerald et al. (2014). Ο χαμηλός  ρυθμός υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών 

οφείλεται στο μέγεθος των επιχειρήσεων, στους χαμηλούς χρηματικούς πόρους και στις 

χαμηλές τεχνολογικές δυνατότητες. Συνήθως, η πραγματοποίηση μιας επένδυσης 

πραγματοποιείται εφόσον η συγκεκριμένη ψηφιακή τεχνολογία έχει υιοθετηθεί από άλλες 

επιχειρήσεις στον κλάδο ή από τον ηγέτη του κλάδου. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση 

τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.   

Όσον αφορά τους κλάδους των επιχειρήσεων στους «αρχάριους» ανήκουν ο 

φαρμακευτικός, τα τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα και ο κατασκευαστικός κλάδος. Οι 

κλάδοι αυτοί βρίσκονται στα αρχικά στάδια ψηφιακού μετασχηματισμού είτε γιατί 

περιορίζονται από το νομικό καθεστώς που τους διέπει όπως συμβαίνει στις 

φαρμακοβιομηχανίες είτε επειδή δίνεται βαρύτητα μόνο στην υιοθέτηση ψηφιακών 

τεχνολογιών σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Στον κλάδο των τυποποιημένων καταναλωτικών 

αγαθών γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της επιχείρησης με τους τελικούς καταναλωτές όμως 

για την περαιτέρω ψηφιακή ωρίμανση θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο ψηφιακό όραμα, στις 

επενδύσεις IT και στις ηγετικές ικανότητες. Ο μετασχηματισμός στον κατασκευαστικό κλάδο 

αφορά κυρίως την βελτίωση των αποδόσεων των διαδικασιών και την ενεργοποίηση των 

εργαζομένων. Παραλείπεται η σύνδεση με τους τελικούς καταναλωτές καθώς η βαρύτητα 

δίνεται μόνο στις σχέσεις με τις επιχειρήσεις.  

Conservatives 

Οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής έχουν υψηλές ηγετικές ικανότητες αλλά η ψηφιακή 

ικανότητα τους είναι χαμηλή γιατί είναι συντηρητικές ως προς την υιοθέτηση και ως ένα 

βαθμό επιφυλακτικές ως προς τις επενδύσεις για ψηφιακές τεχνολογίες. Η δομή της εταιρίας 

μπορεί να είναι η αιτία που δεν προχωρούν στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Οι Westerman 

et al. (2011) και Fitzgerald et al. (2014) καταλήγουν στη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

αντιλαμβάνονται την ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά λόγω της πολύπλοκης 

οργανωτικής δομής δεν επιθυμούν να  προχωρήσουν στην αλλαγή αυτή.   

Οι ασφαλιστικές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι οι κλάδοι αυτής της 

κατηγορίας. Οι εταιρίες αυτές έχουν υψηλές ηγετικές ικανότητες λόγω της δομής τους αλλά 

η ψηφιακή ένταση είναι χαμηλή λόγω της μη δημιουργίας σχέσεων με τους καταναλωτές. 

Ακόμα, το πλήθος των κανονισμών που υπάρχουν στους συγκεκριμένους κλάδους και η 

αποστροφή του κινδύνου θεωρούνται πιθανές αιτίες. Από την άλλη, τα στελέχη των 

επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας οφείλουν να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και να 

προχωρήσουν στην υιοθέτηση τεχνολογιών που θα εξυπηρετούν τον σκοπό τους ώστε να 

μειωθεί το κόστος, που είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου και να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα. 

Fashionistas 

Αυτή η ομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή ψηφιακή ικανότητα και χαμηλή ηγετική 

ικανότητα. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν αμέσως οποιαδήποτε ψηφιακή τεχνολογία αναπτυχθεί 

και χαρακτηρίζονται από τον Fitzgerald et al. (2014) επιθετικές ως προς την πραγματοποίηση 

επενδύσεων. Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών πραγματοποιείται χωρίς να έχει προηγηθεί 

έρευνα για την αποτελεσματικότητα, τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στην επιχείρηση 

και για τον αν μπορεί να προσαρμοστεί στις δομές της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο ένα 

μέρος από το σύνολο των τεχνολογιών που υιοθετείται μετά από λίγο εγκαταλείπεται. Ο 

Westerman et al. (2011) αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να πραγματοποιήσουν 
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τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά δεν διαθέτουν ψηφιακή στρατηγική ώστε να ξεκινήσουν 

ή την γνώση που χρειάζεται για να προχωρήσουν. 

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτό τον κλάδο μπορούμε να πούμε ότι είναι 

δικαιολογημένο καθώς είναι επιχειρήσεις που «οφείλουν» να ακολουθούν την τάση της 

τεχνολογίας. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρει και ο Westerman et al. (2011), θα 

πρέπει να ακολουθούν τις ανάγκες των πελατών, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς. Όσον 

αφορά των ξενοδοχειακό κλάδο, όπως αναφέρεται και στην έρευνα είναι ο μόνος κλάδος που 

δεν έχει επιχειρήσεις στον επίπεδο των Beginners και το σύνολο των επιχειρήσεων βρίσκεται 

στα υψηλότερα επίπεδα. Ο κλάδος στηρίζεται στις ανάγκες των καταναλωτών και στα μέσα 

που χρησιμοποιούν για την πληροφόρηση τους. Άρα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να εντοπίσουν κατ’ αρχήν τα μέσα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και στη συνέχεια 

τις ανάγκες των πελατών και να δημιουργήσουν ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και γι’ αυτό 

το λόγο βασίζονται στην υιοθέτηση συστημάτων επιχειρηματικής ανάλυσης και όχι στις 

ψηφιακές ηγετικές ικανότητες. Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο θα 

πρέπει να θέσουν ένα ισχυρό ψηφιακό όραμα.  

Digital Masters ή Digirati 

Στην ομάδα αυτών των επιχειρήσεων ανήκουν οι ηγέτες των ψηφιακών τεχνολογιών και 

ηγετικών ικανοτήτων και κατά προέκταση οι ηγέτες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι 

υψηλές ψηφιακές και ηγετικές ικανότητες δίνουν προβάδισμα στις επιχειρήσεις τόσο για την 

αποτελεσματικότερη υιοθέτηση τεχνολογιών όσο και για την δημιουργία, ανάπτυξη 

τεχνολογιών που εξυπηρετούν τις διαδικασίες τους. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

Westerman (2014) οι ηγέτες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των τεχνολογιών για να 

αλλάξουν τον τρόπο που προσεγγίζουν τους πελάτες, τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων 

και την επέκταση τους σε ένα άλλο επιχειρηματικό μοντέλο. Αποκτούν έτσι ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα εναντίον άλλων επιχειρήσεων τα οποία είναι δύσκολα να αντιγραφούν. Στις 

επιχειρήσεις αυτές υπάρχει, συνήθως, μια ομάδα που συντονίζει τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και επενδύει στις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες προσδίδουν 

επιπλέον αξία στην επιχείρηση. Αποτέλεσμα αυτού του προβαδίσματος είναι οι ανταγωνιστές 

να υιοθετούν όχι μόνο τις τεχνολογίες αλλά και τον τρόπο που εφαρμόστηκαν 

πραγματοποιώντας ελάχιστες αλλαγές. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας καθώς έχουν επενδύσει μεγάλα 

χρηματικά ποσά για να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Όπως αναφέρεται στον 

Westerman (2014) και στο Westerman et al. (2011) η επένδυση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες 

έχει σαν αποτέλεσμα να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου υψηλής τεχνολογίας είναι αναμενόμενο να βρίσκονται σε αυτό 

το επίπεδο καθώς θεωρούνται η αιτία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουν αναπτύξει 

υψηλές ψηφιακές ικανότητες και αντίστοιχες υψηλές ηγετικές ικανότητες. Όμως, αυτό που 

προξενεί ενδιαφέρον από τα ευρήματα της έρευνας του Westerman et al. (2012) είναι ότι οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν είναι «ενθουσιασμένες» με τις ψηφιακές ευκαιρίες που 

εμφανίζονται. Όσον αφορά των κλάδο του εμπορίου, οι ικανότητες και οι σχέσεις που έχουν 

αναπτύξει με τους πελάτες τους είναι ισχυρές αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των 

σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις και στην ενεργοποίηση των εργαζομένων. Τέλος, στον 

τραπεζικό κλάδο ο ψηφιακός μετασχηματισμός «επιβλήθηκε» κατά κάποιον τρόπο καθώς 

έπρεπε να ακολουθήσει των ψηφιακό μετασχηματισμό των άλλων επιχειρήσεων. Παρ’ όλα 

αυτά κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και να ενσωματώσει στις 

λειτουργίες του κοινωνικά μέσα και εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης. Οι ευκαιρίες που 

παρέχονται στον τραπεζικό κλάδο σχετίζονται με την βελτίωση των διαδικασιών.   
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3.3 Αποτελέσματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

3.3.1 Οφέλη Ψηφιακού Μετασχηματισμού  
 

Σκοπός όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης τους είναι 

η αύξηση των κερδών τους, η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς Γι’ αυτό το λόγο 

προχωρούν στην υιοθέτηση τεχνολογιών που θεωρούν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να 

πετύχουν το στόχο τους επιλέγοντας να ενισχύσουν συγκεκριμένα τμήματα της επιχείρησης. 

Για παράδειγμα το ξενοδοχείο Hotel Lugano Dante προχώρησε στην υιοθέτηση μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες για τους επισκέπτες του και 

να τους προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία με απώτερο σκοπό την επανάληψη της αγοράς. Η 

Nike μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην ένδυση και υπόδηση για αθλητισμό αύξησε την 

προσφερόμενη αξία του προϊόντος της συνδέοντας το παπούτσι που παράγει με μια εφαρμογή 

που συλλέγει πληροφορίες κατά την άθληση του καταναλωτή. Πέρα από την αύξηση της 

αξίας τους προϊόντος και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά κόστη της εταιρίας όπως συνέβη με τη 

UPS που προχώρησε σε ανασχεδιασμό των λειτουργιών της. Πολλές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών έχουν επιλέξει να μετασχηματίσουν την 

εμπειρία των πελατών ή τις εσωτερικές διαδικασίες για να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

Σύμφωνα με τον Westerman (2014) τα οικονομικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού 

είναι απόρροια των μεταβλητών που καθορίζουν το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης της 

επιχείρησης, της ψηφιακής ικανότητας και της ηγετικής ικανότητας. Αυτό όμως που τονίζει 

είναι ότι υπάρχει συσχέτιση και όχι αιτιότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές. Η 

συσχέτιση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι δύο αυτές μεταβλητές πρέπει να αναπτύσσονται 

ταυτόχρονα ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης άρα και υψηλότερα 

κέρδη. Αντίθετα, αν υπήρχε αιτιότητα μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών θα σήμαινε ότι η 

μια μεταβλητή προσδιορίζει την άλλη. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται είναι πως η σημασία 

της αιτιότητας είναι σημαντική μόνο για την ακαδημαϊκή έρευνα και όχι για την άσκηση του 

κατάλληλου Management.    

