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Είλαη γεγνλόο όηη ην δπζκελέο νηθνλνκηθό θιίκα πνπ επηθξαηεί, ιόγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, δξα πεξηνξηζηηθά ζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο  επεξεάδνληαο ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαη  ηδηαίηεξα  ηνλ θιάδν ηνπ Ληαληθνύ Εκπνξίνπ, δεδνκέλνπ όηη -εθ ησλ πξαγκάησλ- 

πιήηηεηαη ε αγνξαζηηθή δύλακε ελόο  κέξνπο ησλ πειαηώλ ηνπο.  

Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο απνθηνύλ όιν θαη κεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη δηαξθώο απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο. Σύκθσλα κε ηηο πην πξόζθαηεο έξεπλεο, ηα κηζά 

ειιεληθά λνηθνθπξηά πιένλ έρνπλ πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν (46%), ελώ ην πνζνζηό ηνπ 
πιεζπζκνύ πνπ παξαγγέιλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο  on line απμήζεθε από 1% πνπ ήηαλ ην 2004, 

ζε 12% ην 2010. Επηπξόζζεηα, νη ηάζεηο δείρλνπλ όηη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 
θαηαλαισηέο ζα νδεγνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην λα αλαδεηνύλ ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηελ 

επθνιία πνπ ηνπο παξέρνπλ νη ειεθηξνληθέο αγνξέο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Ληαληθνύ Εκπνξίνπ, από 
ηελ πιεπξά ηνπο, θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (80%) ηε 

ζεηηθή ζπκβνιή ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ ζηε παξαγσγηθόηεηά ηνπο, 

ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ (67%), όζν θαη από απηήλ ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ (78%), όπσο πξνθύπηεη από ζρεηηθή 

έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ.  Ωζηόζν, αλ θαη 1 ζηηο 3 δειώλεη όηη εληνπίδεη λέεο 
ηζρπξέο ηάζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ πνπ βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ειάρηζηεο 

παξακέλνπλ απηέο πνπ δέρνληαη παξαγγειίεο on line. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, νη επηρεηξήζεηο Ληαληθνύ Εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα 
αλαζεσξήζνπλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θη 

επηθνηλσληώλ, ζηνρεύνληαο ζε επθαηξίεο βειηίσζεο ησλ πσιήζεσλ, ζηαζεξή θαη νινθιεξσκέλε 
πξνζέγγηζε ησλ πειαηώλ, κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ ρξήζεο ηερλνινγηώλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο απνζήθεο θαζώο θαη 
ζπλζήθεο εμσζηξεθνύο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο.   

Σην πιαίζην απηό, ε δξάζε «digi-retail» πνπ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ε «Ψεθηαθέο Εληζρύζεηο ΑΕ»  

ζηνρεύεη λα βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ηηο επηρεηξήζεηο Ληαληθνύ Εκπνξίνπ ώζηε, 
κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο θαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζηηο αιιαγέο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Εηδηθόηεξα ε δξάζε 
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έρεη ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, ηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ (e-shops), έρνληαο σο 

απώηεξν ζθνπό ηελ απόθηεζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο θαη ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ κέζσ ηεο δηεύξπλζεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζηνλ ηνκέα ηνπ Ληαληθνύ Εκπνξίνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ήδε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010, πξηλ δειαδή ηε ζρεηηθή εθζηξαηεία 
πιεξνθόξεζεο, νη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο γλώξηδαλ ηε δξάζε digi-retail θαη 

ζρεδόλ 1 ζηηο 3 ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ επηδόηεζε, όπσο πξνθύπηεη από ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ.   

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα. Δήκεηξα Κόιιηα ζην 
ηειέθσλν 210 3313080 ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε d.kollia@observatory.gr, Παξαηεξεηήξην 

γηα ηελ ΚηΠ.  

 
Αλ ζέιεηε λα δείηε νιόθιεξε ηε κειέηε πιεθηξνινγήζηε:    

http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2126&pk=82 
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