
Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ 
Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)



 Οι επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου κα πρζπει να ςτραφοφν ςε νζεσ 
τεχνολογικζσ επενδφςεισ για να ικανοποιιςουν τουσ πελάτεσ τουσ αλλά 
και να αντιμετωπίςουν τθν κρίςθ

 Οφζλθ αναμζνονται από τθν νζα δράςθ των Ψθφιακϊν Ενιςχφςεων 
Α.Ε. «digi-retail»  για τθν ευρφτερθ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ από τον κλάδο

Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ και εντάςςουν ςταδιακά τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ ςτισ ςυνικειζσ 

τουσ 



3Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων)

Σχεδόν 1 ςτα 2 νοικοκυριά ζχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ςτθν Ελλάδα

 Η ανοδικι τάςθ ςυνεχίηεται  ςε όλθ τθν ΕΕ, με τθν Ελλάδα να ζχει το μεγαλφτερο ρυκμό αφξθςθσ



4Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Το ποςοςτό του πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα που παραγγζλνει αγακά κι υπθρεςίεσ από 
το διαδίκτυο αυξάνεται από ζτοσ ςε ζτοσ, αν και υπολείπεται από το μζςο όρο τθσ ΕΕ

Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων)



5Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Παραμζνει πάνω από τον Ευρωπαϊκό μζςο όρο ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ
διείςδυςθσ ςτθν Ελλάδα

11θ Εξαμθνιαία Αναφορά για τθν Ευρυηωνικότθτα

 Στο 18,6% θ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθν Ελλάδα, ςτο τζλοσ του Α’ εξαμινου 2010.



6Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Η απαιςιοδοξία ςτο λιανικό εμπόριο ΤΠΕ είναι διάχυτθ, με το δείκτθ οικονομικοφ 
κλίματοσ να ςυνεχίηει τθν πτωτικι του πορεία για 4ο ςυνεχζσ τρίμθνο

 Οι προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ παραμζνουν αρνθτικζσ 

Ζρευνα Οικονομικισ Συγκυρίασ



7Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

1 ζηιρ 2 επισειπήζειρ ανηιλαμβάνονηαι ηη ζςμβολή ηυν ΤΠΕ ζηην 

παπαγυγικόηηηα υρ πάπα πολύ ή πολύ ζημανηική

 Οι απόψεισ των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιανικό εμπόριο δε 
διαφζρουν από αυτζσ του ςυνόλου των κλάδων

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)



8Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Σφνολο Κλάδων

Λιανικό

Σφνολο Κλάδων

Λιανικό

Σφνολο Κλάδων

Λιανικό

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ αντιλαμβάνονται ότι οι ΤΠΕ ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των επιχειρθματικϊν τουσ διαδικαςιϊν, τθν αφξθςθ των εςόδων τουσ και 

τθν ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, ενϊ αυξάνεται και θ ανταγωνιςτικότθτα τουσ

Σφνολο Κλάδων

Λιανικό

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)



9Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Η πλειοτηθία ηυν επισειπήζευν θευπεί ζημανηικό να ςπάπσει 

διαλειηοςπγικόηηηα μεηαξύ ηυν εθαπμογών 

 Ελάχιςτεσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνεσ λφςεισ λογιςμικοφ ι υπθρεςίεσ βαςιςμζνεσ ςτο 
Διαδίκτυο για τθν επιλογι των προμθκευτϊν ι τθ διαδικαςία προμικειασ

 Μόνο 1 ςτισ 4 επιχειριςεισ ζχει διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα των προμθκευτϊν

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)



10Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Μικρό το ποςοςτό των επιχειριςεων 
που ανταλλάςουν θλεκτρονικά 

τιμολόγια

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)

Ελάσιζηερ επισειπήζειρ σπηζιμοποιούν εξειδικεςμένερ λύζειρ ΤΠΕ για να 

ςποζηηπίξοςν ηιρ διαδικαζίερ marketing και πυλήζευν 



11Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Σηο λιανικό εμπόπιο δημιοςπγούνηαι νέερ (1,6) θέζειρ επγαζίαρ               

ανά επισείπηζη λόγυ ηηρ ςιοθέηηζηρ ηυν ΤΠΕ  

1,6

2,2

Λιανικό Εμπόριο

Σφνολο κλάδων

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)



12Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ



ΠαπαγγελιώνΠαπαγγελιών



ΠαπαγγελιώνΠαπαγγελιών

Απκεηέρ από ηιρ επισειπήζειρ λιανικού εμποπίος (41%) κάνοςν ένα μικπό 

ποζοζηό (έυρ 5%) παπαγγελιών online. Ανηιθέηυρ, ελάσιζηερ είναι αςηέρ 

πος δέσονηαι παπαγγελίερ από πελάηερ online

Η χριςθ των ΤΠΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (επεξεργαςία ςτοιχείων)



13Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ (Οκτ. ϋ10)

Oι περιςςότερεσ από τισ μιςζσ επιχειριςεισ γνωρίηουν για τθ δράςθ digi-retail

 ςχεδόν 1 ςτισ 3 ενδιαφζρεται για τθν επιδότθςθ
 ςθμαντικό είναι το ποςοςτό των επιχειριςεων (24%) που επικυμοφν να λάβουν ςχετικι 

ενθμζρωςθ για τθ δράςθ, διότι δεν τθ γνϊριηαν



14Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ (Οκτ. ϋ10)

1 ςτισ 3 επιχειριςεισ «αναγκάηονται» να υιοκετιςουν ΤΠΕ για να καλφψουν τισ 
ανάγκεσ των πελατϊν τουσ, ενϊ ςχεδόν οι μιςζσ κρίνουν ότι οι κρατικζσ ενιςχφςεισ 

βοθκοφν ςτθν απόκτθςθ αυτϊν

Εντοπίηετε νζεσ ιςχυρζσ τάςεισ ςτισ 
ςυνικειεσ του καταναλωτικοφ κοινοφ που 

βαςίηονται ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςτισ 
οποίεσ κα πρζπει να ανταποκρικείτε 
γριγορα, με νζα τεχνολογικά μζςα; 

Εκτιμάτε ότι οι δράςεισ κρατικών ενιςχφςεων μποροφν να ςασ 
βοθκιςουν να αποκτιςετε τα νζα αυτά τεχνολογικά μζςα; 




