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Επιχειρηματικόςμονόδρομος
οψηφιακόςμετασχηματισμός
Για το 82 των εταιρειών συνιστά αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης

Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@naftemporiki.gr

Κεντρική
στρατηγική ανάπτυξης

αποτελεί ο Ψηφιακός

Μετασχηματισμός
για 8 στις lO επιχειρήσεις σύμφωνα

με νέα έρευνα του Εθνικού

Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Παράλληλα διευρύνεται το ηλεκτρονικό

επιχειρείν και παγιώνεται

η υιοθέτηση ψηφιακών μέσων

επικοινωνίας και αυτοματοποίησης

των επιχειρηματικών
αποφάσεων Με βάση τα αποτελέσματα

της έρευνας η πλειονότητα

των επιχειρήσεων στο
σύνολο της χώρας 82 δηλώνει
ότι δίνει έμφοση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό αξιολογώντας
τον ως πολύ σημαντική ή ση¬

μαντική συνεχή αναπτυξιακή
στρατηγική Η ενίσχυση των

ψηφιακών

δεξιοτήτων του προσωπικού

αποτελεί προτεροιότητα
για την πλειονότητα των επιχειρήσεων

πολύ σημαντική στρατηγική

για το 43 και σημαντική
στρατηγική για το 41
Η έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες

αφορά όλους τους το¬

μείς επιχειρηματικής λειτουργίας
και συγκεκριμένα τη συνεχή

βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών

ή υπηρεσιών 4l των επιχειρήσεων

την αναδιοργάνωση
των διαδικασιών της επιχείρησης

συστήματα ERP 32
την ενίσχυση της εφοδιαστικής
αλυσίδας 27 και την εφαρμογή

συστημάτων CRM 26

Παράλληλα πρωτοπόρες ψηφιακές

τεχνολογίες όπως οι τεχνολογίες

στους τομείς της κυ
βερνοασφάλειας 37 και του
υπολογιστικού νέφους 36
αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες

για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων

Παράλληλα εξετάστηκε και
ο βαθμός επιτάχυνσης του ψηφιακού

μετασχηματισμού των
επιχειρήσεων το 2020 παρου¬

σιάζοντας συγκριτικά στοιχεία
για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν

τόσο στην παρούσα
στατιστική έρευνα του ΕΚΤ με
έτος αναφοράς το 2020 όσο και
στην πρώτη έρευνα της σειράς 0
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
των ελληνικών επιχειρήσεων
20l6-2018

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι
πολλές από τις νέες ψηφιακές
διαδικασίες που χρησιμοποίησαν

για την απρόσκοπτη λειτουργία

τους θα παραμείνουν
και μετά την πανδημία με κυριότερες

την υιοθέτηση ή ενίσχυση

ψηφιακών μέσων επικοινωνίας

84 την υιοθέτηση
της τηλεργασίας 60 και τη
αυτοματοποίηση των διαδικασιών

ληψης αποφάσεων 44
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