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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι δυναµικές εξελίξεις τόσο στον κοινωνικό όσο και στον οικονοµικό 

τοµέα τα τελευταία χρόνια αναµφισβήτητα ωθήθηκαν από την ταχεία διάδοση 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι τοµείς των νέων 

τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και των εξελίξεων στα πληροφοριακά 

συστήµατα και κυρίως στην ολοκλήρωσή τους µε τις εσωτερικές διαδικασίες 

των επιχειρήσεων έχουν µετασχηµατίσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν 

οι επιχειρήσεις σήµερα. Η παραγωγικότητα των εργαζοµένων έχει αλλάξει 

ριζικά λόγω της χρήσης των υπολογιστών. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που διαφωνούν σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και επικοινωνίας , αυτή έχει ευρέως εγκαθιδρυθεί.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πρόκληση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών από τις Ελληνικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη αναφορά της 

εξελικτικής πορείας  του ηλεκτρονικού επιχειρείν και περιγραφή της ψηφιακής 

οικονοµίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ορισµός και τα 

χαρακτηριστικά της µικροµεσαίας επιχείρησης και την σηµερινή κατάσταση 

των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση µε των ευρωπαϊκών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ορισµός του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η 

ανάλυση των τεχνολογιών και εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν (διευκολύνουν, εµποδίζουν, συνεργούν) τη 

διάδοση τους και ο βαθµός διείσδυσης του στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση στους κυριότερους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και τις τάσεις σχετικά µε την υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών σύµφωνα µε τις έρευνες του eBusiness Watch. Τέλος, στο 

πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα προγράµµατα προς τις επιχειρήσεις για την 

ενηµέρωση γύρω από τις τεχνολογίες και εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

καθώς και την ενίσχυση για την εισαγωγή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και 

την ψηφιακή οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια ιστορική αναδροµή του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και αναφορά της ψηφιακής οικονοµίας. 

  

1.1 Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 

Η προέλευση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (ΗΕ) µπορεί να εντοπιστεί 

στην δεκαετία του 1970 µε την εµφάνιση των συστηµάτων ηλεκτρονικής 

µεταφοράς χρηµατικών πόρων (EFT) µεταξύ τραπεζών, που χρησιµοποιούν 

ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήµατα EFT αλλάζουν τη µορφή των αγορών.  

Έπειτα στην δεκαετία του 1980 οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής µηνυµάτων 

(συστήµατα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αποκτούν σηµαντική διάδοση. 

Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν µε βασικό µέσο 

το χαρτί, µπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Οι 

συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, 

συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωµής, µπορούν να γίνουν κατά ένα 

µέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά - µε δοµηµένο τρόπο χάρη στα 

συστήµατα EDI ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν µια νέα µορφή κοινωνικής 

επικοινωνίας στην δεκαετία του 1990, µε δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing) και ηλεκτρονική 

συνοµιλία (IRC), οµάδες συζήτησης (newsgroups, forums), µεταφορά αρχείων 

(FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη λόγω της διεθνούς 

απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η εµφάνιση του Παγκόσµιου 

Ιστού (WWW) στο Internet στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και η 

επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που 

χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα τύπου Windows, προσφέρουν µεγάλη 

ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβληµα της δηµοσίευσης και της εύρεσης 

πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται ένας πολύ 
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φθηνότερος τρόπος για την πραγµατοποίηση µεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ 

συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε µικρές επιχειρήσεις να 

ανταγωνιστούν µεγαλύτερες, µε πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έρχεται η καθιέρωση µεθόδων 

κρυπτογράφησης του περιεχοµένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του 

αποστολέα ηλεκτρονικών µηνυµάτων, καθώς και η σχετική προσαρµογή της 

νοµοθεσίας στους τοµείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών, που 

καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Για σηµαντική µερίδα των επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων- το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ακόµα µία 

"µικρή" αγορά, τόσο σε τζίρο όσο και σε κοινό, µια αγορά που στην ουσία 

αφορά λίγους. Όµως η εκτίµηση αυτή απέχει πολύ από την πραγµατικότητα 

αφού ο τζίρος του ηλεκτρονικού εµπορίου και των online εµπορικών 

δραστηριοτήτων γενικότερα δείχνει τα τελευταία χρόνια πραγµατικά 

εντυπωσιακή άνοδο (έρευνα του  Economist από κρατικούς φορείς αλλά και 

µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παγκοσµίως). Στο Internet διακινούνται 

πλέον ποσά ύψους πολλών δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, που καµία 

επιχείρηση δεν µπορεί να αγνοήσει. 

 

1.2 Ψηφιακή οικονοµία 

 

 Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυση µας για το ηλεκτρονικό επιχειρείν θα 

κάνουµε µία αναφορά για την ψηφιακή οικονοµία για να συνειδητοποιήσουµε  

τον ρυθµό των αλλαγών και την ταχύτητα ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας. Η 

ψηφιακή οικονοµία έρχεται να εξηγήσει τη νέα επιχείρηση, τη νέα τεχνολογία 

και το πώς συνδέονται αυτά µεταξύ τους. Ο όρος Ψηφιακή οικονοµία 

εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο “The Digital Economy” (1996), του 

Don Tapscott. Ο Tapscott διερεύνησε το ρόλο των πληροφοριακών 

συστηµάτων στις επιχειρηµατικές διαδικασίες, και συγκεκριµένα τους τρόπους 

µε τους οποίους το διαδίκτυο συµβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
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εµπορίου. Μια πρόσφατη αναφορά του αµερικάνικου υπουργείου εµπορίου µε 

τίτλο “The Emerging Digital Economy”, περιγράφει την ψηφιακή οικονοµία µε 

βάση τις βιοµηχανίες και τις εναλλακτικές µορφές των πληροφοριακών 

συστηµάτων που συµβάλουν στη λειτουργία των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων των εταιριών, και πιθανολογείται πως θα αποτελέσουν 

σηµαντικές πηγές οικονοµικής ανάπτυξης την προσεχή δεκαετία. Στις 

δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται ολόκληρη η βιοµηχανία των 

πληροφοριακών συστηµάτων, το ηλεκτρονικό εµπόριο ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις (Β2Β) και η ψηφιακή µεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Μια δεύτερη προσέγγιση συνδέει τη ψηφιακή οικονοµία µε την 

οικονοµία της πληροφορικής. Συνοπτικά, η ψηφιακή οικονοµία περιλαµβάνει 

τα αγαθά και τις υπηρεσίες των οποίων η ανάπτυξη, η παραγωγή, η πώληση 

και η τροφοδότηση βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε αντίθεση, η 

οικονοµία της πληροφορικής περιλαµβάνει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι, η ψηφιακή οικονοµία περιλαµβάνει 

κάποιες µορφές παραγωγής που αποκλείονται από την οικονοµία της 

πληροφορικής, όπως τη βιοµηχανική παραγωγή µε βάση υπολογιστικά 

συστήµατα, ενώ η οικονοµία της πληροφορικής περιλαµβάνει αρκετές 

υπηρεσίες που ανήκουν µερικά στην ψηφιακή οικονοµία όπως, η πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, όλες οι νοµικές υπηρεσίες, όλες οι µορφές διασκέδασης κ.λπ. 

∆ιακρίνουµε τις εξής κατηγορίες αγαθών ψηφιακής οικονοµίας: 

1. Αµιγώς ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Αγαθά και υπηρεσίες που 

µεταφέρονται ψηφιακά, στο σύνολο τους ή τµήµατα αυτών. Για 

παράδειγµα στην κατηγορία αυτή ανήκουν η διατραπεζική µεταφορά 

κεφαλαίων, η online παροχή πληροφοριών, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, 

το λογισµικό και η µουσική. Στην κατηγορία αυτή µπορούµε επίσης να 

συµπεριλάβουµε και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από 

απόσταση. 

2. Μεικτά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν η λιανική πώληση υλικών αγαθών µέσω διαδικτύου, όπως 
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µουσική, βιβλία, λουλούδια, ευαίσθητα προϊόντα, υπηρεσίες 

προσφερόµενες από ταξιδιωτικά γραφεία.  

Οι συναλλαγές αυτές εκτελούνται συνήθως σε ηλεκτρονικές αγορές, µε τη 

χρήση δηµοπρασιών. Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας είναι η πληρότητα στην 

πληροφόρηση για το προϊόν, η αποτελεσµατική διαφήµιση, η ασφάλεια στις 

συναλλαγές, η ταχύτητα στα συστήµατα διανοµής και η υψηλή ποιότητα στις 

υπηρεσίες διανοµής των προϊόντων. 

3. Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασιζόµενων στην τεχνολογία 

πληροφορικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται προϊόντα και 

υπηρεσίες που βασίζουν την παραγωγή τους στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Παράδειγµα έχουµε τις λογιστικές 

υπηρεσίες, τις έρευνες αγοράς που παρουσιάζουν ευαισθησία στα 

δεδοµένα, πολύπλοκα µηχανολογικά σχέδια κ.λπ. 

4. Οι τοµείς της βιοµηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών που 

υποστηρίζουν τις παραπάνω κατηγορίες. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται ένα µεγάλο τµήµα των υπολογιστικών δικτύων και της 

βιοµηχανίας των τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή προσωπικών 

υπολογιστών και ορισµένες συµβουλευτικές επιχειρήσεις. [1] 

Η συγκυρία λοιπόν του κοινωνικοοικονοµικού φαινόµενου που ονοµάζεται 

Ψηφιακή Οικονοµία επέφερε ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και 

οργάνωσης των επιχειρήσεων και δηµιούργησε ένα νέο όραµα, αυτό του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής αποτελούν πλέον τα µέσα για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να 

περάσουν στη νέα εποχή και να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Η ψηφιακή 

οικονοµία προσφέρει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για καινοτοµία τόσο στις 

παραδοσιακές αγορές όσο και σε αυτές που δηµιουργούνται στον παγκόσµιο 

δικτυακό ιστό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισµός της µικροµεσαίας 

επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες της. Επίσης, 

θα δούµε την σηµερινή εικόνα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα  

καθώς και την ανάπτυξη τους σε σύγκριση µε  την Ευρώπη. 

   

2.1 Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 

 

Σύµφωνα µε την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003, ο 

ορισµός για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ο ακόλουθος: 

Ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που στο εξής θα καλούνται «ΜΜΕ», ορίζονται 

οι επιχειρήσεις οι οποίες [2]: 

• Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους, 

• Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή 

έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €, 

• και πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν ανήκουν, κατά 

ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, 

σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής 

επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). 

 

Η διάκριση µεταξύ πολύ µικρών, µικρών και µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεων γίνεται ως ακολούθως [2]: 

• Πολύ µικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα 

• Μικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 49 άτοµα και έχουν 

είτε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκ. €, ή ένα 

ετήσιο σύνολο ισολογισµού που δεν ξεπερνά τα 10 εκ. €. 

• Μεσαίες επιχειρήσεις : απασχολούν λιγότερα από 249 άτοµα και 

έχουν είτε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκ. €, ή 

ένα ετήσιο σύνολο ισολογισµού που δεν ξεπερνά τα 43 εκ. €. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κατηγορία 
Επιχειρήσεων 

Αριθµός εργαζοµένων 
(αµετάβλητος) 

Κύκλος 
εργασιών 

Συνολικός 
ισολογισµός 

Μεσαίες < 250 < 50 εκατ. € < 43 εκατ. € 

Μικρές < 50 < 10 εκατ. € < 10 εκατ. € 
Πολύ µικρές < 10 < 2 εκατ. € < 2 εκατ. € 

 Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ. 

 

∆ιαφορές στον ορισµό του µεγέθους µιας µικροµεσαίας επιχείρησης 

προκαλούνται επίσης από γεωγραφικές παραµέτρους και κυρίως από τις 

διαστάσεις των αγορών. Έτσι στις ΗΠΑ, µικροµεσαία θεωρείται η επιχείρηση 

που απασχολεί λιγότερους από 500 εργαζοµένους, στην Ιαπωνία λιγότερους 

από 300, στη Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία λιγότερους από 200, και στην 

Αυστραλία λιγότερους από 50 εργαζοµένους. Σύµφωνα µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία, τα περισσότερα χρησιµοποιούµενα ποσοτικά κριτήρια για τον 

ορισµό µιας επιχείρησης ως µικροµεσαία είναι πρωτίστως ο αριθµός των 

απασχολουµένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών. [3] 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν έναν δυναµισµό και 

συµβάλουν καθοριστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Το πλήθος, η 

ποικιλία και η διείσδυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς 

παραγωγής και εµπορίας και η συµβολή τους στην απασχόληση των 

εργαζοµένων και στην περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κύριο 

χαρακτηριστικό του ρόλου και της προσφοράς τους στην κοινωνική ανάπτυξη 

της χώρας. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν φυτώρια δηµιουργίας νέων 

επιχειρηµατιών και στελεχών επιχειρήσεων. Συµβάλουν στη διεύρυνση της 

απασχόλησης και στον περιορισµό της ανεργίας, συντελούν στην περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας και στην συγκράτηση του πληθυσµού στην περιφέρεια. 

∆ηµιουργούν ανταγωνιστικές συνθήκες, εκµεταλλεύονται ορθολογικά τους 

εγχώριους πόρους και τις πρώτες ύλες και χρησιµοποιούν αποδοτικά τη λαϊκή 

αποταµίευση. Μπορούν να προωθήσουν, να διαδώσουν και να αναπτύξουν τις 

καινοτοµίες και τους νεωτερισµούς µέσα στο παραγωγικό κύκλωµα. [4] 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλές αδυναµίες αλλά και 

πλεονεκτήµατα. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα χαµηλής παραγωγικότητας που θα 



 8 

πρέπει να αποδοθεί µεταξύ των άλλων στο χαµηλό βαθµό χρησιµοποίησης 

σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανεπαρκή οργάνωση παραγωγής και στη µη 

εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και µάρκετινγκ.  

Στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν 

δυσκολίες πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα λόγω του υψηλότερου κινδύνου 

που τις χαρακτηρίζει, έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του 

οικογενειακού τους χαρακτήρα. [5] 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν στρατηγικό 

προγραµµατισµό καθώς και άλλες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως 

στρατηγικές συµµαχίας, ολική ποιότητα παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, 

µέτρηση ικανοποίησης πελατών. Υστερούν επίσης των µεγάλων επιχειρήσεων 

στο µάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, σε έρευνα και 

ανάπτυξη, στην αποτελεσµατική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, 

στην πρόσβαση στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. 

Έχουν υψηλά ποσοστά δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά και υψηλά 

ποσοστά θνησιµότητας (50%) ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 χρόνια της ζωής 

τους. [6] 

Όµως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα. Η 

ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφοµοίωση της νέας 

τεχνολογίας και καινοτοµίας, η προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, 

η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών εξειδικευµένων αγορών, η ταχύτητα στη 

λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συµβολή τους 

στην ανάπτυξη και απασχόληση αποµονωµένων περιοχών είναι µερικά από τα 

πλεονεκτήµατα µικροµεσαίων επιχειρήσεων έναντι των µεγάλων 

επιχειρήσεων.  

Η Ελλάδα είναι µία χώρα που δεν έχει βαριά βιοµηχανία, παράγει και 

εξάγει προϊόντα κυρίως γεωργικά, υπηρεσίες και δραστηριοποιείται σε µεγάλο 

βαθµό στον τουριστικό κλάδο. Η βιοµηχανία συνεχίζει να εκσυγχρονίζετε, 

ειδικά σε κλάδους όπως: τσιµέντο, αλουµίνιο, υφάσµατα, τρόφιµα και ποτά, 

κατασκευές καθώς και στον τουρισµό. Πρόσφατα, ο Ελληνικός ιδιωτικός 

τοµέας έχει κατακλυστεί από µικροµεσαίες και κυρίως από µικρές 
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επιχειρήσεις. Η κύρια µάζα των τοπικών επιχειρήσεων είναι µικρές και 

οικογενειακές. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στον 

κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, του τουρισµού, των κατασκευών, 

µεταφορές και αποθήκευση. Παρακάτω δίδονται οι σχετικοί πίνακες που 

περιέχουν στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή και ανά κλάδο των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και την ποσοστιαία κατανοµή τους στην 

Ευρώπη.        

 

 

 
Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ/ Μητρώο Επιχειρήσεων 
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις  

 

 

2.2 Σηµερινή εικόνα µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 Η σηµερινή εικόνα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζει πολλά 

προβλήµατα όσο αφορά την ανάπτυξη και την εκσυγχρόνιση τους. Η έλλειψη 

κατάλληλου ειδικευµένου εργατικού δυναµικού αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στις τεχνολογικές αλλαγές, τις 

µεταβαλλόµενες δοµές εργασίας, τη διεθνοποίηση των αγορών, τη γήρανση 

του εργατικού δυναµικού στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, και την 

αδυναµία του επίσηµου συστήµατος εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης να συναντήσει τις σηµερινές ανάγκες του παραγωγικού 

συστήµατος. [6] Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το πρόβληµα αυτό είναι πιο 

έντονο, λόγω των περιορισµών που το µέγεθος τους θέτει στις δυνατότητες 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζοµένων τους. 
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Οι παράγοντες παρεµπόδισης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ειδικότερα των πολύ µικρών είναι:  

• Η συχνά βραχυπρόθεσµη απασχόληση των εργαζοµένων. 

• Το κόστος εκπαίδευσης. 

• Η απροθυµία των επιχειρηµατιών και διευθυντών για επενδύσεις 

σε ανθρώπινους πόρους. 

• Η περιορισµένη ικανότητα των επιχειρηµατιών και διευθυντών 

να αντιληφθούν τις ανάγκες τους ή να προσεγγίσουν 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό.  

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων 

Βορείου Ελλάδος µε θέµα τις ανάγκες των βιοµηχανικών επιχειρήσεων σε 

ειδικότητες αιχµής το Μάιο του 2001 προέκυψαν τα εξής: Στην αναβάθµιση 

του ανθρώπινου δυναµικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχει καθοριστική 

συµβολή η επαγγελµατική κατάρτιση τόσο των εργαζοµένων όσο και των 

στελεχών. Στην Ελλάδα όµως, είναι σύνηθες φαινόµενο ο αποκλεισµός των 

εργαζοµένων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις από προγράµµατα κατάρτισης 

λόγω ακαµψιών που συνδέονται µε το µικρό µέγεθος απασχόλησης των 

επιχειρήσεων αλλά και µε γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

 Σύµφωνα µε συµπεράσµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη 

συντονιστική επιτροπή που αποτελούντων από µέλη του e-business forum, που 

διενήργησαν την µελέτη για λογαριασµό του Υπουργείου, τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι [7]: 

1. η ανεπαρκής ενηµέρωση και διάχυση της πληροφορίας προς τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις σχετικά µε τα ζητήµατα της νέας οικονοµίας. 

2. η έλλειψη επαρκούς και προσβάσιµου κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναµικού για να στελεχώσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

3. πολύ χαµηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, τεχνογνωσίας, 

επιχειρηµατικής ετοιµότητας ακόµη και παντελή έλλειψη στρατηγικής ή 

οράµατος γύρω από τα θέµατα της τεχνολογίας από τα στελέχη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σοβαρή αιτία για αυτά είναι η µικρή 
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επένδυση στην τεχνολογία, λόγω δυσπιστίας για αποτελέσµατα, αλλά 

και µη ξεκάθαρη αντίληψη για τα άµεση οφέλη από αυτή. 

4. µη ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο αλλά και µη επαρκή ή αναποτελεσµατική 

οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση των περιφερειακών µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων από τον κεντρικό ή περιφερειακό κυβερνητικό 

µηχανισµό. 

5. σοβαρή έλλειψη υφιστάµενων τεχνολογικών υποδοµών στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις για άµεση µετάβαση στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο και άµεση και ουσιαστική αξιοποίηση των παροχών και 

κινήτρων που προσφέρονται από το κράτος και την ΕΕ. 

6. σοβαρός ο πόλος των επαγγελµατικών φορέων και συνδέσµων των 

επιχειρήσεων αλλά και άλλων φορέων και οργανισµών που σχετίζονται 

µε τον ένα ή άλλον τρόπο µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς όµως 

να έχουν καταφέρει να παίξουν ακόµη το ρόλο του υποστηρικτή και 

καταλυτικού παράγοντα. Η έλλειψη συντονισµού αυτών των φορέων 

για την επίτευξη συνεργιών και αποφασιστικής καθοδήγησης των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι µία από τις αιτίες και τα προβλήµατα. 

7. αναποτελεσµατική σύνδεση του ερευνητικού και ακαδηµαϊκού έργου 

για την αγορά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα θέµατα της νέας 

οικονοµίας και  

8. η έλλειψη κρίσιµης µάζας διαµορφωτών γνώσης (opinion leaders) που 

να γνωρίζει ουσιαστικά. 
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2.3 Σύγκριση µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα µε την 

Ευρώπη. 

Η Ελλάδα «χάνει το τρένο» των προηγµένων τεχνολογιών και η 

διεύρυνση του τεχνολογικού χάσµατος που τη χωρίζει µε τις λοιπές χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση 

την ελληνική οικονοµία. (∆ηµοσίευµα οικονοµικής εφηµερίδας Ναυτεµπορική 

-Ιανουάριος 2003) 

 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Eurostat τα ελλείµµατα του 

κρατικού προϋπολογισµού της Ελλάδας είναι µεγάλα καθώς και τα τεράστια 

ελλείµµατα που παρουσιάζει σε επενδύσεις και επιδόσεις τεχνολογίας. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της ΕΕ από 

πλευράς ποσοστού απασχολουµένων σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, εταιρειών 

υψηλής προστιθέµενης αξίας, αριθµού εφαρµογών πατέντων . [8]  

 Η διαφορετική στρατηγική που υιοθετούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

σε κάθε χώρα, συνίσταται κυρίως στο διαφορετικό επενδυτικό 

προσανατολισµό τους ιδιαίτερα στις τεχνολογικές επενδύσεις τους. Το 69,2% 

από τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επένδυσαν την περίοδο 1999-

2003 έδωσαν προτεραιότητα στην ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού 

και των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Αντίθετα, το 50,4% των ευρωπαϊκών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων επένδυσαν στην βελτίωση και ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, στην αγορά πατέντων, τη χρήση νέων υλικών και παραγωγικών 

τεχνολογιών προκειµένου να αναβαθµίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

(Έρευνα για το οικονοµικό περιβάλλον, θεσµικό πλαίσιο και 

ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του Θεοδοσίου 

Μπαλάσκα και της Μαρίας Τσάµπρα που έγινε το χρονικό διάστηµα 2000-

2003 για λογαριασµό του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών) 

 Η χώρα µας αποτελεί ουραγό σε ότι αφορά την υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών και θα ήταν αρκετά ειρωνικό να µιλάµε για ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου την στιγµή που η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, δεν έχουν καν σύνδεση µε το Internet.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται το ηλεκτρονικό επιχειρείν και αναφέρονται 

τα πλεονεκτήµατα του καθώς και οι ανασταλτικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την υιοθέτηση του από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρονται οι 

εφαρµογές και ο βαθµός διείσδυσης του στις ελληνικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

    

3.1 Τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

 

 To ηλεκτρονικό επιχειρείν (electronic business or e-business) µπορεί να 

οριστεί ως µια επιχειρηµατική διαδικασία, η οποία βασίζετε σε αυτοποιηµένο 

σύστηµα. Σήµερα, αυτό πραγµατοποιείτε µε τις τεχνολογίες που βασίζονται 

στο διαδύκτιο. Οι µέθοδοι του η-επιχειρείν βοηθούν τις εταιρείες να 

συνδέσουν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά τους συστήµατα δεδοµένων 

αποτελεσµατικά, έτσι ώστε να επικοινωνούν µε τους προµηθευτές και 

συνεργάτες τους και να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των πελατών τους.  

Στην πράξη, το η-επιχειρείν είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο πρόκειται για κάθε είδος εµπορικής 

συναλλαγής µεταξύ προσώπων (φυσικών και µη) που πραγµατοποιείται µε 

ηλεκτρονικά µέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων 

ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εµπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς 

τη χρήση χαρτιού, συνήθως µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Πρόκειται για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών µέσα 

από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Το η-επιχειρείν περιλαµβάνει επιχειρηµατικές διαδικασίες όπως: η 

ηλεκτρονική αγορά και παραγγελία, οι προµήθειες, ο έλεγχος των αποθεµάτων, 

η διαχείριση της παραγωγής καθώς και των logistics, της υποστήριξης 

πελατών, της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν µπορεί να πάρει πολλές µορφές: 

• Εσωτερικές διαδικασίες: Στόχος είναι ο σχεδιασµός, ανάπτυξη και 

εξέλιξη των διαδικασιών µιας εταιρείας, ώστε να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και να 

παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Οι εφαρµογές του 

συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου µε 

ασύρµατη πλέον τεχνολογία, το οποίο µπορεί να προσφέρει γρήγορη και 

αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασίας, αλλά και µεταξύ 

των χρηστών και της βάσης πληροφοριών.  

• Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B): Το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, 

απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προµηθειών, την 

ταχύτερη αποστολή των προµηθειών και τον αποτελεσµατικότερο 

έλεγχο του επιπέδου αποθεµάτων. Επιπλέον, η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνδεσης µε προµηθευτές , καθώς και η πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών πληρωµών περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλµα, αυξάνουν 

την ταχύτητα συναλλαγών και µειώνουν το κόστος τους. Σηµαντικό 

στοιχείο είναι επίσης η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε δεδοµένα 

που αφορούν το προϊόν και σε γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους 

προµηθευτές, αλλά και τις προσφερόµενες υπηρεσίες που ενισχύουν την 

συνεργασία και διευκολύνουν τις συναλλαγές. 

• Ηλεκτρονικό επιχειρείν µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών 

(B2C): Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού 

εµπορίου, όπου ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία 

προϊόντων µέσω ηλεκτρονικών αγορών ή διαδικτυακών κόµβων. Η 

προστιθέµενη αξία των συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικών τεχνολογιών 

είναι ότι ο καταναλωτής µπορεί να έχει πλήρη εικόνα των προϊόντων 

που επιθυµεί να αγοράσει, µπορεί να έχει πρόσβαση σε εξατοµικευµένα 

προϊόντα και να χρησιµοποιεί νέες υπηρεσίες που θα τον βοηθήσουν 

στην σωστή επιλογή του. 
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• Ηλεκτρονικό επιχειρείν µεταξύ επιχείρησης και πολιτείας (B2G): 

Πρόκειται για µια συνεχώς ανερχόµενη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου, 

η οποία µέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού έχει σκοπό να βελτιώσει 

την εξυπηρέτηση του κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την 

υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών. Προς την κατεύθυνση αυτή 

στοχεύουν ήδη εφαρµογές όπως αυτή των ΚΕΠ µέσω του 

προγράµµατος Αριάδνη, του TAXISnet, του ΙΚΑnet, του Police Online 

και του σχεδιασµού των ΠεΣΥΠ. Το σύνολο των πρωτοβουλιών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στηρίζεται συνήθως από την δηµιουργία 

κυβερνητικών portals όπου τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις 

µπορούν πολύ εύκολα να εντοπίσουν τις υπηρεσίες και να αντλήσουν 

τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

 

3.2 ∆ιαφορά η-επιχειρείν και η-εµπορίου 

 Υπάρχει µια διαµάχη µεταξύ επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκών για το 

νόηµα και τον διαχωρισµό ανάµεσα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (ΗΕ) και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Πολλοί πιστεύουν πως το ηλεκτρονικό εµπόριο 

περιλαµβάνει όλο τον ηλεκτρονικό κόσµο που βασίζεται σε οργανωτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις συναλλαγές µιας επιχείρησης, 

περιλαµβάνοντας έτσι ταυτοχρόνως και ολόκληρη τη δοµή του πληροφοριακού 

συστήµατος της επιχείρησης. Αντίθετα, άλλοι υποστηρίζουν πως το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει όλο τον κόσµο των εσωτερικών και 

εξωτερικών ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων περιλαµβανοµένου και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν περιγράφει 

επιχειρήσεις η ύπαρξη των οποίων στηρίζεται στο διαδίκτυο ή και επιχειρήσεις 

που έχουν αναθεωρήσει-προσαρµόσει την αποστολή τους, τη στρατηγική τους 

και τις λειτουργίες τους µε βάση τα δεδοµένα του διαδικτύου. Ακόµη αποτελεί 

την ψηφιακή εµπλοκή των συναλλαγών καθώς και των διαδικασιών µέσα στην 
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επιχείρηση, περιλαµβάνοντας πληροφοριακά συστήµατα υπό τον έλεγχο της 

επιχείρησης. Πρέπει να σηµειωθεί πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν 

περιλαµβάνει εµπορικές συναλλαγές, είναι ωστόσο αλήθεια πως πολλές φορές 

η δοµή του ηλεκτρονικού επιχειρείν µιας επιχείρησης µπορεί να περιλαµβάνει 

επίσης και ηλεκτρονικό εµπόριο. [9]       

3.3 Πλεονεκτήµατα 

 Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση του ΗΕ 

διακρίνονται σε πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση, για τον πελάτη και τον 

προµηθευτή.  

