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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα : Big data analytics and firm performance: A case
study of the banking sector
Οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων θεωρούνται ευρέως ως μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στις
ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές κοινότητες. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που
δρομολογούν μεγάλες πρωτοβουλίες για τα δεδομένα, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη
κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετατρέπουν τις δυνατότητες αυτών
των τεχνολογιών σε επιχειρηματική αξία. Οι περισσότερες ερευνητές λειτουργούν υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει ομοιογένεια στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις
δυνατότητες που έχουν μέσα από τα big data analytics και ότι οι σχετικοί πόροι έχουν παρόμοια
σημασία ανεξάρτητα από το πλαίσιο . Η παρούσα διπλωματική βασίζεται στη θεωρία ResourceBased View και διερευνά τις διαμορφώσεις των πόρων και τους σχετικούς παράγοντες που οδηγούν
σε κέρδη τις επιχειρήσεις από τις επενδύσεις μεγάλων αναλυτικών στοιχείων. Πραγματοποιήσαμε
μια ποιοτική έρευνα σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο για να
περιγράψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις αυτές κατά την διαδικασία
υλοποίησης της απόφασης να εισέλθουν στον χώρο των Big Data Analytics και πως αυτές
οργανώνονται. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με μέλη του οργανισμού
μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων.

Λέξεις Κλειδιά: << Big data analytics, Πόροι επιχείρησης, Απόδοση επιχείρησης ,Resource-Based
View , Ποιοτική έρευνα >>

Abstract
This thesis focuses on: "Big data anal ytics and firm perfor mance: A case study of
the banking sector"
Big data anal ytics are widel y regarded as a maj or technological development in
the academic and business communities. Despite the growing number of fir ms
launching big data initiatives, there is still limited underst anding of how
businesses are turning these technologies into business value. Most researchers
operate on the assumption that there is homogeneit y in the way that businesses
develop their capabil ities through bi g data anal ytics and that the resources
invol ved are si milarly relevant regardless of con text. This thesis is based on the
Resource -Based View theory and explores the resource configurations and related
factors that drive business profits from big data anal ytics invest ments. We
conducted a qualitative research in an or gani zation operating in t he banking
industry to describe t he challenges that these organizations face in the process of
implementing the deci sion to enter the Bi g Data Anal ytics field and how they are
organi zed. This resear ch was conducted through inter views with members of the
organi zation through semi -structured inter vi ews

Keywords: << Big data analytics, Business resources, Firm performance, Resource-Based View
,Qualitative Research >>
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1
Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή
Ο όρος Big Data θεωρήθηκε ευρέως ως μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη τόσο από τους
ερευνητές σε ακαδημαϊκό – ερευνητικό επίπεδο, όσο και από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε
επιχειρησιακό επίπεδο. Αρχικά, διαμορφώθηκε από μεγάλους οργανισμούς αλλά και
κρατικούς φορείς που ήταν αναγκαίο να διαχειριστούν δεδομένα τα οποία είχαν μεγάλο όγκο.
Αυτά, αφορούσαν δεδομένα από το διαδίκτυο , επιστημονικά δεδομένα από προσομοιώσεις ή
ακόμη και από πειράματα. Τα Big Data καθίστανται ένα θέμα που έχει επισημανθεί στα πεδία
των πληροφοριακών συστημάτων, της διοίκησης και της κοινωνικής επιστήμης (Constantiou
& Kallinikos, 2015).
Ζούμε στην "Εποχή των Δεδομένων", με δεδομένα που παράγονται από όλους τους κλάδους
και τους δημόσιους φορείς με έναν πρωτοφανή και συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό (McAfee, et
al 2012). Όπως δείχνει η το ίδιο το όνομα, τα μεγάλα δεδομένα αναπτύσσονται συνήθως για
να αναφερθούν σε μεγάλους όγκους δεδομένων που δημιουργούνται και διατίθενται στο
Διαδίκτυο και στα υπάρχοντα ψηφιακά μέσα. (Constantiou & Kallinikos, 2015). Ως
αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη προσοχή τόσο από τους ακαδημαϊκούς όσο και από τους
επαγγελματίες για την αξία που μπορούν να δημιουργήσουν οι οργανισμοί μέσω της χρήσης
των big data (Manyika et al., 2011). Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην ταχεία εξέλιξη των
μεγάλων τεχνολογικών δεδομένων και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις
δυνατότητες των Big Data. Σύμφωνα με μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα μεταξύ 720

επιχειρήσεων, το 64% των οργανισμών έχει ήδη επενδύσει ή έχουν σχέδια να
πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα Big Data (Gartner 2013). Πρόσφατες έρευνες
υποδεικνύουν ότι τα μεγάλα δεδομένα είναι η κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικής
επιτυχίας σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών (McAfee et al. 2012).
Ωστόσο, υπάρχει πολύ λιγότερη έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί
πρέπει να αλλάξουν για να συμπεριλάβουν αυτές τις καινοτομίες και ποια επιχειρηματική
αξία μπορούν να αντλήσουν από αυτές (McAfee, et al. 2012). Επιπροσθέτως , υπήρξε μια
μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία που οδήγησε τους οργανισμούς να πραγματοποιήσουν
σημαντικές επενδύσεις στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν πώς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους για να δημιουργήσουν αξία (Constantiou & Kallinikos,
2015). Η βασική υπόθεση της ανάλυσης δεδομένων βασίζεται στο ότι με την ανάλυση
μεγάλων όγκων μη δομημένων δεδομένων από πολλαπλές πηγές μπορούν να δημιουργηθούν
ενεργές γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεταμορφωθούν και να
αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους (Chen, et al 2012) . Η
απόκτηση τέτοιων γνώσεων που παράγονται από δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά
για οργανισμούς που δρουν σε δυναμικά και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακά περιβάλλοντα,
όπου η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων είναι κρίσιμη (Wamba et al., 2017). Παρά τις
πολλές υποσχέσεις από τις big data analytics, υπήρξε σημαντικά λιγότερη έρευνα σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις πρέπει να δομηθούν για να δημιουργήσουν
επιχειρηματική αξία από αυτές τις επενδύσεις και μια περιορισμένη κατανόηση της
αλληλεπίδρασης παραγόντων που οδηγούν σε κέρδη (Vidgen, et al 2017).
Υπάρχει συνεπώς, περιορισμένη κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσεγγίσουν τις μεγάλες πρωτοβουλίες τους για τα δεδομένα και
την ελλιπή εμπειρική στήριξη για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό ότι αυτές οι επενδύσεις
οδηγούν σε οποιαδήποτε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία (Mikalef et al, 2017) . Με άλλα
λόγια, τα μεγάλα δεδομένα από μόνα τους είναι απίθανο να αποτελέσουν πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις θα συλλέξουν
δεδομένων από διάφορες πηγές (Carr 2003). Ομοίως, οι επενδύσεις από μόνες τους για την
συλλογή δεδομένων , είναι απίθανο να δημιουργήσουν ανώτερες ικανότητες (Ross et al
2013). Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν έναν
συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογικών, ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων για να
δημιουργήσουν μια ικανότητα που είναι δύσκολο να μιμηθούμε και να μεταφέρουμε (Vidgen
et al., 2017). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόζουν συνεχώς τους πόρους
τους σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς (Teece 2014, Teece et all 1997).
Ωστόσο, για να γίνει αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τους
διάφορους πόρους που απαιτούνται για την οικοδόμηση αυτής της ικανότητας. (Constantiou

& Kallinikos, 2015). Μια μεγάλη ικανότητα της ανάλυσης δεδομένων ορίζεται ως η
ικανότητα μιας επιχείρησης να συλλάβει και να αναλύει δεδομένα προς την κατεύθυνση της
παραγωγής πληροφοριών μέσω της αποτελεσματικής ενορχήστρωσης και ανάπτυξης των
δεδομένων, της τεχνολογίας και του ταλέντου της (Mikalef et al., 2018).
Αναγνωρίζοντας αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οργανώσεις-εταιρίες υπάρχει
επαρκής θεωρητική βιβλιογραφία για την σημασία των big data στις επιχειρήσεις. Παρ 'όλα
αυτά, οι εμπειρικές μελέτες επί του θέματος είναι ακόμα αρκετά σπάνιες, ειδικά για να
εξηγηθεί πώς μπορούν να επιτευχθούν τα κέρδη και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην
επίτευξη αυτών (Mikalef et al, 2017, Vidgen et al., 2017) .

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Παρά τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που δρομολογούν μεγάλες πρωτοβουλίες για τα
δεδομένα , υπάρχει ακόμα περιορισμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις
μετατρέπουν τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών σε επιχειρηματική αξία. Είναι
προφανές ότι η σωστή αξιοποίηση των Big Data Analytics είναι σημαντική στην βελτίωση
της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις καθώς θα τις οδηγήσει να αποκτήσουν στρατηγικό
πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Καθώς εμπειρικές μελέτες σχετικά με τον τρόπο
προσέγγισης των τεχνολογιών είναι περιορισμένες η διπλωματική έχει σκοπό να εντοπίσει
ποιες είναι οι ενέργειες που κάνουν οι επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τα δεδομένα με
σκοπό την ορθή εκμετάλλευσή τους ώστε να επιφέρουν αξία σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, η
διπλωματική διερευνά τις διαμορφώσεις των πόρων και τους σχετικούς παράγοντες που
οδηγούν σε κέρδη από τις επενδύσεις στα big data analytics σε ένα χρηματοοικονομικό
οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο.