Τα επιπλέον οικονομικά οφέλη που προέρχονται από την διαδικασία ψηφιακού 

μετασχηματισμού παρουσιάζονται στην έρευνα του Westerman et al. (2012). Για να το 

πετύχει αυτό συνδέει την αύξηση των εσόδων με τις ψηφιακές ικανότητες των επιχειρήσεων 

αφού συνυπολογίζει τα έσοδα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή την αύξηση των εσόδων 

του φυσικού καταστήματος ύστερα από μια πετυχημένη καμπάνια στο Διαδίκτυο. Ως δείκτες 

για τον προσδιορισμό των εσόδων χρησιμοποιούνται τα έσοδα ανά υπάλληλο και ο τζίρος 

των σταθερών περιουσιακών στοιχείων (Fixed-Assets Turnover). Τα οφέλη που συνδέονται 

από τις υψηλές ηγετικές ικανότητες προσδιορίζονται από τις μεταβλητές κέρδη πριν από 

φόρους και  μερίσματα (Earnings Before Interest and Taxes, (EBIT)), το περιθώριο καθαρού 

κέρδους και την αξία της επιχείρησης στο χρηματιστήριο (Market Valuation)18. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω μεταβλητές για τον προσδιορισμό των υψηλών ηγετικών 

ικανοτήτων γιατί οι υψηλές ηγετικές ικανότητες έχουν σαν αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση 

των επενδύσεων.  

Τα αποτελέσματα του Westerman et al. (2012) υποδεικνύουν ότι επιχειρήσεις με υψηλές 

ψηφιακές ικανότητες έχουν και περισσότερα έσοδα. Το βάρος που δίνεται από τις 

                                                           
18 Στην ουσία αυτός ο δείκτης παρουσιάζει την συνολική αξία της επιχείρησης που εμπεριέχει τους 

δείκτες για τον προσδιορισμό των εσόδων και την απόδοση της επένδυσης ενώ οι δείκτες που 

προσδιορίζουν την αξία είναι οι: Tobin’s Q Ratio, Price/Book Ratio.  
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επιχειρήσεις στις ψηφιακές ικανότητες οδηγεί τις επιχειρήσεις στην καλύτερη διαχείριση των 

υπαρχουσών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες που ανήκουν στο επίπεδο ωρίμανσης 

Fashionistas και Digirati (Digital Masters) έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εσόδων στο μέσο 

όρο απόδοσης του κλάδου από 6% έως 9%. Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου και 

ψηφιακού στοιχείου προσφέρει 16% περισσότερα έσοδα σε επιχειρήσεις που επενδύουν στις 

ψηφιακές ικανότητες από ότι σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των 

Conservatives. Από την άλλη επιχειρήσεις που επενδύουν στις ψηφιακές ηγετικές ικανότητες 

έχουν υψηλά κέρδη. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα οι Conservatives και οι Digirati 

είναι από 9% έως 26% πιο κερδοφόροι από τον μέσο όρο των ανταγωνιστών του ίδιου 

κλάδου. Η κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι θέτονται οι 

κατάλληλες κατευθύνσεις και το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιείται γίνεται για 

έναν συγκεκριμένο σκοπό. Παρόλα αυτά τα πιο σημαντικά αποτελέσματα εμφανίζονται 

στους ψηφιακούς ηγέτες (Digital Masters) όπου είναι 26% πιο κερδοφόροι σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές του κλάδου, έχουν 9% περισσότερα έσοδα από τα άλλα επίπεδα ψηφιακής 

ωρίμανσης και κατέχουν 12% μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά που είναι και η αξία τους. 

Μια απεικόνιση των αποτελεσμάτων παρατίθεται στο παρακάτω διάγραμμα.   

 

Εικόνα 3-12: Αριθμητικά Οφέλη Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 

Μια εταιρία με υπόσταση που προχώρησε σε ψηφιακό μετασχηματισμό ήταν τα 

Starbucks. Παρά το γεγονός ότι κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παροχή υπηρεσιών 

η επιχείρηση προχώρησε σε ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωσε την εμπειρία των 

πελατών χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να θεωρείται ψηφιακός 

ηγέτης στον κλάδο της. Τα οικονομικά αποτελέσματα που είχε η επιχείρηση από τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, σύμφωνα με τον Curt Garner (Starbucks CIO) στη συνέντευξη που 

παραχώρησε στον Fitzgerald (2013), ήταν η αύξηση της αποδοτικότητας, της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων καθώς και η μόχλευση του κόστους. Πιο συγκεκριμένα, 

η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών (χρήση κάρτας Starbucks, πληρωμή μέσω κινητού 

τηλεφώνου, χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) εξοικονομεί 10 δευτερόλεπτα που 

αντιστοιχεί σε 900.000 ώρες για ένα έτος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε ως αποτέλεσμα 

όπως αναφέρει ο Fitzgerald et al. (2014) την αύξηση της τιμής της μετοχής από το ύψος των 

8$ περίπου το 2009 (χρονιά που ξεκίνησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός) στο ύψος των 73$ 

περίπου τον Ιούλιο του 2013.  
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Η αξία που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια επιχείρηση λόγω του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, όπως φάνηκε και από το παράδειγμα της αλυσίδας Starbucks, είναι 

αξιοπρόσεκτα. Η αξία αυτή συνεπάγεται πως θα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο κλάδου. Στο 
White Paper του World Economic Forum (2017) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο του τουρισμού. Σύμφωνα με το White Paper η αξία  

υπολογίζεται  στα 305$ δισεκατομμύρια τα οποία οφείλονται στην αύξηση των κερδών. Όταν 

πραγματοποιείται μια μεγάλη αλλαγή μέσα σε έναν κλάδο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αλλάζουν οι ισορροπίες ανάμεσα στους νέους και τους παλιούς παίκτες. Η αλλαγή των 

ισορροπιών σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπολογίζεται σε 100$ δισεκατομμύρια. 

Ενώ τα οφέλη από την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την βελτίωση της 

ασφάλειας, του κόστους και της εξοικονόμησης χρόνου υπολογίζονται σε 700$ 

δισεκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι θα μειωθούν οι θέσεις στον κλάδο οι νέες θέσεις που 

θα δημιουργηθούν θα είναι πιο εξειδικευμένες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε έναν κλάδο 

όπως συμπεραίνουμε και από τα παραπάνω στοιχεία έχει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από τα 

οικονομικά οφέλη που είναι αναμενόμενα λόγω της μείωσης του κόστους και της αύξησης 

της αποδοτικότητας, υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη, καλύτερη ασφάλεια, εξοικονόμηση 

ωρών, καλύτερη παροχή υπηρεσιών ενώ σε επίπεδο κοινωνίας εμφανίζονται νέα εισοδήματα 

εξαιτίας της νέας οικονομίας (sharing economy).  

3.3.2 Εμπόδια Πραγματοποίησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
 

Κατά την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να εμφανιστούν 

εμπόδια που θα δυσχεραίνουν την συνέχιση του. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να αφορούν το 

εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει 

τους εργαζομένους και τα ανώτερα στελέχη ενώ το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους 

πελάτες, τους προμηθευτές και την νομοθεσία. Για την αντιμετώπιση των εμποδίων οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανατροφοδότηση από το περιβάλλον και να 

ερευνούν διεξοδικά τις επενδύσεις που πρόκειται να κάνουν.  

Οι αρνητικές αντιδράσεις που αφορούν τους εργαζομένους σχετίζονται με το αίσθημα 

ανασφάλειας για το μέλλον της εργασίας τους καθώς πολλοί συνδέουν την αλλαγή με 

απολύσεις προσωπικού ή έχουν υπόψη παραδείγματα επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν 

κάποιου είδους αλλαγή και δεν είχε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Οι αντιδράσεις 

των εργαζομένων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί να θεωρηθεί ένα σημαντικό 

εμπόδιο καθώς αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συστατικά μιας επιχείρησης 

ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης. Όμως, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε 

κλάδους υπηρεσιών όπου το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικός παράγοντας. Ο Fitzgerald 

et al. (2014) προτείνει για την κάμψη των εμποδίων την παροχή ανάλογων κινήτρων, Bonus 

ή προαγωγές, για την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην διαδικασία.  Ένα άλλο 

πρόβλημα εντοπίζεται από τον Westerman et al. (2011) στις ικανότητες των εργαζόμενων. Οι 

επιχειρήσεις μπορεί να επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ψηφιακό μετασχηματισμό όμως το 

τεχνολογικό επίπεδο των εργαζομένων μπορεί να μην τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε 

αυτή την επένδυση. Η σχέση των εργαζομένων με τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να είναι 

ένας λόγος ώστε να μην αναπτυχθούν προβλήματα κατά την διάρκεια ψηφιακού 

μετασχηματισμού των διαδικασιών, όπως αναφέρουν οι Westerman et al. (2011) και 

Fitzgerald et al. (2014). Η εξοικείωση των εργαζομένων με την τεχνολογία έχει ως 

αποτέλεσμα την ομαλότερη εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες της επιχείρησης. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο πολλές επιχειρήσεις 

προσπαθούν να προσελκύσουν στελέχη ακόμα και από άλλους κλάδους ή να εκπαιδεύσουν 

τους εργαζομένους.  
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Εκτός όμως από τα εμπόδια που μπορεί να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της επιχείρησης 

και σχετίζονται με τους εργαζομένους· σημαντικότερα εμπόδια μπορεί να δημιουργηθούν 

από τα ανώτερα στελέχη, σύμφωνα με τους Westerman et al. (2011) και Fitzgerald et al. 

