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Η Τεχνολογία θα Φτάσει στον Τελικό Χρήστη 
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Έ ντονες ανακατατάξεις καταγράφονται 
στην ευρωπαϊκή αγορά καταναλωτι-

κών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 
Η ψηφιακή τηλεόραση και η αντίστοιχη 
τάση στη βιομηχανία παραγωγής ταινι-
ών έχει δώσει σημαντική ώθηση στις 

πωλήσεις των προϊόντων που αφορούν 
την οικιακή ψυχαγωγία, η πλειοψηφία 
των οποίων ανήκουν πλέον στον κλά-
δο της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλλη-
λα, η δυναμική εμφάνιση της νέας γενιάς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών 
τηλεφώνων σε συνδυασμό με την ευ-
ρύτερη διάδοση των διαδικτυακών υπη-
ρεσιών αλλάζουν το χάρτη των κατανα-
λωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών. Όπως λένε οι ιθύνοντες του χώ-
ρου των νέων τεχνολογιών, εάν το 2010 
ήταν η χρονιά των λεγόμενων έξυπνων 
τηλεφώνων, το 2011 θα είναι η χρονιά 
των tablet PCs. Ισχυρίζονται πως δύο εί-
ναι οι τάσεις που αναμένεται ότι θα απο-

τελέσουν σημαντικούς άξονες ανάπτυξης 
της αγοράς τα επόμενα χρόνια, το Mobile 
Payments, δηλαδή οι πληρωμές με τη 
χρήση κινητού τηλεφώνου, είναι ένας το-
μέας όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα 
τους τελευταίους μήνες. Όλοι θεωρούν 

ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει και ήρθε 
η ώρα να φτάσει στον τελικό χρήστη. Το 
έξυπνο τηλέφωνο θα είναι σύντομα και 
έξυπνο πορτοφόλι. Η δεύτερη τάση ονο-
μάζεται Embedded Devices. Η ζωή μας 
γίνεται πιο πολύπλοκη, αλλά η τεχνολο-
γία είναι εδώ για να την απλουστεύσει. 

H ενσωμάτωση της κινητής τηλεφωνί-
ας και η διευρυμένη έννοια της φορη-
τότητας σε μία διευρυνόμενη γκάμα συ-
σκευών σε τομείς όπως το αυτοκίνητο, 
οι αυτόματοι πωλητές, κ.λπ. θα δώσει 
νέα προοπτική σε πολλούς “κλασικούς” 
τομείς της αγοράς αλλά και πολλές ευ-
καιρίες στους γνώστες της τεχνολογίας. 

Αλλάζει το Καταναλωτικό 
Μοντέλο
Η επιλογή από τους καταναλωτές υιο-
θέτησης πιο βιώσιμων συμπεριφορών 
ή αγοράς περισσότερων προϊόντων και 
υπηρεσιών δεν θα περιορίζεται πλέον 
στις λειτουργίες του μάρκετινγκ και της 
επικοινωνίας. Εκτιμάται ότι θα συνδέεται 
στενά με τη δικτύωση και την κοινωνι-
κοποίηση. Εξάλλου, σήμερα οι κατανα-
λωτές έχουν στα χέρια τους τη δύναμη 
της πληροφόρησης, αφού μπορούν να 
συγκρίνουν καταστήματα και να πραγ-
ματοποιούν αγορές από όπου και όπο-
τε θέλουν. Αυτή η τάση είναι πιθανό να 
επιταχυνθεί, από τη στιγμή που η κινη-
τή επικοινωνία αναμένεται να καταστεί η 
τεχνολογία με τον ισχυρότερο αντίκτυ-
πο στο μέλλον, αφού θα παρέχει τη δυ-
νατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στις 
πληροφορίες. Εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης, οι καταναλωτές έχουν αλλάξει 
τις συμπεριφορές τους και υπάρχουν εν-
δείξεις ότι ορισμένες από αυτές θα πα-
γιωθούν στο μέλλον. Πιο συγκεκριμέ-
να, εμφανίζονται τάσεις στροφής προς 
τα εκπτωτικά εμπορικά καταστήματα, τα 

 Απαιτείται, εκ μέρους των επιχειρήσεων, 
καλή διαχείριση των μαρκών τους, 

βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας 
και διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές 
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προϊόντα ιδιωτικής αλυσίδας, τη μείω-
ση αγοράς φαγητού εκτός σπιτιού, τον 
περιορισμό των ποσών που διατίθε-
νται για την αγορά μεγάλων αλλά μη-
απαραίτητων αντικειμένων για το σπίτι 
και κυρίως παρατηρείται μεγαλύτερη ευ-
αισθησία σε θέματα τιμών. Για αυτόν το 
λόγο, απαιτείται, εκ μέρους των επιχειρή-
σεων, καλή διαχείριση των μαρκών τους, 
βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας 
και διαφοροποίηση από τους ανταγωνι-
στές, που θα στοχεύει στην αποφυγή της 
καταστροφικής διαμάχης ως προς την τι-
μολογιακή πολιτική.