1.2.1 Συνεισφορά

Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
1) Ποιοι συνδυασμοί πόρων των big data analytics επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτύχουν
υψηλή απόδοση ;
2) Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν χρησιμοποιούνται πόροι
για τα big data analytics;

Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής:
1. Εισαγωγή
2. Ιστορικό και πλαίσιο έρευνας
3. Θεωρητικό υπόβαθρο
4. Case study in banking sector
5. Μέθοδος έρευνας
6. Ευρήματα

1.3 Οργάνωση κειμένου
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τα big data
analytics και την επιχειρησιακή αξία που προσδίδουν και επισημαίνονται τα κενά που αυτή η
διπλωματική προσπαθεί να απαντήσει. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το
ερευνητικό πλαίσιο που στηριζόμαστε καθώς και συναφείς εργασίες. Επίσης αναφερόμαστε
και στη θεωρία που στηρίζεται η διπλωματική. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το case study
που υλοποιήσαμε. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η μέθοδος που ακολουθήσαμε. Τέλος, στο
Τμήμα 6 συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας, καθώς παρουσιάζονται οι περιορισμοί και
μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

2
Ιστορικό και πλαίσιο έρευνας

2.1 Big data
Ο όρος "μεγάλα δεδομένα" χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μαζικά, σύνθετα και σε
πραγματικό χρόνο δεδομένα που απαιτούν εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης, ανάλυσης και
επεξεργασίας για την εξαγωγή πληροφοριών (Beyer & Laney 2012). Τα Big Data
θεωρήθηκαν από πολλούς ως τα επόμενα σύνορα για την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και
την παραγωγικότητα (Manyika et al., 2011 ). Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη προσοχή τόσο
από τους ακαδημαϊκούς όσο και από τους επαγγελματίες του τομέα σχετικά με την αξία που
μπορούν να δημιουργήσουν οι οργανισμοί μέσω της χρήσης των μεγάλων δεδομένων για την
επίτευξη των οργανωτικών στόχων τους. (Mikalef et al., 2019).
Αρκετοί ορισμοί των big data έχουν τεθεί μέχρι σήμερα σε προσπάθειες με σκοπό να γίνει
διάκριση του φαινομένου των μεγάλων δεδομένων από τις συμβατικές προσεγγίσεις που
βασίζονται σε data-driven ή business analytics (πίνακας 1.1) (Mikalef, et al 2017) .

Πίνακα 1.1
Δείγμα ορισμών Big Data
Συγγραφείς
Russom (2011)

Ορισμοί
Τα μεγάλα δεδομένα περιλαμβάνουν την αποθήκευση
δεδομένων, τη διαχείριση, την ανάλυση και την απεικόνιση
πολύ μεγάλων και σύνθετων συνόλων δεδομένων

White (2011)

Τα μεγάλα δεδομένα αφορούν κάτι περισσότερο από απλά
την ικανότητα χειρισμού μεγάλων όγκων δεδομένων.
Αντιθέτως,

αντιπροσωπεύει

ένα

ευρύ

φάσμα

νέων

αναλυτικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων.
Αυτά τα νέα συστήματα χειρίζονται μια μεγάλη ποικιλία
δεδομένων, από sensor data έως δεδομένα από το web και τα
κοινωνικών μέσα, βελτιωμένες αναλυτικές δυνατότητες,
επιχειρηματική ευφυΐα που βελτιώνει την ευελιξία των
επιχειρήσεων, επιτρέποντας τις αυτόματες δράσεις σε
πραγματικό χρόνο και λήψη αποφάσεων εντός της ημέρας,
ταχύτερους εξοπλισμούς υπολογιστών και cloud computing .
Η

υποστήριξη

μεγάλων

δεδομένων

συνεπάγεται

το

συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών ώστε να καταστούν
δυνατές νέες λύσεις που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά
οφέλη στην επιχείρηση

Beyer and Laney (2012)

Είναι τα στοιχεία υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας και / ή
μεγάλης ποικιλίας που απαιτούν νέες μορφές επεξεργασίας
για να επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων, την ανακάλυψη
γνώσεων και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών

McAfee et al. (2012)

Τα big data , όπως και τα analytics
συλλέξουν

πληροφορίες

από

τα

επιδιώκουν να

δεδομένα

και

να

μεταφράσουν αυτό σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Ωστόσο,
υπάρχουν τρεις βασικές διαφορές: ταχύτητα (Velocity),
ποικιλία (variety) , όγκος(volume)

Gantz and Reinsel (2012)

Τα μεγάλα δεδομένα επικεντρώνονται σε τρία βασικά
χαρακτηριστικά: τα ίδια τα δεδομένα, την ανάλυση των
δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
αναλυτικών στοιχείων που επιτρέπουν τη δημιουργία
επιχειρηματικής αξίας από άποψη νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών

Boyd and Crawford (2012)

Μεγάλα δεδομένα: ένα πολιτισμικό, τεχνολογικό και
ακαδημαϊκό φαινόμενο που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση
μεταξύ :
(1) Τεχνολογίας: μεγιστοποίηση της υπολογιστικής ισχύος
και αλγοριθμική ακρίβεια για τη συλλογή, ανάλυση,
σύνδεση και σύγκριση μεγάλων συνόλων δεδομένων.
(2) Ανάλυση: αντλώντας από τα μεγάλα σύνολα δεδομένων
για τον εντοπισμό των προτύπων για την δημιουργία
οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών και νομικών αξιώσεων.
(3) Μυθολογία: η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι τα

μεγάλα σύνολα δεδομένων προσφέρουν μια ανώτερη μορφή
νοημοσύνης και γνώσης που μπορούν να δημιουργήσουν
γνώσεις που ήταν προηγουμένως αδύνατες, με την αύρα της
αλήθειας, της αντικειμενικότητας και της ακρίβειας

Schroeck et al. (2012)

Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας συνδυασμός όγκου,
ποικιλίας, ταχύτητας και αληθείας που δημιουργούν μια
ευκαιρία για τις οργανώσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη σημερινή ψηφιοποιημένη αγορά

Constantiou and Kallinikos (2015)

Τα μεγάλα δεδομένα συχνά αντιπροσωπεύουν διάφορα
αρχεία για το πού βρίσκονται τα μεγάλα και μεταβαλλόμενα
πλήθη του διαδικτύου. Συχνά είναι άγνωστα , υπό την έννοια
ότι

παράγοντται

για

γενικούς

σκοπούς

ή

σκοπούς

διαφορετικούς από εκείνους που αναζητούν big data
crunching. Βασίζεται σε ποικίλες μορφές και τρόπους
επικοινωνίας (π.χ. κείμενο, εικόνα και ήχο), δημιουργώντας
σοβαρά προβλήματα μετάφρασης και συμβατότητας. Τα
μεγάλα

δεδομένα

αναφερθούν

αναπτύσσονται

σε

μεγάλους

συνήθως

όγκους

για

δεδομένων

να
που

δημιουργούνται και διατίθενται στο Διαδίκτυο και στα
τρέχοντα οικοσυστήματα των ψηφιακών μέσων

Akter et al. (2016)

Τα μεγάλα δεδομένα ορίζονται με τα 5 'Vs:' τον όγκο(
volume), την ταχύτητα (velocity), την ποικιλία (variety), την
ακρίβεια (veracity) και την αξία (value).
Ο 'Όγκος' αναφέρεται στις ποσότητες των μεγάλων
δεδομένων, τα οποία αυξάνουν εκθετικά.
Η 'Ταχύτητα' είναι η ταχύτητα συλλογής, επεξεργασίας και
ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Η

"ποικιλία"

αναφέρεται

στους

διάφορους

τύπους

δεδομένων που συλλέγονται σε μεγάλα περιβάλλοντα
δεδομένων.
Η "ακρίβεια" αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία των πηγών
δεδομένων.
Τέλος,

η

στρατηγικά

"'αξία"
και

αντιπροσωπεύει

πληροφοριακά

τα

οφέλη

συναλλακτικά,
των

μεγάλων

δεδομένων

Μερικοί μελετητές επικεντρώνονται στην προέλευση των δεδομένων, δίνοντας έμφαση στα
διάφορα κανάλια από τα οποία συλλέγονται, όπως τα επιχειρηματικά πληροφοριακά
συστήματα, τις συναλλαγές με πελάτες, μηχανές ή αισθητήρες, κοινωνικά μέσα, κινητά
τηλέφωνα ή άλλες συσκευές, περιεχόμενο δικτύου καθώς και από σήματα GPS (Chen et al.
2015; Opresnik & Taisch 2015). Η πλειοψηφία των μελετητών υπογραμμίζει τα τρία Vs που
χαρακτηρίζουν μεγάλα δεδομένα: τον όγκο, την ταχύτητα και την ποικιλία (McAfee et al.
2012, Davis 2014, Sun et al. 2015). Ο όγκος αναφέρεται στο καθαρό μέγεθος του συνόλου

δεδομένων λόγω της συνάθροισης ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών και ενός ακόμη
μεγαλύτερου συνόλου παρατηρήσεων για κάθε μεταβλητή (George et al. 2016). Επιπλέον,
πολλοί ορισμοί υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η ποσότητα
των δεδομένων, που εκφράζεται συνήθως σε petabytes ή exabytes, που χρησιμοποιούνται από
τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων (White 2011, Boyd & Crawford 2012). Η
“ποικιλία” αναφέρεται στην πληθώρα των δομημένων και αδόμητων πηγών δεδομένων, οι
οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο, δίκτυα και γραφικά
(Constantiou & Kallinikos 2015; George et al. 2016). Ενώ δεν υπάρχουν καθολικά κριτήρια
αναφοράς για τον προσδιορισμό του όγκου, της ταχύτητας και της ποικιλίας των μεγάλων
δεδομένων, τα όρια καθορισμού εξαρτώνται από το μέγεθος, τον τομέα και τη θέση της
επιχείρησης και υπόκεινται σε μεταβαλλόμενα όρια με την πάροδο του χρόνου (Gandomi
and Haider 2015). Με την πάροδο των ετών, άλλοι έχουν διαστασιοποιήσει περαιτέρω τα
μεγάλα δεδομένα για την "αλήθεια"(veracity) (δηλαδή, ακαταστασία των δεδομένων) και της
"αξίας"(value) (δηλαδή τα προηγουμένως άγνωστα στοιχεία) (T. Davenport, 2014) .

