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Περίληψη
Στην εποχή μας η αγορά διαφόρων προϊόντων μέσω του διαδικτύου
είναι ευρέως διαδεδομένη. Αρκετοί καταναλωτές συνηθίζουν να κάνουν
τις αγορές τους, όπως ένδυση, υπόδηση, οικιακός και τεχνολογικός
εξοπλισμός μέσω

ϊπϊθ γπθ Ι

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν
τους καταναλωτές στις αγορές προϊόντων μέσω του διαδικτύου (στο
ηλεκτρονικό εμπόριο). Έπειτα από εκτενή αναφορά σε ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες που ερευνάμε καταλήξαμε ότι
ο σχεδιασμός μίας ιστοσελίδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς και
η ευχρηστία της αλλά και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών
για το προϊόν. Επίσης, το κύρος της επιχείρησης παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο και είναι αυτό που εμπνέει εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Τέλος, η
δυνατότητα στήριξης του πελάτη από μία επιχείρηση ηλεκτρονικού
εμπορίου αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Σκοπός

της

παρούσας

εργασίας

είναι

η διερεύνηση

της

αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε online καταστήματα.
Συγκεκριμένα, μελετήσαμε και παρουσιάζουμε την τοποθέτηση των
διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών απέναντι στα οφέλη που
αναμένουν από τις ηλεκτρονικές αγορές καθώς και τα προβλήματα που
εκτιμούν ότι συνδέονται με αυτές.
Η άνθηση του Internet και η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση του
πληθυσμού στις νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναμφισβήτητο
γεγονός. Προκειμένου μια επιχείρηση να σταθεί επάξια απέναντι στον
ανταγωνισμό, οφείλει να εναρμονιστεί με τις νέες συνθήκες που
επιβάλλουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Σήμερα το
Διαδίκτυο είναι μεταξύ άλλων ένα πανίσχυρο εργαλείο marketing και
προώθησης. Ειδικότερα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e
commerce), όπου ο επιχειρηματίας δεν θέλει απλώς να παρουσιάσει
ένα προϊόν αλλά να το διαφημίσει σε περισσότερο κόσμο και να το
πουλήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες.
Το νέο περιβάλλον που δημιουργεί το διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις
και

το

εμπόριο

αλλάζει

τα

δεδομένα.

Το

διαδίκτυο

παραμένει

αναμφισβήτητα μια άριστη ευκαιρία για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν
να προωθήσουν τις δραστηριότητες/ προϊόντα τους με ελάχιστο ή
μηδενικό κόστος. Ένας διαδικτυακός τόπος (site) μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό κομμάτι του κύκλου ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Η παρουσία
των εταιρειών στο διαδίκτυο, μέσω ενός διαδικτυακόυ τόπου εξασφαλίζει
την άμεση επαφή με τους πιθανούς πελάτες και, ως τελικό αποτέλεσμα,
την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων τους. Ένας διαδικτυακός
τόπος όμως μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από το να δώσει
απλώς πληροφορίες για τις επιχειρήσεις όπως; Μπορεί να ενισχύσει το
προφίλ της εταιρείας, να αυτοματοποιήσει εργασίες ή υπηρεσίες που
γίνονται ιδιοχείρως,

να μειώσει δραστικά το φόρτο εργασίας του

τμήματος υποστήριξης πελατών και μπορεί να τροφοδοτήσει τις
επιχειρήσεις με ερωτήσεις και σχόλια των πελατών τους.
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για έναν καταναλωτή δεν είναι
απλή αλλά διαμορφώνεται από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων.
Μεταβολές στο περιβάλλον του καταναλωτή προκαλούν αντίστοιχες
μεταβολές στην αγοραστική του συμπεριφορά, επιδρώντας άλλοτε
θετικά και άλλοτε αρνητικά στη στάση του απέναντι στους διάφορους
τύπους αγορών. Βασικοί παράγοντες που στην εποχή μας συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι η
εξέλιξη

του

μάρκετινγκ,

ο δραματικός

ρυθμός

εισαγωγής

νέων

προϊόντων, ο υψηλός ρυθμός αποτυχίας νέων προϊόντων, η ταχεία
ανάπτυξη τεχνολογίας της πληροφόρησης, το αυξανόμενο ενδιαφέρον
για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και η κίνηση του
καταναλωτισμού.

Οι

κατηγορίες

διαμορφώνονται

αποτελούν

συμπεριφοράς

πεδίο

ιδιαίτερα

καταναλωτή

ενδιαφέρον

για

που
τις

επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν στρατηγικές
τμηματοποίησης με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ομοιότητες των
καταναλωτών.

Τα

κριτήρια

της

τμηματοποίησης

διακρίνονται

σε

δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά και συμπεριφορικά, ενώ η
διεξαγωγή

της

τμηματοποίησης

αυτής

οδηγεί

στην

ανάπτυξη

διαφορετικών στρατηγικών και μιγμάτων μάρκετινγκ. Εντούτοις, είναι
φανερό ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί διερεύνηση της online
αγοραστικής συμπεριφοράς, είναι απαραίτητο να προηγηθεί μελέτη της
συμβατικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε την ερευνητική μεθοδολογία
των Chung-Hoon Park και Young-Gul Kim (2003)

στο άρθρο τους με

τίτλο ‘Identifying key factors affecting consumer purchase behavior in
an

online

shopping

context'

(«Προσδιορισμός

των

βασικών

παραγόντων που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των
καταναλωτών σένα on-line πλαίσιο»)
εκπόνηση της παρούσας εργασίας.

πάνω στο οποίο βασίστηκε η

Η έρευνα αυτή βασίζεται στην αγοραστική συμπεριφορά του
καταναλωτή και πως ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες του διαδικτυακού
εμπορίου. Διερευνάει και παρουσιάζει τους διάφορους παράγοντες που
επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς
και την προθυμία τους να είναι πελάτες σε ένα διαδικτυακό κατάστημα
όπως είναι το περιεχόμενο και η παρουσίαση του προϊόντος,

οι

πληροφορίες των υπηρεσιών αλλά και η αντίληψη και η ικανοποίηση
του καταναλωτή.

1.2 Δομή της Εργασίας
Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για τον προσδιορισμό και την
ανάλυση της online αγοραστικής συμπεριφοράς περιλαμβάνει, η οποία
περιγράφεται στα παρακάτω κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση του όρου
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο». Επίσης, αναλύονται τα πλεονεκτήματα του
παραπάνω όρου τόσο για τους

καταναλωτές όσο και για τα

ηλεκτρονικά καταστήματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση του
θέματος. Εδώ εξηγείται το εννοιολογικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής
καταναλωτικής

συμπεριφοράς

και

η

διαχρονική

εξέλιξη

των

ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μία
αναφορά

σε

ορισμένες

πρωτογενείς

έρευνες

που

έχουν

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο με ανάλογο θέμα
και παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί
από αυτές.
Το

τέταρτο

κεφάλαιο

περιλαμβάνει

την

περιγραφή

της

πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας αυτής.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα της έρευνας
αυτής και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές προεκτάσεις.

Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρονικό εμπόριο
2.1 Ιστορική Αναδρομή
Η εξέλιξη και η πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών και του
Internet. Οι πρώτες μορφές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου εμφανίζονται
στις αρχές του 1970, όταν οι τράπεζες χρησιμοποίησαν την Ηλεκτρονική
Μεταφορά

Κεφαλαίων

(EFT)

για

τις

συναλλαγές

τις

οποίες

πραγματοποιούσαν μέσω ασφαλών ιδιωτικών δικτύων, βελτιώνοντας τα
συστήματα πληρωμών. Στις αρχές του ‘80 το ηλεκτρονικό εμπόριο
διαδόθηκε μεταξύ των επιχειρήσεων, αρχικά ως τεχνολογία ηλεκτρονικής
μετάδοσης μηνυμάτων, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
(EDI) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) για να επικοινωνούν οι
εταιρίες

μεταξύ τους.

εκσυγχρονισμό

των

Οι τεχνολογίες του
διεργασιών

EDI συνετέλεσαν στον

μεταξύ των

επιχειρήσεων,

αφού

αυξήθηκε η αυτοματοποίηση, μειώνοντας έτσι τα έγγραφα και τα
δεδομένα σε χαρτί, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν
ηλεκτρονικά

(Δουκίδης,

Θεμιστοκλέους,

Δράκος,

Παπαζαφειροπούλου, 1998). Η κορύφωση του πραγματοποιείται από το
1990 και μετά, όταν το διαδίκτυο εξελίσσεται σημαντικά και γίνεται
γνωστό και προσιτό σε ολοένα και περισσότερους χρήστες με την
εμφάνιση

του παγκόσμιου

ιστού.

Η εμφάνισή

του παρείχε την

δυνατότητα για διαφορετικές μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως για
παράδειγμα

υπηρεσίες σε απευθείας

σύνδεση

και

νέες

μορφές

άντλησης πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Από
τότε και μετά εμφανίζονται οι μορφές B2C, C2C, G2C, G2B (αναλύονται
παρακάτω,

στο

παρόν

κεφάλαιο)

και

το

ηλεκτρονικό

εμπόριο

επεκτείνεται σε νέους τομείς. Μία επιχείρηση πλέον μπορεί να απευθυνθεί

σε ένα ευρύτατο αγοραστικό κοινό, το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική
παρουσία του καταναλωτή στον χώρο πώλησης. Αυτό το γεγονός από
μόνο του, παρέχει σημαντική δυναμική για το εμπόριο και για τις διεθνείς,
αλλά και εγχώριες οικονομικές αγορές. Στις μέρες μας νέες μορφές
ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργούνται και εξελίσσονται χάρη στην
εξέλιξη της τεχνολογίας. Τέτοιες είναι το κινητό εμπόριο

(mobile

commerce ή m-commerce) και το «πανταχού παρόν» ηλεκτρονικό
εμπόριο

(ubiquitous

commerce

ή

u-commerce)(Turban,

King,

Lee, Viehland, απόδοση Σαμαράς, 2006).

2.2 Η έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισμός του ηλεκτρονικού
εμπορίου, ώστε να αποδοθεί με σαφήνεια η ουσία του. Αρχικά, με απλά
λόγια θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ηλεκτρονικό εμπόριο την
επικοινωνία και τη σύναψη εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων
ή μεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων

και

του

διαδικτύου.

Το

ηλεκτρονικό

εμπόριο

όμως,

δεν

ενσωματώνει μόνο συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσω διαδικτύου,
αλλά

μια

παράδειγμα

ευρεία
μέσω

γκάμα

δυνατοτήτων

κινητών

τηλεφώνων,

συναλλαγής,
information

όπως
kiosks

για
ή

πρωτοκόλλων διακίνησης δεδομένων τύπου EDI. Είναι ένα σύστημα που
περιέχει, όχι μόνο τις πράξεις που επικεντρώνονται στην αγορά και
πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούν κέρδος, αλλά έχει
να κάνει και με εκείνες τις συναλλαγές που υποστηρίζουν αυτό το
κέρδος,

καθώς παρέχουν προσφορές πωλήσεις,

δημιουργώντας

ζήτηση για κάποια αγαθά, τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία μεταξύ
των

συναλλασσόμενων

(Πομπόρτσης,

Τσουλφάς,

2002).

Θα

μπορούσαμε τελικά να πούμε ότι ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε κάθε
είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που

πραγματοποιείται

με

ηλεκτρονικά

μέσα.

Είναι

η

διάθεση

και

αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών
λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση χαρτιού, συνήθως μέσω
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για την αγοραπωλησία
αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Η Φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο επανακαθορισμός
του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές και η οποία
έχει ως στόχο την αμοιβαία ωφέλεια των επιχειρήσεων και των πελατών
τους. Δεν είναι μια νέα τεχνολογία, αλλά χρησιμοποιεί τεχνολογίες
δικτύων και λογισμικού Το ΗΕ χρησιμεύει στις επιχειρήσεις ως ένα ακόμα
εργαλείο με το οποίο θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τις επιχειρησιακές
τους

στρατηγικές,

έτσι

ώστε

να

δημιουργήσουν

συγκριτικά

πλεονεκτήματα, τα οποία θα τους φέρουν σε καλύτερη θέση στην
αγορά (Πασχόπουλος, Σκαλτσάς, 2001).
Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τον όρο του ηλεκτρονικού
εμπορίου ως το κοινό σημείο τομής μεταξύ δικτύων, συναλλασσόμενων
και

διαδικασιών

(marketing,

πωλήσεις,

πληρωμές,

υποστήριξη).

Επιπλέον, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι ένας όρος με δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Η
έννοια του ΗΕ περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες όπως:
ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών, παράδοση ψηφιακού
περιεχομένου,

ηλεκτρονική

αγοραπωλησία

μετοχών,

ηλεκτρονική

αποστολή παραστατικών, εμπορικές δημοπρασίες, συλλογικές εργασίες
σχεδίασης και τεχνικών μελετών, ενημέρωση από πηγές σε απευθείας
σύνδεση, κρατικές προμήθειες, πωλήσεις απ' ευθείας σε καταναλωτές
και μεταγοραστική εξυπηρέτηση κ.α. Οι εφαρμογές του ΗΕ αφορούν
τόσο προϊόντα (π.χ. βιβλία), όσο και υπηρεσίες (π.χ. πληροφόρησης,
χρηματοπιστωτικές, κ.α.), παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ. ιατρική
περίθαλψη,

εκπαίδευση)

και

νέες

δραστηριότητες

(π.χ.

εικονικά

πολυκαταστήματα)

(Turban,

King,

Lee,

Viehland,

απόδοση

Σαμαράς, 2006).

2.3.Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήματος
Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
των ηλεκτρονικών καταστημάτων (Jarvenpaa και Todd, 1977; Lohse και
Spiller, 1998; Szmanski και Hise, 2000; Liu και Arnett, 2000). Αυτές έχουν
κατατάξει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε
τέσσερις κατηγορίες: εμπόρευμα, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και
προωθήσεις, πλοήγηση και ευκολία και ασφάλεια.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που σχετίζονται
με το εμπόρευμα όπως η συλλογή, η ποικιλία και οι πληροφορίες για το
προϊόν (Jarvenpaa και Todd, 1977). Σύμφωνα με την θεωρία του Lohse
και του

Spiller (1988), τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι

λιγότερο

αποτελεσματικά

από

τα

μικρότερα

γιατί

οι

πελάτες

αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να βρουν τα προϊόντα που επιδιώκουν.
Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει αν το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει
πληροφορίες για το προϊόν και σχετικές τιμές αφού έτσι μειώνει την
περίοδο αναζήτησης του καταναλωτή (Bakos, 1997).Η μεγαλύτερη
ακρίβεια

στις

πληροφορίες

οδηγεί

σε

καλύτερες

αγοραστικές

αποφάσεις και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη (Peterson,
et al., 1997).
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην εξυπηρέτηση των πελατών
και την προώθηση. Οι καταναλωτές επιζητούν την προσοχή, την
συνέχεια και χρήσιμη επικοινωνία χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
(Lohse

και

Spiller,

επαναπροσδιορίζουν

1998).

Αυτά

τα

χαρακτηριστικά

συχνά

την επιλογή ενός καταστήματος τόσο στα

ηλεκτρονικά καταστήματα όσο και σε αυτά που βρίσκονται εκτός
διαδικτύου έχουν δηλαδή φυσική υπόσταση (Jarvenpaa και Todd, 1977;
Kolesar και Galbraith, 2000). Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών επίσης

περιλαμβάνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, πιστώσεις, επιστροφές
και τρόπους πληρωμής. Η προώθηση των προϊόντων μέσω της
διαφήμισης

και

η

εκδηλώσεις

πωλήσεων

προσελκύουν

τους

καταναλωτές όπως για παράδειγμα τα τυχερά παιχνίδια και τα προϊόντα
που συνοδεύονται από συμβουλές.
Η Τρίτη κατηγορία χαρακτηριστικών είναι η πλοήγηση και η ευκολία.
Αυτό σχετίζεται με την διεπαφή του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα
(Szymanski και Hise, 2000). Η διάταξη του καταστήματος, η οργάνωση,
τα χαρακτηριστικά
κατηγορία.

και

η ευκολία χρήσης θεωρούνται στην ίδια

Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα διεπαφής μπορεί να

μειώσει το κόστος αναζήτησης του καταναλωτή και τον χρόνο που
απαιτείται

για

την

επεξεργασία

των

πληροφοριών.

Έτσι

θα

ελαχιστοποιηθεί στο ελάχιστο η προσπάθεια που απαιτείται για την
εκτέλεση μιας επιλογής και την εκτέλεση μιας

αγοράς

(Hoque και

Lohse, 1999). Η ευκολία στην πλοήγηση εξοικονομεί τον χρόνο που θα
ξόδευε για να ψωνίσει ο καταναλωτής και η γνωστική προσπάθεια του
δαπανείται για να υπολογίζει ο χρήστης πώς θα κάνει αποτελεσματικές
ηλεκτρονικές αγορές

(Szymanski και

Hise, 2000). Τα περισσότερα

ηλεκτρονικά μαγαζιά περιλαμβάνουν μηχανή αναζήτησης, χάρτη της
ιστοσελίδας και βοήθεια στην πλοήγηση για την αναζήτηση των
προϊόντων και τις αγορές.
Τέλος η ασφάλεια για το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να κυριαρχεί
στις συζητήσεις (Elliot και Fowell, 2000; Szymanski και Hise, 2000; Liao και
Cheung, 2001). Ενώ όμως οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες προστατεύουν τις
προσωπικές πληροφορίες του καταναλωτή και εγγυούνται ασφάλεια
στις συναλλαγές δεν παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο
συναλλαγών και αν τα προσωπικά δεδομένα είναι εξασφαλισμένα.

2.4 Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
2.4.1 Επιχείρηση προς καταναλωτή (Business to
Consumer - B2C)
Είναι ίσως η πιο κλασική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι όμως και
η πιο διαδεδομένη (Το Β2C αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του
συνολικού e-Commerce).
Κατ' αναλογία θα το αποκαλούσαμε λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι
εφαρμογές B2C απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή. Αυτό το είδος
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά
την ευρεία χρήση του διαδικτύου και τη βελτίωση των παρερχομένων
υπηρεσιών του. Το Internet είναι το πιο κατάλληλο για συναλλαγές B2C,
καθώς

είναι

ευρέως

διαθέσιμο

αποτελεσματικά προϊόντα
πιθανών

πελατών

και

και

μπορεί

να

προωθήσει

υπηρεσίες σε όλους τους τύπους

(http://www.openwave.com,

[Προσπελάστηκε:

1 Φεβρουαρίου 2012]). Περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και καταναλωτών, όπως είναι οι λιανικές πωλήσεις
προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό
εμπόριο B2C περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες
είναι :
• Ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση.
• Ηλεκτρονική υποστήριξη πωλήσεων.
• Ηλεκτρονική

πώληση

πληροφοριών

-

Ηλεκτρονική

διανομή

προϊόντων.
• Ηλεκτρονική πώληση προϊόντων - Ηλεκτρονικά καταστήματα.
• Ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών.
• Ηλεκτρονική

ενημέρωση

δημοσιογραφία.
• Ηλεκτρονική τραπεζική.