Στην Ελλάδα αφού δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της εγ-
χώριας κατανάλωσης, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει, τώρα περισσότερο από ποτέ, να 
εστιάσουν την προσοχή τους στα προϊ-
όντα και στις υπηρεσίες που παρέχουν, 
αλλά και να προσαρμοστούν στις νέες 
ανάγκες που διαμορφώνονται.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο και 
Εφαρμογές
Ανοδικό ρυθμό καταγράφει η χρήση 
των “έξυπνων κινητών τηλεφώνων” 
(smartphones) στην ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
GfK Custom Research, η διείσδυση 
των smartphones αγγίζει πλέον το 15% 
στην Ελλάδα, ενώ η πρόθεση απόκτη-
σης smartphone κατά την επόμενη αγο-
ρά κινητού τηλεφώνου υπόσχεται να δι-
πλασιάσει σχεδόν την αγορά σύντομα. 
Η διείσδυση και η πρόθεση είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερες στους άνδρες και τις 
ηλικίες 18 - 34 ετών, κοινά με μεγαλύτε-
ρη τεχνολογική εξοικείωση και υψηλό-
τερη ενασχόληση με το Internet. Τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 6 χώ-
ρες, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευ-
να, είναι εμφανής η ανοδική δυναμική 
και μετατόπιση των αγοραστικών κριτη-

ρίων από χαρακτηριστικά και λειτουργί-
ες σε “εμπειρίες” κατά τη χρήση. Μόλις 
πριν από 2 - 3 χρόνια το κύριο ενδιαφέ-
ρον των αγοραστών κινητών τηλεφώ-
νων ήταν να είχε η συσκευή ελκυστική 
σχεδίαση και να ήταν εφοδιασμένη με 
τις τελευταίες τεχνολογίες, όπως υψη-
λής ανάλυσης κάμερα, GPS και Wi-Fi. 
Χωρίς να έχουν χάσει τελείως τη σημα-
σία τους τα παραπάνω, στην εποχή των 
smartphones, ο παράγοντας “εμπειρία 
κατά τη χρήση”, αποκτά αυξανόμενη βα-
ρύτητα. Το νέο, αποφασιστικό στοιχείο 
είναι το λειτουργικό σύστημα και οι αντι-
λήψεις των καταναλωτών για τα διάφο-
ρα συστήματα. Σημαντική είναι επίσης η 
διαθεσιμότητα εφαρμογών και η ευκο-
λία στο κατέβασμά τους. Στην Ελλάδα, 
η πρόσβαση στο Internet είναι η βασική 
απαίτηση και το βασικό κίνητρο αγοράς 
μιας συσκευής smartphone, ακολου-
θούμενη από το κατέβασμα εφαρμογών. 

Ποιοτικά Στοιχεία 
Οι χρήστες θεωρούν πως το πιο σημα-
ντικό χαρακτηριστικό της συσκευής τους 
είναι η δυνατότητα για συγχρονισμό των 
εργασιών που γίνονται στο κινητό με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, μια με-
γάλη κατηγορία χρηστών βρίσκουν πως 
η πρόσβαση σε on-line υπηρεσίες είναι 
το δυνατό χαρακτηριστικό των συσκευ-
ών τους. Τέλος, η πρόσβαση σε χαμη-
λού κόστους ή και δωρεάν εφαρμογές 
και υπηρεσίες αποτελεί ένα από το πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά για μια ση-
μαντική μερίδα κατόχων smartphones. 
Σε αντίθεση με τις εφαρμογές το 40% 
του συνολικού πληθυσμού δεν γνω-
ρίζει κάποιο λειτουργικό σύστημα κι-
νητού. Αλλά και το 34% των χρηστών 
smartphone δεν γνωρίζει ποιο λειτουρ-
γικό σύστημα φέρει το κινητό του (ή δεν 
θυμάται να το πει). Ωστόσο, η πρόθε-
ση πιστότητας στο λειτουργικό σύστημα 