2.2 Big data analytics και επιχειρηματική αξία
Για να γίνει πιο εμφανής η διάκριση μεταξύ big data και big data analytics, κάποιοι μελετητές
χρησιμοποιούν τον όρο big data analytics για να τονίσουν τη διαδικασία και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για να εξαγάγουν ιδέες από μεγάλα δεδομένα. Στην ουσία, τα big data
analytics περιλαμβάνουν όχι μόνο την οντότητα επί της οποίας πραγματοποιείται η ανάλυσηδηλαδή τα δεδομένα - αλλά και τα στοιχεία υποδομής, εργαλείων, μέσων οπτικοποίησης και
παρουσίασης των αποτελεσμάτων ( Mikalef, et al 2017).
Παρά την τεράστια πλειοψηφία των ισχυρισμών σχετικά με την αξία των big data analytics ,
οι λίγες εμπειρικές ερευνητικές μελέτες κατέδειξαν μια θετική σχέση μεταξύ της απόφασης
να επενδύσουν σε όλη την επιχείρηση την ανάπτυξη μεγάλων αναλυτικών στοιχείων και
επιδόσεων (Gupta & George, 2016 , Wamba et αl., 2017). Μέσα από των big data analytics,
οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να ανιχνεύσουν αναδυόμενες ευκαιρίες και απειλές, να
δημιουργήσουν κριτική γνώση και να διαμορφώσουν εκ νέου τις στρατηγικές τους με βάση
τις τάσεις που παρατηρούνται στο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον (Chen et αl 2012) Ως
αποτέλεσμα, ο σημαντικότερος ανταγωνιστικός διαφοροποιητής που παρέχει η μεγάλη
ανάλυση δεδομένων έγκειται στο γεγονός ότι διευκολύνει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων
(Abbasi et al., 2016, Mikalef, et al 2019). Οι υπεύθυνοι σήμερα βασίζονται όλο και
περισσότερο στις αποφάσεις τους σε πραγματικό χρόνο που προέρχονται από μεγάλα
δεδομένα και κατευθύνουν όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή
(Constantiou and Kallinikos (2015). Πολλές ερευνητικές εργασίες αποδεικνύουν ότι τα big

data analytics, όταν εφαρμόζονται σε προβλήματα συγκεκριμένων τομέων όπως η
υγειονομική περίθαλψη, η παροχή υπηρεσιών, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και η
εμπορία, μπορούν να προσφέρουν σημαντική αξία (Mikalef et al., 2019, Raghupathi &
Raghupathi, 2014, Waller & Fawcett, 2013, Wang et al., 2016). Επίσης, η διαφημιστική
εκστρατεία που περιβάλλει τα big data analytics είναι εμφανής από τις αυξανόμενες
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα εκείνες που εργάζονται σε
πολύπλοκα και γρήγορα περιβάλλοντα (G. Wang, et al 2016).
Ωστόσο, παρά τους πολλούς ισχυρισμούς ότι η μεγάλη ανάλυση δεδομένων μπορεί να
οδηγήσει σε επιχειρηματική αξία, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά
με τις οργανωτικές πτυχές και τις προκλήσεις που είναι σημαντικές όταν επιχειρούν να
εισέλθουν στο χώρο των BDA (Gupta & George, 2016, Wamba et al., 2017). Επιπροσθέτως,
τονίζεται ότι ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι τα μεγάλα στοιχεία
ανάλυσης δεδομένων μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία, η θεωρία ότι τα big
data analytics οδηγούν σε επιχειρηματική αξία απαιτεί μια βαθύτερη ανάλυση( Sharma et al.
2014). Σημειώνεται ότι οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όταν προσπαθούν
να παράγουν αξία από τα μεγάλα δεδομένα τους και ότι οι προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν
με το πόσο οι αναλύσεις δεδομένων είναι δομημένες (Vidgen et al., 2017).
Ενώ το οργανωτικό ζήτημα καθίσταται όλο και πιο εμφανές στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία
και τις εμπειρικές πρακτικές, υπάρχει ακόμα περιορισμένη κατανόηση σχετικά με τις
οργανωτικές πτυχές που είναι σημαντικές όταν προσπαθούν να αποκτήσουν επιχειρηματική
αξία από μεγάλες επενδύσεις στα big data (Abbasi et al., 2016, Mikalef, Framnes et al.,
2017). Ακόμη περισσότερο, υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το πώς το
περιβάλλον επηρεάζει τέτοιες δυνατότητες και διαμορφώνει τους παράγοντες που είναι
κρίσιμοι για την επίτευξη κερδών (Günther, Mehrizi, Huysman & Feldberg, 2017).
Έως σήμερα έχουν υπάρξει αρκετές μελέτες που προσπαθούν να ορίσουν τις δομικές μονάδες
των μεγάλων δυνατοτήτων της ανάλυσης δεδομένων των επιχειρήσεων (McAfee et al., 2012,
Kamioka & Tapanainen, 2014; Gupta & George, 2016; Mikalef et al., 2016 Wamba et al.,
2017). Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες υιοθετούν τις αντιλήψεις τους από
προηγούμενη βιβλιογραφία της πληροφορικής, με ελάχιστη προσοχή στην ιδιαιτερότητες του
πλαισίου των δεδομένων (Patrick Mikalef et al 2017). Ειδικότερα , οι Gupta και George
(2016) αναπτύσσουν ένα μέτρο, της ικανότητας των επιχειρήσεων να ενορχηστρώνουν τις
μεγάλες αναλύσεις δεδομένων και να παράγουν κέρδη απόδοσης, τα οποία διαχωρίζουν
υλικούς πόρους (π.χ. υποδομή, δεδομένα και οικονομικούς πόρους) , καθώς και τους άυλους
πόρους (συμπεριλαμβανομένης μιας κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα και μιας τάσης για
οργανωτική μάθηση). Παρατηρούμε , ότι τα ευρήματά τους καταδεικνύουν ότι η επένδυση σε

αυτούς τους πόρους συνδέεται με τις αυξημένες επιδόσεις της επιχείρησης. (Patrick Mikalef
et al 2019).
Παλαιότερη έρευνα στον ευρύτερο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων έδειξε ότι η
επιτυχία των έργων της πληροφορικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο στο οποίο
αναπτύσσονται αλλά και από διάφορα στοιχεία έκτακτης ανάγκης (Bechor, Neumann, Zviran,
& Glezer, 2010). Η προϋπόθεση όλων αυτών μελετών είναι ότι ανάλογα με το πλαίσιο της
εξέτασης, υπάρχουν πόροι που θα έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία στην επίτευξη
κερδών (Petter, DeLone, & McLean, 2013). Ωστόσο, στην περίπτωση των big data analytics,
υπάρχει ακόμη περιορισμένη έρευνα που να εξετάζει πόσο σημαντική είναι η σημασία των
πόρων και πώς ο συνδυασμός πόρων και περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις
της απόδοσης στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις μελέτες που έχουν
διεξαχθεί έως σήμερα, βασίζονται στην υπόθεση ότι όλες οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν τις
ίδιες προκλήσεις και, ως εκ τούτου, πρέπει να εστιάσουν τις επενδύσεις τους σε ένα ενιαίο
σύνολο πτυχών (Mikalef, et al 2019).

3
Θεωρητικό υπόβαθρο

3.1 Ερευνητικό πλαίσιο και σχετικές εργασίες
Οι προηγούμενες μελέτες τείνουν να εξετάζουν τον αντίκτυπο των (BDA) στις συνολικές
επιδόσεις ενός οργανισμού (Chen et al., 2015, Akter et al., 2016; Gupta & George,, 2016,
Wamba et al., 2017; Srinivasan and Swink, 2018). Η πλειοψηφία αυτών των μελετών
διαπίστωσε ότι οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν BDA

για να παίρνουν περίπλοκες

αποφάσεις είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά (Chen et al., 2015, Wamba et al., 2017,
Srinivasan and Swink, 2018). Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρική έρευνα από τους (Gupta &
George, 2016) αναγνωρίζει ότι η πρόκληση της απόκτησης επιχειρηματικής αξίας από τα
BDA δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά κυρίως οργανωτική. Επιπλέον, μια εμπειρική έρευνα από
τους Vidgen et al. (2017) περιλαμβάνει μια προσέγγιση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Delphi
με επαγγελματίες μέσω διαφόρων φόρουμ και συνεντεύξεις με διευθυντές τμημάτων
Business Analytics σε τρεις οργανώσεις. Οι τρείς μελέτες που πραγματοποίησαν ενίσχυσαν
τα ευρήματα από την μέθοδο Delphi και τόνισαν ότι οι πέντε βασικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για την είσοδό τους στα BDA αποτελούν : τα δεδομένα, η
τεχνολογία, οι διαδικασίες, τα άτομα και η οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα οι συγγραφείς
τόνισαν ότι οι οργανώσεις χρειάζονται μια σαφή στρατηγική δεδομένων και αναλύσεων, τους
κατάλληλους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν μια πολιτισμική αλλαγή που βασίζεται σε
δεδομένα και να εξετάσουν την ηθική των δεδομένων και των πληροφοριών όταν
χρησιμοποιούν τα δεδομένα για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η καθιέρωση

δεδομένων δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα και απαιτεί από τους οργανισμούς να
οργανώνουν πρώτα τα τμήματα επιχειρηματικών αναλύσεών τους ώστε να περιλαμβάνουν
επιχειρηματικούς αναλυτές, data scientist και προσωπικό πληροφορικής και, δεύτερον, να
ευθυγραμμίζουν την επιχειρησιακή ανάλυση με την επιχειρηματική τους στρατηγική
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των αναλυτών με συστηματικό και συνεκτικό
τρόπο.
Ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες που έχουν στηριχτεί στη θεωρία Resource Based
View (RBV) στην οποία στηρίζεται και η συγκεκριμένη διπλωματική. Η RBV ισχυρίζεται
ότι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από μοναδικούς συνδυασμούς πόρων οι
οποίοι είναι οικονομικά πολύτιμοι, σπάνιοι και δύσκολα μπορούν να μιμηθούν (Barney et al
2011) . Η θεωρία RBV προτείνει ότι οι οργανωτικοί πόροι αποτελούν τη βάση για
βελτιωμένη απόδοση της επιχείρησης. Οι οργανωτικοί πόροι μπορεί να είναι υλικοί ή άυλοι
και να περιλαμβάνουν οργανωτικές, ανθρώπινες και τεχνικές δυνατότητες (Shanks & Sharma
2011).
Σύμφωνα με μια προσέγγιση που βασίζεται στην θεωρία RBV, οι Gupta και George (2016)
αναφέρουν ότι η αξία από τα BDA είναι αποτέλεσμα ωριμότητας σε μεγάλους, υλικούς και
άυλους πόρους που σχετίζονται με τους ανθρώπους. Στην εργασία τους οι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι οι άυλοι πόροι, όπως η κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα και η τάση
προς την οργανωτική μάθηση, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της
επιχειρηματικής αξίας μέσω των BDA. Με βάση το ίδιο σύνολο πόρων, οι Mikalef et al.
(2019) παρουσιάζουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορεί να προκύψει αξία και
βρίσκουν θετικές επιδράσεις σε επιχειρήσεις με βαθμιαίες και ριζοσπαστικές καινοτόμες
δυνατότητες. Επιπλέον, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση από τους Mikalef et al. (2018)
παρουσιάζουν μελέτες σχετικά με την επιχειρηματική αξία των BDA και παρουσιάζουν ένα
πλαίσιο έρευνας που υπογραμμίζει τη σημασία των παραγόντων που σχετίζονται με τις
διαδικασίες, τους ανθρώπους, την τεχνολογία, την οργάνωση και τα δεδομένα.
Παρά το γεγονός ότι οι μελέτες παρουσιάζουν τους πόρους που συμβάλλουν στην επίτευξη
του κέρδους από τα BDA, δεν εξετάζουν τις σχετικές αλληλεξαρτήσεις τους καθώς και τη
σημασία τους ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες και το πλαίσιο που εφαρμόζονται.
Πολλά σχόλια στις έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί υπό ποιες
συνθήκες οι δυνατότητες των BDA προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ιδιαίτερα λόγω του
υψηλού κόστους που συνδέεται με την ανάπτυξή τους (Abbasi et al., 2016). Επιπλέον, οι
δομές πόρων και λήψης αποφάσεων που διέπουν τις αλληλεξαρτήσεις τους είναι ένας τομέας
που μέχρι σήμερα έχει λάβει ανεπαρκή προσοχή (Sharma et al., 2014). Τα συμπεράσματα
από διάφορες προσεγγίσει που έχουν γίνει, υπογραμμίζουν ότι πολλές εταιρίες που
εγκαταλείπουν την είσοδο στo χώρο των big data, επειδή προσπαθούν να μιμηθούν τον

“δρόμο”

που ακολούθησαν άλλες επιχειρήσεις και συχνά αποτυγχάνουν επειδή δεν

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν (Kiron,
2017). Ενώ τα δεδομένα, η τεχνολογία, οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και η οργάνωσή τους
αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη υψηλής απόδοσης της επιχείρησης , οι τρόποι
με τους οποίους είναι διαρθρωμένοι οι παραπάνω πόροι και ο βαθμός στον οποίο είναι
σημαντικοί υποστηρίζεται ότι διαφέρουν ανάλογα με ορισμένους παράγοντες (Mikalef et al
2019). Επιπροσθέτως, υπάρχει μέχρι στιγμής περιορισμένη έρευνα σχετικά με τη σχέση
μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών και με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το ένα
χαρακτηριστικό το άλλο (Mikalef et al., 2018).

