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1. Διζαγυγή
Σν Internet έρεη εμειηρζεί ζε έλα δπλακηθφ κέζν γηα εηθνληθέο πσιήζεηο θαη αγνξέο
πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Η εθπιεθηηθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο
δεκνηηθφηεηαο ηνπ Ίληεξλεη θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (WWW) έρνπλ πξνζειθχζεη
ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα απνηειέζνπλ κνριφ γηα ηα νθέιε θαη
ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα επηθέξεη ε λέα ηερλνινγία. Σν Γηαδίθηπν αζθεί κηα φιν θαη
πην ηζρπξή επηξξνή ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Η αχμεζε ελδηαθέξνληνο
γηα ην Γηαδίθηπν σο κέζν αγνξψλ είλαη ζπλαξπαζηηθή ηφζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο
φζν θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ
πξνζθέξνπλ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο έκπνξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην
Web ζε κηα ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Η ηαρεία αλάπηπμή ηεο ρξήζεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζέηεη ηηο εξσηήζεηο γηα κηα αθαδεκατθή έξεπλα. Μεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ
επηζεκάλεη φηη ηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Η
εθπαίδεπζε, ε επθνιία πξνζαλαηνιηζκνχ, ε εκπεηξία πξνζαλαηνιηζκνχ, ην θαλάιη
ηεο γλψζεο, πνπ εθιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ρξεζηκφηεηαο, θαζψο θαη ε αληηιεπηή
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απνηεινχλ ηνπο ηζρπξνχο πξνάγγεινπο ησλ ρξεζηψλ ζηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο. Δξεπλεηέο φπσο νη ηέηλθηειλη θαη Ρίηελ (Steinfield θαη
Whitten) αλαθέξζεθαλ ζηε κεγάιε πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ζπλδπαζκνχ, ηνπ Ιζηνχ καδί κε ηε θπζηθή παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, αθνχ κφλν ε παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Ιζηφ δελ κπνξεί λα παξέρεη
ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξηλ ηελ αγνξά

θαη κεηά ηε πψιεζε. Έηζη κε ηνλ

ζπλδπαζκφ απηφ, Ιζηνχ θαη θπζηθήο παξνπζίαο, ζα κεησζεί ην θφζηνο ζπλαιιαγήο
απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ζα νηθνδνκεζεί εκπηζηνζχλε κεηαμχ
ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε
αλαθαηαζθεπήο ελφο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη
ζεκαληηθφ λα δηαηεζνχλ πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ κε ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα δηεπαθψλ πνπ βειηηψλνπλ επαπφδεηθηα ηελ θπθινθνξία θαη ηηο πσιήζεηο
ησλ θαηαζηεκάησλ. Άιιεο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί

ζηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ

δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε ή κε εκπηζηνζχλεο ζηηο ππνθηλεκέλεο θαηαλαισηηθέο αγνξέο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη Μπξίληδνιθζνλ θαη κίζ (Brynjolfsson θαη Smith)
επηζήκαλαλ φηη ην καξθάξηζκα θαη ε εκπηζηνζχλε παξακέλνπλ νη ζεκαληηθφηεξεο
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πεγέο

εηεξνγέλεηαο

κεηαμχ

ηνπ

Γηαδηθηχνπ

θαη

ησλ

ιηαλνπσιεηψλ.Μηα

δηαπνιηηηζκηθή επηθχξσζε ελφο πξνηχπνπ θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζην
Γηαδίθηπν εμεηάδεη θαη ηηο πξνεγνχκελεο ζπλέπεηεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ
θαηαλαισηψλ ζε έλαλ έκπνξν ηνπ Ιζηνχ. αλ λέν θαλάιη γηα ην κάξθεηηλγθ, ν Ιζηφο
είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεη ηα δηάθνξα είδε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δληνχηνηο,
νη πσιεηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζεσξνχλ φηη νη ρξήζηεο ηνπ Internet θνηηάδνπλ βηαζηηθά
ζε απηφ πεξηζζφηεξν γηα πιεξνθνξίεο παξά γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα αγνξά
κέζν απηνχ θαη επίζεο αηζζάλνληαη φηη είλαη δχζθνιν λα απνιαχζεη θαλείο ηηο
αγνξέο on-line.Παιαηφηεξε εξεχλα έδεημε, επηζήκαλε ηελ χπαξμε ηξηψλ εκπνδίσλ
ζηηο αγνξέο κέζν Γηαδηθηχνπ φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απνηπρία θάπνησλ αγνξψλ, ε
έθζεζε αζθάιεηαο, θαη νη απνγνεηεπηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Έλαο αθφκε ιφγνο
πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ ςσλίδνπλ αθφκα on-line νθείιεηαη ζε κηα
ζεκειηψδε έιιεηςε πίζηεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ ηνπ Ιζηνχ.
Η πζηέξεζε ηεο Διιάδαο (θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ) ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (B2C) δελ απνηειεί
είδεζε θαη ζεσξείηαη ελ πνιινίο δεδνκέλε. Δλδεηθηηθά, ζηελ Διιάδα νη ρξήζηεο ηνπ
Internet αληηζηνηρνχλ ζην 20% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, αλέξρνληαη δειαδή ζε 2
εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ κφλν έλα 3 κε 5% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έζησ κία online
αγνξά ζην ηειεπηαίν εμάκελν (θαη κπνξεί έηζη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ρξήζηεο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ). Σν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο
ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, επί ζπλφινπ 2 εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο. ε ρακειά επίπεδα βξίζθεηαη επίζεο ην πνζνζηφ
ζπλαιιαγψλ B2C ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κε εμαίξεζε ηηο ΗΠΑ θαη νξηζκέλεο
βνξεηνεπξσπατθέο. Βαζηθή αηηία είλαη ε αλαζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη ρξήζηεο
φηαλ πξφθεηηαη (ή ζθέπηνληαη) λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο.
ηαλ έξρεηαη ε ψξα πνπ ν ρξήζηεο ζα θιεζεί λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, ζπλήζσο εθεί αλαδχεηαη ε αβεβαηφηεηα. Πξνθαλψο, ε
αβεβαηφηεηα απηή δελ είλαη εληειψο αδηθαηνιφγεηε. Κάπνηνη παξάγνληεο ζπληξέρνπλ
θαη εκθαλίδεηαη, θαη θάπνηεο αηηίεο ηελ θαιιηεξγνχλ, ηε ζπληεξνχλ θαη ηελ
εληζρχνπλ.
ηελ παξαθάησ έξεπλα ζα εμεηάζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο
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ζπλαιιαγήο. πγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζνπκε πξψησλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο φηαλ ζθεπηφκαζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηα αγνξά
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δεχηεξσλ ζε πνην βαζκφ επεξεάδεη θαζέλαο απφ απηνχο
ηνπο παξάγνληεο ην θφζηνο ζπλαιιαγήο. Σα απνηειέζκαηα απφ απηή ηελ κειέηε ζα
βνεζήζνπλ λα θαζνξίζνπκε ηελ εθαξκνζηφηαηα ηνπ κνληέινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ
θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TCE) ζην λα εμεγήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ
ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δπνκέλσο,ε εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ε ππέξβαζε ηεο αβεβαηφηεηαο
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δειαδή κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ
πειαηψλ ηνπ, απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα
μεπεξάζεη ηπρφλ θφβνπο θαη αλαζθάιεηεο απέλαληη ζηελ φιε δηαδηθαζία κηαο online
αγνξάο θαη θπξίσο κηαο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο.
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1. Οπιζμοί και ιζηοπική αναζκόπηζη.
1.1.Οπιζμόρ ηος Γιαδικηύος.
Με έλαλ απιφ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε
αγνξαπσιεζία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet. Βέβαηα, εάλ ζέινπκε λα
είκαζηε πην ζσζηνί κε ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην (electroniccommerce) ελλνείηαη
θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ε νπνία εθηειείηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν,
δειαδή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηειεθσληθψλ
γξακκψλ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθνη
πξνγξακκαηηζηηθνί κεραληζκνί θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
Ηιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (ElectronicDataInterchange- EDI) αλάκεζα ζηηο
δχν πιεπξέο (κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ)
πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε
κνξθή ζπλαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ππνινγηζηψλ, παξαθάκπηνληαο ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη
ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ζηνηρείσλ.
1.2. Η γέννηζη ηος Γιαδικηύος.
Ιζηορία ηοσ Διαδικηύοσ.
Σα ζεκέιηα ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα έζεζε ν Βάλεβαξ Μπνπο (VannevarBush) φηαλ ζην
θείκελφ

ηνπ

"AsWeMayThink"

αλαθέξζεθε

ζε

έλα

"γαιαμηαθφ

δίθηπν"

ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ.
Ο ππξήλαο ηνπ Γηαδηθηχνπ μεθίλεζε ην 1969 κε ηελ νλνκαζία ARPANET ζηελ
Τπεξεζία

Πξνεγκέλσλ

Ακπληηθψλ

Δξεπλψλ

(DefenseAdvancedResearchProjectsAgency, DARPA) ηνπ ππνπξγείνπ Άκπλαο ησλ
ΗΠΑ. Η αξρηθή έξεπλα πνπ ζπλέβαιε ζην ARPANET πεξηειάκβαλε εξγαζίεο ζηα
απνθεληξσκέλα

δίθηπα,

ην

queueingtheory

θαη

ηελ

αληαιιαγή

παθέησλ

packetswitching. ηηο 11 Ιαλνπαξίνπ1983 ην ARPANET άιιαμε ην βαζηθφ ηνπ
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δηθηπαθφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο απφ ην NCP ζην TCP/IP, μεθηλψληαο έηζη ην
Γηαδίθηπν φπσο ην γλσξίδνπκε ζήκεξα.
Έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ έθαλε ην Δζληθφ Ίδξπκα
Δπηζηεκψλ (NationalScienceFoundation, NSF) ησλ ΗΠΑ, ην νπνίν έρηηζε ηελ πξψηε
Γηαδηθηπαθή παλεπηζηεκηαθή ξαρνθνθαιηά, ην NSFNet, ην 1986. Αθνινχζεζε ε
ελζσκάησζε άιισλ ζεκαληηθψλ δηθηχσλ, φπσο ην Usenet, ην Fidonet θαη ην Bitnet.
ηε δεθαεηία ηνπ

1990 ην Γηαδίθηπν

γλψξηζε

ηξνκαθηηθή αλάπηπμε,

απνξξνθψληαο επηηπρψο ηελ πιεηνςεθία ησλ παιηφηεξσλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.
Απηή ε αλάπηπμε ζπρλά απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ειέγρνπ γηα ην
Γηαδίθηπν, ε νπνία επηηξέπεη ηελ νξγαληθή αλάπηπμε ηνπ, φπσο θαη ζην κε
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ πξσηνθφιισλ ηνπ, ηα νπνία απέηξεςαλ ηελ άζθεζε
ειέγρνπ απφ κία θαη κφλν εηαηξεία.
1.2.1. Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ δηαδηθηύνπ.
 To 1968 ε ARPA (AdvancedResearchProjectAgency) ηδξχεη ην Arpanet, ηελ
πξψηε κνξθή δηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ λα βξεζεί ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
αθξηβψλ θαη αζχκβαησλ ππνινγηζηψλ.
 Σν 1973 μεθηλά ε αλάπηπμε ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP πνπ επηηξέπεη ζε
δηαθνξεηηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ λα δηαζπλδένληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο, πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ην δηαδίθηπν.
 Σν

1983

ην

παλεπηζηήκην

ηνπ

Γνπηζθφλζηλ

θηάλεη

ζην

DNS

(DomainNameSystem). Οη ζχλδεζκνη ππνινγηζηψλ είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 500.
 Σν 1990-1991 μεθηλάεη ε ιεηηνπξγία web-server, δεκηνπξγείηαη ην ζπληαθηηθφ ησλ
δηεπζχλζεσλ (URL) ε γιψζζα ησλ αξρείσλ (HTML), ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
θαηά ηα πξφηππα client-server (HTTP).
 Σν 1992 ην θέληξν έξεπλαο CERN ηεο Διβεηίαο θπθινθνξεί ην πξσηφθνιιν
WWW. Οη δηαζπλδεδεκέλνη ππνινγηζηέο μεπεξλνχλ πιένλ ηνπο 1.000.000.
 Σν 1995 μεθηλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην Amazon θαη ε Altavista. Οη ππνινγηζηέο
ηνπ δηθηχνπ μεπεξλνχλ ηνπο 6.500.000.
 Σν 1997 θαηαγξάθνληαη 1.200.000 websites θαη ην 1998 γίλνληαη 2.800.000.
 Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 ππήξραλ ζην δηαδίθηπν πεξηζζφηεξεο απφ 1
δηζεθαηνκκχξην ηζηνζειίδεο, 6,4 εθαηνκκχξηα servers θαη 4,5 εθαηνκκχξηα
websites.
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 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001 ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ αλήιζε ζε 115 εθαηνκκχξηα,
ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ
ηζηνζειίδσλ ζηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήιζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2002 ζε 13,5 εθαηνκκχξηα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην πνζνζηφ ρξεζηψλ internet ζηελ Διιάδα
απμήζεθε ην 2002 ζην 19,3% ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή 1.400.000 ρξήζηεο, αχμεζε
10% ζρεδφλ έλαληη ηνπ 2001 πνπ ην πνζνζηφ έθηαλε ην 10,5% πεξίπνπ. Σν πνζνζηφ
ησλ ρξεζηψλ Η/Τ πνπ θάλεη θαη ρξήζε internetαπμήζεθε ζην 67% ην 2002 έλαληη ηνπ
50% ηνπ 2001. Σα ζηνηρεία ππνγξακκίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη αλακθηζβήηεηε, ηαρχηαηε θαη θαίλεηαη κε αλαηξέςηκε: φιν θαη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλά ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν, παξφιν πνπ ε
εμάπισζε απηή δελ θαιχπηεη νκνηφκνξθα φιεο ηηο ρψξεο θαη φιεο ηηο θαηεγφξηεο
πιεζπζκνχ.
1.3. Σι είναι ηο ηλεκηπονικό εμπόπιο.
Πξφθεηηαη γηα θάζε είδνο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ πξνζψπσλ (θπζηθψλ θαη
κε) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Δίλαη ε δηάζεζε θαη αγνξαπσιεζία
πξντφλησλ ειεθηξνληθά, ε δηεθπεξαίσζε εκπνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλαιιαγψλ
ρσξίο ηε ρξήζε ραξηηνχ, ζπλήζσο κέζσ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξαπσιεζία αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ
δίθηπα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο
γσλίεο:
 Δπηρεηξήζεηο:Χο εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
απηνκαηηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ξνήο εξγαζηψλ.
 Τπεξεζίεο:Χο κεραληζκφο πνπ έρεη ζηφρν λα ηθαλνπνηήζεη ηελ θνηλή
επηζπκία πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ,
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ θαη κηθξφηεξν θφζηνο.
 Απόζηαζε:Χο δπλαηφηεηα αγνξαπσιεζίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ
ηνπ Internet αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε.
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 Δπηθνηλσλία:Χο δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ,
θαη πιεξσκψλ κέζα απφ δίθηπα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
1.3.1. Αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.
 Σε δεθαεηία ηνπ 1970εκθαλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο
ρξεκαηηθψλ πφξσλ (EFT) κεηαμχ ηξαπεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζθαιή ηδησηηθά
δίθηπα. Σα ζπζηήκαηα EFT αιιάδνπλ ηε κνξθή ησλ αγνξψλ.
 Σε δεθαεηία ηνπ 1980 νη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη
ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (ζπζηήκαηα EDI θαη ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν) απνθηνχλ ζεκαληηθή δηάδνζε. Οη ζπλαιιαγέο, πνπ παιαηφηεξα
απαηηνχζαλ έληππα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο
ειεθηξνληθά - κε δνκεκέλν ηξφπν ράξε ζηα ζπζηήκαηα EDI ή κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηα
ειεθηξνληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, κε
δπλαηφηεηεο φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ειεθηξνληθή δηάζθεςε
(conferencing) θαη ειεθηξνληθή ζπλνκηιία (IRC), νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroups,
forums), κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) θηι. Η πξφζβαζε ζην δίθηπν γίλεηαη θζελφηεξε
ιφγσ ηεο δηεζλνχο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ.
 ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ
(WorldWideWeb-WWW) ζην Internet θαη ε επηθξάηεζε ησλ πξνζσπηθψλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (PC) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ
Windows, πξνζθέξνπλ κεγάιε επθνιία ρξήζεο ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο
δεκνζίεπζεο θαη ηεο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην
γίλεηαη έλαο πνιχ θζελφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ
ζπλαιιαγψλ, ελψ ζπγρξφλσο δηεπθνιχλεη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ

επηρεηξεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ,

επηηξέπνληαο

ζε

κηθξέο

επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ κεγαιχηεξεο, κε πνιχ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο.
 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ1990 ε θαζηέξσζε κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ειεθηξνληθψλ
κελπκάησλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ
εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ

θαη

ησλ

επηθνηλσληψλ,

θαζηζηνχλ

πξαγκαηνπνίεζε αζθαιψλ δηεζλψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.
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δπλαηή