(2014). Η ηλικία των στελεχών κρίνεται σημαντικός παράγοντας γιατί μικρά σε ηλικία 

στελέχη είναι συνήθως περισσότερο εξοικειωμένα με τις ψηφιακές τεχνολογίες και ικανά να 

ενσωματώσουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες στην επιχείρηση. Από την οπτική του Kotter 

(2007) το πρόβλημα εντοπίζεται στη βαρύτητα που δίνουν τα στελέχη τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Μια συνηθισμένη παγίδα στην οποία «πέφτουν» τα στελέχη είναι τα υψηλά 

κέρδη της επιχείρησης και το υψηλό επίπεδο απόδοσης που υποτίθεται υποδηλώνουν ότι δεν 

είναι αναγκαία μια αλλαγή. Άλλα στελέχη πιστεύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν 

ενδείκνυται για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ακόμα ότι ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμφωνα με τον Westerman et al. (2011), δεν έχει επιφέρει τα 

ανάλογα χρηματικά οφέλη. Η συγκεκριμένη διαπίστωση καταρρίπτεται με το παράδειγμα που 

παρατίθεται στο βιβλίο του Westerman (2014) με την εταιρεία ορυχείων Codelco, η οποία 

εφάρμοσε ψηφιακό μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας ρομπότ που ελέγχονταν από τους 

ανθρακωρύχους για την εξόρυξη. Ο Westerman et al. (2011) επισημαίνει πως ένα ακόμα 

εμπόδιο που μπορεί να ανακύψει και σχετίζεται με τα ανώτερα στελέχη είναι η απόφαση ως 

προς τον προσανατολισμό που θα έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αν, δηλαδή, θα 

ξεκινήσει από την εμπειρία των πελατών, από τις διαδικασίες στο εσωτερικό της επιχείρησης 

ή από το επιχειρηματικό μοντέλο καθώς είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί 

ταυτόχρονος ψηφιακός μετασχηματισμός και στους τρείς άξονες. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην διαδικασία 

του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η σχέση που έχει το καταναλωτικό κοινό με τις 

ψηφιακές τεχνολογίες. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα στους καταναλωτές και στις ψηφιακές 

τεχνολογίες συναντάται στην βιβλιογραφία με τον όρο ψηφιακό χάσμα (digital divide). Η μη 

εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού με τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει 

εμπόδια στην εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς η επιχείρηση δεν θα μπορεί να 

τα εφαρμόσει στο κομμάτι των πελατών, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά κομμάτια του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Πολλές επιχειρήσεις ξεκινούν τον μετασχηματισμό από το 

κομμάτι των πελατών καθώς είναι πιο εύκολο και δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις. Σε 

περιπτώσεις που συμβαίνει το παραπάνω οι επιχειρήσεις καλούνται να εκπαιδεύσουν το  

καταναλωτικό κοινό παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο, και το επίπεδο 

ψηφιακής διακυβέρνησης που υπάρχει στην εκάστοτε χώρα αποτελεί έναν παράγοντα  που 

προσδιορίζει την εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού με τις ψηφιακές τεχνολογίες.  

Τα κενά στην νομοθεσία αποτελούν όπως αναφέρει ο Westerman et al. (2011) ένα εμπόδιο 

για την έναρξη της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού 

κλάδου και του κλάδου υγείας, σύμφωνα με τον Kane et al. (2015), διατηρούν μια 

επιφυλακτική στάση απέναντι στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Η επιφυλακτικότητα 

αυτή είναι απόρροια των θεμάτων ασφάλειας και του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που 

υπάρχει. Γι’ αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μην θέτουν σε κίνδυνο την φήμη τους 

και τα δεδομένα των πελατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραβίαση λογαριασμού έχει ως 

αποτέλεσμα την διαρροή ευαίσθητων δεδομένων και την δυσφήμηση της επιχείρησης. Για 

την αποτροπή τέτοιων περιστατικών, όπως αναφέρεται στην ίδια έρευνα, έχουν δημιουργηθεί 

διάφορα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία της επιχείρησης και των πελατών. 

Ακόμα, σε όλες τις περιπτώσεις πριν από την εγκατάσταση μιας εφαρμογής ζητείται η άδεια 

του χρήστη το οποίο παρέχει μια «ασφάλεια» στην επιχείρηση. Όμως σε τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα εναλλακτικό 

τρόπο όπως είναι η προώθηση της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε 
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περιπτώσεις που αφορούν καλύτερη εξατομικευμένη εμπειρία οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι 

να παραχωρούν δεδομένα στην επιχείρηση.    

H ανατροφοδότηση που προέρχεται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, σύμφωνα με τον  Fitzgerald et al. (2014), μπορεί να μειώσει τα εμπόδια που 

δημιουργούνται. Το «σχέδιο» για την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει να 

αναθεωρείται και να τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις αναφορές 

που λαμβάνει από την ανατροφοδότηση. Υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών και ο καθηγητής 

McAfee τονίζουν, σύμφωνα με αυτά που παρατίθενται στην έρευνα, ότι οι επιχειρήσεις 

βρίσκονται στην αρχή της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στις δομές των 

επιχειρήσεων και πως η συνολική διαδικασία μετασχηματισμού δεν πρόκειται να σταματήσει 

γι’ αυτό απαιτείται συνεχής ανατροφοδότηση για να παραμένει η επιχείρηση στον αρχικό της 

στόχο. Ο Kane et al. (2015) επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτό το 

πρόβλημα όταν βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μια 

περίοδο όπου έχουν υιοθετήσει μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών και δεν γνωρίζουν προς τα 

πού πρέπει να κινηθούν. Θεωρείται χρήσιμο να θέτονται στόχοι για σχετικά μικρά χρονικά 

διαστήματα ώστε η επίτευξη τους να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν την 

διαδικασία. Όπως αναφέρθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία που μπορεί 

να διαρκέσει πάρα πολύ καιρό όμως σύμφωνα με τον Kotter (2007) πολλές επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ολοκληρωθεί, αντίληψη που είναι 

λανθασμένη.  

Ο Westerman et al. (2011) για την εξάλειψη των εμποδίων προτείνει την έρευνα και την 

εξέταση διεξοδικά των επενδύσεων που πρόκειται να γίνουν και την εξέταση κατά πόσο η 

επένδυση που θα πραγματοποιηθεί θα αποφέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το 

λόγο, αναφέρει ότι είναι χρήσιμο να δημιουργούνται «cases» όπου θα πραγματοποιούνται 

προσομοιώσεις για το τι μπορεί να συμβεί.  Σύμφωνα με τα ευρήματα τα «cases» μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες την οικονομική ανάλυση (economic), το burning 

platform, την επένδυση στρατηγικής σημασίας (strategic foundation investment) και το 

χαμηλού ρίσκου πείραμα (low-risk experiment). Η οικονομική ανάλυση που 

πραγματοποιείται για μια επένδυση αποτελεί την κλασική ανάλυση κόστους-κέρδους που 

πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις πριν προβούν σε μια επένδυση. Το Burning Platform 

περικλείει όλες τις επενδύσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση. Όπως 

αναφέρει και η έρευνα κάποιες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις χωρίς να έχουν 

πραγματοποιήσει την απαραίτητη έρευνα σχετικά με το τι είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς. 

Στην κατηγορία Strategic Foundation Investment ανήκουν οι στρατηγικές κινήσεις που είναι 

διατεθειμένη η επιχείρηση να πάρει χωρίς να έχει πραγματοποιήσει την απαραίτητη 

οικονομική έρευνα καθώς προσθέτουν στην επιχείρηση υποδομές και ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, γίνονται και 

χαμηλού ρίσκου επενδύσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν πειράματα για να ελέγξουν αν 

όντως η επένδυση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί θα έχει επιπλέον αξία για τους πελάτες 

ή θα ενισχύσει τεχνολογικά την επιχείρηση προσφέροντας της νέες δυνατότητες.  

 

 

 

 

 

 



72 
 

4. Ανάπτυξη Μοντέλων Έρευνας 

 

Στην έκθεση των Atkinson & McKay (2007) αναφέρεται πως για να συνεχιστεί η ψηφιακή 

άνθηση θα πρέπει να διαμορφωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο από τις πολιτικές ηγεσίες οι 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή της. Οι συνθήκες αυτές αφορούν πολιτικές για την 

ενίσχυση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού, πολιτικές που εξασφαλίζουν τη συνέχιση 

του ψηφιακού μετασχηματισμού, πολιτικές χαμηλότερης φορολόγησης και ανάπτυξης του 

ελεύθερου εμπορίου. Η ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλους του τομείς της 

οικονομίας και η προώθηση των επενδύσεων που σχετίζονται με IT θεωρούνται αναγκαίες 

καθώς επηρεάζουν την παραγωγικότητα που επηρεάζει την οικονομική μεγέθυνση. 

Πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής καθώς όπως βλέπουμε και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση μεγάλο μέρος των 

επιχειρήσεων έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών ανεξάρτητα από τον 

κλάδο δραστηριοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης. Στην μεγάλη άνθηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σημαντικό ρόλο παίζει και το 

πανεπιστήμιο MIT που είναι από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια που συνέβαλαν στην 

δημιουργία του όρου και στην περαιτέρω έρευνα του θέματος.   

Στην Ευρώπη ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν γνωρίζει την ίδια άνθηση ενώ η 

βιβλιογραφία που ασχολείται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι 

σαφώς μικρότερη. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εμπλουτίσει την βιβλιογραφία για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη εξετάζοντας τους παράγοντες που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε αυτή την κίνηση. Ο προσδιορισμός αυτών των παραγόντων θα γίνει για 28 

χώρες από όλους τους κλάδους δραστηριοποιήσης εκτός του χρηματοοικονομικού. Πέρα 

όμως από την σχετικά μικρή βιβλιογραφία ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη αφορά την έλλειψη, μέχρι πρότινος, πολιτικών που να ενισχύουν αυτό το 

«φαινόμενο». Για την κάλυψη αυτού του κενού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει κάποιες 

«στρατηγικές» που θα βοηθήσουν στη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, 

στις δημόσιες υπηρεσίες και στους πολίτες. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά με τις 

απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές για την διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου (Digital 

Single Market, DSM), για την παρακολούθηση των δεικτών που σχετίζονται με την ψηφιακή 

οικονομία (Digital Economy & Society Index, DESI) και για δείκτες που αφορούν την 

ψηφιακή επιχειρηματικότητα (Digital Entrepreneurship Scoreboard).  

Συγκεκριμένα, η δημιουργία του θεσμού της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Digital Single 

Market, DSM) έχει ως σκοπό να διευρύνει τις ψηφιακές δυνατότητες των πολιτών και των 

επιχειρήσεων. Σχετίζεται με μια σειρά αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να μειωθούν τα εμπόδια, οι περιορισμοί και να καλυφθούν 

νομικά κενά που υπάρχουν. Απώτερος σκοπός των αναθεωρήσεων και αλλαγών είναι η 

ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια κατάταξη της ψηφιακής οικονομίας⸱ γι’ 

αυτό γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της πρόσβασης σε χώρες εκτός συνόρων, της 

δημιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων (π.χ. 