3.2 Θεωρητική Προοπτική
3.2.1 Εισαγωγή στη θεωρία Resource Based View
Η διπλωματική εργασία βασίζεται στη θεωρία Resource Based View η οποία αναλύει και
ερμηνεύει τους πόρους των οργανώσεων για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι
οργανισμοί επιτυγχάνουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η RBV επικεντρώνεται στην
έννοια των δύσκολων προς μίμηση χαρακτηριστικών της επιχείρησης ως πηγές ανώτερης
απόδοσης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Barney 1986, Hamel and Prahalad, 1996). Οι
πόροι που δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν ή να αγοραστούν, που απαιτούν εκτεταμένη
γνώση ή σημαντική αλλαγή στο οργανωτικό κλίμα και τον πολιτισμό, είναι πιο πιθανό να
είναι μοναδικοί για τον οργανισμό και επομένως πιο δύσκολο να μιμηθούν από τους
ανταγωνιστές Conner (1991) .Σύμφωνα με τον Conner η διακύμανση των επιδόσεων μεταξύ
των επιχειρήσεων εξαρτάται από την κατοχή μοναδικών εισροών και δυνατοτήτων .Η RBV
λαμβάνει μια συγκεκριμένη προοπτική για το γιατί οι οργανώσεις επιτυγχάνουν ή
αποτυγχάνουν στην αγορά (Dicksen, 1996). Οι πόροι που είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, αμιγείς
και μη υποκατάστατοι δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να
διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, για υψηλότερες επιδόσεις (Collis &
Montgomery, 1995)

3.2.2 Η θεωρία Resource Based View στις επιχειρήσεις

Αυτό που ξεκίνησε κυρίως ως μια γενική άποψη της επιχείρησης έχει γίνει «ευρέως γνωστό
ως μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές θεωρίες για την περιγραφή, την εξήγηση και την
πρόβλεψη οργανωτικών σχέσεων» σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων (Barney et al

2011, Kozlenkova et al 2014) . Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο και χρειάστηκε να εξελιχθεί η
RBV για περισσότερες από τρεις δεκαετίες (Gupta & George 2016). Ενώ στην βιβλιογραφία
στρατηγικής και management έχουν προταθεί αρκετές άλλες θεωρίες της επιχείρησης (π.χ.
transaction cost economics, agency theory, network view, and institutional theory), μόνο η
RBV θεωρεί έναν οργανισμό ως μια συλλογή πόρων και παρουσιάζει ένα ισχυρό πλαίσιο
συνδέοντας όμοιους και ανόμοιους πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να
συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Palmatier et al.
2007).Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου του πλαισίου της μελέτης που πραγματοποιείται στη
διπλωματική , επειδή η γνώση των μεγάλων ειδικών πόρων που διαθέτει μια επιχείρηση και η
εξεύρεση κατάλληλου τρόπου αξιοποίησής τους είναι το κλειδί για την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Marr 2004). Επιπλέον, οι επιστήμονες σε όλους τους
κλάδους των επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι η RBV έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει
διαφορετικά ερευνητικά ρεύματα καθώς και άλλες θεωρίες για τις επιχειρήσεις για να
δημιουργήσει μια γενική στρατηγική θεωρία .Εκτός από την RBV, η knowledge-based view,
η dynamic capabilities και η θεωρία έκτακτης ανάγκης (contingency theory) έχουν κερδίσει
την προσοχή από τους μελετητές της στρατηγικής για την τεχνολογία πληροφορικής.
(Palmatier et al. 2007).

Ενώ η knowledge-based view και η contingency theory είναι σαν

επεκτάσεις της RBV( Barney et al 2011) μια εμπειρική σύγκριση της contingency theory και
της RBV από τους Oh & Pinsonneault (2007) διαπίστωσε ότι η contingency theory έχει
χαμηλότερη ισχύ από την RBV στο να περιγράψει την απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με
τα έσοδα και την αποδοτικότητα.
Αυτές οι εμπειρικές αποδείξεις είναι σύμφωνες με αρκετές πρόσφατες αλλά και παλαιότερες
μελέτες ,που θεωρούν ότι η RBV είναι μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες στο πεδίο των
πληροφοριακών συστημάτων αλλά και σε άλλες επιχειρηματικές επιστήμες με σκοπό να
εξηγήσει τη σχέση μεταξύ οργανωτικών πόρων και επιδόσεων της επιχείρησης (Gupta &
George 2016). Για παράδειγμα, οι Chae et al. (2014 ) υποδηλώνουν ότι η αξία των πόρων των
πληροφοριακών συστημάτων στις επιδόσεις της επιχείρησης μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω
χρησιμοποιώντας την RBV. Εκτός από το πεδίο του management information system, η
θεωρία RBV είναι μια καλά αποδεκτή θεωρία και σε άλλους κλάδους των επιχειρήσεων
όπως το marketing (Kozlenkova et al, 2014) ,το operations management και η εφοδιαστική
αλυσίδα (Sodhi 2015), το management και η στρατηγικό management ( Barney et al 2011) .
Ουσιαστικά, η RBV αποτελεί βασικό παράδειγμα για τη θεωρητική και εμπειρική
αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ οργανωτικών πόρων και οργανωτικών επιδόσεων στις
επιχειρήσεις (Gupta & George 2016). Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης
είναι να εντοπιστούν ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι πόροι που θα επιτρέψουν στους
οργανισμούς να δημιουργήσουν δυνατότητες μέσω των BDA, οι οποίες με τη σειρά τους θα

οδηγήσουν σε ανώτερες επιδόσεις της επιχείρησης, η επιλογή της RBV ως θεωρητικού
πλαισίου για αυτή τη διπλωματική φαίνεται κατάλληλη. Επίσης , αυτό συμβαδίζει και με
τους Wade & Hulland (2004), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η RBV όχι μόνο αποτελεί ένα
χρήσιμο μέσο για την αξιολόγηση της στρατηγικής αξίας των οργανωτικών πόρων, αλλά και
θέτει μια σαφή σχέση μεταξύ των πόρων ως ανεξάρτητη μεταβλητή και την απόδοση της
επιχείρησης ως εξαρτημένης μεταβλητή.
Πιο συγκεκριμένα, η RBV προτείνει μια επιχείρηση να έχει μια συλλογή υλικών και άυλων
πόρων, αλλά μόνο εκείνοι που είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, αμιγείς και μη υποκατάστατοι είναι
ικανοί να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ( Barney 1986). Αν και η RBV δεν
διαφοροποιεί ρητά τους πόρους και τις δυνατότητες, οι Amit και Schoemaker (1993) ορίζουν
τους πόρους ως περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν και ελέγχονται από μια επιχείρηση.
Συγκριτικά, οι δυνατότητες ορίζονται ως ένας ειδικός τύπος πόρων (Makadok 2001) που
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν και να αναπτύσσουν τους πόρους τους (σε
συνδυασμό) για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (Amit & Schoemaker 1993).
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πόρων που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Όπως για
παράδειγμα ο Barney (1986) το θέτει ως: Οι οικονομικοί πόροι περιλαμβάνουν το χρέος, το
μετοχικό κεφάλαιο, τα διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ. Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν τις
μηχανές, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κτιρίων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν
στις εργασίες τους. Οι ανθρώπινοι πόροι περιλαμβάνουν όλη την εμπειρία, τη γνώση, την
κρίση, την τάση ανάληψης κινδύνου και τη σοφία των ατόμων που σχετίζονται με μια
επιχείρηση. Οι οργανωτικοί πόροι περιλαμβάνουν την ιστορία, τις σχέσεις, την εμπιστοσύνη
και την οργανωτική κουλτούρα που είναι χαρακτηριστικά ομάδων ατόμων που συνδέονται με
μια επιχείρηση, μαζί με την επίσημη δομή αναφοράς μιας επιχείρησης, τα ρητά συστήματα
ελέγχου διαχείρισης και την πολιτική της.
Ο Grant (1996) ταξινομεί περαιτέρω αυτούς τους πόρους σε υλικούς (π.χ. οικονομικούς και
φυσικούς πόρους), ανθρώπινες δεξιότητες (π.χ. γνώση και δεξιότητες των εργαζομένων) και
άυλους (π.χ. οργανωτική κουλτούρα και οργανωτική μάθηση). Η ταξινόμηση των πόρων σε
υλικούς, ανθρώπινες δεξιότητες και άυλα στοιχεία έχει χρησιμοποιηθεί ενεργά στη
βιβλιογραφία για τις ικανότητες των πληροφοριακών συστημάτων (Bharadwaj 2000, Teece
2014).