και

ψυχαγωγία

-

Ηλεκτρονική

Την πιο συνηθισμένη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C αποτελεί το
ηλεκτρονικό κατάστημα (θ-εήορ).

2.4.2 Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to
Business- B2B)
Πρόκειται για τον δυναμικότερο και ταχυτέρα αναπτυσσόμενο κλάδο
του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του
συνόλου του. Αυτό συμβαίνει διότι οι εφαρμογές Β2Β περιλαμβάνουν
εκατομμύρια συναλλαγών, τεράστιες επενδύσεις, ενώ η ταχύτητα και η
ακρίβεια, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Σύμφωνα με τη Forrester Research, ο τομέας του B2B θα αναπτυχθεί
μέχρι και με τρεις φορές ταχύτερο ρυθμό από τον αντίστοιχο του B2C.
Οι συναλλαγές Επιχείρησης προς Επιχείρηση, περιλαμβάνουν τις
καθιερωμένες συναλλαγές της επιχείρησης με τους προμηθευτές, αλλά
με πραγματοποίηση των προμηθειών με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω
ιδιωτικών δικτύων ή Internet)

(Πασχόπουλος, Σκαλτσάς, 2001). Οι

εφαρμογές Β2Β, έχουν ως στόχο να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν
τις διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα σε μια εταιρία, καθώς και
να αυξήσουν την αποδοτικότητα των συναλλαγών μεταξύ εταιριών που
συνεργάζονται.
γρηγορότερες

Οι

εταιρίες χρησιμοποιούν το σύστημα

συναλλαγές

χωρίς

σφάλματα,

για

Β2Β για

έλεγχο

των

αποθεμάτων, αποτελεσματική αναπλήρωση των προϊόντων κ.τ.λ., ενώ
επιτυγχάνουν μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και
αύξηση των ευκαιριών συνεργασίας. Ένα παράδειγμα εφαρμογής
ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, είναι η διεκπεραίωση μέσω δικτύων καίριων
λειτουργιών της επιχείρησης, όπως η παραγγελία, και η τιμολόγηση
(Turban, King, Lee, Viehland, απόδοση Σαμαράς, 2006).
Η συναλλαγές Β2Β άρχισαν να εφαρμόζονται πριν την δημιουργία
του Internet με χρήση τεχνολογίας EDI αρχικά και Internet-EDI αργότερα.
Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί το σύστημα να επεκτείνεται με τη χρήση

συστημάτων

ERP,

συστηματοποιούνται
επιχείρηση,

όπως:

έτσι

ώστε

να

διαδικασίες

αυτοματοποιούνται

που

λαμβάνουν

και

χώρα

ο προγραμματισμός παραγγελιών,

να
στην

ο έλεγχος

διαθεσιμότητας και φυσικά πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών
ηλεκτρονικά.

2.4.3 Καταναλωτές σε καταναλωτές (Consumer to
Consumer-C2C)
Στη κατηγορία αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνονται
όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ
καταναλωτών (δηλ. η απευθείας πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας από
καταναλωτή σε καταναλωτή). Παραδείγματα των εφαρμογών αυτής της
κατηγορίας αποτελούν οι πωλήσεις (π.χ. σπιτιών, αυτοκινήτων κλπ.)
από

μικρές

αγγελίες

www.dassified2000.com).

(σε

δικτυακούς

Επίσης,

η

τόπους,

διαφήμιση

όπως

το

προσωπικών

υπηρεσιών στο διαδίκτυο και η πώληση γνώσης και εξειδίκευσης (Moll,
2008). Τέλος, μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του C2C
ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι η ηλεκτρονική δημοπρασία σε δικτυακούς
τόπους, όπως το eBay.com.

2.4.4 Δημόσιοι φορείς προς κοινό
Η κατηγορία αυτή έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί
κομμάτι

ενός

νέου

αναπτυσσόμενου

κλάδου,

της

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης (e-government). Η μορφή αυτή περιλαμβάνει κυρίως
δύο πλαίσια δραστηριοτήτων.
Α. Τη συνεργασία των δημοσιών φορέων με τις επιχειρήσεις (Business to
Government-B2G): Καλύπτει κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, τόσο για διεκπεραίωση
φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων (διεκπεραίωση των συναλλαγών

τους ηλεκτρονικά), όσο και για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
των δημοσίων προμηθειών. Αφορά δραστηριότητες όπως ηλεκτρονική
παροχή

πληροφοριών

διαγωνισμούς,

(ενημέρωση

προκηρύξεις,

των

δημοπρασίες),

επιχειρήσεων
ηλεκτρονική

για

υποβολή

αιτήσεων, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, προμήθειες δημοσίου,
διευκόλυνση

και

αυτοματοποίηση

των

συναλλαγών,

ηλεκτρονική

πιστοποίηση της επιχείρησης, δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής κ.α.
Σε προηγμένες χώρες η πρότυπη και μεθοδική λειτουργία του
ηλεκτρονικού εμπορίου σ' αυτή τη μορφή, έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση των λειτουργικών εξόδων την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο εσόδων και διαφάνειας. Σταδιακά
τίθενται και στη χώρα μας σε λειτουργία εφαρμογές που θα οδηγήσουν
σε

ανάλογα

αποτελέσματα

(όπως π.χ.

η ηλεκτρονική

υποβολή

δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος).
Β.

Την

επικοινωνία

του

κράτους

με τον

πολίτη

(Consumer to

Government- C2G) που περιλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών για
τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος και την διεκπεραίωση των
υποθέσεων τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, με ηλεκτρονικό τρόπο. Σ'
αυτή την κατηγορία εντάσσονται δραστηριότητες όπως ηλεκτρονική
παροχή πληροφοριών, ηλεκτρονική πιστοποίηση πολιτών, ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων - φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονική έκδοση
πιστοποιητικών και δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής από τον πολίτη
(Chen, Skelton, 2005).
Οι δραστηριότητες αυτές διεκπεραιώνονται μέσα από γνωστούς
ισοτόπους όπως: www.taxisnet.gr,www.ika.gr,www.e-oikonomia.gr,
www.gsis.gov.gr κ.α.

2.4.5 Εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις εσωτερικές
λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η εσωτερική χρήση εφαρμογών του

ηλεκτρονικού

εμπορίου,

έχει

ως

στόχο

την

αποτελεσματικότερη

λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να
προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι
εφαρμογές

του

συνήθως

εντάσσονται

στη

λειτουργία

ενός

ενδο-δικτύου ( ^ ^ 1^ 1) και μπορούν να είναι:
α. επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας. Οι εφαρμογές αυτές
(ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο,

κλειστές

ομάδες

συζήτησης

και

βιντεοσυνδιάσκεψη), επιτρέπουν το διοικητικό συντονισμό και τη συνεχή
πληροφόρηση των ομάδων, αυξάνοντας τη ροή των πληροφοριών και
βελτιώνοντας την απόδοση των ομάδων εργασίας.
β.

ηλεκτρονική

δημοσίευση.

Επιτρέπει

την

άμεση

διανομή

πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, κυρίως μέσα από ιστοσελίδες.
Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την παραδοσιακή έντυπη
διανομή πληροφοριών, όπως: σχεδόν μηδενικό κόστος, ταχύτερη
μετάδοση,

συνεχής

ενημέρωση

και

αυτόματη

αντικατάσταση

πληροφοριών που έχουν πάψει να ισχύουν.
γ. Παραγωγικότητα των πωλήσεων. Οι εφαρμογές αυτής της
κατηγορίας βελτιώνουν τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στην
επιχείρηση και τη δύναμη πωλητών της, καθώς επίσης ανάμεσα στην
επιχείρηση και τους πελάτες της. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν την
ευέλικτη

προσαρμογή

της

στρατηγικής

και

των

προϊόντων

της

επιχείρησης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών
(Πάγκαλος, Μαυρίδης, 2002).

2.5 Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις εφαρμογές του ΗΕ
είναι πολλά, γι' αυτό μπορούμε να τα χωρίσουμε. Ο διαχωρισμός
μπορεί να γίνει με βάση σε ποιόν επιφέρουν όφελος. Έτσι, τα χωρίζουμε
σε τρεις κατηγορίες: οφέλη για τους καταναλωτές, οφέλη για τους
οργανισμούς και οφέλη για την κοινωνία γενικότερα.

2.5.1. Οφέλη για τους καταναλωτές:
Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών: Το ΗΕ επιτρέπει
στους πελάτες να ψωνίζουν ή να κάνουν άλλου είδους συναλλαγές
24ώρες το 24ωρο, όλο το έτος και σχεδόν από οποιοδήποτε μέρος,
αυτοματοποιώντας τη διαδικασία απάντησης στις πιο συχνές και
συνηθισμένες

ερωτήσεις,

και

επιτρέποντας

έτσι

στο

ανθρώπινο

δυναμικό της επιχείρησης να ασχοληθεί με τις περιπτώσεις που
πραγματικά απαιτούν προσοχή. Οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν
λεπτομερείς πληροφορίες μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς επίσης δεν
υπάρχει χάσιμο χρόνου

και ταλαιπωρία,

ενώ μειώνονται

και

οι

μετακινήσεις. Η παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται
γρηγορότερα, ενώ για μερικά προϊόντα (π.χ. ψηφιακά,) η παράδοση
μπορεί να είναι άμεση (Moll, 2008).
Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους πελάτες: Το ΗΕ επιτρέπει
στους πελάτες να έρχονται σε επαφή με άλλους πελάτες σε ηλεκτρονικές
κοινότητες, όπου μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις και να συγκρίνουν
τις εμπειρίες τους.
Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων: Προσφέρονται στους πελάτες
περισσότερες επιλογές. Αυτό επειδή μπορούν να επιλέξουν μέσα από
μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών από περισσότερες πηγές και
ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής τους, αφού έχουν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης παγκόσμιων αγορών με δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης σύγκρισης των προϊόντων αυτών (Moll, 2008).
Χαμηλότερες

τιμές

προϊόντων:

Η

μείωση

των

τιμών

των

προϊόντων αποτελεί έμμεσο αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των
συναλλαγών (κόστος παραγωγής και διακίνησης). Αν λάβουμε υπόψη
μας ότι το λειτουργικό κόστος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι
πολύ

μικρότερο

από

το

κόστος

των

αντίστοιχων

φυσικών

καταστημάτων, οδηγούμαστε στο λογικό συμπέρασμα ότι και τα
προϊόντα που διακινούνται ή πωλούνται μέσω του διαδικτύου, είναι

επίσης φθηνότερα από τα αντίστοιχα των φυσικών καταστημάτων. Το
ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης συμβάλει στη τόνωση του ανταγωνισμού,
γεγονός που έχει

σαν αποτέλεσμα

τη δημιουργία

προσφορών,

εκπτώσεων και την προσφορά αγαθών σε καλύτερες τιμές (Moll, 2008).

2.5.2. Οφέλη για τις επιχειρήσεις:
Πρόσβαση σε νέες αγορές: Το ΗΕ επεκτείνει τη θέση αγοράς σε
εθνικές και διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό όφελος, καθώς δίνει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν παγκόσμια παρουσία. Αυτό τους
δίνει την ευκαιρία,

(και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), να

μπορέσουν να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους σε νέες αγορές και
σε καινούριο αγοραστικό κοινό.
Περιορισμός άμεσου κόστους: Η χρήση ενός ψηφιακού δικτύου
για τη δημοσίευση και τη μετάδοση πληροφοριών σε ηλεκτρονική
μορφή, μπορεί να μειώσει το κόστος σε σύγκριση με την επικοινωνία και
τη δημοσίευση σε έντυπη μορφή (μειώνει το κόστος της δημιουργίας,
επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών
που βρίσκονται σε χαρτί). Έτσι, έχουμε μείωση του κόστους μια σειράς
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση, όπως λειτουργικό
κόστος,

κόστος

προώθησης/διαφήμισης,

λειτουργικό

κόστος

ενδοπληροφόρησης, κόστος επικοινωνίας με τους και προμηθευτές
αυτοματοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών, διαχείριση αποθήκης,
καθώς και το κόστος υποστήριξης των πελατών σε 24-ωρη βάση, χωρίς
την ανάγκη λειτουργίας ενός τηλεφωνικού κέντρου (Turban, King, Lee,
Viehland, απόδοση Σαμαράς, 2006). Επίσης, το ΗΕ μειώνει σημαντικά το
κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών, ειδικά σε προϊόντα που
μεταφέρονται ηλεκτρονικά.
Ταχύτερη παράδοση προϊόντων: Χάρη στην αμεσότητα της
πρόσβασης στις νέες πληροφορίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει τη
συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή και την

παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
σε κλάδους που εξαρτώνται από την έγκαιρη παράδοση κρίσιμων
πληροφοριών, όπως τα μέσα ενημέρωσης και η χρηματιστηριακή
αγορά

(http://www.mobilespoon.net/

,

[Προσπελάστηκε:

2 Φεβρουαρίου 2012]).
Βελτίωση

της

εικόνας

της

επιχείρησης,

μέσω

ταχύτερης

διεκπεραίωσης, τόσο των συναλλαγών της με τους καταναλωτές, όσο
και τις επικοινωνίας με τις άλλες επιχειρήσεις, επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους πλησιάζοντας περισσότερο
στις ανάγκες του πελάτη.
Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες
επιταχύνουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών, αυξάνοντας έτσι την
ευελιξία στις προμήθειες των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τη
δυνατότητα αυτή με την εφαρμογή του συστήματος JIT (Just-In-Time),
που μειώνει τα περιθώρια ανανέωσης των αποθεμάτων, περιορίζοντας
έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής-διάθεσης των προϊόντων τους.
Γενικότερα,

ισχύει

ολοκλήρωση

μιας

ότι

όσο λιγότερος χρόνος

παραγγελίας,

τόσο

απαιτείται

μικρότερο

για

απόθεμα

την
είναι

υποχρεωμένη να κρατά μια επιχείρηση, ώστε να μην υπάρξει διακοπή
στις

δραστηριότητές

της.

Έτσι,

η

αποθήκευση

των

προϊόντων

ανταποκρίνεται στη πραγματική ζήτηση (Πομπόρτσης, Τσουλφάς 2002).
Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών: Το ΗΕ επιτρέπει την
λεπτομερή παρακολούθηση και καταγραφή του αγοραστικού προφίλ
των πελατών μιας επιχείρησης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, μέσα από
συστήματα pull, παροχής εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών σ'
αυτούς.

2.5.3. Οφέλη για τη κοινωνία:
• Το ΗΕ επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να εργάζονται στο σπίτι και
να κάνουν λιγότερες μετακινήσεις για αγορές, με αποτέλεσμα να

υπάρχει λιγότερη κίνηση στους δρόμους και μικρότερη μόλυνση
του περιβάλλοντος.
• Βελτιώνει το πρόσωπο των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους
προσφέροντας καλύτερη ποιότητα συναλλαγών με τον πολίτη και
διευκολύνοντας την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σ' αυτούς,
όπως υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, φορολογικές (εφορία) κ.α.,
παρέχοντας εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση.
• Επιτρέπει

τη πώληση

αγαθών

και

παροχή

υπηρεσιών

σε

χαμηλότερες τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα από
λιγότερο

ευνοημένες

κοινωνικές

ομάδες

να

αγοράσουν,

βελτιώνοντας έτσι το βοιωτικό τους επίπεδο.
Τέλος, επιτρέπει σε ανθρώπους από αναπτυσσόμενες χώρες και από
αγροτικές περιοχές, να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που
αλλιώς δε θα ήταν διαθέσιμα για αυτούς (Becker, Arnold, 2010).

2.6 Μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου
Εκτός όμως από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, το ηλεκτρονικό
εμπόριο παρουσιάζει και μια σειρά από ελαττώματα και κινδύνους που
σχετίζονται με τις εμπορικές επικοινωνίες και τις συναλλαγές. Τους
κίνδυνους και τα μειονεκτήματα αυτά, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε
σε δυο κατηγορίες:
2.6.1. Τεχνολογικής φύσης :
• Υπάρχει

έλλειψη

κοινά

αποδεκτών

προτύπων

ποιότητας,

πρωτοκόλλων επικοινωνίας, καθώς και έλλειψη ασφαλείας και
αξιοπιστίας.
• Υπάρχει ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών. Το δίκτυο
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας και έλλειψης
επάρκειας

στη

μεταφορά

δεδομένων,

λόγω της

ραγδαίας

αύξησης των συνδεδεμένων χρηστών. Αν και οι δικτυακές

τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχύτητα, η ανάγκη για μεγαλύτερο
εύρος ζώνης και επομένως ταχύτητα στη μεταφορά δεδομένων,
αυξάνεται

με

ακόμη

μεγαλύτερο

ρυθμό,

και

ωσότου

αντιμετωπιστεί αυτό, τα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των
υπηρεσιών θα παραμένουν.
• Επιπλέον, απαιτούμενο κόστος για την υποδομή. Μολονότι οι
εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου
στο

σύγχρονο

επιχειρηματικό

περιβάλλον,

οι

επενδύσεις

υποδομής είναι ένας παράγοντας που πρέπει να εκτιμηθεί και να
ληφθεί σοβαρά υπ' όψη (Πομπόρτσης, Τσουλφάς, 2002).
• Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι ακόμη υπό εξέλιξη.
• Υπάρχουν δυσκολίες στο συνδυασμό Διαδικτυακών εφαρμογών
ηλεκτρ.

εμπορίου

με

υπάρχουσες

εφαρμογές

και

βάσεις

δεδομένων.
• Η εξυπηρέτηση διαδικασιών μεγάλης κλίμακας απαιτεί υψηλά
αυτοματοποιημένα συστήματα και αποθήκες προϊόντων (Ballard,
2007).

2.6.2. Μη τεχνολογικής φύσης:
• Τα θέματα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
αποτρέπουν πιθανούς πελάτες. Είναι ένα από τα σημαντικότερα
μειονεκτήματα του ΗΕ. Στο Internet δύσκολα μπορεί κανείς να
εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές. Κι αυτό λειτουργεί
ως ένας ψυχολογικός φραγμός για τον καταναλωτή που διστάσει
να δώσει τα στοιχεία του (πιστωτική κάρτα) στο ΙπϊθγπθΚ Βέβαια, οι
μέθοδοι

κρυπτογράφησης

και

διασφάλισης

απορρήτου

βελτιώνονται συνεχώς, οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και
οι

περιπτώσεις

ηλεκτρονικής

απάτης

ποσοστό (Πασχόπουλος, Σκαλτσάς, 2001).