καλύτερες υποδομές), της ελεύθερης διακίνησης δεδομένων και της καθιέρωσης προτύπων 

διαλειτουργικότητας.  Αυτές οι ενέργειες θα επιφέρουν την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, την πρόσβαση και την ενασχόληση με διαδικτυακές 

δραστηριότητες κάτω από συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Η σημαντικότητα αυτής της πολιτικής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνεται από το γεγονός ότι ανήκει στις δέκα πολιτικές 

προτεραιότητες της Ευρώπης αλλά και από το γεγονός ότι το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι 
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επαρκώς εξοικειωμένο με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σύμφωνα με το άρθρο στο politico.com 

του Cerulus (2017) εξαιτίας του συγκεκριμένου θεσμού έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις 

σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε αυτοματοποίηση της παραγωγής, στην ανάπτυξη της 

καινοτομίας και σε χρηματοδότηση πρωτότυπων επιχειρήσεων με το πρόγραμμα Horizon 

2020.     

Για την εποπτεία της εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει δημιουργηθεί το 

Digital Scoreboard. Ο δείκτης Digital Economy & Society Index (DESI) ανήκει στο Digital 

Scoreboard και συνοψίζει ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι καταγράφουν την απόδοση της 

Ευρώπης στον ψηφιακό τομέα άρα και την εξέλιξη των κρατών-μελών στην ψηφιακή 

πραγματικότητα και το επίπεδο ψηφιακής ανταγωνιστικότητας. Ο δείκτης αυτός εποπτεύει 

βασικούς τομείς για την ψηφιακή οικονομία όπως είναι η συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, η χρήση ίντερνετ, η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και οι ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες. Οι δείκτες αυτοί, όπως γίνεται φανερό, αφορούν τις υποδομές, την 

«εκπαίδευση» του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και το επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού 

της χώρας. Από την μελέτη αυτών εξάγονται συμπεράσματα για το επίπεδο ψηφιακού 

μετασχηματισμού στις εκάστοτε χώρες και λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις.  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι συνέπεια της εμφάνισης και υιοθέτησης των 

ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Η γρήγορη και πλήρης 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες των επιχειρήσεων είναι το κλειδί για 

την μετάβαση των επιχειρήσεων από την παραδοσιακή στην ψηφιακή μορφή. Για τον λόγο 

αυτό, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ψηφιακές 

τεχνολογίες. Ένας από τους θεσμούς που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό ήταν το Strategic 

Policy Forum on Digital Entrepreneurship (Forum)19 όπου συμμετέχουν 28 κράτη-μέλη, 

ανάμεσα τους και η Ελλάδα, με σκοπό την πληροφόρηση των ψηφιακών επιχειρήσεων ώστε 

να καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο τους. Κοινό συμπέρασμα από το σύνολο της 

βιβλιογραφίας είναι ότι η γρήγορη και επιτυχημένη υιοθέτηση των παραπάνω τεχνολογιών 

θα είναι σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της 

οικονομίας όπως αναφέρεται και μέσα στην έρευνα του Strategic Policy Forum on 

Entrepreneurship (2015). Στην ετήσια αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Digital 

Entrepreneurship Scoreboard 2015 (2015) παρουσιάζεται το Scoreboard το οποίο διακρίνεται 

σε δύο διαστάσεις⸱ η πρώτη αφορά στο γενικό πλαίσιο όπου περιλαμβάνονται πέντε πυλώνες 

που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον (Digital knowledge base and ICT market, Digital 

business environment, Taxation & financial environment, Digital skills and e-leadership και 

Entrepreneurial mindset). Η δεύτερη διάσταση αφορά στις εκροές και περιλαμβάνει τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό (Digital Transformation) και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ICT 

(ICT Start-Ups).  

Όπως γίνεται φανερό και από τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενισχύσει 

τις υποδομές, να εκπαιδεύσει τους πολίτες και να προστατέψει νομικά τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές ώστε να αναπτυχθεί ευκολότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Για τον 

εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας γίνεται μια προσπάθεια στην παρούσα εργασία ώστε να 

ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 

της Ευρώπης από 28 χώρες. Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθούν τρία μοντέλα⸱ το κάθε μοντέλο 

                                                           
19 Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να υποδείξει τόσο τη 

βραχυπρόθεσμη όσο και την μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα στην 

Ευρώπη. Μέσα στις αρμοδιότητες του είναι να εκτελεί στρατηγικές και να υποδεικνύει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κύριες προτεραιότητες για την εξάπλωση της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Σε 

αυτό συμμετέχουν επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, διεθνείς οργανισμοί, η προστασία του πολίτη και ο 
δημόσιος τομέας. Τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν οργανώνουν τα προγράμματα και τις πολιτικές για 

την ψηφιακή μεταμόρφωση στην εκάστοτε χώρα. 
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θα εξετάζει κατά πόσο η εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει θετικά την εξαρτημένη 

μεταβλητή, η οποία περιγράφει μια ενέργεια που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις για την 

εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα τρία αυτά μοντέλα έχουν ως εξαρτημένες 

μεταβλητές το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν ιστοσελίδες, που υιοθετούν 

πληροφοριακά συστήματα ERP και που δημιουργούν λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα. Η 

επιλογή αυτών των μεταβλητών δεν έγινε τυχαία⸱ αντιπροσωπεύουν επιλογές των 

επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα ή έναν ιστότοπο για να αποκτήσουν Διαδικτυακή παρουσία, 

για να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους αλλά και για να συλλέξουν δεδομένα από την 

περιήγηση των πελατών· γι’ αυτό το λόγο θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα προσδιορίσει 

τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό. Το δεύτερο μοντέλο που θα μελετηθεί εξετάζει τους 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιχείρηση για την υιοθέτηση πληροφοριακού 

συστήματος ERP. Η υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος ή μιας ψηφιακής 

τεχνολογίας είναι ικανή να οδηγήσει στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των επιχειρήσεων.  

Αφορμή για την ύπαρξη του τελευταίου μοντέλου  στάθηκε η δημιουργία λογαριασμών στα 

κοινωνικά μέσα, που στη βιβλιογραφία εκλαμβάνεται ως μια μορφή ψηφιακού 

μετασχηματισμού από την οποία ξεκινούν αρκετές επιχειρήσεις αλλά και ένα μέσο που 

παρέχει πολλές ευκαιρίες για την προώθηση της επιχείρησης, επαφή με το καταναλωτικό κοινό 

και συλλογή δεδομένων. Αξίζει, να σημειωθεί ότι η δημιουργία ιστοτόπου και η αξιοποίηση 

των κοινωνικών μέσων αποτελεί σύμφωνα με την βιβλιογραφία τους πιο απλούς τρόπους 

πραγματοποίησης ψηφιακού μετασχηματισμού.  

4.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία Ιστοτόπου  
 

Όπως αναφέρθηκε, η δημιουργία ιστοτόπου είναι από τις πρώτες προσπάθειες των 

επιχειρήσεων να μετασχηματιστούν ψηφιακά αφού με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν 

Διαδικτυακή παρουσία, επαφή με τους πελάτες και συλλέγουν δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά, 

ύστερα από επεξεργασία, είναι ικανά να επιφέρουν τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών ή τη 

δημιουργία ενός νέου προϊόντος. Η μεταβλητή Websites & Functionalities θα χρησιμοποιηθεί 

ως εξαρτημένη μεταβλητή για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιχείρηση για τη πραγματοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές θα 

χρησιμοποιηθούν μεταβλητές που σχετίζονται με το ποσοστό των ατόμων που 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, με την αξία των ηλεκτρονικών πωλήσεων, τον αριθμό 

των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν αγορές-πωλήσεις ηλεκτρονικά και τα κοινωνικά μέσα 

(Blogs, Microblogs).  

Συγκεκριμένα, ένας παράγοντας ικανός να προκαλέσει αυτήν την επένδυση είναι η αλλαγή 

στις συνήθειες του καταναλωτικού κοινού. Όπως ειπώθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

οι αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών θεωρούνται μια από τις αιτίες για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, η αλλαγή του τρόπου αγοράς προϊόντων υψηλών 

τεχνολογιών (Harvard Business Review 2016) είχε ως αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του 

επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου. Στον τουριστικό 

κλάδο η αλλαγή στον τρόπο εύρεσης ταξιδιωτικού προορισμού και η ανάπτυξη των OTAs 

(Online Travel Agencies) οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στην προώθηση και στον τρόπο 

παροχής υπηρεσιών στον κλάδο (Xiang et al. (2015)). Οι αλλαγές αυτές στην παρούσα 

εργασία θα μετρηθούν από το ποσοστό των ατόμων που παρήγγειλαν προϊόντα ηλεκτρονικά 

τους τελευταίους 12 μήνες (Individuals who ordered goods online for private use). Πέρα όμως 

από τις αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού αλλαγές συμβαίνουν και στον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιες επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις αγορές τους. Πολλές 

επιχειρήσεις αναζητούν τους προμηθευτές τους μέσω του διαδικτύου και μετασχηματίζουν 



75 
 

τις διαδικασίες τους για να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές. Οπότε, 

ένα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που πραγματοποιούν έτσι τις αγορές τους (E-commerce 

purchases) ίσως είναι παράγοντας για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ιστοσελίδες. 

Στην υποενότητα της ψηφιακής ωρίμανσης αναφέρεται ότι επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

χαμηλές κατηγορίες ψηφιακής ωρίμανσης, Beginners ή Conservatives, είναι επιφυλακτικές 

με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πραγματοποιούν μια επένδυση εφόσον η χρήση τους 

αποφέρει θετικά αποτελέσματα σε άλλες επιχειρήσεις. Η εικασία αυτή μπορεί να εξεταστεί 

από την μεταβλητή που αφορά το ποσοστό του τζίρου από το ηλεκτρονικό εμπόριο (Value of 

e-commerce sales) και το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις 

ηλεκτρονικά (E-commerce sales). Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, οι επιχειρήσεις προχωρούν πιο εύκολα στη δημιουργία λογαριασμών στα 

κοινωνικά μέσα και συγκεκριμένα στα Blog ή Microblogs. Το ποσοστό των επιχειρήσεων 

που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια· συγκεκριμένα για 

το 2015 τα ποσοστά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης είχαν ως εξής: 50% από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις, 30% από τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% από τις μικρές επιχειρήσεις. 