4
Case study in banking sector

4.1 Περιγραφή εταιρίας
Το case study που ακολουθεί αφορά ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό οργανισμό που
δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο κι ο οποίος μετρά πάνω από 80 χρόνια ζωής και
διαθέτει περισσότερα από 50 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και
περισσότερους από 500 υπαλλήλους , αλλά έχει σχετικά μικρότερο μέγεθος από τους
ανταγωνιστές του. Ο οργανισμός που εξετάζεται δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση
κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια
σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και
υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου
οργανισμού είναι πως το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του κατέχει ένα ασφαλιστικό
ταμείο του δημοσίου.
Ο τραπεζικός τομέας δέχθηκε σημαντικό πλήγμα από την ύφεση που συρρίκνωσε την
ελληνική οικονομία, επιδεινώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών, καθώς και
την

κεφαλαιακή

τους

επάρκεια,

με

το

κράτος

να

προχωρεί

σε

διαδοχικές

ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών. Τα έτη 2016 - 2017 χαρακτηρίστηκαν από
μία γενικευμένη και έντονη προσπάθεια, ,ώστε ο ελληνικός τραπεζικός τομέας να επανέλθει
σε περιβάλλον κανονικότητας, αποκαθιστώντας

η θέση του στο χώρο της ελληνικής

οικονομίας, με στόχο των ενίσχυση την ικανότητα τους να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές
ανάγκες της χώρας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέα διοίκησης στα τέλη του 2016, η τράπεζα έχει
ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο σε σχέση με αυτόν του παρελθόντος, με τεράστιες
προσπάθειες εξυγίανσης των οικονομικών με τη χρήση διαφόρων μέτρων, όπως εθελούσιες
εξόδους, γενικότερη μείωση των λειτουργικών δαπανών και τιτλοποίηση του προβληματικού
χαρτοφυλακίου της τράπεζας προκειμένου να μειώσει το ποσοστό των κόκκινων δανείων που
κατέχει. Επιπλέον, η Διοίκηση της τράπεζας προχώρησε άμεσα στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση ενός προγράμματος μετασχηματισμού μέσω του επανασχεδιασμού των
εσωτερικών δομών της τράπεζας και της θεσμοθέτηση νέων κανονισμών και πολιτικών,
παράλληλα με την αναβάθμιση των δικτύων παροχής των υπηρεσιών και των υποδομών
πληροφορικής.

Στο πλαίσιο

αυτό,

προχώρησε

στην

επανατοποθέτηση και

στον

επανασχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων, με
γνώμονα τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό του, προσαρμόζοντας παράλληλα την
οργανωτική δομή, στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνονται στο
μέγεθος της τράπεζας, στους στρατηγικούς στόχους και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου
τραπεζικού ιδρύματος. Στόχος είναι η επαναφορά της Τράπεζας σε διοικητική, λειτουργική,
επιχειρηματική και εποπτική κανονικότητα.
Στα τέλη του 2018, και με την τεχνολογική επανάσταση να έχει ήδη ξεκινήσει,
εκσυγχρονίζοντας κι αναβαθμίζοντας τις δυνητικές υπηρεσίες των τραπεζών προς τους
πελάτες τους, η τράπεζα αποφάσισε να εισέλθει σε μια νέα ψηφιακή εποχή με γνώμονα
πάντα την ασφαλή και με υψηλή διαθεσιμότητα παροχή νέων σύγχρονων προϊόντων και
υπηρεσιών στους πελάτες της, διεκδικώντας μια νέα αναβαθμισμένη θέση στον ελληνικό
οικονομικό στίβο . Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του e-banking της τράπεζας,
αποσκοπώντας στη διεύρυνση και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατείας,
παράλληλα µε τη συμπίεση του λειτουργικού κόστους.
Το e-banking της Τράπεζας προσφέρει, µε ιδιαίτερα υψηλή ασφάλεια και ταχύτητα, τη
δυνατότητα στους πελάτες της :


Να διαχειρίζονται µε περισσότερη άνεση και ευκολία τις τραπεζικές υπηρεσίες



Να διενεργούν τις συναλλαγές τους µε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο

τρόπο, σε ελάχιστο χρόνο ανά πάσα χρονική στιγμη, από το σπίτι ή τη δουλειά τους, µέσω
του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου τους.


Να έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την

εβδομάδα


Να έχουν χαμηλό κόστος συναλλαγών και άμεση εξυπηρέτηση

Το e-banking συνεπάγεται ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων, όπως εξοικονόμηση
χρόνου, ευκολία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών και κυρίως διεύρυνση των δυνατοτήτων

για απεριόριστη χρονική και γεωγραφική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς το δίκτυο των
καταστημάτων της είναι περιορισμένο έναντι των ανταγωνιστών της.
Παράλληλα, με την αλλαγή του οργανογράμματος την τράπεζας, ως ένα ακόμη μέτρο
αναδιάρθρωσης του οργανισμού, κρίθηκε απαραίτητο η δημιουργία μιας νέας διεύθυνσης με
αποκλειστικές αρμοδιότητες τη δημιουργία και την υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών
της. Για τον λόγο αυτό, συστάθηκε η Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών με αντικείμενο τη
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της Τράπεζας, μέσω της αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας και της υιοθέτηση νέων ψηφιακών εφαρμογών παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, η νέα Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών, η οποία
εποπτεύεται από τον Chief Digital Officer της Τράπεζας, και ανήκει στις «Κύριες» και
«Κρίσιμες» Διευθύνσεις της Τράπεζας.
Η νέα αυτή Διεύθυνση στελεχώνεται τα εξής τμήματα: το Τμήμα Ανάπτυξης Ψηφιακών
Υπηρεσιών, το Τμήμα Ανάπτυξης Εναλλακτικών Ηλεκτρονικών Δικτύων .
Η νέα Διεύθυνση, καθώς και τα Τμήματα που την απαρτίζουν έχουν στελεχωθεί με
προσλήψεις νέων στελεχών από την αγορά εργασίας, τα οποία έχουν ως στόχο να στηρίξουν
το όραμα της Διοίκησης, δηλαδή να κάνουν την Τράπεζα πρωταγωνιστή στη νέα Ψηφιακή
Εποχή που εισέρχονται τόσο οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, αλλά και ευρύτερα το
καταναλωτικό κοινό.
Από την παραπάνω περιγραφή της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της εν λόγω
τράπεζας είναι σαφές ότι πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας είναι η αύξηση του μεριδίου
αγοράς, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών,
ενεργοποιώντας παράλληλα τη συνεργασία της με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

5
Μέθοδος Έρευνας

5.1 Ποιοτική Έρευνα
Η ποιοτική έρευνα είναι μια επιστημονική μέθοδος παρατήρησης για τη συλλογή μηαριθμητικών δεδομένων (Earl 2014). Αυτός ο τύπος έρευνας "αναφέρεται στις έννοιες, τους
ορισμούς, τα χαρακτηριστικά, και την περιγραφή των πραγμάτων" .Η έρευνα αυτή απαντά
γιατί και πώς μπορεί να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο φαινόμενο και όχι στο πόσο συχνά
(Berg et al., 2012). Οι ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται σε πολλούς
ακαδημαϊκούς κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα στοιχεία των κοινωνικών
επιστημών. Σε λιγότερο ακαδημαϊκά πλαίσια, οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν την
ποιοτική έρευνα στο marketing, τις επιχειρήσεις και τη δημοσιογραφία (Earl 2014).
Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ποιοτική έρευνα οι οποίες
περιλαμβάνουν τις αναλύσεις από κείμενα ή από οπτικό υλικό (π.χ. από βιβλία ή βίντεο) και
συνεντεύξεων (ατομική ή ομαδική) (Silverman 2000). Ωστόσο, οι συνηθέστερες μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα σε ερευνητικό επίπεδο είναι μέσω συνεντεύξεων (Britten 1999) .
Οι ποιοτικές μέθοδοι, όπως οι συνεντεύξεις, πιστεύεται ότι παρέχουν μια «βαθύτερη»
κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων από ό, τι θα μπορούσαν να ληφθούν από καθαρά
ποσοτικές μεθόδους, όπως τα ερωτηματολόγια (Silverman 2000).

Συνεντεύξεις
Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. Πρόκειται για
την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από τον ερευνητή
ή ερωτηθέντα µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζομένων µε το αντικείμενο της
έρευνας (Cohen & Manion, 1992). Με άλλα λόγια πρόκειται για την μέθοδο που έχει ως
αντικείμενό της να σχηματίσει ένα «νοητικό περιεχόμενο» να αποκαλύψει πτυχές της
προσωπικότητας και να αναγνωρίσει συμπεριφορές. Βασικό εργαλείο της είναι η συνομιλία
που πραγματοποιείται μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων προσώπων (Hammarberg et al 2016 ).
Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης ή τυποποίησης της συνέντευξης από τους ερευνητές,
μπορούμε να διακρίνουμε τη δομημένη, την ημι-δομημένη και τη μη δομημένη ποιοτική
συνέντευξη. Σε αυτούς τους τύπους συνέντευξης οι ερευνητές επιδιώκουν να παράγουν όσο
το δυνατόν πλουσιότερο ερευνητικό υλικό δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στην
έρευνα να μιλήσουν για τις αντιλήψεις τους, τις σκέψεις τους ή τις εμπειρίες τους ελεύθερα
και σε βάθος (Robson, 2007).

Είδη συνεντεύξεων :
Α) Δομημένη συνέντευξη : βασίζεται σε αυστηρά προκαθορισμένες ερωτήσεις ως προς το
περιεχόμενο, τη διατύπωση και τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δεν επιτρέπει
τη συλλογή δεδομένων σε βάθος ή την ανάδειξη νέων θεμάτων. Η αξιοποίηση κυρίως
ανοικτών ερωτήσεων αποτελεί τη μόνη ουσιαστική διαφορά από ένα ερωτηματολόγιο
δειγματοληπτικής έρευνας που χρησιμοποιεί συνεντεύξεις (Robson, 2007). Ουσιαστικά,
αποτελούνται από ερωτηματολόγια όπου υπάρχει ένας κατάλογος προκαθορισμένων
ερωτήσεων, με ελάχιστες ή καθόλου παραλλαγές και χωρίς περιθώρια παρακολούθησης σε
απαντήσεις που δικαιολογούν περαιτέρω επεξεργασία (Gill et al 2008).
Β) Ημιδομημένη συνέντευξη : αποτελείται από διάφορα βασικά ερωτήματα που συμβάλλουν
στον προσδιορισμό των περιοχών που πρέπει να διερευνηθούν, αλλά επιτρέπουν στον
ερευνητή ή στον ερωτώμενο να αποκλίνουν προκειμένου να ακολουθήσουν με περισσότερες
λεπτομέρειες μια ιδέα ή μια απάντηση (Britten 1999) . Η ευελιξία αυτής της προσέγγισης,
ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις δομημένες συνεντεύξεις, επιτρέπει την ανακάλυψη ή την
επεξεργασία πληροφοριών που είναι σημαντικές για τους συμμετέχοντες αλλά μπορεί να μην
είχαν θεωρηθεί προηγουμένως ως σημαντικές (Gill et al 2008).
Γ) Μη δομημένη συνέντευξη : είναι ανοικτή και δεν περιλαμβάνει προκαθορισμένες
ερωτήσεις, αλλά ευρείες θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες οι συμμετέχοντες στην έρευνα
καλούνται να μιλήσουν ή να τοποθετηθούν ελεύθερα και με τους δικούς τους όρους .Είναι
συνήθως πολύ χρονοβόρες (συχνά διαρκούν αρκετές ώρες) και μπορεί να είναι δύσκολο να
διαχειριστούν και να συμμετάσχουν, καθώς η έλλειψη προκαθορισμένων ερωτήσεων στη

συνέντευξη παρέχει λίγη καθοδήγηση σχετικά με το τι θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της
(Gill et al 2008). Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί
η ανάδειξη νέων θεμάτων μέσα από τον λόγο των ίδιων των συμμετεχόντων, τα οποία δεν
είχαν προκαθοριστεί από τους ερευνητές (Robson, 2007).