αποτελούν

ασήμαντο

• Επίσης, η γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνης στα συστήματα ηεμπορίου και σε άγνωστους προμηθευτές, αποτρέπουν τους
πιθανούς πελάτες. Οι πελάτες δεν εμπιστεύονται έναν άγνωστο
απρόσωπο πωλητή,

τις

συναλλαγές χωρίς χαρτιά

και τα

ηλεκτρονικά χρήματα.
• Δεν υπάρχει φυσική επαφή του πελάτη με τα προϊόντα. Στο ΗΕ
μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι ο πελάτης δεν έχει
τη δυνατότητα να επεξεργαστεί προσωπικά το προϊόν πριν το
επιλέξει. Οι πελάτες νοιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά όταν έχουν
άμεση επαφή με το προϊόν, για το λόγο αυτό υπάρχει μεγάλη
επιφύλαξη στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και ιδιαίτερα στη
χώρα μας.
• Πολλά ζητήματα που σχετίζονται με νομικά θέματα, κανονισμούς
(π.χ.

φορολογικά

θέματα)

κυβερνητικές

ρυθμίσεις

κ.α.

παραμένουν άλυτα.
• Τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του ΗΕ δεν έχουν ακόμα
πλήρως μελετηθεί και αξιολογηθεί. Το ΗΕ είναι ένας τομέας που
μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό και έως σήμερα έχουν γίνει
υποθέσεις μόνο σχετικά με την επιτυχία του. Υπάρχουν βέβαια
επιτυχημένα παραδείγματα, αλλά μόλις τώρα διανύουμε το στάδιο
της

ωριμότητας.

Και

πολλοί

οργανισμοί

διστάζουν

να

εφαρμόσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκής αριθμός
(κριτική

μάζα)

των

αγοραστών

και

πωλητών

που

είναι

απαραίτητοι για κερδοφόρες δραστηριότητες η-εμπορίου.
• Η σύνδεση στο Ιπ ϊθ γπ θ ϊ κατά τόπους παραμένει ακριβή ή και
άβολη και δεν είναι διαθέσιμη για όλους. Έτσι, εάν ο κόσμος δεν
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η προσπάθεια που γίνεται δεν
φτάνει στο τελικό καταναλωτή (Πασχόπουλος, Σκαλτσάς, 2001).

2.7 Ορισμός β-καταναλωτή
Με τον όρο θ-καταναλωτές αναφερόμαστε στους καταναλωτές
που πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου. Κάθε
καταναλωτής που επιλέγει να κάνει τις αγορές του μέσω του διαδικτύου,
χωρίς να έχει καμία πρόσβαση στο κατάστημα που ενδεχομένως
διαθέτει η επιχείρηση, συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία. Στην
παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσουμε κυρίως στο κομμάτι των
θ-

καταναλωτών

που

ασχολούνται

με

την

αγορά

τροφίμων

(Δουκίδης, Θεμιστοκλέους, Δράκος, Παπαζαφειροπούλου, 1998).
Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι θ-καταναλωτές σε σύγκριση με
αυτούς που επιλέγουν το συμβατικό κατάστημα είναι αρκετές. Ο
θ-καταναλωτής δεν περιορίζεται από τα ωράρια λειτουργίας της
παραδοσιακής αγορά, αφού μέσω του
πραγματοποιούνται

ϊπ Ι θγπθΙ

οι αγοραπωλησίες

επί εικοσιτετράωρης βάσης.

Επίσης δεν είναι

υποχρεωμένος, ο καταναλωτής, να επισκεφτεί κάποιο κατάστημα για
την πραγματοποίηση αγοράς. Αρκεί να διαθέτει

υπολογιστή

και

σύνδεση στο διαδίκτυο.
Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς οι καταναλωτές, όπως στην
περίπτωση κάθε αγοράς εξ αποστάσεως, αποφεύγουν τις μετακινήσεις
και την ταλαιπωρία των καταστημάτων σε ώρες αιχμής. Κατά κάποιο
τρόπο κερδίζουν πολύτιμο χρόνο στις συναλλαγές τους, κάνοντας
εύκολα και πιο γρήγορα συγκρίσεις ανάμεσα στα αγαθά.

2.7.1 Η συμπεριφορά των καταναλωτών στο πλαίσιο
των ηλεκτρονικών αγορών
Οι καταναλωτές τείνουν να συμμετέχουν σε σχεσιακές συμπεριφορές
για να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην λήψη των
αποφάσεων τους και γνωστική συνοχή στις αποφάσεις τους, να
μειώσουν

του χρόνου επεξεργασίας των πληροφοριών και τους

κινδύνους που συνδέονται με τις μελλοντικές τους επιλογές ^Ιίθ ΙΙί και
ΡαΓναΙίναΓ,

1995).

Μετά

από

κάποιες

επιτυχείς

συναλλαγές

ο

καταναλωτής αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής με τον πάροχο των
υπηρεσιών η τον προμηθευτή (Ravald και Cronroos, 1996). Όταν οι
καταναλωτές εμπιστευτούν την εταιρεία και γνωρίζουν ότι αυτή είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις ανάγκες και τα θέλω τους τότε μόνο αυτοί
δεσμεύονται με την εταιρεία. Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου
δίνει

την

δυνατότητα

στους

καταναλωτές

να

μειώσουν

κάθε

προσπάθεια που καταβάλλουν για την λήψη αποφάσεων αφού τους
παρέχει μεγάλη ποικιλία επιλογής πληροφοριών, αξιοπιστία ελέγχου και
σύγκριση των προϊόντων (Alba et al., 1997).
Όσοι κάνουν τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου γνωρίζουν ότι
δεν είναι δυνατόν να αγγίξουν ή να δουν τα πραγματικά προϊόντα γι
αυτό και οι αγορές τους στηρίζονται στις πληροφορίες που παρέχει το
ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι η συζήτηση γύρω από τους παράγοντες
που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στο
περιβάλλον

του

ηλεκτρονικού

εμπορίου

επικεντρώνεται

στην

διαθεσιμότητα των πληροφοριών (Wolfinbarger και Gilly, 2001).
Διαθεσιμότητα των πληροφοριών θεωρείται όχι μόνο το προϊόν ή
η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών αλλά και η ευκολία και η εξατομίκευση
για την διατήρηση των πελατών. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο
ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες είναι οι καταναλωτές έτσι ώστε να
συνεχίσουν τις

ηλεκτρονικές

αγορές τους.

Αρα

η επιτυχία

των

ηλεκτρονικών καταστημάτων εξαρτάται από την δυνατότητα τους να
προσαρμόζουν τις πληροφορίες στις καταναλωτικές ανάγκες. Για να
καθοριστεί η αξία των πληροφοριών όμως πρέπει αυτές να αποτιμώνται
ομοιόμορφα από όλους τους καταναλωτές (Kolesar και Galbraith,
2000).
Βασική προϋπόθεση ενός

καταναλωτή να γίνει πελάτης ενός

ηλεκτρονικού καταστήματος είναι να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης
πληροφοριών και μεγιστοποιηθεί η ικανότητα πρόβλεψης της ποιότητας
του προϊόντος με την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών (Bakos,
1991, 1997). Οφέλη του καταναλωτή από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η

εξοικονόμηση χρόνου, μεγαλύτερη ευκολία και μείωση του κινδύνου
δυσαρέσκειας (Wolfinbarger και Gilly, 2001). Ζωτικής σημασίας για τα
διαδικτυακά καταστήματα είναι επίσης η εξυπηρέτηση των πελατών και η
προώθηση (Jarvenpaa και Todd, 1997; Lohse και Spiller, 1998).

2.7.2 Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον
e-καταναλωτή
Στη σημερινή εποχή ο κόσμος αντιμετωπίζει μια ηλεκτρονική
αλλαγή που επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και μεταβάλλει την
αλυσίδα

αξιών από κατασκευαστές

και

λιανικούς

έμπορους

σε

καταναλωτές. Το internet επιφέρει επανάσταση στις αγοραπωλησίες
καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές μετατρέπονται σε έναν καλά αποδεκτό
τρόπο

για

αγορές

συμπεριλαμβανομένων

πολλών

ειδών

υπολογιστών

προϊόντων
και

σχετικών

και

υπηρεσιών

εξαρτημάτων,

αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών προϊόντων, επενδυτικών προϊόντων, ειδών
ρουχισμού, λουλουδιών, βιβλίων, μουσικής και σπιτιών. Το 1998 οι
επιχειρήσεις ανέμεναν συναλλαγές προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω
internet αξίας άνω των $ 22 δις. ενώ ο αντίστοιχος αριθμός αναμενόταν
στο ύψος των $3 τρις. κατά το έτος 2003 (Forrester Research) (Naveen,
Andrianna, 1999).
Ανάμεσα στους πολυάριθμους παράγοντες που συντελούν στην
ανάπτυξη της αγοράς μέσω internet, κάποιοι σχετίζονται με την
τεχνολογική πρόοδο,

κάποιοι

με τον τρόπο κατά τον οποίο ο

συνεταιρικός κόσμος έχει αλλάξει αντιλήψεις και κάποιοι με τις αλλαγές
των τρόπων ζωής των καταναλωτών. Ο συνολικός αριθμός των
αγοραστών μέσω διαδικτύου έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια και
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Ακόμη και καταναλωτές που δεν
έχουν χρησιμοποιήσει το internet για αγορές ισχυρίζονται ότι το έχουν

χρησιμοποιήσει για αναζήτηση πληροφοριών που εν τέλει τους οδήγησε
σε αγορές από φυσικά καταστήματα. Συνοψίζοντας, η βιομηχανία του
ηλεκτρονικού

εμπορίου

αυξάνεται

και

οι

ηλεκτρονικές

αγορές

μετατρέπονται σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή δραστηριότητα μεταξύ των
χρηστών

του

διαδικτύου.

Πρόσφατα

έχουν

διεξαχθεί

διάφορες

βιομηχανικές και ακαδημαϊκές μελέτες που εξετάζουν και σκιαγραφούν
τον χρήστη internet. Για παράδειγμα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο
χρήστης internet είναι νέος και

μορφωμένος. Αυτό που ακόμη

παραμένει σχετικά άγνωστο είναι τα χαρακτηριστικά του αγοραστή
μέσω internet.

Ενώ είναι χρήσιμο από πλευράς

μάρκετινγκ

και

διαφήμισης να σκιαγραφηθεί ο χρήστης internet, ακόμη πιο ουσιώδης
κρίνεται η κατανόηση του καταναλωτή μέσω διαδικτύου. Παρόλο που οι
διευθυντές αναγνωρίζουν τη σημασία και την ενδεχόμενη επιρροή του
internet στη διαφήμιση, στη λιανική πώληση, στο μάρκετινγκ και σε άλλα
σχετιζόμενα πεδία, έχει διεξαχθεί σχετικά λίγη έρευνα στη σκιαγράφηση
των διαδικτυακών αγοραστών (Forrester Research, 2001).
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη τηλεφωνική
έρευνα στον Καναδά το Μάιο του 1999, η οποία περιλάμβανε τυχαία
επιλεγμένους αριθμούς από 2000 νοικοκυριά. Ανάμεσα σε αυτά, οι
πλήρως

επιτυχείς

συνεντεύξεις

ήταν

επτακόσιες

ενενήντα.

Οι

ανταποκρινόμενοι κλήθηκαν αρχικά να απαντήσουν κάποιες γενικές
ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση internet και τα δημογραφικά τους
στοιχεία. Στη συνέχεια απάντησαν ερωτήσεις σχετικά με την αγοραστική
τους συμπεριφορά από το σπίτι (χρήση καταλόγων, υποκίνηση από
διαφημίσεις και τηλεμάρκετινγκ, και τηλεοπτικά κανάλια αγοράς αγαθών
και υπηρεσιών). Έπειτα, ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικά με το αν είχαν
πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Τέλος, απάντησαν μια σειρά
από σύντομες ερωτήσεις για να εκτιμηθούν οι στάσεις τους (απέναντι
στις αγορές στο άμεσο μάρκετινγκ και στις διαφημίσεις), τη συνείδηση
επώνυμων φιρμών και τιμών, την αποστροφή του ρίσκου, την κλίση για
αναζήτηση ποικιλίας, την καινοτομία, τη σημασία της άνεσης και την

παρορμητικότητα.

Τα

απαραίτητα

την

μάρκετινγκ.

για

αποτελέσματα
ανάπτυξη

Η εκτενής αυτή

διαφοράς των

ϊπ ϊθ γπ θ ϊ

της

μελέτης

αυτής

αποτελεσματικών

μελέτη

ήταν

στρατηγικών

βοηθά στην κατανόηση της

αγοραστών από εκείνους που δεν έχουν

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές (Nαveen, Andrianna, 1999).

2.7.3 Εξωγενείς παράγοντες
Καταναλωτικά γνωρίσματα
Τα καταναλωτικά γνωρίσματα που είναι ενδιαφέροντα στην
κατανόηση

γιατί

περιλαμβάνουν

οι

καταναλωτές

τους

χαρακτηριστικά

ψωνίζουν

δημογραφικούς

προσωπικότητας.

στο

διαδίκτυο,

παράγοντες

Τέσσερις

σχετικοί

και

τα

δημογραφικοί

παράγοντες , ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, και εισόδημα (Burke, 1998),
έχουν μια σημαντική επίδραση στη σχέση μεταξύ των τριών βασικών
καθοριστικών παραγόντων «ευκολία

χρήσης»,

«χρησιμότητα»,

και

«απόλαυση» και της καταναλωτικής στάσης απέναντι στις on-line
αγορές. Η επιρροή της ηλικίας είναι αξιοπρόσεχτη μέσω του γεγονότος
ότι έναντι των μεγαλύτερων καταναλωτών, οι νεώτεροι ενήλικοι, ειδικά
εκείνοι κάτω των 25, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη χρησιμοποίηση
των νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπίσουν
νέα

προϊόντα,

να

αναζητήσουν

πληροφορίες

προϊόντων,

να

συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές λύσεις (Burke, 1998).
Ένας

λόγος

για

αυτό

είναι

ότι

οι

παλαιότεροι

καταναλωτές

αντιλαμβάνονται τα οφέλη των διαδικτυακών αγορών ως λιγότερα από
το κόστος της εξερευνητικής δεξιότητας που απαιτείται για να το κάνουν
αποτελεσματικά, και επομένως αποφεύγουν τις αγορές στο διαδίκτυο
(Ratchford, Talukdar, Lee, 2001). Επιπλέον, οι καταναλωτές νεώτεροι
από την

ηλικία

διασκεδάζουν

25 είναι

ψωνίζοντας.

η ομάδα

πιο

Αποκρίνονται

ενδιαφερόμενη
ευνοϊκότερα

στο να

από

τους

παλαιότερους αγοραστές στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κάνουν
διασκεδαστικές τις on-line αγορές. Όσον αφορά το γένος, οι άντρες

εκφράζουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χρησιμοποίηση διάφορων
τύπων τεχνολογιών στη διαδικασία αγορών. Είναι θετικότεροι για τη
χρησιμοποίηση του Διαδικτύου ως μέσο αγορών, ενώ οι θηλυκοί
αγοραστές προτιμούν τη χρησιμοποίηση των καταλόγων για να
ψωνίσουν στο σπίτι. Ωστόσο, η γυναίκες καταναλωτές που προτιμούν
να ψωνίσουν στο διαδίκτυο, ψωνίζουν συχνότερα on-line από τους
αντίστοιχους άνδρες (Burke, 1998). Η εκπαίδευση διαδραματίζει επίσης
ένα σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ των τριών καθοριστικών
παραγόντων και της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις on-line
αγορές. Οι υψηλότερα μορφωμένοι καταναλωτές είναι πιο άνετοι στη
χρησιμοποίηση καταστημάτων μη παραδοσιακών, όπως το Διαδίκτυο
(Burke, 1998). Ένας λόγος για αυτό είναι ότι η εκπαίδευση συσχετίζεται
συχνά θετικά

με το επίπεδο ενός ατόμου

βασικής εκπαίδευσης

Διαδικτύου (Ratchford, Talukdar, Lee, 2001). Ένας τελικός δημογραφικός
παράγοντας με ενδιαφέρον είναι το εισόδημα. Καταναλωτές με τα
υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα (επάνω από $75.000 ετησίως)
σκοπεύουν να ψωνίζουν on-line περισσότερο σε σύγκριση με χαμηλού
εισοδήματος καταναλωτές. Ο λόγος για αυτό είναι ότι τα υψηλότερα
οικογενειακά εισοδήματα συσχετίζονται συχνά θετικά με την κατοχή των
υπολογιστών, τα επίπεδα πρόσβασης και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Διαδικτύου των καταναλωτών . Δίπλα σε αυτούς τους δημογραφικούς
παράγοντες,

τα

χαρακτηριστικά

προσωπικότητας

όπως

«πείρα»

(Ratchford, Talukdar, Lee, 2001) έχουν επίσης μια επίδραση μετριασμού
στη

σχέση

μεταξύ

«της

ευκολίας

χρήσης»,

«χρησιμότητας»,

«απόλαυσης» και της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις αγορές
στο διαδίκτυο. Η πείρα» ορίζεται ως το επίπεδο ενός ατόμου ως προς τη
γνώση ή την ικανότητα. Προκειμένου να ψωνίσει κανείς στο διαδίκτυο,
απαιτείται ένα μη αμελητέο ποσό γνώσης ή ικανότητας. Εκτός από τη
βασική γνώση χρήσης υπολογιστών, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να
μάθουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να λάβουν τις επιθυμητές
πληροφορίες από το διαδίκτυο. Επειδή η εκμάθηση αγορών στο

διαδίκτυο είναι δαπανηρή και χρονοβόρα για εκείνους που είναι άπειροι
από υπολογιστές, οι καταναλωτές αυτοί σταθμίζουν τις δαπάνες και τα
κέρδη πριν αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν στην εκμάθηση των
απαιτούμενων δεξιοτήτων. Εκείνοι που έχουν την περισσότερη εμπειρία
στις αγορές διαδικτύου είναι πιθανό να έχουν τις υψηλότερες δεξιότητες
και επομένως να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις online αγορές
(Ratchford, Talukdar, Lee, 2001).

Περιστασιακοί παράγοντες
Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά τα καταναλωτικά
κίνητρα για συμμετοχή σε on-line αγορές, πρέπει επίσης να ληφθούν
υπόψη περιστασιακοί παράγοντες. Μια ευρεία ποικιλία περιστασιακών
πτυχών μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της τοποθέτησης και της
καταναλωτικής πρόθεσης αγοράς στο διαδίκτυο, με σημαντικότερες τη
«χρονική

πίεση»,

την

«έλλειψη

κινητικότητας»,

τη

«γεωγραφική

απόσταση» και την «ανάγκη για ειδικά στοιχεία». Για τους περισσότερους
καταναλωτές οι σημαντικές ιδιότητες των on-line αγορών είναι η ευκολία
και η δυνατότητα πρόσβασης (Wolfinbarger, Gilly, 2001): επειδή οι
καταναλωτές μπορούν να ψωνίσουν στο διαδίκτυο με την άνεση του
οικογενειακού περιβάλλοντός τους, κερδίζουν χρόνο και προσπάθεια,
και είναι σε θέση να ψωνίσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της
νύχτας. Ειδικά για τους καταναλωτές που, εξ αιτίας του τους εκτεταμένου
ωραρίου απασχόλησης, έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, οι on-line
αγορές είναι μια άριστη ευκαιρία. Κατά συνέπεια, η «χρονική πίεση» του
περιστασιακού παράγοντα ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στη σχέση μεταξύ
τοποθέτησης και πρόθεσης των καταναλωτών να ψωνίσουν on-line.
Ένας δεύτερος περιστασιακός παράγοντας είναι «έλλειψη κινητικότητας».
Οι καταναλωτές που δεν είναι ικανοί να ψωνίσουν στα παραδοσιακά
καταστήματα

εξ

αιτίας

μιας

ασθένειας

ή

άλλων

παραγόντων

ακινητοπόησης, έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν στο διαδίκτυο για να
εκπληρώσουν τους

στόχους

αγορών

τους.