Επιχείρηση: 

• Αύξηση κερδών µε τη δηµιουργία νέων αγορών για παλιά προϊόντα, 

νέων προϊόντων που στηρίζονται στην πληροφορική, νέων καναλιών 

διανοµής που παρέχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης άµεσης 

επικοινωνίας µε τον πελάτη. 

• Μειωµένο κόστος διαφήµισης. 

• Μειωµένο κόστος διανοµής 

• Μειωµένο κόστος σχεδίασης και κατασκευής προϊόντος. 

• Περισσότερες ευκαιρίες για µάρκετινγκ σε εστιασµένες αγορές. 

• ∆υνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για περιφερειακές, 

αποµονωµένες περιοχές. 

• Ανάµειξη του πελάτη όσον αφορά καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. 

• ∆ιεύρυνση των αγορών καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών. 

• Επίτευξη άµεσων πωλήσεων χωρίς τη µεσολάβηση ενδιαµέσων. 

• Την βελτίωση των διαδικασιών λογιστηρίου. 

• Τον έλεγχος των προµηθειών. 

• Την βελτίωση των σχέσεων µε τους προµηθευτές. 

• Την βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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• Μειωµένα λειτουργικά, µεταφορικά κόστη καθώς και κόστη τήρησης 

αποθεµάτων. 

• Γρήγορη, ακριβής και ασφαλής ανταλλαγή επιχειρηµατικής 

πληροφορίας η οποία είναι ευαίσθητη ως προς το χρόνο. 

• Εξάλειψη µη απαραίτητων διαδικασιών  

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

• Βελτιωµένες εµπορικές σχέσεις µε τους εταίρους και συνεργάτες της 

επιχείρησης. 

Πελάτης: 

• Παγκόσµιο πεδίο επιλογών. 

• Χαµηλότερες τιµές. 

• Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών / εξυπηρέτησης. 

• Προϊόντα προσαρµοσµένα στον συγκεκριµένο πελάτη. 

• Γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη. 

• Νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

• Ευκολία / Άνεση 

• Πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν. 

Προµηθευτές: 

• Παγκόσµια παρουσία – τα όρια του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν 

καθορίζονται από γεωγραφικά ή εθνικά όρια αλλά από την κάλυψη των 

δικτύων υπολογιστών. 

• Βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα 

• Μικρότερες αλυσίδες προµήθειας 

• Οικονοµικά οφέλη, όπως µείωση χρόνου συναλλαγών, βελτίωση 

ποιότητας συναλλαγών, αύξηση δυνητικών πελατών. 

• Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 
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3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και εφαρµογή του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Παρά τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις δεν το υιοθετούν τόσο γρήγορα όσο προβλεπόταν αρχικά. Οι  

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

µπορούν να οµαδοποιηθεί στις  κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο λόγος που γίνετε αυτός ο διαχωρισµός είναι 

να διακρίνουµε τους παράγοντες που προέρχονται από το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρηση και των κινήτρων που απορρέουν από το εξωτερικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 

3.4.1 Εσωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Επιχειρησιακοί παράγοντες όπως, το κόστος διατήρησης 

πληροφοριακών συστηµάτων και εταιρικών δικτυακών τόπων που είναι συχνά 

πολύ υψηλό για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η έλλειψη τεχνολογικών και 

τεχνοκρατικών ικανοτήτων, η έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού, η έλλειψη 

ολοκληρωµένων συστηµάτων και οικονοµικών πόρων είναι παράγοντες που θα 

παίξουν σηµαντικό ρόλο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, λαµβάνοντας 

υπόψη τους περιορισµένους οικονοµικούς πόρους τους και το επίπεδο της 

τεχνολογικής πολυπλοκότητας. Επίσης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

αποδοχή του ηλεκτρονικού επιχειρείν εξαρτάται περισσότερο από την 

διοίκηση της επιχείρησης, αφού η έλλειψη στήριξης της από διευθυντικά 

στελέχη επηρεάζει την επιτυχή υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η 

προθυµία εφαρµογής ΗΕ της εταιρίας εξαρτάται από οικονοµικούς και 

τεχνολογικούς πόρους. Πολλές µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν διαθέσιµους τους 

απαραίτητους οικονοµικούς και τεχνολογικούς πόρους για να επενδύσουν σε 

ΗΕ. Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι ότι η νέα τεχνολογία µπορεί να αποτύχει να 

αποφέρει τα προσδοκόµενα κέρδη, να επιβαρύνει µε υψηλότερο από το 
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αναµενόµενο κόστος, να µην µπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικές 

προσδοκίες και να δηµιουργήσει µη αναµενόµενη ασυµβατότητα ανάµεσα στα 

hardware και λογισµικά συστήµατα της εταιρίας. Ωστόσο, µε την οικονοµική ή 

µη οικονοµική υποστήριξη, εταιρίες µπορούν να επιτύχουν. Παράδειγµα, 

παρέχοντας τεχνολογική και οικονοµική βοήθεια στις µικρές επιχειρήσεις (από 

το κράτος και µεγάλων εταιριών) τα εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν. 

Μελέτη στην Σιγκαπούρη έδειξε ότι η χρήση υπολογιστή σε µικρές εταιρίες 

που είχαν συµβούλους ήταν υψηλότερη από αυτές που δεν είχαν. Για τις πολύ 

µικρές εταιρίες τα έξοδα εγκατάστασης, εφαρµογές µεταγενέστερων 

αναβαθµίσεων, επικοινωνιακές χρεώσεις κ.τ.λ. µπορεί να γίνουν πιο 

εκτεταµένες από ότι αρχικά ορίστηκε, επηρεάζοντας την οικονοµική 

σταθερότητα της εταιρίας. [10] Το χαµηλό επίπεδο κατάρτισης σε γνώσεις 

υπολογιστών σε συνδυασµό µε την περιορισµένη ικανότητα για 

αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών κάνουν την µεταβίβαση σε 

υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής πολυπλοκότητας δύσκολή και δαπανηρή για 

τις εταιρίες που επιθυµούν να εφαρµόσουν ΗΕ. Αντιθέτως, η πετυχηµένη 

χρησιµοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων είναι συσχετισµένη µε την 

εµπειρία και την γνώση υπολογιστών από τους χρήστες. Έχει βρεθεί ότι 

εταιρίες που είχαν προηγούµενη γνώση υπολογιστών είχαν µεγαλύτερη 

ικανότητα να αναγνωρίσουν την αξία µιας πληροφορίας και να την 

αφοµοιώσουν ώστε να την εφαρµόσουν σε εµπορικές εργασίες. Η εµπειρία 

αυτή τους κάνει πιο ικανούς για την βελτίωση των νεωτεριστικών ικανοτήτων 

τους.  

Μικρές εταιρίες µε πρόσβαση σε τεχνολογικές και οικονοµικές πηγές 

είναι λιγότερο διστακτικοί απέναντι στην τεχνολογία και πιο πρόθυµοι να 

διαθέσουν πόρους για ολοκλήρωση και εφαρµογή του ΗΕ. 

Ο διεθνής προσανατολισµός της επιχείρησης είναι ακόµα ένας 

σηµαντικός παράγοντας καθώς εταιρείες που λειτουργούν σε διεθνής αγορές 

είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν το ΗΕ µέσω των πυλών διαδικτύου 

(portals) από αυτές που δεν έχουν διεθνείς συνεργασίες. 
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Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση 

του ΗΕ αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 

τους, κερδίζοντας νέες αγορές και µειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος . 

Αντίθετα, αν οι επιχειρήσεις δεν πειστούν ότι το ΗΕ µπορεί να τους δώσει ένα 

συγκριτικό πλεονέκτηµα µετά την αποδοχή του, είναι πιθανό η εφαρµογή του 

να µην συνεχιστεί. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογήσουν την 

εφαρµογή του ΗΕ προκειµένου να επεκτείνουν και να ολοκληρώσουν την  

εφαρµογή αποτελεσµατικά του σε άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες. Ωστόσο, 

πολύ συχνά εταιρείες  θέλουν να δουν γρήγορα τα οφέλη του ΗΕ που αποφέρει 

σε αυτές, µε αποτέλεσµα την εγκατάλειψη και διακοπή της εφαρµογής του. 

Γι΄αυτό, πρέπει να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει επαρκή 

πληροφόρηση σχετικά µε τα οφέλη του ΗΕ. Κρατικοί και βιοµηχανικοί 

οργανισµοί µπορούν να βοηθήσουν και να δραστηριοποιηθούν λαµβάνοντας 

συµµετοχή, τονίζοντας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τις ευκαιρίες και τα 

οφέλη του ΗΕ και παρέχοντας υποστήριξη έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι 

αµφιβολίες για την εφαρµογή του. 

Επίσης, ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά της 

επιχειρήσεις είναι η συµβατότητα, δηλαδή πόσο καλά µπορεί το ΗΕ να 

ταιριάξει µε την τεχνολογική υποδοµή της εταιρείας, καθώς και η 

πολυπλοκότητα, δηλαδή πόσο εύκολο είναι στην χρήση του. Πολλές εταιρείες 

δυσκολεύονται στην επιλογή της κατάλληλης πλατφόρµας Β2Β ηλεκτρονικού 

εµπορίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριµένης εταιρίας. 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν γνωρίζουν πως οι 

ηλεκτρονικές αγορές διέπονται από δικούς τους κανόνες για θέµατα όπως π.χ. 

οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να 

ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους πρέπει να κατανοήσουν πλήρως αυτούς τους 

κανόνες και να καταρτίσουν νέες επιχειρηµατικές στρατηγικές. 

Συµπερασµατικά, οι προκλήσεις είναι πραγµατικά πολλές και σηµαντικές για 

τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές µπορούν να 

αντιµετωπισθούν παρέχοντας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ακριβείς, 
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αξιόπιστες, κατάλληλες ανά τοµέα και επίκαιρες πληροφορίες. Τελικά το κύριο 

ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι " Θα είναι επικερδές για την 

επιχείρησή µου το η-επιχειρείν;". Οι επιφυλάξεις που έχουν οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις για το B2B ηλεκτρονικό εµπόριο θα ξεπεραστούν µόνο αν οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις πεισθούν πως αξίζει τον κόπο να προβούν σε 

περαιτέρω επενδύσεις και στις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές. [11] 

Η δυνατότητα δοκιµής και εξέτασης του ΗΕ χωρίς υψηλό κόστος 

εγκατάστασης συσχετίζετε µε  το µέγεθος ανάπτυξης του ΗΕ. Είναι λογικό να 

θεωρήσουµε ότι εταιρίες που έχουν εφαρµόσει και δοκιµάσει σε κάποιο 

επίπεδο το ΗΕ και έχουν πειστεί για την χρήση του, να προχωρήσουν σε πιο 

υψηλό επίπεδο εφαρµογής του. Αυτό αποτελεί προτέρηµα για τις εταιρίες, 

καθώς είναι καλύτερα προετοιµασµένες για την πλήρη εγκατάσταση και 

εφαρµογή του συστήµατος. Ακόµα υποδηλώνει ότι αυτές οι εταιρίες κατέχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης του ΗΕ και παράλληλα είναι πεπεισµένες ότι 

οι επενδύσεις του θα αποφέρουν κέρδη.  

Η ικανότητα τα πλεονεκτήµατα ή τα οφέλη του ΗΕ να είναι ορατά στις 

εταιρίες είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το µέγεθος ανάπτυξης του ΗΕ. Όταν µία 

εταιρία µπορεί να διακρίνει τα πλεονεκτήµατα του ΗΕ που τις αποφέρει, είναι 

πολύ πιθανό η εταιρία να αυξήσει το βάθος εφαρµογής του. Στην περίπτωση 

που χρησιµοποιείται το διαδίκτυο για εµπορικές συναλλαγές, αποτελέσµατα 

όπως ευκολότερη πρόσβαση και διάδοση πληροφοριών, µείωση κόστους είναι 

πιο άµεσα και εύκολα να αναγνωρισθούν. Εποµένως, αυτό που πρέπει να 

τονιστεί στις εταιρίες είναι τα εύκολα και γρήγορα ευαπόδεικτα οφέλη έτσι 

ώστε τα βραχυπρόθεσµα ορατά αποτελέσµατα του ΗΕ να µπορούν να 

βοηθήσουν στην προώθηση της συνεχούς υιοθέτησης και συνεπώς να 

διευκολύνουν τους µακροπρόθεσµους στόχους της εταιρίας. Μερικές φορές η 

απήχηση της καινοτοµίας δεν µπορεί να συνειδητοποιηθεί. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη µια επίσηµη αξιολόγηση των ανώτατων στελεχών και υπαλλήλων, 

έτσι ώστε να αξιολογήσουν την πορεία της εφαρµογής του συστήµατος του 

ΗΕ. Κατά την πορεία της εφαρµογής του ΗΕ µπορεί τα µέλη του υπαλληλικού 
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προσωπικού να παρουσιάσουν κάποια απαισιοδοξία απέναντι στο σύστηµα και 

αυτό µπορεί να προκαλέσει κάποιο δισταγµό στην υιοθέτηση του ΗΕ. 

Εποµένως, απαιτείται µια προσέγγιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έτσι 

ώστε να ενθαρρύνουν αρκετά την εφαρµογή ενός συστήµατος του ΗΕ, ακόµα 

και αν τα απτά οφέλη του δεν είναι εξαρχής ορατά.  

Επίσης, η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας επηρεάζεται από τα 

επικοινωνιακά κανάλια και τις πηγές πληροφόρησης. Σύµφωνα µε έρευνες, δεν 

υπάρχουν αρκετές πηγές πληροφόρησης προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

για την ενηµέρωση σχετικά µε το ΗΕ. Αυτό αποτελεί και εµπόδιο στην 

υιοθέτηση του ΗΕ σε πολλές περιπτώσεις. Όσο πιο µεγάλο το µέγεθος πηγών 

που χρησιµοποιεί η εταιρία για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε το ΗΕ, 

τόσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος ανάπτυξής του. Εταιρίες που έχουν 

αποφασίσει να εφαρµόσουν το ΗΕ, πρωτίστως έχουν ψάξει πληροφορίες και 

συµβουλές από πηγές έτσι ώστε να εξοικειωθούν µε τις διαφορετικές 

λειτουργίες, εφαρµογές ή οφέλη του ΗΕ. Ακόµα, εταιρίες που ψάχνουν 

πληροφορίες από µεγάλη ποικιλία πηγών είναι καλύτερα ενηµερωµένες από 

αυτές που το δείγµα πηγών τους είναι µικρότερο. Συνεπώς, οι καλύτερα 

ενηµερωµένες εταιρίες είναι ικανές να θέσουν σε εφαρµογή τις γνώσεις σε 

πρακτικές λειτουργίες και εφαρµογές του ΗΕ και  να κατέχουν µεγαλύτερη 

ικανότητα στο να εµπορεύονται µε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων στην αγορά, 

δίνοντας  τους την ευκαιρία να αποκτήσουν µεγαλύτερο τµήµα διαδικτυακού 

εµπορίου. 

Για να βελτιωθεί το µέγεθος της ανάπτυξης του ΗΕ, οι εταιρίες όχι µόνο 

πρέπει να αυξήσουν την ποικιλία των δεδοµένων που ανταλλάσουν µέσω του 

διαδικτύου (internet), αλλά επίσης να αυξήσουν τις εξωτερικές τους συνδέσεις 

µε τους εµπορικούς συνεργάτες τους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας 

κίνητρα όπως εκπτώσεις στην χονδρική ή ειδικές τιµές όταν γίνεται η εµπορική 

συναλλαγή µέσο του διαδικτύου, µε σκοπό την ενθάρρυνση των συνεργατών 

να χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό δίκτυο. Από την στιγµή που το ΗΕ έχει 

θεωρηθεί ως ένα ενδοεπιχειρησιακό σύστηµα, η συχνότερη επικοινωνία 
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µεταξύ εµπορικών συνεργατών θα τους βοηθήσει στην παροχή τεχνικών 

πληροφοριών και απαντήσεων σε πολλά ερωτήµατα του ΗΕ. Αυτό θα 

βοηθήσει στην κατανόηση νέων συστηµάτων, τα οποία θα παρακινήσουν τις 

εταιρίες να βελτιώσουν το µέγεθος της ανάπτυξης του ΗΕ. [11] 

 

3.4.2 Εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνήθως χαρακτηρίζονται από το υψηλό 

επίπεδο της περιβαλλοντικής αβεβαιότητας που περιλαµβάνει τις διακυµάνσεις 

επιτοκίων, αξιοπιστία προµηθειών και ανταγωνισµού. Πολλές φορές η χρήση 

νέων τεχνολογιών επιβάλλεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από µεγάλους 

πελάτες ή προµηθευτές. Αυτή η πίεση από εµπορικούς συνεργάτες παίζει 

κρίσιµο ρόλο ενθαρρύνοντας τις µικρές εταιρίες να υιοθετήσουν νέες 

τεχνολογίες. Συµπερασµατικά, η πίεση των ανταγωνιστών που δέχονται οι 

εταιρίες επηρεάζει επίσης την απόφαση υιοθέτησης του ΗΕ. Όσο πιο πολλοί 

ανταγωνιστές υιοθετούν ΗΕ, µικρές εταιρίες τείνουν να τους ακολουθήσουν 

προκειµένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Εταιρίες που δεν 

επηρεάζονται από την δηµοσιότητα και την πειθώ συγκεκριµένων ιδρυµάτων 

(όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, νοµικές εταιρίες ή 

πανεπιστήµια), λαµβάνουν την απόφαση εφαρµογής του ΗΕ µε δική τους 

πρωτοβουλία. Εναλλακτικά, αυτές που ακολουθούν αυτό που συνιστούν άλλοι 

δεν έχουν τα χαρακτηριστικά ή τα κίνητρα να διερευνήσουν, να υιοθετήσουν 

νέες αλλαγές και να επιχειρήσουν σε διαφορετικές για να µεγιστοποιήσουν την 

δυνατότητα µιας νέας επιχειρηµατικής πρακτικής όπως το ΗΕ. Επίσης, είναι 

αληθές ότι όταν εταιρίες αντιδρούν στην πίεση του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος, είναι πιο πιθανό να περιορίσουν την ανάπτυξη τους 

προκειµένου να διερευνήσουν την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων που µία 

καινοτοµία (ΗΕ) προσφέρει. Αυτό µπορεί να εµποδίσει την ευρεία ανάπτυξη 

διότι µερικές εταιρίες το βλέπουν σαν µία αναγκαστική πράξη.  
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 Ακόµα, ένας σηµαντικός παράγοντας για οποιαδήποτε εταιρία 

προσπαθεί να εφαρµόσει νέες τεχνολογίες ή συστήµατα είναι οι σχετιζόµενοι 

περιβαλλοντικοί συµµετέχοντες. Χωρίς την ευρεία αποδοχή των εφαρµογών ή 

συστηµάτων, υπάρχοντες ή πιθανοί πελάτες µπορεί να αντισταθούν στην 

υιοθέτηση του ΗΕ εξαιτίας της έλλειψης υποδοµής, κατάλληλης πλατφόρµας ή 

συµβατών τεχνολογικών προτύπων.  

 Τέλος, ο κρατικός παράγοντας µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο για την 

επιτυχή υιοθέτηση του ΗΕ από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι κρατική υποστήριξη σε επιδοτούµενα σχέδια υποδοµής έχουν 

προσφέρει άµεση ή έµµεση ενίσχυση για την προώθηση πληροφοριών που 

συνεπώς παράγουν γρηγορότερη τεχνολογική ανάπτυξη. Κρατικές επιδοτήσεις 

και υποστήριξη έχουν αποδειχθεί ότι έχουν θετική απήχηση στην χρήση νέων 

τεχνολογιών και καινοτόµων επιχειρησιακών πρακτικών από εταιρίες και 

ειδικά από µικροµεσαίες. Κανονισµοί ιδρυµάτων που προωθούν ηλεκτρονικές 

συναλλαγές και συνεργασίες µπορεί επίσης να ενθαρρύνουν το ΗΕ ή 

µελλοντική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε µικρές επιχειρήσεις. [11]        

 

3.5 Εφαρµογές η-επιχειρείν. 

Η εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

εστιάζεται κυρίως σε δραστηριότητες όπως διοίκηση, λογιστική και έλεγχος 

του αποθέµατος. Εντούτοις, οι µεγαλύτεροι οργανισµοί και όσοι σχετίζονται 

µε προϊόντα που εµφανίζουν συχνότερα έλλειψη είναι οι πρωτοπόροι στην 

ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης και αποτελεσµατικής αποθήκευσης 

(συµπεριλαµβανοµένων της δυνατότητας εκτεταµένης αποθήκευσης, ελέγχου 

του στοκ, της εγγύησης για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συνέπεια στους 

ακριβείς χρόνους παράδοσης). 

Σε αυτό το πλαίσιο των εξελίξεων και τις διαµορφούµενης τάσης 

υιοθέτησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, είναι απαραίτητο να καταγραφεί ο 



 26 

τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η µετάβαση από τα παραδοσιακά µέσα 

του επιχειρείν προς τα ηλεκτρονικά. Για αυτό το λόγο θα ακολουθήσει µια 

εκτενής ανάλυση της εφαρµογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε όλες τις 

βασικές εταιρικές διαδικασίες, πλαισιωµένη από παραδείγµατα νέων 

τεχνολογιών που εφαρµόζονται στις εταιρείες. 

 

 3.5.1 Υποδοµή Πληροφορικής και Εσωτερικές ∆ιαδικασίες 

Οι µεγάλες εταιρίες είναι αρκετά προηγµένες ακόµα και σε σχέση µε 

άλλους παραδοσιακά πρωτοπόρους  κλάδους, οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις ακόµα υστερούν και σε θέµατα εξοπλισµού και χρήσης Η/Υ. Για 

παράδειγµα, µόνο µία στις πέντε µικρές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει 

εσωτερικά δίκτυα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους 

υπολογιστές τους εσωτερικά µέσω intranet. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα 

στοιχεία που αφορούν την αποµακρυσµένη πρόσβαση στους υπολογιστές ενός 

δικτύου. Το ποσοστό των εταιριών που παρέχουν στους υπαλλήλους τους τη 

δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο είναι αρκετά 

µικρό. Παρόλα αυτά, εξετάζοντας τα είδη αποµακρυσµένης πρόσβασης, 

φαίνεται ότι τα ποσοστά πρόσβασης στο δίκτυο µέσω κινητής τεχνολογίας 

είναι τα ίδια τόσο στις µικρές όσο και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Σε ότι 

αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής (γνώση και χρήση Η/Υ), οι 

σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τους τελευταίους δώδεκα µήνες παρουσιάστηκε 

µικρή ζήτηση για στελέχη πληροφορικής. Παράλληλα, όµως, και οι ίδιες οι 

εταιρίες που αναζητούσαν τέτοια στελέχη είχαν δυσκολία στο να τα βρουν και 

να τα προσλάβουν. 

Άλλη περίπτωση είναι η χρήση εφαρµογών wireless LAN, οι οποίες 

παρέχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας και ασύρµατη 

σύνδεση µε µια υποστηρικτική υποδοµή (π.χ. µισθωµένες γραµµές). Το βασικό 

χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι η δυνατότητα µεταφοράς και 
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µετάδοσης µεγάλου όγκου πληροφοριών, χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε 

καλωδίου ή δικτυακής πρίζας.  Η εγκατάσταση αυτού του συστήµατος 

προσφέρει σε πρώτο επίπεδο ευκινησία κατά την διάρκεια της χρήσης µέσω 

των ασύρµατων κινητών συσκευών, ευκολία στην εγκατάσταση, αλλά και στον 

σχηµατισµό διαφόρων τοπολογιών (οµότιµα δίκτυα για µικρούς χώρους, 

δίκτυα ευρείας κάλυψης για µεγάλους χώρους) για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες της κάθε αποθήκης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως ένα ασύρµατο 

τοπικό δίκτυο παρέχει µεγάλη ευελιξία στη µετάδοση πληροφοριών, καθώς 

προσφέρουν στους χρήστες τους real-time πληροφορίες σε οποιοδήποτε 

σηµείο της αποθήκης. Αυτή η δυνατότητα ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων 

µπορεί να αυξήσει το επίπεδο της παραγωγικότητας αφού το προσωπικό 

µπορεί να δέχεται πληροφορίες συνεχώς. Εξίσου σηµαντικό είναι το µειωµένο 

κόστος λειτουργίας και ιδιοκτησίας, παρόλο που η αρχική επένδυση η οποία 

χρειάζεται να γίνει για την απόκτηση και την εγκατάσταση του hardware 

εξοπλισµού είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ενός ενσύρµατου δικτύου. 

Το συνολικό κόστος συντήρησης είναι πολύ µικρότερο καθώς επίσης και τα 

µακροπρόθεσµα οφέλη από την χρήση ενός τέτοιου συστήµατος είναι πολύ 

µεγαλύτερα.   

 

3.5.2 Συστήµατα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού (ERP), ενοποίηση των 

εσωτερικών διαδικασιών και συνεργασίες µε τρίτους 

   Στόχος ενός συστήµατος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους 

διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα 

τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή 

να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές της. Η 

"ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός 

συστήµατος ERP δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες 

επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο 

παραγωγικά. Συγκεκριµένα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 
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Συστήµατα Ανταλλαγής Εγγράφων για την επικοινωνία και συνεργασία µε 

τους εξωτερικούς τους συνεργάτες (Document Sharing Systems), ως ένα 

πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση µέσω του η-επιχειρείν. 

 

3.5.3 Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Πελατών (e-crm) 

Η ηλεκτρονική διαχείριση πελατών εστιάζεται στο τρίπτυχο: απόκτηση, 

διατήρηση και επέκταση. Η απόκτηση πελατών µπορεί να προκύψει είτε από 

την χρήση ενός δικτυακού τόπου, ο οποίος θα προσελκύσει τους υποψήφιους 

πελάτες είτε µε την ενθάρρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου να 

χρησιµοποιήσει τις online διαδικασίες είτε µε την χρήση πιο σύνθετων 

τεχνολογιών όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές (marketplaces) και οι 

ηλεκτρονικές πλατφόρµες. [12] 

Κατ’ επέκταση, πρωταρχικός στόχος µιας µικροµεσαίας επιχείρησης 

είναι να δηµιουργήσει το προφίλ του πελάτη καταγράφοντας τις προτιµήσεις 

του, στοιχεία του οικονοµικού του προφίλ, δηµογραφικά στοιχεία και τον 

τρόπο απόφασης αγοράς (buying decisions) των προϊόντων. Αυτή η 

ηλεκτρονική καταγραφή βοηθάει στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και προϊόντων κατά το στάδιο της διατήρησης του πελάτη και επιτυγχάνεται µε 

την παροχή από την εταιρεία κινήτρων και µε την εδραίωση σχέσεων 

εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πέρασαν από τη 

διαχείριση πελατών στην ηλεκτρονική διαχείριση πελατών αποσκοπώντας 

άµεσα στην ταχύτερη απόκτηση και επικοινωνία  προµηθευτών (συνεχής 

online ενηµέρωση), ταχύτερη αποστολή των προϊόντων (γρηγορότερη 

επεξεργασία παραγγελιών), µείωση του κόστους παραγωγής (βελτιστοποίηση 

της παραγωγής και µείωση του αποθέµατος) και του λειτουργικού κόστους 

(απασχόληση λιγότερου προσωπικού για την επεξεργασία της εισερχόµενης 

και εξερχόµενης πληροφορίας).  