5.2 Ποιοτικά Δεδομένα
Για να εξετάσουμε τους παράγοντες οι οποίοι εμπίπτουν στα δεδομένα, την τεχνολογία, τις
διαδικασίες , τα άτομα και την οργάνωση ώστε να δημιουργηθεί η επιχειρηματική αξία στις
επιχειρήσεις, πραγματοποιήσαμε ένα case study σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που
δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο. Η επιλογή ενός case study είναι η πιο κατάλληλη
όταν υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε πώς εμφανίζονται τα φαινόμενα σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο (Yin, 2009). Επιλέχτηκε να γίνει η προσέγγιση μέσω case study , καθώς επιθυμούμε
να δούμε την επίδραση των BDA σε πραγματικές συνθήκες μέσα σε μία μεγάλη επιχείρηση
καθώς και για να αποκαλύψουμε κι άλλες πτυχές που μπορούν να επιτρέψουν ή να
εμποδίσουν τα κέρδη της εταιρία .
Τα δεδομένα τα οποία συλλέξαμε προέρχονται μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις που
πραγματοποιήθηκαν με 3 υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού και 2 εργαζόμενους του
τμήματος όπου διαχειρίζονται τα δεδομένα. Αυτές διήρκησαν περίπου ένα μήνα και οι
συνομιλητές ζήτησαν να μείνουν μυστικά τα ονόματα και οι θέσεις που κατέχουν στην
επιχείρηση. Οι συζητήσεις με όλους τους ερωτηθέντες πραγματοποιήθηκαν face-to-face και η
χρονική διάρκεια που έλαβαν ήταν περίπου 50-60 λεπτά. Η πρωταρχική πηγή δεδομένων
ήταν οι άμεσες συνεντεύξεις με τους βασικούς ερωτηθέντες, κατά τη διάρκεια των οποίων
ρωτήθηκαν για τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με την πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει η επιχείρησής τους για τα Big Data Analytics .Αν και οι συνεντεύξεις αποτελούν
έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο συλλογής δεδομένων, υπάρχει ωστόσο ο περιορισμός
ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι μάλλον υποκειμενικές, καθώς προέρχονται από
ερωτώμενους οι οποίοι ανήκουν στο περιβάλλον της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό
προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες για την εταιρία ώστε να επιβεβαιώσουμε τις
δηλώσεις τους. Αυτό έγινε με τη χρήση δημοσιευμάτων στο τύπο αλλά και το διαδίκτυο μέσα
από άρθρα τρίτων, τις μηνιαίες αλλά και τις ετήσιες εκθέσεις που δημοσιεύει η ίδια η
επιχείρηση .
Οι οδηγίες για την συνέντευξη που ακολουθήσαμε βρίσκονται στο παράρτημα της
διπλωματικής εργασίας.

6
Ευρήματα-Αξιολόγηση

6.1 Ευρήματα Case Study
Για να διερευνήσουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα Big Data
Analytics για τη δημιουργία αξίας στις επιχειρήσεις διεξήγαμε μια έρευνα σε έναν τραπεζικό
οργανισμό. Αναλυτικότερα, ο στόχος της έρευνα μέσω του case study που υλοποιήσαμε
αφορούσε τη διερεύνηση των αλληλεξαρτήσεων των πόρων που οδηγούν στην ικανότητα των
big data analytics να αποδώσουν αξία σε ένα τραπεζικό ίδρυμα.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από το case study τα ομαδοποιήσαμε σε τρείς κατηγορίες:
1) τη στρατηγική των big data analytics
2) την οργανωτική αδράνεια
3) την ηθική και νομοθεσία.

Η στρατηγική των big data analytics

Ο οργανισμός παρότι βρίσκεται ακόμα στα πλαίσια υλοποίησης του μετασχηματισμού του
και κατ’ επέκταση στα πρώτα χρόνια διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από
τα big data analytics, θεωρούν ότι η στρατηγική της ανάλυσης δεδομένων συμβάλει
καθοριστικά ώστε να ενισχύεται συνεχώς η απόδοση της επιχείρησης και για το λόγο αυτό

την αναπτύσσουν σταδιακά. Τονίζουν ιδιαίτερα ότι για την είσοδο στον χώρο των BDA
χρειάστηκαν ένα αυστηρό πλαίσιο και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές από την
διοίκηση.
“ Μολονότι βρισκόμαστε σε πρωταρχικό στάδιο υλοποίησης τους μετασχηματισμού που έχει
τεθεί από τη διοίκηση, και συνεπώς στα πρώτα χρόνια όπου διαχειριζόμαστε τον τεράστιο όγκο
δεδομένων που διαθέτουμε, τα ευρήματα από τα big data analytics θα μπορούσαμε να πούμε
ότι θα αποτελούν αρωγό μας ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τις κατευθύνσεις και τις
αποφάσεις που απαιτείται να λάβουμε καθημερινά.”

Καθώς, ο οργανισμός επιθυμεί να αποκτήσει μία data-driven κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι
κατανοούν τα δεδομένα και αξιοποιούν τα analytics για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων,
έδωσαν προτεραιότητα στη δημιουργία εμπιστοσύνης γύρω από τα δεδομένα που
συλλέγονται και αποθηκεύονται, καθώς και τις γνώσεις που προσφέρουν.

“ Έχοντας αρχικά επενδύσει στην επεξεργασία των δεδομένων μας τα οποία αποτελούν και τον
ακρογωνιαίο λίθο για την μετάβαση μας στα analytics και γνωρίζοντας ότι πλέον διαθέτουμε
αξιόπιστα δεδομένα και μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
υιοθέτηση μιας data-driven κουλτούρας. “

Η πρώτη υλοποίηση που πραγματοποίησαν όταν αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο
του μετασχηματισμού και κατ’ επέκταση στην είσοδό του στο χώρο των analytics , αποτελεί
η αλλαγή του οργανογράμματος της επιχείρησης. Το νέο οργανόγραμμα της τράπεζας
δημιουργήθηκε με γνώμονα να ανταποκρίνεται στη νέα στρατηγική της αναφορικά και με τον
τεχνολογικό της μετασχηματισμό.

“Αλλάξαμε το οργανόγραμμα της τράπεζας, δημιουργώντας τη Διεύθυνση Ψηφιακών
Υπηρεσιών όπου είναι υπεύθυνη για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της τράπεζας
με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την υιοθέτηση νέων ψηφιακών εφαρμογών
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση των μεγάλων
δεδομένων που διαθέτει ο οργανισμό μας. Με τη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης προσθέσαμε
στη Διεύθυνση Πληροφορικής το τμήμα της Οργάνωσης όπου είναι υπεύθυνο για το συντονισμό
των τμημάτων που διαθέτουν τα δεδομένα, αυτών που τα επεξεργάζονται και αυτών που τα
αξιοποιούν. Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια συμμαχία όλων των
εμπλεκόμενων τμημάτων με τα δεδομένα, όπου έχουν στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για
τον οργανισμό.”

Το επόμενο βήμα που ακολούθησε ο οργανισμός ήταν να επικοινωνήσει με όλους τους
υπαλλήλους του για το λόγο στον οποίο προχωρά σε αυτή την αλλαγή στη δομή του και
γενικότερα να κατανοήσουν το όραμα της διοίκησης και συνεπώς να το ενστερνιστούν όλα
τα μέλη του.

“ Αρχικά ήρθαμε σε επικοινωνία με όλους τους Manager των διευθύνσεων και σταδιακά με
όλους τους υπαλλήλους του οργανισμού, ώστε να καταλάβουν που κατευθύνεται η εταιρεία,
γιατί αλλάζει και γιατί αυτή η αλλαγή είναι σημαντική για το μέλλον μας. Θέλαμε με αυτό τον
τρόπο να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα των δεδομένων που διαθέτουμε για εμάς αλλά και να
καταλάβουν ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο big data. Οι εργαζόμενοι δεν θέλαμε να βλέπουν
την ανάλυση δεδομένων ως απλά ένα νέο άλλο εργαλείο ή μια εργασία που πρέπει να
εκτελέσουν. Αντιθέτως , πρέπει να θεωρείται ως βασικό σημείο εστίασης κάθε απόφασης και
στρατηγικής και αντικειμενικά είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι η απόφαση που
λαμβάνουμε έχει νόημα. Θέλουμε να κατανοήσουν όλα τα μέλη του οργανισμού, ότι
χρησιμοποιώντας δεδομένα για την λήψη αποφάσεων, η εργασία τους γίνεται αποδοτικότερη, με
μετρήσιμη συνεισφορά στην συνολική απόδοση της επιχείρησης .”

Επιπροσθέτως, επισήμαναν πως μέσω της εκμετάλλευσης των δεδομένων θα ενισχύεται η
άποψη των μελών του οργανισμού για την απόφαση που χρειάζεται να λάβει άμεσα. Έτσι, θα
βοηθάει όλους τους εργαζόμενους, σε κάθε κλάδο και τμήμα, καθώς θα τα λαμβάνουν υπόψη
τους και θα τους βοηθά στις αποφάσεις τους.

“ Έχοντας στην κατοχή μας τα ευρήματα από την ανάλυση δεδομένων, θα είμαστε σε θέση να
λάβουμε αποφάσεις για παράδειγμα,

σε ποιους μπορούμε να χορηγήσουμε δάνεια ,να

αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες
προτού αυτά επηρεάσουν τις πωλήσεις και την ικανοποίηση του πελάτη αλλά και για την
ανίχνευση της απάτης το οποίο το τελευταία διάστημα το συναντάμε συχνά .”

Ακόμη μια ενέργεια η οποία πάρθηκε από την διοίκηση αποτελούν οι συναντήσεις ανά τμήμα
αλλά και περισσότερων όταν αυτά εμπλέκονται μεταξύ τους με σκοπό την αξιοποίηση των
δεδομένων αλλά και την εξοικείωση στα νέα τεχνολογικά μέσα.