Επιπλέον,

για

τους

καταναλωτές που πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για
καταστήματα που παρέχουν τα απαιτούμενα προϊόντα, οι αγορές στο
διαδίκτυο είναι μια πραγματοποιήσιμη εναλλακτική για να υπερνικήσουν
αυτό το πρόβλημα της «γεωγραφικής απόστασης». Ένας τέταρτος
περιστασιακός παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της
τοποθέτησης και της καταναλωτικής πρόθεσης on-line αγοράς είναι η
«ανάγκη για τα ειδικά στοιχεία». Σε περίπτωση που οι καταναλωτές
χρειάζονται να αποκτήσουν προσαρμοσμένα προϊόντα, όπως ειδικού
μεγέθους ιματισμό ή υποδήματα, που δεν είναι διαθέσιμα στα συμβατικά
καταστήματα, οι αγορές στο διαδίκτυο είναι μια επιλογή που θα τους
επιτρέψει να αγοράσουν αυτά τα ειδικά στοιχεία (Wolfinbarger, Gilly,
2001).

2.7.4 Δημογραφικοί παράγοντες
Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Παρά τη ραγδαία αύξηση των νέων χρηστών internet, το
κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστικές
αλλαγές. Στους Internet χρήστες συνεχίζουν να παρατηρούνται νέα και
καλά μορφωμένα άτομα με εισόδημα άνω του μέσου όρου αν και η
ανομοιογένεια βαθμιαία εξαφανίζεται. Ο μέσος όρος ηλικίας των
χρηστών Internet είναι 35 χρονών και περισσότεροι από τους μισούς
κατέχουν πτυχία ανώτερης βαθμίδας. Τέλος, γυναίκες αποτελούν μόνο
το 38 τοις εκατό. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι οι καταναλωτές από το σπίτι είναι
νεώτεροι από τους καταναλωτές μέσω φυσικών καταστημάτων. Σε
όμοιο συμπέρασμα καταλήγει και παλαιότερη έρευνα (Darian, 1987).

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά και κουλτούρα
Λίγες

σχετικά

διαφορές

εντοπίστηκαν

ανάμεσα

σε

χώρες

ομογενούς γεωγραφικής περιοχής. Στην πλειοψηφία των κριτηρίων, οι
χώρες εντός μιας γεωγραφικής περιοχής παρουσίαζαν περισσότερες
ομοιότητες παρά διαφορές. Οποιαδήποτε ανομοιογένεια υπήρχε εντός

των ορίων της γεωγραφικής περιοχής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ως σημείο αναφοράς για επιπρόσθετη έρευνα στην κατανόηση
δευτερευόντων διαφορών μεταξύ γειτονικών χωρών.
Διαφορές σε αντιλήψεις, στάσεις, απόψεις και αγοραστικής
συμπεριφοράς μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις γεωγραφικές
περιοχές και τα επίπεδα χρήσης του internet. Ευρήματα ερευνών
συμβάλλουν σε μια καλύτερη κατανόηση για το πώς το περιεχόμενο του
παγκόσμιου ιστού θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να καλύψει
διαφορές τόσο στη μικρο-αγορά όσο και στη μακρο-αγορά.
Αν η πλειοψηφία των αγοραστών μέσω internet μοιράζεται κοινά
σε ηλικία, φύλο και απασχόληση σε διεθνές επίπεδο, προωθεί την
εμφάνιση του «τυπικού» παγκόσμιου Internet καταναλωτή. Είναι γεγονός
ότι η Internet τεχνολογία έχει εξαπλώσει μία παγκόσμια κουλτούρα που
βασίζεται στην αυξανόμενη αλληλοσύνδεση τοπικών κουλτουρών
ανεξάρτητα από γεωγραφικές τοποθεσίες. Η τηλεόραση αποτελεί μία
κεντρική πηγή που δημιουργεί ένα τύπο παγκόσμιου εμπορικού κέντρου,
και το internet έχει εμφανιστεί ως μία δεύτερη πηγή (Lynch, Beck, 2007).
Αν

μια

καταναλωτή,

παγκόσμια

αγορά

η τυποποίηση

έχει

αναδείξει

των προϊόντων

και

έναν

παγκόσμιο

των πρακτικών

μάρκετινγκ μετατρέπεται σε μια ελκυστική πρόταση. Η μεταχείριση
ολόκληρης της αγοράς δυνητικών καταναλωτών με μια ομοιόμορφη
στρατηγική είναι φτηνότερη και πιο γρήγορα υλοποιήσιμη σε σχέση με
την υιοθέτηση πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι διαφημιστές
συχνά επιλέγουν αυτή τη στρατηγική για να δημιουργήσουν διεθνώς
τυποποιημένες διαφημιστικές εκστρατείες (Lynch, Beck, 2007).
Παρόλα αυτά, μια εναλλακτική οπτική προτείνει ότι η τυποποίηση
των καταναλωτών είναι σπανίως εφικτή. Πολιτιστικές αποκλίσεις και
τοπικές

αγοραστικές

διαφορές

έχουν

σημειωθεί

έντονα

στη

βιβλιογραφία των διεθνών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο Lynch
(Lynch, Beck, 2007)

υποστηρίζει ότι ενώ μπορούν να υπάρχουν

παγκόσμια προϊόντα και παγκόσμιες φίρμες, δεν υπάρχουν παγκόσμιοι

άνθρωποι και ότι τα κίνητρα για τη χρήση των προϊόντων είναι πολύ
διαφορετικά. Έτσι,

μπορεί να είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν

καταναλωτικές στρατηγικές αγοραστικά προσανατολισμένες (marketoriented strategies) ανά παγκόσμια τμήματα και να τις προεκτείνουν με
προϊόντα που ικανοποιούν συγκεκριμένες χωρικές ανάγκες. Συνοπτικά,
αντιλήψεις, στάσεις και αγοραστικές προτιμήσεις αγοραστών μέσω
Internet σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να εξαρτώνται από
σημαντικές

μεταβλητές

περίπτωση,

το

μακρο

περιεχόμενο

και
της

μικρο-επιπέδου.
ιστοσελίδας

θα

Σε

αυτή

την

έπρεπε

να

προσαρμόζεται σύμφωνα με τον τύπο του κάθε ατόμου που την
επισκέπτεται. Η απόκτηση του προφίλ των παγκόσμιων χρηστών
Internet αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατασκευή ιστοσελίδας με
περιεχόμενο κατάλληλο για διαφορετικούς αγοραστές (Lynch, Beck,
2007).
Με

στόχο

τον

εντοπισμό

των

αποκλίσεων

μεταξύ

online

αγοραστών, ένα σύνολο από 515 συμμετέχοντες είκοσι διαφορετικών
χωρών

χρησιμοποιήθηκε

ως

δείγμα

από

τοπικά

γραφεία

μιας

συμβουλευτικής εταιρείας διεθνούς management. Μεταξύ Νοεμβρίου
1999 και Ιανουαρίου 2000, εφαρμόζοντας μια διαδικασία τυχαίας
επιλογής, η ερευνητική ομάδα επικοινώνησε με τα άτομα αυτά που
αντιπροσώπευαν διαφορετικά δημογραφικά προφίλ online αγοραστών
και τους ζήτησε να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια μελέτη αγορών
μέσω 'Ιντερνετ (Lynch, Beck, 2007).
Βρέθηκαν δραματικές διαφορές στη συμπεριφορά online αγοράς
ανάμεσα σε δυναμικούς και μη δυναμικούς χρήστες Internet. Ο όρος
«δυναμικοί χρήστες Internet» («power Internet users») αναφέρεται σε
εκείνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ όρος
"non-power users" σε εκείνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο λιγότερο
από κάθε μέρα. Όσο περισσότερο χρόνο περνά το κάθε άτομο online,
τόσο περισσότερη είναι και η αγοραστική του δραστηριότητα. Οι μη
δυναμικοί χρήστες τηρούσαν λιγότερο θετική στάση απέναντι στο

Internet και ήταν λιγότερο σίγουροι σχετικά με το πώς πρέπει να
αγοράζουν μέσω ιστοσελίδας, περισσότερο επιφυλακτικοί για τα
προϊόντα του ιστού και λιγότερο αφοσιωμένοι ώστε να επιστρέψουν σε
εκείνα τα site και να ολοκληρώσουν μια αγορά. Τοπικές διαφορές
εντοπίστηκαν σε κάθε κριτήριο εκτός από τις τάσεις των ατόμων στην
ανάληψη ρίσκου (Lynch, Beck, 2007). Η Βόρεια Αμερική ξεχωρίζει
μοναδικά από κάθε άλλη περιοχή, επειδή διέφερε από αυτές τουλάχιστον
μία φορά σε κάθε βαθμολογημένη κλίμακα. Οι βόρειο-Αμερικανοί έχουν
στενότερη

σχέση

με το

Internet,

λιγότερο φόβο για τον

Ιστό,

απολαμβάνουν περισσότερο τις αγορές και αναζητούν επώνυμα
προϊόντα περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη χώρα ή περιοχή. Είχαν
την περισσότερη

εμπιστοσύνη

και

παρουσίασαν την

υψηλότερη

αφοσίωση να επιστρέψουν σε ιστοσελίδες για διεξαγωγή αγορών. Για το
λόγο αυτό, η δόμηση ενός παγκόσμιου Ιστού αποθεμάτων βάσει των
προτιμήσεων βόρειο-Αμερικανών δε θα ήταν αξιοσύστατη. Η περίπτωση
της Ασίας ξεχωρίζει επίσης στην ανάλυση. Τα άτομα του ασιατικού
δείγματος γενικά βρίσκουν ευχαρίστηση στο να ψωνίζουν και έχουν την
εντονότερη ζήτηση για επώνυμα προϊόντα. Ωστόσο, έχουν τις λιγότερο
θετικές στάσεις απέναντι στο Δίκτυο, χαμηλή πρόθεση να αγοράσουν
και να επιστρέψουν σε ιστοσελίδες και τον υψηλότερο βαθμό φόβου για
τις online αγορές. Η προσθήκη της μακρο κατάτμησης μεταβλητών για
τις τρεις ευρύτερες περιοχές παγκοσμίως εξηγούσε κυρίως διαφορές
στα

μέτρα

ικανοποίησης.

Ευρήματα

σαν

αυτά

προσθέτουν

διαπιστευτήρια στην ανάγκη εξέτασης τόσο της μακρο-αγοράς όσο και
της

μικρο

αγοράς

ως

προς

το

βαθμό

διαφοροποίησης

των

καταναλωτών πριν την κατασκευή μιας στρατηγικής online αγοράς
(Lynch, Beck, 2007).

Ηλικιακοί παράγοντες
Όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά νεότερων

και

μεγαλύτερων σε ηλικία online καταναλωτών με διαμεσολαβητή τις

στάσεις τους απέναντι στις διαδικτυακές αγορές διεξήχθη έρευνα από
τους Patricia Sorce, Victor Perotti και Stanley Widrick (Sorce, Widrick,
2005) πάνω σε περισσότερους από 300 φοιτητές και μέλη προσωπικού
στο Rochester Institute of Technology, Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων
Πολιτειών αναφορικά με τις εμπειρίες τους σε online αγορές για 17
προϊόντα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικιακά
online καταναλωτές ψάχνουν για σημαντικά λιγότερα προϊόντα από ό,τι
οι νεότεροι, τελικά αγοράζουν το ίδιο με τους νεότερους καταναλωτές.
Υποκειμενικοί παράγοντες δικαιολογούν περισσότερη ποικιλία σε online
ερευνητική συμπεριφορά. Η ηλικία εξηγεί περισσότερη διακύμανση σε
αγοραστική συμπεριφορά εφόσον ο καταναλωτής έχει ήδη ψάξει το
προϊόν online.
Εν συντομία, τα καταναλωτικά κίνητρα των online αγορών
ποικίλλουν αλλά

μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε

κίνητρα

προσανατολισμένα βάσει του στόχου (άνεση, επίτευξη μιας καλής
ευκαιρίας και κίνητρα για απόκτηση νέων πληροφοριών σχετικά με μια
περιοχή

ενδιαφέροντος).

Μεγάλο

μέρος πρόσφατης έρευνας σε

συμπεριφορά διαδικτυακών αγορών έχει επικεντρωθεί στην πρόβλεψη
του τύπου του καταναλωτή που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το
internet για να αναζητήσει και να αγοράσει προϊόντα (Sorce, Stanley
Widrick, 2005).
Οι Bellman et al. (Bellman, Lohse, Johnson, 1999) μελέτησαν σε
βάθος το αν ένα άτομο θα αγόραζε on line ή όχι. Οι συγγραφείς αυτοί
συμπέραναν ότι δημογραφικές μεταβλητές όπως εισόδημα, μόρφωση
και ηλικία ασκούν μέτρια επιρροή στη συγκεκριμένη απόφαση. Βρήκαν
ότι

ο

πιο

καθοριστικός

παράγοντας

αγοράς

στον

ιστό

ήταν

προηγούμενη συμπεριφορά της μορφής παλαιότερων online αγορών.
«Από τη στιγμή που κάποιοι είναι online το αν θα αγοράσουν εκεί και
πόσο θα ξοδέψουν έχει περισσότερο να κάνει με το αν τους αρέσει να
αγοράζουν online και το κατά πόσο ο χρόνος που έχουν για αγορές
είναι περιορισμένος» Bellman (Bellman, Lohse, Johnson, 1999) . Αυτό

έρχεται σε συνέπεια με τον Forrester που συμπέρανε ότι «δημογραφικοί
παράγοντες όπως ηλικία, φυλή και γένος δεν έχουν τόση σημασία όσο
οι

σ τά σ ε ις

του καταναλωτή

α π έ ν α ν τ ι σ τη ν τε χ ν ο λ ο γ ία ».

Ωστόσο, έρευνα

στο Rochester Institute of Technology (Sorce, Widrick, 2005) έδειξε ότι η
ηλικία επηρεάζει την πιθανότητα να αγοράσει κανείς online εφόσον ο
καταναλωτής έχει ήδη ψάξει το προϊόν online. Ενώ οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία καταναλωτές ήταν πιο απίθανο να ψάξουν για ένα προϊόν online,
δεδομένου ότι το έχουν κάνει βρέθηκε πιο πιθανό να το αγοράσουν
online από ό, τι νεότεροι καταναλωτές (Sorce, Widrick, 2005).

2.7.5 Παράγοντες Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
Σχεδιαστικά

Χαρακτηριστικά

Ιστοσελίδας

(Web

page

design

characteristics)
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας αναδείχτηκε ως ένας επιπλέον
παράγοντας

διεξαγωγής

on-line

αγορών.

Τα

σχεδιαστικά

χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας έχουν επιπτώσεις στις καταναλωτικές
αποφάσεις.

Οι

Broderick

και

Demangeot

(Broderick,

Amanda,

Demangeot, 2006) με σχετικές μελέτες το 2000 διαπίστωσαν ότι η
παρουσίαση αρχικών σελίδων είναι μια σημαντική προϋπόθεση της
ικανοποίησης των πελατών. Αλλες προϋποθέσεις αποτελούν η λογική
υποστήριξη, τεχνολογικά χαρακτηριστικά (δηλαδή υλικό και λογισμικό),
χαρακτηριστικά πληροφοριών, και χαρακτηριστικά προϊόντων. Οι ίδιοι
διερεύνησαν τους παράγοντες που καθιστούν κάποιες εμπορικές
ιστοσελίδες

δημοφιλείς.

Διαπίστωσαν ότι

ένα

υψηλό

καθημερινό

ποσοστό προσπέλασης (hit rate) επηρεάζεται έντονα από τον αριθμό
αναπροσαρμογών που γίνεται στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης τρίμηνης περιόδου. Ένα πλήθος συνδέσεων με άλλες
ιστοσελίδες βρέθηκε ότι προσελκύει επίσης την κυκλοφορία επισκεπτών.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι βελτιωμένοι κατάλογοι προϊόντων επηρέαζαν
σημαντικά τις πωλήσεις καθώς ενίσχυαν σε σημαντικό βαθμό την

προόθηση

των

αντίστοιχω

προϊόντων

(Broderick,

Amanda,

Demangeot, 2006).
Ενώ

οι

συνδιαλλαγές

στον

κόσμο

της

φυσικής

αγοράς

βασίζονται κυρίως στις πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες μεταξύ
καταναλωτών

και

προσωπικού

εξυπηρέτησης,

οι

συνδιαλλαγές

ηλεκτρονικού εμπορίου διαδραματίζονται κυρίως μέσω των ιστοσελίδων
των πωλητών. Σχετική έρευνα ως προς τη σχέση μεταξύ ποικίλων
χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αγοραστικής
συμπεριφοράς του πελάτη έγινε με 602 Κορεάτες πελάτες ηλεκτρονικών
βιβλιοπωλείων. Για την έρευνα επιλέχθηκαν τρία online βιβλιοπωλεία
στην

Κορέα

καταστήματα

με τον υψηλότερο βαθμό πωλήσεων. Σε αυτά τα
οι

πολιτικές

τιμής,

εξυπηρέτησης

παράδοσης

και

διαδικασίας πληρωμής ήταν παρόμοιες. Με το πέρας της παραπάνω
έρευνας διαπιστώνεται ότι η ποιότητα πληροφορίας , η ποιότητα
διεπιφάνειας χρήστη

και

η αίσθηση ασφάλειας επηρεάζουν την

ικανοποίηση πληροφορίας και το σχετικό πλεονέκτημα που με τη σειρά
τους σχετίζονται με την αφοσίωση του κάθε πελάτη στο site και την
υλοποίηση αγοραστικής συμπεριφοράς (Park, Kim, 2006).

2.8 Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τον
θ-καταναλωτή
Οι στατιστικές μαρτυρούν ότι ενώ το Διαδίκτυο έχει γίνει μια
σημαντική πηγή πληροφοριών προϊόντων, διάφορα εμπόδια υπάρχουν
που εμποδίζουν την καταναλωτική μετακίνηση από την αναζήτηση
πληροφοριών στην αγορά προϊόντων.