Όσον αφορά το στάδιο της διατήρησης του πελάτη, η ηλεκτρονική 

διαχείριση πελατών στοχεύει στο να δηµιουργήσει υψηλά επίπεδα αφοσίωσης 
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και ικανοποίησης του καταναλωτή. Η εταιρεία καταφέρνει να ικανοποιήσει 

ανάγκες όπως το προϊόν να είναι άριστης ποιότητας, να συνοδεύεται από όλα 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας, να παρέχονται λεπτοµερείς 

πληροφορίες για την σύστασή του και να παραδίδεται στην ώρα του, µε τη 

χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Γρήγορη και συνεχής ανανέωση της 

πληροφορίας για το προϊόν µέσω της τεχνολογίας του extranet, παροχή 

υπηρεσιών αγοράς µέσω portals και marketplaces, ενηµέρωση για νέα 

προϊόντα µέσω online διαφηµίσεων, παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής 

πληροφοριών (forum, online chat rooms) και εξατοµικευµένη πληροφόρηση 

µέσω e-mails είναι ορισµένες από τις διαδικασίες που παρέχει σε αυτό το 

επίπεδο η ηλεκτρονική διαχείριση πελατών. 

Στο στάδιο της επέκτασης, η ηλεκτρονική διαχείριση πελατών έχει ως 

σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής της πελατειακής σχέσης που έχει 

αναπτυχθεί µε τον καταναλωτή δίνοντας του τη δυνατότητα εκτέλεσης πιο 

σύνθετων συναλλαγών και επικοινωνίας µε την εταιρεία. [13] Και σε αυτή την 

περίπτωση, η χρήση διαφηµιστικών e-mails και άλλων προωθητικών ενεργειών 

δίνει το ερέθισµα στον καταναλωτή να επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα της 

εταιρίας για να αναζητήσει νέα προϊόντα, να δώσει πληροφόρηση (feedback) 

για τα προϊόντα που χρησιµοποιεί ή να ζητήσει επιπλέον χαρακτηριστικά για 

προϊόντα τα οποία δεν έχουν προωθηθεί ακόµα στην αγορά. Και σε αυτή την 

περίπτωση η καταγραφή είναι κωδικοποιηµένη, οργανωµένη, εύκολα 

επεξεργάσιµη και αποδοτικότερη για έναν κλάδο µε µικρούς χρόνους ζωής 

προϊόντων, αλλά υψηλής ζωτικότητας και απαιτήσεων.  

 

3.5.4 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management – SCM) 

  Η ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα προσδιορίζεται από την έννοια της 

διαχείρισης της επικοινωνίας και των συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων 

µε τους προµηθευτές και τους καταναλωτές, µε απώτερο σκοπό την παραλαβή 

από τον πελάτη ενός άριστου προϊόντος στην κατάλληλη τιµή και χρόνο. 
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Ελέγχοντας τη διαχείριση του προϊόντος (αποθήκευση, ποιοτικός έλεγχος), τις 

συνθήκες διακίνησής του (προµήθειες, παραγωγή, διανοµή), την προέλευσή 

και την σύσταση του, η ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα καταφέρνει να 

αξιοποιεί στο µέγιστο βαθµό την εισερχόµενη πληροφορία και να την διαχέει 

αναλυµένη προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Η επιτυχής χρήση των νέων 

τεχνολογιών και των υπηρεσιών που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

στην εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζεται κυρίως στην µείωση του λειτουργικού 

κόστους, στην αξιοπιστία των νέων συστηµάτων, στην οργάνωση της 

διαχεόµενης πληροφορίας και στο επίπεδο λειτουργικότητας του συστήµατος 

από τον χρήστη.  

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην αποθήκη 

σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας Ε4 του E-Business Forum έχει ως σκοπό τον 

προσδιορισµό τεχνικών για την µείωση του κινδύνου εξάντλησης των 

αποθεµάτων, την βελτιστοποίηση της αποθήκευσης, την µείωση της 

γραφειοκρατίας στην αποθήκη, την δυνατότητα ενηµέρωσης εν κινήσει, την 

ταχύτερη ανάκληση των προϊόντων και την µείωση του λειτουργικού κόστους, 

µε απώτερο σκοπό την ταχύτερη και εγκυρότερη παροχή υπηρεσιών και 

παράδοση παραγγελιών. Η ανάγκη για γρήγορη εκτέλεση των εντολών 

παραγγελίας ικανοποιείται από τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα στη 

βιοµηχανία τροφίµων, όπως ασύρµατοι φορητοί υπολογιστές (handhelds), 

τεχνολογίες γραµµωτού κώδικα (barcode) και τώρα τελευταία και 

ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) καθώς επίσης και ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα τα οποία συνδέουν φορητούς υπολογιστές µε τα κεντρικά 

πληροφοριακά συστήµατα µιας επιχείρησης. Οι τεχνολογίες αυτές µεταδίδουν 

τις αποθηκευµένες πληροφορίες στην κύρια βάση δεδοµένων της αποθήκης 

παρέχοντας ακριβή και σε πραγµατικό χρόνο πληροφορία.  

Στις προµήθειες η ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα υλοποιείται µέσω 

εφαρµογών όπως αυτή του EDI και XML, καθώς επίσης και εργαλείων όπως 

οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες προµηθειών (e-procurement portals). Παρότι 

κάπως ξεπερασµένη, η ηλεκτρονική διακίνηση δεδοµένων (EDI) υπήρξε µια 

από τις αρχικές εφαρµογές για τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ εταιρειών µε 
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την επικοινωνία δυο υπολογιστών και την διακίνηση µέσω αυτών, εντολών, 

τιµολογίων και άλλων δεδοµένων. 

Η XML τεχνολογία αντιθέτως αποτελεί πιο εξελιγµένη εφαρµογή από 

την EDI και µε ιδιαίτερη χρήση στο τοµέα των προµηθειών. Πρόκειται για µια 

εφαρµογή διακίνησης αρχείων σε πλήρως δοµηµένη µορφή πληροφοριών, η 

οποία περιλαµβάνει δεδοµένα υπό µορφή κειµένου ή σχηµάτων. Σε αντίθεση 

µε την εφαρµογή EDI, η XML έχει αρκετά χαµηλότερο κόστος χρήσης και 

αυτό γιατί χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο για την αποστολή των µηνυµάτων, 

επιτρέπει τη µειωµένη χρήση σε δίκτυα προστιθέµενης αξίας (Value Added 

Networks) τα οποία χρεώνουν ανάλογα µε το πλήθος των χαρακτήρων. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της XML είναι επίσης η ευκολία µε την οποία 

συνεργάζεται µε διάφορα επιχειρησιακά συστήµατα, όπως το SAP και η 

Oracle, λόγω του τρόπου µε τον οποίο έχει προγραµµατιστεί. Και τα δύο αυτά 

ERP συστήµατα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interface) για την 

εισαγωγή πληροφοριών µε την µορφή XML. 

Η XML τεχνολογία παρέχει στις εταιρίες µεγαλύτερη ευελιξία στους 

χρόνους παραλαβής και αποστολής εγγράφων, καθώς επίσης και αµεσότερη 

απόκριση σε υψηλής προτεραιότητας έγγραφα και απαιτήσεις. Καθώς οι 

απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας ολοένα και αυξάνονται και οι χρόνοι 

παραγγελιοληψιών µειώνονται, η χρήση της XML διευκολύνει την αδιάκοπη 

ροή των εγγράφων και εξαλείφει την ανεπίτρεπτη για τα σηµερινά δεδοµένα 

περίπτωση των καθυστερήσεων. Η επιτυχία της XML οφείλεται και σε µεγάλο 

ποσοστό στην ευκολία δηµιουργίας και επεξεργασίας των εγγράφων, κάτι το 

οποίο µπορεί να γίνει ακόµα και από το προσωπικό των µεταφορών µε την 

ανάλογη εκπαίδευση. 
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3.5.5 Ηλεκτρονικές Προµήθειες 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες και αγορές είναι πολύ σηµαντικές, καθώς 

επιτρέπουν την αυτοµατοποίηση και την  επιτάχυνση των διαδικασιών που 

άπτονται των προµηθειών, αλλά δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που 

προσφέρει το η-επιχειρείν. Επίσης, ακόµα και στις περιπτώσεις στις οποίες 

µπορεί να εφαρµοστεί, η διαδικασία ηλεκτρονικών προµηθειών δεν έχει 

καταφέρει να ξεπεράσει το φράγµα των διεθνών προµηθειών, και αυτό λόγω 

του υψηλού κόστους µεταφοράς και των χρόνων παράδοσης. Αρκετά 

προηγµένες σε θέµατα ηλεκτρονικών προµηθειών είναι κάποιες επιχειρήσεις 

σε συγκεκριµένες χώρες, όπως η Ισπανία. Ίσως αυτό να οφείλεται τόσο στην 

παρουσία κάποιων δυνατών πρωτοπόρων επιχειρήσεων όσο και σε µια 

γενικότερη τάση για αυτοµατοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, ιδιαίτερα 

σε θέµατα παραγγελιοληψίας, χρεώσεων και τιµολογήσεων. 

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών προµηθειών στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µείωσε δραστικά τον δαπανώµενο χρόνο και κόστος αγοράς, 

ενίσχυσε τον προϋπολογιστικό έλεγχο µέσω της ακρίβειας των αναφορών, 

ελαχιστοποίησε τα διαχειριστικά λάθη, αύξησε την παραγωγικότητα, µείωσε 

τις τιµές µέσω της προτυποποίησης των προϊόντων και της οµαδοποίησης των 

παραγγελιών, βελτίωσε την διαχείριση της διακινούµενης πληροφορίας και σε 

ορισµένες περιπτώσεις διευκόλυνε τις διαδικασίες πληρωµής. Η εξέλιξη αυτή 

των προµηθειών προήλθε κυρίως από την εφαρµογή είτε µεµονωµένων 

συστηµάτων διαχείρισης σε επιµέρους κοµµάτια του κυκλώµατος των 

προµηθειών είτε και σε όλο το φάσµα αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

συστήµατα ελέγχου αποθέµατος τα οποία σχετίζονται κυρίως µε τις 

προµήθειες για την παραγωγή των προϊόντων, ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

εύρεσης προµηθευτών και τα συστήµατα διακίνησης εγγράφων τα οποία 

επιταχύνουν το κύκλωµα της παραγγελίας. Υφίσταται επίσης η απευθείας 

τοποθέτηση της παραγγελία στην ιστοσελίδα του προµηθευτή, η διασύνδεση 

του λογιστηρίου µε το τµήµα της παραλαβής ώστε να καταχωρηθεί το 

τιµολόγιο και να γίνει η πληρωµή και τέλος ολοκληρωµένα συστήµατα 
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προµηθειών τα οποία καλύπτουν όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες που 

περιγράφηκαν. 

Οι φορείς, οι οποίοι άγουν τις ηλεκτρονικές προµήθειες, είναι κατά 

κανόνα τα marketplaces και τα portals, για το λόγω του ότι έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε µεγάλο αγοραστικό κοινό και προσφέρουν µείωση 

του κόστους. Οι ηλεκτρονικές αγορές (marketplaces) προσφέρουν µια ευρείας 

γκάµας υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρονικών καταλόγων και 

δυνατότητα online παραγγελιών. Σύµφωνα µε την έρευνα της οµάδας εργασίας 

Β2 του E-Business Forum, ανάλογα µε τις συναλλασσόµενες πλευρές, οι 

ηλεκτρονικές αγορές διακρίνονται σε καθοδηγούµενες από αγοραστές (buyer-

driven), καθοδηγούµενες από προµηθευτές (seller-driven), καθοδηγούµενες 

από παροχείς τεχνολογικών εφαρµογών (technology providers) και 

ανεξάρτητες αγορές (indipendent). Από την άλλη πλευρά, οι δικτυακές πύλες 

(portals) έχουν συνήθως τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις ηλεκτρονικές αγορές. 

Επιπλέον, επιτρέπουν κατά κανόνα και τις B2B και τις B2C συναλλαγές, σε 

αντίθεση µε τις ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στις B2B. 

Είτε στην περίπτωση των ηλεκτρονικών αγορών είτε σε αυτή των portals, το 

γεγονός είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών, αλλά 

και εµπορικών συνεργατών. 

Η τιµολόγηση, ως µέρος των προµηθειών, αποτελεί πολύ σηµαντική 

επιχειρησιακή διαδικασία, η οποία είναι κατά κανόνα χρονοβόρα και µπορεί να 

προκαλέσει καθυστερήσεις που θα βλάψουν την εφοδιαστική αλυσίδα και 

πιθανώς θα µεταφραστούν σε αύξηση του κόστους και δυσαρεστηµένους 

πελάτες. Όπως εξελίχθηκαν οι προµήθειες µε τις οποίες συνδέεται άρρηκτα, 

έτσι και η τιµολόγηση δεν θα µπορούσε παρά να ακολουθήσει τις εξελίξεις και 

να λειτουργήσει στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η λύση της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης δόθηκε µέσα από την δηµιουργία πλατφορµών για 

την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών µεταξύ προµηθευτών και εταιριών 

λιανικής πώλησης. Παράδειγµα µιας τέτοιας εφαρµογής είναι η ανάπτυξη του 

προγράµµατος i@connect της εταιρείας Impact Information Systems όπου οι 
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δύο συναλλασσόµενες πλευρές χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρµα 

που παρέχει η ενδιάµεσος-εταιρία και η οποία τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν 

παραστατικά εµπορευµάτων και να ενηµερώνονται για τις παραγγελίες που 

έχουν σταλεί.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι δύο πλευρές αποκοµίζουν οφέλη από 

την ανάπτυξη ηλεκτρονικής τιµολόγησης, τα οποία συµβάλλουν στην 

αδιάκοπη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συστήµατα ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης προσφέρουν υψηλή ταχύτητα και σαφήνεια στην αποστολή και 

λήψη των παραγγελιών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα από 

ότι η αποστολή µε fax, η οποία είναι συνήθως προβληµατική, µειώνοντας τους 

χρόνους και τα λάθη. Η µείωση του διαχειριστικού κόστους από αναλώσιµα 

και τηλεπικοινωνίες αποτελεί εξίσου σηµαντικό κίνητρο για µια εταιρία να 

εφαρµόσει την τεχνολογία αυτή στο λογιστήριό της. Πλεονέκτηµα από την 

ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι και η αυτόµατη καταχώρηση της παραγγελίας 

στο µηχανογραφικό σύστηµα του προµηθευτή ή πελάτη, λόγω του γεγονότος 

ότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα παραγγελιοδοσίας είναι παραµετροποιήσιµα 

για να µπορούν να συνεργάζονται και µε άλλα προγράµµατα.  

 

3.5.6 Ηλεκτρονικές πωλήσεις και marketing 

Αρκετά ενδιαφέρουσα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η 

συµµετοχή τους σε ηλεκτρονικές αγορές  B2B και για πωλήσεις προς τους 

καταναλωτές τους (B2C). Η συµµετοχή τους στις µεγάλες ηλεκτρονικές 

αγορές τις βοηθά να επιµερίσουν τις δαπάνες που σχετίζονται µε υποδοµές η-

επιχειρείν και τις ακόµα µεγαλύτερες δαπάνες προσέλκυσης ικανοποιητικού 

αριθµού δυνητικών πελατών.  

Το ουσιαστικότερο ίσως πλεονέκτηµα το οποίο παρέχει το ηλεκτρονικό 

µάρκετινγκ σε µια µικροµεσαία επιχείρηση είναι η αλληλεπιδραστικότητα. Το 

µάρκετινγκ, µε την παραδοσιακή του µορφή, στέλνει την πληροφορία για το 
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προϊόν στον καταναλωτή, χωρίς όµως να αφήνει σε αυτόν περιθώρια για άµεση 

ανάδραση (feedback). Αντιθέτως, το ηλεκτρονικό marketing δίνει την 

δυνατότητα στον καταναλωτή να αναζητήσει την πληροφορία για το προϊόν, 

κάνοντας την σχέση της εταιρίας µε τον πελάτη, αµφίδροµη. Επιπλέον, 

εκµεταλλευόµενες την ευφυΐα των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και των 

εφαρµογών τους, οι εταιρίες αποκτούν, µε δοµηµένο και εύκολο προς 

επεξεργασία τρόπο, όλη την πληροφορία που επιστρέφει από τον καταναλωτή. 

Η συλλογή της πληροφορίας αυτής, η οποία επιτυγχάνεται µε µεθόδους όπως 

τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια και η µέτρηση της επισκεψιµότητας και η 

οποία έχει να κάνει µε τις προτιµήσεις του καταναλωτή και την αντίληψη του 

για το προϊόν, ερµηνεύεται κατάλληλα και οδηγεί στην βελτίωση του 

προϊόντος.  

Εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο υποστηρίζει το 

ηλεκτρονικό µάρκετινγκ είναι η εξατοµίκευση του παρεχόµενου προϊόντος. Η 

εταιρία έχει την δυνατότητα να στοχεύσει σε συγκεκριµένες κατηγορίες 

καταναλωτών προωθώντας κάθε φορά το κατάλληλο προϊόν για την οµάδα των 

καταναλωτών. Συνήθως η εξατοµίκευση επιτυγχάνεται µε την χρήση extranets, 

οι οποίες έχουν ως στόχο να διαχειριστούν τις αγορές και τις after-sales 

διαδικασίες. [14] Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ επίσης παρέχει ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα επικοινωνίας της εταιρίας µε τον καταναλωτή. Η 

σύνδεση της εταιρείας µε τον πελάτη καθιστά τον καταναλωτή δυνατό να 

ανταποκριθεί σε προσφορές και προωθήσεις προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα 

στην εταιρεία να ανταποκριθεί άµεσα στις παραγγελίες, να αναπτύσσει 

υπηρεσίες υποστήριξης των πωλήσεων (υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων) και 

να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (FAQ). 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι και η 

ανεξαρτησία τοποθεσίας την οποία παρέχει. Η εταιρία µπορεί να επεκτείνει 

την  προώθηση των προϊόντων της στην παγκόσµια αγορά µέσω του 

διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα και η φυσική της παρουσία στον 

τόπο της οµάδας καταναλωτών που στοχεύει. 
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Στην επίτευξη των στόχων του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ, οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν είτε online είτε offline µεθόδους 

επικοινωνίας. Στις online µεθόδους συγκαταλέγονται η καταχώρηση στις 

µηχανές αναζήτησης, η χρήση σηµαντικών συνδέσµων (links) στην εταιρική 

ιστοσελίδα, η χρήση µαζικών e-mails και η διαφήµιση µε banners. Στις offline 

µεθόδους εντάσσεται η διαφήµιση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η «από 

στόµα σε στόµα» διαφήµιση. 

 

3.5.7 Νέα ηλεκτρονικά πρότυπα και τεχνολογικές εξελίξεις  

Σε ότι αφορά τη χρήση προτύπων, µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν τεχνικά πρότυπα (όπως τα EDIFACT, Eancom, Ansi X 12 , 

Tradacom) για την ανταλλαγή ψηφιακών δεδοµένων µε τους προµηθευτές και 

τους αγοραστές τους. Οι µικρές επιχειρήσεις κυρίως επιλέγουν τα πρότυπα που 

χρησιµοποιούν οι συνεργάτες τους. Ανάµεσα στα πιο γνωστά πρότυπα, το 

λιγότερο χρησιµοποιηµένο είναι το Step για την ανταλλαγή ψηφιακών 

δεδοµένων. 

 

3.5.8 Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης (RFID) 

Ωστόσο, πραγµατική επανάσταση αποτελεί η Τεχνολογία Ηλεκτρονικής 

Ταυτοποίησης (RFID), η οποία λόγω ζήτησης από τις µεγαλύτερες και πιο 

γνωστές επιχειρήσεις αναµένεται µέσα στα επόµενα χρόνια να χρησιµοποιηθεί 

σε πολλές µικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που συναλλάσσονται µε 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα. To RFID 

(ακρωνύµιο του Radio Frequency IDentification) συνιστά εξαιρετικά 

σηµαντική τεχνολογία και η χρήση της αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. 

Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η χρήση της από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

τροφίµων. Για τις επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, η τεχνολογία αυτή 
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επιτρέπει τη ροή πληροφοριών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη λήψη 

των πρώτων υλών έως τη διανοµή των επεξεργασµένων προϊόντων. Έτσι, 

υπάρχει συνεχώς -σε όλα τα στάδια- άµεσος έλεγχος της πληροφορίας για το 

προϊόν και την επεξεργασία του, ενώ παράλληλα παρακολουθείται η θέση των 

προϊόντων ανά πάσα στιγµή. Κατά τη φάση της παράδοσης, τα συστήµατα 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (RFID) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και για την ανίχνευση των 

πρώτων υλών, ενώ στη φάση της µεταποίησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προϊόντων. Τέλος, στη φάση της 

διανοµής µπορούν να χρησιµεύσουν στην ιχνηλασιµότητα ολόκληρης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η χρήση ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID), πρόκειται για 

µια τεχνολογία ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων η οποία από πολλούς 

θεωρείται ως ο απόγονος του γραµµωτού κώδικα (barcode) και η οποία έχει 

αρχίσει σταδιακά να εφαρµόζεται σε µεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού (π.χ. η 

αλυσίδα supermarket WalMart), ενώ στην Ελλάδα έχουµε τις πρώτες πιλοτικές 

χρήσεις (π.χ. στην εταιρεία ΒΙΑΝΟΞ). Περιλαµβάνει αυτόµατη αναγνώριση 

και πρόσκτηση δεδοµένων και µπορεί να βρει εφαρµογή µέσω της χρήσης RF-

tags. Όταν λαµβάνονται νέα προϊόντα, τα RF-tags που βρίσκονται πάνω σε 

αυτά µεταδίδουν πληροφορίες µε σκοπό την καταγραφή και ενηµέρωσης της 

βάσης δεδοµένων του αποθέµατος, για τις ποσότητες των προϊόντων. Στην 

συνέχεια, οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στα RF-tags µεταδίδονται 

αυτόµατα σε ένα σηµείο πρόσβασης (access point) µέσω µιας ασύρµατης 

σύνδεσης LAN, η οποία µε την σειρά της είναι συνδεδεµένη µε ένα σύστηµα 

αποθήκης και µε corporate βάσεις δεδοµένων, µειώνοντας έτσι την δια χειρός 

εισαγωγή δεδοµένων. Το σύστηµα της αποθήκης (WMS) επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες του προϊόντος και εξάγει µια put-away λίστα, υποδεικνύοντας την 

τοποθεσία µέσα στην αποθήκη. 
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3.5.9 Ασύρµατες Εφαρµογές 

Άλλη µια σηµαντική τάση είναι οι εφαρµογές της κινητής τηλεφωνίας. 

Η εποχή της ικανοποίησης του πελάτη απαιτεί επικοινωνία και ανταπόκριση 

στα αιτήµατά του παντού και πάντοτε. Ταυτόχρονα, η διαδεδοµένη χρήση της 

κινητής τηλεφωνίας έχει ευνοήσει την αποκέντρωση των πωλήσεων και τη 

δηµιουργία κινούµενων οµάδων πωλητών στην περιφέρεια. Για παράδειγµα, τα 

Ασύρµατα Πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως το Wi-Fi ή το νέο Wi-Max, δίνουν 

νέες προοπτικές στους φορητούς Η/Υ και τα κινητά τηλέφωνα. Μελέτες 

αποδεικνύουν ότι οι πωλητές που είναι εξοπλισµένοι µε φορητούς υπολογιστές 

επιτυγχάνουν παραγωγικότητα µεγαλύτερη κατά 4 ώρες από τους 

συναδέλφους τους που εργάζονται µε επιτραπέζια PC, και κατά 11 ώρες 

µεγαλύτερη αν ο φορητός τους Η/Υ διαθέτει ασύρµατη πρόσβαση. Στο εγγύς 

µέλλον, οι νέες ασύρµατες τεχνολογίες, όπως οι υπηρεσίες γραπτών 

µηνυµάτων, το UMTS (Ενιαίο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών) και το 

GPS (Σύστηµα  Παγκόσµιου Εντοπισµού Θέσης), θα ανοίξουν νέους ορίζοντες 

σε εφαρµογές όπως µικροπληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου, άµεση 

πρόσβαση σε πληροφορίες, αυτοµατοποίηση πωλήσεων, logistics και 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων. 
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3.6 Σηµερινή εικόνα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Σήµερα η ελληνική επιχείρηση βρίσκεται να έχει καλύτερη πρόσβαση στην 

παγκόσµια ψηφιακή οικονοµία από ότι στις αρχές της δεκαετίας. Ωστόσο, η 

απόσταση από το µέσο ευρωπαϊκό όρο στους δείκτες χρήσης της υψηλής 

τεχνολογίας παραµένει σταθερή, ακόµα και µετά την είσοδο των 10 νέων 

χωρών στη µέση περίπου της περιόδου αυτής. Επίσης, κυρίαρχο στοιχείο είναι 

το ψηφιακό χάσµα µεταξύ πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων-µεγάλων 

επιχειρήσεων, τόσο στην εισαγωγή και χρήση νέων εφαρµογών, όσο και στην 

υιοθέτηση τεχνολογικών προτύπων. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τα 

βασικά µεγέθη χρήσης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις όπως 

κατέγραψαν οι έρευνες που έχει πραγµατοποιήσει το e-business Watch την 

πενταετία 2001 έως 2005. [15]  
 

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις  2001 2002 2003 2004 2005 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 

Η/Υ 
34,2% 35,6% 36,0% 42,0% 44,0% 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 

e-mail 
12,4% 16,8% 16,8% 25,0% 28,0% 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 

εταιρικό κινητό 
8,0% 8,0% 12,0% 20,0% 21,5% 

 

Πίνακας 2: Χρήση Η/Υ, e-mail, εταιρικό κινητό. 

Παρατηρούµε ότι αργά αλλά σταθερά, τα ποσοστά για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αυξάνονται. Το 2004 οι δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορικής 

ήταν 1.3% του ΑΕΠ, ενώ της ΕΕ-25 είναι 3%. Το χαµηλό αυτό ποσοστό 

παραµένει σχεδόν το ίδιο τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα, οι δαπάνες για 

τηλεπικοινωνίες είναι 3.8% του ΑΕΠ, µεγαλύτερο από της ΕΕ-25 (3.4% του 

ΑΕΠ). Οι περισσότερες δαπάνες είναι για υπηρεσίες παρά για επενδύσεις σε 

υποδοµή.   

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε η Ε∆ΕΤ για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις το έτος 2006, οι 
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περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Η/Υ για χρήση internet, χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφαρµογές λογιστηρίου, αυτοµατισµός γραφείου, 

για εµπορικές εφαρµογές,  διαχείριση αποθεµάτων.  Λίγες επιχειρήσεις είχαν 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και πληροφοριακών συστηµάτων. [16] 

 

Πηγή: ebusiness forum(2006) 

Πίνακας 3: Κύριοι λόγοι χρήσης Η/Υ από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

  Τα ποσοστά κατοχής και χρήσης Η/Υ κατά διοικητική 

περιφέρεια δεν παρουσιάζουν πολύ σηµαντικές διακυµάνσεις στη χρήση Η/Υ 

από το µέσο όρο. Σε οκτώ από τις 13 περιφέρειες της χώρας το ποσοστό 

χρήσης Η/Υ είναι πάνω από το 40% το 2005, ενώ στις υπόλοιπες 5 το ποσοστό 

προσεγγίζει το 35%.  

 Ο ρόλος της Πολιτείας µπορεί να είναι καθοριστικής σηµασίας για 

την εισαγωγή και διάδοση της χρήση των ΤΠΕ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, 

οι οποίες και αποτελούν το 98% του συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα. Καταλυτικές επιδράσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν: 

α) η διεύρυνση και περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων ηλεκτρονικών  

     υπηρεσιών του ∆ηµοσίου προς τους πολίτες και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 
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 β) η περαιτέρω ενηµέρωση, κατάρτιση και διάχυση της χρήσης των  

    ΤΠΕ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

3.6.1 Εφαρµογές δικτύου.  

Το ποσοστό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε σύνδεση Internet που το 

χρησιµοποιεί για θέµατα ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΤAXIS κυµαίνεται µεταξύ 37% και 40%. 

Οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο όµως παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις κατά µέγεθος (είναι της τάξης του 90% για τις µεσαίες, 70% 

για τις µικρές και 30% για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις). Τραπεζικές 

συναλλαγές on-line πραγµατοποιεί το 30% των επιχειρήσεων µε σύνδεση 

Internet έναντι 18% το 2002. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σε 60% για τις 

µεσαίες, 47% για τις µικρές και 28% για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. [17]  

Σε ότι αφορά τις εφαρµογές δικτύου, ένα σηµαντικό ποσοστό των 

επιχειρήσεων (71,4%) διαθέτει LAN. Τα χρησιµοποιούµενα δίκτυα 

διαφοροποιούνται όµως ανά κλάδο. Το δίκτυο LAN, είναι ευρέως διαδεδοµένο 

ακόµη και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις αν και χρησιµοποιείται κατά κύριο 

λόγο από τις µεσαίες και τις µεγάλες επιχειρήσεις (96,8% και 100% 

αντίστοιχα). [18] 

 Πρόσβαση στο Internet Ευρυζωνική 
σύνδεση DSL 

LAN 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 95,1% 54,8% 60,3% 

Μικρές (10-49 υπ.) 98,8% 58,8% 73,8% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 100% 70,8% 96,8% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 100% 50% 100% 

Σύνολο 97,4% 58,3% 71,4% 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2006) 

Πίνακας 4: Εφαρµογές δικτύου. 

Η υιοθέτηση δικτύων LAN από τις χώρες µέλη της ΕΕ αυξάνεται µε 

γρήγορο ρυθµό, όµως τα επίπεδα υιοθέτησης από τις µικρές επιχειρήσεις είναι 

χαµηλά (60%) ενώ τα ποσοστά των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων είναι 

85% και 95% αντίστοιχα. (Έρευνα της Eurostat το 2006 µε θέµα: The internet 
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and other computer networks and their use by European enterprises to do 

eBusiness) [19] 

3.6.2 Εφαρµογές για εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες. 

 Το Intranet είναι ένα παράδειγµα χρήσης των ΤΠΕ για την 

ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Πρόκειται για «ιδιωτικά» 

δίκτυα που χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα ∆ιαδικτύου επιτρέπουν την ασφαλή 

ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών και διαδικασιών µιας επιχείρησης για 

τους υπαλλήλους της. Είναι δηλαδή µια µορφή "ιδιωτικού ∆ιαδικτύου" και τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι είναι αρκετά δηµοφιλή σε αυτές τις επιχειρήσεις. 

Συνολικά, το 42,8% των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν Intranet. Αναλογικά 

µικρότερη είναι η χρήση του στις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Αντίθετα, το 70% 

σχεδόν των µεσαίων επιχειρήσεων και πάνω από το 70% των µεγάλων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα διαθέτουν Intranet. Στην Ευρώπη µία στις τρεις 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν intranet. [18] 

 Intranet ERP SCM 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 29,8% 15,5% 2,6% 

Μικρές (10-49 υπ.) 46,5% 32,4% 8,5% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 70,8% 60,6% 18,9% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 70,8% 76,2% 29,2% 

Σύνολο 42,8% 29,7% 7,8% 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2006). 

Πίνακας 5: Εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες. 

Μια άλλη σηµαντική εφαρµογή που κερδίζει όλο και περισσότερο την 

εµπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων φαίνεται να είναι τα συστήµατα 

διαχείρισης εταιρικών πόρων (ERP). Στην Ελλάδα φαίνεται να χρησιµοποιείται 

εντονότερα από τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις καθώς µόνο µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις µε σχετική πολυπλοκότητα διαδικασιών και πιο εξειδικευµένες 

ανάγκες µπορούν να δικαιολογήσουν το κόστος ενός συστήµατος ERP. Τα 

συστήµατα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν είναι ιδιαίτερα 
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διαδεδοµένη µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων αφού µόνο το 7,8% διαθέτει 

τέτοια συστήµατα. 

3.6.3 Online αγορές-προµήθειες. 

 Το 52,2% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών Σε όρους µεγέθους, δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις. Ακόµη και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (48,7%) ανέφεραν 

ότι έχουν υιοθετήσει κάποιες διαδικασίες για online αγορές, ενώ το ίδιο 

ποσοστό για τις µεσαίες επιχειρήσεις φτάνει το 61,7%. η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων (85%) δεν χρησιµοποιεί εξειδικευµένες λύσεις πληροφορικής για 

την πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών προµηθειών. Η χρήση τέτοιων 

µεθόδων είναι ανάλογη του µεγέθους των επιχειρήσεων. Μόλις το 9% των 

πολύ µικρών επιχειρήσεων ανέφερε ότι χρησιµοποιεί εξειδικευµένες λύσεις 

πληροφορικής για ηλεκτρονικές αγορές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

µεσαίων επιχειρήσεων φτάνει το 28%. [18]  

 Online αγορές Online προµήθειες 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 48,7% 9,5% 

Μικρές (10-49 υπ.) 53,5% 16,8% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 61,7% 28% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 47,8% 8,3% 

Σύνολο 52,2% 14,5% 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2006). 

Πίνακας 6: Online αγορές-προµήθειες. 

Οι λόγοι που οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές προµήθειες 

είναι : µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής (50%), προµήθειες όλο το 24ωρο 

(47%), γίνεται αυτόµατη παραγγελία (40%), µπορούν να προµηθευτούν και 

από το εξωτερικό (38%), το κόστος είναι µικρό (38%), καλύτερος 

προγραµµατισµός παραγγελιών (18%), καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων 

(6%), ταχύτητα (4%), κέρδος χρόνου (3%). 
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Οι λόγοι που επιχειρήσεις δεν πραγµατοποιούν η-προµήθειες είναι: τα 

προϊόντα που αγοράζουν δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση, το 

προσωπικό τους δεν είναι εξοικειωµένο µε τις ηλεκτρονικές αγορές, δεν 

πιστεύουν ότι η ποιότητα του προϊόντος θα είναι καλή και θα τηρηθούν οι όροι 

παραδόσεις, θεωρούν την διαδικασία χρονοβόρα, ο αριθµός των προµηθευτών 

που διαθέτει προϊόντα µέσω του διαδικτύου είναι µικρός. [16]  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Λόγοι που δεν πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές προµήθειες

(Ν=557)

Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση

δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 28%

Μη εξοικειωµένο προσωπικό µε ηλ. αγορές= 9%

Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων= 8%

Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις = 4%

Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων= 5%

Αβεβαιότητα στις πληρωµές = 9%

Χρονοβόρα διαδικασία = 8%

Μικρό ποσοστό προµηθευτών = 6%

Μεγαλύτερο κόστος = 3%

∆εν υπάρχει ανάγκη από το

αντικείµενο εργασίας = 53%

∆ύσκολη χρήση = 9%

Είναι ακριβό = 4%

∆Γ/∆Α = 5%

 

Πηγή: ebusinessforum (2006) 

 

3.6.4 Online εφαρµογές για µάρκετινγκ και πωλήσεις. 

 Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (69,3%) του δείγµατος διέθετε 

ιστοσελίδα. Σε επίπεδο µεγέθους τα ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής: 59% 

των πολύ µικρών επιχειρήσεων, 76% των µικρών, 81% των µεσαίων 

επιχειρήσεων και 83% των µεγάλων επιχειρήσεων δήλωσαν την παρουσία τους 

στο ∆ιαδίκτυο µέσω ιστοσελίδας. [18]  

 Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε η Ε∆ΕΤ για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις το έτος 2006, µε δείγµα 

168 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι κυριότεροι λόγοι ύπαρξης εταιρικής 

ιστοσελίδας είναι η προβολή των προϊόντων τους (94%), πληροφορίες  για την 

επιχείρηση (53%), αναζήτηση πελατών στο εσωτερικό (40%) και εξωτερικό 
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(26%), εξυπηρέτηση πελατών (16%), κτίσιµο σχέσεων µε πελάτες (13%), 

πωλήσεις (16%). [16] 

 

 Ιστιοσελίδα Online πωλήσεις CRM 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 58,7% 24,1% 10,1% 

Μικρές (10-49 υπ.) 76% 29% 16,4% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 81,1% 21,1% 32,3% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 83,3% 12,5% 20,8% 

Σύνολο 69,3% 25,5% 15,8% 
Πηγή: Παρατηρητήριο της ΚτΠ (2006). 

Πίνακας 8: Online εφαρµογές για µάρκετινγκ και πωλήσεις. 

 

Κυριότεροι Λόγοι 2006

Ν= 168

Προβολή προϊόντων 94%

Πληροφόρηση 53%

Αναζήτηση πελατών στο εσωτερικό 40%

Αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό 26% 

Αναζήτηση προµηθευτών 18%

Εξυπηρέτηση πελατών 16%

Κτίσιµο σχέσεων µε πελάτες 13%

Πωλήσεις 16%

 

Πηγή: ebusinessforum (2006) 

Πίνακας 9: Λόγοι ύπαρξης εταιρικής ιστοσελίδας.. 

Παρόλο που πολλές επιχειρήσεις έχουν δική τους ιστοσελίδα, είναι 

σχετικά µικρό το ποσοστό των επιχειρήσεων (25,5%) που πραγµατοποιεί 

πωλήσεις ηλεκτρονικά. Σαφώς βεβαίως πρέπει να σηµειωθεί ότι σε µερικούς 

κλάδους η δυνατότητα πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι 

µεγαλύτερη, λόγω της φύσης των προϊόντων τους. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 

όµως είναι το γεγονός ότι το µέγεθος της επιχείρησης δεν φαίνεται να είναι 

σηµαντικό σε αυτή την δραστηριότητα. Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις 

είναι το ίδιο πιθανό να εµπλακούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες όσο και οι 

µεγαλύτερες. Ως κυριότεροι λόγοι µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών 
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πωλήσεων στην Ελλάδα δηλώνονται η ακαταλληλότητα των προϊόντων για 

ηλεκτρονική πώληση, ο µικρός αριθµός πελατών και η αβεβαιότητα στις 

πληρωµές και στους όρους των συµβολαίων. [16]  

 

Αντίθετα αυτές που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις δηλώνουν 

ότι οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν διότι οι πελάτες τους έχουν πρόσβαση µέσο 

internet (66%), το κόστος είναι µικρό (31%), προβάλλεται όλη η γκάµα των 

προϊόντων (37%), η παραγγελία γίνεται αυτόµατα (21%), ο προγραµµατισµός 

της παραγωγής είναι ευκολότερος (13%), η διαχείριση αποθεµάτων είναι 

ευκολότερη (12%), οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται όλο το 24ωρο (43%) και 

στο εξωτερικό (25%). (Έρευνα ebusiness forum 2006 µε δείγµα 142 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Λόγοι που δεν πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές
πωλήσεις

(Ν=142)

Τα προϊόντα δεν µπορούν να τεθούν

ηλεκτρονικά προς πώληση = 60%

Μικρό ποσοστό πελατών = 22%

Μικρό ποσοστό πωλήσεων = 20%

Αβεβαιότητα για συµβόλαια, όρους

παράδοσης & εγγυήσεων =        10%

Αβεβαιότητα στις πληρωµές = 12%

Μεγάλο κόστος εγκατάστασης = 6%

Λογιστικά προβλήµατα = 4%

∆ύσκολια στην χρήση = 8%

Αδυναµία απόκτησης της διαθέσιµης

Τεχνολογίας = 4%

∆Ξ/∆Α = 3%
 

Πηγή: ebusinessforum (2006) 

  

Το διαδίκτυο αλλά και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν εξαιρετικές νέες 

ευκαιρίες και δυνατότητες για καινοτοµία στο CRM. Οι τεχνολογίες αυτές 

αφενός δίνουν τη δυνατότητα στους ίδιους τους πελάτες να διευρύνουν τις 

επιλογές τους, αφετέρου προσφέρουν πλούσια πληροφόρηση για τις ανάγκες 

και τις προτιµήσεις τους στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Προσφέρουν στους πελάτες 

νέα µέσα αναζήτησης του κατάλληλου προϊόντος / υπηρεσίας που επιθυµούν, 

δυνατότητες διαπραγµάτευσης της αγοράς του, ενηµέρωση για τις συνθήκες 
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πώλησης και το after sale service, όπως επίσης και παρακολούθηση της πορεία 

παραγγελίας τους ή γενικότερα κάποιου αιτήµατός τους. Ήδη ελληνικές 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τεχνικές CRM, χωρίς όµως αυτές να 

περιλαµβάνουν ηλεκτρονικές µεθόδους. Σχεδόν το 16% των επιχειρήσεων, 

δήλωσε ότι χρησιµοποιεί συστήµατα CRM, µε τις µεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις να κυριαρχούν (32% των µεσαίων και 20% των µεγάλων έναντι 

µόλις 10% και 16% αντίστοιχα των πολύ µικρών και µικρών). Το 40% περίπου 

των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν συστήµατα CRM ανέφερε ότι η χρήση 

τους ενίσχυσε την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής marketing που 

εφαρµόζουν, το 31% θεωρεί ότι το CRM ωφέλησε στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το 55% υποστηρίζει ότι βελτίωσε συνολικά την 

εξυπηρέτηση των πελατών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο ένα πολύ µικρό 

ποσοστό χρηστών CRM της τάξης του 13% µπορεί να θεωρηθεί ως 

δυσαρεστηµένο, καθώς δήλωσε ότι δεν απεκόµισε οφέλη σε επίπεδο marketing 

ή πωλήσεων για την επιχείρησή του. 

 

 

3.6.5 Ηλεκτρονικές αγορές. 

 

Μόνο το 7% των επιχειρήσεων γνωρίζει τι είναι ηλεκτρονικές αγορές 

(e-marketplaces) ενώ αµελητέο είναι το ποσοστό που τις χρησιµοποιεί. Πριν 

τρία ή τέσσερα χρόνια αρκετές ηλεκτρονικές αγορές κατασκευάστηκαν. ∆ύο 

από αυτές, η Business exchanges και η CosmoOne, δηµιουργήθηκαν από 

µεγάλες τράπεζες και τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς  και χρησιµοποιούνται 

για προµήθειες διαφόρων προϊόντων, όπως γραφειακό αυτοµατισµό, 

εξοπλισµό πληροφοριακών τεχνολογιών. Έχει αυξηθεί σηµαντικά  το µέγεθος 

συναλλαγών Β2Β και περιµένουν να αυξηθεί ακόµα περισσότερο σε αριθµό 

και εισόδηµα. Άλλα παραδείγµατα από ηλεκτρονικές αγορές και διαδικτυακές 

πύλες (portals) είναι:   
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• www.yassas.com η οποία βοηθάει στην προµήθεια αγαθών σε 

ξενοδοχειακές µονάδες συνδέοντας 400 προµηθευτές µε 600 

ξενοδοχεία. 

• www.b2bconstruct.gr είναι µια πύλη για την κατασκευή εταιριών 

• www.greekfashion.gr για την βιοµηχανία υφασµάτων. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί πολλά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα σε διάφορους κλάδους της αγοράς. Χαρακτηριστικά είναι τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα του κλάδου τροφίµων και ποτών 

www.mpakaliko.gr, www.sintagigiagias.gr, www.melishop.gr, www.e-

anemos.gr, πρόκειται για µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εκτός από 

φυσικά καταστήµατα διαθέτουν και ηλεκτρονικά για την προώθηση και 

πώληση παραδοσιακών προϊόντων του τόπου τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναφορά στις εφαρµογές του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν στους σηµαντικότερους κλάδους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

οικονοµίας. 

 

4.1 ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

Ο κλάδος τροφίµων και ποτών είναι από τους πλέον σηµαντικούς 

κλάδους για την ελληνική οικονοµία. Το γεγονός ότι στην ελληνική περιφέρεια 

υπάρχουν πλήθος µικροµεσαίων επιχειρήσεων, περίπου 800.000 

δραστηριοποιούνται κυρίως µε τη µορφή γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της ICAP, 

το 96% των επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών, ανήκουν στην κατηγορία των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Παρόλο που η Ελλάδα αποτελεί µια µικρή 

γεωργική χώρα, έχει καταφέρει να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό κλάδο και να 

ισχυροποιήσει το όνοµα της, πραγµατοποιώντας εξαγωγές. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το 8% του εθνικού εισοδήµατος στην Ελλάδα προέρχεται από 

γεωργικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα το 20% του εργατικού δυναµικού 

απασχολείται στον κλάδο. Ακόµα, το 30% των συνολικών εξαγωγών 

προέρχεται από τον κλάδο τροφίµων και ποτών. [20] Γίνεται σαφής λοιπόν η 

συµβολή του κλάδου στην διαµόρφωση των µεγεθών της ελληνικής 

οικονοµίας. Ωστόσο, παρατηρείται γήρανση των επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια, δεδοµένου ότι ο µέσος όρος λειτουργίας της πλειοψηφίας τους 

διαµορφώνεται στα 30 έτη, γεγονός που συµβάλλει στην ενίσχυση της άποψης 

ότι η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και η διαµόρφωση κινήτρων καθίσταται 

δύσκολη.  
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4.1.1 ∆ραστηριότητα η-επιχειρείν. 

Τρεις είναι οι επιτακτικές ανάγκες και παράλληλα προκλήσεις που θα 

πρέπει να αντιµετωπίσει ο κλάδος των τροφίµων και ποτών στην Ελλάδα. 

Αρχικά, η διαφοροποίηση των προϊόντων µε την ανάπτυξη καινοτοµικής 

δραστηριότητας για την ικανοποίηση των αυξανόµενων απαιτήσεων των 

καταναλωτών. ∆εύτερον, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός των 

παραγωγικών µονάδων και τρίτον η ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων του κλάδου που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση του εξαγωγικού 

χαρακτήρα τους. 

Από έρευνα του E-business Watch για τον κλάδο των Τροφίµων και 

Ποτών που διεξήχθη το 2005 για να µελετήσει τη διείσδυση της πληροφορικής 

και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις του κλάδου, 

διαπιστώθηκε «πόλωση» ανάµεσα στις µεγάλες και τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις σε ότι αφορά τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν. [21]O 

συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός, σε συνδυασµό µε τη δύναµη των 

αλυσίδων λιανικής και το νοµοθετικό πλαίσιο, αποτελούν θεµελιώδεις 

παράγοντες για την οργανωτική και τεχνολογική ανάπτυξη των εταιρειών του 

κλάδου µέσα στα επόµενα χρόνια, χωρίς να απαιτούνται κατ' ανάγκη µεγάλες 

επενδύσεις. Είναι όµως απαραίτητο οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη σχέση 

τους µε την πληροφορική. 

Όπως προκύπτει, οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι 

απαραίτητο να συντονίσουν την οργανωτική τους δοµή και φιλοσοφία µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας. Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής 

γνωρίζουν πλέον ποιες είναι οι ανάγκες των εταιρειών του κλάδου, 

δηµιουργώντας προγράµµατα κατάλληλα για να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, δεν αρκεί οι επιχειρήσεις να ασχοληθούν µόνο µε τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες (δηλαδή την παραγωγή, τα λογιστικά και τα 

χρηµατοοικονοµικά της), αλλά πρέπει να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να 

εκσυγχρονίσουν και τις σχέσεις τους µε τους πελάτες και τους προµηθευτές 

τους µέσα από συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), 
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διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) κ.λπ., πάντοτε µε γνώµονα την 

εξέλιξη και όχι τις παραδοσιακές δοµές. 

Οι υποδοµές και η πρόσβαση στην πληροφορική και στα ηλεκτρονικά 

µέσα στον κλάδο τροφίµων και ποτών φαίνεται να είναι χαµηλότερες σε σχέση 

µε άλλους επιχειρηµατικούς κλάδους. Σε ότι αφορά τη χρήση δικτυακών 

εφαρµογών, όπως τοπικά δίκτυα (LAN) και ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WAN), 

Intranet και Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN), φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις µεγάλες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 

οι συνδέσεις ADSL είναι ο πιο διαδεδοµένος τύπος σύνδεσης στο Internet. 

Η υπεροχή των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίµων και ποτών 

συνδέεται ολοένα και περισσότερο µε τη χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

µε απώτερους στόχους την επίτευξη ενοποίησης των εσωτερικών τους 

διαδικασιών και την ψηφιοποίηση των σχέσεών τους µε τους προµηθευτές και 

τους πελάτες τους. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα επιχειρήσεων που 

κατάφεραν µε περιορισµένους πόρους να υιοθετήσουν εφαρµογές του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σίγουρα όµως απαιτούνται ικανότητες και γνώσεις 

πληροφορικής, τις οποίες οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις 

εµπιστεύονται σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Γενικότερα, οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται δικό τους προσωπικό για τους πλέον στρατηγικούς 

ρόλους, όπως συµβούλους και διευθυντές, ενώ για λειτουργικά και 

προγραµµατιστικά θέµατα µπορούν να επιλέξουν εξωτερικούς συνεργάτες. 

Η πληροφορική πλέον δεν εξυπηρετεί µόνο θέµατα αυτοµατισµού και 

µείωσης κόστους ή λειτουργικών δαπανών, αλλά επιτρέπει και την καλύτερη 

παραµετροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, µε στόχο την καλύτερη 

ποιότητα, τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης στις ανάγκες των πελατών και 

την πρόσβαση σε µεγαλύτερες αγορές. Παράλληλα, επιτρέπει τη 

µεγιστοποίηση του κέρδους και την ταυτόχρονη αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η ψηφιακή καινοτοµία είναι 

αποτέλεσµα µιας δηµιουργικής και λογικής προσπάθειας και δεν περιορίζεται 

µόνο στην αγορά των πιο καινούργιων και πιο διαφηµισµένων συστηµάτων και 

εφαρµογών πληροφορικής. 
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Όλοι οι δείκτες που αφορούν στη χρήση της πληροφορικής στον κλάδο 

των τροφίµων και ποτών βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο. Βέβαια, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις µεγάλες και τις µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, κυρίως σε ότι αφορά τη χρήση δικτυακών εφαρµογών όπως 

τοπικά δίκτυα (LAN), ασύρµατα δίκτυα (WAN), εφαρµογές intranet, ιδιωτικά 

ιδεατά δίκτυα (VPN). Έτσι, ενώ οι µεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο είναι 

αρκετά προηγµένες ακόµα και σε σχέση µε άλλους παραδοσιακά πρωτοπόρους 

κλάδους, ενώ οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ακόµα υστερούν και σε 

θέµατα εξοπλισµού και χρήσης Η/Υ. Για παράδειγµα, µόνο µία στις πέντε 

µικρές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει εσωτερικά δίκτυα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να συνδέσουν τους υπολογιστές τους εσωτερικά µέσω intranet.  

O κλάδος τροφίµων και ποτών είναι αρκετά προηγµένος σε θέµατα 

διαχείρισης, ελέγχου και αυτοµατοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών, 

ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε την παραγωγή. Αυτό εξηγεί και τους 

λόγους για τους οποίους, παρ' όλο που υπάρχει µικρή διείσδυση της 

πληροφορικής και της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, η διείσδυση των 

Συστηµάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού είναι σαφώς µεγαλύτερη στις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες υπάρχει µια τάση προς 

την ενοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Συστήµατα Ανταλλαγής Εγγράφων για την 

επικοινωνία και συνεργασία µε τους εξωτερικούς τους συνεργάτες (Document 

Sharing Systems), ως ένα πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση µέσω του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Αρκετές µελέτες και παραδείγµατα από το χώρο των τροφίµων και 

ποτών αποδεικνύουν ότι ο ανταγωνισµός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 

το ύψος των δαπανών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε συστήµατα 

πληροφορικής, µε στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Η 

αυξανόµενη πολυπλοκότητα του κλάδου έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να 

υιοθετήσουν πιο αποτελεσµατικές λύσεις, προκειµένου να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις. Τα θέµατα που θα επηρεάζουν στο µέλλον ακόµα και τις 

αποφάσεις των επιχειρήσεων ως προς την κατεύθυνση επενδύσεων σε 
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συστήµατα πληροφορικής, είναι τα θέµατα ασφάλειας των τροφίµων και της 

πλήρους ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι πιο βασικές ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρήσεις φιλοδοξούν να 

εκµεταλλευτούν µέσω του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι η βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών τους, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών τους διαδικασιών και ο επιµερισµός τόσο των επενδύσεων όσο και 

των κινδύνων. 

 

 

4.1.2 Εµπόδια και ευκαιρίες. 

 

 Το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου είναι ως επί το 

πλείστον µικρού µεγέθους. Έτσι, το κόστος της τεχνολογίας για τις 

επιχειρήσεις αυτές είναι αρκετά µεγάλο προκειµένου να προχωρήσουν. Όπως 

είναι φυσικό, όσο µικρότερη είναι µια επιχείρηση, τόσο µικρότερα είναι και τα 

διαθέσιµα κεφάλαιά της για επενδύσεις στην πληροφορική. Άλλα εµπόδια 

είναι η πολυπλοκότητα της πληροφορικής, ζητήµατα ασφάλειας και η 

δυσκολία εξεύρεσης των κατάλληλων παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής. 

Τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της πληροφορικής στον κλάδο 

των τροφίµων και ποτών είναι αρκετά αντιφατικά σε ότι αφορά τον 

ανταγωνισµό ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, η χρήση τεχνολογιών, 

µε την οποία εξοικονοµείται χρόνος και προσπάθεια, τόσο στα διοικητικά όσο 

και στα τµήµατα παραγωγής των επιχειρήσεων, οδήγησε σε αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των τιµών, ενώ κάποιες εταιρείες που δεν µπόρεσαν να 

υιοθετήσουν την πληροφορική δεν κατάφεραν να διαµορφώσουν τις τιµές τους 

µε αποτέλεσµα να κλείσουν. 

Η βελτίωση των πελατειακών σχέσεων (CRM) είχε ως αποτέλεσµα τον 

µεγαλύτερο ανταγωνισµό ανάµεσα στις επιχειρήσεις. ∆ηµιουργήθηκε πόλωση 

στον κλάδο, µε την ενίσχυση των µεγαλύτερων εταιρειών, καθώς αυτές έθεσαν 

υψηλότερα κριτήρια στην εξυπηρέτηση των πελατών, δηµιουργώντας ένα 
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χάσµα µε τις µικρότερες επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση τέτοιων 

πρακτικών. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ενίσχυση κοινών πρωτοβουλιών, 

δηµιουργήθηκαν νέες ισχυρές και στρατηγικές συµµαχίες (συνεργατικά 

δίκτυα), ακόµα και συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδήγησαν σε υψηλά 

επίπεδα συγκέντρωσης µέσα στον κλάδο. Η πληροφορική συντέλεσε στην 

επίτευξη συνεργασίας ανάµεσα σε επιχειρήσεις, µέσα από κοινές 

πρωτοβουλίες µέσω ∆ιαδικτύου. 

Από την άλλη, η χρήση νέων τεχνολογιών βοήθησε τις µικρές 

επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του ανταγωνισµού, 

επιτρέποντας την γρήγορη ροή της πληροφορίας. Η µείωση  του χρόνου 

ενηµέρωσης και αντίδρασης στις κινήσεις των ανταγωνιστών παρείχε τη 

δυνατότητα σχεδιασµού και διάθεσης παρόµοιων προϊόντων («me too» 

products), µε αποτέλεσµα να µειώνεται το χάσµα των εταιριών µε τους 

ανταγωνιστές τους.  

Παράλληλα, µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν δηµιουργήθηκαν νέοι δρόµοι 

στη διανοµή και την πώληση των προϊόντων, ενώ ενισχύθηκε και η ανάπτυξη 

εξειδικευµένων αγορών. Έτσι, κάποιες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σε 

σχέση µε τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τα 

παραδοσιακά κανάλια διανοµής και πωλήσεων. 

Οι νέες τεχνολογίες διευκόλυναν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον 

κλάδο που ειδικεύονται τόσο στο διαδίκτυο, ως κανάλι διανοµής, όσο και σε 

συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων (καφές, παραδοσιακά προϊόντα, ελαιόλαδο 

κ.λπ.). Αποτέλεσµα ήταν η παρουσία των ελληνικών προϊόντων σε νέες 

αγορές, που θα ήταν δύσκολο να έχουν πρόσβαση χωρίς την βοήθεια των νέων 

τεχνολογιών. 

Λόγω και της αυξηµένης ζήτησης των πελατών για διαφοροποιηµένα 

προϊόντα, η πληροφορική ενίσχυσε τη διάθεση υποκατάστατων προϊόντων που 

έχουν καλύτερες τιµές και κόστος παραγωγής σε σχέση µε υπάρχοντα αγαθά. 

Παρέχονται µεγαλύτερες δυνατότητες για καλύτερες συσκευασίες και 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Από τη µια φαίνεται ότι η 
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πληροφορική εµποδίζει τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν 

το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Από την άλλη τους επιτρέπει να 

καλύψουν το χάσµα τους έναντι των ανταγωνιστών τους. 

Αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν µε το ερώτηµα αν οι πρωτοβουλίες για 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν βοηθούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν 

πιο ανταγωνιστικές. Πράγµατι, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βοηθούν, καθώς 

ενισχύουν την ανεξαρτησία των µικρότερων επιχειρήσεων απέναντι σε 

µεγαλύτερους παραγωγούς και αλυσίδες λιανικής, καθιστώντας τις πιο 

γνωστές στους καταναλωτές και κυρίως σε διεθνείς αγορές. 

Αρκετές είναι οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν για τη 

βελτίωση τόσο της υποδοµής όσο και του νοµοθετικού και ρυθµιστικού 

πλαισίου, για τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος και για την ενηµέρωση σχετικά 

µε τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της 

ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να στοχεύσουν στην υποστήριξη των 

µικρότερων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, όπως οι γεωργοί και οι 

επιχειρήσεις πρωτογενούς επεξεργασίας, ώστε να τις βοηθήσουν να 

συµµετάσχουν σε πιο ολοκληρωµένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Σηµαντική είναι 

η ροή πληροφοριών, η εκπαίδευση και η µεταφορά γνώσεων στις µικρές 

επιχειρήσεις, καθώς και η ανταλλαγή εµπειριών µέσα από τη συνεργασία των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι σηµαντικότεροι στόχοι για την διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών είναι η παροχή 

πληροφοριών, ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν αν αξιολογήσουν το κόστος 

και τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η εκπαίδευση για τις νέες 

τεχνολογίες και την πληροφορική, η ενθάρρυνση εφαρµογής εργαλείων της 

πληροφορικής όπως εφαρµογές ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το Internet δηµιουργούν διαφάνεια στην 

αγορά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να βρίσκουν τις πληροφορίες που 
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θέλουν για τις τροφές που καταναλώνουν. Έτσι οι καταναλωτές γίνονται 

συνειδητοποιηµένοι και αποκτούν εµπιστοσύνη στην παραγωγική αλυσίδα. 

Οι προσπάθειες για καινοτοµικά προϊόντα είναι αρκετά δαπανηρές και 

προκειµένου να είναι επιτυχηµένες, απαιτούν σε βάθος κατανόηση του 

ανταγωνισµού, των απαιτήσεων των καταναλωτών, αλλά και των εσωτερικών 

δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης. Σηµαντικό ρόλο στο ζήτηµα της καινοτοµίας 

παίζει η πληροφορική, καθώς απλοποιεί αρκετά τα θέµατα έρευνας. [20] 

Τα αποτελέσµατα της χρήσης της πληροφορικής στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίµων και ποτών είναι µεταξύ άλλων: 

 

• Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων 

• Ενίσχυση κοινών πρωτοβουλιών 

• Γρήγορη απόκριση στις προκλήσεις του ανταγωνισµού 

• Νέα κανάλια διανοµής 

• Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων 

• Ενίσχυση της «απειλής» από υποκατάστατα προϊόντα 

• Ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης των καταναλωτών 

 

 

4.1.3 ΗΕ µικροµεσαίων στον κλάδο τροφίµων και ποτών σε Ευρώπη. 

 

Τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών (Information and Communication Technologies, ICT) έχει 

αυξηθεί σηµαντικά, µε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να συνδέονται στο 

διαδίκτυο. Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για να συµβάλλουν στην 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της παραγωγής, εσωτερικών διαδικασιών 

της επιχείρησης, των σχέσεων µε τους πελάτες, την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι λιγότερο 

διαδεδοµένη στο κλάδο των τροφίµων και των ποτών, σε σχέση µε άλλους 

κλάδους επιχειρήσεων. 
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Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών 

να χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, είναι η µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και η ολοκλήρωση τους µε 

εξωτερικούς οργανισµούς, ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής και να 

βελτιωθούν τα logistics της επιχείρησης. 

Την τελευταία τριετία, ο όγκος παραγωγής και οι πωλήσεις του κλάδου 

στην ΕΕ–25 παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα της απασχόλησης δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Πέρα από 

µικρές εποχικές επιδράσεις, η γενικότερη τάση την τελευταία τριετία 

διαµορφώνεται ελαφρά αρνητική. Σε ότι αφορά το εξωτερικό εµπόριο της 

ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, η ΕΕ–25 αποτελεί το 

µεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίµων παγκοσµίως και το δεύτερο µεγαλύτερο 

εξαγωγέα, αµέσως µετά τις ΗΠΑ. Το εµπορικό ισοζύγιο τροφίµων – ποτών 

διαµορφώνεται θετικό, αν και παρουσιάζει πτώση την τελευταία πενταετία (µε 

εξαίρεση το 2002), κάτι που φανερώνει την αυξανόµενη ένταση του 

ανταγωνισµού και τη σταδιακή απώλεια ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

προϊόντων τροφίµων και ποτών. 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια συνεχώς αυξανόµενη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και 

στροφή προς πιο υγιεινές µορφές διατροφής. Έτσι, οι προτιµήσεις και οι 

συνακόλουθες απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιότητα, ευκολία, ποικιλία, 

ασφαλή και υγιεινά προϊόντα µε σταθερή παραγωγή και παράλληλα σε 

προσιτή τιµή υπογραµµίζουν τις κατευθύνσεις της έρευνας και τις ευκαιρίες 

για καινοτοµία και διαφοροποίηση από µέρους των επιχειρήσεων. 

Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής 

εκτός ΕΕ κάνει επιτακτική την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 

υψηλής προστιθέµενης αξίας, που ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες, 

προκειµένου η ευρωπαϊκή βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών να διατηρήσει και 

να ενισχύσει τα µερίδια αγοράς της. 

Για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων προς αυτή την 

κατεύθυνση απαιτούνται στρατηγικές κινήσεις που θα ενισχύσουν την 
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καινοτοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών 

µεταξύ των βιοµηχανικών µονάδων, αλλά και µε τους προµηθευτές πρώτων 

υλών και τα δίκτυα διανοµής.  

Σε όλους τους 
τοµείς

Στο κλάδο τροφίµων και 
ποτών

0 έως 49 
εργαζοµενους

50 έως 249 
εργαζοµενους

Περισσότερους από 
250 εργαζοµενους

Επιχειρήσεις µε 
ιστοσελίδα 54% 45% 44% 57% 73%

Πηγή: The European e-Business Report, CIAA  
Πίνακας 11: Ποσοστά επιχειρήσεων µε ιστοσελίδα 

 

Από τον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε πως η χρήση 

πληροφοριακών τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών, έχει υιοθετηθεί από τις 

περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις Τροφίµων και Ποτών. Ακολουθούν 

µεσαίες επιχειρήσεις, µε ποσοστά αρκετά υψηλά. Όπως φαίνεται, σχεδόν στο 

σύνολο τους οι µεσαίες επιχειρήσεις έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο.  

Σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων ο κλάδος Τροφίµων και 

Ποτών και συγκεκριµένα οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, βρίσκονται σε 

καλύτερο επίπεδο από τον µέσο όρο, όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Οι µικρές επιχειρήσεις του κλάδου υστερούν σε σχέση µε το µέσο όρο, 

στο σύνολο των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί σε 

αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να υιοθετήσουν της νέες τεχνολογίες και παρά το 

µέγεθος τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. [22] 

Χρήση Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή 94% 86% 99% 100%
Χρήση ∆ιαδικτύου 84% 73% 97% 100%
E-mail 81% 67% 90% 98%
Intranet 30% 19% 47% 55%
Extranet 9% 5% 13% 13%

Σε όλους τους 
τοµείς

0 έως 49 
εργαζοµενους

50 έως 249 
εργαζοµενους

Περισσότερους 
από 250 

Πηγή: The European e-business report

 Πίνακας 12: Χρήση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο κλάδο τροφίµων και ποτών 
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4.2 ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ 

 Το 2003 ο κλάδος της υποδηµατοποιίας στην ΕΕ των 25 είχε τζίρο 26,7 

δισεκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας έτσι περίπου το 0,5% του 

συνολικού τζίρου των βιοµηχανικών κατασκευών. Ο τοµέας κυριαρχείται από 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που θεωρείται πλεονέκτηµα για τη 

βιοµηχανία της ΕΕ, καθώς οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι γενικά πιο 

ευέλικτες, αλλά και µειονέκτηµα, γιατί συχνά έχουν περιορισµένες επενδυτικές 

δυνατότητες. 

Ο κλάδος της υποδηµατοποιίας έχει παγκοσµιοποιηθεί σε µεγάλο 

βαθµό. Ο ανταγωνισµός που προέρχεται από χώρες µε χαµηλό εργατικό 

κόστος και ελλιπές κανονιστικό πλαίσιο συνθηκών εργασίας, έχει οδηγήσει 

την παραγωγή υποδηµάτων στην ΕΕ να εισέλθει σε διαδικασία καθορισµού 

σοβαρής αναδόµηση και επαναπροσδιορισµού των δραστηριοτήτων της. Η 

συνολική αποτελεσµατικότητα της ΕΕ έχει δε επηρεαστεί βαθύτατα από την 

έλλειψη ισορροπίας σε ότι αφορά την πρόσβαση στη διεθνή αγορά. [23] 

 

4.2.1 ∆ραστηριότητες η-επιχειρείν. 

Η ευρωπαϊκή αγορά υποδηµατοποιίας είναι σήµερα µια ώριµη αγορά, 

στην οποία ωστόσο οι επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στη διατήρηση του 

επιπέδου ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη αγορά κινείται από µια ζήτηση που 

παρουσιάζει υψηλές διακυµάνσεις λόγω της εποχικότητας και των τάσεων της 

µόδας. Επιπλέον, το δίκτυο διανοµής υπόκειται σε σηµαντικές αλλαγές, 

πράγµα που δίνει περισσότερη διαπραγµατευτική ισχύ στους διανοµείς και 

πιέζει τις τιµές. Έτσι είναι αναγκαίο για τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν 

στρατηγικές βασισµένες στη δηµιουργικότητα, την ποιότητα και τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων. 
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Η ανταγωνιστικότητα στα κόστη είναι τόσο στόχος όσο και ώθηση για 

την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε αυτό τον τοµέα. Οι κατασκευαστές υποδηµάτων 

εστιάζουν σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, προκειµένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Εκτός από την 

εξοικονόµηση κόστους, µια αποτελεσµατικότερη εφοδιαστική αλυσίδα 

συµβάλλει στη µείωση των χρόνων στους επιµέρους κύκλους παραγωγής και 

στην καλύτερη προσαρµογή στις ανάγκες των καταναλωτών. 

Οι τεχνολογικές επενδύσεις χρησιµοποιούνται για να βελτιστοποιήσουν 

τις λειτουργίες, να αυτοµατοποιήσουν ορισµένες διαδικασίες που 

προηγουµένως ήταν χειρωνακτικές, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και την 

ενηµέρωση των καταναλωτών, να ενεργοποιήσουν νέους δηµιουργικούς 

τρόπους για καινοτοµικά προϊόντα και να επιταχύνουν τη διανοµή. 

Η ανάγκη διαχείρισης ενός περίπλοκου και ποικίλου µηχανισµού 

παραγωγής είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών στον τοµέα της υποδηµατοποιίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργασίες, µε την εµπλοκή διαφόρων 

κατασκευαστών, αποτελούν καίριο σηµείο προσοχής. Οι γενικότεροι στόχοι 

αφορούν στο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιτευχθεί ένα 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα παρακολούθησης των παραγγελιών, των 

αποστολών και των αποθεµάτων σε όλο το φάσµα της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

και τέλος να βελτιωθεί η παρακολούθηση των διαδικασιών, από το σχεδιασµό 

µέχρι και την κατασκευή. 

Ωστόσο, ανάµεσα στις µικρές επιχειρήσεις της αγοράς, το χαµηλό 

επίπεδο µηχανοργάνωσης και τεχνογνωσίας, η κουλτούρα και η 

διαφοροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισµού εξακολουθούν να αποτελούν 

εµπόδια στην υιοθέτηση του η-επιχειρείν. Η θεωρητική έρευνα και τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης του e-Business Watch επιβεβαιώνουν ότι η 

ολοκληρωµένη «ψηφιοποίηση» των διαδικασιών εξακολουθεί να είναι 
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περιορισµένη και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Υπάρχει ωστόσο ισχυρή τάση 

ανάπτυξης φιλικών προς το χρήστη και οικονοµικών λύσεων. Τα πρότυπα 

συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων που βασίζονται στην XML (όπως το EDI) 

προσφέρουν ενδιαφέρουσες δυνατότητες. 

Η ανταγωνιστική θέση των εταιριών υποδηµατοποιίας εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τον τρόπο που χειρίζονται τα δίκτυα διανοµής και 

συνδέονται µε αυτά. Βασική πρόκληση είναι η αποτελεσµατική διαχείριση της 

διανοµής των προϊόντων σε πολύπλοκα και κατατµηµένα δίκτυα, που έχουν 

ένα πλήθος εναλλακτικών πηγών εφοδιασµού. Οι συναλλαγές ανάµεσα στους 

παράγοντες του τοµέα πραγµατοποιούνται ακόµη µε παραδοσιακό τρόπο και η 

διανοµή δεν οδηγεί την καινοτοµία, όπως συµβαίνει σε άλλους κλάδους. 

Οι εργασίες ένταξης των κατασκευαστών υποδηµάτων στο δίκτυο 

διανοµής αφορά κατά βάση στη διασπορά των πληροφοριών και των ροών σε 

όλο το φάσµα της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνδέοντας την παραγωγή µε τη 

διαχείριση της αλυσίδας, την αποθήκευση και τις πωλήσεις. Υπάρχουν όντως 

παραδείγµατα επιτυχηµένης εφαρµογής των παραπάνω σε ιδιόκτητα δίκτυα 

διανοµής. Η online σύνδεση µε εξωτερικά δίκτυα και κυρίως µε ανεξάρτητους 

χονδρεµπόρους που συνεργάζονται µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών είναι κάτι 

που δεν έχει γίνει ακόµη κοινή πρακτική. 

Η διάδοση του RFID δεν είναι ακόµη µεγάλη, παρ’ όλες τις εξελίξεις 

που έχουν καταστήσει τη συγκεκριµένη τεχνολογία πιο λειτουργική και 

λιγότερο κοστοβόρα. Οι εφαρµογές του RFID στον κλάδο της 

υποδηµατοποιίας εστιάζονται σήµερα στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, στη µείωση των λανθασµένων τοποθετήσεων ή/και κλοπής 

αντικειµένων, στην ενίσχυση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, στην 

παρακολούθηση των διακινούµενων προϊόντων και στη διασφάλιση της 

αυθεντικότητας, αποτελώντας έτσι ένα είδος προστασίας απέναντι στις 

αποµιµήσεις. Στην παρούσα φάση, οι ετικέτες RFID εισάγονται στις παλέτες 

των χώρων αποθήκευσης αντί να συνοδεύουν κάθε προϊόν ξεχωριστά. Σε 
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επίπεδο τεµαχίων, οι εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει οι επιχειρήσεις στους 

κλάδους των προϊόντων πολυτελείας και των εφαρµογών ασφαλείας είναι 

πρωτοποριακές. 

Η εφαρµογή του RFID θα καθοδηγηθεί από τις µεγάλες αλυσίδες 

λιανικής. Είναι πολύ πιθανό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

υποδηµατοποιίας να αναγκαστούν να υιοθετήσουν µια «στρατηγική RFID», 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των µεγάλων λιανέµπορων. 

Η συνεχής ανάπτυξη των εφαρµογών της συγκεκριµένης τεχνολογίας 

καθιστά απαραίτητη τη δηµιουργία βιοµηχανικών προτύπων για τη 

διαλειτουργικότητα και τον εναρµονισµό των κανόνων που διέπουν την 

προστασία και την ασφάλεια των δεδοµένων που προκύπτουν από την 

τοποθέτηση ξεχωριστής ετικέτας RFID σε κάθε τεµάχιο. [23] 

 

4.2.2 Προβλήµατα 

 Η κλαδική µελέτη στις επιχειρήσεις υφαντουργίας και υποδηµατοποιίας 

που πραγµατοποιήθηκε από το e-Business Watch κατέληξε στο ότι η αγορά 

υποδηµάτων ήταν σχετικά συντηρητική στην υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών. Παρόλο που οι σχέσεις συνεργασίας στον κλάδο είναι 

παραδοσιακά µακροχρόνιες, πολλές από τις επιχειρήσεις ήταν διστακτικές στο 

να υιοθετήσουν το η-επιχειρείν και να διευρύνουν τα πληροφοριακά τους 

συστήµατα. Άλλα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν ως παράγοντες 

επιβράδυνσης στη διαδικασία ενσωµάτωσης του η-επιχειρείν στις καθηµερινές 

πρακτικές ήταν το µικρό µέγεθος της πλειονότητας των επιχειρήσεων, το πολύ 

χαµηλό επίπεδο µηχανοργάνωσης και οι µεγάλες ποιοτικές διαφορές που 

εµφανίζουν οι εταιρίες του κλάδου ως προς την πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες, κάτι που αποτελεί πραγµατικό εµπόδιο. [23] 
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Τα δεδοµένα της έρευνας έδειξαν ότι οι ρυθµοί υιοθέτησης της 

τεχνολογίας και των εφαρµογών ήταν πολύ µικρότεροι σε σχέση µε άλλους 

τοµείς. Υπάρχει εµφανής διαχωρισµός µεταξύ των επιχειρήσεων 

υποδηµατοποιίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου 

βιοµηχανικών κατασκευών και υπηρεσιών. Αυτός ο διαχωρισµός ήταν σχετικά 

µεγαλύτερος από το διαχωρισµό µεταξύ µεγαλύτερων και µικρότερων 

επιχειρήσεων εντός του ίδιου του κλάδου. Πέρα από αυτούς τους παράγοντες, 

οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

αγορά µειώνουν τις επενδυτικές δυνατότητες των υποδηµατοποιών. 

Οι µελέτες παραδείγµατος της έκθεσης του e-Business Watch δείχνουν 

ότι το η-επιχειρείν είναι προσβάσιµο ακόµη και στις µικρές επιχειρήσεις, 

εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα λύσεων που συνδυάζουν φιλικό περιβάλλον και 

χαµηλό κόστος. Από την άλλη, άλλες µελέτες δείχνουν πως οι επιχειρήσεις δεν 

είχαν τη δυνατότητα εύρεσης πρότυπων λύσεων, ώστε να εισάγονται στο 

δίκτυο διανοµής ηλεκτρονικά. Το θέµα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη 

χρήση αυτών των εφαρµογών είναι άλλος ένας περιοριστικός παράγοντας για 

την υιοθέτησή τους.  

Οι ΤΠΕ και το η-επιχειρείν στον κλάδο της υποδηµατοποιίας 

επηρεάζουν κατά βάση την παραγωγή και τον τοµέα των logistics, στους 

οποίους γίνεται σηµαντική προσπάθεια ενοποίησης των πληροφοριών και των 

ροών κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι νέες τεχνολογίες παίζουν 

επίσης σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση εργασιών που ανατίθενται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιαίτερα εργασιών που αφορούν στην παραγωγή. 

Σε γενικές γραµµές, τα ισχυρά συστήµατα ΤΠΕ και οι λύσεις η-

επιχειρείν που υιοθετούν οι µεγάλες εταιρίες τους επιτρέπουν να θέσουν σε 

εφαρµογή πιο εξελιγµένες πρακτικές, που τελικά είναι πολύ πιο 

αποτελεσµατικές σε εξοικονόµηση κόστους και αποδοτικότητα. Βέβαια, όταν 

υιοθετούνται τέτοιου είδους λύσεις, προκύπτει το ζήτηµα των απαιτούµενων 

δεξιοτήτων, κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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Η καινοτοµία, η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η ενίσχυση 

των δεξιοτήτων και η βελτίωση της πρόσβασης σε προστατευµένες αγορές 

είναι τα σηµεία-κλειδιά στην πολιτική των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου, 

προκειµένου να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση. Σε ότι αφορά το η-

επιχειρείν, η πολιτική των επιχειρήσεων θα πρέπει να ασχολείται µε ζητήµατα 

τυποποίησης, δεξιοτήτων, καθώς και δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος που 

ευνοεί την καινοτοµία. 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα για 

την ανταλλαγή  µηχανογραφηµένων δεδοµένων. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται 

προσπάθεια να εφαρµοστούν πρότυπα στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων. 

Καλό είναι να ενθαρρύνεται η επέκταση των προτύπων XML, καθώς 

αποδεικνύεται ότι προσφέρουν νέες δυνατότητες για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Αυτό το σηµείο περιλαµβάνει µέτρα που θα πρέπει να επιδιώκουν την 

επιχειρηµατική και διοικητική κατανόηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών, να 

παρέχουν πληροφορίες για το η-επιχειρείν και την υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων, να ενθαρρύνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων που έχουν σχέση µε 

την αναδιαµόρφωση των διαδικασιών και την εφαρµογή καινοτοµικών 

τεχνολογιών. 
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4.3 ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 Ο κλάδος των media και των εκδόσεων/εκτυπώσεων, όπως ορίζεται από 

το e-Business Watch, περιλαµβάνει τοµείς που παράγουν περιεχόµενο το οποίο 

χρησιµοποιείται ή µεταδίδεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εκδόσεις, 

παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 

µε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση) και τοµείς της οικονοµίας που παράγουν 

περιεχόµενο σε µορφή τέτοια που το καθιστά κατάλληλο για διανοµή 

(εκτυπώσεις, αναπαραγωγή αρχείων µουσικής). Ο τοµέας των Εκδόσεων, 

Εκτυπώσεων και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης διαθέτει µερικές από τις 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσµου (σε αριθµό εργαζοµένων και τζίρο), 

είναι ωστόσο ένας κλάδος στον οποίο ο αριθµός των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων είναι πολύ µεγάλος. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το 97% 

των επιχειρήσεων του τοµέα απασχολούν µέχρι και 50 εργαζοµένους. 

Εντούτοις η αδυναµία των επιχειρήσεων αυτών να παρακολουθήσουν τις 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, να 

παράσχουν επιµόρφωση στους εργαζοµένους τους κ.λπ. έχει οδηγήσει σε 

περιορισµό της σηµασίας του ρόλου που διαδραµατίζουν. Σύµφωνα µε 

στοιχεία έρευνας του eBusiness Watch, µολονότι οι επιχειρήσεις µε 

περισσότερους από 250 εργαζόµενους αποτελούν µόλις το 0,5% του συνόλου, 

παράγουν το 38% του συνολικού τζίρου όλων των επιχειρήσεων του τοµέα. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2000 

η αξία των προϊόντων που παρήγαγε η βιοµηχανία των εκδόσεων/εκτυπώσεων 

στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν υπάρχουν στοιχεία για το 

Λουξεµβούργο και την Ελλάδα) έφθασε τα 233 εκατοµµύρια ευρώ. Εδώ 

πρέπει να σηµειωθεί η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου. Από το 1997 έως και το 

2000, η άνοδος της αξίας των παραγόµενων προϊόντων έφθασε το 53%. Πάνω 

από το 50% της αξίας προέρχεται από τις βιοµηχανίες εκτυπώσεων (εδώ 

περιλαµβάνονται και οι µουσικές βιοµηχανίες). 
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Σε ότι αφορά την απασχόληση, σύµφωνα µε τα στοιχεία για 12 χώρες 

της ΕΕ (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα, το Λουξεµβούργο και τη 

Βρετανία) στον τοµέα των εκδόσεων/εκτυπώσεων απασχολούνται περίπου 1,2 

εκατοµµύρια εργαζόµενοι, δηλαδή το 5,1% της συνολικής απασχόλησης στον 

τοµέα της µεταποίησης. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες, όπως η Ολλανδία και η 

∆ανία, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σηµαντικά τον µέσο όρο, και ξεπερνά το 

10%. Πρέπει παράλληλα να σηµειωθεί η άνοδος της παραγωγικότητας του 

κλάδου, καθώς, ενώ η αξία της παραγωγής αυξήθηκε την τριετία 1997-2000 

κατά 53%, η απασχόληση αυξήθηκε µόνο κατά 34%, που µεταφράζεται σε 

άνοδο της παραγωγικότητας ανά εργαζόµενο. [24] 

 

4.3.1 Αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 

Καθώς ο όγκος του περιεχοµένου που παράγεται σε ψηφιακή µορφή 

αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

Μέσων Ενηµέρωσης και των Εκδόσεων/Εκτυπώσεων καλούνται να 

αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η νέα αυτή πραγµατικότητα και να 

υιοθετήσουν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, χωρίς εκ των προτέρων να 

γνωρίζουν τις συνέπειες που µπορεί να έχουν οι αποφάσεις αυτές. Η χρήση 

νέων τεχνολογιών στους τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 

όχι µόνο µεταβάλλει τις δοµές και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

αλλά και τη µορφή, το είδος και τον τρόπο διανοµής των προϊόντων που 

παράγουν. Εξαιτίας της φύσης του συγκεκριµένου τοµέα και της άµεσης 

σχέσης του µε το χώρο της επικοινωνίας, οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες επιπτώσεις που έχουν 

οι νέες τεχνολογίες και το η-επιχειρείν σε άλλους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Η ψηφιοποίηση διαφοροποιεί την εσωτερική λειτουργία και τις 

αλυσίδες αξίας (value chains) µιας επιχείρησης σε σηµαντικό βαθµό. Αρκετές 
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εσωτερικές λειτουργίες και δραστηριότητες κρίνονται απαρχαιωµένες και 

αντικαθίστανται από άλλες. Για παράδειγµα, η επιµέλεια του οπτικού και 

ηχητικού υλικού στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ενώ µέχρι πρότινος το 

υλικό αυτό είχε αναλογική µορφή και έπρεπε να περάσει από τα χέρια 

ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού, σήµερα οι δηµοσιογράφοι είναι σε θέση 

να ετοιµάζουν οι ίδιοι το υλικό τους µε ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας 

ψηφιακού ήχου και εικόνας, ακόµη και στο φορητό τους υπολογιστή, και να το 

στέλνουν απευθείας για µετάδοση. Οι αλλαγές αυτές στη ροή της εργασίας 

µειώνουν σε κάποιες περιπτώσεις την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων µε 

ειδικές γνώσεις (για παράδειγµα των µοντέρ), αλλά απαιτούν την εκπαίδευση 

µέρους του προσωπικού στις νέες αυτές δραστηριότητες (π.χ. των 

δηµοσιογράφων στο ψηφιακό µοντάζ). 

Η ψηφιοποίηση και η εφαρµογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών διαφοροποιεί και τους τρόπους µε τους οποίους µια 

επιχείρηση συναλλάσσεται µε τους εξωτερικούς συνεργάτες της. Επιπλέον, η 

ανάγκη των εταιριών για επέκταση των συνεργασιών τους έχει αυξηθεί 

σηµαντικά. Για παράδειγµα, ο πελάτης έχει σήµερα τη δυνατότητα -

χρησιµοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία- να παρέµβει στη διαδικασία της 

εκτύπωσης πολύ ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα από ότι στην 

"αναλογική εποχή". Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενισχύουν αυτή τη διαδικασία 

και το κυριότερο µειώνουν σηµαντικά τα κόστη που προϋποθέτει η 

συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων.  

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και του η-επιχειρείν επηρεάζει και 

αλλάζει σε σηµαντικό βαθµό και τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Μέσων και των 

Εκδόσεων/Εκτυπώσεων. Για παράδειγµα, "κλασικά" προϊόντα, όπως οι 

καταχωρίσεις στις µικρές αγγελίες των εφηµερίδων, αντικαθίστανται από 

λύσεις που βασίζονται στη χρήση του ∆ιαδικτύου, όπως π.χ. µηχανές 

αναζήτησης για θέσεις εργασίας ή αγορά κατοικίας, δικτυακοί τόποι µε µικρές 

αγγελίες κ.λπ. Οι αλλαγές αυτές συχνά αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να 
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αναθεωρήσουν τα επιχειρηµατικά µοντέλα που εφάρµοζαν µέχρι σήµερα, και 

τελικά να τα αντικαταστήσουν µε νέες στρατηγικές, τα αποτελέσµατα των 

οποίων δεν µπορούν να προβλεφθούν µε µεγάλη ακρίβεια. Συνήθεις τακτικές 

είναι η εξειδίκευση και η επέκταση σε νέους τοµείς δραστηριότητας καθώς και 

η παραγωγή νέων προϊόντων. Για παράδειγµα, οι εκδοτικές επιχειρήσεις 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους προσφέροντας διαχείριση δεδοµένων. 