ηελ

1.3.2. Ση είλαη ην EDI.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI) είλαη γλσζηά,
ζηελφηεξεο εκπνξηθέο ζρέζεηο, αλαπηχζζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο
θαη ην κεησκέλν θφζηνο, αιιά ην ηί πξαγκαηηθά είλαη, πνηνί ζπληειεζηέο παίξλνπλ
κέξνο ζε κηα EDI θαη πψο απηνί ζπλεξγάδνληαη. Έλαο θαιφο νξηζκφο ηεο EDI είλαη:
"Η ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο
ζε κηα νξγαλσκέλε κνξθή, κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνθάζηζαλ λα
ζπλαιιαρζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν". Οη 2 εηθφλεο δείρλνπλ ηελ αληίζεζε αλάκεζα
ζηελ ζπλεζηζκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή
δεδνκέλσλ - EDI.
Έλα ηππηθφ ζελάξην EDI πεξηιακβάλεη έλα θαηάζηεκα ιηαληθψλ πσιήζεσλ πνπ
δέρεηαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο θαη παξαγγειίεο απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ.
Απηή ε πιεξνθνξία πξνβάιιεηαη θαη νη παξαγγειίεο εηνηκάδνληαη θαη ζηέιλνληαη
κέζσ EDI. Με απιά ιφγηα, ε πιεξνθνξία δηαθηλείηαη απφ ηνλ έλα ππνινγηζηή κέζσ
ηνπ δηθηχνπ ζηνλ άιινλ - έηζη εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο, ελψ παξάιιεια ε
αζθαιή θαη έγθαηξε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο είλαη βέβαηε.
1.3.3. Δίδε Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ.
Σα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηέζζεξα θαη είλαη ηα εμήο :
 επηρείξεζε - επηρείξεζε
 επηρείξεζε - θαηαλαισηήο
 επηρείξεζε - δεκόζηα δηνίθεζε
 θαηαλαισηήο - δεκόζηα δηνίθεζε
1.3.3.1. Επισείπηζη-επισείπηζηρ.
Δίλαη κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα δίθηπν γηα ηηο παξαγγειίεο ηεο απφ
πξνκεζεπηέο, πνπ ιακβάλεη ηηκνιφγηα θαη θάλεη πιεξσκέο. Απηή ε θαηεγνξία έρεη
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θαηνρπξσζεί αξθεηά ρξφληα, εηδηθά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ EDI ζε θιεηζηά ή
δηεζλή δίθηπα.
1.3.3.2. Επισείπηζη – καηαναλωηήρ.
Δμνκνηψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ιηαληθή πψιεζε. Απηή ε θαηεγνξία έρεη
αλαπηπρζεί κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ WorldWide Web. Οη θαηαλαισηέο καζαίλνπλ γηα
ηα πξντφληα κέζα απφ ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, αγνξάδνπλ πξντφληα κε "ςεθηαθφ"
ρξήκα θαη άιια αζθαιή ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Τπάξρνπλ ηψξα "θαηαζηήκαηα" ζε
φιν ην Internet, πνπ πξνζθέξνπλ θάζε είδνο πξντφλησλ, απφ θέηθ θαη θξαζηά, κέρξη
Η/Τ θαη απηνθίλεηα.
1.3.3.3. Επισείπηζη - δημόζια διοίκηζη.
Καιχπηεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ.
Πξνο ην παξφλ, απηή ε θαηεγνξία είλαη ζε λεπηαθφ ζηάδην, αιιά κπνξεί λα
αλαπηπρζεί ξαγδαία φζν νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο γηα
λα πξνσζήζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην. Δπηπξνζζέησο, νη
δηνηθήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα
θαηαζηάζεηο φπσο επηζηξνθέο ΦΠΑ θαη δαζκψλ.
1.3.3.4. Πελάηηρ - δημόζια διοίκηζη.
Γελ έρεη αθφκα ελεξγνπνηεζεί. ηνλ βσκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ 2 πξνεγνχκελσλ
θαηεγνξηψλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζε
πεξηνρέο φπσο πιεξσκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηδησηηθψλ θφξσλ.
1.4. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηος ηλεκηπονικού εμποπίος.
1.4.1. Πιενλεθηήκαηα.
1.4.1.1. Πλεονεκηήμαηα για ηον καηαναλωηή.
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Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ψξεο ην 24σξν. Με άιια ιφγηα
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα αγνξάζεηε π.ρ. έλα CD, έλα
αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, ή αθφκα θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
νηθνδνκή ζαο.
Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κέζσ Internet είλαη θαηά γεληθφ θαλφλα
πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη
απαιιαγκέλν απφ κεγάιν κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο πξαγκαηηθνχ
θαηαζηήκαηνο (ελνηθίαζε ρψξνπ θαη «αέξα», ειεθηξηθφ, λεξφ θιπ) θαη γεληθά απαηηεί
πνιχ ιηγφηεξν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ.
Η αγνξά είλαη πξαγκαηηθά παγθφζκηα. Με άιια ιφγηα, κπνξείηε κέζσ ηνπ
ππνινγηζηή ζαο λα αγνξάζεηε αθφκα θαη θάηη ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα,
ρσξίο λα πξέπεη πηα λα πεξηκέλεηε πφηε θάπνηνο θίινο ζαο ζα ηαμηδέςεη ζην
εμσηεξηθφ γηα λα ζαο ην θέξεη.
Η ζπλαιιαγή είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ
νινθιεξψλεηε ηελ παξαγγειία ζαο, ην αξγφηεξν ζε 3-4 εκέξεο ηελ έρεηε ιάβεη,
αθφκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντφλ βξηζθφηαλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε.
Αιιά ην πην πξαθηηθφ θαη πην ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή απφ ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην φηη:
O θαζέλαο βξίζθεη απηφ πνπ ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη, ρσξίο λα θάλεη βήκα, ρσξίο
δειαδή θφπν θαη ρσξίο θακία ζπαηάιε ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα απιά θαη εχθνια
ςψληα απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν!
1.4.1.2. Πλεονεκηήμαηα για ηην εηαιπία.
πσο πξναλαθέξακε, θάζε εηαηξία πνπ έρεη ειεθηξνληθή παξνπζία κπνξεί λα
δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επεθηείλνληαο ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο
online κπνξεί θαη απνθηά πειάηεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ έδξα
ηεο, αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ. Με άιια ιφγηα, θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη έλα
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη ζαλ λα έρεη ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη
κάιηζηα κε ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.
Κάζε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο- φπσο ην Internet- γίλεηαη εμ
νξηζκνχ πην αληαγσληζηηθή, αθνχ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη πην εχθνια γηα ηηο
ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο. Με άιια ιφγηα θαη κε δεδνκέλν ην φηη ζε ιίγα

14

ρξφληα φιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνληαη κέζσ Internet, ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην είλαη ε λέα κεγάιε πξφθιεζε γηα θάζε εηαηξία πνπ ζέιεη λα είλαη
αληαγσληζηηθή.
Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ
επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (interaction). Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε εηαηξία κέζσ ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλήζεηεο, ηηο
αλάγθεο θαη ηα γνχζηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχκθσλα κε απηά λα αλαπξνζαξκφζεη
ηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ην ζεηηθφηεξν.
Σέινο, γλσξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο, νη εηαηξίεο
κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είηε
αληαπνθξηλφκελσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή, είηε ζε κηα νκάδα θαηαλαισηψλ πνπ
ρξεηάδνληαη έλα λέν πξντφλ ην νπνίν δελ ππάξρεη αθφκα ζηελ αγνξά.
1.4.2. Μεηνλεθηήκαηα.
 Γελ ππάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αζθάιεηα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θάπνησλ
πιεξνθνξηψλ.
 Γελ ππάξρεη αθεξαηφηεηα, ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ππνθείκελν ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη.
 Θα

δεκηνπξγεζνχλ

πξνβιήκαηα

βησζηκφηεηαο

νξηζκέλσλ

παξαδνζηαθψλ

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
 Θα εθιείςεη ε παξαδνζηαθή κνξθή πψιεζεο ζε θαηαζηήκαηα, νπφηε ζα ππάξμνπλ
απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ
 Η παξαδνζηαθή απαζρφιεζε ξπζκίδεηαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. κσο είλαη πηζαλφ ε εξγαζία κε ηε κνξθή ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα κελ πξνζηαηεχεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη σο εθ ηνχηνπ
ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζα απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
 Θα απαηηνχληαη απμεκέλα θαη λέα πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απ’ ηελ
πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα θάλεη δχζθνιε ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.Σα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηξέπνπλ ηνπο πηζαλνχο πειάηεο
 Σα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηξέπνπλ ηνπο
πηζαλνχο πειάηεο.
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 Η γεληθφηεξε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη
ζε άγλσζηνπο πξνκεζεπηέο απνηξέπνπλ ηνπο πηζαλνχο πειάηεο.
 πλεπψο: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην
ρξήζηε.
1.5. Ηλεκηπονικά καηαζηήμαηα.
1.5.1. Ση είλαη έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα.
Η Πιεξνθνξηθή Δπαλάζηαζε άιιαμε ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ, επέθεξε
κηα ζεηξά αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο λένπ πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζπλερψο

κεηαβαιιφκελεο

ζπλζήθεο,

δηεζλνπνίεζε

θαη

εληαηηθνπνίεζε

ηνπ

αληαγσληζκνχ, θ.α. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηβηψζνπλ είλαη απηέο πνπ ζηνλ παξφληα
ρξφλν ζα θάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπο. Η αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο αγνξάο Internet
ρξνλνινγείηαη απφ ηα κέζα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαη έρεη δηαθνξά θάζεο
πεξίπνπ 5 ρξφλσλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο δηεζλείο αγνξέο. χκθσλα κε ηελ Κιαδηθή
Μειέηε «Τπεξεζίεο Ιnternet», γηα ηελ Διιάδα, ICAP, Ννέκβξηνο 2004: ην
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη εκπφξην βξίζθεηαη αθφκα ζε λεπηαθφ ζηάδην θαη ζε ηνχην
ζπκβάιιεη θαη ε έιιεηςε παξάδνζεο ζηηο ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο. 23% ησλ
επηρεηξήζεσλ έρεη παξνπζία ζην Internet ην 2004.
Οη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.
"πσο, ραξαθηεξηζηηθά έρεη πεη ν BillGates: "Σν Internet δελ είλαη απιψο άιιν
έλα θαλάιη πσιήζεσλ. Θα κεηαζρεκαηίζεη ηελ επηρείξεζή ζαο. Η κειινληηθή
επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί κε έλα ςεθηαθφ λεπξηθφ ζχζηεκα".
Με ιίγα ιφγηα : Πσιήζεηο ζε νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε!!!
Έηζη αλαπηχρζεθαλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εκεξεζίσο
ρηιηάδεο πξντφληα ζε ηηκέο εθπηψζεηο. ηελ Διιάδα κφλν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα
δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 100 επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην είδνο. Οη πην
γλσζηέο είλαη ην technixx.gr θαη ην eshop.gr, θπζηθά ππάξρνπλ θαη άιια.
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Σν "ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα" ινηπφλ είλαη έλα ζχλνιν απφ ηζηνζειίδεο θαη άιινπο
κεραληζκνχο ζην δηαδίθηπν, πνπ θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά κε ην παξαδνζηαθφ ζαο
θαηάζηεκα : δειαδή παξνπζηάδεη θαη πνπιάεη ηα πξντφληα ζαο. Απνηεινχλ κηα απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ ΗΔ (electronicshops, cybermalls). Κάζε ρξήζηεο
ηνπ Internet κπνξεί κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ λα βιέπεη ηα πξντφληα
ελφο θαηαζηήκαηνο θαη λα αγνξάδεη απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, πιεξψλνληαο θπζηθά
ην αλάινγν αληίηηκν. Σν πξντφλ θζάλεη ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ courier,
επηβαξπλφκελν σο εθ ηνχηνπ κε ην θφζηνο κεηαθνξάο. Χζηφζν, ε απνπζία ηνπ
κεζάδνληα δηεπξχλεη ζεκαληηθά ην πεξηζψξην θέξδνπο κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε
ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα κπνξεί εχθνια λα απνξξνθήζεη ηα έμνδα κεηαθνξάο. Η
πξνβνιή ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα γίλεη απφ ηα θιαζηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
ή κέζσ Internet, ην νπνίν ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη αξρίζεη λα απνδεηθλχεη ηελ
δχλακε ηνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία.
Δίλαη βέβαηα δπλαηφλ λα αθνινπζεζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο, αλάινγα κε ηηο
πσιήζεηο πνπ αλακέλεη ε επηρείξεζε θαη ζπλεπψο ηελ επέλδπζε πνπ είλαη
δηαηηζεκέλε λα πξαγκαηνπνηήζεη. Η πιένλ απηφλνκε θαη πιένλ δαπαλεξή ιχζε είλαη
ε αγνξά ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ ζα θηινμελήζεη ηηο εθαξκνγέο φπσο επίζεο θαη ε
κίζζσζε ηεο γξακκήο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε ζχλδεζε κε ην Internet. Απηή αθξηβψο
ε κίζζσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ηεο γξακκήο ζχλδεζεο ελφο Web server κε ην
Internet (10 εθ.) θαζηζηά απαγνξεπηηθή απηή ηε ιχζε γηα ηελ κηθξνκεζαία
επηρείξεζε, ε νπνία ζέιεη λα δνθηκάζεη ηελ είζνδφ ηεο ζε απηήλ ηελ λέα αγνξά κε ην
κηθξφηεξν επελδπηηθφ ξίζθν. Γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ε βέιηηζηε ιχζε είλαη ε
ελνηθίαζε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, απαιιαζζφκελεο έηζη απφ ηνλ πάγην
εμνπιηζκφ θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά έμνδα.
Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειείηαη απφ ην πεξηβάιινλ πξνβνιήο ησλ
πξντφλησλ, ηελ απνζήθε, ην ινγηζηήξην θαη ην ηακείν. Ο πειάηεο θαη ν
θαηαζηεκαηάξρεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα, ν
πειάηεο έρεη πξφζβαζε κφλν ζηελ πξνβνιή θαη ην ηακείν κέζσ ελφο νπνηνπδήπνηε
browser αξθεί απηφο λα ππνζηεξίδεη αζθαιείο ζπλαιιαγέο.
Γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απαηηείηαη λα
ππάξρεη κηα πεξηγξαθή γηα θάζε είδνο πνπ πξφθεηηαη λα πσιεζεί κέζσ απηνχ, ελψ
ζεηηθά ζηελ πψιεζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε χπαξμε θσηνγξαθίαο. ηαλ
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ηα πξντφληα θαηαρσξεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
δεκηνπξγεζεί ην πεξηβάιινλ πξνβνιήο, ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη
έλα ή πεξηζζφηεξα εμ’ απηψλ πιεξψλνληαο κε πηζησηηθή θάξηα ή αληηθαηαβνιή. Ο
θαηαζηεκαηάξρεο κπνξεί κέζα απφ έλα πνιχ απιφ ζηε ρξήζε Web Interface λα
ειέγρεη ηελ απνζήθε ηνπ πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο πξντφληα, λα θαζνξίδεη ηελ
πνιηηηθή πσιήζεσλ θάλνληαο εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο θαη ηέινο, λα παξαθνινπζεί
ηνπο πξαγκαηνπνηεκέλνπο ηδίξνπο.
ηαλ ν πειάηεο θζάζεη ζην ηακείν έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δχν ηξφπνπο γηα λα
πιεξψζεη. Η πηζησηηθή θάξηα είλαη ν πην άκεζνο, θαζψο ε ζπλαιιαγή
νινθιεξψλεηαη απεπζείαο κε ηνλ έιεγρν ηεο θάξηαο θαη ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ
ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζηεκαηάξρε. Αληίζεηα κε ηελ αληηθαηαβνιή,
πνπ είλαη ν δεχηεξνο ηξφπνο πιεξσκήο, ε ζπλαιιαγή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί
φηαλ ν αγνξαζηήο πιεξψζεη ηνλ ηαρπδξφκν ή ηνλ courier, πνπ ζα κεηαθέξεη ην
πξντφλ ζπίηη ηνπ.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ελνηθίαζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζπληίζεηαη απφ ηξία
κέξε : ην θφζηνο δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ
(setupfee) ,ην κεληαίν ελνίθην θαη ηελ πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ . Καζέλαο εθ ησλ
παξαγφλησλ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ εηαηξία πνπ λνηθηάδεη ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ηα
πξντφληα ηεο αξηζκνχλ κεξηθέο δεθάδεο, ην setupfee είλαη ζαθψο ρακειφηεξν απφ
απηφ θάπνηαο άιιεο επηρείξεζεο κε εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο πξντφληα. Δπίζεο,
αλάινγα κε ην πξντφλ θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ απηφ έρεη δηακνξθψλεηαη θαη ε
πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ. ηελ ειιεληθή αγνξά απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 3
εηαηξίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ελνηθίαζε ειεθηξνληθψλ.
Μηα πξφζθαηε έξεπλα ηεο IDC (InternationalDataCorporation) καο δίλεη
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ επξσπατθή αγνξά, ε νπνία θαη καο ελδηαθέξεη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
είλαη θαη ε Διιάδα, ε νπνία κνινλφηη δελ βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο φζνλ
αθνξά ηηο πσιήζεηο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα πςειήο αληαπφθξηζεο καδί κε
ηηο Γεξκαλία, νπεδία, Γαλία, Πνξηνγαιία θαη Οιιαλδία. χκθσλα κε ηελ ίδηα
έξεπλα νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Internet μνδεχνπλ θαηά κέζν φξν 78 δνιάξηα ην κήλα
γηα αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηα βηβιία, ηα CD - ROMs, ηα πξνγξάκκαηα
ππνινγηζηψλ, ελψ αθνινπζνχλ ηα είδε πεξηπνηήζεσο πξνζψπνπ θαη ξνπρηζκνχ γηα
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γπλαίθεο. Η ρξήζε ηνπ Internet, ησλ intranets θαη extranets αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Η
EDI θαη άιια πξσηφθνιια απμάλνληαη θαη απηά εμαηηίαο ηεο θαηαλφεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζσ ηνπ Internet. Σν κέιινλ σζεί
ηνπο ππνινγηζηέο ζε ηειε-ππνινγηζηέο θαη έηζη ζα κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε κε
κηα επηρείξεζε κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ηνπ ηειεζπλδηαζθέςεσλ.
1.5.2. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο.
Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έρεη θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην
παξαδνζηαθφ θαηάζηεκα: είλαη αλνηρηφ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, είλαη δηαζέζηκν ζε
φιε ηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, δε ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ θαη έρεη πνιχ ιηγφηεξα
έμνδα.
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ζε κηα επηρείξεζε.
ην δηαδίθηπν, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Μεγάιεο θαη
κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηνπο πειάηεο θαη κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηα παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, ε έδξα ηεο επηρείξεζεο
δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. πνπ θαη λα βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, νη πειάηεο κπνξνχλ λα
έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα επηηξέπεη φρη
κφλν ηε δηεχξπλζε ηεο πειαηείαο, αιιά θαη ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα
σξάξηα ιεηηνπξγίαο, γηαηί κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ αγαζά φιν ην 24ψξν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πιενλεθηήκαηα κηαο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
δηαδίθηπν είλαη:
 Δπξεία γεσγξαθηθή θάιπςε:Η επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απεπζπλζεί ζε πειάηεο πνπ βξίζθνληαη παληνχ, ρσξίο ηε ζχζηαζε ηνπηθνχ
ππνθαηαζηήκαηνο.
 Διαρηζηνπνίεζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο: Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα
απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνλ πειάηε, ρσξίο ηελ αλάκεημε «ελδηάκεζσλ».
 Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο: Η κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο
κε ειάρηζην θφζηνο. Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ

θαηαζηήκαηνο

ηφζν

εμππεξέηεζεο απηψλ.
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κεηψλεηαη

ην

ζπλνιηθφ

θφζηνο

 πλερήο ιεηηνπξγία:Σν δηαδίθηπν
εμππεξέηεζεο

πειαηψλ

πνπ

είλαη ίζσο

επηηξέπεη ηελ

ηα κνλαδηθφ

θαλάιη

πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 24ψξν.
 Δξγαιείν κάξθεηηλγθ:Η επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο
ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πξνζθνξέο, δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε πειαηψλ,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξφζβαζεο θαη πσιήζεσλ.
Σα βαζηθά νθέιε ηεο επηρείξεζεο κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο
είλαη:
 Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ
 Άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
 Άκεζε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα θαηλνχξγηα πξντφληα
 Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο
 Βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη παξαγγειηψλ
 Σν δηαδίθηπν είλαη ίζσο ηα κνλαδηθφ θαλάιη εμππεξέηεζεο πειαηψλ πνπ
επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 24ψξν.
1.5.3. Θεακαηηθή άλνδνο ησλ online ζπλαιιαγώλ.
Σν 2003 ήηαλ πξαγκαηηθά κηα ρξπζή ρξνληά γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηα
online θαηαζηήκαηα. Μφλν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε άλνδνο ηνπ φγθνπ
ζπλαιιαγψλ θπκάλζεθε πάλσ απφ 35% ζε ζχγθξηζε κε ην 2002, ελψ ζχκθσλα κε
εθηηκήζεηο, αληίζηνηρε άλνδνο ζεκεηψζεθε θαη ζηελ Δπξψπε, παξ' φιε ηελ
νηθνλνκηθή χθεζε πνπ επηθξαηεί. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Βξεηαλία ε άλνδνο ζηνλ φγθν
ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ήηαλ 10
θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ offline ιηαλεκπνξίνπ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Economist, έλαο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο ηφζν
ζεκαληηθήο αλφδνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: ε δηάδνζε ησλ επξπδσληθψλ
ζπλδέζεσλ, δειαδή ηνπ "γξήγνξνπ" Internet (κηα άλνδνο πνπ παξαηεξείηαη πιένλ θαη
ζηελ Διιάδα). Οη ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο θαζηζηνχλ ηηο online αγνξέο
επθνιφηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο. χκθσλα κε κειέηεο, νη ζπλδξνκεηέο επξπδσληθήο
ζχλδεζεο εθηεινχλ δηπιάζηεο ζε αξηζκφ εξγαζίεο ζην Γηαδίθηπν απφ ηνπο θαηφρνπο
απιψλ ζπλδέζεσλ.
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Σν Internet, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Economist, αιιάδεη πιένλ θαηαιπηηθά
θαη ηαρχηαηα ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Η
γλσζηή δηεζλήο εηαηξία εξεπλψλ Forrester δηεμήγαγε παλεπξσπατθή έξεπλα,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηα 60 εθαηνκκχξηα
ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, πξνηνχ αγνξάζνπλ πξντφληα
offline απφ "παξαδνζηαθά" θαηαζηήκαηα, είραλ θάλεη έξεπλα γηα ηηο ηηκέο θαη ηα
ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ζην Γηαδίθηπν. Η ηάζε απηή, εθηφο απφ
πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη εδψ θαη ρξφληα κέζσ Internet (βηβιία, παθέηα δηαθνπψλ
θ.ιπ.) επεθηείλεηαη αθφκα θαη ζε πξντφληα φπσο ηα θαηλνχξγηα θαη κεηαρεηξηζκέλα
απηνθίλεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, πέξα απφ ηελ χπαξμε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο,
έλαο δηθηπαθφο ηφπνο κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη κε έκκεζν
ηξφπν. Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηνλ Economist, ζε αξθεηέο ρψξεο νη θαηαλαισηέο
αξρίδνπλ λα πξνκεζεχνληαη απφ ην Internet πνιχ πην ζχλζεηα πξντφληα απφ DVD θαη
βηβιία, ελψ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εμειίζζνληαη δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Χο απνηέιεζκα, νη
θαηαλαισηέο ζεσξνχλ -ζχκθσλα κε έξεπλεο- ην ίδην ή θαη πεξηζζφηεξν επράξηζην λα
ςσλίδνπλ online παξά ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα.
1.6. Αζθάλεια ζςναλλαγών.
1.6.1. Αζθάιεηα γηα ηνπο εκπόξνπο.
Σνλ Ινχιην ηνπ 1997, θάπνηνο ζηηο Η.Π.Α. θαηφξζσζε κε θάπνην ηξφπν λα ζπάζεη
ηνπο θσδηθνχο κηαο επηρείξεζεο θαη λα ζηείιεη ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε
εθαηνληάδεο