Τα υψηλά αυτά ποσοστά μπορεί να οφείλονται και στις υψηλότερες θέσεις που επιθυμούν να 

κατέχουν οι επιχειρήσεις στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, SEO 

(Βλαχοπούλου (2014)). Η ύπαρξη περισσότερων εξωτερικών συνδέσμων μπορεί να είναι 

ένας παράγοντας που οδηγεί τις επιχειρήσεις στη δημιουργία ιστοσελίδων.   

Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Μεταβλητή Έτη 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Πληροφορίες 

Μεταβλητής 

Όνομα 

Μεταβλητής 

1 
Websites and 

functionalities 

2010-

2016 

% of 

enterprises 

Enterprises having a 

website or 

homepage 

websites 

2 

Individuals who 

ordered goods or 

services over the 

internet for 

private use 

2012-

2016 
% individuals 

Last online 

purchase: in 12 

months 

inter_purchases 

3 
Value of e-

commerce sales 

2010-

2016 
% of turnover 

Enterprises' total 

turnover from e-

commerce 

value_sales 

4 
E-commerce 

purchases 

2010-

2016 

% of 

entreprises 

Enterprises having 

purchased via 

computer mediated 

networks 

enter_purchases 

5 E-commerce Sales 
2010-

2016 

% of 

entreprises 

Enterprises selling 

online (at least 1% 

of turnover) 

 

e_sales 

6 

Social media use 

by type, internet 

advertising 

2014-

2016 

% of 

entreprises 

Use enterprise’s 

blog or microblogs 

(e.g Twitter, 

Presently etc.) (as 

for 2014) 

social_media_blog 

Table 4-3: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία Ιστοτόπου. 

H1: Η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών επηρεάζει θετικά τη 

δημιουργία νέων ιστοσελίδων. 

Η2: Η δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα σχετίζεται θετικά με τη 

δημιουργία νέων ιστοσελίδων.   
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Η3: Η αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις έχει θετική σχέση με τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων. 

Η4: Το  ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις είναι θετικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα 

ιστοσελίδα.  

Η5: Το  ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 

είναι θετικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα 

ιστοσελίδα. 

4.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Ανασχεδιασμό των Διαδικασιών 
 

Ένα από τα ευρέως γνωστά πληροφοριακά συστήματα που υιοθετείται από τις 

επιχειρήσεις είναι το πληροφοριακό σύστημα ERP. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει τον 

διαμοιρασμό πληροφοριών στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης και η υιοθέτησή του 

προκαλεί ανασχεδιασμό των διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας 

των εργαζομένων. Ως εξαρτημένη μεταβλητή θα χρησιμοποιηθεί η μεταβλητή Integration of 

Internal Process. Η υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος και γενικότερα μιας 

ψηφιακής τεχνολογίας είναι ικανή να προκαλέσει των ανασχεδιασμό των διαδικασιών που 

οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.   

Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αναλύθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση πολλών εργαζόμενων  λόγω ελλείπων γνώσεων 

και να αποτελέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν ανασταλτικό παράγοντα για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της επιχείρησης με αυτόν τον τρόπο. Οι παράγοντες αυτοί πιθανότατα να 

συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που υιοθετούν ψηφιακές 

τεχνολογίες. Για τη μείωση των αντιδράσεων πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στην 

εκπαίδευση των εργαζόμενων (Enterprises that provided training to develop/upgrade ICT 

skills of their personnel) που κατά τον Chui et al. (2016) θεωρείται μια σωστή πρακτική ώστε 

να μην συμβεί εκροή γνώσεων. Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην 

υιοθέτηση μιας νέας ψηφιακής τεχνολογίας ή πληροφοριακού συστήματος είναι η πρόσληψη 

ή η προσπάθεια πρόσληψης ειδικών ICT (Enterprises that recruited or tried to recruit ICT 

specialists). Η πρόσληψη ειδικών ICT πιθανότατα να είναι ένας παράγοντας που παρακινεί 

τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Για την 

πολύπλευρη μελέτη της επίδρασης πρόσληψης ICT Specialist θα χρησιμοποιηθεί και η 

μεταβλητή Enterprises that employ ICT specialist που μετρά το ποσοστό των επιχειρήσεων 

που προχωρούν στην πρόσληψη εργαζόμενων με γνώσεις ICT. 

Η επιτυχής υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος όπως είναι το CRM και η 

επιτυχής χρήση του από την επιχείρηση, πιθανότατα να είναι παράγοντας για τις επιχειρήσεις 

ώστε να προβούν στην επένδυση και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών ή πληροφοριακών 

συστημάτων. Ο παράγοντας αυτός θα μετρηθεί με τη μεταβλητή E-commerce, customer 

relation management (CRM) and secure transactions. Η ίδια λογική ισχύει και για την 

υιοθέτηση υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους, που μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας που θα 

παρακινήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και άλλων συστημάτων για να έχουν επιπλέον 

πλεονεκτήματα. Μετρήσιμη μεταβλητή αυτού του παράγοντα είναι το Cloud Computing 

Services. Μια άλλη τεχνολογία που έχει επηρεάσει τόσο την καθημερινή ζωή όσο και τις 

επιχειρήσεις είναι το Mobile. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την 

καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών τους είτε αναπτύσσουν εφαρμογές για τους 

εργαζομένους. Στην παρούσα περίπτωση θα εξεταστεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

παρέχουν κινητές συσκευές στους εργαζομένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, χρήσης των 
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κινητών τεχνολογιών είναι το ξενοδοχείο Hotel Lugano Dante, σύμφωνα με τους Neuhofer, 

Buhalis & Ladkin (2015), που έχει παραχωρήσει κινητές συσκευές στους εργαζομένους με 

σκοπό να ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα ώστε να παρέχεται μια ξεχωριστή 

εμπειρία στον πελάτη. Η ανεξάρτητη μεταβλητή που θα χρησιμοποιηθεί ονομάζεται Use of 

mobile connections to the Internet και μετρά το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν στο 

προσωπικό τους πάνω από το 20% κινητές συσκευές. Σύμφωνα με τον Porter & Heppelman 

(2015) η εισαγωγή τεχνολογιών στα προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα την ένωση του τμήματος 

R&D με το τμήμα IT. Η ενίσχυση του τμήματος R&D με αύξηση της χρηματοδότησης 

συνεπάγεται την παραγωγή περισσότερων έξυπνων προϊόντων. Η αύξηση της παραγωγής 

ίσως είναι ένας παράγοντας για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν συστήματα τα οποία θα 

διαμοιράζουν τις πληροφορίες σε όλη την επιχείρηση για τη λήψη γρηγορότερων αποφάσεων, 

ο παράγοντας αυτός μετράται με τη μεταβλητή Total intramural R&D expenditure by sectors 

of performance.   

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλες τις μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά τους:  

Α/Α Μεταβλητή Έτη 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Πληροφορίες 

Μεταβλητής 

Όνομα 

Μεταβλητής 

1 
Integration of 

internal processes 

2012-

2015 

% of 

enterprises 

Enterprises who have ERP 

software package to share 

information between 

different functional areas 

erp_software 

2 

Use of mobile 

connections to the 

internet 

2014-

2016 

% of 

enterprises 

Provide more than 20% of 

persons employed with 

portable devices that allow 

a mobile connection to the 

internet for business use 

(from 2014 onwards) 

mobile_enter 

3 

Enterprises that 

provided training 

to 

develop/upgrade 

ICT skills of their 

personnel 

2012-

2016 

% of 

enterprises 
 training_ICT 

4 

Enterprises that 

recruited or tried 

to recruit ICT 

specialists 

2012-

2016 

% of 

enterprises 
 ICT_recruit 

5 

Enterprises that 

employ ICT 

Specialists 

2012-

2016 

% of 

entreprises 
 ICT_employ 

6 
Cloud computing 

services 

2014-

2016 

% of 

enterprises 

Buy cloud computing 

services used over the 

internet 

cloud_comp 

7 

E-commerce, 

customer relation 

management 

(CRM) and secure 

transactions 

2010-

2016 

% of 

entreprises 

Enterprises having 

received orders via 

computer mediated 

networks 

crm_sales 

8 

Total intramural 

R&D expenditure 

by sectors of 

performance 

2010-

2014 
million euro  total_r&d 

Table 4-4: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Ανασχεδιασμό των 
Διαδικασιών. 
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Η6: Το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν κινητές συσκευές στους 

εργαζομένους συνδέεται θετικά με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Η7: Η εκπαίδευση των εργαζόμενων για την απόκτηση γνώσεων ICT συνδέεται 

θετικά με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Η8: Η πρόσληψη εργαζομένων με γνώσεις ICT συνδέεται θετικά με την 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. 

Η9: Οι εργαζόμενοι με γνώσεις ICT συμβάλλουν θετικά στην εισαγωγή 

τεχνολογιών στην επιχείρηση.  

Η10: Η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων όπως CRM σχετίζεται θετικά 

με την υιοθέτηση και άλλων τεχνολογιών.  

Η11: Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών Cloud Computing σχετίζεται θετικά 

με την υιοθέτηση και άλλων τεχνολογιών.  

Η12: Η ενίσχυση του τμήματος R&D σχετίζεται θετικά με την χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων.  

 4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Υιοθέτηση Κοινωνικών Μέσων  

 

Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα σχετικά με τα μοτίβα που ακολουθούνται για την 

πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οικονομικός παράγοντας θεωρείται ο 

παράγοντας που θα καθορίσει την έκταση και την κατεύθυνση του μετασχηματισμού. Από 

τους πιο απλούς, οικονομικούς και με πολλαπλά αξιοποιήσιμους τρόπους που μπορεί μια 

επιχείρηση να επιλέξει να μετασχηματιστεί είναι η δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά 

μέσα, γι’ αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιηθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή η Social Media use 

by type, internet advertising. Η παρουσία της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξη της σε 

υψηλότερη θέση με βάση τα αποτελέσματα SEO, τη συλλογή περισσότερων δεδομένων που 

θα σχετίζονται με τους καταναλωτές και διαφήμιση με χαμηλότερο κόστος. Η εξάπλωση της 

χρήσης των κοινωνικών μέσων είναι τόσο μεγάλη που όπως αναφέρει η Βλαχοπούλου (2014) 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καταργήσει τις ιστοσελίδες τους και χρησιμοποιούν μόνο τους 

λογαριασμούς των κοινωνικών μέσων.  