Ωστόσο, οι νέες αυτές δραστηριότητες απαιτούν σηµαντικό βαθµό 

εξοικείωσης µε την πληροφορική και συνεχή επένδυση στις νέες τεχνολογίες. 

Μολονότι αυτό απαιτεί επένδυση σε εξειδικευµένη γνώση, η εξειδίκευση είναι 

ίσως η στρατηγική που ταιριάζει περισσότερο στις µικρές επιχειρήσεις και που 

µακροπρόθεσµα τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για επιβίωση και 

ανάπτυξη σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. 

 

4.3.2 Βαθµός διεισδύσεις του ΗΕ. 

 Το eBusiness Watch πραγµατοποίησε εκτεταµένη έρευνα στον κλάδο 

των Μέσων και των Εκδόσεων/Εκτυπώσεων και κατέγραψε την υποδοµή, τις 

σύγχρονες τάσεις, την αποτίµηση από την εφαρµογή λύσεων η-επιχειρείν 

καθώς και την πρόβλεψη για το εγγύς µέλλον.   

 Τα ψηφιακά µέσα αυξάνουν τις ευκαιρίες για ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή έρευνα, οι online πωλήσεις του τοµέα 

ξεπερνούν ελάχιστα το µέσο όρο, καθώς ένας αριθµός ανασταλτικών 

παραγόντων περιορίζει ακόµη και σήµερα την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Στις τέσσερεις οικονοµικά ισχυρότερες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, Βρετανία) ήδη το 16,9% των επιχειρήσεων 

Εκδόσεων/Εκτυπώσεων και Μέσων Ενηµέρωσης πωλούν τα προϊόντα τους 

οnline, υπερβαίνοντας κατά πολύ το γενικό µέσο όρο των υπόλοιπων κλάδων, 

που φθάνει το 12,3%.  



 69 

Η περαιτέρω εξέλιξη του τοµέα και ιδιαίτερα η χρήση νέων 

τεχνολογιών απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων από 

ένα µεγάλο αριθµό υπαλλήλων. Όπως αποδεικνύει η έρευνα του e-Business 

Watch (2002),  η χρήση του ∆ιαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του 

Intranet και των ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικότερα είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη στους εργαζόµενους στον τοµέα των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων και 

των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σε σχέση µε το µέσο όρο άλλων κλάδων. 

Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί εδώ ότι διαφορές παρατηρούνται ακόµη και 

ανάµεσα στα κράτη-µέλη της ΕΕ. Για παράδειγµα, ενώ στις περισσότερες 

χώρες η χρήση του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τις 

επιχειρήσεις του τοµέα αγγίζει το 100%, στην Ελλάδα, την Ισπανία και την 

Ιταλία το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαµηλότερα. Η αιτία στη συγκεκριµένη 

περίπτωση µπορεί να είναι ότι το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων σε αυτές τις 

χώρες είναι µικρότερο από το µέσο όρο, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη 

δυνατότητά τους να προβούν σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. 

 Γερµ. Ισπ. Γαλ. Ελλ. Ιταλ. Ολλ. Βρετ. Σύνολο (ΕΕ-7) 

Χρήση Η/Υ 99 100 99 99 100 100 99 100 

Πρόσβαση στο 

INTERNET 99 99 97 94 96 99 95 98 

Χρήση E-mail 99 97 92 94 98 97 95 96 

Χρήση WWW  97 87 92 83 87 98 95 93 

Intranet 64 45 52 56 55 55 56 56 

Extranet 27 24 26 16 23 18 23 24 

LAN 80 79 73 75 67 62 73 74 

WAN 47 20 32 36 15 29 41 35 

Αποµακρυσµένη 

Πρόσβαση 55 27 17 28 44 50 47 42 

Ασύρµατη 

πρόσβαση 31 16 2 7 8 10 17 17 

Πηγή: eBusiness Watch (2002) 

Πίνακας 13: ∆ικτυακή Πρόσβαση-Κλάδος Εκδόσεων και Εκτυπώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η αυξηµένη χρήση νέων τεχνολογιών σε αυτό τον 

τοµέα, όπως για παράδειγµα το ψηφιακό µοντάζ ή η επεξεργασία 

φωτογραφιών, απαιτεί εύλογα και καλή γνώση αυτών των τεχνολογιών από 
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τους εργαζοµένους. Για όλα τα παραπάνω είναι συχνά αναγκαία η περαιτέρω 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

Ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δίνουν πολύ µικρή σηµασία 

στην παροχή επίσηµης εκπαίδευσης. Μόλις το 15% των επιχειρήσεων µε 

λιγότερους από 50 υπαλλήλους παρέχουν σεµινάρια και προγράµµατα 

επιµόρφωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό σε οργανισµούς µε περισσότερους από 

250 υπαλλήλους είναι σχεδόν το διπλάσιο και αγγίζει το 29%. Το γεγονός αυτό 

ενδέχεται µακροπρόθεσµα να αποτελέσει πρόβληµα για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς η έλλειψη εκπαίδευσης των εργαζοµένων τους στις νέες 

τεχνολογίες θα ενισχύσει την αδυναµία τους να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες 

εταιρίες. Οι διαφορές ανάµεσα στις µικροµεσαίες και τις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, σε ότι αφορά την παροχή επιµόρφωσης στους εργαζοµένους 

τους, αποτυπώνεται και σε άλλα στοιχεία της έρευνας. Ενώ το σύνολο των 

µεγαλύτερων οργανισµών παρέχει κάποια µορφή υποστήριξης για την 

ενίσχυση της εκµάθησης των νέων τεχνολογιών από το προσωπικό, το 

αντίστοιχο ποσοστό στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κυµαίνεται στο 74%. Έτσι, 

στο ένα τέταρτο περίπου των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι 

εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες 

χωρίς εξωτερική βοήθεια. 

∆ιαφορές δεν παρατηρούνται µόνο ανάµεσα σε µικρές και µεγάλες 

επιχειρήσεις αλλά και µεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

εταιρίες στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο εµφανίζονται περισσότερο 

υποστηρικτικές προς το προσωπικό τους, ενώ αντίθετα το ένα τέταρτο των 

εργαζοµένων στην Ιταλία και την Ισπανία δουλεύουν σε επιχειρήσεις όπου δεν 

λαµβάνουν απολύτως καµία επιµόρφωση και αναγκάζονται να αποκτήσουν µε 

προσωπική τους προσπάθεια τις απαραίτητες γνώσεις. 
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4.3.3 Ευκαιρίες και κίνδυνοι. 

 Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διανέµουν online τα 

προϊόντα τους µε πολύ χαµηλό κόστος µέσα από διάφορα κανάλια διανοµής, 

όπως το Internet, τα ασύρµατα δίκτυα, ψηφιακά ή ακόµη και καλωδιακά. Ο 

συνδυασµός online και offline δικτύων διανοµής παρέχει στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα αύξησης των κερδών τους, καθώς, εκτός από τα πολλαπλά δίκτυα 

έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν προϊόντα που µπορούν να 

προωθηθούν σε διαφορετικά µέσα. 

Η επέκταση σε νέες αγορές και η δηµιουργία νέων προϊόντων 

αποτελούν συχνά και µια πολύ καλή στρατηγική για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, µια µικρή εκδοτική επιχείρηση µπορεί να 

επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην παραγωγή πολυµεσικού (multimedia) 

διαφηµιστικού υλικού. Πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι πολλές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην επέκτασή τους σε 

νέες αγορές αλλά και στην εξειδίκευσή τους, καθώς και οι δύο αυτές 

διαδικασίες απαιτούν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και καλή γνώση της 

πληροφορικής από τους εργαζοµένους. 

Περισσότερο από κάθε άλλο τοµέα, οι νέες τεχνολογίες στην 

πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες αλλάζουν και διευκολύνουν τον τρόπο 

µε τον οποίο λειτουργούν εσωτερικά οι επιχειρήσεις του τοµέα αλλά και τις 

διαδικασίες µε τις οποίες επικοινωνούν και συνεργάζονται µε πελάτες και 

εξωτερικούς συνεργάτες. Το γεγονός αυτό µειώνει τα κόστη τόσο της 

συνεργασίας όσο και της παραγωγής περιεχοµένου. Σύµφωνα µε στοιχεία της 

έρευνας, η online ανταλλαγή εγγράφων και γενικότερα η ηλεκτρονική σύναψη 

συνεργασιών αποτελεί τη σηµαντικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου. 

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή έρευνα του e-business Watch, οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Εκδόσεις, Εκτυπώσεις 

και τα Media είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να προχωρήσουν στην 
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υιοθέτηση του η-επιχειρείν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Κύρια αιτία αποτελεί η πεποίθηση ότι το ∆ιαδίκτυο δεν 

θα τους χρησιµεύσει για την εξεύρεση νέων πελατών ούτε ως επιπρόσθετη 

πηγή εσόδων. Έτσι, πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις απορρίπτουν τις 

δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου προτού καν τις δοκιµάσουν. 

Υπάρχουν ωστόσο και ορατοί κίνδυνοι, που συµβάλλουν αρκετά στη 

δυσπιστία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συνοψίζονται στα εξής: 

1. Αβεβαιότητα σχετικά µε την απήχηση νέων υπηρεσιών: Η δηµιουργία 

νέων online υπηρεσιών απαιτεί σηµαντική επένδυση τόσο σε νέα τεχνολογία 

όσο και στη διαδικασία παραγωγής περιεχοµένου. Πολλές από τις "ψηφιακές 

ευκαιρίες" για επιχειρήσεις των media εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό κινδύνου 

όπως έδειξε άλλωστε και η κατάρρευση των λεγόµενων dotcom 

επιχειρήσεων. Η έρευνα της αγοράς στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 

δύσκολη, καθώς οι υποψήφιοι πελάτες µπορούν να κρίνουν τη χρησιµότητα 

µιας online υπηρεσίας µόνο αφού την προµηθευτούν. 

2. Πίεση των επενδύσεων: Η µεγάλη ταχύτητα µε την οποία λαµβάνουν 

χώρα οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παρούσα περίοδο απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των media και των εκδόσεων 

να επενδύουν συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, µόνο και µόνο για να 

παραµείνουν ανταγωνιστικές. Καθώς η πίεση για να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας είναι µεγάλη, πρέπει να είναι σε θέση διαρκώς να 

υιοθετούν και να προσαρµόζονται στις νέες τεχνολογίες και οι εργαζόµενοι 

τους να είναι πλήρως εξοικειωµένοι µε αυτές. Έτσι, αποτελεί πρόκληση να 

κάνουν την κατάλληλη επένδυση στην κατάλληλη τεχνολογία και στο σωστό 

χρόνο. 

3. Καταπάτηση πνευµατικής ιδιοκτησίας: Είναι ευνόητο ότι τα θέµατα 

copyright αποτελούν πάντοτε µεγάλο πρόβληµα για τις επιχειρήσεις του 

χώρου. Καθώς ο καθένας πλέον είναι σε θέση να δηµιουργήσει αντίγραφα 

ψηφιακού περιεχοµένου ή να βρει αρχεία ήχου και εικόνας στο ∆ιαδίκτυο, τα 

µέχρι σήµερα ισχύοντα σε ότι αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα 
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αµφισβητούνται στην πράξη. Η υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 

από τις επιχειρήσεις, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το συγκεκριµένο 

πρόβληµα, αλλά και η λήψη αποφάσεων από τους φορείς αποτελούν µέγιστη 

πρόκληση, που εµπεριέχει και κινδύνους για τις επιχειρήσεις. [24] 

Ακόµα, τα νέα δίκτυα διανοµής περιεχοµένου στην ουσία θα 

αντικαταστήσουν, ως πηγές εσόδων, τις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγµα, ο 

όγκος των µικρών αγγελιών σε µια εφηµερίδα µειώνεται καθώς ο όγκος των 

online αγγελιών αυξάνεται δραµατικά. Συχνά οι επιχειρήσεις των media 

διστάζουν να δηµιουργήσουν υπηρεσίες που θα αποδυναµώσουν τις υπηρεσίες 

που παρέχουν ήδη. Ξεχνούν βέβαια ότι, αν δεν το κάνουν αυτές, σίγουρα θα το 

κάνει κάποια άλλη επιχείρηση. Συγκεκριµένα, οι λόγοι που αποθαρρύνουν τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιηθούν στο η-επιχειρείν 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. Η διάσπαση του κοινού: Η τεράστια αύξηση στην παραγωγή ψηφιακού 

περιεχοµένου οδηγεί στην πολυ-διάσπαση του κοινού. Έτσι, καθίσταται 

ολοένα και πιο δύσκολο µια υπηρεσία ή ένα προϊόν να κατακτήσει το 

απαραίτητο κοινό για να είναι επικερδής. 

2. Οι χρήστες βρίσκουν σχεδόν τα πάντα δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο: Οι 

καταναλωτές πιστεύουν πλέον ότι µπορούν να βρουν οποιοδήποτε 

περιεχόµενο θελήσουν, δωρεάν, στο ∆ιαδίκτυο. Καθώς η νοοτροπία αυτή 

δεν αλλάζει, και οι καταναλωτές χρησιµοποιούν υπηρεσίες που 

προσφέρονται δωρεάν, οι επιχειρήσεις του χώρου έχουν αρχίσει να 

µειώνουν τις προσδοκίες τους σχετικά µε τις δραστηριότητές τους στο 

Internet. Για παράδειγµα, πολλά έντυπα διαθέτουν πλέον σχεδόν όλο το 

περιεχόµενό τους ηλεκτρονικά (σε κάποιες περιπτώσεις, µάλιστα, στο 

δικτυακό τους τόπο υπάρχει επιπλέον περιεχόµενο, το οποίο δηµοσιεύεται 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική έκδοση). Οι καταναλωτές είναι πλέον 

συνηθισµένοι είτε στο να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 

εκδόσεις των εντύπων είτε η πρόσβαση αυτή να τους δίδεται στα πλαίσια 

της συνδροµής που έχουν αγοράσει. 
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4.4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Ο κλάδος του Τουρισµού περιλαµβάνει µια ευρύτατη γκάµα εµπορικών 

δραστηριοτήτων, από τις µεταφορές µέχρι τα εστιατόρια, από τη διαµονή µέχρι 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και την ψυχαγωγία.  

Η µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, όπως 

καθορίζεται από το eBusiness Watch, αποτελείται από πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις. Μεταξύ των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, µόνο το 0.1% 

απασχολεί περισσότερους από 250 υπαλλήλους. Αντίθετα, το 99% αυτών των 

επιχειρήσεων είχαν προσωπικό λιγότερο από 50 άτοµα. 

 

4.4.1 Βαθµός διείσδυσης ΗΕ. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, η τουριστική βιοµηχανία έχει επηρεαστεί από 

τρία µεγάλα «κύµατα» Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): 

το σύστηµα κρατήσεων CRS (Computer Reservation System) τη δεκαετία του 

‘70, το σύστηµα διεθνούς διανοµής GDS (Global Distribution System) τη 

δεκαετία του ’80, και το ∆ιαδίκτυο από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 µέχρι 

σήµερα. Συγκεκριµένα το Internet φαίνεται να έχει επηρεάσει τον Τουρισµό 

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. 

Με εφαρµογές όπως οι online κρατήσεις και το web marketing να 

κυριαρχούν στον κλάδο, ο τοµέας του Τουρισµού είναι ξεκάθαρα ένας από 

τους «κυρίαρχους του παιχνιδιού» σε ότι αφορά το online marketing και τις 

πωλήσεις ανάµεσα σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Ωστόσο, η ένταση 

χρήσης των νέων τεχνολογιών σε άλλους τοµείς, όπως οι ενδοεπιχειρηµατικές 

διαδικασίες και η ολοκλήρωση σε σχέση µε τους προµηθευτές, βρίσκεται κάτω 

από το γενικό µέσο όρο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του eBusiness Watch το 2003 κατέδειξαν 

τη σηµασία του online marketing στον τουριστικό κλάδο, το 76% των 
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απασχολούµενων σε αυτόν εργάζεται σε επιχειρήσεις που διαθέτει δικτυακό 

τόπο. Αντιπροσωπεύοντας το 63% του συνόλου των επιχειρήσεων σε αυτό τον 

κλάδο, το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο του µέσου όρου όλων των 

κλάδων που µελετώνται από το eBusiness Watch. Επιπλέον, τα ποσοστά που 

αφορούν στις τουριστικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν online πωλήσεις 

και ηλεκτρονικές πληρωµές και προσφέρουν συστήµατα ασφαλών 

συναλλαγών είναι επίσης διπλάσια σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους τοµείς της 

οικονοµίας. 

Εντούτοις, µόνο το 50% των τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν 

συστήµατα online κρατήσεων επιτρέπει στους χρήστες και την online 

εξόφληση ή/και παρέχει ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπ’ 

αυτή την έννοια, ως «online πώληση» στο συγκεκριµένο κλάδο νοείται κυρίως 

η δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Όσον αφορά στην κύρια µέθοδο 

πραγµατοποίησης αυτών των πωλήσεων, η τουριστική βιοµηχανία βρίσκεται 

στον ίδιο παρονοµαστή µε τους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας, οι 

περισσότερες διεξάγονται µέσω εταιρικών δικτυακών τόπων, µε τις 

πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου (e-marketplaces) να έρχονται δεύτερες. 

Μία ακόµη σηµαντική εφαρµογή η-επιχειρείν για την πραγµατοποίηση 

ενεργειών προώθησης είναι το CRM (Customer Relationship Management). 

Συγκεκριµένα για τις µεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ευρεία πελατειακή 

βάση, τα συστήµατα πελατειακών σχέσεων CRM υπόσχονται την παροχή 

λεπτοµερούς πληροφόρησης όσον αφορά στην καταναλωτική συµπεριφορά, 

επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται στις τάσεις της αγοράς µε µεγαλύτερη 

ευστοχία. Γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 40% των 

µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, όπως οι tour operators και οι µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες, αναφέρει ότι χρησιµοποιεί συστήµατα CRM. Το 10% 

των πολύ µικρών επιχειρήσεων χρησιµοποιούν συστήµατα CRM, το 18% των 

µικρών και το 20% των µεσαίων. 
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Η ηλεκτρονική υποβολή παραγγελιών προς προµηθευτές αλλά και οι 

παραγγελίες από πελάτες (π.χ. online κρατήσεις) είναι αρκετά διαδεδοµένη 

µεταξύ των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων. Στο 

ελληνικό δείγµα, η online σύνδεση µε συστήµατα προµηθευτών ή/ και 

πελατών είναι περισσότερο διαδεδοµένη µεταξύ των µεσαίων επιχειρήσεων σε 

σχέση µε το Ευρωπαϊκό. Αντιθέτως, τα Συστήµατα Ενδοεπιχειρηµατικού 

Σχεδιασµού (ERP, Enterprise Resource Planning), αξιοποιούνται µόλις από το 

7% των Ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ των Ελληνικών το16%.  

 Internet 

Ευρυζωνική 

πρόσβαση e-learning 

Online 

παραγγελίες από 

προµηθευτές 

∆έχονται online 

παραγγελίες από 

πελάτες 

Επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν 

ERP συστήµατα 

Πολύ µικρές (1-9 υπ.) 90% 65% 16% 38% 35% 7% 

Μικρές (10-49 υπ.) 98% 82% 15% 54% 46% 9% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 98% 80% 22% 61% 55% 8% 

Μεγάλες (250+ υπ.) 93% 75% 54% 80% 61% 29% 

ΕΕ-10   90% 68% 15% 39% 36% 7% 

Ελλάδα 100% 51%** 12% 46% 29% 16% 

** Αφορά µόνο DSL συνδέσεις                                                                 Πηγή: ebusiness Watch (2006) 

Πίνακας 14: Εφαρµογές η-επιχειρείν-Τουριστικός Κλάδος. 

Η υιοθέτηση του η-επιχειρείν γίνεται ακόµη πιο αισθητή στις µικρές και 

πολύ µικρές επιχειρήσεις του κλάδου, περισσότερο από ότι σε οποιονδήποτε 

άλλο κλάδο. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι οι τουριστικές 

επιχειρήσεις έχουν εκµεταλλευθεί πλήρως το ∆ιαδίκτυο για την επέκταση των 

καναλιών διανοµής τους και την απόκτηση νέων πελατών, µε τον πιο 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο ανάµεσα σε όλους τους κλάδους. 

Αντίστοιχα όµως, το ίδιο γεγονός θα µπορούσε να σηµαίνει ότι οι τουριστικές 

επιχειρήσεις βρίσκονται ακόµη σε πολύ αρχικό στάδιο όσον αφορά στο online 

marketing των υπηρεσιών τους, συχνά µε τη χρήση πολύ βασικών και απλών 

συστηµάτων. 

Η δυναµική ανάπτυξη του η-επιχειρείν στον Τουρισµό µόνο 

ολοκληρωµένη δεν θα πρέπει να θεωρείται. Οι σηµαντικότερες δυνατότητες 
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που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις του κλάδου είναι: 

άµεση πρόσβαση σε δυνητικούς πελάτες, µείωση κόστους στο marketing και 

τις πωλήσεις καθώς και βελτιστοποίηση των χρόνων απόκρισης σε αιτήµατα 

πελατών και προµηθευτών. 

Οι µελέτες που πραγµατοποίησε το eBusiness Watch (από το 2001 έως 

και σήµερα) στον τουριστικό κλάδο επιβεβαίωσαν ότι η µεγάλη πλειονότητα 

(πάνω από το 75%) των πελατών αναζητούν στο Internet εναλλακτικές 

επιλογές προτού επισκεφθούν ένα τουριστικό προορισµό. Καθώς οι δικτυακοί 

τόποι έχουν ήδη καταστεί  ενεργό εργαλείο προώθησης για µεγάλο αριθµό 

τουριστικών επιχειρήσεων, το επόµενο βήµα που οι περισσότερες από αυτές 

πρέπει να κάνουν είναι η µετατροπή του δικτυακού τους τόπου σε 

αποτελεσµατικό κανάλι πωλήσεων. Το Internet δίνει επίσης τη δυνατότητα 

αξιοποίησης περισσότερων συνεργατικών και διαδραστικών µεθόδων 

προώθησης ενός προορισµού, είτε αυτός είναι τοπικός, είτε εντός της ίδιας 

χώρας είτε στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων για ένα συγκεκριµένο προορισµό καθίσταται ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικός τρόπος βελτιστοποίησης του marketing. Επιπλέον, καθώς η 

εποχιακή διαφοροποίηση του προσφερόµενου αγαθού είναι κρίσιµης σηµασίας 

για τον τουριστικό κλάδο, οι εφαρµογές CRM θα επέτρεπαν στους 

προµηθευτές να ρυθµίσουν καλύτερα τις τιµές των προϊόντων τους και να 

έχουν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα απέναντι στη ζήτηση των πελατών τους. 

Οι tour operators αντιµετωπίζουν ωστόσο ένα δίληµµα ως προς αυτό, 

όσο περισσότερο πωλούν ταξιδιωτικά πακέτα απευθείας σε online πελάτες 

τους, τόσο περισσότερο απειλούν τη θέση των υπαρχόντων συνεργατών τους 

(στους τοµείς της διανοµής και του marketing) – δηλ. των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων. Ως αποτέλεσµα, ο κλάδος αντιµετωπίζει το οξύµωρο της 

αναγκαιότητας/κατάργησης των διαµεσολαβητών. Τα επιχειρηµατικά µοντέλα 

«απευθείας στον πελάτη» και «πώλησης µέσω Internet» αποδυνάµωσαν τον 

παραδοσιακό ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, δεν σταµάτησαν όµως την 
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εµφάνιση νέων «παικτών» στον τουριστικό κλάδο, µε τη µορφή των 

ηλεκτρονικών διαµεσολαβητών, όπως τα ταξιδιωτικά portal. [25] 

 

4.4.2 Προβλήµατα 

Η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος, και ιδίως 

η πληθώρα των πολύ µικρών επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, είναι η ανάγκη 

προσαρµογής των υπαρχόντων επιχειρηµατικών µοντέλων σε αυτά που 

διαµόρφωσε η Νέα Οικονοµία. Οι µικρές αυτές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν 

επίσης το πρόβληµα του κόστους της επένδυσης για αγορά τεχνολογικού 

εξοπλισµού, ανάπτυξης εφαρµογών η-επιχειρείν και πρόσληψης 

εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Επιπλέον δηλώνουν ανήσυχες για 

ζητήµατα όπως η ασφάλεια των online συναλλαγών, νοµικά θέµατα που 

πιστεύουν ότι θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον, και η καταλληλότητα 

τυποποιηµένων τουριστικών εφαρµογών ΤΠΕ όσον αφορά στις δικές τους 

ανάγκες. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τουριστικός κλάδος σχετικά µε το 

η-επιχειρείν φαίνεται να είναι παρόµοια µε αυτά των άλλων κλάδων. Το πιο 

κυρίαρχο εµπόδιο που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι ότι θεωρούν τις 

επιχειρήσεις τους πολλοί µικρές για να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες 

του η-επιχειρείν. Το υψηλό κόστος επένδυσης που δεν µπορούν να καλύψουν 

οι επιχειρήσεις, ιδίως οι µικρές, είναι το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα. 

Περίπου το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι η τεχνολογία του η-

επιχειρείν είναι πολύ περίπλοκη. Το ένα πέµπτο των επιχειρήσεων 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ασυµβατότητας των εφαρµογών της εταιρίας 

του µε αυτές των προµηθευτών και πελατών του. [25] 

Τα µέτρα για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης του Τουρισµού 

θα πρέπει κυρίως να στοχεύσουν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. 

∆ιευκολύνοντας την ανάπτυξη των η-δεξιοτήτων και το σχεδιασµό λύσεων στα 
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µέτρα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας τη 

συµµετοχή τους σε δίκτυα η-επιχειρείν και ηλεκτρονικές αγορές B2B, η 

πολιτική χάραξη θα µπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των 

επιχειρήσεων. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, και µε γνώµονα την ανάγκη µεγαλύτερων 

επενδύσεων στο η-επιχειρείν από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα µέτρα θα 

πρέπει να έχουν στόχο την καλύτερη κατανόηση από αυτές τις επιχειρήσεις 

των πλεονεκτηµάτων των νέων τεχνολογιών καθώς και την οικοδόµηση 

κλίµατος εµπιστοσύνης όσον αφορά σε θέµατα ασφάλειας. Η προβολή 

επιτυχηµένων στρατηγικών η-Τουρισµού σε τοπικό επίπεδο είναι ένα καλό 

µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, µέτρα για την υιοθέτηση 

δοκιµασµένων/τυποποιηµένων συστηµάτων θα επέτρεπαν στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις να µετέχουν σε περισσότερες συνέργειες η-επιχειρείν. 
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4.5 ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

Πληροφορικής αποτελούν ενιαίο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Οι 

Τηλεπικοινωνίες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

όπως ανταγωνιστικές τηλεφωνικές κάρτες ή συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, 

συνδέσεις Internet κ.λπ., αποδίδουν περισσότερο από το 50% του συνολικού 

τζίρου του τοµέα, απασχολούν το ένα τρίτο περίπου του συνόλου των 

εργαζοµένων, αλλά αντιστοιχούν µόλις στο 3% του αριθµού των επιχειρήσεων. 

Αυτό καταδεικνύει τη διαφορά µεγέθους των επιχειρήσεων ανάµεσα στις 

Τηλεπικοινωνίες και τον κλάδο της Πληροφορικής, στον οποίο το µέσο 

µέγεθος επιχείρησης είναι πολύ µικρότερο. Έτσι, ο κλάδος της Πληροφορικής 

απασχολεί τα δύο τρίτα των εργαζοµένων του τοµέα, αλλά αντιστοιχεί στο 

97% των επιχειρήσεων. Οι εταιρίες Πληροφορικής, αντιπροσωπεύουν 

συντριπτικά µεγαλύτερο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα µας απ' 

ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί. 

Περίπου 350.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο αριθµός 

αυτός δεν περιλαµβάνει επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 

εργαζοµένους). Περισσότερες από το 90% αυτών των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική που παρέχουν κυρίως λογισµικό, 

συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ. Συνολικά, στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών 

και της Πληροφορικής απασχολούνται 2,5 εκατ. εργαζόµενοι στην ΕΕ (1999). 