Έλλειψη εκπαίδευσης Διαδικτύου
Παρόλο που το Διαδίκτυο μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές
λειτουργίες επικοινωνίας και συναλλαγών, για κάποιους καταναλωτές, οι
αγορές μέσω του Ιστού μπορεί να αποτελούν αργό εγχείρημα, ειδικά για
εκείνους που δεν είναι οικείοι με την πλοήγησή του. Η χρήση του

Διαδικτύου ως κανάλι αγορών απαιτεί γνώση για τον Ιστό ή αλλιώς τη
«βασική εκπαίδευση Διαδικτύου». Παρατηρείται ότι καταναλωτές με
διαφορετικά επίπεδα γνώσης καναλιών τείνουν να αντιμετωπίζουν
διαφορετικά τη χρησιμοποίηση του Ιστού για λόγους αγορών. Η γνώση
καναλιών είναι ο ισχυρότερος παράγοντας στο μοντέλο συμπεριφοράς
αγοράς των Li, Kuo, και Russel (Li, Kuo, Russell, 1999). Οι συντάκτες
παρατηρούν ότι οι μη πεπειραμένοι καταναλωτές τείνουν να μην
αντιλαμβάνονται τις χρησιμότητες του online καναλιού, γεγονός που,
στη συνέχεια, θα έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά
αγορών. Ως εκ τούτου, οι χρήστες Ιστού που δεν είναι πολύ άνετοι με τη
χρησιμοποίησή του είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μια θετική εμπειρία
κατά τη χρησιμοποίηση ενός ιστοχώρου και είναι επομένως λιγότερο
πιθανό να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη σε μια online επιχείρηση. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν το γεγονός αυτό κατά το σχεδιασμό
των ιστοχώρων τους ώστε να εξυπηρετούν το χαμηλότερο κοινό
παρονομαστή, τον άπειρο χρήστη Ιστού, παρέχοντας παράλληλα την
προηγμένη λειτουργία που ένας πεπειραμένος χρήστης Ιστού θα
απολάμβανε και θα ανέμενε (Li, Kuo, Russell, 1999).

Κίνδυνοι υποκλοπών και παραβίασης απορρήτου
Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα πλοήγησης (web browser)
μπορεί να διατηρεί ευαίσθητες πληροφορίες όπως το ιστορικό των
ιστοσελίδων

(browsing

history)

και

αποθηκευμένους

κωδικούς

ασφαλείας (passwords). Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να
αποκαλυφθούν σε τρίτους με διάφορους τρόπους, όπως κακόβουλο
λογισμικό Trojan, spyware, κτλ, κενό ασφάλειας στο πρόγραμμα
πλοήγησης ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις οικειοθελώς (social
engineering) μέσω κατάλληλων παραπλανητικών ως προς το χρήστη
τεχνασμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, οι πληροφορίες που
αποστέλλει ο χρήστης σε δικτυακούς τόπους, όπως λόγου χάρη
στοιχεία πιστωτικής κάρτας στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής αγοράς

διατρέχουν κίνδυνο αποκάλυψης σε μη έμπιστες οντότητες ή υποκλοπής
από τρίτους κατά τη μεταφορά. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για πολλούς καταναλωτές ως προς την πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών αγορών (Σταθόπουλος, 2008).

Κεφάλαιο 3: Θεωρητική Προσέγγιση
Η μελέτη της επιστήμης της συμπεριφοράς του καταναλωτή
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο σε ατομικό επίπεδο, καθώς
μπορεί να βοηθήσει

κάποιον να αποκωδικοποιήσει τη δική του

συμπεριφορά όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, βοηθώντας τις
επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους πελάτες τους και δίνοντας γνώσεις
για το πώς θα κερδίσουν και θα διατηρήσουν πελάτες στο περιβάλλον
της αγοράς (Πλακογιαννάκη, 2008).
Η online καταναλωτική συμπεριφορά είναι αναμενόμενο να
παρουσιάζει

ομοιότητες

συμπεριφορά.

Συνεπώς,

με

την

παραδοσιακή

ερευνούνται

οι

βασικές

καταναλωτική
θεωρίες

που

προέρχονται από τη λιανική πώληση, ώστε να ερευνηθεί η σχετική
συμπεριφορά σε online περιβάλλον και να επιτευχθεί ένα αντίστοιχο
ανταγωνιστικό πρότυπο. Η βασική εξαρτημένη μεταβλητή και στα δύο
πρότυπα ορίζεται ως «η πιθανότητα αγοράς των καταναλωτών» Στην
περιγραφή

της

εξαρτημένης

μεταβλητής

στο

online

πρότυπο,

χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι ως συνώνυμα: (α) πιθανότητα on
line αγοράς, (β) πιθανότητα της ύπαρξης αγοραστή Διαδικτύου. Με την
έννοια αγοραστής Διαδικτύου ορίζεται ένας καταναλωτής που έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και διαθέτει προηγούμενη εμπειρία με το
Διαδίκτυο (αλλά όχι απαραιτήτως την εμπειρία αγορών). Δηλαδή
υποτίθεται ότι ο μεμονωμένος καταναλωτής στο παρόν πρότυπο έχει
την πρόσβαση και την κλίση να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο. Η εστίασή
γίνεται

στο

εμπόριο

B-to-C.

Εν

κατακλείδι,

τρεις

παράγοντες

προσδιορίζονται ως βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της online
αγοραστικής

συμπεριφοράς:

κίνητρα

αγορών,

καταναλωτική

ψυχογραφία και έλξη μιας αγοραστικής δυνατότητας. Η εκτίμηση θετικής
ή αρνητικής επίδρασης των διαφόρων παραγόντων στην online
αγοραστική συμπεριφορά αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης
μελέτης (Gao., 2005).

Στην

περίοδο

που

διανύουμε

έχουν

παρατηρηθεί

οι

εξής

κατηγορίες αγοραστικής συμπεριφοράς:

Πολύπλοκη αγοραστική συμπεριφορά (complex buying behavior):
Αναπτύσσεται όταν ο καταναλωτής απαιτείται να αναμιχθεί ενεργά στην
αγορά του προϊόντος του οποίου συνήθως δεν ξέρει τα χαρακτηριστικά,
οπότε συλλέγει πληροφορίες και για αυτό επιθυμεί να κάνει έρευνα
αγοράς. Τέτοιου είδους συμπεριφορά συνδέεται συνήθως με ακριβά ή
περίπλοκα προϊόντα ή προϊόντα που δεν αγοράζονται συχνά. Ο
υπεύθυνος marketing πρέπει να κατανοήσει τη διαδρομή αναζήτησης
πληροφορίας που θα ακολουθήσει ο καταναλωτής και να αναπτύξει
στρατηγικές

παροχής

πληροφόρησης

και

διαφοροποίησης

του

προϊόντος του. Αυτή η κατηγορία προϊόντων χρειάζεται ενισχυμένη
παρουσία στο Διαδίκτυο και διάχυση πλούσιας πληροφόρησης.

Σταδιακά πτωτική αγοραστική συμπεριφορά (dissonance - reducing
buying behavior): Αναπτύσσεται όταν ο αγοραστής επιθυμεί να
αγοράσει ένα ακριβό ή σημαντικό για αυτόν προϊόν αλλά κατανοεί ότι οι
διαφορές μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων δεν είναι μεγάλες. Τότε, ενώ
αρχικά ενδιαφέρεται για την αγορά
σταδιακά

ασχολείται

μόνο

με την

και αναζητεί πληροφόρηση,
αναζήτηση

του

πιο

φθηνού

προϊόντος. Ο υπεύθυνος marketing πρέπει να ενισχύσει την εικόνα του
δικού του προϊόντος και να επιβεβαιώσει τον αγοραστή για την επιτυχή
αγορά του και μετά την πώληση του αγαθού. Σε αυτό συχνά μπορούν
να βοηθήσουν και οι e-crm στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να
αναπτυχθούν από τις δικτυακές σελίδες της εταιρίας ή του προϊόντος
(Ronald, Flynn, 2006).

Αγορά βασισμένη στη συνήθεια (habitual buying behavior): Σε αυτή την
κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη
ανάμειξη του καταναλωτή. Είναι χαμηλού κόστους ή καθημερινής

χρήσης. Οι αγοραστές διαλέγουν αγαθά που είναι είτε πιο φθηνά, είτε
πιο προσιτά στην αγορά τους αλλά κυρίως που έχουν διαμορφώσει μια
ισχυρή ονομασία στην αγορά. Επίσης, οι εταιρίες προσπαθούν να
προτείνουν εναλλακτικές χρήσεις του προϊόντος τους που να το
διαφοροποιούν ή να το συνδέουν με συναισθήματα ή τρόπο ζωής.
Προτάσεις

για

εναλλακτικές

χρήσεις

ή αναφορές

στα

ποιοτικά

χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούν να υπάρχουν στο Διαδίκτυο
(Ronald, Flynn, 2006).

Αγοραστική συμπεριφορά που βασίζεται στην αναζήτηση και ποικιλία
(variety - seeking buying behavior): Πρόκειται για προϊόντα που, ενώ
είναι χαμηλού κόστους, οι καταναλωτές συνήθως τα εναλλάσσουν
χωρίς να εμμένουν σε σταθερή αγορά μιας μάρκας. Στην περίπτωση
αυτή, ο ηγέτης της αγοράς διαμορφώνει μια πολιτική marketing που
προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές να αγοράζουν από συνήθεια το
προϊόν, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της αγοράς προσπαθούν να
"σπάσουν" αυτόν το δεσμό με προσφορές, διαφήμιση και καινοτομία.
Διαγωνισμοί, online events, δικτυακές συζητήσεις αλλά και υλικό για
διαθέσιμο στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση
αυτή (Ronald, Flynn, 2006).
Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
καταναλωτή, παρατηρείται επιμέρους κατηγοριοποίηση και διακρίνονται
τρεις σημαντικοί τύποι.
Συνήθης λήψη αποφάσεων, δηλαδή εκείνη που γίνεται συνήθως
με ελάχιστη ή ενδεχομένως καμία συνειδητή προσπάθεια. Εκτεταμένη
λήψη αποφάσεων δηλαδή εκείνη που αρχίζει συνήθως από ένα κίνητρο
το οποίο εστιάζει κυρίως στην αυτοαντίληψη και θεωρεί ότι η τελική
απόφαση

εγκυμονεί

ένα

σημαντικό

βαθμό

κινδύνου.

Τέλος,

περιορισμένη λήψη αποφάσεων η οποία είναι συνήθως άμεση και
απλή. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό κίνητρο για τον καταναλωτή

ώστε να ψάξει τις πληροφορίες και να αξιολογήσει κάθε εναλλακτική
λύση αυστηρά (Πλακογιαννάκη, 2008).
Οι αγορές στο διαδίκτυο είναι

μια εθελοντική

μεμονωμένη

συμπεριφορά η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τις συμπεριφοριστικές
θεωρίες όπως η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης (Theory of
Reasoned Action, TRA) που προτείνεται από τους Fishbein και Ajzen
(1975)

(Fishbein,

M.,

&

Ajzen,

I.,

1975)

,

η

θεωρία

της

προγραμματισμένης συμπεριφοράς (Theory of Reasoned behavior,
TPB) που προτείνεται από Ajzen ή το πρότυπο Triandis (Triandis, 1979). Το
μοντέλο

της

αιτιολογημένης

δράσης

TRA

υποστηρίζει

ότι

η

συμπεριφορά προηγείται από τις προθέσεις και ότι οι προθέσεις
καθορίζονται από τη στάση του ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά και
τους υποκειμενικούς κανόνες του ατόμου (δηλ., κοινωνική επιρροή). Το
πρότυπο της προγραμματισμένης συμπεριφοράς TPB επεκτείνει το TRA
για να ερμηνεύσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα άτομα δεν
έχουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Υποστηρίζει ότι
ο συνειδητός έλεγχος συμπεριφοράς (η αντίληψη του ατόμου για τη
δυνατότητά του/της να εκτελέσει τη συμπεριφορά) επηρεάζει τόσο τις
προθέσεις όσο και την ίδια τη συμπεριφορά (Ronald, Flynn, 2006).
Το πρότυπο Triandis είναι παρόμοιο με το TPB ως προς τη
διαμόρφωση των προθέσεων και την αναγνώριση των συνθηκών ως
άμεσα προηγούμενα της συμπεριφοράς. Επιπλέον, το πρότυπο Triandis
προϋποθέτει ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται επίσης από τις συνήθειες
και τη διέγερση. Περιέχει τις πτυχές που συσχετίζονται άμεσα με ένα
άτομο (γενετικοί παράγοντες, προσωπικότητα, συνήθειες, τοποθετήσεις,
συμπεριφοριστικές

προθέσεις,

και

συμπεριφορά)

και

άλλες

που

συσχετίζονται με το περιβάλλον ενός ατόμου (πολιτισμός, κοινωνική
κατάσταση, κοινωνικοί κανόνες, συνθήκες άνεσης, κ.λπ.). Αν και το
πρότυπο Triandis είναι περιεκτικότερο από το TPB, αρκετές από τις δομές
του χάνουν σε λειτουργικότητα.

Ως βάση ερευνητικού προτύπου προτιμάται η επιλογή του TPB όχι
μόνο επειδή οι δομές TPB είναι ευκολότερες ως προς τη λειτουργικότητα,
αλλά και επειδή αυτή η θεωρία έχει λάβει ουσιαστική εμπειρική
υποστήριξη

στα πληροφοριακά

συστήματα

όπως

και

σε άλλες

περιοχές. Επιπλέον, το TPB επεκτείνεται με δύο νέες δομές: προσωπική
δυνατότητα για καινοτομίες και αντιληπτές συνέπειες (Ronald, Flynn,
2006).
Οι Rogers και Shoemaker αντιλαμβάνονται τη δομή «προσωπικής
δυνατότητας για καινοτομίες» ως βαθμό και ταχύτητα της υιοθέτησης
της καινοτομίας από ένα άτομο.

Η προσωπική δυνατότητα για

καινοτομίες είναι ένα γνώρισμα προσωπικότητας που κατέχεται από όλα
τα άτομα σε έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, καθως «μερικοί
άνθρωποι προσαρμόζεται χαρακτηριστικά ενώ άλλοι

καινοτομούν

χαρακτηριστικά» (FENECH, T. and O'CASS, A., 2001, σελ. 624). Οι αγορές
στο διαδίκτυο είναι μια καινοτόμος συμπεριφορά που είναι πιθανότερο
να υιοθετηθεί από τα καινοτόμα άτομα σε σύγκριση με τα μη καινοτόμα.
Είναι έτσι σημαντικό να περιληφθεί αυτή η δομή προκειμένου να
εξηγηθούν οι μεμονωμένες διαφορές. Ο συνυπολογισμός της έχει
σημαντικές επιπτώσεις και στην θεωρία και στην πράξη. Από μια
θεωρητική άποψη, ο συνυπολογισμός της προσωπικής δυνατότητας
για καινοτομίες προάγει την κατανόηση του ρόλου των γνωρισμάτων
προσωπικότητας στην υιοθέτηση καινοτομίας. Από πρακτική άποψη, ο
προσδιορισμός των ατόμων που είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν τις
σε online αγορές μπορεί να είναι πολύ πολύτιμος για λόγους
μάρκετινγκ,

π.χ.,

την

κατάτμηση

αγοράς

και

το

στοχοθετημένο

μάρκετινγκ (targeted marketing) (Ronald, Flynn, 2006).
Μια επιπλέον δομή που προστίθεται στο μοντέλο TPB είναι αυτή
που αντιπροσωπεύει τα πιθανά δευτερογενή αποτελέσματα των άμεσων
συνεπειών. Αυτή η δομή δανείζεται στοιχεί από το πρότυπο Triandis.
Σύμφωνα με το Triandis, κάθε πράξη ή συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή
καθώς έχει μια πιθανή έκβαση που μπορεί να είναι είτε θετική είτε

αρνητική. Η επιλογή συμπεριφοράς από ένα άτομο είναι βασισμένη
στην πιθανότητα ότι μια δράση θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη
συνέπεια.

Η

δομή

αυτή

λοιπόν

συμπεριλαμβάνεται

για

τον

προσδιορισμό των συγκεκριμένων συνεπειών on-line αγοράς που
εξωθεί τα άτομα να εκτελέσουν αυτήν τη συμπεριφορά. Το TRA και το
TPB

υποστηρίζουν

τις

πεποιθήσεις

ότι

οι

άμεσες

συνέπειες

διαμεσολαβούν της τοποθέτησης. Ένα καινοτόμο άτομο, ακόμη και αν
είναι θετικό προς τις on-line αγορές , δεν θα τις υιοθετήσει εάν
αντιληφθεί μερικές σημαντικές αρνητικές συνέπειες. Προκειμένου να
ερευνηθούν

οι

παράγοντες

που

παρακινούν

on-line

αγορές,

πραγματοποιήθηκε μελέτη με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και να βελτιωθεί
το πρότυπο TPB. Η πρώτη έρευνα στόχευε στη δοκιμή των δομών που
εξηγούν την πρόθεση, ενώ η δεύτερη εστίαζε στις δομές που εξηγούν τη
συμπεριφορά.

Η έρευνα

υλοποιήθηκε από το

κέντρο γραφικής

παράστασης, απεικόνισης και δυνατότητας χρησιμοποίησης (GVU) στη
Georgia Tech τον Οκτώβριο του 1998. Τα γενικά αποτελέσματα έδειξαν
ότι η θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς παρέχει μια καλή
εξήγηση

των

ζητούμενων

παραγόντων.

Τα

συμπεράσματα

παρουσίαζαν ισχυρή υποστήριξη στις θεωρητικές δομές του προτύπου
TPB.

Συγκεκριμένα,

διαπιστώθηκε

ότι

οι

προθέσεις

και

ο

συμπεριφοριστικός έλεγχος επηρεάζουν εξίσου τη συμπεριφορά online
αγορών (Ronald, Flynn, 2006).
Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα των καταναλωτών
και το μέλλον του Internet Marketing είναι ουσιώδες να ερευνηθεί πώς
εκτιμούν και αντιλαμβάνονται την online αγοραστική εμπειρία τους οι
καταναλωτές.

Χρησιμοποιώντας

ένα

δείγμα

2500

καλωδιωμένων

συνδρομητών, οι Eastlick και Lotz (EASTLICK, LOTZ, 1999) διεξήγαγαν μια
πρώιμη εμπειρική έρευνα περιγράφοντας διαφορές μεταξύ adopters και
non-adopters online αγορών. Βρήκαν ότι πολλοί από τους καινούριους
adopters

είναι

άντρες,

νέοι,

υψηλά

μορφωμένοι

τεχνολογίας. Οι Haubl και Trifts (Haubl, Trifts, 2000)

και

γνώστες

βρήκαν ότι

διαδραστικά εργαλεία έχουν θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα και
αποδοτικότητα των αγοραστικών αποφάσεων. Στα πλαίσια της έρευνας
Chen, S. J., Chang, T. Z. (Chen, Chang, 2003), διεξοδικές συνεντεύξεις
διεξήχθησαν μεταξύ 35 καταναλωτών από το Denver και το Colorado,
σημαντική μητροπολιτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών το 2001, οι
οποίοι είχαν αγοράσει τουλάχιστον μία φορά από το internet τους
τελευταίους δύο μήνες , ώστε να αποκτηθεί μια βαθειά γνώση των
online αγοραστικών διαδικασιών των καταναλωτών και της online
αγοραστικής

τους

εμπειρίας.