πειάηεο

πνπ

είραλ

πξαγκαηνπνηήζεη

αγνξέο

κέζσ

ησλ

sitesESPNSportsZone θαη NBA.com, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ Starwave. Ο
"εηζβνιέαο" ελεκέξσζε ηνπο πειάηεο φηη νη πηζησηηθέο ηνπο θάξηεο είραλ
παξαβηαζηεί απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηιάκβαλε ηα ηειεπηαία
λνχκεξα ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξηψλ ηνπο σο απφδεημε.
Απηφ ην γεγνλφο απνδεηθλχεη φηη νη ζπλαιιαγέο δελ είλαη απφιπηα αζθαιείο ζην
δηαδίθηπν. ζν φκσο ε δηαηάξαμε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ βξίζθνπλ ην θσο
ηεο δεκνζηφηεηαο, ηφζν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δηράδνληαη, αλ θαη επηθξαηεί φηη
νη ζπλαιιαγέο είλαη πην αζθαιείο ζην Internet παξά ζηνλ θπζηθφ θφζκν.
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Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο απάηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ
απφ ππαιιήινπο ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθψλ πσιήζεσλ πνπ θξαηνχζαλ ηνπο αξηζκνχο
ησλ θαξηψλ. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνκάθξπλαλ ηνλ πεηξαζκφ,
θξππηνγξαθψληαο ηνπο αξηζκνχο ζηνπο servers ηεο εηαηξίαο. Γηα ηνπο εκπφξνπο ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πξαγκαηηθά αζθαιέζηεξν, κηαο θαη έλα θαηάζηεκα κπνξεί
λα δηαξξερηεί, λα θαεί ή αθφκα λα πιεκκπξίζεη. Η κφλε δπζθνιία είλαη λα απνδείμεη
ζηνπο πειάηεο φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πξαγκαηηθά αζθαιέο θαη γηα απηνχο.
1.6.2. Αζθάιεηα γηα ηνπο πειάηεο.
Οη πειάηεο δελ ην έρνπλ πηζηέςεη αθφκα, αιιά νη εηδηθνί ιέλε φηη νη ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο είλαη αζθαιέζηεξεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο αγνξέο κέζσ πηζησηηθήο
θάξηαο. Κάζε θνξά πνπ πιεξψλεη θάπνηνο ζε έλα θαηάζηεκα, ζε έλα εζηηαηφξην, θαη
πεηάεη ηελ απφδεημε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο γίλεηαη ειαζηηθφο ζε κηα απάηε. κσο
ζηελ

πην

ζχγρξνλε

MicrosoftInternetExplorer,

έθδνζε
νη

(2.0)

ζπλαιιαγέο

ηνπ

NetscapeNavigator

κπνξνχλ

λα

ή

ηνπ

θξππηνγξαθεζνχλ

ρξεζηκνπνηψληαο ην SecureSocketsLayer (SSL), ην νπνίν απνηειεί έλα πξσηφθνιιν
πνπ δεκηνπξγεί κηα αζθαιή ζχλδεζε ζε έλα server, πξνζηαηεχνληαο ηελ
δηαθηλνχκελε πιεξνθνξία ζην Internet. Σν SSL ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε κε
θνηλφ θιεηδί, κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο, πνπ θπθινθνξνχλ.
ηνλ Navigator, κπνξείο λα πξνηηκήζεηο ηνλ αζθαιή ηξφπν φηαλ έλα άζξαπζην θιεηδί
εκθαλίδεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ παξαζχξνπ. Ο InternetExplorer εκθαλίδεη
έλα ινπθέην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο. Άιινο έλαο ηξφπνο ππνζηήξημεο απφ
ην SSL είλαη φηαλ ε γξακκή δηεπζχλζεσλ αξρίδεη απφ https: αληί γηα http:.
Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ browsers θαη νη εηαηξίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πξνσζνχλ
έλα επηπιένλ πξσηφθνιιν αζθαιείαο ην SecureElectronicTransactions (SET).Σν SET
θσδηθνπνηεί ηνπο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ λα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηνπο
αξηζκνχο απηνχο. Καλέλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ κπνξεί λα εγγπεζεί
100% πξνζηαζία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, αιιά είλαη ζίγνπξα αζθαιέζηεξν απφ κηα
πηζαλή δηάξξεμε ησλ ρξεκάησλ ζνπ ζε έλα θαηάζηεκα.
1.7. Γιεθνείρ Σάζειρ και Απότειρ.
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Η πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ρσξίο λα
επηζθεθζνχλ ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα, νη ηειεαγνξέο, φπσο ζα ιέγακε ζηελ γιψζζα
καο, έρεη μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη, ζην εμσηεξηθφ θπξίσο, εδψ θαη αξθεηέο
δεθαεηίεο, ελψ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επνρή καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα
θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κε πξσηνπφξεο ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ησλ ζνχπεξκάξθεη,

παξνπζηάδνπλ

αξθεηή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν

ρψξν.

DirectShopping, HomeShopping θαη Teleshopping, είλαη κεξηθά απφ ηα νλφκαηα κε
ηα νπνία απνθαιείηαη απηφο ν ηξφπνο αγνξψλ. Η ηειεφξαζε, νη θαηάινγνη
θαηαζηεκάησλ, ην videotext, ηα δηαθεκηζηηθά έληππα, ην ηειέθσλν/fax, ηα
ειεθηξνληθά πεξίπηεξα (electronicorderingkiosks) θαη, θπζηθά, ην Ιληεξλέη (ην
WorldWide Web, γηα ηελ αθξίβεηα) είλαη ηα πην γλσζηά κέζα ζηα νπνία βαζίδεηαη ην
DirectShopping. Μειεηεηέο θαη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη απηφο ν ηξφπνο αγνξψλ ζα
επηθέξεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο θαη κεηαβνιέο ζηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ζηνλ ρψξν
ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Μεξηθέο απ’ ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί είλαη ε
ελδπλάκσζε παξαγσγψλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο
ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ, ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ θαη
αιιαγέο ζηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε θαη ζην πεξηβάιινλ. Μεξηθνί απφ ηνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ DirectShopping είλαη ν
πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, ε
αλάπηπμε θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο (ηειεφξαζε,
Ιληεξλέη, θνκπηνχηεξ, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα), ε αχμεζε ηεο ηππνπνίεζεο, ην
θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη ε ζηξαηεγηθέο ησλ πξνκεζεπηψλ-παξαγσγψλ. Χζηφζν,
εμίζνπ ηζρπξνί είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη σο αλαζρεηηθνί ή θαη
αζπκβίβαζηνη κε ην DirectShopping, φπσο είλαη ε έιιεηςε ηεο θξίζηκεο κάδαο
ρξεζηψλ, ην πςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο, πξνβιήκαηα κε ην
δίθηπν δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο, κε θηιηθή ηερλνινγία πξνο ηνλ ρξήζηε, ε άληιεζε
ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ αγνξέο ζηα θπζηθά θαηαζηήκαηα, ε έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο θαη άιινη ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο.
Οη πξναλαθεξζείζεο αληηθξνπφκελεο δπλάκεηο πνπ δηέπνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ
DirectShopping θαζηζηνχλ πνιχ δχζθνιε ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ ζην
κέιινλ.
ζνλ αθνξά ηηο αγνξέο κέζσ WorldWide Web, ζηηο νπνίεο εζηηάδεηαη ε παξνχζα
έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπο, ζην εμσηεξηθφ, απφ
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εηαηξείεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη ακθίξξνπα. Έηζη, κεξηθέο αιπζίδεο ζνχπεξ
κάξθεη αλαθέξνπλ φηη νη πεηξακαηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο απέηπραλ, θπξίσο ιφγσ
πξνβιεκάησλ ζηελ δηαλνκή, ζην θφζηνο δηαλνκήο θαη ζηνλ ζπληνληζκφ κε ηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπο (CoopersandLybrand 1996). Αληίζεηα, άιιεο ζεκεηψλνπλ
ζεκαληηθέο πσιήζεηο κέζσ ηνπ WWW, φπσο ε εηαηξεία Peapod (ζνχπεξ κάξθεη) ε
νπνία αλαθέξεη αχμεζε ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο ηεο 30% θάζε ρξφλν, κε
πξφβιεςε φηη ζα θζάζνπλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεψλ ηεο πεξί ην 2000
(Foremski 1996). Έηζη, πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Tesco θαη ε Sainsbury
θάλνπλ κειεηεκέλεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηνπ WWW, γηα λα
απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη λα κελ κείλνπλ πίζσ ζηηο εμειίμεηο
φηαλ ην Web Shopping θαζηεξσζεί σο ηξφπνο αγνξψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ην κέιινλ ηνπ
DirectShopping γεληθφηεξα, θαη ηνπ Web Shopping εηδηθφηεξα, εμαξηάηαη, ζε κεγάιν
βαζκφ, απφ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαηαλαισηηθνχ
θνηλνχ. Η επηζήκαλζε θαη ζθηαγξάθεζε απηψλ ησλ απφςεσλ ήηαλ θαη ν θχξηνο
ζηφρνο ηεο απηήο ηεο κειέηεο, απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ
δεκνζίεπκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απηή είρε σο ζηφρν λα ζθηαγξαθήζεη ην
πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Web
(WorldWide Web) γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Σα 17 επξήκαηα δε, επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ππφ ζπδήηεζε δίθηπν δηαλνκήο γηα ηελ
ειιεληθή αγνξά.
1.7.1. Η πνξεία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ - Σα ηειεπηαία ζηνηρεία.
Γηα ζεκαληηθή κεξίδα ησλ επηρεηξήζεσλ -ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ- ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην απνηειεί αθφκα κία "κηθξή" αγνξά, ηφζν ζε ηδίξν φζν θαη ζε θνηλφ, κηα
αγνξά πνπ ζηελ νπζία αθνξά ιίγνπο. Η εθηίκεζε απηή απέρεη πνιχ απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ν Economist απφ θξαηηθνχο
θνξείο αιιά θαη κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο, ν ηδίξνο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ online εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γεληθφηεξα
δείρλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηηθά εληππσζηαθή άλνδν. ην Internet
δηαθηλνχληαη πιένλ πνζά χςνπο πνιιψλ δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ θακία
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αγλνήζεη.
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χκθσλα ινηπφλ κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία: Σν Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ
αλαθνίλσζε φηη ην 2003 ν ηδίξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζεκείσζε άλνδν θαηά
26% ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη δηακνξθψζεθε ζηα 55 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ο
αξηζκφο είλαη εληππσζηαθφο, αλ θαη αληηζηνηρεί κφλν ζην 1,6% ηνπ ζπλνιηθνχ
θαηαλαισηηθνχ ηδίξνπ ζηηο ΗΠΑ. Χζηφζν, ζην παξαπάλσ πνζφ δελ πεξηιακβάλνληαη
πνιχ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ε-επηρεηξείλ, πνπ
δηακνξθψλνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα εηθφλα γηα ην
Γηαδίθηπν σο αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
ηα 55 δηζ δνιάξηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη πσιήζεηο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
πξντφλησλ. Μφλν δχν sites, ην expedia.com θαη ην hotels.com έρνπλ θάλεη πσιήζεηο
ην 2003 πνπ μεπεξλνχλ ηα 10 δηζ. Γνιάξηα, ελψ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ
δξαζηεξηνπνηνχληαη online θπξηνιεθηηθά ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ε
κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη κηθξνκεζαίεο, νη νπνίεο ζε θάπνηεο ρψξεο ήδε
πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ην ξφιν αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεγάισλ ηαμηδησηηθψλ
πξαθηφξσλ, θαη γεληθφηεξα ησλ κεζαδφλησλ ηνπ ρψξνπ.
Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιινη εμαηξεηηθά επηθεξδείο ηνκείο online δξαζηεξηφηεηαο
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ. Η βηνκεραλία ζηνηρεκάησλ,
online ηπρεξψλ παηρληδηψλ θ.ιπ. έρεη θζάζεη ην πνζφ ησλ 6 δηζ. δνιαξίσλ. Οη
πσιήζεηο θαξκάθσλ online έρνπλ ππεξβεί ηα 0.7 δηζ. Μφλν ν δηθηπαθφο ηφπνο online
δεκνπξαζηψλ eBay είρε ην 2003 φγθν ζπλαιιαγψλ πνπ έθζαζε ηα 24
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (ζηελ Διιάδα, έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο είλαη έλα siteonline δεκνπξαζηψλ). Καη θπζηθά, ζηα 55 δηζ. δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα πνιιά δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ηδίξν ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ (B2B) - έλαο ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ θαζπζηέξεζε λα
αλαπηπρζεί, πέξαζε ζνβαξή θξίζε, αιιά δείρλεη λα αλαθάκπηεη ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα. Ήδε κεγάιεο αιπζίδεο θαη βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ
απαηηνχλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηνπο (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο) λα ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο απνθιεηζηηθά
ειεθηξνληθά.
Η πνξεία απηή ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ είλαη ην ίδην θαιή ηφζν ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο φζν θαη ζηελ Δπξψπε. Ο ηδίξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηηκάηαη
ήδε ζε δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα, ελψ θαη ε άλνδνο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο
(αθφκα θαη ζηελ Διιάδα) είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Πνιχ απιά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
είλαη πιένλ κηα αγνξά ηέηνηνπ κεγέζνπο, ηφζν ζε φγθν ζπλαιιαγψλ φζν θαη ζε θνηλφ,
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πνπ θακηά επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αγλνήζεη. Παξάιιεια, νη ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ είλαη ζπλήζσο νη πην παξαγσγηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη δηαζέηνπλ
ζεκαληηθά πνζά γηα online αγνξέο.

1.7.2. Γηεζλνπνίεζε ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο.
Η δηεζλνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ -θαη ηδηαίηεξα ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο- ή άιινπ παξφκνηνπ εκπνξηθνχ εγρεηξήκαηνο ζην Internet απνηειεί
βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρεκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ θαη
δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε γσληά ηεο Γεο. Δίλαη ην "παξάζπξν" ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ θφζκν, θαη αλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα
απνηειέζεη εθαιηήξην γηα κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, έζνδα θαη θέξδε.
1.7.2.1. Τα οθέλη.
Η δηεζλνπνίεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζε εηαηξηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα, πιαηθφξκεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-marketplaces) θαη γεληθά
εγρεηξήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B2C θαη B2B):
α) Να απνθηήζεη πξφζβαζε ζε λέεο, αλεμάληιεηεο, θαη πξνζνδνθφξεο αγνξέο θαη
πνιπάξηζκα θαηαλαισηηθά θνηλά, απφ δεθάδεο ρψξεο.
β) Να εληνπίζεη θαηλνχξγηνπο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο θαη λα ζπλάςεη
ζπκθσλίεο κε θαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο.
γ) Να μεπεξάζεη ηελ εζσζηξεθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ κε ηελ
πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ηεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηα ειεθηξνληθά εκπνξηθά εγρεηξήκαηα.
Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ε επηρείξεζε απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα
απεπζπλζεί ζε έλα επξχηαην θνηλφ, ην νπνίν -αλ πξνζεγγηζηεί ζσζηά- κπνξεί λα
απνηειέζεη αζηείξεπηε "θιέβα ρξπζνχ" γηα πνιιά ρξφληα, ζε ζεκείν πνπ ην ειιεληθφ
πειαηνιφγην θαη ε δπλακηθή ηνπ λα ηαπηίδεηαη κε ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ. Δπηπιένλ,
αλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηεπηρεηξεκαηηθφ εκπφξην (B2B), κπνξεί λα
βξεη ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο απφ λένπο πξνκεζεπηέο θαη λα πξνζεγγίζεη ρψξεο πνπ
δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα πξνζεγγίζεη. Σέινο, ε δηεζλνπνηεκέλε
δηθηπαθή επηρείξεζε είλαη κία ζχγρξνλε, εμσζηξεθήο θαη γη' απηφ αληαγσληζηηθή
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επηρείξεζε. πκβάιιεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο - θαη ζε κία ρψξα
ειεχζεξεο νηθνλνκίαο φπσο ε ειιεληθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαηαιπηηθφ ξφιν.
Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηηο πην βαζηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί
θάζε