“ Πραγματοποιούνται συστηματικές συναντήσεις με σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση, και
ερμηνεία δεδομένων και αποτελεσμάτων, brainstorming για επιχειρηματικές ευκαιρίες και
ενέργειες που ‘υποδεικνύονται’ από τα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι έχουν την

ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο την τεχνολογία (Microsoft Power BI , Tableau) και τα δεδομένα,
όσο και την διαδικασία αξιοποίησης των δεδομένων στο αντίστοιχο πλαίσιο. ”

Είναι σημαντικό ότι από όλους τους ερωτηθέντες επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να ζητείται
ποτέ από τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τον τρόπο εργασίας που έως σήμερα τους
έφερνε στην επιτυχία, αλλά να τους παροτρύνει να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν την
«κληρονομιά» τους με καινοτόμους τρόπους σκέψης και εργασίας.
Οι ερωτηθέντες που εργάζονται στο τμήμα όπου διαχειρίζονται τα big data ,ανέφεραν ότι
λόγω της σωστής καθοδήγησης και το ενδιαφέρον της διοίκησης για αποτελέσματα μέσω των
δεδομένων, τους οδήγησε να πιστέψουν ότι η εργασία τους αναγνωρίζεται και θεωρείται
απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεών τους. Η επιβεβαίωση έρχεται και απ’ τα λεγόμενα της
διοίκησης η οποία ουσιαστικά υποστηρίζει ότι :

“Σε λίγο χρόνια τα big data analytics θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησής
μας και κινητήρια δύναμή της καθώς επιθυμούμε την ικανοποίηση των νέων και διαρκώς
εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών. Με
την χρήση των analytics θα καταφέρουμε να προσφέρουμε την κορυφαία εμπειρία στον πελάτη
και να δημιουργήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που επιδιώκουμε. Θα λαμβάνουμε αποφάσεις
που θα στηρίζονται στην πραγματική «φωνή του πελάτη» με σκοπό τη βελτίωση της
εξυπηρέτησής του.”

Τόνισαν επίσης, ότι για την εξεύρεση προσωπικού το οποίο θα είχε υψηλές γνώσεις το
πέτυχαν μέσω ημερίδων που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών , όπου μέσω πρακτικών workshop ουσιαστικά επιβεβαίωναν ότι τα
άτομα που είχαν σκοπό να προσλάβουν είχαν πράγματι γνώσεις στη διαχείρισης δεδομένων.

“Μετά από την επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου , αποφασίσαμε να διοργανώσουμε
μια ημερίδα με ένα από τα σπουδαιότερα ιδρύματα της χώρας όπου θα έρθουμε σε επαφή με
νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα επιθυμούσαν τη συνεργασία μαζί μας ώστε από κοινού να
επιτύχουμε τους στόχους του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζαμε την ποιότητα των
σπουδών του νέου προσωπικού που θέλαμε να προσλάβουμε, καθώς το τελευταίο διάστημα
ιδιαίτερα μέσω του LinkedIn παρατηρούμε πως οι περισσότεροι απόφοιτοι δηλώνουν data
scientists έχοντας ελάχιστες πραγματικές γνώσεις για τη διαχείριση των δεδομένων.”

Οργανωτική αδράνεια

Ένα σημαντικό θέμα που είχε να αντιμετωπίσει ο οργανισμός όταν αποφάσισε να εισέλθει
στον χώρο των big data analytics ήταν η αντίσταση σε αυτή την αλλαγή από άτομα που
κατείχαν διάφορες θέσεις στην τράπεζα, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν για τη λήψη
αποφάσεων. Η τάση αυτή, στην αρχή έδειχνε να επηρεάζει σημαντικά τη μετάβαση στο χώρο
των big data analytics . Αυτό δεν είναι παράλογο, αφού τα τελευταία χρόνια τα θεσμικά
όργανα χρειάστηκαν να ξοδέψουν δισεκατομμύρια για πράγματα που δεν μπορούσαν να
προβλέψουν και οι προϋπολογισμοί είναι πολύ περιορισμένοι.

" Μέλη παλαιότερων διοικήσεων ήταν πολύ επιφυλακτικά για το αν έπρεπε να επενδύσουμε στα
big data και επομένως μας εμπόδιζαν. Οι ανταγωνιστές μας το έκαναν αυτό και αυτό μας
έπεισε ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε κι εμείς έτσι ώστε να μην μείνουμε πίσω. Προσπαθήσαμε
να πειραματιστούμε αρχικά με κάποιους εσωτερικούς πόρους που διαθέταμε, αλλά καταλάβαμε
ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Ενδεχομένως η απόφαση να έπρεπε να είχε ληφθεί
νωρίτερα.”

Για να επιτευχθεί η αξιοπιστία των δεδομένων χρειάστηκε να παρθούν ορισμένες αποφάσεις
οι οποίες έφερναν αντιδράσεις μεταξύ των μελών της τράπεζας. Αυτό συνέβη καθώς έπρεπε
να συγκεντρωθούν δεδομένα από διαφορετικά τμήματα, επομένως να ξεκινήσει ένας
λεπτομερής απολογισμός των διαθέσιμων δεδομένων και σε πολλές περιπτώσεις ήταν
επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν νέες διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων.

" Εντυπωσιαστήκαμε όταν ανακαλύψαμε ότι μερικά καταστήματα δεν προωθούσαν στους
πελάτες το e-banking που διαθέτουμε, καθώς με αυτό τον τρόπο αφενός τους οδηγούσαν στους
ανταγωνιστές μας και αφετέρου μας απομόνωναν ως προς τις πληροφορίες που θα θέλαμε να
έχουμε στην κατοχή μας για του πελάτες μας όπως δημογραφικά, οικονομικά και
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους. Πλέον, κάθε νέος πελάτης στον οργανισμό διαθέτει
αυτόματα και την υπηρεσία του e-banking.”

Ακόμη , αναφέρουν ότι λόγω της προηγούμενης δομής του οργανισμού αρχικά αποφάσισαν
την ίδρυση νέου τμήματος στη διεύθυνση πληροφορικής ωστόσο άμεσα κατάλαβαν ότι
περιπλέκονται πολύ οι ρόλοι και οι στόχοι του νέου τμήματος και άλλαξαν γνώμη.
Αποφάσισαν, τη δημιουργία νέας διεύθυνσης με αυτοσκοπό την αξιοποίηση των δεδομένων

που κατείχε ώστε να κάνουν την τράπεζα πρωταγωνιστή στη νέα εποχή και να αυξήσουν την
καταναλωτική τους δύναμη.

“Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση των ρόλων που υπήρχε μεταξύ της
πληροφορικής και του τμήματος των big data analytics ήταν επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης νέας
διεύθυνσης όπου θα διαχωρίζονται εντελώς οι αρμοδιότητές τους.”

Μια άλλη μορφή αδράνειας που αντιμετώπιζαν στα πρώτα χρόνια αφορούσε ο φόβος και η
απάθεια για τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν φραγμούς στο πλάνο της
διοίκησης.

“Πίστευαν ότι με την είσοδό μας στον χώρο των big data θα χαθεί η δύναμή τους μέσα στην
εταιρία καθώς κι ότι πλέον δε θα λαμβάνουν αποφάσεις για την τράπεζα. Αμφισβητούσαν
αρχικά τα δεδομένα λέγοντας ότι δεν θα ήταν πολύ χρήσιμα κι θα ότι ήταν απλώς χάσιμο
χρόνου να ασχοληθούν με την ανάλυσή τους. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν διέθεταν αρκετό χρόνο για
να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς θα χρειαζόταν να μάθουν πώς λειτουργούν οι
νέες τεχνολογίες. Παρατηρήθηκε επίσης και ο φόβος μερικών υπαλλήλων ότι θα χάσουν την
δουλειά τους μέσα στον οργανισμό και για παράδειγμα δεν βοηθούσαν στην επικοινωνία με
άλλα τμήματα για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους,”

Είναι προφανές ότι λόγω του ισχυρού οράματος της διοίκησης αλλά και με τη θέσπιση
συγκεκριμένων ρόλων και ευθυνών κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν
και να είναι σε θέση πλέον να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους.

Ηθική και νομοθεσία

Πολύ σημαντικός παράγοντας στον οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι ερωτηθέντες ,αφορά την
ηθική και την νομοθεσία που υπακούουν για την ανάλυση των δεδομένων.
Καθώς η τράπεζα εδρεύει στην Ελλάδα και επομένως υπόκεινται στον κανονισμό γενικής
προστασίας δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation). Για τον λόγο αυτό είναι
υποχρεωμένοι να κινούνται πάνω από ένα αυστηρό πλαίσιο , ωστόσο θεωρούν ότι αποτελεί
μια πρόκληση γι’ αυτούς κι ότι μόνο θετικά μπορούν να προσκομίσουν από αυτό.

“Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους πολύ σημαντικές
πληροφορίες για τους πελάτες τους. Μέσω του GDPR θεωρούμε ότι ενισχύεται η αξιοπιστία
μας και δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και εμάς.”

Επίσης, η ηθική ως προς την χρήση των big data analytics και οι συνέπειες που μπορεί να έχει
ο οργανισμός ήταν ένα θέμα που αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες. Επισήμαναν, ότι πρέπει
στην πράξη να ακολουθούν τη νομοθεσία και να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας κατά τη
συλλογή, τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων. Μπορεί να ακολουθούν την αυστηρή
νομοθεσία του GDPR , ωστόσο από το νόμο δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο ηθικός δρόμος
που είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν.