Οι

καταναλωτές

κλήθηκαν

να

επεξεργαστούν τα ακόλουθα θέματα: Παρελθοντικές online αγορές,
λόγους αγοράς από το Internet, περιγραφόμενες από τους ίδιους
online αγοραστικές διαδικασίες και εμπειρίες πρόθεση για επανάληψη
αγοράς και θέματα και ανησυχίες για online αγορές.
Τα

αποτελέσματα

της

παραπάνω

έρευνας

έδειξαν

ότι

οι

ανταποκρινόμενοι αγόραζαν μια ευρεία ποικιλία online προϊόντων.
Βιβλία, μουσικά cd, αεροπορικά εισιτήρια, υπολογιστές και βοηθητικά
υπολογιστών και εξοπλισμοί ήταν τα πιο συχνά αναφερόμενα προϊόντα
Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής αγοράς από το internet ήταν η τιμή και η
άνεση. Επιπλέον, οι ανταποκρινόμενοι ανέφεραν ότι είναι διασκευαστικό
να ψωνίζεις και να περιηγείσαι στο internet. Για κάποια δυσεύρετα
προϊόντα όπως εξοπλισμοί και ανταλλακτικά εκπρόθεσμων προϊόντων
υπολογιστών, το Internet θα μπορούσε να είναι η μοναδική πηγή. Λίγοι
πελάτες επίσης προσελκύονταν από την ευρεία επιλογή προϊόντων που
προσφέρονται από τους διαδικτυακούς πωλητές και το πλεονέκτημα του
μη τοπικού φόρου πωλήσεων. Ανάμεσα σε ποικίλες ανησυχίες ή
παράπονα για τις online συνδιαλλαγές ένα σοβαρό θέμα ήταν η έλλειψη
της δυνατότητας να αγγίξουν και να αισθανθούν το προϊόν. Οι
ανταποκρινόμενοι

διαμαρτυρήθηκαν

επίσης

για

τις

πολιτικές

επιστροφής και αλλαγής κάποιων Internet πωλητών . Η ασφάλεια και η
ιδιωτικότητα επίσης αναφέρθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο ως δύο

σημαντικοί παράγοντες. Όλοι οι ανταποκρινόμενοι έδειξαν θετικές
προθέσεις για μελλοντικές online αγορές (Chen, Chang, 2003).
Διάφορες επιπλέον μελέτες έχουν γίνει για να αναλύσουν την
καταναλωτική συμπεριφορά on line αγοραστών. Παραδείγματος χάριν,
o Hoffman (Hoffman, Peralta, 1999) τόνισε ότι ο λόγος που τα
περισσότερα άτομα δεν έχουν ακόμα προβεί σε online αγορές ή
παροχή πληροφοριών στους προμηθευτές Ιστού ως αντάλλαγμα της
πρόσβασης
εμπιστοσύνης

στις

πληροφορίες,

μεταξύ

των

είναι

η

θεμελιώδης

περισσότερων

έλλειψη

επιχειρήσεων

και

καταναλωτών στον Ιστό. οι Steinfield και Whitten (Steinfield, Whitten,
1999) πρότειναν ότι ο συνδυασμός του Ιστού με τη φυσική παρουσία
παρέχει περισσότερες ευκαιρίες να συλληφθεί η επιχείρηση από ό,τι ο
Ιστός ως μόνη παρουσία επειδή μπορούν να παρέχουν καλύτερες
υπηρεσίες προ-αγορών και μετα-πωλήσεων στο χαμηλότερο δυνατό
κόστος καταναλωτικής συναλλαγής και να χτίσουν την εμπιστοσύνη
στα καταστήματα του Ιστού. Σε παρόμοιο πνεύμα, οι Mahajan (WIND,
MAHAJAN,

2002)

και

Constantinides

(Constandinides,

2004)

υπογράμμισαν τα οφέλη της σύγκλισης μεταξύ online και φυσικής
παρουσίας, ενώ ο George (George, 2004) υπογράμμισε τη σημασία
της εμπιστοσύνης στις on-line αγορές.
Σχετική

έρευνα

ως

προς

τη

σχέση

μεταξύ

ποικίλων

χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αγοραστικής
συμπεριφοράς του πελάτη έγινε από τους Park και Kim το 2006 (Park,
Kim, 2006) με 602 Κορεάτες πελάτες ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων. Για την
έρευνα επιλέχθηκαν τρία online βιβλιοπωλεία στην Κορέα με τον
υψηλότερο βαθμό πωλήσεων. Σε αυτά τα καταστήματα οι πολιτικές
τιμής, εξυπηρέτησης παράδοσης και διαδικασίας πληρωμής ήταν
παρόμοιες. Με το πέρας της παραπάνω έρευνας διαπιστώνεται ότι η
ποιότητα πληροφορίας , η ποιότητα διεπιφάνειας χρήστη και η αίσθηση
ασφάλειας επηρεάζουν την ικανοποίηση πληροφορίας και το σχετικό
πλεονέκτημα που με τη σειρά τους σχετίζονται με την αφοσίωση του

κάθε πελάτη στο site και την υλοποίηση αγοραστικής συμπεριφοράς
(Park, Kim, 2006).
Αλλοι ερευνητές πρότειναν ότι τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη ροπή προς τη συμμετοχή
στις συναλλαγές Διαδικτύου (Eastlick and Lotz (EASTLICK, M.A. and
LOTZ, S., 1999), Jarvenpaa and Tractinsky (Jarvenpaa, Tractinsky,
1999)). Οι Fenech και O'Cass (FENECH, O'CASS, 2001) διαπίστωσαν ότι
η στάση των καταναλωτών απέναντι στις on-line λιανικές πωλήσεις και
στην αντιληπτή χρησιμότητα είχε επιπτώσεις στην υιοθέτηση λιανικών
πωλήσεων μέσω Ιστού, ενώ ο Heijen και λοιποί (HEIJEN, H.V.D.,
VERHAGENM, CREEMERS, 2003) βρήκαν ότι ο αντιληπτός κίνδυνος και η
αντιληπτή ευκολία στη χρήση επηρεάζουν τη στάση του κοινού απέναντι
στις online αγορές. Αυτά τα συμπεράσματα δείχνουν ότι προτού μια
επιχείρηση αποφασίσει τι να πωλήσει online στα ερχόμενα έτη, πρέπει να
καταλάβει τις τοποθετήσεις και τη συμπεριφορά των πιθανών πελατών
της.

3.1 Έρευνα S. J., Chang, T. Z. (2003)
Όσον

αφορά

τη

σχηματοποίηση

της

καταναλωτικής

συμπεριφοράς σχετικά με την υιοθέτηση ή όχι ηλεκτρονικών αγορών,
συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις των ανταποκρινόμενων εντοπίστηκαν
τρεις κοινές συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι η διαδραστικότητα ,
που περιλαμβάνει τους παράγοντες που συνδέουν την αγορά με το
online αγοραστικό site, το design, την εμφάνιση του site και τη
δυναμικότητα του συστήματος. Η συνιστώσα της διαδραστικότητας
έρχεται σε αντιστοιχία με το φυσικό αγοραστικό περιβάλλον σε ένα
τυπικό κατάστημα. Η δεύτερη συνιστώσα, η διεξαγωγή της εμπορικής
πράξης

περιλαμβάνει

αγοραστική απόφαση
ασφάλεια.

Η

τρίτη

παράγοντες
ενός

που

καταναλωτή,

συνιστώσα,

η

επηρεάζουν
όπως τιμή,

ολοκλήρωση

άμεσα
άνεση

την
και

περιλαμβάνει

παράγοντες όπως παράδοση, πολιτικές αλλαγής και επιστροφής και
υπηρεσίες μετά την αγορά (Chen, Chang, 2003).

3.2 Έρευνα Thompson S. H. Teo (2006)
Με

σκοπό

την

συμπεριφοράς

κατανόηση

των

των

πιθανών

τοποθετήσεων
ηλεκτρονικών

και

της

πελατών,

πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική μελέτη από τον Teo (Thompson S.
H. Teo, 2006)

στη Σιγκαπούρη που εξετάζει τις αντιλήψεις από

υποστηρικτές (adopters) και μη υποστηρικτές (non-adopters) online
αγορών.

Σε

αυτήν

την

μελέτη,

εξετάζονται

οι

αντιλήψεις

που

παρατηρούνται σε υποστηρικτές και μη on-line αγορών από την άποψη
του δημογραφικού σχεδιαγράμματος, τις καταναλωτικές προσδοκίες
των

συνδεδεμένων

καταστημάτων,

τα

πλεονεκτήματα

και

τα

προβλήματα των on-line αγορών και του κόστους συναλλαγής.
Επιπλέον,

εξετάζονται

οι

τύποι

προϊόντων

που

αγοράζονται,

η

συχνότητα της διαδικτυακής αγοράς και το εύρος της επικοινωνίας με
τους προμηθευτές ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα συμπεράσματα είναι
χρήσιμα

στην

εξήγηση

της

αγοραστικής

συμπεριφοράς

των

καταναλωτών στην ηλεκτρονική αγορά (Thompson, 2006) .
Σε συμφωνία

με τις προηγούμενες

μελέτες σχετικά

με τα

δημογραφικά στοιχεία των χρηστών του 'Ιντερνετ, τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης προτείνουν ότι οι χρήστες του Ίντερνετ στη
Σιγκαπούρη είναι κυρίως φύλου αρσενικού, νέοι και μορφωμένοι. Κατά
τρόπο ενδιαφέροντα, οι adopters on-line αγορών τείνουν να είναι
αρσενικού φύλου και μορφωμένοι, αν και τείνουν να είναι μεγαλύτερης
ηλικίας από τους μη-adopters και να έχουν το υψηλότερο εισόδημα.
Εντούτοις, φαίνεται να υπάρχει μια ανάγκη να ενθαρρυνθούν εκείνοι
ηλικίας άνω από 45 χρονών για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για
on-line αγορές. Ένας πιθανός τρόπος θα ήταν να προωθηθούν οι
δραστηριότητες που απευθύνονται στον ώριμο πληθυσμό. Αλλοι
τρόποι περιλαμβάνουν την προσφορά επιπλέον εκπτώσεων για τους

ηλικιωμένους που αγοράζουν on-line, καθώς επίσης και παροχή
κατάρτισης στη χρήση του Διαδικτύου για on-line αγορές (Thompson,
2006).
Δεδομένου ότι τα κοινά προϊόντα που αγοράζονται on-line
περιλαμβάνουν

βιβλία,

CD

και

ψυχαγωγία,

υλικό

και

λογισμικό

υπολογιστών, καθώς και ταξίδια, θα μπορούσαν να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες για να εμπορευτούν αυτά τα προϊόντα
στους πιθανούς online αγοραστές. Αυτό θα μπορούσε να είναι υπό
μορφή κινήτρων όπως εκπτώσεις για τους πρώτους αγοραστές.
Περαιτέρω, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει γιατί μερικοί
τύποι αγαθών είναι δημοφιλέστεροι on-line έναντι άλλων. Μέσω τέτοιας
κατανόησης, τα online καταστήματα θα ήταν ικανότερα να σχεδιάσουν
τις κατάλληλες στρατηγικές για να ενθαρρύνουν on-line να ψωνίσουν
(Thompson, 2006).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει

η διαπίστωση

ότι

η αγορά

των

προϊόντων ταξιδιού παρακινεί συνήθως τους online αγοραστές να
επικοινωνήσουν με online καταστήματα. Μία εύλογη αιτία είναι ότι αφού
τα προϊόντα ταξιδιού κοστίζουν συνήθως περισσότερο από άλλα κοινά
προϊόντα όπως τα βιβλία ή τα CD, και έχουν περισσότερες επιλογές
όπως γεύματα προτίμησης, οι adopters τείνουν να απευθυνθούν σε
online καταστήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εξυπηρέτηση
των προτιμήσεών τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι το ταξίδι μπορεί να
συμπεριλαμβάνει

την

παραμονή

σε

ξενοδοχεία

και

το

ενοίκιο

αυτοκινήτων, οι adopters μπορούν να επικοινωνούν με τα online
καταστήματα για να ερευνήσουν τη διαθεσιμότητα διαφόρων επιλογών.

3.3 Έρευνα για τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών
στις online αγορές (2010)
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2010
από το «Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας», η σχέση

των Ελλήνων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο
βελτιώνεται αισθητά χρόνο με το χρόνο.
Ο μισός πληθυσμός της χώρας (55%) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό
υπολογιστή, ενώ το 44% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 2008
καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των χρηστών του
διαδικτύου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ παράλληλα αυξήθηκε
και η συχνότητα πρόσβασης.
Με βάση στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και αφορούν το έτος
2009, το 38% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο
(έναντι 65% στην υπόλοιπη Ευρώπη). Το 27% των ατόμων που διαθέτουν
σύνδεση κάνουν καθημερινή χρήση ή σχεδόν καθημερινή. Ενδεικτικά 3
στους

10

Έλληνες

συνδέονται

για

να

ενημερωθούν

για

προϊόντα/ υπηρεσίες ή για να στείλουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και 2 στους 10 διαβάζουν ηλεκτρονικά περιοδικά και
εφημερίδες.
Είναι βέβαιο ότι η συμπεριφορά των e-καταναλωτών μεταβάλλεται
αρκετά όταν πρόκειται για διαδικτυακές δραστηριότητες που εμπεριέχουν
οικονομικές συναλλαγές. Τα ποσοστά που προκύπτουν για τους
Έλληνες χρήστες του διαδικτύου είναι τα παρακάτω:
α. 1 στους 10 Έλληνες έχει χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να
παραγγείλει ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ ένα ελαφρώς
μικρότερο ποσοστό (8%) προχώρησε σε ανάλογη ενέργεια κατά το
τελευταίο τρίμηνο του 2009.
β. 1 στους 20 Έλληνες χρησιμοποιεί συστήματα ηλεκτρονικής τραπέζης
γ. μόλις 1 στους 100 Έλληνες έχει χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό
αγγίζει το 10%.
Σύμφωνα με την μελέτη από το «Παρατηρητήριο για την κοινωνία της
πληροφορίας», οι διαδικτυακές πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση 5%, ενώ
στην Ελλάδα το ποσοστό των καταναλωτών που πραγματοποίησαν
τουλάχιστον μια αγορά από απόσταση το 2009 διαμορφώνεται στο

33%. Το προφίλ των e-καταναλωτών συμπίπτει με αυτό του χρήστη του
διαδικτύου.

Μεγαλύτερη

ευχέρεια

για

εξ'αποστάσεως

αγορές

εμφανίζουν:
- Οι άντρες έναντι των γυναικών
- Οι νεότεροι σε ηλικία
- Ατομα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου
Επίσης, η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγουν να κάνουν online
αγορές από εγχώριες επιχειρήσεις. Μόνο το 9% των Ευρωπαίων και το
10% των Ελλήνων καταναλωτών αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω
διαδικτύου από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κεφάλαιο 4: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
4.1Διατύπωση και ανάλυση υποθέσεων
Η ικανοποίηση ή η μη ικανοποίηση των καταναλωτών με τις
υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών δεν είναι το ίδιο απαραίτητα με την
συνολική εικόνα που έχει ο καταναλωτής για την επιχείρηση (Jones και
Suh, 2000). Οι πληροφορίες που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
χωρίζονται στις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών δηλαδή απαντήσεις
στις συχνά διατυπωμένες ερωτήσεις των καταναλωτών, πληροφορίες
παραγγελιών, πληροφορίες παράδοσης και προώθησης.
Για

να

αξιολογήσουμε

χρησιμοποιούμε

σχετικότητα,

αυτά

τα

επάρκεια,

δυο

είδη

διάθεση

για

πληροφοριών
παιχνίδι

και

κατανόηση (Delone και McLean, 1992; Wang και Strong, 1996). Οι
πληροφορίες που προσφέρονται πρέπει να είναι βοηθητικές για τον
καταναλωτή, να είναι επίκαιρες, να βοηθούν τον καταναλωτή να πάρει
αποφάσεις και να είναι κατανοητές (Wolfinbarger και Gilly, 2001). Το
χιούμορ, η εύκολη πρόσβαση και ειδικά η ασφάλεια μιας ιστοσελίδας

είναι πολύ σημαντικά για τον καταναλωτή (Agarwal και Karahanna,
2000; Moon και Kim, 2001).

Υπόθεση πρώτη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και τις πληροφορίες για την ποιότητα του προϊόντος.

Υπόθεση δεύτερη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και τις πληροφορίες για την ποιότητα της υπηρεσίας.
Δεδομένου ότι η αγοραστική συναλλαγή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
από τη <φτωχή> σχεδίαση των online καταστημάτων, είναι επιτακτικό να
γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις των διαφορετικών σχεδίων, και των
χαρακτηριστικών της οργάνωσης, αναζήτησης και πλοήγησης στην
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών (Lohse και Splller, 1998). Ta
online καταστήματα διευκολύνουν την πλοήγηση των καταναλωτών με
την

παροχή

λειτουργιών

καθοδηγούμενη

πλοήγηση,

όπως

οι

και

η

λειτουργίες
λεπτομερής

αναζήτησης,
αποτύπωση

η
του

ιστοχώρου. Κατ'αυτό τον τρόπο, στην παρούσα έρευνα, αναπτύξαμε
στοιχεία που αντιστοιχούν στην ευκολία της πλοήγησης, ευκολία στην
αναζήτηση και την παραγγελία των προϊόντων ως ποιοτικά μέτρα
ενδιάμεσων(interface) με τον χρήστη.

Υπόθεση τρίτη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και την διεπαφή του χρήστη με την ποιότητα.
Ένας

άλλος

σημαντικός παράγοντας που

έχει

επιπτώσεις

στην

ικανοποίηση από την πληροφόρηση στο περιβάλλον του Διαδικτύου
είναι η ασφάλεια. Οι καταναλωτές ανησυχούν για την ασφάλεια της

online πληρωμής, την αξιοπιστία, και την πολιτική μυστικότητας του
online καταστήματος(Gefen, 2000). Έτσι η ασφάλεια είναι ένας κρίσιμος
παράγοντας στην προσέλκυση νέων καταναλωτών και τη διατήρηση
τους ως online χρήστες υπηρεσιών. Σύμφωνα με μια προηγούμενη
έρευνα ( Elliot και Powell 2000, Sxymanski και

Hise 2000) καθλως

μειώνεται η αντίληψη για διαρροή προσωπικών στοιχείων, αναμένεται
μεγαλύτερη ικανοποίηση με την υπηρεσία πληροφοριών των

online

καταστημάτων.

Υπόθεση τέταρτη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και της αντιληπτικής ασφάλειας.