Είναι γεγονός ότι σε όλες τις χώρες-µέλη και βάσει οποιουδήποτε 

κριτηρίου -τζίρος, αριθµός εργαζοµένων- οι επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών 

είναι µεγαλύτερες από εκείνες της Πληροφορικής. Για την τελευταία, η 

σηµασία του ρόλου των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός, καθώς σχεδόν το 70% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων 

Πληροφορικής στην ΕΕ παράγεται από επιχειρήσεις µε λιγότερους από 250 

εργαζοµένους. 
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Η δυναµική των δύο κλάδων στα τέλη της δεκαετίας του '90 

εµφανίζεται αρκετά διαφορετική. Στις Τηλεπικοινωνίες, η απελευθέρωση της 

αγοράς αλλά και η αυξανόµενη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

(όπως π.χ. η κινητή τηλεφωνία) οδήγησε σε αύξηση του αριθµού επιχειρήσεων 

του τοµέα, αλλά και άνοδο του τζίρου. Ένας λόγος είναι η βελτίωση της 

απόδοσης των παλαιών κρατικών µονοπωλίων µε την εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών. 

Η εικόνα στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ήταν διαφορετική. Η 

ανάπτυξη τόσο στον αριθµό των επιχειρήσεων όσο και στον τζίρο στην αρχή 

της έκρηξης του ηλεκτρονικού εµπορίου "έπιανε" πάντοτε διψήφια νούµερα. Η 

αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες Πληροφορικής οδήγησε και σε σηµαντική 

άνοδο του αριθµού των εργαζοµένων στις συγκεκριµένες εταιρίες. Εδώ πρέπει 

να σηµειωθεί το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης των εργαζοµένων στις 

επιχειρήσεις Πληροφορικής, πάνω από το 54% του προσωπικού διαθέτει 

πανεπιστηµιακό πτυχίο, αρκετά υψηλότερο ποσοστό από το γενικό µέσο όρο. 

[26] 

 

4.5.1 Χρήση η-επιχειρείν. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας του e-Business Watch (2005) 

επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το η-επιχειρείν αρκετά περισσότερο 

από το γενικό µέσο όρο, ιδιαίτερα µάλιστα σε ότι έχει να κάνει µε την 

εξυπηρέτηση πελατών. 

Το ποσοστό των εταιριών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής που 

διενεργεί αγορές µέσω  ∆ιαδικτύου είναι εντυπωσιακό και φθάνει το 81%, σε 

σχέση µε το µέσο όρο (36%). Οι αγορές µέσω Internet είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για τις µικρότερες επιχειρήσεις, καθώς για το 42% αυτών οι online 

αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο των συνολικών τους 
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αγορών. Ωστόσο πρέπει να εντοπιστεί µία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους µεγαλύτερους οργανισµούς, ενώ οι 

µικρότερες επιχειρήσεις αγοράζουν απλώς προϊόντα από το ∆ιαδίκτυο, οι 

µεγαλύτερες χρησιµοποιούν πιο εξελιγµένες λύσεις ηλεκτρονικών προµηθειών 

και ηλεκτρονικών αγορών. 

 Πολύ µικρές   
(1-9 υπαλ.) 

Μικρές              

(10-49 υπαλ.) 

Μεσαίες            

(50-249 υπαλ.) 

Μεγάλες     

(250+ υπαλ.) 

Σύνολο 

ΕΕ-7 

Website 80% 95% 97% 98% 81% 

Online πωλήσεις 25% 24% 21% 27% 25% 

Online αγορές 81% 80% 76% 68% 81% 

Πηγή: eBusiness Watch (2005) 

Πίνακας 15: ∆ραστηριότητες η-επιχειρείν, Κλάδος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

Όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσµατα της έρευνας του eBusiness Watch 

(2005), η πραγµατοποίηση online αγορών βοηθά σηµαντικά τις επιχειρήσεις 

του τοµέα στο να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους αλλά και να µειώσουν 

τα κόστη τους. Περίπου 71% των επιχειρήσεων δήλωσαν στην έρευνα πως το 

η-επιχειρείν είχε πολύ ή αρκετά θετικά αποτελέσµατα για τις ενδοεταιρικές 

τους διαδικασίες. Περίπου 62% δηλώνει πως η χρήση του µείωσε τα κόστη για 

προµήθειες. Ποσοστό 25% όλων των επιχειρήσεων του τοµέα ήδη πωλεί 

υπηρεσίες ή/και προϊόντα online.  

Ωστόσο, το χάσµα ανάµεσα στις µικρές και τις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις υφίσταται ακόµα, ενώ το 27% των µεγαλύτερων οργανισµών 

πραγµατοποιεί online πωλήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει το 22%. Το πιο σηµαντικό θετικό αποτέλεσµα του 

η-επιχειρείν για τις εταιρίες του τοµέα είναι η βελτίωση στην ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών διαδικασιών. Μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου µε αυξηµένο 

αριθµό πελατών ευνοούνται ιδιαίτερα από την εξυπηρέτησή τους µέσω 

∆ιαδικτύου, καθώς έτσι µειώνουν τόσο τους χρόνους απόκρισης όσο και τα 
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κόστη από την απασχόληση του αντίστοιχου προσωπικού support στην 

τηλεφωνική παροχή υποστηρικτικών/συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινό. 

Εντούτοις, παρόλο που η εκτίµηση για τα αποτελέσµατα των 

ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι γενικά θετική, δεν ξεπερνά το µέσο όρο. 

Επίσης, µεγάλο ποσοστό εταιριών έχει αρνητική εκτίµηση για το η-εµπόριο, 

αποτέλεσµα το οποίο προέρχεται κυρίως από την αρνητική εντύπωση που 

έχουν οι µικρότερες επιχειρήσεις. Αντίθετα µε άλλους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας φαίνεται πως στην περίπτωση του τοµέα των 

Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής το η-εµπόριο και το επιχειρείν µέσω 

∆ιαδικτύου βοηθά ιδιαίτερα τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων του τοµέα εκτιµά ότι το η-επιχειρείν 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν σήµερα. 

Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το µέσο όρο, ο οποίος δεν 

υπερβαίνει το 50%. Επίσης και το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν 

πως το η-επιχειρείν όχι µόνο δεν παίζει σηµαντικό ρόλο σήµερα αλλά δεν 

προβλέπεται να παίξει ούτε και στο άµεσο µέλλον είναι 29%, σηµαντικά 

µικρότερο από το γενικό µέσο όρο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του eBusiness Watch (2005) δείχνουν ότι 

το η-επιχειρείν έχει διαφορετικά αποτελέσµατα, ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης που το εφαρµόζει. Στις µικρές επιχειρήσεις η σηµαντικότερη 

επίδραση αφορά στις ενδοεταιρικές διαδικασίες και στις σχέσεις µε τους 

εξωτερικούς συνεργάτες. Για παράδειγµα, ο περιορισµός της χρήσης χαρτιού 

στην επεξεργασία της πληροφορίας βοηθά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να 

επιταχύνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες.  
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4.5.2 Κίνδυνοι και εµπόδια 

 Μολονότι η εφαρµογή του η-επιχειρείν µπορεί να έχει πολύ θετικά 

αποτελέσµατα στην εξυπηρέτηση των πελατών, ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να 

αποµακρύνει κάποιους από αυτούς, καθώς η εξυπηρέτηση γίνεται πιο 

απρόσωπη. Επίσης, στη σηµερινή αγορά οι καταναλωτές µπορούν εύκολα να 

εντοπίσουν µέσω ∆ιαδικτύου τη φθηνότερη υπηρεσία και να αλλάξουν π.χ. 

πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή Τηλεπικοινωνιών µε πολύ µικρό κόστος. 

Από την άλλη, όσο η ζήτηση για υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και 

Πληροφορικής από τους άλλους τοµείς της οικονοµίας παραµένει χαµηλή, 

αντίστοιχα οι επενδύσεις για υιοθέτηση του η-επιχειρείν από τις εταιρίες του 

τοµέα παραµένουν εξίσου χαµηλές. Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιχειρήσεις 

των δύο κλάδων επικέντρωσαν τις δυνάµεις τους στο να αντιµετωπίσουν τη 

φθίνουσα ζήτηση για τις υπηρεσίες τους παρά στη διαµόρφωση νέων 

στρατηγικών η-επιχειρείν. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί στο άµεσο 

µέλλον, θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση του η-

επιχειρείν στον τοµέα. Ωστόσο, αν η ζήτηση για ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αυξηθεί από τους άλλους τοµείς της οικονοµίας, αυτό θα ενισχύσει, όπως είναι 

φυσικό, την υιοθέτηση του η-επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών και από τις 

επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. [26] 
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4.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

 Τα τελευταία χρόνια ο τοµέας των κατασκευών συντέλεσε σε µεγάλο 

βαθµό στην ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και η σηµασία του στη 

διαµόρφωση των συνολικών µακροοικονοµικών µεγεθών ενισχύθηκε. Η 

πρωτεύουσα θέση του στην Ελληνική Οικονοµία αναδεικνύεται και από τη 

συµµετοχή των κατασκευών στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία 

χρόνια κινείται στην τάξη του 8%. Η δυναµικότητα του κλάδου συνδέθηκε 

άµεσα µε τα µεγάλα έργα υποδοµής στο πλαίσιο της προετοιµασίας των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Εντούτοις ο έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο και η 

διάρκεια στην ανάπτυξη απαιτεί άµεση ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις για 

τεχνογνωσία και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. [18] 

 

 

4.6.1 ∆ραστηριότητες η-επιχειρείν. 

 

Οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να 

συµβαδίζουν απόλυτα µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές στο είδος των ειδικών 

εφαρµογών που χρησιµοποιούν και στο είδος των επιχειρησιακών πρακτικών 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ειδικότερα, σηµαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται 

στα µεγέθη που αφορούν στην εξ’ αποστάσεως πρόσβαση, στην χρήση 

συστηµάτων ERP, στη υιοθέτηση πρακτικών outsourcing και στη διάδοση 

Voice-over-IP & προτύπων XML. Οι αποκλίσεις αυτές αποδίδονται 

περισσότερο σε διαφορές που παρουσιάζονται στη δοµή του κλάδου µεταξύ 

των Ευρωπαϊκών χωρών και στο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Όπως είναι αναµενόµενο, στην Ελλάδα οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

φαίνεται να έχουν υιοθετήσει εξειδικευµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Ιδιαίτερα εφαρµογές Voice-over-IP υιοθετούνται κυρίως από 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη.  
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Οι αποκλίσεις στη χρήση συστηµάτων ERP µεταξύ Ελληνικού και 

Ευρωπαϊκού δείγµατος δεν είναι τόσο έντονη. Οι πρακτικές outsourcing  

εµφανίζονται ιδιαίτερα διαδεδοµένες στον Ελληνικό χώρο.  

 Internet 

Χρήση ERP 

συστηµάτων Voice-over-IP Outsourcing 

XML based 

standards 

Πολύ µικρές (1-9υπ.) 89% 8% 10% 8% 4% 

Μικρές (10-49 υπ.) 99% 20% 10% 24% 6% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 99% 26% 11% 23% 3% 

Μεγάλες (250+ υπ.) 98% 37% 29% 41% 32% 

ΕΕ-10 90% 11% 11% 14% 4% 

Ελλάδα 100% 23% 12% 38% 12% 

Πηγή: eBusiness Watch (2006) 

Πίνακας 16: Ποσοστά εφαρµογών η-επιχειρείν-Κατασκευαστικός κλάδος. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των Ελληνικών και 

Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο χώρο των κατασκευών όσον αφορά την 

υιοθέτηση εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν στις διαδικασίες παραγγελίας 

στην αλυσίδα αξίας. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι αρκετά 

διαδεδοµένη η χρήση ηλεκτρονικών µέσων (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές) για την 

υποβολή παραγγελιών από προµηθευτές ενώ, πιθανόν λόγω της φύσης των 

εργασιών στον κλάδο, οι παραγγελίες από πελάτες είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένες. 

Αναφορικά µε τη δυνατότητα αποστολής λήψης ηλεκτρονικών 

τιµολογίων σε πελάτες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, το ελληνικό δείγµα 

φαίνεται να υστερεί απέναντι στο Ευρωπαϊκό, το οποίο εµφανίζει οµοίως 

χαµηλά ποσοστά. Κάτι τέτοιο όµως είναι αναµενόµενο λόγω της 

περιορισµένης χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις διαδικασίες προµηθειών 

στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.  

Οι απαντήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά µε τη χρήση 

ψηφιακής υπογραφής και ασφαλών συναλλαγών εµφανίζονται ανακόλουθα 

υψηλές σε σχέση µε τις πρακτικές που εφαρµόζονται στην αποστολή και λήψη 

ηλεκτρονικών τιµολογίων. Στο Ευρωπαϊκό δείγµα οι τάσεις είναι πιο 

οµοιογενείς.  
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Ηλεκτρονικές 

προµήθειες 

Ηλεκτρονικές 

παραγγελίες 

Λήξη 
ηλεκτρονικών 
τιµολογίων 

Ψηφιακή 

υπογραφή 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 51% 12%  19% 

Μικρές (10-49 υπ.) 54% 11%  18% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 57% 14%  24% 

Μεγάλες (250+ υπ.) 58% 13%  32% 

ΕΕ-10 51% 11% 16% 12% 

Ελλάδα* 51% 8% 7,5% 22% 

*Στοιχεία από το παρατηρητήριο ΚτΠ                                                    Πηγή:eBusiness Watch (2006) 

Πίνακας 17: Ποσοστά εφαρµογών η-επιχειρείν-Κατασκευαστικός Κλάδος. 

 

 

4.6.2 Προβλήµατα 

 

 Με αργούς ρυθµούς ο κλάδος των κατασκευών εφαρµόζει το η-

επιχειρείν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν 

οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τα πιο σηµαντικά εµπόδια είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης (58%), το κόστος της τεχνολογίας (37%) και τα θέµατα ασφάλειας 

(33%).  

 Είναι προφανές, ότι το µέγεθος της επιχείρησης είναι ένα εµπόδιο για 

την υιοθέτηση η-επιχειρείν. Μικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερες ανάγκες 

αλλά επίσης έχουν περιορισµένους πόρους για να επενδύσουν σε ΤΠΕ, να 

προσλάβουν υπαλλήλους µε γνώσεις ΤΠΕ από τους µεγαλύτερους 

ανταγωνιστές τους. Επίσης, µικρές (37%) και µεσαίες (40%) επιχειρήσεις 

δήλωσαν ότι δυσκολεύονται µε τις νέες τεχνολογίες διότι τις θεωρούν αρκετά 

πολύπλοκες. Τέλος, το 15% των µικρών επιχειρήσεων και το 38% των 

µεσαίων ανέφεραν ότι οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών δεν είναι συµβατές 

µε τα υπάρχοντα συστήµατα τους. [27] 
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4.7 ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Ο τοµέας του Λιανεµπορίου αποτελεί πραγµατικά ακρογωνιαίο λίθο για 

την οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρώπη, καθώς περιλαµβάνει περίπου 3 

εκατοµµύρια επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 14 εκατοµµύρια 

εργαζοµένους. Πέρα από τη σηµασία του για την οικονοµική δραστηριότητα 

και ανάπτυξη, ο τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τη διείσδυση του η-

επιχειρείν, καθώς εκτιµάται πως υπάρχουν ακόµη πολύ σηµαντικά περιθώρια 

ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών και του ∆ιαδικτύου, τα οποία µένουν 

ανεκµετάλλευτα. Το Λιανεµπόριο χαρακτηρίζεται από µια ιδιαίτερα περίπλοκη 

δοµή, όπου από τη µία υπάρχουν πολλές χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις και από 

την άλλη λίγες µεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Μολονότι 

οι µεγάλες αλυσίδες διαµορφώνουν πλέον τις εξελίξεις στον τοµέα 

εκµεταλλευόµενες οικονοµίες κλίµακας, οι µικρές επιχειρήσεις ακόµα 

καλύπτουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις τοπικές αγορές. 

Σε ότι αφορά τον αριθµό των επιχειρήσεων, ο τοµέας κυριαρχείται 

απόλυτα από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως τις µικρές επιχειρήσεις 

(µέχρι 10 εργαζόµενοι), οι οποίες αποτελούν το 96% του συνόλου των 

επιχειρήσεων Λιανεµπορίου. Στις µικρές επιχειρήσεις απασχολείται το 40% 

των εργαζοµένων του τοµέα, ενώ το 38% απασχολείται σε µεγάλες 

επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως οι µεσαίες επιχειρήσεις απουσιάζουν 

σχεδόν ολοκληρωτικά, καθώς αποτελούν µόλις το 1% του συνόλου των 

επιχειρήσεων και απασχολούν µόνο το 7% του εργατικού δυναµικού. 

Η αξία του παραγόµενου προϊόντος στον τοµέα του Λιανεµπορίου φθάνει τα 

590 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ΕΕ των "15". Συνολικά στον τοµέα 

απασχολούνται 13 εκατοµµύρια εργαζόµενοι, το 7,7% του συνόλου του 

εργατικού δυναµικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είναι προφανής η 

σηµασία που έχει ο τοµέας του Λιανεµπορίου για την ευρωπαϊκή οικονοµία. 

Παρ' όλη την ανάπτυξη των µεγάλων αλυσίδων, οι µικρές επιχειρήσεις 

ακόµη κυριαρχούν. Ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ισπανία, 
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Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα) οι πωλήσεις των µικρών επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύουν το 75% µε 90% του συνόλου των πωλήσεων του 

Λιανεµπορίου, κατέχοντας έτσι κεντρική θέση στο χώρο του εµπορίου. [28] 

 

4.7.1 ∆ραστηριότητες η-επιχειρείν. 

 Η δοµή αλλά και οι εξελίξεις στο χώρο του Λιανεµπορίου δίνουν στο η-

επιχειρείν ολοένα σηµαντικότερο ρόλο. Πέραν της ανάγκης για καλύτερη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και καλύτερης επικοινωνίας µε 

τους πελάτες, αυτό που είναι χαρακτηριστικό σχετικά µε το συγκεκριµένο 

κλάδο είναι ότι η πληροφορική στις εµπορικές επιχειρήσεις επηρεάζει άµεσα 

τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ευελιξία τους. Το γεγονός ότι τα 

περιθώρια κέρδους είναι µάλλον περιορισµένα σηµαίνει ότι τα εργαλεία η-

επιχειρείν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ορθή διαχείριση των αποθεµάτων, η 

οποία οδηγεί σε καλύτερη οικονοµική θέση της επιχείρησης και καλύτερες 

τιµές για τα προϊόντα. 

Η δυναµική του τοµέα υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι κρίσιµες 

διαδικασίες στις επιχειρήσεις Λιανεµπορίου είναι η διαχείριση των 

παραγγελιών και των προµηθειών αλλά και των λογιστικών εκροών/εισροών, 

αυτές ακριβώς είναι οι διαδικασίες που εµπλέκονται περισσότερο στη διάδοση 

του η-επιχειρείν. Οι λύσεις η-επιχειρείν επικεντρώνονται σε τρεις κυρίως 

τοµείς, διαχείριση και διαµόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας,  διαχείριση 

των λειτουργιών του καταστήµατος, επικοινωνία µε τους πελάτες. 

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πολύ διαδεδοµένη στις 

επιχειρήσεις του τοµέα. Στις µεγάλες επιχειρήσεις η χρήση Η/Υ φθάνει το 

98%. Ωστόσο, στο συγκεκριµένο δείκτη οι µικρές επιχειρήσεις (µε λιγότερους 

από 10 υπαλλήλους) µένουν πίσω, καθώς σε αυτές η χρήση υπολογιστή 

κυµαίνεται στο 80% του συνόλου. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τη 

χρήση τοπικών δικτύων αντικατοπτρίζουν τη δοµή του τοµέα. LAN διαθέτει το 
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26% του συνόλου των επιχειρήσεων, στη συντριπτική τους πλειονότητα 

µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες άλλωστε χρειάζονται περισσότερο 

τα δίκτυα, για την καλύτερη οργάνωση των εσωτερικών τους διαδικασιών. 

Ασύρµατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο διαθέτει το 13% των επιχειρήσεων, όπου 

και εδώ οι διαφορές τόσο ανάµεσα σε επιµέρους χώρες όσο και µεταξύ 

επιχειρήσεων είναι σηµαντικές. 

 Χρήση Η/Υ LAN WAN Ασύρµατη πρόσβαση 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 80% 25%              4% 13% 

Μικρές (10-49 υπ.) 100% 52% 14% 24% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 100% 75% 26% 36% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 98% 79% 46% 37% 

ΕΕ-5 81% 26% 4% 13% 

Πηγή: eBusiness Watch (2004) 

Πίνακας 18: Υποδοµή πληροφορικής και δικτύων-Κλάδος Λιανεµπορίου. 

Οι διαφορές ανάµεσα στις µεγάλες επιχειρήσεις και τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις είναι αρκετά σηµαντικές όσο αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και τις βασικές εφαρµογές του. Ενώ το 94% των µεγάλων επιχειρήσεων έχει 

πρόσβαση στο Internet, το αντίστοιχο ποσοστό για τις µικρές εταιρίες είναι 

63%. Ιδιαίτερα χαµηλά είναι τα ποσοστά που αφορούν στη χρήση του 

∆ιαδικτύου (43%) αλλά και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (51%).  

 Πρόσβαση στο Internet Χρήση   E-mail Χρήση Internet 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 63% 50% 42% 

Μικρές (10-49 υπ.) 87% 89% 69% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 93% 93% 83% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 94% 94% 86% 

ΕΕ-5 64% 51% 43% 

                                                              Πηγή: eBusiness Watch (2004) 

Πίνακας 19: Εφαρµογές Internet-Κλάδος Λιανεµπορίου. 
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Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι το ∆ιαδίκτυο και οι βασικές εφαρµογές του δεν 

είναι διαδεδοµένα στις µικρές επιχειρήσεις ούτε ως εργαλεία επικοινωνίας, 

καθώς φαίνεται ότι ακόµα προτιµούν τα παραδοσιακά µέσα. 

Το 44% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα του eBusiness 

Watch (2004) δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την κατάρτιση των υπαλλήλων τους 

στην πληροφορική. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά µικρότερο από το µέσο όρο 

των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας, που βρίσκεται στο 56%. Πολύ λίγες 

εταιρίες του χώρου, και συγκεκριµένα το 7%, δηλώνουν ότι τα τελευταία δύο 

χρόνια έχουν προσπαθήσει να προσλάβουν ειδικούς στην πληροφορική. Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν 

θεωρούν πως οι δεξιότητες στην πληροφορική αποτελούν πλεονέκτηµα 

στρατηγικής σηµασίας για το προσωπικό τους, και αναφέρουν πως, αν 

απαιτήσουν τέτοιες δεξιότητες, µάλλον θα καταφύγουν σε εσωτερική 

κατάρτιση παρά σε πρόσληψη ειδικού. Ιδιαίτερα συµφέρουσα λύση για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί η διαχείριση των λειτουργιών 

πληροφορικής που διαθέτουν, αλλά συχνά και του εξοπλισµού, από τρίτες 

εταιρίες πληροφορικής ή παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και Internet. 

Έτσι µειώνουν σηµαντικά τα κόστη που απαιτούνται για την απόκτηση, 

διατήρηση και αναβάθµιση του εξοπλισµού τους. 

Στις επιχειρήσεις του τοµέα, οι περισσότερο εξελιγµένες εφαρµογές για 

την υποστήριξη εσωτερικών διαδικασιών έχουν µικρή διάδοση. Τεχνολογίες 

για online ανταλλαγή εγγράφων υπάρχουν µόνο στο 13% των επιχειρήσεων 

Λιανεµπορίου της ΕΕ. Η διαφορά µεταξύ µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων 

είναι σαφής, καθώς στις µεγάλες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 

50%, ενώ στις µικρές το 12%. Η χρήση online τεχνολογιών γενικότερα έχει 

ακόµα πολύ µικρή επίδραση και διάδοση στις µικρές επιχειρήσεις, όπου προς 

το παρόν η µόνη εφαρµογή που χρησιµοποιούν αφορά στην εσωτερική 

ανταλλαγή εγγράφων. Ωστόσο, η αυξανόµενη συγχώνευση τµηµάτων της 

καθαρά διοικητικής δουλειάς µε εκείνη των πωλήσεων, καθώς και η προοπτική 

µεγαλύτερης συγκέντρωσης στη δοµή της διανοµής, προοιωνίζουν άνοδο της 
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διάδοσης online εφαρµογών για την υποστήριξη εσωτερικών διαδικασιών τα 

επόµενα χρόνια.  

Μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις Λιανεµπορίου αγοράζει προϊόντα µε 

ηλεκτρονικά µέσα. Και εδώ οι µικρές επιχειρήσεις χάνουν έδαφος, καθώς το 

αντίστοιχο ποσοστό στις µεγάλες επιχειρήσεις φθάνει το 52% ενώ στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις κινείται αρκετά χαµηλότερα. Η συνηθέστερη 

µέθοδος online αγοράς προϊόντων είναι µέσω του δικτυακού τόπου του 

προµηθευτή. Περίπου 80% των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν 

ηλεκτρονικές αγορές επιλέγει αυτό τον τρόπο. Άλλες µέθοδοι, όπως 

πλατφόρµες B2B, extranets, εµπόριο µέσω κινητού τηλεφώνου (WAP), είναι 

λιγότερο διαδεδοµένες (τις επιλέγει περίπου το 30 µε 40% των επιχειρήσεων). 

Σηµαντικό είναι να σηµειώσουµε πως όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε 

ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων, το πράττουν όχι ευκαιριακά αλλά κρίνοντας 

πως τις συµφέρει στρατηγικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για περίπου το 47% 

των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν online αγορές, αυτές αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 40% των συνολικών τους αγορών. 

 
Αγοράζουν online 

προϊόντα 
Πώληση 

προϊόντων online 
Website 

Online 
πληρωµή 

Πολύ µικρές (0-9υπ.) 23% 7% 24% 17% 

Μικρές (10-49 υπ.) 39% 22% 61% 40% 

Μεσαίες (50-249 υπ.) 43% 25% 70% 23% 

Μεγάλες(250+ υπ.) 52% 27% 77% 34% 

EE-5 23% 8% 26% 20% 

Πηγή: eBusiness Watch (2004) 

Πίνακας 20: Online αγορές, πωλήσεις-Κλάδος Λιανεµπορίου. 

Μόνο το 26% των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα του 

eBusiness Watch διαθέτουν δικτυακό τόπο. Όπως και στις υπόλοιπες 

κατηγορίες υποδοµής που εξέτασε η έρευνα, και εδώ οι µικρές επιχειρήσεις 

υπολείπονται σηµαντικά από τις µεγαλύτερες. Μόνο το 24% των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει website, όταν το ποσοστό στις µεγάλες 
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επιχειρήσεις προσεγγίζει το 77%. Ακόµα και αν δεχθεί κανείς πως ένας 

δικτυακός τόπος δεν είναι πάντοτε απαραίτητος σε µια µικρή επιχείρηση, η 

διαφορά είναι σηµαντική. Το ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα 

φθάνει το 84% στη ∆ανία, και το 75% στη Γερµανία. Στις µεσογειακές χώρες, 

δικτυακό τόπο διαθέτουν σχεδόν αποκλειστικά οι µεγάλες και κάποιες µεσαίες 

επιχειρήσεις. Μολονότι δεν είναι ακόµα ευρέως γνωστά, τα πλεονεκτήµατα της 

διαδικτυακής παρουσίας για µια επιχείρηση Λιανεµπορίου είναι σηµαντικά. Ο 

δικτυακός τόπος είναι το πρώτο βήµα προκειµένου να διαµορφωθεί απευθείας 

στρατηγική marketing, καθώς ούτως ή άλλως στον τοµέα του Λιανεµπορίου το 

direct marketing χρησιµοποιείται παραδοσιακά περισσότερο. Έτσι, µια 

ιστοσελίδα αυξάνει την πελατειακή βάση και ενισχύει τις σχέσεις της 

επιχείρησης µε τους πελάτες της. 