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα 

επιλέγουν να διατηρούν λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα αφενός για να πληροφορούν τους 

πελάτες και αφετέρου για να προωθούν περαιτέρω το ηλεκτρονικό κατάστημα. Γι’ αυτό το 

λόγο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ελεγχθεί αν μεταβλητές που σχετίζονται με τον τζίρο των 

ηλεκτρονικών αγορών ή το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις σχετίζονται θετικά με την εξαρτημένη μεταβλητή. Η πιθανότητα αύξησης του 

τζίρου με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων οδηγεί τις επιχειρήσεις στη δημιουργία αυτών 

των λογαριασμών (Value of e-commerce sales). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πωλούν 

μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα οδηγήσει 

μια επιχείρηση να διαφημιστεί μέσα από τα κοινωνικά μέσα (E-commerce sales). Η 

αιτιολόγηση για την επιλογή αυτών των μεταβλητών είναι ίδια με αυτή του πρώτου μοντέλου 

γι’ αυτό και παραλείπεται. Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων προχωρεί στη δημιουργία 

λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ποσοστό των 

πολιτών που πραγματοποιούν αγορές μέσω Διαδικτύου (Individuals who ordered goods or 
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services over the internet for private use). Η δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι μια επιπλέον διαφήμιση αφού πολλοί καταναλωτές αναζητούν 

πρώτα την επιχείρηση στα κοινωνικά μέσα για να δουν τα προϊόντα.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εξέταση της εξαρτημένης μεταβλητής:  

Α/Α Μεταβλητή Έτη 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Πληροφορίες 

Μεταβλητής 

Όνομα 

Μεταβλητής 

1 

Social media 

use by type, 

internet 

advertising 

2014-

2016 

% of 

enterprises 

Use 2 or more social 

media (as of 2014) 
enter_socialmedia 

2 

Value of e-

commerce 

sales 

2010-

2016 
% of turnover 

Enterprises' total 

turnover from e-

commerce 

value_sales 

3 

Individuals 

who ordered 

goods or 

services over 

the internet 

for private 

use 

2012-

2016 
% individuals 

Last onlline purchase: in 

12 months 
Inter_purchases 

4 
E-commerce 

Sales 

2010-

2016 

% of 

entreprises 

Enterprises selling 

online (at least 1% of 

turnover) 

 

e_sales 

Table 4-5: Μεταβλητές που Περιγράφουν Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δημιουργία Λογαριασμών στα 
Social Media. 

Η13: Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν λογαριασμούς στα 

κοινωνικά μέσα συνδέεται θετικά με την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων 

που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις. 

Η14: Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 

συνδέεται θετικά με το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν 

λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.   

Η15: Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν λογαριασμούς στα 

κοινωνικά μέσα συνδέεται θετικά με την αύξηση του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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5. Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω παραγόντων συνήθως στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιείται η μέθοδος του ερωτηματολογίου, οι συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη από 

τις εκάστοτε επιχειρήσεις και η μελέτη περιπτώσεων. Ως δείγμα για τα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων. Για τη διεξαγωγή 

της παρούσας στατιστικής ανάλυσης η μέθοδος του ερωτηματολογίου δεν ενδείκνυται αφού 

έχει ως στόχο τη μελέτη των παραγόντων που οδηγούν τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό σε ευρύτερο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται συνολικά 

δεδομένα από 28 χώρες της Ευρώπης. Οι παράγοντες επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αίτια που 

οδήγησαν επιχειρήσεις από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση να μετασχηματιστούν ψηφιακά και 

με τις μεταβλητές της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιγράφεται με τη μεταβλητή που αφορά το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό πρόγραμμα ERP για το διαμοιρασμό 

πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι οι μεταβλητές που υπήρχαν στη 

βάση δεδομένων της Eurostat ήταν περιορισμένες⸱ ωστόσο επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες 

για την περιγραφή των υποθέσεων που θα εξεταστούν.   

Ως βάση δεδομένων επιλέχθηκε η επίσημη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eurostat)20. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στις 26/05/2017, 30/05/2017 και στις 7/06/2017 και 

αφορούν 28 χώρες της Ευρώπης. Οι μεταβλητές επιλέχθηκαν με γνώμονα την καλύτερη 

περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό (με βάση τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε) και το σύνολο των μεταβλητών που 

υπήρχαν διαθέσιμα στην Eurostat. Όπως είναι γνωστό, για να είναι αξιόπιστα τα δεδομένα σε 

μια στατιστική ανάλυση θα πρέπει να καλύπτουν όσο περισσότερα χρόνια γίνεται. Όμως, στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας και λόγω της «νεότητας» του θέματος το χρονικό εύρος της 

έρευνας είναι σχετικά περιορισμένο. Γι’ αυτό το λόγο τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από 

το 2010-2016. Ωστόσο, οι μεταβλητές που συλλέχθηκαν, όπως μπορεί να παρατηρηθεί και 

από τους παραπάνω πίνακες, δεν καλύπτουν τις ίδιες χρονικές περιόδους. Αυτό το στοιχείο θα 

συνυπολογιστεί στους περιορισμούς της έρευνας και για τα έτη που δεν υπάρχουν δεδομένα 

θα αντικατασταθούν με την ένδειξη #n/a. Ακόμα, θα ληφθεί υπόψη η μεροληψία που 

ενδεχομένως θα δημιουργηθεί από την έλλειψη των δεδομένων. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν έχουν διαστρωματική και χρονολογική διάσταση, ανήκουν δηλαδή στην 

κατηγορία των Panel Data και αφορούν όλες τις επιχειρήσεις εκτός του χρηματοοικονομικού 

τομέα που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Για να μπορέσει να γίνει η εισαγωγή των 

δεδομένων στο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί (EViews 8) δημιουργήθηκε ένα 

υπολογιστικό φύλο όπου αντιγράφηκαν όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με γραμμές την 

εκάστοτε χώρα και έτος και ως στήλες τα δεδομένα για κάθε χώρα ανά έτος.  

Για την παλινδρόμηση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Pooled OLS (Ordinary 

least squares). Στο εκάστοτε μοντέλο θα γίνεται έλεγχος των υποθέσεων και θα εξετάζεται η 

επίπτωση (coefficient) των ανεξάρτητων μεταβλητών που έχουν θετική σχέση με την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Ακόμα, θα εξετάζεται στην εκάστοτε περίπτωση ο συντελεστής 

προσδιορισμού του υποδείγματος R2. Με αυτό τον τρόπο θα εξεταστεί η ικανότητα του 

υποδείγματος να προβλέπει ικανοποιητικά τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής για τις 

τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως επισημαίνεται στο βιβλίο του Tζάβαλη (2008). 

Όμως επειδή το δείγμα μας είναι σχετικά μικρό θα λαμβάνεται υπόψη και ο προσαρμοσμένος 

συντελεστής R2 (adjusted R-squared) γιατί σύμφωνα με τη θεωρία η αύξηση του αριθμού των 

ερμηνευτικών μεταβλητών οδηγεί στην αύξηση της τιμής του R2 προς την μονάδα (υψηλή 

                                                           
20 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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προβλεπτική ικανότητα) χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα. Τέλος, θα εξετάζεται 

και η επίδραση των στατιστικά σημαντικών εκτιμητών στην εξαρτημένη μεταβλητή.   

5.1 Στατιστική Ανάλυση  

5.1.1 Δημιουργία Ιστοτόπου 
 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης που εξετάζει τους παράγοντες που οδηγούν την 

επιχείρηση στη δημιουργία ιστοσελίδας εμφανίζονται παρακάτω.  

 

Εικόνα 5-13: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Websites & Functionalities. 

Οι υποθέσεις των εκτιμητών των μεταβλητών που περιγράφουν την αλλαγή συμπεριφοράς 

των πελατών (inter_purchases) και των επιχειρήσεων (enter_purchases) καθώς και ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα (e_sales) δεν απορρίπτονται. Άρα, το  

ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν αγορές μέσω ενός δικτύου, το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που πωλούν ηλεκτρονικά και το ποσοστό των καταναλωτών που 

πραγματοποιούν αγορές ηλεκτρονικά είναι ικανοί παράγοντες για τη δημιουργία ιστοτόπου. 

Επίσης, η επιτυχία άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι η αφορμή για τις επιχειρήσεις 

να προχωρήσουν σε παρόμοια επένδυση. Την μεγαλύτερη όμως επίδραση από τις μεταβλητές 

που σχετίζονται θετικά με την εξαρτημένη μεταβλητή έχει το e_sales όπου μια αύξηση του 

ποσοστού των επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση της ανεξάρτητης μεταβλητής 

κατά 0,54. Ωστόσο, σημαντική είναι και η επίδραση των άλλων μεταβλητών που σχετίζονται 

θετικά με τη δημιουργία ιστοτόπου όπου η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών επηρεάζει 

κατά 0,35 ενώ των επιχειρήσεων κατά 0,2. Όσον αφορά τον συντελεστή προορισμού είναι ίσος 

με 0,687 που σημαίνει ότι περίπου το 69% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής 

εξηγείται από τη μεταβλητότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ο προσαρμοσμένος 

συντελεστής μεταβλητότητας είναι ίσος με 0,661· που σημαίνει ότι η τιμή του R2 δεν αυξήθηκε 

πλασματικά.  
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5.1.2 Ανασχεδιασμός Διαδικασιών  
 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για το δεύτερο μοντέλο εμφανίζονται παρακάτω.  

  

Εικόνα 5-14: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Integration of Internal Processes.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης η μόνη μεταβλητή που επηρεάζει την 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που θα οδηγήσει στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών είναι 

η μεταβλητή που αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων (training_ict). Όπως αναφέρθηκε 

και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση πολλές επιχειρήσεις προχωρούν στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων τους για να μην προβούν σε πωλήσεις (εκροή γνώσεων, αποζημιώσεις) αλλά και 

για να μειώσουν τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν. Η επίδραση που έχει η συγκεκριμένη 

μεταβολή είναι πολύ μεγάλη καθώς μια αύξηση κατά 100% των επιχειρήσεων που 

εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους θα οδηγήσει σε αύξηση 56% των επενδύσεων σε ψηφιακές 

τεχνολογίες. Όσον αφορά τον συντελεστή προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0,307. Ωστόσο, το 

προσαρμοσμένο R2 είναι 0,165 που υποδηλώνει ότι η αύξηση του R2 είναι πλασματική. Άρα 

αυτή η εξίσωση δεν υποδεικνύει ακριβώς ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά την υιοθέτηση 

ενός συστήματος ERP και κατ’ επέκταση τις επενδύσεις για ψηφιακές τεχνολογίες και 

πληροφοριακά συστήματα.  