ελδηαθεξφκελε

επηρείξεζε,

πξνθεηκέλνπ

λα

πινπνηήζεη

νξγαλσκέλε

ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο.
1.8. Σν ειεθηξνληθό εκπόξην ζηελ Διιάδα.
Πνιινί απνδίδνπλ ςπρνινγηθά θαη θνηλσληνινγηθά αίηηα ζηε ρακειή δηάδνζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ρψξα καο. Τπνζηεξίδνπλ, δειαδή, φηη ηδηνζπγθξαζία ηνπ
Έιιελα δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εηθφλα ελφο αλζξψπνπ πνπ θάλεη ηα ςψληα ηνπ απφ
ηνλ ππνινγηζηή ηνπ . πσο επίζεο ιέλε, ν Έιιελαο αξέζθεηαη λα θάλεη ηα ςψληα ηνπ
ζηνπο δξφκνπο θαη λα απνιακβάλεη ην κεζνγεηαθφ θιίκα, αληηπαζεί ην θιείζηκν ζην
ζπίηη θαη ηνλ ππνινγηζηή πνπ «απνμελψλεη» ηνπο αλζξψπνπο. Απηέο νη απφςεηο,
πέξαλ ηνπ φηη δίλνπλ κία ειεγρφκελεο αθξίβεηαο εηθφλα γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο
Έιιελεο, παξαβιέπνπλ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ηελ θχξηα αηηία ηεο ρακειήο
δηάδνζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ρψξα καο: ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία, ηα ειιεληθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ αγαζά είλαη
αθξηβφηεξα έσο θαη 50% απφ ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα θαη έσο θαη 70 % απφ ηα
παξφκνηα sites ηνπ εμσηεξηθνχ. Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
απφθιηζε ηηκψλ αλάκεζα ζην θπζηθφ θαηάζηεκα θαη ην θαηάζηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ
ηεο ίδηαο επηρείξεζεο.
Με ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο, αζθαιψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ ηαηξηάδεη ζηελ
Διιάδα θαη ζηνλ Έιιελα ρξήζηε., πνπ δηθαίσο αλαξσηηέηαη γηαηί λα αγνξάζεη θάηη
κε 100 επξψ απφ ην ρ ειιεληθφ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, φηαλ κπνξεί λα βξεη ην ίδην
κε 80 επξψ ζηε γεηηνληά ηνπ θαη κε 50 επξψ ζε θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ηνπ
εμσηεξηθνχ. Πέξα απφ ηελ αλππαξμία ηηκνινγηαθψλ θηλήηξσλ, πνιιά ειιεληθά
εγρεηξήκαηα e-commerce απέηπραλ γηαηί είραλ ζρεδηαζηεί πξφρεηξα θαη ζηεξνχληαλ
νξγάλσζεο θαη αμηνπηζηίαο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ζπκβεί νπθ νιίγεο θνξέο λα
δηαηίζεληαη απφ ηεο ζρεηηθέο ζειίδεο πξντφληα πνπ είραλ εμαληιεζεί θαη νη ππεχζπλνη
ην αγλννχζαλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα ηαηξηάμεη «γάληη» ζηνλ Έιιελα αλ
κπνξέζεη λα ηνπ πξνζθέξεη θαιά πξντφληα, εμππεξέηεζε θαη θπξίσο αληαγσλίζηεθεο
ηηκέο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηηο online πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ
εηζηηεξίσλ, πνπ γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά κεγάιε απήρεζε θαη ζηε ρψξα καο.
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εκαληηθή αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν απφ λνηθνθπξηά θαη ελίζρπζε
ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνληαη απφ
ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο νινθιεξσκέλεο κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ ησλ
πξσηνβνπιηψλ eEurope θαη i2010, πνπ αλαθνίλσζε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν ΟθησβξίνπΓεθεκβξίνπ 2006, κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο ζσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, ζε
παλειιαδηθή έθηαζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία MRB, θαη ζ’ απηήλ αλαιχνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ησλ βαζηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ ησλ
επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ δξάζεο eEurope 2005 θαη i2010 γηα ην έηνο 2006,
αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ρψξα (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ – ΣΠΔ).
Σν 39% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ έσο 9 εξγαδνκέλνπο θαη ην 92,5% ησλ
επηρεηξήζεσλ κε 10 θαη πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν,
ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηψλ ρξεζηψλ ηνπ Internet (81%) ην
αμηνπνηνχλ θπξίσο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο, αιιά
φρη θαη γηα αγνξέο online. Δηδηθφηεξα: ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ επξπδσληθψλ
ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη ίζν κε 4,39%. Σαπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθφ λα
ηνλίζνπκε ηελ πηψζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο απιέο ζπλδέζεηο θαη ζπλδέζεηο ISDN
ππέξ ηεο DSL, ζε φιν ην ππφ εμέηαζε θνηλφ ηεο έξεπλαο.
Η εηθφλα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ζηε δηείζδπζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ, κνηάδεη λα είλαη ζηαζεξή. Δηδηθφηεξα, 39% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απαζρνινχλ απφ 1 κέρξη 9 εξγαδνκέλνπο θαη 92,5% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 10+
απαζρνινχκελνπο έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν παξακέλνληαο ζην ίδην επίπεδν κε
ην 2005. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη
πιεζηάδνπλ ην κέζν φξν πνπ παξνπζηάδεη ηφζν ε ΔΔ15 φζν θαη ε ΔΔ25.
Απφ ηε κειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ πξνθχπηεη φηη νη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο θαη
νη ειεθηξνληθέο αγνξέο εμαθνινπζνχλ λα κε γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε απνδνρή ζηελ
Διιάδα. Δμεηάδνληαο ηελ πιεπξά ησλ ηδησηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet (81%) ην αμηνπνηνχλ γηα ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο, σζηφζν, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ην
2005, κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηψλ (ηεο ηάμεο ηνπ 5%) πξαγκαηνπνηεί online παξαγγειίεο
θαη αγνξέο. Σαπηφρξνλα θαη ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ (κε 10+ εξγαδνκέλνπο)
νη ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο θαη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο εμαθνινπζνχλ λα
βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά, ίζα κε 7,2 % θαη 9,4% αληίζηνηρα.
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Παξαηεξεηεξίνπ, είλαη φηη απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γεκφζην, ην
40% είλαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο θαη είλαη πνιχ θνληά ζηνλ επξσπατθφ
κέζν φξν. Παξφι’απηά, κφιηο ην 8% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζπλαιιάζζνληαη κε
δεκφζηνπο θνξείο κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο αθνξνχλ ζηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ απφ ηζηνζειίδεο (7%), ην θαηέβαζκα επίζεκσλ εληχπσλ (4%) θαη ηελ
απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ θνξκψλ (3%). Αληίζεηα κε ηνπο ηδηψηεο, πςειφ
παξακέλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ (κε 10+ εξγαδνκέλνπο) πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ην νπνίν εθηηκάηαη ίζν κε 71%.
εκαληηθή αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην 2005 ζεκεηψζεθε ζηα
λνηθνθπξηά, κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζε 27,4% (έλαληη 24,2% ην
πξνεγνχκελν έηνο). Παξάιιεια, ζεκαληηθά πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο
ηεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζηελ Διιάδα, ζπγθξηλφκελνο κε ην κέζν ξπζκφ πνπ
παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ηεο ΔΔ. πγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο Διιάδαο γηα
ηελ πεξίνδν 2005-2006 είλαη ίζνο κε 13,2%, ελψ ν κέζνο φξνο γηα ηελ ΔΔ25 θαη ηελ
ΔΔ15 είλαη 6,25% θαη 1,89%, αληίζηνηρα. Χζηφζν θαη κε δεδνκέλε ηελ απφζηαζε
πνπ ρσξίδεη αθφκε ηελ δηείζδπζε ηνπ Internet ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά κε ηνλ
επξσπατθφ κέζν φξν, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 51% γηα ηελ ΔΔ25 θαη 54% γηα ηελ
ΔΔ15, ν ζπγθεθξηκέλνο ξπζκφο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζεσξεζεί αλακελφκελνο.
Απμεκέλε θαηαγξάθεθε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο ην 61% ησλ
ρξεζηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ δήισζαλ φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή
ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ 55% πνπ κεηξήζεθε ην 2005.
1.8.1. Σν πξνθίι ηνπ Έιιελα ρξήζηε ηνπ Internet.
Πξνυπφζεζε επηηπρίαο νπνηνπδήπνηε εκπνξηθνχ εγρεηξήκαηνο, θαηά ζπλέπεηα θαη
ειεθηξνληθνχ, είλαη ε θαιή γλψζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Η αλάιπζε
ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο, ε βαζηά
γλψζε ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπ είλαη επηβεβιεκέλεο, πξνθεηκέλνπ ην
εγρείξεκα λα έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Παξαθάησ ζα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι
ηνπ Έιιελα

ρξήζηε ηνπ Internet, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ.
Σα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη απφ ζηαηηζηηθέο έξεπλεο απφ
νξγαληζκνχο θαη εηαηξίεο εγλσζκέλνπ θχξνπο, πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη είδαλ ην θψο
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ηεο δεκνζηφηεηαο πξφζθαηα (2002,2003,2004). Δλδεηθηηθά, έξεπλεο ρξήζεο
ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο,
έξεπλεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έξεπλεο εηαηξηψλ δεκνζθφπεζεο
(AGB, GFKMarketAnalysis), online έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάια
portals, έξεπλεο SIBIS.
Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ
Έιιελα ρξήζηε, ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηείζδπζε ηνπ Internet ζηε Διιάδα, ηνλ ηφπν θαη ηξφπν ζχλδεζεο. Αλαθνξηθά κε ηε
δηείζδπζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ πξφζθαησλ εξεπλψλ θάλνπλ ιφγν γηα
25 κε 35% ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ζηα ηέιε ηνπ 2004, απφ 10% πνπ ήηαλ ην 2001
θαη 20% ην 2003. ε απφιπηα λνχκεξα νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ππνινγίδνληαη 2
θαη 2,3 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ρξήζηεο ινγίδεηαη αθφκα θαη
απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία θνξά ην δηαδίθηπν ην ηειεπηαίν ρξφλν, ελψ ζε άιιεο
ζεσξείηαη απηφο πνπ ζπλδέζεθε ην ηειεπηαίν εμάκελν ή θαη ηξίκελν. Απφ ην κέγεζνο
απηφ, ην 40% πεξίπνπ ζπλδέεηαη ζην Internet απφ ην ζπίηη ηνπ, ελψ ην 50%απφ ην
ρψξν εξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ (πεξίπνπ 10%) ρξεζηκνπνηεί ην
δηαδίθηπν θπξίσο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο Internetcafé, εξγαζηήξηα ζρνιψλ,
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ιπ. νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο δηακέλνπλ ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο
θαηαιακβάλνπλ –φπσο είλαη θπζηθφ- ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε, πνπ ππνινγίδεηαη
φηη θαηέρνπλ ην 80% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ.
1.8.1.1. Δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά.
Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (demographics) είλαη αλεμάξηεηεο πιεζπζκηαθέο
κεηαβιεηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο. Σα πην
βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε κφξθσζε, ε
απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα. Η εμέηαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ απνηειεί απαξαίηεηε ζπλζήθε αμηνπηζηίαο γηα θάζε
έξεπλα. Απηφ ηζρχεη γηαηί ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα απνδνζνχλ ζ' απηά ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε εμέηαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
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Διιήλσλ ρξεζηψλ Internet είλαη απαξαίηεηε, θαζψο κπνξεί λα απνθαιχςεη αηηίεο,
άγλσζηεο πηπρέο, λα αηηηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θ.ιπ.
ην θεθάιαην "θύιν", ε ππεξνρή ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ απνηειεί
ζχλεζεο εχξεκα ζε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία. Οη άξξελεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηεινχζαλ ζηελ Διιάδα ην 2001,
ρνλδξηθά, ην 80%, ην 2003 ην 70%, ελψ ην 2004 ην ίδην πνζνζηφ μεπεξλνχζε ην 60%.
Πάλησο, αλ ε απμεηηθή πνξεία ηνπ γπλαηθείνπ πνζνζηνχ ζπλερηζηεί, δελ απνθιείεηαη
ζε κεξηθά ρξφληα ηα δχν θχια λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν.
ην θεθάιαην "ειηθία", ε πην δξαζηήξηα ειηθηαθή νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
Internet είλαη απηή ησλ 16 - 36 εηψλ, θαζψο απνηειεί ην 70% θαη πιένλ ησλ ρξεζηψλ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνπζηάδεη ε δηείζδπζε ζηηο
λεαξέο ειηθίεο (16 - 25 εηψλ). Σν πνζνζηφ ρξεζηψλ ζηηο ελ ιφγσ ειηθίεο
ππνινγίδεηαη ζε 50%, πεξίπνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ. Οη κηζνί δειαδή
ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα είλαη ειηθίαο απφ 16 σο 24 εηψλ. Δπίζεο, ε
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (97%) ησλ ρξεζηψλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 13 - 54
εηψλ. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ειάρηζηε δηάδνζε ηνπ λένπ κέζνπ ζηελ ηξίηε ειηθία,
θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιια δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
ην θεθάιαην "κόξθσζε", ην 50% πεξίπνπ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ (2004) αλήθεη
ζηε κέζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (απφθνηηνη ή καζεηέο Λπθείνπ, ΙΔΚ), ην 40%
πεξίπνπ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (απφθνηηνη ΣΔΙ, ΑΔΙ, ζηξαηησηηθψλ
ζρνιψλ, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο), ελψ έλα 10% αλήθεη
ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ).
εκεηψλεηαη φηη παξφκνηα πνζνζηά παξαηεξνχληαη θαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή.
ην θεθάιαην "εηζόδεκα", ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ δελ πξνέξρεηαη πιένλ
(2004) απφ ηηο αλψηεξεο νηθνλνκηθά ηάμεηο, αιιά απφ ηα κεζαία αζηηθά ζηξψκαηα. Η
εληχπσζε πνπ είρε ζρεκαηηζζεί ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηνπ Internet θαη
έθαλε ιφγν γηα ρξήζηεο ηδηαίηεξα επθαηάζηαηνπο νηθνλνκηθά έρεη ακβιπλζεί
ζεκαληηθά. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ε εκθάληζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ
δεκφζησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο (ζρνιεία, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, θαθεηέξηεο), πνπ
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε λένπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε. Δίλαη απηνλφεην
φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο λένπο (καζεηέο, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θ.ιπ.)
βξίζθνληαη εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη είλαη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη απφ ηνπο
γνλείο ηνπο. Βέβαηα, νη νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνη ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα
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απνηεινχλ έλα κεγάιν ηκήκα επί ηνπ ζπλφινπ θαη κάιηζηα είλαη εθείλνη πνπ
επηδεηθλχνπλ ηελ πην "ζεξκή" ζπκπεξηθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν. Η ζπκπεξηθνξά
απηή

κεηαθξάδεηαη

ζε

πνιιέο

ψξεο

ζχλδεζεο,

πξαγκαηνπνίεζε

ζπρλψλ

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο θ.ά.
ην θεθάιαην "απαζρόιεζε", νη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ ηε κηθξφηεξε νκάδα
ρξεζηψλ, νη κηζζσηνί ηε κεγαιχηεξε, ελψ νη θνηηεηέο - ζπνπδαζηέο βξίζθνληαη ζηε
δεχηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο.
1.8.1.2. Ψςσολογικά σαπακηηπιζηικά.
Σα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηνχλ άιιε κία εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο
παξάκεηξν γηα θάζε έξεπλα. Μέζσ κειεηεκέλσλ εξσηήζεσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
θσηηζηεί ν ηξφπνο ζθέςεο, ε ςπρνινγία θαη νη δηαζέζεηο ηνπ εξεπλψκελνπ δείγκαηνο,
έλαληη ηνπ εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηα ςπρνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην "πψο" θαη ιηγφηεξν κε ην "γηαηί" σο
πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ έλαληη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Με άιια ιφγηα,
ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη αληηιήςεηο πνπ έρεη ν κέζνο ρξήζηεο γηα ην
κέζν, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο κε ηελ νπνία ην πεξηβάιιεη, ν ελζνπζηαζκφο ή ν θφβνο
πνπ επηδεηθλχεη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θ.ά. Σα ζηνηρεία απηά ζπλδπαδφκελα κεηαμχ
ηνπο, φπσο επίζεο θαη κε ηα αληίζηνηρα δεκνγξαθηθά, κπνξνχλ λα δψζνπλ
απαληήζεηο ζε πνιιά θξίζηκα εξσηήκαηα θαη λα εμεγήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ
επηδεηθλχνπλ νη ρξήζηεο.
Βαζηθφ ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Έιιελα ρξήζηε είλαη ην πνιχ
πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη γηα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Δίηε επεηδή
πξνηηκά λα θάλεη ηα ςψληα ηνπ ζε θπζηθά θαηαζηήκαηα, φπσο δειψλεη ην 75% φζσλ
δελ ςσλίδνπλ online (2004), είηε επεηδή έρεη ζπλεζίζεη δηαθνξεηηθά θαη επηκέλεη
"παξαδνζηαθά", φπσο δειψλεη κεηαμχ άιισλ ην 40%, είηε επεηδή κέρξη ηψξα δελ
ρξεηάζηεθε, φπσο δειψλεη ην 50% φζσλ δελ αγνξάδνπλ, ν Έιιελαο ρξήζηεο
απνθεχγεη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο.
Η ζηάζε ηνπ απηή δελ είλαη βέβαηα αλεμάξηεηε απφ ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο πνπ
δηαθαηέρεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ζηηο online αγνξέο. Σν 33%
(φζσλ δελ αγνξάδνπλ) δελ πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο θαζψο δελ επηζπκεί λα
εθρσξεί ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ην 37% γηαηί θνβάηαη κήπσο ππνθιαπνχλ ηα
ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, ην 13% γηαηί πηζηεχεη φηη ε παξάδνζε ησλ
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αγαζψλ είλαη ακθίβνιε, ην 10% γηαηί δελ είλαη βέβαην γηα ηελ πνηφηεηα, ελψ κφλν
έλα 8% δειψλεη φηη δελ ςσλίδεη ειεθηξνληθά γηαηί ηα πξντφληα ζην Internet είλαη
αθξηβά. Η δπζπηζηία πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Έιιελα ρξήζηε, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε
πηζησηηθήο θάξηαο είλαη εκθαλέζηαηε. Σν 65% έσο 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ
δειψλεη φηη έρεη σο γεληθή αξρή ηελ απνθπγή ρξήζεο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ή
ηνπιάρηζηνλ, πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηεο ζην ειάρηζην δπλαηφ, επεηδή
θνβάηαη κήπσο πέζεη ζχκα απάηεο (ζηνηρεία 2004).
1.8.2. Σν πξνθίι ηνπ online θαηαλαισηή.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν αθφκε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηηο ΜΜΔ απφ ηηο
ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηηο online αγνξέο: Πξψηνλ, θαζψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
δηεπξχλεηαη, ζηαδηαθά ην πξνθίι ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ελφο online θαηαζηήκαηνο
ηείλεη λα εμνκνησζεί κε εθείλν ηνπ πειάηε ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ. Ο
ηληεξλεηηθφο θαηαλαισηήο παχεη ζηαδηαθά λα απνηειεί εηδηθφ θνηλφ. Σν 2003 ήηαλ ε
πξψηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ην θνξπθαίν είδνο ζε άλνδν ηνπ ηδίξνπ ησλ online
πσιήζεσλ δελ ήηαλ ηα ειεθηξνληθά, ην ινγηζκηθφ θαη ηα βηβιία αιιά ηα πξντφληα
έλδπζεο. Δπίζεο, ζηαδηαθά ην Γηαδίθηπν παχεη λα είλαη πξνλφκην ησλ αλδξψλ
λεφηεξεο θαη κέζεο ειηθίαο, θαζψο ε άλνδνο ηνπ πνζνχ πνπ δαπάλεζαλ νη
θαηαλαιψηξηεο παγθνζκίσο γηα αγνξέο ζην Γηαδίθηπν έθζαζε ην εληππσζηαθφ 71%
ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. Πιένλ, ζε πνιιέο ρψξεο νη γπλαίθεο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα online απφ φηη νη άλδξεο ρξήζηεο. Απηφ ζεκαίλεη αληίζηνηρα φηη ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ν δηθηπαθφο ηφπνο κηαο επηρείξεζεο γεληθφηεξα, νθείιεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο

αλάγθεο

ελφο

επξχηεξνπ,

δηαθνξεηηθνχ

θαη ιηγφηεξν

εμεηδηθεπκέλνπ πιένλ θνηλνχ.
1.8.3. Γηαηί ζεξθάξνπλ;
"Κιαζηθή" εξψηεζε ζε φιεο ηηο έξεπλεο γηα ην Internet είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη
ζηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ρξήζεο ηνπ. Σν εξσηψκελν δείγκα θαιείηαη λα επηιέμεη απφ
έλα καθξχ θαηάινγν ιφγσλ ζχλδεζεο. εκεηψλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο
έξεπλεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο.
Μέρξη ζήκεξα, ηέζζεξηο είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Έιιελαο
ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην Γηαδίθηπν: ε απνζηνιή θαη ε ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ
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ηαρπδξνκείνπ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ην θαηέβαζκα
κνπζηθήο, εθαξκνγψλ, ινγηζκηθνχ, παηρληδηψλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ
ηξέρνπζα πνιηηηθή, αζιεηηθή θαη νηθνλνκηθή εηδεζενγξαθία.
ηνλ αληίπνδα, νη ηέζζεξηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο είλαη ε αγνξά
πξντφλησλ, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking), ε ηειεδηάζθεςε θαη ε εμεχξεζε
εξγαζίαο. Οη επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, σο
θαηαλαισηψλ, είλαη αξθεηά ρακειέο. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν έλα 10% ησλ ρξεζηψλ
είρε πξνβεί ζε αγνξέο (έζησ θαη κία) κέζσ ηνπ Internet, ην 2004. Σν πνζνζηφ ησλ
ρξεζηψλ πνπ ςσλίδεη ειεθηξνληθά ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε, είλαη πνιχ κηθξφηεξν,
θπκαίλεηαη δε ζην 2 - 3% ηνπ ζπλφινπ θαη ζρεηίδεηαη κε άηνκα αλψηεξεο κφξθσζεο
θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο, πνπ δηαζέηνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο.
Σα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο απινχο
θαηαλαισηέο ζε πιαηθφξκεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ B2C (Business-to-Consumer,
Δπηρείξεζε πξνο Καηαλαισηή) είλαη νη ππνινγηζηέο, ην ινγηζκηθφ (πξνγξάκκαηα θαη
εθαξκνγέο), ηα βηβιία, ηα κνπζηθά CD, ηα θηλεκαηνγξαθηθά DVD θαη ηα ινπινχδηα.
Αληίζηνηρα, νη ππεξεζίεο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ρξήζηεο είλαη νη
ηαμηδησηηθέο θαη νη μελνδνρεηαθέο (δειαδή, ν ηνπξηζκφο).
1.8.4. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά,διείσδυση του Internet στην Ελλάδα.
Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ
Έιιελα ρξήζηε, ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηείζδπζε ηνπ Internet ζηελ Διιάδα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο. Αλαθνξηθά
κε ηε δηείζδπζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ πξφζθαησλ εξεπλψλ θάλνπλ
ιφγν γηα 25 κε 30% ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ζηα ηέιε ηνπ 2004, απφ 10% πνπ ήηαλ
ην 2001 θαη 20% ην 2003. ε απφιπηα λνχκεξα, νη ρξήζηεο ππνινγίδνληαη κεηαμχ 2
θαη 2,3 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ρξήζηεο ινγίδεηαη αθφκα θαη
εθείλνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε κία θνξά ην Internet ην ηειεπηαίν έηνο, ελψ ζε άιιεο
ζεσξείηαη απηφο πνπ ζπλδέζεθε ην ηειεπηαίν εμάκελν ή θαη ηξίκελν. Απφ ην κέγεζνο
απηφ, ην 40% πεξίπνπ ζπλδέεηαη ζην Internet θπξίσο απφ ην ζπίηη ηνπ, ελψ ην 50%
απφ ην ρψξν εξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ (πεξίπνπ 10%)
ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν θπξίσο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο Internet cafe,
εξγαζηήξηα ζρνιψλ, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ιπ. Οη πεξηζζφηεξνη
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ρξήζηεο δηακέλνπλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σε κεξίδα ηνπ
ιένληνο θαηαιακβάλνπλ -φπσο είλαη θπζηθφ- ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε, πνπ
ππνινγίδεηαη φηη θαηέρνπλ ην 80% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ρξεζηψλ
(ζηνηρεία 2004).
Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ (πάλσ απφ 50%)
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπλδέζεσλ ρακειήο ηαρχηεηαο dialup (PSTN ζηα 54Kbps
θαη ISDN ζηα 64Kbps). Οη ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο (ISDN ζηα 128Kbps θαη
DSL άλσ ησλ 256Kbps) απνηεινχλ φρη ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε γηα ηνπο νηθηαθνχο
ρξήζηεο (ρσξίο φκσο θαη λα είλαη εληειψο ζπάληα). Έληνλε παξνπζία ζηηο πςειέο
ηαρχηεηεο έρνπλ νη εηαηξηθνί ρξήζηεο, θαη εηδηθφηεξα νη κεζαίεο θαη κεγάιεο
επηρεηξήζεηο (ζηνηρεία 2003).
Ο δεκνθηιέζηεξνο θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδσλ (browser) ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο
είλαη δηαρξνληθά ν Internet Explorer, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 90% θαη πιένλ.
Σέινο, ν κέζνο ρξφλνο ζχλδεζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 30 σξψλ ην κήλα (2004).
1.8.5. Οη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα ηηο πσιήζεηο κέζσ
δηαδηθηύνπ.
Η αλνδηθή ηάζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπλερίδεηαη κε νινέλα απμαλφκελν
ξπζκφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο ΔΤΔ πνπ αθνξά ζην α΄ ηξίκελν ηνπ
2007. πγθεθξηκέλα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2007 παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 4,1
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Δμαίξεζε ζηνλ
θαλφλα απνηεινχλ ηα είδε πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην δηαδίθηπν δσξεάλ, φπσο
είλαη κνπζηθή, ινγηζκηθφ θαη ηαηλίεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ην 61,2% ησλ
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα ειηθίαο 16 - 34 εηψλ, ελψ ε
πιεηνςεθία φζσλ πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη απφθνηηνη αλψηεξεο ή
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (64,2%) θαη κηζζσηνί (61,8%). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο
φηη παξνπζηάδεηαη κεησκέλν θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ
πνπ δελ έρνπλ πνηέ πξαγκαηνπνηήζεη ειεθηξνληθέο αγνξέο.
Σα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ παξαγγέιζεθαλ ή αγνξάζηεθαλ απφ ην δηαδίθηπν,
γηα πξνζσπηθή ρξήζε, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Απξηιίνπ 2006 - Μαξηίνπ 2007,
είλαη, θπξίσο, ηαμίδηα, εηζηηήξηα, δηακνλή ζε μελνδνρεία (29,7%), βηβιία, πεξηνδηθά,
εθεκεξίδεο, πιηθφ ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο (21,2%) θαη ινγηζκηθφ γηα ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή θιπ. (18,1%). ε φηη αθνξά, φκσο, ηα πξντφληα γηα ηα νπνία παξέρεηαη ε
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δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα ηα παξαιάβεη on-line, ζε ςεθηαθή κνξθή, κε ηε
κνξθή αξρείνπ, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη θαη' νίθνλ παξάδνζε, φπσο είλαη ηαηλίεο,
κνπζηθή (DVDs, CDs, βηληενθαζέηεο, θιπ.). βηβιία (ειεθηξνληθά), πεξηνδηθά,
εθεκεξίδεο, πιηθφ ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο θαη ινγηζκηθφ γηα ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ computer θαη videogames θαη εμαξηήκαηα
αλαβάζκηζεο). Σν θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην είδνο ησλ
πξντφλησλ, ηα νπνία ζήκεξα δηαηίζεληαη, ζε αθζνλία, δσξεάλ ζην δηαδίθηπν.
ε φηη αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, πξψηε
έξρεηαη ε Κεληξηθή Διιάδα, κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Αηηηθή, αθνινπζεί ε Βφξεηα
Διιάδα θαη ηέινο ε Κξήηε κε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Η έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε
ηειηθφ δείγκα 5.099 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ζε 5.134 κέιε απηψλ, ζε νιφθιεξε
ηε ρψξα, κε θξηηήξην ηελ χπαξμε ελφο, ηνπιάρηζηνλ, κέινπο ειηθίαο 16 - 74 εηψλ ζε
θάζε λνηθνθπξηφ. Πεξίνδνο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο είλαη ην Α ηξίκελν ηνπ 2007.
Ηιεθηξνληθφ εκπφξην λνείηαη θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Καηαγξάθεθαλ νη παξαγγειίεο / αγνξέο, νη νπνίεο έγηλαλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε.
ην εξψηεκα πεξηιήθζεθαλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο αγνξά
κεηνρψλ, ελψ δελ πεξηιήθζεθαλ αγνξέο εηδψλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ησλ εξεπλψκελσλ. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε κηαο
αγνξάο ζηελ έξεπλα ήηαλ ε θαηαβνιή θάπνηνπ αληίηηκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν
πιεξσκήο. Γελ πεξηιήθζεθαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ απνθηήζεθαλ δσξεάλ, θαζψο,
επίζεο, θαη αγνξέο / παξαγγειίεο πνπ έγηλαλ κέζσ e-mail θαη φρη on-line κέζα απφ
ηελ ηζηνζειίδα.
1.8.6. Σν κέιινλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.
Η εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο
ρξήζηεο ζα νδεγήζνπλ έλα 10-15% ηεο θαηαλάισζεο ζε online αγνξέο κέζα ζηελ
επφκελε δεθαεηία, εθηηκνχλ νη εηδηθνί. Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη γηα κηα
ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο.
Κακία επηρείξεζε, αθφκα θαη νη κηθξφηεξεο ΜΜΔ, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αθήζνπλ
έλα ηφζν ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηνπο λα θαηεπζπλζεί ζε έλα Μέζν (ην
Γηαδίθηπν) ζην νπνίν δελ ζα δηαζέηνπλ παξνπζία. Παξάιιεια, ζχκθσλα πάληνηε κε
ηνλ Economist, θαζψο εμειίζζεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνιιά θπζηθά
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θαηαζηήκαηα ζα έρνπλ πιένλ νξγαλσζεί θαη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα online "ππνθαηαζηήκαηά" ηνπο. Ο ειεθηξνληθφο θαη ν
ζπκβαηηθφο εκπνξηθφο θφζκνο ζα ελσζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν, εληαίν
θαλάιη πσιήζεσλ, ζην νπνίν ν θφζκνο ηνπ Internet ζα είλαη ην απαξαίηεην
ζπζηαηηθφ.
1.9. Κόζηορ ζςναλλαγήρ.
ηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ην θφζηνο ζπλαιιαγήο είλαη έλα επηπξφζζεην θφζηνο
φηαλ γίλεηαη θάπνηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Γηα παξάδεηγκα φηαλ αγνξάδνπκε ή
πνπιάκε κεηνρέο πξέπεη λα πιεξψζνπκε θαη κηα πξνκήζεηα ζηνλ ρξεκαηηζηή. ηαλ
αγνξάδνπκε έλα πξντφλ απφ έλα θαηάζηεκα, εθηφο απφ ηελ αμία ηνπ πξντφληνο, ζηελ
ηηκή πεξηιακβάλνληαη έμνδα κεηαθνξάο γηα λα θηάζεη ην πξντφλ ζην θαηάζηεκα, ην
θέξδνο θαζψο επίζεο θαη ην θέξδνο ηνπ εκπφξνπ.
Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ζπλαιιαγήο (TransactionCostEconomic- TCE) είλαη
ζπλδεκέλν κε ηελ εξγαζία ηνπ OliverWilliamson.
ε απηήλ ηελ κειέηε, έλα κνληέιν TCE ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη ηελ
ζπκπεξηθνξά αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν απφ ηελ άπνςε ηξηψλ
δηαζηάζεσλ:
 αβεβαηφηεηα
 εκπηζηνζχλε
 ζπρλφηεηα αγνξψλ
1.9.1. Αβεβαηόηεηα
Η πζηέξεζε ηεο Διιάδαο (θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ) ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (Β2C) δελ απνηειεί
είδεζε θαη ζσξείηαη δεδνκέλε. Δλδεηθηηθά, ζηελ Διιάδα νη ρξήζηεο ηνπ Internet
αληηζηνηρνχλ ζην 20% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ζε δχν εθαηνκκχξηα, εθ ησλ
νπνίσλ κφλν έλα 3 κε 5% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έζησ κία αγνξά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
ζην ηειεπηαίν εμάκελν (θαη κπνξεί έηζη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ρξήζηεο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ). Σν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο
ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ηνπ
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δηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο. ε ρακειά επίπεδα βξίζθεηαη επίζεο ην πνζνζηφ
ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (Β2C) ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ, κε εμαίξεζε ηηο Η.Π.Α. θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο. Βαζηθή
αηηία είλαη ε αβεβαηφηεηα πνπ αηζζάλνληαη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ φηαλ πξφθεηηαη
(ή ζθέπηνληαη) λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο.
πρλά κάιηζηα, ζε επξήκαηα εξεπλψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ
ρξεζηκνπνηεί "θαλαηηθά" ην Internet γηα νηηδήπνηε άιιν εθηφο ησλ online αγνξψλ.
ηαλ έξρεηαη ε ψξα πνπ ν ρξήζηεο ζα θιεζεί λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, ζπλήζσο εθεί αλαδχεηαη ε αβεβαηφηεηα. Κάπνηνη
παξάγνληεο ζπληξέρνπλ θαη εκθαλίδεηαη, θαη θάπνηεο αηηίεο ηελ θαιιηεξγνχλ, ηε
ζπληεξνχλ θαη ηελ εληζρχνπλ.
ε παιαηφηεξε έξεπλα (εξσηεκαηνιφγην LaMer ζε ειιεληθέο ΜΜΔ 09/2003)
ζρεηηθά κε ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ππήξμαλ ηα εμήο
απνηειέζκαηα:
 Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηηο πιεξσκέο (77%)
 Σα πξντφληα – νη ππεξεζίεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ην Internet (71%)
 Οη πειάηεο – νη άιιεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη έηνηκεο γηα δηαδηθηπαθέο
πσιήζεηο (65%)
 Κίλδπλνο ειαηησκαηηθψλ ή ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ (65%)
 Έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο ηερλνινγίεο / εθαξκνγέο (61%)
 Αβεβαηφηεηα γηα ην λνκηθφ πιαίζην (56%)
Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο LaMer, φζνλ αθνξά ην θεθάιαην
αβεβαηφηεηα, ζηηο ΜΜΔ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηα πξντφληα, ην λνκηθφ πιαίζην θαη
ηηο ζπλαιιαγέο. Η αβεβαηφηεηα απηή ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet.
ηελ παξαθάησ έξεπλα, ηέζζεξα είδε αβεβαηφηεηαο ζα εμεηάζνπκε πνπ αθνξνχλ
ηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη νη νπνίεο είλαη νη εμήο:
 αβεβαηφηεηα κάξθαο ησλ online θαηαζηεκάησλ,
 αβεβαηφηεηα απφδνζεο ησλ πξντφλησλ,
 αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ online θαηαζηεκάησλ,
 πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα ησλ online θαηαζηεκάησλ.
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Σν επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο
(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα) εμαξηάηαη επζέσο απφ
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ην πξντφλ ή απφ ηελ ππεξεζία πνπ έρεη αγνξάζεη. Ο
ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο είλαη απηφο πνπ ζα επαλέιζεη γηα αγνξέο θαη είλαη απηφο πνπ
ζα απνηειέζεη ηε "καγηά" γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηαζεξή πειαηεηαθή βάζε, ε
νπνία ζα βνεζήζεη ην θαηάζηεκα λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ. Ο ηθαλνπνηεκέλνο
πειάηεο είλαη απηφο πνπ εκπηζηεχεηαη ην θαηάζηεκα θαη ηνπ είλαη πηζηφο, απηφο πνπ
μεπεξλά ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε αγνξέο.
Βέβαηα, ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ είλαη πνιπεπίπεδε θαη επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο. ε γεληθέο γξακκέο, σο
ηθαλνπνίεζε νξίδνληαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε, ε ζεηηθή
απνηίκεζε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ αγφξαζε, ε ηαχηηζε ησλ πξνζδνθηψλ
ηνπ κε απηά πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ. Χζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε
απηφ θαζαπηφ ην πξντφλ. Δλδερνκέλσο, γηα παξάδεηγκα, ν πειάηεο λα είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ αιιά λα κελ είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλνο απφ κία
ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ πψιεζε: απφ ην ρξφλν παξάδνζεο
ηεο παξαγγειίαο, ην θφζηνο, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηε δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο παξαγγειίαο θ.ά.
Καηά ζπλέπεηα, ε ηθαλνπνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην ίδην ην πξντφλ. Δπεθηείλεηαη
θαη ζε θάζε είδνπο δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πειάηεο θαη αγνξαζηέο. Γελ
αξθεί, ινηπφλ, λα εκπνξεχεζαη θαιά πξντφληα γηα λα θεξδίζεηο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
πειάηε. Μεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα ηα πνπιάο ζε θαιέο ηηκέο (γηα λα κελ αηζζάλεηαη ν
πειάηεο φηη έρεη πέζεη ζχκα αηζρξνθέξδεηαο), λα ηα παξαδίδεηο κέζα ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη νξηζηεί, θηι.
Αθφκε θαη πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη κηθξήο ζεκαζίαο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ
θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε θαιήο ή θαθήο εηθφλαο, εκπηζηνζχλεο ή αλαζθάιεηαο.
Μηα αξγνπνξεκέλε απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ πειάηε, κηα θαθή
ζπζθεπαζία ή έλα φρη πνιχ θαζαξφ πεξηηχιηγκα θαη θπζηθά ε αηζρξνθέξδεηα, ην
ρακειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζην λα
δηακνξθψζεη ν πειάηεο αξλεηηθή εληχπσζε θαη λα κελ ηθαλνπνηεζεί, αιιά θαη ζην
λα ραξαθηεξίζεη ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα θαθά ζην ζχλνιφ ηνπο.
Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη
ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη λα ηνλ "παξαθηλήζνπλ" λα αηζζαλζεί
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αζθαιήο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Παξαθάησ ζα δνχκε κεξηθνχο απφ απηνχο
ηνπο ηξφπνπο:

1.9.1.1. Ανηαγωνιζηικέρ ηιμέρ.
Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γλσξίδνπλ φηη έλα ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα γηα
παξάδεηγκα έρεη αζχγθξηηα κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απφ έλα θπζηθφ
θαηάζηεκα. Δχινγα ινηπφλ πεξηκέλεη λα δεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ λα αληαλαθιά
θαη ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ρακειφηεξεο
απφ απηέο ηνπ θπζηθνχ εκπνξίνπ. Αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ πειάηε
ηδηαίηεξα επθαηάζηαην, θαζψο θαη ην φηη δελ ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηηο ηηκέο είλαη
ιαλζαζκέλε. Απφδεημε νη δηθηπαθέο ππεξεζίεο απηφκαηεο ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη ε
κεγάιε επηηπρία πνπ γλσξίδνπλ. Έηζη, ζε θακία πεξίπησζε ε αθξίβεηα (ζηα φξηα ηεο
αηζρξνθέξδεηαο) δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δείγκα ζσζηήο ζηξαηεγηθήο.
1.9.1.2. Άπιζηη εξςπηπέηηζη.
Η πψιεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν επηζθέπηεο θάλεη
ην πξψην "θιηθ" ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ πιεξσκή
θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. ε φιεο ηηο θάζεηο ε εμππεξέηεζε πειαηψλ,
ππαξθηψλ θαη δπλεηηθψλ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην κέγηζην επίπεδν. Απηφ
κεηαθξάδεηαη ζε γξήγνξεο απνθξίζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ, ζηελ
εμππεξέηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, ζηελ παξνρή θάζε είδνπο
πιεξνθνξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπο, ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ κε θάζε
ιεπηνκέξεηα. ην ίδην πιαίζην, είλαη απαξαίηεην ην εηθαζηηθφ πιηθφ θαη ηα γξαπηά
θείκελα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ην θαηάζηεκα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο επγελείαο, θαη λα
δηαζέηνπλ θαιφ ζηηι. Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη
γηα ηελ επθνιία ζηελ πεξηήγεζε θαη θηιηθφηεηα ζηε ρξήζε. ινη ζέινπλ λα
ςσλίδνπλ "σξαία" πξντφληα ζε "σξαία" θαηαζηήκαηα, πξνηηκνχλ λα ηνπο
απεπζχλνπλ ην ιφγν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη δελ ηνπο αξέζεη λα "ράλνληαη" ζηνπο
ιαβπξίλζνπο θάπνηνπ θαθνζρεδηαζκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Απηφ είλαη
άιισζηε θαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηα θπζηθά θαηαζηήκαηα.
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1.9.1.3. Άπιζηη ποιόηηηα.
Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά. Πξντφληα πνπ ν πειάηεο ζα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα πνιιά ρξφληα (αλ πξφθεηηαη π.ρ. γηα ζπζθεπέο) θαη ζα κείλεη
απφιπηα επραξηζηεκέλνο απφ ηελ αληνρή ηνπο. Πξντφληα πνπ ζα ηα επραξηζηεζεί
απφιπηα (αλ πξφθεηηαη π.ρ. γηα ηξφθηκα) θαη ππεξεζίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ απφιπηα
πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα ηεξνχλ ηα φζα ππφζρνληαη. Σέινο, ηα πξντφληα πξέπεη
λα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο.
1.9.1.4. Αναγνωπιζιμόηηηα.
Πνηα κάξθα έξρεηαη πξψηε ζην κπαιφ ζαο φηαλ αθνχηε ηε ιέμε ηειεφξαζε; Πνηα
κάξθα έξρεηαη πξψηε ζην κπαιφ ζαο φηαλ αθνχηε ηε ιέμε ζηπιφ; θεπηφκαζηε ην
ίδην θαη είλαη απφιπηα ινγηθφ, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο έρνπλ θεξδίζεη ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ θνηλνχ, έρνπλ εληππσζεί ζηε κλήκε ηνπ θαη έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηελ
ίδηα ηελ θαηεγνξία (ην είδνο) ηνπ πξντφληνο. Απηή ε αλαγλσξηζηκφηεηα κεηαθξάδεηαη
ζε εκπηζηνζχλε πξνο ην πξντφλ. Ο θαηαλαισηήο έρεη ηελ ηάζε λα εκπηζηεχεηαη ηηο
πξψηεο κάξθεο πνπ ηνπ έξρνληαη ζην κπαιφ (ηδηαίηεξα ηε πξψηε). Αζθαιψο, δελ
είλαη εχθνιν έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα λα απνθηήζεη αλαγλσξηζηκφηεηα αλάινγε
ηνπ Amazon, σζηφζν ππάξρνπλ ηξφπνη λα απμεζεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ
θαηαζηήκαηνο θαη, ηνπιάρηζηνλ, λα κελ είλαη άγλσζην. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε
δηαθήκηζε ζε έληππα, δηθηπαθέο πχιεο, sites θαη άιια δηαθεκηζηηθά κέζα, ε
εμαζθάιηζε πςειψλ ζέζεσλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ε
ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζηηο ζειίδεο, ε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ
θ.α., ψζηε αθελφο λα απμάλεηαη ε επηζθεςηκφηεηα θαη αθεηέξνπ ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα λα θεξδίδεη ζε αλαγλσξηζηκφηεηα.
1.9.1.5. Διαζθάλιζη ζςναλλαγών και δεδομένων.
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Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ
νινθιεξψλνπλ ηηο online ζπλαιιαγέο ηνπο, αλ θαη ζα ην ήζειαλ, είλαη γηαηί
θνβνχληαη φηη πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη θσδηθνί
κπνξεί λα θιαπνχλ. Άιισζηε, κφλν ιίγα δελ είλαη ηα θξνχζκαηα ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο, απάηεο θαη παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη
θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η δηζηαθηηθφηεηα ηνπ θνηλνχ είλαη ελ πνιινίο
δηθαηνινγεκέλε. Δζείο απφ ηελ πιεπξά ζαο, απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα
ιάβεηε θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ ζαο θαη λα ηνπο
ππνδεηθλχεηε έμππλνπο ηξφπνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξίζθνπ. ρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, νη ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο θάξηεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηβάιινλ αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο θαη πςειήο
αζθάιεηαο 128bit, έηζη ψζηε ηα θξίζηκα δεδνκέλα ησλ θαξηψλ λα κελ θηλδπλεχνπλ.
Η δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο αζθάιεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο
ηξφπνπο: ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ ISP, κε θάπνηα ηξάπεδα, κε θάπνην site ηνπ
εμσηεξηθνχ, κε ηελ απφθηεζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (φπσο VeriSign) θ.ά.
(Μάζεηε πεξηζζφηεξα δηαβάδνληαο ην ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ go-online.gr). ρεηηθά
κε ηνπο έμππλνπο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, κπνξείηε λα ελεκεξψλεηε ηνπο
επηζθέπηεο ζαο γηα ην ηη λα πξνζέμνπλ θαη ηη λα απνθχγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ, πψο λα ζπκπεξηθεξζνχλ αλ ιάβνπλ έλα παξαπιαλεηηθφ e-mail
(phishing) θαη αζθαιψο, ηη άιινπο ηξφπνπο πιεξσκήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
(π.ρ. αληηθαηαβνιή, θάξηεο πξνπιεξσκέλεο αμίαο θ.ιπ.), αλ δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ
ρξήζε ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο.
Σέινο, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη ζα
πξέπεη λα ηα δηαρεηξίδεζηε κε κέγηζηε επαηζζεζία θαη πξνζνρή. ην πιαίζην απηφ
πξνηείλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ λα αλαηίζεηαη ζε ππαιιήινπο
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο.
1.9.1.6. Ανθπώπινη πλεςπά.
Σνλίζηε ηελ αλζξψπηλε πιεπξά θαη πείζηε ηνπο επηζθέπηεο φηη πίζσ απφ ηελ νζφλε
ηνπ ππνινγηζηή βξίζθνληαη επαγγεικαηίεο πνπ είλαη έηνηκνη λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο
αλάγθεο ηνπο. Πψο ζα ην επηηχρεηε απηφ; Κάληε έλα επηβεβαησηηθφ ηειεθψλεκα ή
έλα ηειεθψλεκα επραξηζηίαο ζηνπο πειάηεο ζαο γηα ηελ παξαγγειία. Δθπαηδεχζηε
ηνπο δηαλνκείο ζαο λα είλαη επράξηζηνη, γηαηί θαη απηνί επηδξνχλ ζηελ εηθφλα ζαο.
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ηείιηε ειεθηξνληθέο ή έληππεο θάξηεο ελφςεη ενξηψλ θαη γεληθά αμηνπνηήζηε θάζε
ζρεηηθή επθαηξία πνπ κπνξεί λα ζαο παξνπζηαζηεί.