 Το 2011 η πτώση στα τεμάχια θα είναι 
συγκρατημένη, κάτι όμως που δεν αναμένεται 

να ισχύσει για τις τιμές των προϊόντων 



18

Η Τεχνολογία θα Φτάσει στον Τελικό Χρήστη 

G f K  H E L L A S

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

 
Έ

ρ
ε

υ
ν

α
 

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

 
Έ

ρ
ε

υ
ν

α
 

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ελλάδα σε 
σύγκριση με άλλες χώρες, λόγω μάλ-
λον του πιο πρώιμου σταδίου ανάπτυ-
ξης της ελληνικής αγοράς και πιθανώς, 
της μικρότερης εκπαίδευσης των Ελλή-
νων χρηστών στα διάφορα συστήματα.

Η Αγορά των Ηλεκτρονικών 
Καταναλωτικών Προϊόντων 
στην Ελλάδα το 2010
Την προσδοκία τους για περιορισμό της 
πτώσης στην αγορά των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών εκφράζουν οι ανα-

λυτές της GfK Hellas. Όπως τονίζεται, 
αυτό δεν θα γίνει εμφανές κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2011, αλλά κυρίως στο 2ο 
εξάμηνο. Η πτώση που σημειώθηκε στο 
σύνολο του 2010 στις πωλήσεις των συ-
γκεκριμένων καταναλωτικών ειδών ήταν 
σημαντική, ιδιαίτερα κατά τους τελευ-
ταίους μήνες της χρονιάς που τελείω-
σε, οπότε και οι καταναλωτές είδαν το 
εισόδημά τους να συρρικνώνεται σημα-
ντικά. Να σημειωθεί πως οι αναλυτές 
τονίζουν ότι η πτώση της ζήτησης δεν 
αφαιρεί μόνο τζίρο και κέρδη από την 

αγορά αλλά και έσοδα από ΦΠΑ για το 
κράτος. Ειδικότερα, όπως τονίζεται, το 
2011 η πτώση στα τεμάχια θα είναι συ-
γκρατημένη, κάτι όμως που δεν αναμέ-
νεται να ισχύσει για τις τιμές των προϊ-
όντων. Η πτώση σε αξία προϊόντων θα 
συνεχιστεί και φέτος. 

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η 
στροφή των καταναλωτών σε φθηνότε-
ρα προϊόντα, μια τάση που παρατηρήθη-
κε σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, 
όπως είναι οι φωτογραφικές μηχανές, 
αλλά και τα είδη κινητής τηλεφωνίας. Κα-
θώς επίσης και η συρρίκνωση των περι-
θωρίων κέρδους από την πλευρά των 
επιχειρήσεων, με στόχο την προσέλκυ-
ση των καταναλωτών. Σύμφωνα με την 
έρευνα, στην κατηγορία των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών για το σύνολο 
του 2010, η πτώση σε τεμάχια έφτασε το 
10% και σε αξία το 14%. Αναλυτικά, στην 
κατηγορία των μικροσυσκευών η πτώση 
σε τεμάχια και σε αξία έφτασε το 11%. 
Στην κατηγορία των λευκών συσκευών, 
η πτώση σε τεμάχια διαμορφώθηκε στο 
8% και σε αξία στο 9%. Στα κλιματιστικά 
η πτώση σε τεμάχια διαμορφώθηκε στο 
23% και σε αξία στο 40%. Στις μαύρες 
συσκευές η μείωση στα τεμάχια έφτα-
σε το 18% και σε αξία 14%. Στη συγκε-
κριμένη κατηγορία προϊόντων οι τηλε-
οράσεις νέας τεχνολογίας αποτέλεσαν 
ισχυρό ανάχωμα στην κρίση. Τα προϊό-
ντα νέας τεχνολογίας κατέγραψαν μείω-
ση σε τεμάχια κατά 17% και σε αξία κατά 
19%. Τα περιφερειακά και τα αξεσουάρ 
πληροφορικής μειώθηκαν κατά 13% σε 
τεμάχια και κατά 17% σε αξία. Η ζήτηση 
στα φωτογραφικά είδη περιορίστηκε σε 
τεμάχια κατά 2% και σε αξία κατά 16% 
και αυτό οφείλεται, κυρίως, στην πτώση 
της ζήτησης των ακριβών φωτογραφικών 
μηχανών. Τέλος οι πωλήσεις στα είδη τη-
λεπικοινωνιών περιορίστηκαν κατά 2% 
σε τεμάχια και κατά 9% σε αξία.