Οι σχέσεις οφέλους είναι σημαντικές για να χτιστεί μια μακροχρόνια
σχέση

μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης

(Ravald

και

Gronroos, 1996; Gwinner et al., 1998; Patterson και Smith, 2001). Για να
δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση πρέπει ο καταναλωτής να μην έχει άγχος
να νιώθει ασφαλής και να έχει εμπιστοσύνη στην εταιρεία (Morgan και
Hunt, 1994; Garbarino και Johnson , 1999).
Young-Gul Kim υποστηρίζουν ότι

Οι Chung-Hoon Park και

πρέπει να μειώνεται το ρίσκο που

παίρνει ο καταναλωτής για να επιτύχει τα παραπάνω δηλαδή να είναι
εύκολη η πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να είναι χαμηλά τα κόμιστρα γιατί
όσο πιο εύκολη είναι η διαδικασία τόσο πιο εύκολα θα κάνει την
παραγγελία ο καταναλωτής.

Υπόθεση πέμπτη
Υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις πληροφορίες για την ποιότητα
του προϊόντος και το σχεσιακό όφελος.

Υπόθεση έκτη

Υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις πληροφορίες για την ποιότητα
της υπηρεσίας και το σχεσιακό όφελος.]
Εκτός από την επιρροή στην αξιολόγηση εκ μέρους των καταναλωτών
της γενικής υπηρεσίας πληροφοριών η διαβεβαίωση της ασφάλειας
διαδραματίζει

επίσης

έναν

σημαντικό

ρόλο

στην

διαμόρφωση

εμπιστοσύνης με τη μείωση των ανησυχιών των καταναλωτών για την
κατάχρηση των προσωπικών τους στοιχείων και την <ευπάθεια> των
στοιχείων συναλλαγής (Jarvenpaa και Todd, 1997 Ratnashigham,
1998). Οι καταναλωτές θέλουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο
με τον οποίο εξασφαλίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία και τα
στοιχεία της συναλλαγής(ΕΙΙΟ και Powell, 2000). Έτσι εάν το αντιληπτό
επίπεδο διαβεβαιωσης ασφάλειας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των
καταναλωτών, ένας καταναλωτής μπορεί να είναι πρόθυμος να
αποκαλύψει τα προσωπικά του/της στοιχεία και να προσπαθήσει να
κάνει αγορές με περισσότερη άνεση.
Η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών του καταναλωτή είναι
κάτι που τον απασχολεί ιδιαίτερα αφού όσο πιο ασφαλής νιώθει τόσο
περισσότερο θα θέλει να συνεχίσει τις διαπροσωπικές του επαφές με την
εταιρεία (Jarvepaa και Todd, 1997; Ratnashingham, 1998).

Υπόθεση έβδομη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της αντιληπτικής ασφάλειας

και το

σχεσιακό όφελος.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι εξωτερικές πηγές πληροφοριών
που δέχεται ο καταναλωτής για μια εταιρεία όπως η εταιρική εικόνα και η
φήμη της πράγμα που συμβάλλει στην αξιολόγηση της επιχείρησης και
τις υπηρεσίες της
παραπάνω

(Zeithaml

σημαντικός

και

Bitner,

παράγοντας

1977).

είναι

Εκτός απ'όλα τα

η προσέλκυση

νέων

καταναλωτών και η διατήρηση των είδη υπαρχόντων (Andreassen και
Lindestad, 1988).

Υπόθεση όγδοη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ευαισθητοποίησης της ιστοσελίδας
και του σχεσιακού οφέλους.

Η δέσμευση είναι σημαντική για κάθε μακροχρόνια σχέση (Dwyer et
al., 1987; Morgan και Hunt, 1994). Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της
αφοσίωσης του καταναλωτή και στην μελλοντική του συμπεριφορά
επίσης παίζει η κριτική και η συναισθηματική αντίληψη των προϊόντων
και των υπηρεσιών αφού από ψυχολογικής άποψης είναι σημαντικά για
την διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης.

Υπόθεση ένατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του σχεσιακού οφέλους και της
δέσμευσης της ιστοσελίδας.

Υπόθεση δέκατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και της δέσμευσης της ιστοσελίδας.

Ένας καταναλωτής που νιώθει δεσμευμένος απέναντι στην εταιρεία
έχει την πρόθεση να συνεχίσει να αγοράζει τα προϊόντα της για μεγάλο
χρονικό διάστημα (Garbarino και Johnson, 1999; Hocutt, 1988; Pritchard,
1999).Πολλοί

ερευνητές

έχουν

ερευνήσει

τη

σχέση

μεταξύ

της

αφοσίωσης / δέσμευσης της μελλοντικής πρόθεσης και της μελλοντικής
αλληλεπίδρασης (Garbarino και Johnson, 1999 Hocutt, 1998 Pritchard,
1999).

Υπόθεση ενδέκατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της δέσμευσης της ιστοσελίδας και της
αγοραστικής συμπεριφοράς.

Επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε πόσο σημαντικό είναι για τον καταναλωτή
η σωστή πληροφόρηση όταν μπαίνει σε μια ιστοσελίδα με σκοπό είτε να
σερφάρει αρχικά για να καταλήξει στη συνέχεια σε κάποια αγορά, είτε
για να αγοράσει κατευθείαν , επειδή δεν έχει χρόνο να σερφάρει ή γιατί
έχει κατασταλάξει τι πρόκειται να αγοράσει. Έτσι αυτό που πρέπει να
κάνουν οι επιχειρηματίες μέσα από την ιστοσελίδα τους είναι να
δημιουργούν

σωστή

προβολή

,

να

παρέχουν

διαφωτιστικές

πληροφορίες στον πελάτη ώστε να γίνονται σωστές επιλογές από την
πλευρά του.
Η ασφάλεια είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να
διασφαλίζονται, για να μπορεί ο καταναλωτής να κινείται άφοβα και να
επιστρέψει εκ νέου στην πραγματοποίηση νέας αγοράς. Επίσης αν μένει
ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση αλλά συνάμα και την ποιότητα
του προϊόντος που παραλαμβάνει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προτείνει
το ηλεκτρονικό κατάστημα και σε άλλους. Αυτός είναι και ο τρόπος που
χτίζεται η σχέση καταναλωτή και εμπόρου.

4.2 Ερευνητικό μοντέλο
Όλες οι παραπάνω υποθέσεις που μας παρουσιάζονται μας
οδηγούν στην δημιουργία του εξής ερευνητικού μοντέλου που εξετάζει
την σχέση μεταξύ της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή και
των παραγόντων απέναντι στο on-line shopping.

Διεπαφή του
χρήστη με την
ποιότητα

4.3 Ερευνητική μεθοδολογία
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις
των Ελλήνων φοιτητών οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Για το
λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι.
Το

ερωτηματολόγιο

συντάχθηκε

ύστερα

από

μελέτη

του

θεωρητικού πλαισίου της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς του καταναλωτή.
Συγκεκριμένα,

πριν

ερωτηματολογίου

καταλήξουμε

χρειάστηκε

να

στην

παρούσα

κατανοήσουμε

τις

μορφή

του

διαφορετικές

κατηγορίες καταναλωτών και να μελετήσουμε τον τρόπο κατάταξής
τους, με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία, το μορφωτικό τους

επίπεδο, τις συνήθειές τους, το βαθμό εξοικείωσής τους με τις νέες
τεχνολογίες

και την προσωπική

τους τοποθέτηση

απέναντι

στις

ηλεκτρονικές συναλλαγές .
Επιπλέον, μελετήσαμε τα πλεονεκτήματα που αναμένονται να
απορρέουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έτσι ώστε να εντοπίσουμε
τους πιθανούς λόγους και τα κίνητρα που μπορούν να ωθήσουν έναν
καταναλωτή στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής αγοράς. Τα πλεονεκτήματα
αυτά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν: ευκολία αγοράς, άνεση
συγκρίσεων προϊόντων, διαπραγμάτευση τιμών
χρόνου.

Σε

παρόμοιο

κλίμα,

ανασταλτικοί

παράγοντες

καταναλωτές

από

την

προκειμένου

που

συνήθως

υιοθέτηση

των

και εξοικονόμηση

να

εντοπιστούν

αποτρέπουν

ηλεκτρονικών

και

υπηρεσιών

,

μελετήσαμε

τα

τους

αγορών

αναγκάζοντάς τους να περιοριστούν στην παραδοσιακή
προϊόντων

οι

αγορά

μειονεκτήματα

της

διαδικτυακής μορφής συναλλαγών και των κινδύνων που ενδεχομένως
εγκυμονούν.

Αυτά

προϋπόθεση

καλής γνώσης

διαδικτύου,

τα

μειονεκτήματα,

περιλαμβάνουν

πέρα

υπολογιστών
την

δυσκολία

από
και

την

απαίτηση

ευχέρειας χρήσης

παροχής

πρόσθετων

υπηρεσιών μετά την πώληση και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στα
διαδικτυακά

καταστήματα.

Τέλος,

κρίθηκε

απαραίτητη

η

κατηγοριοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει παρατηρηθεί ότι
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος μπορούν να αποτρέψουν ή
να παρακινήσουν τη διαδικτυακή αγορά τους από κάποιες κατηγορίες
καταναλωτών. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αποτελούν παράγοντα που
επηρεάζει την τοποθέτηση του καταναλωτή απέναντι στην ηλεκτρονική
αγορά .
Έτσι οδηγηθήκαμε στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου, το
οποίο χωρίζεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος, αφορά το προφίλ του
ερωτώμενου

και

είναι

βασισμένο

στα

χαρακτηριστικά

που

κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές δίνοντας έμφαση στο βαθμό

εξοικείωσης με τη χρήση υπολογιστών και το ίντερνετ. Το δεύτερο μέρος
περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προϊόντων που συνηθίζει να αγοράζει
ή ενδέχεται να αγοράσει στο μέλλον ηλεκτρονικά ο ερωτώμενος. Το τρίτο
μέρος προσεγγίζει την τοποθέτηση του καταναλωτή απέναντι στις
ηλεκτρονικές αγορές και τις προϋποθέσεις που αναμένει να πληρούν,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις σχετικά με τις πολιτικές
ασφάλειας των διαδικτυακών καταστημάτων και στην εκτίμηση του
αναλαμβανόμενου ρίσκου. Το τέταρτο μέρος αφορά την ίδια τη
διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και τους λόγους που
παρακινούν τον καταναλωτή σε αυτή τη συμπεριφορά. Τέλος, το πέμπτο
μέρος έχει να κάνει με τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών
που οδηγούν τον καταναλωτή να τηρεί αρνητική στάση και να μην
προχωρά στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών.

4.3.1 Περιγραφή δείγματος
Στην

παρούσα

παραγόντων

έρευνα

με

θέμα

«Ο

προσδιορισμός

των

που επηρεάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών στο

πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» θα επιλέξουμε ένα τυχαίο δείγμα
διακοσίων νέων ηλικίας 18-28 ετών που είναι φοιτητές προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαμένουν προσωρινά
στον Νομό Λέσβου. Η επιλογή θα γίνεται ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας,
καταγωγής και μορφωτικού επιπέδου. Επίσης η συμμετοχή τους θα είναι
ανώνυμη. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα είναι εθελοντική
κατά την άφιξη των φοιτητών στο Α.Ε.Ι.

4.3.2. Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τη μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε το
πρόγραμμα 3Ρ55 κάνοντας στατιστική ανάλυση. Με τη μέθοδο αυτή θα
μπορέσουμε να καταγράψουμε τις απόψεις των φοιτητών πάνω σε αυτή
την έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα ερωτηματολόγια που θα
μοιράσω θα είναι 300 για να καταφέρω να συλλέξω 200 τουλάχιστον
συμπληρωμένα σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Θα προσπαθήσω τα
άτομα που θα επιλέξω να ασχολούνται με το Διαδίκτυο και ακόμη
καλύτερα αν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, αν σκέφτονται
κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνουν ή δεν υπάρχει στα άμμεσα
σχέδια τους αλλα είναι ανοιχτοί σε αυτή την πρόταση.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η δημιουργία και
επεξεργασία διαγραμμάτων έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS
έκδοση 17.0.
Συγκεκριμένα για να δεχθώ ή να απορρίψω κάθε ερώτηςη

θα

χρησιμοποιήσω την μέθοδο της γραμμικής συσχέτισης η οποία είναι:
Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών Χ και Υ ορίζεται
με βάση ένα δείγμα ν ζευγών παρατηρήσεων (χι,γι), συμβολίζεται με γ και
δίνεται από τον τύπο:

τ=

Σ(*- *)(y^- ?)

ισχύει πως -1 < τ < 1 και πως:
■ Αν 0<γ<1 , τότε οι Χ, Υ είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες
■ Αν -1 <γ<0 , τότε οι Χ, Υ είναι αρνητικά γραμμικά συσχετισμένες
■ Αν γ = 1 , τότε έχουμε τέλεια θετική γραμμική συσχέτιση και όλα τα
σημεία βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία με θετική κλίση
■ Αν γ = -1 , τότε έχουμε τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση και όλα τα
σημεία βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία με αρνητική κλίση
■ Αν γ = 0, τότε δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών. Οι μεταβλητές δηλαδή Χ, Υ είναι γραμμικά ασυσχέτιστες.

4.3.3 Τρόπος μέτρησης μεταβλητών
Για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας θα διεξηχθή
εμπειρική

έρευνα

περιλαμβάνει

43

με

ερωτηματολόγιο.

ερωτήσεις

που

θα

Το

ερωτηματολόγιο

αφορούν

την

στάση

μια
θα
των

καταναλωτών απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι ερωτήσεις θα
προσδιορίζονται πάνω σε μια 5/βάθμια κλίμακα Likert το χαμηλότερο
άκρο της οποίας (1) θα σημαίνει ότι η δήλωση δεν ισχύει καθόλου για
τον ερωτώμενο ενώ το υψηλότερο (5) θα αντιπροσωπεύει την απόλυτη
ισχύ της δήλωσης

4.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων στατιστικής
επεξεργασίας
4.4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Διερευνώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος,
όσο αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα.

4.4.1.1 Φύλο
Όσον αφορά στο εξεταζόμενο δείγμα φοιτητών, που είναι αρκετά
ισορροπημένο από άποψης φύλου, με το 60% των μελών του να είναι
άνδρες και το 40% γυναίκες.

Φύλο

Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Άνδρας

120

50,4

60,0

60,0

Γυναίκα

80

33,6

40,0

100,0

200

84,0

100,0

19

16,0

119

100,0

Total
Missing

Percent

Cumulative
Percent

System

Φύλο
Η Ά νδρας
□ Γυναίκα

4.4.1.2 Επίπεδο φοίτησης
Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών που
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές είναι 96% ενώ των μεταπτυχιακών
είναι μόλις 4%.

Φοιτητής

Frequency
Valid

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

192

96,0

96,0

96,0

8

4,0

4,0

100,0

200

100,0

100,0

Φοιτητής

4.4.1.3 Έτος σπουδών
Έχοντας ως σημείο αναφοράς το έτος σπουδών των φοιτητών,
παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών εμφανίζεται
μετά το 2ο έτος σπουδών. Το συμπέρασμα αυτό σε συνδυασμό με το
προηγούμενο μαρτυρά ότι η άνοδος σε επίπεδο μόρφωσης αυξάνει την
πιθανότητα υιοθέτησης ηλεκτρονικών αγορών.

Έτος

Frequency
νβΐίά

Percent

Valid Percent

Percent

1,00

52

26,0

26,0

26,0

2,00

36

18,0

18,0

44,0

3,00

84

42,0

42,0

86,0

4,00

28

14,0

14,0

100,0

Έτος

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1,00

52

26,0

26,0

26,0

2,00

36

18,0

18,0

44,0

3,00

84

42,0

42,0

86,0

4,00

28

14,0

14,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

Έτος

Έτος

4.4.Ι.4. Υπόθεση 1η (Γ1 - Δ7)
Η ανάλυση της γραμμικής συσχέτισης αυτής μας έδωσε Ρ=0.080 (ή
γ=0.080) ("κακή" συσχέτιση)και ο πίνακας συσχετίσεων(οοΓΓθ!αΙίοπ5)
φαίνεται παρακάτω, καθώς και τα δεδομένα μας μαζί με την ευθεία
γραμμικής παλινδρόμησης (της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων)

Correlations

Γ1
Γ1

Pearson Correlation

Δ7
1

Sig. (2-tailed)
Δ7

,080
,261

N
Pearson Correlation

200
,080

Sig. (2-tailed)

,261

N

200

200
1
200

Με την υπόθεση Γ1 ως εξαρτημένη μεταβλητή και η Δ7 ως ανεξάρτητη,
προσπαθώντας να βρούμε μοντέλο της μορφής γ ι = « ·Δ 7 + /? (γραμμική
συσχέτιση, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων), καταλήγουμε πως
γ ι = 0.447 ·Δ 7 + 0 .8 8 0 . Βέβαια στο συγκεκριμένο παράδειγμα δε μας νοιάζει η
ευθεία αυτή, μιας και έχουμε κακή συσχέτιση.
Συμπέρασμα: η υπόθεση απορρίπτεται αφού ο συντελεστής συσχέτισης
του Pearson βρήκε μικρός (r=0.080)

Υπόθεση δεύτερη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και τις πληροφορίες για την ποιότητα της υπηρεσίας.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Β2,Β5,Β6,Δ1
Επειδή οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που σχετίζονται είναι πολλές,
θα φτιάξουμε τον πίνακα των συσχετίσεων ο οποίος είναι ο εξής:
Correlations

Β2
Β2

Pearson Correlation

Β5
1

Β5

Β6

Δ1

Δ1

,831**

,063

,065

,000

,373

,358

200
1

200
,046

200
,064

,517

,367

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Β6

200
,831**

Sig. (2-tailed)

,000

N

200

200

200

200

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,063
,373

,046
,517

1

-,142*

N

200

200

200

200

Pearson Correlation

,065

,064

-,142*

1

Sig. (2-tailed)
N

,358
200

,367
200

,045
200

200

,045

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Από το οποίο βλέπουμε "καλή"(ρ=0.01) θετική συσχέτιση μεταξύ των
ερωτήσεων Β2-Β5 και "καλή"(ρ=0.05) αρνητική συσχέτιση μεταξύ των
ερωτήσεων Β6-Δ1.