“Πρέπει να αυξήσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας ώστε να συναινούν στην
παροχή των δεδομένων τους. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας γνωρίζουν για την
επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά τους δεδομένα. Είναι αναγκαίο να τους πείσουμε ότι
ο σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας τους πραγματοποιείται μέσα από μια ηθικά ορθή
προσέγγιση με τελικό στόχο να να τους προτείνουμε υπηρεσίες με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους ”.
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Παράρτημα

7.1 Παράρτημα Διπλωματικής

Οδηγίες Συνέντευξης
Εισαγωγή
1α Θα μας πείτε τι κάνει ο οργανισμός σας;
1β Θα μας πείτε για το τι κάνεις και για το υπόβαθρό σου;

Πλαίσιο δεδομένων
2a) Τι είδους δεδομένα κατέχει ο οργανισμός σας; Από αυτά τα δεδομένα, τι θα θεωρούσατε
ως "big data";
2b) Ποιος χρησιμοποιεί τα δεδομένα;
2c) Ποιος κατέχει τα δεδομένα (διαχειρίζεται την προσθήκη / επεξεργασία / διαγραφή);
2d) Ποιες τεχνολογίες δεδομένων χρησιμοποιούνται στον οργανισμό σας; (π.χ. distributed
batch processing e.g. Hadoop , επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο π.χ. Storm, Βάσεις
δεδομένων NoSQL, π.χ. HBase, MongoDB )
2 e . Ποιος εισήγαγε για πρώτη φορά αυτά τα εργαλεία στον οργανισμό (από το IT);

2f . Ποιος χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία;
2g . Αυτά τα εργαλεία διαχειρίζονται τοπικά ή σε cloud (π.χ. Amazon AWS)

Big data value creation
3a)

Πώς αυτοί που εργάζονται στα big data δημιουργούν αξία στην εταιρεία; Πώς

επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Τι είδους αποφάσεις;
3b) Η αξία δημιουργείται εσωτερικά (π.χ., για να βελτιωθεί η διατήρηση πελατών) ή
εξωτερικά (π.χ. για την πώληση δεδομένων);
3c Πώς αξιολογείται η επιχειρηματική αξία των big data που κατέχετε (εάν υπάρχει);

Οργάνωση
4a) Πόσα άτομα με βαθιά γνώση δεδομένων εργάζονται στην επιχείρησή σας;
4b) Έχετε κάποια επίσημη στρατηγική στην εταιρεία στη χρήση των big data analytics;
4c) Υπάρχει κάποιο σχέδιο διακυβέρνησης για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής; Εάν
ναι, τι συνεπάγεται;
4d) Πώς αναφέρονται αυτοί οι άνθρωποι στην εταιρεία; Ποιος είναι ο ρόλος τους;
4e) Σε ποιο τμήμα της εταιρείας εργάζονται; Είναι μέρος μιας ομάδας από πολλά τμήματα ή
κατά κανόνα βρίσκονται σε ένα τμήμα;
4f) Είναι γενικοί ή ειδικοί στο πεδίο;
4g) Με ποιους τύπους δραστηριοτήτων ασχολούνται;
4h) Ποιο ποσοστό ανάλυσης δεδομένων είναι διερευνητικό (π.χ. Google day ); Πώς αυτό
δικαιολογείται από επιχειρηματικούς όρους;
4i) Ποιες τεχνικές analytics χρησιμοποιούν; Π.χ machine learning, recommendation systems,
sentiment analysis, ανάλυση χρονοσειρών, SNA, AI, προσομοιώσεις
4j) Τι τεχνολογίες desktop analytics και visualization χρησιμοποιούν; Π.χ. Excel, SAS, Stata,
SPSS, R, Python, Mahout, Tableau;
4k) Αποδίδουν τα συμπεράσματα από αυτά τα εργαλεία; Εάν ναι, ποιος είναι ο τελικός
αποδέκτης των report από αυτά τα συμπεράσματα;

Διαδικασία
5a) Μπορείτε να περιγράψετε τον κύκλο ζωής ενός «big data projec» (π.χ. πρόσφατο έργο);

5b) Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να παρακινήσετε τους εργαζόμενους στον τομέα των
δεδομένων στην επιχείρησή σας ; Πώς διαφέρουν, από την άποψη αυτή, από άλλους
εργαζόμενους;
5c) Ποιος καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους και εργασίες που σχετίζονται με τα big data
analytics; Μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα εφαρμοζόμενων πολιτικών;
5d) Πώς είναι self-directed το έργο τους; Δημιουργούν νέες ερωτήσεις ή απαντούν σε
ερωτήσεις που τίθενται από άλλους;
5e) Ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που έχει κάνει η εταιρεία σας ώστε να κάνει τους
εργαζομένους σας να είναι πιο παραγωγικοί;
5f) Ποιο είναι το κύριο εμπόδιο για τη δημιουργία περισσότερης αξίας από αυτά;
5g) Πιστεύετε ότι υπάρχει μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα στην επιχείρησή σας;
Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ενεργοποίηση / παρεμπόδιση αυτού του πολιτισμού; Τι
μπορεί να βελτιωθεί;

Ανθρωποι
6a) Τι γνώση / δεξιότητες / ικανότητες ψάχνετε όταν τους προσλαμβάνετε;
6b) Πού πηγαίνετε να τα αναζητήσετε (από τα πανεπιστήμια / από τη βιομηχανία / αλλού);
6c) Πόσο καιρό χρειάζεται για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην επιχείρηση;
6d) Τι είδους κατάρτιση και ανάπτυξη δίδεται σε εργαζόμενους των big data;
6e) Ποιες είναι οι ευκαιρίες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μεγάλων εργαζομένων
στον τομέα των δεδομένων;
6f) Αν φύγουν από την οργάνωση, πού πηγαίνουν και γιατί;
6g) Υπάρχουν συγκεκριμένα σύνολα δεξιοτήτων ή αρμοδιότητες που παρουσιάζουν
ελλείψεις στην αγορά; Αυτά γίνονται χειρότερα ή καλύτερα;
6h) Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των ελλείψεων (εάν υπάρχουν);
6i) Τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις ελλείψεις;
6j) Ποιες δεξιότητες και ικανότητες πρέπει να αναπτύξουν τα πανεπιστήμια στους
αποφοίτους αναλυτικών στοιχείων;
6k) Ποια μελλοντικά προσόντα σχεδιάζετε να είναι σημαντικά;

Εμπόδια
7a) Ποιους ρυθμιστικούς ή νομικούς περιορισμούς υπάρχουν; Μήπως αυτά εμποδίζουν τι
μπορεί να γίνει με τα μεγάλα δεδομένα;

7b) Ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που σας απασχολούν (αυτά μπορεί να είναι νόμιμα αλλά
όχι κάτι που θα θέλατε να κάνετε)
7c) Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, ποια άλλα εμπόδια στη χρήση και τη δημιουργία αξίας από
μεγάλα δεδομένα βλέπετε; Π.χ. οργανωτικά, διαχειριστικά, τεχνικά

Αξία
8a) Τι θα λέγατε ότι είναι η αξία από τα big data analytics για την εταιρεία σας;
8b) Έχετε καταφέρει να καταγράψετε αυτή την αξία; Είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί;
8c) Ποια είναι τα μερικά από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά την υλοποίηση του
έργου ανάλυσης;
8d) Σε ποιες περιοχές λόγω των big data analytics έχετε ωφεληθεί περισσότερο; (π.χ.
προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή με ποιον τρόπο, ριζικές ή βαθμιαίες βελτιώσεις)
8e) Πώς επηρέασε το περιβάλλον στο οποίο ανταγωνίζεστε την απόφασή σας να υιοθετήσετε
τα data analytics;
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Επίλογος

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Ο στόχος της διπλωματικής είναι να κατανοήσει αν οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων
μπορούν να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και να
ανακαλύψουμε τους βασικούς πόρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μέχρι σήμερα, οι
περισσότερες μελέτες βασίζονται στην παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να
ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση όταν επενδύουν στα Big Data Analytics και συνεπώς
στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν τη διάκριση μεταξύ διαφορετικού τύπου οργανισμού και
το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν. Στη διπλωματική στηριχτήκαμε στη θεωρία ResourceBased View και διερευνήσαμε τις διαμορφώσεις των πόρων και τους σχετικούς παράγοντες
που οδηγούν σε κέρδη την επιχείρηση από τις επενδύσεις στα Big Data Analytics. Στη
συνέχεια με τη βοήθεια μιας ποιοτικής έρευνας για έναν οργανισμό όπου δραστηριοποιείται
στον τραπεζικό κλάδο και μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων προσπαθήσαμε να
καταγράψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την ενορχήστρωση των πόρων των
Big Data Analytics.
Η διπλωματική παρουσιάζει ότι οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων είναι κάτι περισσότερο από
μια απλή επένδυση της επιχείρησης στην τεχνολογία, στη συλλογή και την επεξεργασία των
δεδομένων τους. Ουσιαστικά οι μεγάλες επενδύσεις δεδομένων περιλαμβάνουν την

πρόσληψη ατόμων με καλή τεχνική και διοικητική κατανόηση των μεγάλων δεδομένων, την
καλλιέργεια μιας κουλτούρας γύρω από αυτά και την ενσωμάτωση μεγάλων δεδομένων στη
λήψη αποφάσεων του οργανισμού. Ως εκ τούτου, η συνδυασμένη επίδραση αυτών των πόρων
θα επιτρέψει σε μια επιχείρηση να αναπτύξει μια ικανότητα μέσω των Big Data Analytics και
επομένως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να πραγματοποιήσει τελικά κέρδη για την
εταιρία. Επομένως, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα Big Data Analytics δεν πρέπει να
θεωρούνται ως αποκλειστικά τεχνική πρόκληση, αλλά μια οργανωτική που απαιτεί
ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησης, όπου αυτή είναι που θα
οδηγήσει σε κέρδη τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του case study που
πραγματοποιήσαμε διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετές πτυχές που πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά την ανάπτυξη των πόρων των Big Data Analytics τις οποίες τις ομαδοποιήσαμε
σε τρεις κατηγορίες .Αναλυτικότερα , αυτές αφορούν την στρατηγική που ακολουθούν οι
επιχειρήσεις για τα Big Data Analytics , την οργανωτική αδράνεια καθώς και την ηθική και
νομοθεσία.

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Αν και στην μελέτη μας εξετάζουμε την επίδραση των πόρων που σχετίζονται με τις μεγάλες
αναλύσεις δεδομένων για την απόδοση της επιχείρησης, δεν λαμβάνουμε υπόψη αρκετούς
άλλους σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους της
επιχείρησης. Τέτοιος παράγοντας μπορεί να είναι το χρονικό πλαίσιο που εφαρμόζεται η
μετάβαση των επιχειρήσεων στο χώρο των analytics. Δεν συμπεριλάβουμε την έννοια του
χρόνου στην ανάλυσή μας, δηλαδή το χρόνο που απαιτείται οι οργανισμοί να αποκτήσουν, να
οργανώσουν και να αναπτύξουν αυτούς τους πόρους των big data analytics για να επιτύχουν
κέρδη.
Κλείνοντας, θα παρουσίαζε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί έρευνα στον ίδιο
τραπεζικό οργανισμό στο τέλος του σταδίου υλοποίησης του μετασχηματισμού ώστε να
βεβαιωθούμε ότι όσα μας ανέφεραν βοήθησαν πράγματι στην αύξηση του μεριδίου αγοράς
που αποσκοπεί με τη χρήση των big data analytics αλλά και για να μετρηθεί το χρονικό
διάστημα που χρειάστηκε να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο κι αν πραγματοποιήθηκαν επιπλέον
αλλαγές στο οργανόγραμμα και στις διαδικασίες που ακολούθησαν.
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