Μόλις το 8% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην έρευνα του 

eBusiness Watch πωλούν προϊόντα τους online. Ακόµα και οι µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις υστερούν, καθώς µόλις µία στις τέσσερις πραγµατοποιεί 

ηλεκτρονικές πωλήσεις. Επίσης αρνητικό είναι το γεγονός ότι από τις εταιρίες 

που πωλούν ηλεκτρονικά, µόνο το 20% παρέχει τη δυνατότητα online 

πληρωµής. Εντούτοις, αυτό που είναι σηµαντικό για τις επιχειρήσεις 

Λιανεµπορίου είναι ότι όλο και περισσότερο το Internet αποτελεί τµήµα της 

αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών, καθώς ολοένα περισσότεροι, 

προτού επισκεφθούν κάποιο φυσικό κατάστηµα έχουν κάνει έρευνα τιµών και 

προϊόντων στο ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, είναι δύσκολο να 

µετρηθεί αυτή η έµµεση συνεισφορά του Internet στις πωλήσεις. 
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4.7.2 Εµπόδια 

 Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεµπορίου έχουν 

σύνδεση στο Internet. Το γεγονός αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την 

ενηµέρωση και γνώση σχετικά µε το η-επιχειρείν και τα οφέλη του. Οι 

επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση Internet το οφείλουν στην άποψη ότι το η-

επιχειρείν δεν είναι ωφέλιµο για εταιρίες µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

του λιανεµπορικού κλάδου. Αυτό το εµπόδιο πρέπει να ξεπεραστεί ώστε οι 

επιχειρήσεις αυτές να υιοθετήσουν εφαρµογές δικτύων και η-επιχειρείν. 

 Ένα ακόµα εµπόδιο είναι η εκπαίδευση και η ικανότητα αξιολόγησης 

της κατάλληλης εφαρµογής που απαιτούνται από την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών. Αυτό απαιτεί επίσης χρόνο, µεγάλα κεφάλαια και είναι ρίσκα σε 

περιπτώσεις που οι βασικές ικανότητες του η-επιχειρείν απουσιάζουν από την 

επιχείρηση. 

 Τα θέµατα εµπιστοσύνης και ασφάλειας προκαλούν ανησυχία ανάµεσα 

στους καταναλωτές και στους λιανέµπορους. Όµως οι υπερβολικές ανησυχίες 

των καταναλωτών µπορεί να προκαλέσουν λανθασµένες αντιλήψεις όσον 

αφορά τα θέµατα ασφαλείας του η-επιχειρείν. Αν αυτά τα εµπόδια 

ξεπεραστούν είναι σίγουρο ότι τα ποσοστά υιοθέτησης του η-επιχειρείν θα 

αυξηθούν ακόµα περισσότερο στον κλάδο του λιανεµπορίου. [28]            
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία αναφορά για την κατανόηση του 

Επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ακόµα 

παρουσιάζονται προγράµµατα εκπαιδευτικής στήριξης και ενίσχυσης των 

ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό την προώθηση εφαρµογής του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους µέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν . 

 

5.1 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της 

Πληροφορίας. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) 

είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, µε βασικό στόχο την προώθηση µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο 

τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το ΕΠ ΚτΠ είναι 

καινοτόµο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τοµείς 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και 

συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για 

την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα 

σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο 

«Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις» του 

1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε 

στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2000. 

Στα πλαίσια αυτού του µεγάλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

εντάσσεται το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» το οποίο απευθύνεται 

στις Ελληνικές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Το µέτρο 3.2 “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην 

ψηφιακή οικονοµία” περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των 
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ελληνικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην ΚτΠ. Ειδικοί στόχοι του 

Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα 

τις µικροµεσαίες) µε την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις 

εσωτερικές τους διαδικασίες, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και 

εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στην νέα οικονοµία του 

«ηλεκτρονικού επιχειρείν», η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών, καθώς και η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου για τα δίκτυα 

υψηλής ταχύτητας.  

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε δράσεις ενίσχυσης 

επιχειρήσεων και οµάδων επιχειρήσεων και των τριών τοµέων της οικονοµίας 

για την εισαγωγή ΤΠΕ µε σκοπό: 

• την υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την 

εξωστρέφεια τους και θα τις µετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, 

• τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρησιακός ανασχεδιασµός, εγκατάσταση 

ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση 

της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήµατα logistics κ.λπ.) 

προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους, 

• την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ασφάλεια-

υγιεινή, διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και την 

εισαγωγή του θεσµού της τηλε-εργασίας (δράση που θα σχεδιασθεί σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας). Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών ψηφιακής µορφής, καθώς και για τη δηµιουργία ψηφιακού 

περιεχοµένου, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ και της 

βιοµηχανίας περιεχοµένου σε επιλεγµένους θεµατικούς τοµείς (π.χ. 

τουρισµός), ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 

στους τοµείς αυτούς. 
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5.2 Προγράµµατα στήριξης και ώθησης η-επιχειρείν. 

Τα περισσότερα προγράµµατα για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών  

στην παραγωγική διαδικασία των ελληνικών επιχειρήσεων 

συµπεριλαµβάνονταν στον τρίτο Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. "ΚτΠ"), του οποίου 

γενικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της οικονοµικής µηχανής και της απασχόλησης 

µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η προώθηση της σύνδεσης του 

επιστηµονικού και τεχνολογικού δυναµικού της χώρας µε την παραγωγή και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικοί στόχοι του 

Άξονα είναι η βελτίωση του βαθµού ενσωµάτωσης των νέων ΤΠΕ στις 

ελληνικές επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, µε 

σκοπό να αναπροσαρµόσουν τις δραστηριότητές τους στις νέες ευρείες 

γνωστικές δυνατότητες, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων που βασίζονται στις υψηλές τεχνολογίες και της 

δυνατότητας πρόσβασής τους σε κεφάλαια, η προώθηση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισότιµο και ισχυρό εταίρο του 

διεθνούς εµπορικού περιβάλλοντος, η δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας 

επιχειρήσεων που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και η ενθάρρυνση της 

δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τοµέα. 

Άλλα έργα εντάχθηκαν επίσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που αποτελείται από δέσµη δράσεων και 

ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της 

κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µας µε τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (ΠΕΠ). [17]  
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Τα πιο σηµαντικά από τα προγράµµατα αυτά φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ.  

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ              

Α’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΚτΠ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 5-250 υπαλλήλους 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ                

Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΚτΠ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 5-250 υπαλλήλους 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚτΠ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 15-250 υπαλλήλους 

ΜΕΤΕΧΩ Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΚτΠ ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 2-10 υπαλλήλους 

ΜΕΤΕΧΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΚτΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 2-10 υπαλλήλους 

∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΚτΠ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1-10 υπαλλήλους 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΑΝ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1-10 υπαλλήλους 

e-business forum ΚτΠ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2000  
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5.2.1 Το πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» (Ε.Π. ΚτΠ, άξονας 3.2) 

Το Πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» είχε ως στόχο να 

ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα 

συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους  και στην αξιοποίηση 

των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Χρηµατοδοτήθηκαν ειδικά επενδυτικά σχέδια µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: 

• της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας  και της 

ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών. 

• της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών 

συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών. 

• της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε 

σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

• της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως 

βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, 

Συγκεκριµένα, τα επενδυτικά σχέδια συµπεριέλαβαν τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:  «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη 

υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:  «Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές για την διευκόλυνση 

και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:  «∆ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού 

περιεχοµένου» 
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Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 5-250 

άτοµα, ενώ ο  επιδοτούµενος προϋπολογισµός φτάνει µέχρι τα 250.000 €. 

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2005 είχαν πληρωθεί 474 επιχειρήσεις στο σύνολο 

793 εγκεκριµένων έργων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουν ήδη 

υλοποιηθεί ανέρχεται στα 46.814.329,57 € και η ∆ηµόσια Επιχορήγηση που 

έχει καταβληθεί ανέρχεται στα 18.725.731,83 €. Οι υπηρεσίες της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας προχωρούν γρήγορα τόσο σε ελέγχους όσο και σε 

τελικές πιστοποιήσεις των έργων. [29] 

 

 
5.2.2 Το πρόγραµµα ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ (Ε.Π. ΚτΠ, άξονας 3.2) 

 

Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει τον ίδιο στόχο µε το 

πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση 

της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από 

τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η 

Κοινωνία της Πληροφορίας.  

 Τα επενδυτικά σχέδια που θα κατατεθούν από τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις θα εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 

άξονες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: «Εγκατάσταση και λειτουργία η αναβάθµιση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη 

υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: «∆ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού 

περιεχοµένου» 

Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές 

κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε 

κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Οι 
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προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εµπίπτουν σε µία ή 

περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες της κάθε κατηγορίας. 

Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να 

αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: 

• µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών 

• για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. 

 

Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηρίστηκα: 

• θα περιέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση της 

πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή για πρακτικές του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

• θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιµες και ∆ιαλειτουργικές 

• Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυµανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα µε 

την περιφέρεια εγκατάστασης των µονάδων. 

• Ο µέγιστος επιδοτούµενος προϋπολογισµός θα είναι 800.000 € 

• Θα έχουν µέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της 

Σύµβασης. [30] 

 

 

5.2.3 Το πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ε.Π. ΚτΠ, άξονας 3.2 + ΕΠΑΝ, 

άξονας 8.1)  

 
Το «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση 50.000 µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

µε την ψηφιακή οικονοµία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 

ευκαιριών που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο και γενικότερα, την παρακίνηση των 

επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Το Πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε όλη τη χώρα, δηλαδή και στις 

13 περιφέρειες, υλοποιήθηκε την περίοδο 2001-2004, µε συνολικό 

προϋπολογισµό 117.388.114 ευρώ και περιλαµβάνει τις παρακάτω δύο 

Ενέργειες: α) την οικονοµική ενίσχυση µέσω του προγράµµατος 
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«∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» και β) την εκπαιδευτική στήριξη µέσω του Προγράµµατος 

«Εκπαιδευτική Στήριξη του Προγράµµατος ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ». 

Το Πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» χρηµατοδοτείται από το µέτρο 3.2 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και επιδοτεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την 

προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων και υπηρεσιών µε σκοπό την σύνδεση 

της επιχείρησης µε το ∆ιαδίκτυο και την περαιτέρω αξιοποίησή του. Ο 

προϋπολογισµός αυτής της Ενέργειας ανέρχεται σε 92.443.140 ευρώ (40% 

∆ηµόσια ∆απάνη) και διατίθεται για εξοπλισµό και υπηρεσίες Internet. Την 

υλοποίηση της ενέργειας έχει αναλάβει ο ΕΟΜΜΕΧ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που 

έχουν απασχολούµενο προσωπικό µέχρι 10 άτοµα, κύκλο εργασιών µέχρι 

586.940 ευρώ, έχουν κλείσει τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση, έχουν 

υποβάλλει φορολογική δήλωση και ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω 

κλάδους δραστηριότητας: Μεταποίηση, Εµπόριο, Τουρισµός, Παροχή 

Υπηρεσιών. [31] 

 

1. Οικονοµική ενίσχυση 

Επιδότηση των επιχειρήσεων για αγορά εξοπλισµού και υπηρεσιών 

πληροφορικής και ∆ιαδικτύου. Στόχος της ενέργειας είναι η ανάπτυξη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Επιδοτούνται: 

• Αγορά Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων και λογισµικού  

• Σύνδεση στο Internet  

• Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας  

• Κατασκευή και υπηρεσίες παροχέα ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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2. Εκπαιδευτική Στήριξη 

Το Πρόγραµµα «Εκπαιδευτική Στήριξη του Προγράµµατος 

∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» χρηµατοδοτείται από το µέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 

προϋπολογισµό 24.944.974 ευρώ και το διαχειρίζεται η Ε∆ΕΤ A.E. Η 

τελευταία έχει και την ευθύνη της υλοποίησης σε συνεργασία µε µια ένωση 

τοπικών φορέων σε καθεµιά από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. 

Σκοπός του Προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο ∆ιαδίκτυο και η εκπαιδευτική-τεχνική 

στήριξή τους στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και των πρακτικών του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Για αυτό το σκοπό, αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό 

οργανωµένο σε ενότητες τηλε-εκπαίδευσης, πληροφοριακός κόµβος (portal) 

και υπηρεσία Help-Desk ατελώς προσβάσιµα, τα οποία θα διευκολύνουν τις 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις της επικράτειας στην προσπάθειά τους να 

αξιοποιήσουν το διαδίκτυο προς όφελος των επιχειρηµατικών τους 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η κάθε ένωση τοπικών φορέων θα προσφέρει 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς της δωρεάν εκπαίδευση στο 

χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συνεχή υποστήριξη, µε φυσικό και 

ηλεκτρονικό τρόπο, στην επιχειρηµατική χρήση του ∆ιαδικτύου. Η εκπαίδευση 

και η τεχνική υποστήριξη γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευµένες οµάδες 

Συµβούλων Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ). ΣΥΚ µπορούν να είναι 

κατά προτεραιότητα άνεργοι πτυχιούχοι, τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, απόφοιτοι 

ΙΕΚ, κλπ. 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο 2001 και 

ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο 2004. Η επισκέψεις των ΣΥΚ στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις άρχισαν τον Μάρτιο 2002. Στα πλαίσια του Προγράµµατος 

λειτουργούσε µηχανισµός παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, ο 

οποίος περιλάµβανε διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών από τους ΣΥΚ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις – καθορισµένες από 
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το Πρόγραµµα – και φρόντιζε για τη συνέχιση της επικοινωνίας µε τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις µετά το πέρας των επισκέψεων, µε σκοπό την 

ενθάρρυνσή τους να εντάξουν οργανικά στις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. 

Στο τέλος κάθε έτους βραβεύονταν οι τρεις καλύτερες επιχειρήσεις ως 

προς την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου για τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες, µε το ποσό των 30.000 ευρώ έκαστη, καθώς και οι τρεις 

αποδοτικότεροι ΣΥΚ µε το ποσό των 10.000 ευρώ ανά έτος. 

Με το πρόγραµµα αυτό ωφελούνταν φυσικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

οι οποίες εξοικειώθηκαν µε τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν αλλά 

και οι ΣΥΚ οι οποίοι, έχοντας αποκτήσει αυτή την εµπειρία, εξασφαλίζουν τις 

προϋποθέσεις για µελλοντική συνεργασία µε τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς 

τους. Επίσης, τα Τµήµατα των ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων φέρνουν σε 

επαφή το ερευνητικό προσωπικό και τους σπουδαστές τους µε τις ανάγκες της 

αγοράς, ενώ τα Επιµελητήρια θα αποκτήσουν αφ’ενός νέα κανάλια 

επικοινωνίας µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφ’ετέρου στενή σχέση µε την 

Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική κοινότητα η οποία διαθέτει τη µεγαλύτερη 

εξοικείωση µε το ∆ιαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. [32] 
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5.2.4 Το πρόγραµµα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ 

 

Η ∆ράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην ΚτΠ, παρέχει στις µικρές επιχειρήσεις, 

χρηµατοδότηση για την προµήθεια εξοπλισµού και εφαρµογών πληροφορικής. 

Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων 

που απασχολούν από δύο (2) έως δέκα (10) άτοµα προσωπικό, για την 

προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και εφαρµογών πληροφορικής. 

Επίσης, περιλαµβάνει την προµήθεια συναφών υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Στο πλαίσιο της ∆ράσης, θα χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες επενδυτικές 

πρωτοβουλίες: 

• η προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογών πληροφορικής για την 

υποστήριξη των ένδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,  

• η προµήθεια βασικού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού πληροφορικής,  

• η προµήθεια υπηρεσιών πληροφορικής και πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

Οφέλη για την επιχείρηση:  

• εκσυγχρονισµός, ανανέωση της βασικής πληροφοριακής υποδοµής της,  

• διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, ανάλογα µε το αντικείµενο 

δραστηριότητάς της,  

• διαχείριση των βασικών επιχειρησιακών δεδοµένων που αφορούν στο 

προσωπικό, στους πελάτες και στους συνεργάτες της,  

• προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. [17] 
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5.2.5 Το e-business forum (Ε.Π. ΚτΠ) 

Το e-business Forum (www.ebusinessforum.gr), είναι ένας µόνιµος 

µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε την επιχειρηµατική και 

ακαδηµαϊκή κοινότητα µε σκοπό την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που 

προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη 

διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο Forum 

συµµετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους µε έµφαση 

στον κλάδο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από Πανεπιστηµιακά και 

Ερευνητικά Ιδρύµατα, από τον ∆ηµόσιο τοµέα καθώς και εκπρόσωποι των 

κοινωνικών εταίρων και των καταναλωτών. Στις 40 έως σήµερα οµάδες 

εργασίας που έχουν λειτουργήσει από το Νοέµβριο του 2000 στο πλαίσιο του 

forum, το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει προσεγγιστεί από πλευρά θεσµική, 

τεχνική, επιχειρηµατική, οικονοµική, κοινωνιολογική, πολιτική. Στις οµάδες 

αυτές έχουν συµµετάσχει πάνω από 1600 εµπειρογνώµονες ενώ έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί 35 µεγάλες εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 

Πάτρα, Χανιά, Χίο, Μυτιλήνη, Κόρινθο και Χαλκίδα µε σκοπό την ανάδειξη 

ειδικών θεµάτων της ψηφιακής οικονοµίας και την ευαισθητοποίηση των 

επιχειρήσεων και των πολιτών-καταναλωτών. 

Τη θεµατολογία των οµάδων αυτών αποφασίζει η Συντονιστική 

Επιτροπή του forum στην οποία συµµετέχουν συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, 

µεγάλα ελληνικά πανεπιστήµια και ο ∆ηµόσιος Τοµέας. 

Η λειτουργία αυτή του e-business forum χαρακτηρίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης 

των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για την προώθηση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη- ως ένα από τα πέντε παραδείγµατα 

βέλτιστης πρακτικής στην κατηγορία "των πολιτικών διαµόρφωσης πλαισίου 

για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν". Το ebusiness forum 

επιλέχθηκε µέσα από 200 projects πολιτικής από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. [17] 
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5.2.6 eTrain – Ενηµέρωση και στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Το πρόγραµµα " e-TRAIN - Awareness, Guidance and Training support for 

the Greek SMEs" , υπάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής "Go Digital", το υλοποιεί το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας - Ε∆ΕΤ Α.Ε. και στόχο έχει να προωθήσει την υιοθέτηση 

εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) από τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και να υποβοηθήσει πρακτικά τις επιχειρήσεις αυτές για 

την ενεργή συµµετοχή τους στην ψηφιακή οικονοµία (e-economy). 

To πρόγραµµα e-TRAIN απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες προς την υιοθέτηση 

εφαρµογών ηλεκτρονικών δια-επιχειρησιακών συναλλαγών - B2B.  

Στόχοι του προγράµµατος:  

• H ενηµέρωση σχετικά µε τις πρακτικές εφαρµογές ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (e-business). 

• H µετάβαση από την ενηµέρωση στην πρακτική εφαρµογή του e-

business από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

• Η δηµιουργία ενός "πρότυπου" συνόλου µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για την προώθηση των 

εφαρµογών e-business στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της εκάστοτε 

περιοχής. 

• Η ανταλλαγή παρόµοιων ενεργειών/εµπειριών µε κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικοί µέθοδοι υλοποίησης του προγράµµατος είναι η διοργάνωση 

σεµιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και ενηµερωτικής περιοδείας µε θέµατα 

σχετικά µε την καλύτερη και αποδοτικότερη, για τη λειτουργία της 

µικροµεσαίας επιχείρησης, χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.  
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Ο χαρακτήρας του προγράµµατoς είναι συµβατός µε ήδη τρέχοντα 

προγράµµατα όπως το "∆ικτυωθείτε". Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ήδη 

εφαρµόζουν µεθόδους e-business, µέσω του e-TRAIN, θα µπορούν να έλθουν 

σε επαφή µε επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα "∆ικτυωθείτε" και 

έτσι να προωθήσουν άµεσα τις εφαρµογές ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β). 

[33] 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει συνειδητοποιήσει ότι η 

χρήση των εφαρµογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι αναγκαία για την 

καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. ∆εδοµένου όµως του 

µεγέθους των επιχειρήσεων ( µικροµεσαίες επιχειρήσεις ) γίνεται σαφές ότι τα 

περιθώρια για επενδύσεις είναι περιορισµένα, καθώς υπάρχει µεγάλη 

διασύνδεση µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων και των επενδύσεων που 

πραγµατοποιούνται.  

Συγκεκριµένα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πολλά 

προβλήµατα που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό επιχειρείν όπως την 

ασφάλεια των συναλλαγών που τους δηµιουργεί άγχος στις συναλλαγές τους 

µε τρίτους. Παρόλο που υπάρχουν προγράµµατα για τη διασφάλιση των 

συναλλαγών στις εφαρµογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δεν υπάρχει σωστή 

ενηµέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να 

αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, εκτός από την 

επιφυλακτικότητα, υπάρχει και µεγάλη απόσταση µέχρι να εξοικειωθούν τα 

στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων, ώστε να χρησιµοποιούν το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν µε στόχο τη διευκόλυνση τους.  

 Η βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών µέχρι σήµερα δείχνει να ακολουθεί 

καθυστερηµένα την εξέλιξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η χρήση 

τεχνολογικών εφαρµογών στις εταιρικές διαδικασίες µιας µικροµεσαίες 

επιχείρησης στην Ελλάδα, όπως οι πωλήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι 

προµήθειες, η εξυπηρέτηση πελατών και το marketing, είναι µικρότερη από το 

γενικό µέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονοµικών κλάδων. Με εξαίρεση τις 

πολυεθνικές και τις επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, η διάδοση τους παραµένει 

περιορισµένη, καθώς ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων δεν έχουν ακόµη δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση 

λόγω του υψηλού κόστους υλοποίησης αυτών των λύσεων. 

Οι επιχειρήσεις υποδηµατοποιίας δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και πρέπει να επιδιώκουν στρατηγικές βασισµένες 
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στη δηµιουργικότητα, την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων. 

Αυτού του είδους η στρατηγική απαιτεί συνεχείς επενδύσεις και η διαχείριση 

των γνώσεων γίνεται όλο και πιο σηµαντική. Συνεπώς, οι πολιτικές του η-

επιχειρείν που στοχεύουν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον θα πρέπει  να 

περιλαµβάνουν τη διάδοση των τεχνολογιών που βοηθούν τις επιχειρήσεις στις 

χώρες της ΕΕ να ελέγχουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους και να 

αντιµετωπίζουν τις αποµιµήσεις (όπως το RFID) και την επιτάχυνση της 

εγκαθίδρυσης και του εναρµονισµού των κανόνων που προστατεύουν την 

καινοτοµία και την πνευµατική ιδιοκτησία. 

Στον τοµέα των εκδόσεων και εκτυπώσεων, οι επιπτώσεις της 

ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων είναι πραγµατικά εντυπωσιακές. Καθώς η 

πλειονότητα των προϊόντων που παράγουν µπορεί να ψηφιοποιηθεί, οι 

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους µπορούν σχεδόν στο σύνολό τους να 

πωληθούν ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, οι εκδοτικές επιχειρήσεις µπορούν και 

αυτές να εκµεταλλευθούν ψηφιακά δίκτυα διανοµής. Ωστόσο, παραµένει 

ακόµη αβέβαιο το µέλλον των η-εκδόσεων και σε ποιο βαθµό τα νέα ψηφιακά 

κανάλια διανοµής θα υποκαταστήσουν ή απλώς θα συµπληρώσουν τα ήδη 

υπάρχοντα κανάλια και τις πηγές εσόδων. Στην πραγµατικότητα, η σηµασία 

των online πωλήσεων για τις επιχειρήσεις είναι ακόµη περιορισµένη. Οι 

προκλήσεις φυσικά είναι σηµαντικότερες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η 

έλλειψη επαρκών πόρων αποτελεί το βασικότερο εµπόδιο ανταπόκρισής τους 

στις νέες τεχνολογίες, καθώς είναι συνεχής η ανάγκη επένδυσης σε αυτές, σε 

µια αγορά όπου το τεχνολογικό και οικονοµικό τοπίο αλλάζει διαρκώς. 

Ιδιαίτερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι µικρές εκδοτικές επιχειρήσεις. 

Επίσης, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις υστερούν σε ότι αφορά την υιοθέτηση 

των νέων τεχνολογιών απέναντι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα ως προς την 

εφαρµογή του η-επιχειρείν. Το online marketing και οι online πωλήσεις έχουν 

αναπτυχθεί πολύ καλύτερα στον τουριστικό κλάδο σε σύγκριση µε όλους τους 

υπόλοιπους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η αυτοµατοποίηση 
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των εσωτερικών διαδικασιών και η ολοκλήρωση της προµηθευτικής αλυσίδας 

θεωρούνται ζητήµατα ήσσονος σηµασίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Το 

η-επιχειρείν αποτελεί απαραίτητο 'συνεργάτη' καθώς πλέον διαµορφώνουν 

αποφασιστικά τη σχέση επιχείρησης-καταναλωτή καθώς και την ικανότητα του 

τοµέα να δηµιουργήσει και να προωθήσει νέα τουριστικά προϊόντα. Έτσι, η 

αποτελεσµατική χρήση και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και του η-

επιχειρείν συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και τη συνέχιση της 

ανάπτυξης του τοµέα. 

Ο τοµέας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνίες παρόλο που 

βρίσκεται σε ηγετική θέση στην οικονοµία σε ότι αφορά την υιοθέτηση του η-

επιχειρείν, η σύγκριση των στοιχείων τα τελευταία χρόνια δείχνει πως πολλά 

σχέδια για την περαιτέρω εξάπλωση των νέων τεχνολογιών δεν υλοποιήθηκαν. 

Η κρίση στον κλάδο έχει συχνά οδηγήσει και σε ελαφρά αρνητική πορεία, 

καθώς πολλές επιχειρήσεις όχι µόνο δεν προχώρησαν σε συµµετοχή σε 

ηλεκτρονικές αγορές ή σε πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών γενικότερα, 

αλλά περιόρισαν σε ένα βαθµό τις γενικότερες διαδικτυακές τους 

δραστηριότητες. Ωστόσο, παρά τις αρνητικές εξελίξεις και εκτιµήσεις, οι 

επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν αρνητικά το η-επιχειρείν. Περίπου το 80% 

των εταιριών εκτιµά ότι το η-επιχειρείν αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της 

δραστηριότητάς τους και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν. 

Στον τοµέα του λιανεµπορίου περίπου το 30% των επιχειρήσεων 

αναγνωρίζει τη σηµασία που διαδραµατίζει ήδη ή θα διαδραµατίσει στο 

µέλλον το η-επιχειρείν. Το ποσοστό αυτό είναι µάλλον χαµηλό, και θα πρέπει 

να αποδοθεί στη γενικότερη επιφυλακτικότητα απέναντι στη Ψηφιακή 

Οικονοµία αλλά και το ευρύτερο κλίµα οικονοµική ύφεσης που επικρατεί. 

Πάντως, παρά τις επιφυλάξεις των επιχειρήσεων λιανεµπορίου, ένα ποσοστό 

της τάξης του 30% σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες για το η-επιχειρείν και την 

πληροφορική, ενώ το 62% σκοπεύει να τις διατηρήσει στα ίδια επίπεδα. Έτσι, 

φαίνεται πως η οικονοµική κατάσταση δεν οδηγεί σε µείωση των επενδύσεων 



 112 

για ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών. Τα επόµενα χρόνια, ιδίως οι πολύ µικρές 

επιχειρήσεις του τοµέα θα κληθούν να αγωνιστούν για την επιβίωσή τους στο 

σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

του λιανεµπορίου θα πρέπει να δηµιουργήσουν συνεργατικά δίκτυα 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις µεγαλύτερες αλυσίδες, οι οποίες ήδη 

επεκτείνονται και σε αγορές όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν µικροµεσαίοι. 

Η Πολιτεία λαµβάνοντας πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων, 

µε στόχο την προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, παρέχοντας 

τα κατάλληλα και αναγκαία µέσα, εξασφαλίζοντας την ισόρροπη συµµετοχή 

και την συστηµατική ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Γι΄αυτό 

και έχει προωθήσει ορισµένα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων όπως 

«Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Ψηφιακό Μέλλον», «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ», 

«∆ικτυωθείτε», «eTrain» για την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων, 

την ολοκλήρωση της πληροφοριακής τους ροής στο εσωτερικό και εξωτερικό 

τους περιβάλλον, την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου, την υιοθέτηση 

πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν, τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές, 

την ενηµέρωση των επιχειρήσεων και κατόπιν την εκπαίδευσή και ενίσχυσή 

τους σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και σε πρακτικές 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, ανεξάρτητα µε τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιούνται.  
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