Συμπέρασμα:
(ί) από την υπόθεση αυτή μπορούμε να πάρουμε ως συμπέρασμα ότι
υπάρχει θετική συσχέτιση (ερωτ. Β2-Β5) στους ερωτηθέντες που θέλουν
"ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή των
προσφερόμενων υπηρεσιών" και όσων θέλουν "να έχουν ικανοποιητικό
αριθμό υπηρεσιών ".
και
(ίί) αρνητική συσχέτιση(ερωτ. Β6-Δ1) όσων θέλουν από τα καταστήματα
"να παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας στους χρήστες τους "
και όσων θέλουν "Δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
(24 ώρες το 24ωρο)" , πράγμα το οποίο είναι λογικό, γιατί αυτοί που
ενδιαφέρονται να ψωνίζουν π.χ. αργά το βράδυ, δεν ενδιαφέρονται για
την τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Υπόθεση τρίτη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και την διεπαφή του χρήστη με την ποιότητα.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Π,Γ2,Γ4,Ε2,Ε5
Ομοίως δημιουργούμε πρώτα των πίνακα των συσχετίσεων:
Correlations

Γ1
Γ1

Pearson Correlation

Γ2
1

Sig. (2-tailed)
Γ2

Γ4

Ε2

Ε5

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

200
-,053
,453
200
-,037
,599
200
,036
,616
200

Γ4

Ε2

Ε5

-,053

-,037

,036

-,300**

,453

,599

,616

,000

200
1

200
-,088
,213
200
1

200
-,019
,786
200
,116
,102
200
1

200
,006
,935
200

-,300**

200
-,088
,213
200
-,019
,786
200
,006

Sig. (2-tailed)

,000

N

200

200
,116
,102
200
,139*

200
-,034

,935

,049

,631

200

200

200

,139*

,049
200
-,034
,631
200
1
200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Από το οποίο βλέπουμε "καλή"(ρ=0.01) αρνητική συσχέτιση μεταξύ των
ερωτήσεων Γ1-Ε5 και "καλή"(ρ=0.05) θετική συσχέτιση μεταξύ των
ερωτήσεων Γ4-Ε5.
Τα διαγράμματα γραμμικής παλινδρόμησης για τις περιπτώσεις αυτές
είναι τα:

Linear = 0,090

Συμπέρασμα:
(ί) από την υπόθεση αυτή μπορούμε να πάρουμε ως συμπέρασμα ότι
υπάρχει αρνητική συσχέτιση (ερωτ. Γ1-Ε5 ) στους ερωτηθέντες που
θέλουν "να έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών
μας δεδομένων " και όσων πιστεύουν πως " υπάρχουν πιθανότητες
υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ".
και
(ίί) θετική συσχέτιση(ερωτ. Γ4-Ε5) όσων πιστεύουν πως τα καταστήματα
" προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες
μάρκετινγκ " και όσων πιστεύουν πως
" υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής
κάρτας"

Υπόθεση τέταρτη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και της αντιληπτικής ασφάλειας.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Β4,Γ4,Ε1

Correlations

Β4
Β4

Pearson Correlation

Γ4
1

Sig. (2-tailed)
Γ4

Ε1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Ε1

-,089

-,007

,211

,923

200
1

200
-,097
,172
200
1

200
-,089
,211
200
-,007

200
-,097

Sig. (2-tailed)

,923

,172

N

200

200

200

Συμπέρασμα:
Η υπόθεση απορρίπτεται μιας και πουθενά δε βλέπουμε "καλή"
συσχέτιση.

Υπόθεση πέμπτη
Υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις πληροφορίες για την ποιότητα
του προϊόντος και το σχεσιακό όφελος.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Δ7,Ε4
ΟοΓΓθΙβίίοπβ

Δ7
ΡΘβΓβοη ΟοιτθΙβίΙοη
Δ7

1

(2-ίβΙΙθά)
Ν
ΡθβΓβοη ΟοΓΓθΙβίΙοη

Ε4

Ε4
-,043
,549

200
-,043

βΐ9. (2-ίβΙΙθά)

,549

Ν

200

200
1
200

Συμπέρασμα:
Η υπόθεση απορρίπτεται μιας και πουθενά δε βλέπουμε "καλή"
συσχέτιση.
Ενδεικτικό διάγραμμα το εξής:

Υπόθεση έκτη
Υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις πληροφορίες για την ποιότητα
της υπηρεσίας και το σχεσιακό όφελος.]
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Π,Γ2,Γ4,Ε2,Ε5
Correlations

Γ1
Γ1

Pearson Correlation

Γ2
1

Sig. (2-tailed)
Γ2

Γ4

Ε2

Ε5

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

200
-,053
,453
200
-,037
,599
200
,036
,616
200

Γ4

Ε2

Ε5

-,053

-,037

,036

-,300**

,453

,599

,616

,000

200
1

200
-,088
,213
200
1

200
-,019
,786
200
,116
,102
200
1

200
,006
,935
200

-,300**

200
-,088
,213
200
-,019
,786
200
,006

Sig. (2-tailed)

,000

N

200

200
,116
,102
200
,139*

200
-,034

,935

,049

,631

200

200

200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

,139*

,049
200
-,034
,631
200
1
200

Συμπέρασμα:
(ί) από την υπόθεση αυτή μπορούμε να πάρουμε ως συμπέρασμα ότι
υπάρχει αρνητική συσχέτιση (ερωτ. Γ1-Ε5 ) στους ερωτηθέντες που
θέλουν "να έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών
μας δεδομένων " και όσων πιστεύουν πως " υπάρχουν πιθανότητες
υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ".
και
(ίί) θετική συσχέτιση(ερωτ. Γ4-Ε5) όσων πιστεύουν πως τα καταστήματα
" προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες
μάρκετινγκ " και όσων πιστεύουν πως
" υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής
κάρτας"

Υπόθεση έβδομη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της αντιληπτικής ασφάλειας

και το

σχεσιακό όφελος.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Β3,Δ7
ΟΟΓΓΘΐβίίοηβ

Β3
Β3

ΡθβΓβοη ΟοιτθΙβίΙοη

Δ7
1

βίο. (2-ί8ΐΙθά)
Δ7

,011
,882

Ν
Pearson Correlation

200
,011

β^. (2-ί8ίΙθά)

,882

N

200

200
1
200

Συμπέρασμα: Η υπόθεση απορρίπτεται μιας κι έχει πολύ χαμηλή
συσχέτιση.

Υπόθεση όγδοη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ευαισθητοποίησης της ιστοσελίδας
και του σχεσιακού οφέλους.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Γ3,Ε3,Ε6,Ε10,Ε11
Correlations

Γ3
Γ3

Pearson Correlation

Ε3
1

Sig. (2-tailed)
Ε3

Ε6

Ε10

Ε11

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Ε6

Ε10

Ε11

,049

-,053

-,052

,074

,487

,455

,466

,297

200
1

200
,058
,414
200
1

200
-,067
,343
200

200
,020
,777
200
,084
,239
200
,121
,088
200
1

200
,049
,487
200
-,053
,455
200
-,052
,466
200
,074

200
,058
,414
200
-,067
,343
200
,020

Sig. (2-tailed)

,297

N

200

,179*

,179*

,011
200
1

,011
200
,084

200
,121

,777

,239

,088

200

200

200

200

200

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε "καλή"(ρ=0.05) θετική συσχέτιση μεταξύ των
ερωτήσεων Ε6-Ε10 " υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσεις ένα προϊόν
μέσω Internet, το οποίο να μην αξίζει τα χρήματα που θα πληρώσεις γι'
αυτό " και " Είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες "

Υπόθεση ένατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του σχεσιακού οφέλους και της
δέσμευσης της ιστοσελίδας.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Δ8,Δ9,Δ11

Correlations

Δ8
Δ8

Pearson Correlation

Δ9
1

-,163*

-,100

,021

,159

-,163*

200
1

,021
200
-,100

200
,093

200
,093
,190
200
1

Sig. (2-tailed)

,159

,190

N

200

200

Sig. (2-tailed)
Δ9

Δ11

Δ11

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

200

’. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

200

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε καλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των
απαντήσεων των ερωτήσεων " Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται
σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα " και " Η όλη
διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε σχέση με ένα φυσικό
κατάστημα "

Υπόθεση δέκατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις πληροφορίες
και της δέσμευσης της ιστοσελίδας.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Δ5,Δ6,Δ7
Correlations

Δ5
Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

Δ7

,090

,772

,204

200
1

200
-,052
,466
200
1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

,772
200
,090

200
-,052

Sig. (2-tailed)

,204

,466

N

200

200

CM
O

Δ6

200

Δ7

CM
O

Δ5

Δ6

200

Συμπέρασμα: Δεν παρατηρούμε κάποια σημαντική συσχέτιση εδώ κι
άρα η υπόθεση αυτή απορρίπτεται.

Υπόθεση ενδέκατη
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της δέσμευσης της ιστοσελίδας και της
αγοραστικής συμπεριφοράς.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου που σχετίζονται: Ε8,Ε9,Ε12,Δ10,Ε7

Correlations

Ε8
Ε8

Pearson Correlation

Ε9
1

Sig. (2-tailed)
Ε9

Ε12

Δ10

Ε7

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

200
,416**

Ε12

Δ10

Ε7

,416**

,352**

,084

,502**

,000

,000

,239

,000

200
1

200

200
-,003
,967
200
,023
,751
200
1

200

,460**

,000
200

,000
200
1

200

,352**

,460**

,000
200
,084
,239
200

,000
200
-,003
,967
200

,502**

,192**

200
,023
,751
200
,114

Sig. (2-tailed)

,000

,006

,109

,200

N

200

200

200

200

200
,091

,192**

,006
200
,114
,109
200
,091
,200
200
1
200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Συμπέρασμα: Εδώ παρατηρούμε καλές συσχετίσεις τις εξής:
(ί) Καλή θετική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων
Ε8:" Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα και να μην σου
στείλει το προϊόν που αγόρασες "
και
Ε9 :" Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη
ελαττωματικό "

(Η) Καλή θετική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων
Ε8:" Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα και να μην σου
στείλει το προϊόν που αγόρασες "
και
Ε12:" Η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι εξασφαλισμένη "

(Ηί) Καλή θετική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων
Ε8:" Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα και να μην σου
στείλει το προϊόν που αγόρασες "
και
E7: " Είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες μέσω
Internet και να αποζημιωθείς γι' αυτά "

(ίν) Καλή θετική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων
Ε12:" Η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι εξασφαλισμένη "
και
E9:" Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη
ελαττωματικό "

(ν) Καλή θετική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων
Ε7:" Είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες μέσω
Internet και να αποζημιωθείς γι' αυτά "
και
E9:" Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη
ελαττωματικό "

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα
Παρατηρούμε, λοιπόν, από τα αποτελέσματα τις έρευνας ότι γενικότερα
οι χρήστες του διαδικτύου φαίνονται θετικοί με τις online αγορές.
Ειδικότερα βλέπουμε ότι κυριότερη προσδοκία των καταναλωτών από τα
online

καταστήματα,

πέρα

από

την

παροχή

ικανοποιητικών

πληροφοριών για τα προϊόντα, αποτελεί η τήρηση ασφάλειας των
συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων. Αυτός φαίνεται να είναι
και ο λόγος για τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών, ενώ
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών προϊόντων,
περιορίζεται σε αυτή και δεν προχωρά στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής
αγοράς. Επομένως, τα online καταστήματα προκειμένου να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη των πελατών οφείλουν να πραγματοποιήσουν πολλά
βήματα σε αυτό τον τομέα υιοθετώντας μέτρα διασφάλισης του

απορρήτου

και

συμπεριλαμβάνοντας

εγγυήσεις

και

εναλλακτικές

μεθόδους πληρωμής, εκτός πιστωτικής κάρτας, όπως πληρωμή κατά
την παράδοση.
Επιπλέον,

λαμβάνοντας

υπόψη

το γεγονός

ότι

οι

περισσότεροι

καταναλωτές δίνουν βαρύτητα στην καλή ενημέρωση σχετικά με το
προϊόν πριν την αγορά του, καθώς και στην παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών μετά την αγορά, στρατηγικής σημασίας από την πλευρά
των διαδικτυακών καταστημάτων θα ήταν κάθε προσπάθεια μείωσης
του αναλαμβανόμενου ρίσκου των πελατών τους, μέσω αναλυτικών και
πλήρως κατανοητών καταλόγων, παροχής εγγυήσεων και άμεσων
υπηρεσιών μετά την πώληση.
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, οι
κυριότεροι

παράγοντες

που

επηρεάζουν

θετικά

τον

ηλεκτρονικό

καταναλωτή είναι η άνεση, η εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα
διαπραγμάτευσης των τιμών και η καλή γνώση χρήσης του διαδικτύου.
Από την άλλη πλευρά, οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά
στην

ηλεκτρονική

αγοραστική

συμπεριφορά

είναι

η

έλλειψη

εμπιστοσύνης απέναντι στην ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών
και η προτίμησή τους να εξετάσουν άμεσα το προϊόν πριν την αγορά
του.
Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να σταθούν χρήσιμα σε ένα
στρατηγικό ανασχεδιασμό ορισμένων online επιχειρήσεων προκειμένου
να αποκτήσουν υψηλότερη ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, η μελέτη αυτή
έχει κάποιους περιορισμούς. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί απλές
στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και θα μπορούσε να επεκταθεί
μελλοντικά

από

μια

μελέτη

που

θα

εξετάζει

διάφορα

μοντέλα

χρησιμοποιώντας πιο προηγμένες στατιστικές μεθόδους. Επιπλέον,
δεδομένου του περιορισμού του δείγματος, καθώς το ερωτηματολόγιο
απαντήθηκε αποκλειστικά από φοιτητές, μια μελλοντική μελέτη θα
μπορούσε να εφαρμοστεί σε ευρύτερο δείγμα με μεγαλύτερο φάσμα
ηλικιών ή ακόμη και σε μια εξειδικευμένη κατηγορία καταναλωτών που

θα προκαλεί ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή, όπως για παράδειγμα σε
υπαλλήλους. Επιπλέον, μια μελέτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, προκειμένου να διερευνηθεί η
ηλεκτρονική απήχησή της στους καταναλωτές ή στα προϊόντα μιας
ορισμένης εταιρείας κατά την αναζήτηση μεθόδων ενίσχυσης της
προώθησής της ή ακόμη και να εστιάσει αποκλειστικά σε έναν ειδικό
τομέα με ιδιαίτερη σημασία, όπως είναι η εμπιστοσύνη απέναντι στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Εν

κατακλείδι,

παρά

τη

μελλοντική

δυνατότητα

ενίσχυσης

της

ηλεκτρονικής κατανάλωσης και διαμόρφωσης ευνοϊκότερης στάσης
των ατόμων απέναντι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κρίνεται ανέφικτο
να υιοθετηθούν οι ηλεκτρονικές αγορές από τον τρόπο ζωής όλων των
καταναλωτών. Ως στόχος των σύγχρονων εταιρειών ενδείκνυται να τεθεί
η ενσωμάτωση του διαδικτύου στη γενική διαχείριση των διαύλων
επικοινωνίας έτσι ώστε ανεξάρτητα από τη χρήση του για άμεση
συλλογή πληροφοριών, να παρέχεται ποικιλία επιλογών ως προς τους
τρόπους της τελικής διεκπεραίωσης της συναλλαγής, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του εκάστοτε καταναλωτή.
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Παραρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET
Στα πλαίσια μίας έρευνας που κάνουμε σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για αγορές
μέσω Intemet, θα θέλαμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας για την συμπλήρωση
αυτού του ερωτηματολογίου.
Στις ερωτήσεις με κλίμακα 1=διαφωνώ απολύτως έως 5=συμφωνώ απολύτως,
κυκλώστε την απάντησή σας.

Α. Προφίλ ερωτώμενου:
1. Φύλο: Άντρας Γυναίκα
2. Εάν είστε φοιτητής, είστε: Προπτυχιακός φοιτητής Μεταπτυχιακός φοιτητής
3. Εάν είστε φοιτητής, σε ποιο έτος των σπουδών σας βρίσκεστε; ........έτος
4. Πόσο ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή;

< 1 ώρα 1-3 ώρες 3.1-5 ώρες 5.1-7 ώρες > 7 ώρες
5. Πόσες ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε το Internet;

< 1 ώρα 1-3 ώρες 3.1-5 ώρες 5.1-7 ώρες > 7 ώρες
6. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε το Internet; .........χρόνια
7. Έχετε επισκεφθεί ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet;

Ναι Όχι
8. Έχετε αγοράσει προϊόντα μέσω Internet;

Ναι Όχι
9. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε κάποιο προϊόν μέσω Internet μέσα στον επόμενο
χρόνο;

δεν πρόκειται να αγοράσω 1 2 3 4 5 σίγουρα θα αγοράσω
10. Σε σχέση με τους φίλους σας, είστε από τους πρώτους που θα αγόραζαν προϊόντα
μέσω Internet;

διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τις αγορές προϊόντων μέσω
ΙηΐβΓηβΐ:
ΤΊ

Γ

Γ

Ο
»

Ο
»

Γ

Γ

Ιενικές απόψεις για τα διαδικτυακά καταστήματα:
Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα:

1. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή
των προσφερόμενων προϊόντων
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
2. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή
των προσφερόμενων υπηρεσιών

διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
3. θα πρέπει να έχουν καλή φήμη για να τα εμπιστευτείς
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
4. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό εναλλακτικών τρόπων πληρωμής
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
5. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
6. θα πρέπει να παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας στους χρήστες τους
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

Γ. Απόψεις σχετικά με την πολιτική ασφάλειας των διαδικτυακών
καταστη μάτων:
Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα:

1. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
2. χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς χωρίς την δική
μας συγκατάθεση
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
3. ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail διαφημιστικό υλικό
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
4. προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες μάρκετινγκ
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

Δ. Πλεονεκτήματα αγορών μέσω Internet
1. Δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (24 ώρες το 24ωρο)
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
2. Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊόντων από το εξωτερικό
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
3. Γλιτώνεις χρόνο σε σχέση με το να αγόραζες το ίδιο προϊόν από ένα φυσικό
κατάστημα (π.χ. αγορά από το σπίτι, παράδοση στο σπίτι, κτλ.)
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
4. Εύκολα μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων, αλλά και διαφορετικών
διαδικτυακών καταστημάτων μεταξύ τους
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
5. Είναι πιο εύκολο να βρεις ένα προϊόν σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
6. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αγοράς προϊόντων σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
7. Είναι εύκολο να βρεις προϊόντα σε τιμές ευκαιρίας (προσφορές)
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

8. Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά
καταστήματα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
9. Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
10. Μπορείς να βρεις προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήματα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
11. Έχεις περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσεις και να επιλέξεις ένα προϊόν
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

Ε. Μειονεκτήματα από την αγορά προϊόντων μέσω Internet:
Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα:

1. υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά μπορούν να παρέχουν
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
2. δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς πλήρως
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
3. συχνά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές των προσφερόμενων προϊόντων
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
4. είναι δύσκολο να επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία του παρεχόμενου προϊόντος
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
5. υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
6. υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσεις ένα προϊόν μέσω Internet, το οποίο να μην αξίζει
τα χρήματα που θα πληρώσεις γι’ αυτό
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
7. Είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες μέσω Internet και να
αποζημιωθείς γι’ αυτά
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
8. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα και να μην σου στείλει το προϊόν που
αγόρασες
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
9. Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη ελαττωματικό
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
10. Είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
11. Είναι δύσκολο κάνεις after-sales ερωτήσεις στο διαδικτυακό κατάστημα
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως
12. Η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι εξασφαλισμένη
διαφωνώ απολύτως 1 2 3 4 5 συμφωνώ απολύτως