Η χρήση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών ή πληροφοριακών συστημάτων δεν θεωρείται 

ικανός παράγοντας για να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών. Η πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε ψηφιακές τεχνολογίες θεωρείται ένα 

μεγάλο οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις το οποίο ορισμένες δεν έχουν την δυνατότητα 

να το πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πολλές επιχειρήσεις θα προβούν στην 

αγορά μιας νέας τεχνολογίας εφόσον έχουν κάνει απόσβεση από την προηγούμενη επένδυση 

ή επιθυμούν να κάνουν ανασχεδιασμό των διαδικασιών. Οι μεταβλητές που σχετίζονται με την 

πρόσληψη των εργαζομένων είναι αναμενόμενο να μην επηρεάζουν την υιοθέτηση ψηφιακών 

τεχνολογιών καθώς η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πραγματοποιείται για την 

εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, η μεταβλητή της χρηματοδότησης του 
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τμήματος R&D δεν επηρεάζει την επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς αφορά κυρίως 

την παραγωγική διαδικασία και όχι τον ευρύτερο ανασχεδιασμό των διαδικασιών.    

 5.1.3 Αξιοποίηση Κοινωνικών Μέσων  
 

Η εξίσωση που μπορεί να ελέγξει την ισχύ των υποθέσεων που διατυπώθηκαν παραπάνω 

για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δίνεται παρακάτω, ενώ τα αποτελέσματα από την 

εξίσωση παρατίθενται στην εικόνα. 

 

Εικόνα 5-15: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξαρτημένης Μεταβλητής Social Media, Use by Type, Internet 
Advertising. 

Οι εκτιμητές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των 

ευκαιριών που εμφανίζονται από τα κοινωνικά μέσα είναι η μεταβλητή των ηλεκτρονικών 

πωλήσεων (e_sales) και η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών (inter_purchases). Οι 

επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα αξιοποιούν τις δυνατότητες των 

κοινωνικών μέσων και τα εργαλεία που προσφέρουν για να προωθήσουν το ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Η χρήση των κοινωνικών μέσων στην καθημερινή ζωή δεν θα μπορούσε να μην 

παρατηρηθεί από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δημιουργούν λογαριασμούς στα κοινωνικά 

μέσα για να έρχονται σε επαφή και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση των πελατών με την 

επιχείρηση. Από τα coefficient βλέπουμε ότι η αύξηση των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

πωλήσεις έχει μεγαλύτερη επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή από την αλλαγή της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι δίνεται, δικαιολογημένα, 

περισσότερη βαρύτητα σε παρατηρήσεις που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον παρά 

σε αλλαγές από το εξωτερικό περιβάλλον όπως είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών που 

μπορεί να είναι παροδικές. Ακόμα, το ποσοστό του συντελεστή προσδιορισμού είναι χαμηλό 

στο 0,279 όπως και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού 0,247. Άρα, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές δεν έχουν ισχυρή προβλεπτική ικανότητα.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά όλες οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν για τον 

προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποιες 

επιβεβαιώνονται (επισημάνθηκαν με χρώμα) σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση.   
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Αριθμός 

Υπόθεσης 
Διατύπωση Υπόθεσης 

Ισχύς 

Υπόθεσης 

Η1 
Η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών επηρεάζει 

θετικά τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων. 
Δεν Απορρίπτεται 

Η2 
Η δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα σχετίζεται 

θετικά με τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων. 
Απορρίπτεται 

Η3 

Η αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές πωλήσεις έχει θετική σχέση με τη δημιουργία 

νέων ιστοσελίδων. 

Απορρίπτεται 

Η4 

Το  ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι θετικός παράγοντας για τις 

επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα ιστοσελίδα. 

Δεν Απορρίπτεται 

Η5 

Το  ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές αγορές είναι θετικός παράγοντας για τις 

επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα ιστοσελίδα. 

Δεν Απορρίπτεται 

Η6 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν κινητές 

συσκευές στους εργαζομένους συνδέεται θετικά με την 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων. 

Απορρίπτεται 

Η7 

Η εκπαίδευση των εργαζόμενων για την απόκτηση γνώσεων 

ICT συνδέεται θετικά με την υιοθέτηση ψηφιακών 

τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. 

Δεν Απορρίπτεται 

Η8 

Η πρόσληψη εργαζομένων με γνώσεις ICT συνδέεται θετικά 

με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων. 

Απορρίπτεται 

Η9 
Οι εργαζόμενοι με γνώσεις ICT συμβάλλουν θετικά στην 

εισαγωγή τεχνολογιών στην επιχείρηση. 
Απορρίπτεται 

Η10 
Η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων όπως CRM 

σχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση και άλλων τεχνολογιών. 
Απορρίπτεται 

Η11 
Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών Cloud Computing 

σχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση και άλλων τεχνολογιών. 
Απορρίπτεται 

Η12 

Η ενίσχυση του τμήματος R&D σχετίζεται θετικά με την 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων. 

Απορρίπτεται 

Η13 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν 

λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα συνδέεται θετικά με την 

αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές πωλήσεις. 

Απορρίπτεται 

Η14 

Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές συνδέεται θετικά με το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

δημιουργούν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. 

Δεν Απορρίπτεται 

Η15 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργούν 

λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα συνδέεται θετικά με την 

αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που πωλούν 

προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Δεν Απορρίπτεται 

Table5-6: Συνοπτική Παρουσίαση των Υποθέσεων των Παλινδρομήσεων. 
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6. Συμπεράσματα  

 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων 

καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι συνεχής, όμως ο όρος δεν εμφανίστηκε τα τελευταία 

χρόνια. Ξεκίνησε από τον χώρο της μουσικής και των υποδομών το 1990 όπου έγινε υιοθέτηση 

ψηφιακών τεχνολογιών, στη συνέχεια το 2000 η υιοθέτηση αυτή επεκτάθηκε σε όλους τους 

τομείς. Όμως, η μεγάλη ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού έγινε το 2010 όπου 

μετασχηματίστηκαν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Το 2010 είναι μια χρονιά ορόσημο καθώς 

έχουμε ευρεία χρήση κινητών συσκευών, ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων, ψηφιοποίηση των 

επιχειρήσεων (Cloud Computing) και χρήση Analytics. Το σύνολο αυτών των ψηφιακών 

υποδομών ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν μεγάλο 

μερίδιο ευθύνης για την εξάπλωση αυτού του «φαινομένου». Όμως, η διάχυση των ψηφιακών 

τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των ψηφιακών καινοτομιών. Αξίζει να τονιστεί 

ότι ο όρος ψηφιακές καινοτομίες δεν αφορά μόνο την «ανακάλυψη» μιας νέας τεχνολογίας· 

αφορά την ανάπτυξη ιδεών, επιχειρηματικών μοντέλων και επιχειρηματικών ιδεών. Άρα, οι 

ψηφιακές καινοτομίες είναι ικανές να δημιουργήσουν καινούρια προϊόντα, να αναπτύξουν 

καινούριες συμμαχίες, να αλλάξουν τις δυνάμεις του ανταγωνισμού και να δημιουργήσουν ή 

να εξαλείψουν κλάδους. 

Η εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει τα αίτια εκκίνησης, τον 

υπεύθυνο και τα μοτίβα με τα οποία πραγματοποιείται. Κύρια αιτία για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό είναι οι δυνάμεις που ασκούν πιέσεις στην επιχείρηση. Οι πιέσεις αυτές 

προέρχονται από τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, τις χαμηλές επιδόσεις της 

επιχείρησης, από συγκεκριμένα τμήματα της επιχείρησης όπως είναι το Έρευνας & 

Ανάπτυξης, το τμήμα πωλήσεων και προώθησης. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του 

καταναλωτικού κοινού και η εύρεση του ατόμου που επηρεάζει το καταναλωτικό κοινό της 

επιχείρησης θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας καθώς από τη σωστή εκμετάλλευση των 

αλλαγών η επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει πρόσθετα κέρδη. Τέλος, η υιοθέτηση 

αυτοματισμών μπορεί να προκαλέσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα γιατί δεν ενδείκνυται για όλους τους κλάδους. Ο Chief Digital 

Office είναι το ανώτερο στέλεχος που εντάσσεται στην επιχείρηση με σκοπό να τη 

μετασχηματίσει. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ψηφιακού 

οράματος, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, ο προσδιορισμός των ψηφιακών ικανοτήτων, 

ο επαναπροσδιορισμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών και η χάραξη της ψηφιακής 

επιχειρηματικής στρατηγικής. Τα μοτίβα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορούν να 

σχετίζονται με τη θέση του πελάτη στις διαδικασίες, τη δημιουργία συνεργασιών, το 

αντικείμενο δραστηριότητας ή πιο συγκεκριμένα τα τμήματα της επιχείρησης. Ωστόσο 

υπάρχουν και γενικότερα μοτίβα τα οποία ακολουθούν κάποιες κοινές αρχές όπως είναι ο 

οικονομικός παράγοντας, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, η αναδιαμόρφωση των 

διαδικασιών και της αξίας. Επίσης, υπάρχουν κάποια κύρια σημεία τα οποία πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπως είναι η αρχή και το τέλος του 

μετασχηματισμού, το ψηφιακό όραμα, η καταγραφή των στρατηγικών πλεονεκτημάτων και ο 

οικονομικός παράγοντας. 

Το επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης είναι αποτέλεσμα της ψηφιακής ικανότητας και της 

ηγετικής ικανότητας. Ο βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησης καθορίζει και 

την κατηγορία στην οποία θα βρίσκεται, οι οποίες είναι Beginners, Fashionistas, Conservatives 

και Digirati. Σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση των κλάδων σε μια από 

αυτές. Απλά, αυτό που τονίζεται και αξίζει να σημειωθεί στα συμπεράσματα της εργασίας 

είναι ότι όλοι οι κλάδοι έχουν επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα ψηφιακής ωρίμανσης. Η πρώτη 
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παράμετρος από την οποία αποτελείται η ψηφιακή ικανότητα είναι η εμπειρία των πελατών 

όπου με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών αλλάζει εντελώς η προσφερόμενη εμπειρία. 