1.9.2. Δκπηζηνζύλε
Σν επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο (ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα) εμαξηάηαη επζέσο απφ ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ην πξντφλ ή απφ ηελ ππεξεζία πνπ έρεη αγνξάζεη. Ο
ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο είλαη απηφο πνπ ζα επαλέιζεη γηα αγνξέο θαη είλαη απηφο πνπ
ζα απνηειέζεη ηε "καγηά" γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηαζεξή πειαηεηαθή βάζε, ε
νπνία ζα βνεζήζεη ην θαηάζηεκα λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ. Ο ηθαλνπνηεκέλνο
πειάηεο είλαη απηφο πνπ εκπηζηεχεηαη ην θαηάζηεκα θαη ηνπ είλαη πηζηφο, απηφο πνπ
μεπεξλά ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε αγνξέο.
Βέβαηα, ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ είλαη πνιπεπίπεδε θαη επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο. ε γεληθέο γξακκέο, σο
ηθαλνπνίεζε νξίδνληαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε, ε ζεηηθή
απνηίκεζε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ αγφξαζε, ε ηαχηηζε ησλ πξνζδνθηψλ
ηνπ κε απηά πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ. Χζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε
απηφ θαζαπηφ ην πξντφλ. Δλδερνκέλσο, γηα παξάδεηγκα, ν πειάηεο λα είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ αιιά λα κελ είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλνο απφ κία
ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ πψιεζε: απφ ην ρξφλν παξάδνζεο
ηεο παξαγγειίαο, ην θφζηνο, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηε δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο παξαγγειίαο θ.ά.
Καηά ζπλέπεηα, ε ηθαλνπνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην ίδην ην πξντφλ. Δπεθηείλεηαη
θαη ζε θάζε είδνπο δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πειάηεο θαη αγνξαζηέο. Γελ
αξθεί, ινηπφλ, λα εκπνξεχεζαη θαιά πξντφληα γηα λα θεξδίζεηο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
πειάηε. Μεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα ηα πνπιάο ζε θαιέο ηηκέο (γηα λα κελ αηζζάλεηαη ν
πειάηεο φηη έρεη πέζεη ζχκα αηζρξνθέξδεηαο), λα ηα παξαδίδεηο κέζα ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη νξηζηεί, θαη λα έρεηο ιάβεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ λα κελ
ππνθιαπνχλ.
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Αθφκε θαη πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη κηθξήο ζεκαζίαο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ
θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε θαιήο ή θαθήο εηθφλαο, εκπηζηνζχλεο ή αλαζθάιεηαο.
Μηα αξγνπνξεκέλε απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ πειάηε, κηα θαθή
ζπζθεπαζία ή έλα φρη πνιχ θαζαξφ πεξηηχιηγκα θαη θπζηθά ε αηζρξνθέξδεηα, ην
ρακειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζην λα
δηακνξθψζεη ν πειάηεο αξλεηηθή εληχπσζε θαη λα κελ ηθαλνπνηεζεί, αιιά θαη ζην
λα ραξαθηεξίζεη ηηο ππεξεζίεο/ηα πξντφληα θαθά ζην ζχλνιφ ηνπο.
Μία άιιε παξάπιεπξε επίπησζε απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη φηη ν
ηειεπηαίνο εχθνια κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αξλεηηθέο γεληθεχζεηο ηνπ ηχπνπ "αθνχ
δελ έκεηλα επραξηζηεκέλνο απφ ην ηάδε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηη κνπ εγγπάηαη φηη
ζα κείλσ επραξηζηεκέλνο απφ ην δείλα;" ή αθφκα ρεηξφηεξα, "νη αγνξαπσιεζίεο
κέζσ Internet δελ κε ηθαλνπνηνχλ". Δμππαθνχεηαη φηη γεληθεχζεηο πνπ ηαπηίδνπλ έλαλ
ή δχν πξνκεζεπηέο κε ην ζχλνιν πιήηηνπλ ζπλνιηθά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη δηθηπαθά (πέξαλ ηνπ φηη είλαη αζθαιψο ιαλζαζκέλεο).
Η νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ πειαηψλ
ηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη
ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπ απέλαληη ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη
δηθηπαθνί επηρεηξεκαηίεο είλαη απηνί πνπ επσκίδνληαη ηελ επζχλε θαη ην βάξνο γη ηελ
νηθνδφκεζε απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο, θαη θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ νξγαλσκέλε
ζηξαηεγηθή πνπ ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλαζθάιεηα.
Η εκπηζηνζχλε έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηαλαισηψλ
θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηπρία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ο Ganesan έρηηζε ηελ
έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο θαηαιήγνληαο ζε κηα αηηηψδεο ιεηηνπξγία: ε εκπηζηνζχλε
είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία θαηαλαισηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Jarvenpaa
ππνζηήξημε φηη νη online πσιεηέο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ θαη παξάιιεια ζα απμεζεί θαη ε επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα
αγνξάζνπλ απφ ην δηαδίθηπν. Η αλαθνξά ηνπ Commercenet’s, αλαθέξεη φηη ε
εκπηζηνζχλε είλαη θαηά ζεηξά ην ηξίην απφ ηα δέθα θνξπθαία εκπφδηα θαη
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Οη Hart θαη Sauders
ππνζηεξίδνπλ

φηη

ε

εκπηζηνζχλε

έρεη

κεηαβαιιφκελε

θαη

εμειηζζφκελε

δπλακηθφηεηα. (Hart, P. and C. Sauders (1997), Power and trust: critical factors in
adoptions and use of electronic data interchange, Organizational Science, 8(1), pp. 2342.)
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ε απηή ηε κειέηε, ε εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ρξεηάδνληαη
δνκηθνί φξνη λα είλαη παξφληεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο επίηεπμεο κηαο
επλντθήο έθβαζεο ζε κηα πξνζπάζεηα φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Η δπζπηζηία
πξνθχπηεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν, θαη ηείλεη λα απμάλεη ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο. (Thomson, S. H. Teo, and Yu Yuanyou (2003), Online buying behavior:
a transaction cost economic perspective, Omega, 33 (5), pp. 451-465.)
ε απηή ηε κειέηε δχν είδε εκπηζηνζχλεο ζα εμεηάζνπκε πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξέο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη νη νπνίεο είλαη νη εμήο:
 Αμηνπηζηία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ
 Πνιηηηθή ηεο Μπζηηθφηεηαο
ηελ εξψηεζε «Πφζν ζεκαληηθνί είλαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο φηαλ επηιέγεηε ή
αγνξάδεηε πξντφληα απφ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο;», παξαηεξνχκε φηη ν δεχηεξνο
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ
νινθιεξψλνπλ ηηο online ζπλαιιαγέο ηνπο, αλ θαη ζα ην ήζειαλ, είλαη γηαηί
θνβνχληαη φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, φπσο αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη
θσδηθνί κπνξνχλ λα θιαπνχλ. Άιισζηε, κφλν ιίγα δελ είλαη ηα θξνχζκαηα
ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απάηεο θαη παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ
θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Έηζη δεκηνπξγνχληαη πνιιά εξσηήκαηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ
επηζπκνχλ λα θάλνπλ θάπνηα αγνξά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δξσηήκαηα φπσο:
 Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη αζθαιείο;
 Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη έηζη φπσο πξέπεη;
 Μφλν νη λφκηκνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο
ππεξεζίεο;
Καλείο δελ είλαη αζθαιήο ζην Internet. Παξά ηελ χπαξμε λφκσλ, θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, νξγαληζκψλ, θνξέσλ (π.ρ. ΔΦΣΑ),
ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ αζθαιείαο (π.ρ. Κξππηνγξάθεζε, Firewalls,
Antivarious θηι.) θαλείο δελ κπνξεί λα καο πξνθπιάμεη απφ ηνχο, θαθφβνπινο ράθεξο
θαη θπβεξλνζθεηεξηζηέο.
Παξαθάησ ζα δνχκε κεξηθά παξαδείγκαηα θπβεξλνζθεηεξηζηέο, επηζέζεσλ απφ
ράθεξο θαη αλζξψπηλσλ ιαζψλ. (www.assi.grnikoky@assi.gr ΔΒΔΑ-Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο)
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1.9.2.1. Χάκεπρ-Κςβεπνοζθεηεπιζμόρ-Λάθη
Τπάξρνπλ θάπνηα sites πνπ έρνπλ κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη δέρνληαη
εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ην κήλα. Σνλ Ινχιην ηνπ 1997, θάπνηνο ζηηο Η.Π.Α.
θαηφξζσζε κε θάπνην ηξφπν λα ζπάζεη ηνπο θσδηθνχο κηαο επηρείξεζεο θαη λα
ζηείιεη ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε εθαηνληάδεο πειάηεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη
αγνξέο κέζσ ησλ sitesESPN SportsZone θαη NBA.com, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ
απφ ηελ Starwave. Ο "εηζβνιέαο" ελεκέξσζε ηνπο πειάηεο φηη νη πηζησηηθέο ηνπο
θάξηεο είραλ παξαβηαζηεί απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηιάκβαλε ηα
ηειεπηαία λνχκεξα ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξηψλ ηνπο σο απφδεημε. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2006 ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Yahoo βγήθε πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο. ηηο
επφκελεο κέξεο δηάθνξνη άιινη "γίγαληεο" ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο νη Buy.com θαη
Cnn.com ππέζηεζαλ δηάθνξεο επηζέζεηο θαη αλαγθάζηεθαλ λα δηαθφςνπλ ηελ
ιεηηνπξγία γηα ψξα. Σν Amazon.com δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα 45 ιεπηά θαη ην
Excite.com είρε πνιχ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο γηα ψξεο.
Σν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν Amazon.com έρεη γίλεη παγθφζκηα γλσζηφ αθφκα
θαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ αζρνινχληαη κε ην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ Διιάδα, φπνπ ην Amazon.com δελ έρεη θπζηθή παξνπζία,
κηα εηαηξία κε ηελ επσλπκία CityServicesLimited εγθαηαζηάζεθε ζηε Μχθνλν, σο
ζπγαηξηθή νκψλπκεο εηαηξίαο πνπ εδξεχεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η εηαηξία απηή δήηεζε θαη έιαβε σο domainname απφ ηνλ
αξκφδην ειιεληθφ θνξέα ηε δηεχζπλζε amazon.gr θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε
amazon.com.gr θαη πξαγκαηνπνηνχζε αληίζηνηρεο πσιήζεηο βηβιίσλ θαη CD απφ ηνπο
εμππεξεηεηέο ηεο κε ηηο κνλαδηθέο παγθφζκηεο δηεπζχλζεηο www.amazon.gr θαη
www.amazon.com.gr.
Η ακεξηθάληθε εηαηξία ζεψξεζε φηη κε ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ δηεπζχλζεσλ
επέξρεηαη ζχγρπζε ζην παγθφζκην θνηλφ θαη φηη νη πειάηεο πνπ θάλνπλ παξαγγειίεο
ζεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ζην ειιεληθφ παξάξηεκα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο. Η
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ακεξηθάληθε εηαηξία πξνζέθπγε ζηα ακεξηθάληθα δηθαζηήξηα θαη θαηέζεζε αίηεζε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηηο 3 Απγνχζηνπ ηνπ 1999 ζην Πξσηνδηθείν χξνπ δεηψληαο
ηε ξχζκηζε ηεο δεκηνπξγεζείζαο θαηάζηαζεο, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο
θαη ηελ απαγφξεπζε ζηελ «ειιεληθή» εηαηξία ηεο ρξήζεο ησλ αλσηέξσ
domainnames. Σν δηθαζηήξην κεηά απφ ηε κειέηε ηεο ππφζεζεο έθξηλε, ζηηο 11
Ννεκβξίνπ ηνπ 1999, ππέξ ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο. Σν Πξσηνδηθείν χξνπ έκειιε
λα είλαη ην πξψην ειιεληθφ δηθαζηήξην πνπ εθδίθαζε ππφζεζε ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ.
ηελ βξεηαληθή εηαηξία Argos, έλα ιάζνο ζην πξφγξακκα εκθάληζεο ησλ ηηκψλ
ζην δηαδίθηπν, έθεξε κηα ηειεφξαζε Sony 21 ηληζψλ θαη αμίαο 299,99 ιηξψλ Αγγιίαο,
πεξίπνπ 450 επξψ, λα πσιείηαη πξνο 3 ιίξεο Αγγιίαο, πεξίπνπ 4,5 επξψ. Σν
πξφβιεκα εληνπίζηεθε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ πνζνχ θαη ζηελ απνθνπή κεηά
ησλ 2 κεδεληθψλ φρη απφ ην δεθαδηθφ κέξνο αιιά απφ ην αθέξαην. Οη θαηαλαισηέο
γξήγνξα αληειήθζεζαλ ηελ "πξνζθνξά" θαη έζπεπζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε
παξαγγειίεο. Πνιινί κάιηζηα πξνέβεζαλ ζε πνιιαπιέο παξαγγειίεο. Μέρξη λα
αληηιεθζνχλ ην ιάζνο ζηελ εηαηξία, είραλ γίλεη εθαηνληάδεο παξαγγειίεο αμίαο
κεγαιχηεξε ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ Αγγιίαο. Έλαο πειάηεο κάιηζηα παξήγγεηιε
1700 ηειενξάζεηο. Η εηαηξία ηειηθά απνθάζηζε λα κελ ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαγγειίεο
πνπ είρε ιάβεη.
1.9.3. πρλόηεηα αγνξώλ
Ο OliverWilliamson (1981) πξφηεηλε φηη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη ζπλαιιαγέο
επαλαιακβάλνληαη είλαη κηα απφ ηηο θξίζηκεο δηαζηάζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή
ζπλαιιαγψλ. ε αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ζπρλφηεηα αγνξάο επίζεο έρεη κηα
επηξξνή ζην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηνπ πειάηε θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα αγνξάζεη κέζσ
απηνχ, ε αληίδξαζε ησλ άπεηξσλ θαη ησλ έκπεηξσλ online θαηαλαισηψλ ζην ίδην
επίπεδν αβεβαηφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή
επεηδή ππάξρεη κηα δηαθνξά ζηελ αλνρή αβεβαηφηεηάο ηνπο.
1.9.4. Κόζηνο ζπλαιιαγήο
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Σξία είδε δαπαλψλ ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ online δηαδηθαζία
αγνξάο εμεηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε. Οη δαπάλεο έξεπλαο, νη δαπάλεο ειέγρνπ θαη
δαπάλεο πξνζαξκνγήο.
Οη δαπάλεο έρεσνας αλαθέξνληαη ζην ρξφλν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα
ππεξεζίεο θαη ηελ

ζχγθξηζε ηηκψλ ή άιισλ ηδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ

θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Οη δαπάλεο ελέγτοσ αλαθέξνληαη ζην ρξφλν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη
γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο έρνπλ γίλεη απνδεθηνί.
Οη δαπάλεο προζαρμογής αλαθέξνληαη ζην ρξφλν θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζρεηηθά κε
ηηο αιιαγέο θαη ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηεο ζχκβαζεο.
ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη θαηαλαισηέο ζα επηιέμνπλ ηηο κνξθέο
ζπλαιιαγήο πνπ ζα ηνπο εμνηθνλνκήζνπλ έλα αληηιεπηφ θφζηνο ζπλαιιαγήο.
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2. Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη
Η ζπλαιιαγή απνηειεί κηα δηαδηθαζία φπνπ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία
κεηαθέξεηαη πέξα απφ κηα ηερλνινγηθά επδηαρψξηζηε επαθή. ηελ θιαζηθή
νηθνλνκηθή ζεσξία, ππνηίζεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζπκκεηξηθέο ζηελ αγνξά θαη
ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα εθηειεζζεί ρσξίο θφζηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αγνξέο
είλαη ζπρλά αλεπαξθείο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζπλαιιαγή, νη
θαηαλαισηέο πξέπεη λα ςάμνπλ γηα ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαη λα ειέγμνπλ ηελ
ηξέρνπζα δηαδηθαζία γηα λα εμαζθαιίζνπλ κηα επλντθή δηαπξαγκάηεπζε. Οη δαπάλεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηέηνηεο ζπλαιιαγέο ζρεηηθέο κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο
απνθάιεζαλ δαπάλεο ζπλαιιαγήο.
Οη νηθνλνκηθέο δαπάλεο ζπλαιιαγήο έρνπλ αλαιπζεί εθηελεζηέξα ζηελ εξγαζία
ηνπ ιηβεξΟπίιηακζνλ (OliverWilliamson). Έρνληαο ηηο βάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή
ζεσξία, ε ζεσξία ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TransactionCostEconomic-TCE) εμεγεί
ζεσξεηηθά γηαηί έλα ζέκα ζπλαιιαγήο επλνεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή ζπλαιιαγήο πέξα
απφ άιινπο. Η βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TCE) είλαη φηη νη
άλζξσπνη επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν
ηξφπν. Σν Williamson ππέζεζε φηη νη εηαηξίεο αλαδεηνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
θέξδνπο ηνπο, θαη φηη ε κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο απαηηεί ηελ ειαρηζηνπνίεζε
δαπαλψλ. ησπεξά, ε ζεσξία ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο-TCE είλαη κηα ζεσξία
ηζνξξνπίαο πνπ ππνζέηεη ηελ νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ
ή/θαη ησλ δηεπζπληψλ. Ο Williamson πεξηέγξαςε ην θφζηνο παξαγσγήο σο παξφκνην
κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ηελ ιεηηνπξγία κηαο ηδαληθήο κεραλήο, ελψ ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ απφθιηζε απφ ηελ ηειεηφηεηα, φπσο ε ηξηβή.
ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε ηδαληθή κεραλή ζα ήηαλ κηα ηέιεηα απνδνηηθή αγνξά. Μηα
ηέηνηα αγνξά επηζπκεί λα έρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε φια ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνπζία ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Οη
απνθιίζεηο απφ ηελ ηέιεηα απνδνηηθή αγνξά νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηηο
εηαηξίεο φηαλ πξνζπαζνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα πσιήζνπλ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο
ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο
πξνκεζεπηέο κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο εηαηξίεο ζην λα θαηαβάινπλ κηα πάξα πνιχ
πςειή ηηκή γηα ηα αγαζά, ελψ ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πίζησζε θαη ηε θήκε
πειαηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαθέο ρξεψζεηο. Απηά είλαη ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο
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ζπλαιιαγήο. Πεξαηηέξσ, ν Williamson ππνζηήξημε φηη νη εηαηξίεο ζέινπλ λα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηνπο. ε θάπνηεο πεξηζηάζεηο, ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο

κπνξεί

λα

είλαη

ρακειφηεξν

εάλ

ην

θφζηνο

ζπλαιιαγήο

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ειεχζεξε αγνξά, ελψ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο, ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο ζα είλαη ρακειφηεξν εάλ νη δηεπζπληέο ζπληνλίδνπλ ηε ζπλαιιαγή.
Απηέο είλαη νη δχν ππνζέζεηο πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηελ επηινγή κεηαμχ ηεο
αγνξάο θαη ηεο ζπλαιιαγήο. Δίλαη νξηαθή νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα θαη θαηξνζθνπία.
Η νξηαθή νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έρνπλ
πεξηνξίζεη ηηο κλήκεο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε γλσζηηθή δχλακε επεμεξγαζίαο, νη
άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαη δελ
κπνξνχλ λα επηιχζνπλ αθξηβψο ηηο ζπλέπεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν νη πεπεηξακέλνη είλαη δηεπζπληέο, δελ είλαη ηθαλνί λα
εμεηάζνπλ αθξηβψο φια ηα πηζαλά ελαιιαθηηθά ζρέδηα δξάζεο. Δλ ησ κεηαμχ, πξέπεη
επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.
Δπνκέλσο, ε επίηεπμε κηαο νπηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. αλ
απνηειέζκαηα έρεη, νη δηεπζπληέο ηείλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φζνπο πεξηζζφηεξνπο,
παξά φινπο, ηνπο φξνπο θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
Αληίζεηα, ε θαηξνζθνπία αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα
λα ελεξγήζνπλ ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Απηφ γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα
κελ έρνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηίκηεο θαη εηιηθξηλείο πξνζέζεηο θάπνηεο θνξέο, ή κπνξεί λα
πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο απξνζδφθεηεο πεξηζηάζεηο πνπ ηνπο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ έλα άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα
ζπλαιιαγή.
Απηέο νη δχν ππνζέζεηο αληηπξνζσπεχνπλ θάπσο ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα
ηππνπνηεκέλα νηθνλνκηθά πξφηππα, ρσξίο παξφια απηά λα είλαη δξακαηηθή. Οη
άλζξσπνη αθφκα ππνηίζεηαη φηη είλαη ινγηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζέινπλ λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη, αιιά ππάξρνπλ φξηα ζηε
δπλαηφηεηά ηνπο λα ιάβνπλ κηα πξαγκαηηθά ινγηθή απφθαζε γηα λα επηηεπρζεί απηφο
ν ζηφρνο. Δπηπιένλ, ε ζπκπεξηθνξά ππνηίζεηαη ζηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή
ζεσξία. Απηή ινηπφλ ε ζπκπεξηθνξά, φπσο ν Williamson ηελ αλαθέξεη σο
"αλζξψπηλε θχζε δεδνκέλνπ φηη ην μέξνπκε", δελ είλαη απξνζδφθεηε.
Η πξαγκαηηθή δχλακε ηνπ ηεο ζεσξίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο
(TransactionCostEconomic-TCE) πξνέξρεηαη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ή ηηο
κεηαβιεηέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή. Απηέο
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νη ηξεηο κεηαβιεηέο είλαη α) ε ζπρλφηεηαο, β) ε αβεβαηφηεηαο θαη γ) ε ηδηνκνξθία
πξνηεξεκάησλ. Έηζη θάπνηα ζπλαιιαγή κπνξεί λα είλαη ζπάληα ή ζπρλή, λα έρεηε
κηθξή ή κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη ηέινο λα πεξηιάβεηε ζπγθεθξηκέλα ή κε
ζπγθεθξηκέλα πξνηεξήκαηα.
Σςσνόηηηα: Η επίδξαζε ηεο ζπρλφηεηαο ζην θφζηνο ζπλαιιαγήο είλαη πνιχ
ηζρπξή. Μηα εηαηξία δελ είλαη πηζαλφ λα έρεη ηελ ηζρπξή αηηηνιφγεζε γηα ηελ θαηνρή
"ζην εζσηεξηθφ" ησλ παξνρψλ θαινχ ή ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηκήκα
δηνηθεηηθήο γλσκνδφηεζήο ιφγσ ηεο ζπάληαο ρξήζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ Δάλ κηα
εηαηξία απνθαζίδεη λα νξγαλψζεη ηελ ππεξεζία γλσκνδφηεζήο ηεο, ζα έπξεπε λα
πξνζπαζήζεη λα πνπιήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε άιιεο φηαλ δελ εμππεξεηεί ηελ
εηαηξία ηεο.Αιιά γηαηί ζα έπξεπε λα αλακείλνπκε κηα ηέηνηα εζσηεξηθή ππεξεζία
γλσκνδφηεζεο γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα νη
επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο;

ηε ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο

(TransactionCostEconomic-TCE), απηή ε εηαηξία αλακέλεηαη γηα λα κεηαθέξεη ηηο
αλάγθεο γλσκνδφηεζήο ηεο κέζσ ηεο αγνξάο θαη λα κηζζψζεη ηηο εηαηξίεο γηα ηηο
νπνίεο ην γλσκνδφηεζε κεηνλεθηεκάησλ είλαη κηα "ηθαλφηεηα ππξήλσλ".
Αβεβαιόηηηα:Η αβεβαηφηεηα πξνθαιεί δηάθνξα πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο νξηαθήο
νξζνινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο, ησλ αζχκκεηξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο
θαηξνζθνπίαο. Σν δήηεκα εδψ είλαη ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ψζηε λα πξνβιεθηνχλ ηα
πηζαλά γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλαιιαγήο.
Τπφ απηήλ ηε κνξθή, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέξα απφ ην νπνίν ε ζπλαιιαγή ζα
ζπκβεί γίλεηαη ζεκαληηθφ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο "αγνξέο ζεκείσλ"
ζα έρνπλ ζρεηηθά ιίγε αβεβαηφηεηα επεηδή θάπνηνο δελ είλαη απαξαίηεην λα
πξνβιέπεη ην κέιινλ. Αληίζεηα, νη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ππνρξέσζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε ελζσκαησκέλε αβεβαηφηεηα.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζηε ζπλαιιαγή φηαλ θάπνηνο δελ
κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα παξαηηεζεί ηεο
ζπλαιιαγήο ή δελ ζα πξνζπαζήζεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηε ζχκβαζε ζε θάπνην
κειινληηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζχκβαζεο.
Δδψ, ε αβεβαηφηεηα ηνλίδεη ηελ αλάγθε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο λα πξνθπιάμνπλ ηε ζχκβαζε γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη
ίδηνη. Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, αλακέλεηαη λα απμήζεη ην θφζηνο, ηεο εγγξαθήο, ηνπ
έιεγρνπ θαη επίβιεςεο κηαο ζχκβαζεο.
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Ιδιομοπθία πποηεπημάηων: Η ηδηνκνξθία πξνηεξεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ
έιιεηςε επθνιίαο κε ηελ νπνία ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ππάιιεινη), ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, θαη νη εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζπγθεθξηκέλα δέλνληαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο
πξντφληνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ρξήζηεο ή λα
ηεζνχλ ζηηο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο. Μηα θεληξηθή πξνυπφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ
θφζηνπο ζπλαιιαγήο είλαη φηη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο απμάλεηαη θαζψο νη
ζπλαιιαζζφκελνη

θάλνπλ

κεγαιχηεξεο

επελδχζεηο

κε

ηα

ζπγθεθξηκέλα

πξνηεξήκαηα. Η απμαλφκελε εηδίθεπζε κέζα ζε έλα δίθηπν παξαγσγήο δελ κπνξεί λα
επηηεπρζεί ρσξίο θάπνην θφζηνο. ηαλ νη ζπλαιιαζζφκελνη θάλνπλ επελδχζεηο ζηελ
εηδίθεπζε, ζα θαηαβάινπλ εηδηθή πξνζπάζεηα (δει., πεξίπινθεο ζπκβάζεηο) ψζηε λα
ζρεδηαζηεί κηα δηκεξή, ή ηνπιάρηζηνλ ζρεδφλ-δηκεξή, αληαιιαγή γηα κηα ηδηαίηεξε
πεξίνδν κεηά.
Γεδνκέλνπ φηη ε ηδηνκνξθία πξνηεξεκάησλ απμάλεηαη, ιφγσ ηνπ θφβνπ πνπ έρνπλ
νη ζπλαιιαζζφκελνη γηα ηελ θαηξνζθνπία, νη πην ζχλζεηεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο
(δει., πην πεξίπινθεο ζπκβάζεηο) απαηηνχλ λα απνβάινπλ ή λα κεηψζνπλ ηε
δαπαλεξή δηαπξαγκάηεπζε, πέξα απφ ηα θέξδε απφ ηα εμεηδηθεπκέλα πξνηεξήκαηα.
Έπεηηα νη ζπλαιιαζζφκελνη πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα
επηηχρνπλ ηηο πην ζχλζεηεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη γηα λα απμεζεί ρξεηάδεηαη κηα αχμεζε ζηελ ηδηνκνξθία
πξνηεξεκάησλ.
Η ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TransactionCostEconomic-TCE)
έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Μεηαμχ ησλ γλσζηψλ παξαδεηγκάησλ
είλαη νη εθαξκνγέο ηεο ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο γηα λα
δηαβηβαζηεί ε θάζεηε νινθιήξσζε, ε ηππνινγία επαθψλ, θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ. ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε ζεσξία ηνπ
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο έρεη εθαξκνζηεί γηα λα εμεγήζεη πνιιά δεηήκαηα
ζην ζηαζεξφ ή κεκνλσκέλν επίπεδν, φπσο ε αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο Ιζηνχ, ηε
δφκεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο, θαη ηελ απφθαζε απνθηήζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ. Απφ ηφηε πνπ μεθίλεζαλ νη αγνξέο κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ
δηαδηθηχνπ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε σο κηα επηινγή κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ, απηφ είλαη ινγηθφ αλ
ππνζέζνπκε φηη νη θαηαλαισηέο ζα πξνηηκήζνπλ έλα θαλάιη κε ην ρακειφηεξν
θφζηνο ζπλαιιαγήο. Δλψ πξνζειθχνληαη απφ ηελ επθνιία ησλ ζε θαηαζηεκάησλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη θαηαλαισηέο δηαθαηέρνληαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα απέλαληη ζην
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δηαδίθηπν, θάηη ην νπνίν απμάλεη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηνπο. Απηφ θάλεη ζεσξία ηνπ
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο κηα βηψζηκε ζεσξία γηα λα εξκελεχζνπκε
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
πγθεθξηκέλα, εάλ έλαο θαηαλαισηήο ζα αγνξάζεη θάπνην πξντφλ κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαζνξίδεηαη (ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο) απφ ην αληηιεπηφ θφζηνο ζπλαιιαγήο
ηνπ θαηαλαισηή.
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3. Δπεςνηηικό ππόηςπο και επεςνηηικέρ ςποθέζειρ.
3.1 Δπεςνηηικό ππόηςπο.
Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία

είλαη βαζηζκέλε ζην

άξζξν

κε ηίηιν

«Onlinebuyingbehavior: atransactioncosteconomicperspective.” Σσλ ThomsonS.H.
Teo θαη YuanyYu (2004). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξφηππν
ηεο ζεσξίαο ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο-TCE γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηελ άπνςε ηξηψλ
δηαζηάζεσλ, δειαδή, ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο
αγνξάο. εκεηψλνπλ βέβαηα φηη αληηθαηέζηεζαλ ηελ ηδηνκνξθία πξνηεξεκάησλ κε
ηελ εκπηζηνζχλε δεδνκέλνπ φηη ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ην ηειεπηαίν είλαη
ζεκαληηθφηεξν (φπσο είλαη πξνθαλέο απφ ηελ αχμεζε ησλ εξεπλψλ κε ζέκα ηελ
εκπηζηνζχλε

ζην

ειεθηξνληθφ

εκπφξην).

Πεξαηηέξσ,

ε

εκπηζηνζχλε

έρεη

ελζσκαησζεί ζηε ινγνηερλία ηεο ζεσξίαο ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο-TCE απφ
πνιινχο εξεπλεηέο . Ο ξφινο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ζεσξία ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο
είλαη ζεκαληηθφο επεηδή, σο έλα νξηζκέλν βαζκφ, κεηψλεη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η παξάιεηςε ηεο ηδηνκνξθίαο πξνηεξεκάησλ ζην πξφηππφ καο κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί σο εμήο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο γηα λα
δηεπθνιχλνπλ ηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο νη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο
αγνξψλ θαη ην ινγηζκηθφ αζθάιεηαο πιεξσκήο, αλαπηχζζνληαη θαη παξέρνληαη
ζπρλά ειεχζεξα ζηνπο θαηαλαισηέο απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεληθά, νη
θαηαλαισηέο

ρξεηάδνληαη

δχν

είδε

ηδηνκνξθίαο

πξνηεξεκάησλ

γηα

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο είλαη, ε ηδηνκνξθία
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αλζξψπηλε ηδηνκνξθία πξνηεξεκάησλ. Η ηδηνκνξθία
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε θπζηθφο εμνπιηζκφο γηα λα
δηεπθνιχλεη ηηο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο εμνπιηζκφο απηφο
κπνξεί λα είλαη έλαο ππνινγηζηήο ή θάπνηεο άιιεο ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο νη
θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν, θαη νπνίνη δελ ζεσξνχληαη σο
ζπγθεθξηκέλν πξνηέξεκα δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα άιινπο
ιφγνπο. Η αλζξψπηλε ηδηνκνξθία πξνηεξεκάησλ κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε εηδηθή
αλζξψπηλε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Μαδί κε ηελ
απμαλφκελε απνδνρή ηνπ δηαδηθηχνπ, αλαπηχρζεθαλ θαη νη δεμηφηεηεο θαη ε γλψζε
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πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηηο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν, φπσο ε έξεπλα θαη ε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηά ηα δχν
είδε πξνηεξεκάησλ δελ απνηεινχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο πνπ νη
θαηαλαισηέο θάλνπλ γηα αγνξάζνπλ απφ ην δηαδίθηπν.
3.2 Δπεςνηηικέρ ςποθέζειρ.
Δπνκέλσο, ζηελ παξαθάησ έξεπλα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο
αβεβαηφηεηα, εκπηζηνζχλε θαη ζπρλφηεηα αγνξψλ θαη παξάιιεια ζα δνχκε πσο
απηέο νη κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο, θαη ζηε ζπλέρεηα πσο απηφ
κε ηε ζεηξά ηνπ , επεξεάδεη ηελ πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα πξνβνχλ ζηε
πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο αγνξάο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Οη κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ έξεπλα είλαη νη εμήο:
1) Αβεβαηφηεηα
2) Δκπηζηνζχλε
3) πρλφηεηα αγνξψλ
4) Κφζηνο ζπλαιιαγψλ
5) Δπηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ απφ ην δηαδίθηπν
Μεηαμχ ησλ πέληε παξαπάλσ κεηαβιεηψλ δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο ζρέζεηο.
πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο ππνζέζεηο:
Η1: Η αβεβαηφηεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η ππφζεζε Η1 κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ηέζζεξηο ππφ-ππνζέζεηο νη νπνίεο είλαη νη
εμήο:
Η1a: Η αβεβαηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο.
Η1b: Η αβεβαηφηεηα απφδνζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά
κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η1c: Η αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη
ζεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η1d: Η πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
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Η2: Η εκπηζηνζχλε πξνο ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε
ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η ππφζεζε Η2 κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε δχν ππφ-ππνζέζεηο νη νπνίεο είλαη νη εμήο:
Η2a: Η αμηνπηζηία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην
θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η2b: Ο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ηεο πνιηηηθήο κπζηηθφηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ
δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η3: Η ζπρλφηεηα αγνξψλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η4: Σν θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξνζπκία ησλ
θαηαλαισηψλ λα θάλνπλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ καο νδεγνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ
κεηαβιεηψλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο θαη ηεο πξνζπκίαο ησλ θαηαλαισηψλ λα
θάλνπλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ:

ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ (Η1)
Αβεβαηφηεηα εκπνξηθνχ ζήκαηνο (Η1a)
Αβεβαηφηεηα απφδνζεο (Η1b)
Αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο (H1c)
Πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα (Η1d)

ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ (Η2)
Αμηνπηζηία (H2a)
Πνιηηηθή κπζηηθφηεηα (Η2b)

ΚΟΣΟ ΤΝΑΛΛΑΓΗ
Κφζηνο έξεπλαο
Κφζηνο ειέγρνπ
Κφζηνο πξνζαξκνγήο

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΩΝ (Η3)
πρλφηεηα αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ (Η3)
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Η4

Δπηζπκία
θαηαλαισηψλ
λα
θάλνπλ
αγνξέο απφ ην
δηαδίθηπν

3.2.1. Αβεβαιόηηηα.
Η αβεβαηφηεηα είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο ζηε ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ
θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TransactionCostEconomic- TCE). Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε
δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε ηεο δξάζεο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζηε
ζπλαιιαγή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζηε ζπλαιιαγή φηαλ
θάπνηνο δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα βγεη
απφ ηελ επηρείξεζε ή δελ ζα πξνζπαζήζεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηε ζχκβαζε ζε
θάπνην κειινληηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζεσξία ηνπ
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο (TransactionCostEconomic- TCE) δείρλεη φηη κηα
ζπλαιιαγή πνπ εκπεξηέρεη πνιχ αβεβαηφηεηα ηείλεη λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί.
ε απηήλ ηελ κειέηε ζα εμεηάζνπκε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε αβεβαηφηεηαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο online αγνξέο:
1. Η αβεβαηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.
2. Η αβεβαηφηεηα απφδνζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ.
3. Η αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
4. Η πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
3.2.1.1. Η αβεβαιόηηηα ηος εμποπικού ζήμαηορ.
Η Ακεξηθαληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ θαζνξίδεη ην εκπνξηθφ ζήκα ζαλ έλα "φλνκα,
ραξαθηεξηζηηθφ, ζήκα, ζχκβνιν ή ζρήκα, ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ πνπ
επηδηψθνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή κηαο
νκάδαο πσιεηψλ θαη λα ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ".

