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Οι Ψηφιακέ ς Επε νδύσ εις και οι

Η

εταιρεία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”
βάσει της αποστολής της, έχει ως
κύριο στόχο τη στήριξη των ελληνικών
επιχειρήσεων με εργαλείο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007
- 2013, έχοντας οδηγό αυτόν τον πολύ
καθαρό στόχο: την ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης της ελληνικής οικονομίας.
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ΜΠΡΕΓ Ι Α ΝΝΗΣ

Ωστόσο, υπάρχουν βασικοί κλάδοι της
οικονομίας που λειτουργούν ακόμη με
την ταχύτητα και τις δομές οργάνωσης
μιας προηγούμενης εποχής. Για παράδειγμα, μελετώντας πρόσφατα το λιανικό εμπόριο και τη συμβολή του, εντοπίσαμε, ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, την εξαιρετικά χαμηλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Γι’ αυτό σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τη
δράση “digi-retail” που έχει εξειδικευμένη τεχνολογική στόχευση με πρακτικές τεχνολογικές λύσεις στα μέτρα του
λιανεμπορίου.
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Όμως το ερώτημα παραμένει: γιατί οι
ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι
μικρές και μεσαίες δεν αξιοποιούν όσο
θα αναμενόταν τις νέες τεχνολογίες; Και
πώς τελικά θα γίνουν περισσότερες ψηφιακές επενδύσεις στην “πραγματική”
οικονομία;
Από την εμπειρία της “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” κατά το σχεδιασμό δράσεων,
καταλήγουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που δεν προχωρούν σε ψηφιακές
επενδύσεις, διστάζουν λόγω του «διαισθητικά υψηλού» κόστους (perceptional

cost) των νέων τεχνολογιών, αλλά και
λόγω έλλειψης “ψηφιακών” δεξιοτήτων.
Και αναφέρομαι σε “διαισθητικά υψηλό κόστος” γιατί παρά το διαρκώς μειούμενο κόστος των νέων τεχνολογιών,
σε πολλές περιπτώσεις οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να αντιληφθούν ή να
μετρήσουν το πραγματικό όφελος της
πληροφορικής στις καθημερινές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, οι νέες τεχνολογίες, μοιάζουν με πολυτέλεια! Η
κύρια ωστόσο αιτία, παραμένει η εξαιρετικά χαμηλή “ψηφιακή μόρφωση” των
επιχειρηματιών, ακόμη και σε σχετικά νεαρές ηλικίες. Μπορεί τα ποσοστά χρήσης υπολογιστών ή Internet να έχουν
βελτιωθεί στη χώρα μας, ωστόσο δεν
έχουν βελτιωθούν σημαντικά οι δεξιότητες στη χρήση και εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών στο “επιχειρείν” της μικρής
και μεσαίας επιχείρησης. Αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων, κατανοεί πια τα οφέλη, αλλά δεν γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες. Συχνά αξιοποιεί
υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες όμως πολλές φορές εξαντλούνται σε τεχνολογικο-κεντρικές προσεγγίσεις εγκατάστασης συστημάτων. Αυτός ο τεχνολογικός
κύκλος σύγχυσης, κρατά πολλές μικρές
και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στο
ψηφιακό σκοτάδι.
Υπάρχει όμως μια σημαντική εξέλιξη!
Η σημαντική εξάπλωση της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, άλλαξε τις συνήθειες των πολιτών. Οι Έλληνες καταναλωτές

Δεν έχουν βελτιωθούν σημαντικά
οι δεξιότητες στη χρήση και εφαρμογή των
νέων τεχνολογιών στο “επιχειρείν”
της μικρής και μεσαίας επιχείρησης

«Δισταγμοί» των Ελληνικών Επιχειρήσεων
σήμερα, σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά, αναζητούν, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα μέσω Διαδικτύου. Ενημερώνονται αξιοποιώντας μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Social Media). Επηρεάζονται
από νέες μορφές προώθησης στο Διαδίκτυο. Αυτό το νέο, δυναμικό καταναλωτικό κοινό είναι η νέα παράμετρος
ζήτησης που ωθεί τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στο να αγκαλιάσουν τις νέες
τεχνολογικές δυνατότητες.
Η εταιρεία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”
αξιοποιεί αυτές τις παρατηρήσεις, ώστε
να κάνει τις δράσεις της πιο ελκυστικές
για την “πραγματική” οικονομία. Κατ’
αρχάς, οι δυνατότητες συμμετοχής των
επιχειρήσεων ενισχύονται. Για παράδειγμα, η δράση «digi-retail» που τώρα υλοποιείται καινοτομεί σε πολλά επίπεδα.
Πρώτον, απευθύνεται για πρώτη φορά
σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων λιανικής,
από πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως
προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Δεύτερον, επιτρέπει επενδύσεις με μεγάλους
συγκριτικά προϋπολογισμούς, ώστε να
καλύψει τις πραγματικές ανάγκες όλων
των επιχειρήσεων. Τρίτον, έχει αυξημένα
ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων που φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τέταρτον, δεν
περιορίζεται πια μόνο στη δημιουργία
ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά στοχεύει πολύ περισσότερο στην εξωστρέφεια και την εσωτερική αναδιάρθρωση
με υπηρέτη τις νέες τεχνολογίες.
Από την άλλη, παραμένει ακόμη ισχυρή η ανάγκη για απόκτηση δεξιοτήτων
από τους μικρούς επιχειρηματίες, στα
δεδομένα και τις εξελίξεις του “ψηφιακού επιχειρείν”. Παρ’ ότι τέτοιες δράσεις
βρίσκονται εκτός του πλαισίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή
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Η “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” θα συνεχίσει
με νέες δράσεις να προσφέρει το
«ευεργετικό άγγιγμα» των νέων τεχνολογιών στις
επιχειρήσεις σε ακόμη περισσότερους κλάδους
της «πραγματικής οικονομίας» της χώρας μας

Σύγκλιση”, εντούτοις σε συνεργασία με
το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας σχεδιάζουμε να
προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες, που
διευκολύνουν όχι μόνο την πρόσβαση
σε εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, αλλά και σε απόκτηση επιχειρηματικής γνώσης σε αυτά τα νέα τεχνολογικά
πεδία. Παράλληλα, η εταιρεία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” με νέες δράσεις θα
συνεχίσει να προσφέρει το “ευεργετι-

κό άγγιγμα” των νέων τεχνολογιών στις
επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγικότητα, σε ακόμη περισσότερους
κλάδους της “πραγματικής οικονομίας”
της χώρας μας.

Ο κύριος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης είναι
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
“Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”.
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