Ο πελάτης είναι, πλέον, στο κέντρο των διαδικασιών (Customer Centric) και οι επιχειρήσεις 

αναδιαμορφώνουν τις διαδικασίες τους και προσαρμόζουν την κουλτούρα τους στη νέα 

πραγματικότητα. Για την καλύτερη εμπειρία των πελατών χρησιμοποιούνται (από τις 

επιχειρήσεις) οι αρχές συμπεριφοριστικής θεωρίας ή επεκτείνουν την αξία του προϊόντος που 

προσφέρουν. Μεγάλο ρόλο στην αλλαγή της εμπειρίας των πελατών έχουν παίξει και τα 

κοινωνικά μέσα που έχουν αλλάξει ριζικά όχι μόνο τον τρόπο επικοινωνίας της επιχείρησης 

με τους πελάτες και το αντίστροφο αλλά και τον τρόπο προώθησης των προϊόντων. Το δεύτερο 

στοιχείο είναι ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών που έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη 

προσαρμογή της επιχείρησης στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Επιχειρήσεις που έχουν 

ανασχεδιάσει τις διαδικασίες τους έχουν καταφέρει να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα ή 

να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ανασχεδιασμός δεν εμφανίζεται μόνο με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και με 

την αλλαγή της οργανωτικής δομής της επιχείρησης που πραγματοποιείται λόγω αλλαγής του 

παραγόμενου προϊόντος. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους από τους οποίους 

προκαλείται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών είναι η χρήση εργαλείων επιχειρηματικής 

ανάλυσης. Η χρήση των εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης προήλθε από την χρήση 

έξυπνων προϊόντων και εφαρμογών, των λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα και την περιήγηση 

στο Διαδίκτυο. Ανάλογα με τις γνώσεις που θέλει να αποκομίσει η επιχείρηση, επιλέγεται το 

είδος των δεδομένων και ο κατάλληλος συνδυασμός εργαλείων. Τελευταίο στοιχείο της 

ψηφιακής ικανότητας είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να μετασχηματιστεί 

με τη μετάβαση του παραδοσιακού μοντέλου στο ψηφιακό, την επέκταση της επιχείρησης σε 

νέες αγορές, σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη μετάβαση των φυσικών 

προϊόντων σε ψηφιακά. Ακόμα, αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με μετατόπιση του 

βάρους στην οργανωτική δομή ή τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Η 

δεύτερη παράμετρος της ψηφιακής ωρίμανσης είναι η ηγετική ικανότητα. Αποτελεί ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες καθώς αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, τη 

διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, την εξάπλωση του ψηφιακού οράματος. Μια ομάδα 

με υψηλές ηγετικές ικανότητες είναι δυνατόν να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 

να εμπνεύσει τους εργαζομένους ώστε να συμμετέχουν. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως και κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται σε μια 

επιχείρηση, προσφέρει οφέλη αλλά δημιουργούνται εμπόδια μέχρι την υλοποίηση του. Σε 

γενικά πλαίσια τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

είναι η αύξηση των κερδών και της αξίας του προϊόντος, η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 

αγοράς και η μείωση του λειτουργικού κόστους και των εξόδων γενικότερα. Όμως τα οφέλη 

αυτά προέρχονται από τον εκάστοτε παράγοντα που η επιχείρηση έχει αναπτύξει 

περισσότερο. Η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων συνδέεται με αύξηση των εσόδων ενώ 

με την καλύτερη απόδοση των επενδύσεων συνδέεται η ηγετική ικανότητα. Σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού αφορούν εκτός από τον οικονομικό τομέα 

και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα. Από την άλλη πλευρά τα εμπόδια σχετίζονται 

με τους εργαζομένους, τα ανώτερα στελέχη οι οποίοι αντιδρούν στην πραγματοποίηση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Το καταναλωτικό κοινό και η σχέση του με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες μπορεί να είναι ένας παράγοντας αναστολής του μετασχηματισμού ενώ τα κενά 

που υπάρχουν στη νομοθεσία καθιστούν τις επιχειρήσεις επιφυλακτικές για την 

πραγματοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης. Εξάλειψη μερικών εμποδίων προτείνονται με την 

εκπαίδευση εργαζομένων και καταναλωτικού κοινού και την δημιουργία ενός σχεδίου που θα 

επανεξετάζεται ύστερα από την ανατροφοδότηση που λαμβάνει η επιχείρηση.     

Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία γίνεται με την 

εκτίμηση τριών μοντέλων που εξετάζουν τρόπους με του οποίους πραγματοποιείται ο 
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ψηφιακός μετασχηματισμός. Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα των παλινδρομήσεων 

κοινός παρονομαστής των δύο από τα τρία μοντέλα είναι το γεγονός ότι άλλες επιχειρήσεις 

λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση ή λειτουργούν ως μοχλός πίεσης για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Τα θετικά αποτελέσματα που απολαμβάνουν άλλες επιχειρήσεις από την 

δημιουργία ιστοτόπου και την αξιοποίηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών 

μέσων οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση τους. Αυτό συνάδει με το συμπέρασμα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης πως οι πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση από τον κλάδο της 

μπορεί να την οδηγήσει στην εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το δεύτερο μοντέλο 

που αφορά την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και κατ’ επέκταση την αλλαγή διαδικασιών 

υποδεικνύει πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης των εργαζομένων και της 

υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται πως επιχειρήσεις 

προχωρούν στην εκπαίδευση των εργαζομένων για να μειώσουν τις αντιδράσεις αλλά και για 

να μην χρειαστεί να απολύσουν εργαζομένους. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στα δυο 

τελευταία μοντέλα η τιμή του R2 και του προσαρμοσμένου R2 είναι σχετικά χαμηλές που 

δημιουργεί πρόβλημα στην εξήγηση της εξαρτημένης μεταβλητής από τις ανεξάρτητες.  

6.2  Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα 
 

Η παρούσα εργασία διέπεται από περιορισμούς οι οποίοι αφορούν κυρίως την στατιστική 

ανάλυση. Το μικρό δείγμα, τόσο από τη χρονολογική όσο και από διαστρωματική οπτική, 

είναι ένας από τους περιορισμούς. Το μικρό δείγμα οφείλεται στην περιορισμένη βάση 

δεδομένων και στη μικρή ηλικία του θέματος. Ο περιορισμός αυτός οδήγησε στη χρήση της 

μεθόδου Pooled OLS με τα όποια θετικά και αρνητικά στοιχεία έχει. Στην περιορισμένη βάση 

δεδομένων οφείλεται και η μικρή ποικιλία των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των παραγόντων. Ακόμα, οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται δεν καλύπτουν 

ίδια έτη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά κενά. Τα κενά αυτά μπορεί να είναι η αιτία 

για την εμφάνιση μεροληψίας στο δείγμα και χαμηλής τιμής του συντελεστή προσδιορισμού 

όπως συμβαίνει στα μοντέλα που μελετούν τους παράγοντες για την υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων ERP και τη δημιουργία λογαριασμών σε κοινωνικά μέσα.   

Για την καλύτερη διερεύνηση του θέματος προτείνεται η εξέταση των μοντέλων όταν θα 

υπάρχουν περισσότερα δεδομένα και η χρήση του μοντέλου Fixed Effects. Με τη χρήση 

αυτής της μεθόδου θα μελετηθεί ο επηρεασμός του εκάστοτε παράγοντα σε επίπεδο χώρας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης. Με 

αυτόν τον τρόπο θα προσδιοριστεί ποιος μέγεθος επιχειρήσεων είναι ευκολότερο να 

πραγματοποιήσει ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακόμα, προτείνεται η επανάληψη της ίδιας 

έρευνας όταν θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για να γίνει άρση των περιορισμών. Όσον 

αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια εργασία η οποία 

να επικεντρώνεται στην ψηφιακή ωρίμανση των κλάδων και να μελετά τον τρόπο που 

μετασχηματίστηκαν οι επιχειρήσεις.    

6.3 Αξιοποίηση Έρευνας  
 

Οι υπό-ενότητες που αναπτύσσονται στην εργασία, ψηφιακές τεχνολογίες, εκκίνηση 

ψηφιακού μετασχηματισμού, ψηφιακή ωρίμανση, οφέλη και εμπόδια μπορούν να θεωρηθούν 

προπομποί των τρόπων αξιοποίησης της εργασίας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο η συγκεκριμένη 

εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώτη επαφή για την απόκτηση βασικών γνώσεων για 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αποτελεί έναν οδηγό καθώς περιλαμβάνει όλες τις αρχικές 

γνώσεις που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει στη συνέχεια να εμβαθύνει στα 
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σημαντικότερα κατ’ αυτόν κομμάτια. Η υιοθέτηση μιας πολιτικής «Customer-Centric», η 

εισαγωγή αυτοματισμών στις διαδικασίες της επιχείρησης ή στην γραμμή παραγωγής, η 

υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα μοτίβα για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό είναι κάποια από τα σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

ενδείκνυνται για περαιτέρω εμβάθυνση.  

Όπως είναι γνωστό, στόχος των επιχειρήσεων είναι η απόκτηση κέρδους και 

οποιοσδήποτε τρόπος για την υλοποίηση αυτού του στόχου εξετάζεται διεξοδικά από τις 

επιχειρήσεις. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις 

αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, οικονομικά ή όχι, ανάλογα με το βαθμό υιοθέτησης του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Γι’ αυτό η παρούσα εργασία αποτελεί έναν οδηγό για τις 

επιχειρήσεις ώστε να κατανοήσουν τον όρο και στη συνέχεια να προσδιορίσουν τα οφέλη που 

θα αποκομίσουν. Ακόμα, δίνονται κατευθύνσεις για την εκκίνηση, τα βασικά σημεία του 

ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και για τις βελτιώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

Τα παραδείγματα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της παρούσας εργασίας μπορεί να 

λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τις επιχειρήσεις, να προσαρμοστούν στα δεδομένα της 

εκάστοτε επιχείρησης και να οδηγήσουν στον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Πρέπει να 

τονιστεί το γεγονός ότι η επιτυχημένη υιοθέτηση ενός τρόπου μετασχηματισμού από μια 

επιχείρηση δεν συνεπάγεται επιτυχία για μια άλλη. Θα πρέπει να προσαρμόζεται στα πλαίσια 

της εκάστοτε επιχείρησης και η επένδυση να πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν.  

Σε προσωπικό επίπεδο θεωρώ ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα και σύγχρονα θέματα για έρευνα, είναι μια διαδικασία ατέρμονη καθώς 

συνέχεια θα εμφανίζονται νέες τεχνολογίες οι οποίες θα υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις 

και θα τις μετασχηματίζουν. Για μια λεπτομερή μελέτη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα 

πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικά ερευνητικά πεδία όπως είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, 

η εμπειρία των πελατών, τα Social Media, τα εργαλεία Business Analytics και πολλά άλλα. 

Με άλλα λόγια, καταφέρνει να συνδυάσει όλα τα σύγχρονα θέματα της βιβλιογραφίας, να 

μελετήσει μελέτες περιπτώσεων σημαντικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήσαν ψηφιακό 

μετασχηματισμό, τα οφέλη που αποκόμισαν, τον τρόπο με τον οποίο τον πραγματοποιήσαν 

και τις δυνάμεις που τους οδήγησαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.    
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