Έλα

δπλαηφ ζήκα πξνζθέξεη ζπλέπεηα, βεβαηφηεηα θαη ππφζρεζε πνηφηεηαο ζηνπο
πειάηεο.
Η αβεβαηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ησλ online θαηαζηεκάησλ ζρεηίδεηε κε
ηελ αδπλακία ησλ θαηαλαισηψλ ή ηελ αληηιεπηή δπζθνιία ηνπο λα εμαθξηβψζνπλ ην
εκπνξηθφ ζήκα ησλ online θαηαζηεκάησλ. Οη θαηαλαισηέο ξηζθάξνπλ φηαλ θάλνπλ
κηα αγνξά απφ έλα θαηάζηεκα πνπ δελ είλαη γλσζηφ ή δελ ην έρνπλ μαλαθνχζεη. Σα
απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ γηα ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ, δείρλνπλ φηη ηα γλσζηά εκπνξηθά ζήκαηα έρνπλ κηα ζεηηθή επίδξαζε
ζηνπο θαηαλαισηέο φζνλ αθνξά ηελ επηζπκία ηνπο αγνξάζνπλ γηαηί ηνπο εκπλένπλ
θάπνηα ζηγνπξηά θαη επίζεο κεηψλνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
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3.2.1.2. Η αβεβαιόηηηα απόδοζηρ ηων πποϊόνηων ή ηων ςπηπεζιών.
Η αβεβαηφηεηα απφδνζεο ησλ πξντφλησλ αλαθέξεηαη ζηελ δπζθνιία λα
εμαθξηβσζεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάζηεθαλ. Οη θαηαλαισηέο ζπρλά
αλαξσηηνχληαη αλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ αγφξαζαλ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο ή ζα δνπιέςνπλ ηφζν θαιά φζν ζα έπξεπε. ηαλ έλαο θαηαλαισηήο
ςσλίδεη απφ έλα θπζηθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα δεη ην πξντφλ, λα ην εμεηάζεη θαη κεηά
λα απνθαζίζεη αλ ζα ην αγνξάζεη. ηαλ αγνξάδεη θάπνηνο απφ ην δηαδηθηχνπ,
βαζίδεηαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ θάλεη ην θαηάζηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ γηα απηφλ.
3.2.1.3. Η αβεβαιόηηηα ζςμπεπιθοπάρ ηων καηαζηημάηων ηος διαδικηύος.
Η αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ αλαθέξεηαη ζηελ
δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζην λα εμαθξηβσζεί ε πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ
θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ε ππνζηήξημε ηνπο κε ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο. Σα
θαηαζηήκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε ζηνπο πειάηεο θαη
λα απαληάλε έγθαηξα ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ηνπο. ε αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αλ ηα
θαηαζηήκαηα δελ απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη παξέρνπλ ειιηπήο
εμππεξέηεζε κεηά ηελ αγνξά, απηφ δεκηνπξγεί αλεζπρία ζηνπο θαηαλαισηέο θαη κε
απνηέιεζκα λα απμάλεη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
3.2.1.4. Η πεπιβαλλονηική αβεβαιόηηηα ηων καηαζηημάηων ηος διαδικηύος.
Η πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ αλαθέξεηαη
ζηελ δπζθνιία λα βξεη θάπνηνο ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη φηαλ ηα
θαηαζηήκαηα αιιάδνπλ ηελ «βηηξίλα» ηνπο. Γηα παξάδεηγκα αλ γίλνπλ αιιαγέο ζηηο
ζειίδεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα
βξνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ, ηα ηφηε απηφ ζα απμήζεη
ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Η1: Η αβεβαηόηεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
Η ππφζεζε Η1 κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ηέζζεξηο ππφ-ππνζέζεηο νη νπνίεο είλαη νη
εμήο:
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Η1a: Η αβεβαηόηεηα ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνοζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θόζηνο
ζπλαιιαγήο.
H1b: Η αβεβαηόηεηα απόδνζεο ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ ζρεηίδεηαη
ζεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
H1c: Η αβεβαηόηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
H1d: Η πεξηβαιινληηθή αβεβαηόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
3.2.2. Δμπιζηοζύνη.
ε απηή ηε κειέηε, εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ρξεηάδνληαη
δνκηθνί φξνη σο παξάγνληεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο επίηεπμεο κηαο
επλντθήο έθβαζεο ζε κηα πξνζπάζεηα φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Η δπζπηζηία
πξνθχπηεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν, θαη ηείλεη λα απμάλεη ην θφζηνο
ζπλαιιαγήο.
Η εκπηζηνζχλε ζε απηή ηε κειέηε κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε δχν
δηαζηάζεσλ:
1. Σελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
2. Σελ πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
3.2.2.1. Η αξιοπιζηία ηων καηαζηημάηων ηος διαδικηύος.
Η αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα
αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ ηνπο. ηηα αγνξέο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη θαηαλαισηέο βαζίδνληαη ζε απηά ηα θαηαζηήκαηα γηα
θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο, φπσο ν πνηνηηθφο έιεγρνο
απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα απηνχο θαη ε παξνρή εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. Αλ νη
θαηαλαισηέο ζεσξήζνπλ φηη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αλαμηφπηζηα, ζα
μνδέςνπλ πνιχ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα ειέγμνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη ην
θφζηνο ζπλαιιαγήο ζα απμεζεί.
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3.2.2.2. Η πολιηική μςζηικόηηηαρ ηων καηαζηημάηων ηος διαδικηύος.
Η πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην πσο δηαρεηξίδνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ
δηαδηθηχνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ζχκθσλα κε πνηνπο φξνπο
θαη ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ηα θαλεξψζνπλ. Η πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο είλαη κηα
ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηαηί ηα πςειά επίπεδα πνιηηηθήο κπζηηθφηεηαο κεηψλνπλ ηελ
αβεβαηφηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, αλ ε πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο ήηαλ πην
ιεπηνκεξείο. Με αιιά ιφγηα, κηα ιεπηνκεξείο πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο κπνξεί λα
κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη θαηά ζπλέπεηα λα
κεηψζεη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
H2: Η εκπηζηνζύλε πξνο ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηύνπ ζρεηίδεηαη
αξλεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
Η ππφζεζε Η2 κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε δχν ππφ-ππνζέζεηο νη νπνίεο είλαη νη εμήο:
H2a: Η αμηνπηζηία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε
ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
H2b: Η πνιηηηθή κπζηηθόηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζρεηίδεηαη
αξλεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
3.2.3. ςσνόηηηα αγοπών.
Ο Williamson (1981) πξφηεηλε φηη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη ζπλαιιαγέο
επαλαιακβάλνληαη είλαη κηα απφ ηηο θξίζηκεο δηαζηάζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή
ζπλαιιαγψλ. ε αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ζπρλφηεηα
αγνξάο επίζεο έρεη κηα επηξξνή ζην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηνπ πειάηε θαη ηελ πξνζπκία
ηνπ λα αγνξάζεη ειεθηξνληθά. Η αληίδξαζε ησλ άπεηξσλ θαη ησλ έκπεηξσλ
θαηαλαισηψλ ζην ίδην επίπεδν αβεβαηφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο ζα
κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή επεηδή ππάξρεη κηα δηαθνξά ζηελ αλνρή ηεο
αβεβαηφηεηαο.
Η3: Η ζπρλόηεηα αγνξάο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην θόζηνο ζπλαιιαγήο.
3.2.4. Κόζηορ ζςναλλαγήρ.
Σξία είδε δαπαλψλ ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία αγνξάο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ εμεηάδνληαη ζε απηήλ ηε κειέηε. Οη δαπάλεο έξεπλαο (ρξφλνο
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θαη πξνζπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ θαη ζχγθξηζε ηηκψλ ή άιισλ ηδηνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ), νη δαπάλεο ειέγρνπ (ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο έρνπλ γίλεη
απνδεθηνί),

θαη

νη

δαπάλεο

πξνζαξκνγήο

(ρξφλνο

θαη

πξνζπάζεηα

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ
ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζχκβαζεο). Οη θαηαλαισηέο ζα
επηιέμνπλ ηηο κνξθέο ζπλαιιαγήο πνπ εμνηθνλνκνχλ έλα αληηιεπηφ θφζηνο
ζπλαιιαγήο.
Η4: Σν θόζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξνζπκία ησλ
θαηαλαισηώλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειεθηξνληθέο αγνξέο.
3.3. Η μέηπηζη ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ.
Γηα ηελ κέηξεζε ησλ πέληε κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ κέηξεζε ησλ πέληε κεηαβιεηψλ θαη 3 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην άηνκν πνπ
ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην (γέλνο, εηζφδεκα θαη εθπαίδεπζε).
Αλαιπηηθά έρνπκε:
Α) Αβεβαηόηεηα………………………………………………………….. ύλνιν: 15
1. Αβεβαηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο………………………………………………5
2. Αβεβαηφηεηα απφδνζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ…………………………3
3. Αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ………………….3
4. Πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ………………...4
Β) Δκπηζηνζύλε………………………...………………….……………… ύλνιν: 6
1. Αμηνπηζηία………………………………………..…………………………………3
2. Πνιηηηθή κπζηηθφηεηαο……………………………………………………………..3
Γ) Γαπάλεο……………………………………...………………………… ύλνιν: 11
1. Γαπάλεο έξεπλαο……………………………………………………………………4
2. Γαπάλεο ειέγρνπ……………………………………………………………………4
3. Γαπάλεο πξνζαξκνγήο……………………………………………………………...3
Γ) πκκεηνρή ζην ειεθηξνληθό εκπόξην………………………………… ύλνιν: 4
1. πρλφηεηα αγνξψλ………………………………………………………………….1
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2. Πξνζπκία λα αγνξάζεηε απφ ην δηαδίθηπν………………………………………….3
ύλνιν εξσηήζεσλ…………………………………………………………….……36
Οη κεηαβιεηέο «Αβεβαηφηεηα», «Δκπηζηνζχλε» θαη «Γαπάλεο» κεηξήζεθαλ κε
θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ (1= δηαθσλψ πνιχ, 2=δηαθσλψ, 3=δελ μέξσ, 4=ζπκθσλψ,
5=ζπκθσλψ πνιχ). Οη κεηαβιεηέο «Γέλνο» θαη «Δθπαίδεπζε» είλαη πνηνηηθέο
κεηαβιεηέο ζε νλνκαζηηθή θιίκαθα. Η κεηαβιεηή «Πξνζπκία λα αγνξάζεηε απφ ην
δηαδίθηπν» κεηξήζεθε κε ηελ κέζνδν Likert 5 ζεκείσλ (1=πνιχ ιίγν, 2=ιίγν, 3=νχηε
ιίγν/νχηε πνιχ, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ). Οη κεηαβιεηέο «πρλφηεηα αγνξψλ» θαη
«Δηζφδεκα»

είλαη

πνζνηηθέο

κεηαβιεηέο

νη

νπνίεο

κεηαηξάπεθαλ ζε πνηνηηθέο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο/ordinal.
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νκαδνπνηήζεθαλ

θαη

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ
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4. Μεθοδολογία
4.1. Παπαγονηική Ανάλςζη
Με ηνλ φξν παξαγνληηθή αλάιπζε ελλννχκε κία πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή
κέζνδν αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη
ηε δνκή ελφο πίλαθα δεδνκέλσλ.
Η παξαγνληηθή αλάιπζε κειεηά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ
αιιεινζπλδεφκελσλ κεηαβιεηψλ δηα κέζνπ ηεο νκαδνπνίεζεο απηψλ ζε παξάγνληεο
(factors). Οη παξάγνληεο έρνπλ κεδεληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ε
παξαγνληηθή αλάιπζε εξκελεχεη θάζε παξάγνληα ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία ησλ
κεηαβιεηψλ θαη ζπγθεληξψλεη πνιιέο κεηαβιεηέο δεκηνπξγψληαο ιίγνπο παξάγνληεο.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηηο κεηαβιεηέο
ηεο έξεπλάο καο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην.
Η παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά γηα ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην (εξσηήζεηο Α1(α) έσο Γ3(γ) ζην εξσηεκαηνιφγην-βι
παξάξηεκα), έδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα:
ΠΙΝΑΚΑ 1

KMO and Bartl ett's Test
Kaiser-Mey er-Olkin Measure of Sampling
Adequacy .
Bart lett 's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,703
1379,530
105
,000

Ο δείθηεο ΚΜΟ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 1) έρεη ηηκή 0,703,
κεγαιχηεξε απφ ην 0,7 γεγνλφο ην νπνίν δειψλεη ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο. Ο
Πίλαθαο 2 ζην παξάξηεκα (TotalVarianceExplained) καο δίλεη φηη νη παξάγνληεο πνπ
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δεκηνπξγνχληαη είλαη 3 θαη εξκελεχνπλ ην 49,461% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο.
Ο πίλαθαο 3 (ζην παξάξηεκα) πνπ αθνινπζεί (RotatedComponentMatrix) καο δίλεη
ηηο θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο. Απφ ηηο
θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε παξάγνληα θαη απφ ηελ εξκελεία ησλ κεηαβιεηψλ
πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θάζε παξάγνληα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ηξεηο βαζηθέο
κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ελδερνκέλσο λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζε
ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη: Αβεβαηόηεηα, Δκπηζηνζύλεθαη Κόζηνο .
4.2. Ανάλςζη δομικού μονηέλος με ηη σπήζη ηος Lisrel.
ηελ παξάγξαθν απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
γηα ην κνληέιν φπσο εκθαλίδνληαη ζην κέξνο Β ηνπ παξαξηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα
γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κνληέινπ αιιά θαη ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ κε βάζε
θάπνηνπο δείθηεο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη λα επηθπξσζεί ην
κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν νη παξαπάλσ ηξεηο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηε
ζπκκεηνρή ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
4.2.1. Αξιολόγηζη ζςνολικού μονηέλος
Απφ ην ζρήκα 1 θαη ηελ πεξηνρή Goodnessoffitindex (Γείθηεο θαιήο
πξνζαξκνγήο) ζην παξάξηεκα παξαηεξνχκε φηη ην ζηαηηζηηθφ Υ2 κε ηηκή 119,42 θαη
84 βαζκνχο ειεπζεξίαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, αθνχ ε p-ηηκή είλαη
0,00672<0,05. Απηφ ην γεγνλφο θαλεξψλεη κία κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ
κνληέινπ. Αλ ειέγμνπκε σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ιφγσ ηνπ κεγάινπ δείγκαηνο ην
πειίθν Υ2 /df έρνπκε ηηκή 1,426<3. Σέινο έρνπκε ην κέηξν RMSEA κε ηηκή
0,065<0,1 πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα κέηξα CFI θαη GFI κε ηηκέο 0,97 θαη 0,86
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο. πλνιηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη έιεγρνη γηα ηελ πνηφηεηα
πξνζαξκνγήο ηνπ ζπλνιηθνχ κνληέινπ δείρλνπλ κία ζρεηηθά κηθξή πξνζαξκνγή
θαζψο θαιχπηνληαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζεσξία.
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4.2.2. Αξιολόγηζη δομικού μονηέλος
ηελ πεξίπησζε ηνπ παξφληνο κνληέινπ φπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα φια ηα
πξφζεκα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλάο καο θαη νη
ηηκέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πλνιηθά ε επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ε
ζεκαληηθφηεηά ηνπο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.

Τπόζεζε

Δθηηκεηέο

t-ηηκέο

πκπέξαζκα

Η1

0,98

0,77

Με απνδεθηή

Η2

1.19

1,64

Με απνδεθηή

Η3

-1,12

-1,25

Γεθηή
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5. ςμπεπάζμαηα
Λίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά ζηνλ Διιεληθφ ρψξν γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ/ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο ην
ειεθηνληθφ εκπφξην θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. Η γλψζε απηψλ ησλ
παξαγφλησλ, φπσο είλαη επθφινο θαηαλνεηφ, ζα ήηαλ ζε ζέζε λα βνεζήζεη
ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
αγνξψλ πξνζθέξνληαο ηνπο έλα κνλνπάηη πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ.
Άιισζηε, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ν θαζνξηζκφο «ζρέζεσλ»
αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεηαβιεηέο ( αηηία θαη απνηέζκαηα – ζρέζεηο επηδξάζεο κηαο
κεηαβιεηέο ζε κηα άιιε ), είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα
εξγαζία πξνζπαζεί λα ζεξαπεχζεη ηελ ζρεηηθή έιιεηςε γλψζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην
ελ’ιφγσ ζέκα, κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πνπ θαλεξψλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηζρπξφηεξα ηελ «εκπηζηνζχλε» πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Η
αλάδεημε απηψλ ησλ παξαγφλησλ έρεη ηδηαίηεξε ζπνπδεφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη
απνηειεί εξγαιείν ζη ρέξηα ησλ ζηειαρψλ, εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ
επηρείξεζε ζηελ εδξαίσζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Οη πέληε κεηαβιήηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη νη εμήο:
«αβεβαηφηεηα», «εκπηζηνζχλε», «ζπρλφηεηα αγνξψλ», «θφζηνο ζπλαιιαγψλ» θαη
«επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ απφ ην δηαδίθηπν».
ηελ παξαπάλσ κειέηε εμεηάδνληαη δχν ζέκαηα πνπ επηξξεάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο
αγνξέο ρξεζηκνπνηφληαο ηελ ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Πξψηνλ,
εμεγνχκε ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Γεχηεξνλ εμεηάδνπκε ηηο αηηίεο πνπ επηξξεάδνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη φηη ην
θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα
θάλνπλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σξίηνλ, εμεηάδνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο
αβεβαηφηεηαο θαη δείρλνπκε φηη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αβεβαηφηεηαο κπνξνχλ λα
έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζην θφζηνο ζπλαιιαγήο. Δηδηθφηεξα νη θαηαλαισηέο
αλεζπρνχλ

γηα

αβεβαηφηεηα

ζπκπεξηθνξάο

ησλ

ειεθηξνληθψλ

θαηαζηεκάησλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο,
παξέρνπκε κηα πην νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ παξαγψλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ απφ ην δηαδίθηπν. Λφγσ ηεο
ζρεηηθά θαιήο ζπλνιηθήο πξναξκνγήο ηνπ κνληέινπ, πηζηεχνπκε φηη απηή ε κειέηε
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καο λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ.Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδέεηαη
αξλεηηθά κε ην θφζηνο ζπλαιιαγήο, ελψ αληηιακβάλνληαη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο
ζπλδέεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο, ηελ αβεβαηφηεηα απφδνζεο, ηελ
πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ,
θαζψο θαη ηελ ζπρλφηεηα αγνξψλ. ηαλ νη θαηαλαισηέο

έρνπλ πεξηζζφηεξε

αμηνπηζηία ζηα onlineθαηαζηεκάηα θαη ιηγφηεξε αβεβαηφηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο
αγνξέο, ζα πξνηηκνχζαλ ηφηε λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα
απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ην επηρείξεκα Wigand, ν νπνίνο πξφηεηλε ηε ρξήζε ηεο
ζεσξίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ (TCE-Transaction CostEconomics)
ψζηε λα εξκελεχζεη ηελ απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην
νπνίν

επεξεάδεηαη απφ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο, ελψ ε αβεβαηφηεηα θαη ε

εκπηζηνζχλε επεξεάδνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο.
Απηή ε κειέηε δείρλεη φηη ε αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ζηα ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην
θφζηνο ζπλαιιαγήο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Οη θαηαλαισηέο αλεζπρνχλ επίζεο
γηα ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Δάλ έλα ειεθηξνληθφ θαηαζηήκαηα παξέρεη ζαθή
πνιηηηθή αληαιιαγήο ή επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ γηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζε ηελ
αβεβαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, νη θαηαλαισηέο ζα
ήηαλ πην πηζαλφ λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο αγνξέο. Δπηπιένλ, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
αβεβαηφηεηα, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο
θαηαλαισηέο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθχξσζε, ηελ πιεξσκή, ηελ
παξάδνζε θαη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απφ ηελ πιεπξά
ηνπο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ θαηαλαισηψλ λα επηζηξέςνπλ ηα
εκπνξεχκαηα, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δψζνπλ
ιφγν. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηά ηελ
πψιεζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο έξεπλεο θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ
γξήγνξα, ζα ηνπο πξνζζέζεη αμηνπηζηία. Η νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε
ηνπο θαηαλαισηέο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ζα ελζαξξχλεη ηελ
αθνζίσζε ησλ πειαηψλ.
Μηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ
δηεπθνιχλεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Οη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη πην άλεηα λα
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αγνξάδνπλ απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ εκπηζηεχνληαη. Θα κπνξνχζαλ λα
ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα νηθνδνκήζνπκε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο
θαηαλαισηέο. Ο έλαο είλαη λα κελ ππάξρνπλ ςεπδή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπο, ελψ ην άιιν είλαη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο κεηά ηελ
πψιεζε.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ δελ έρνπλ θάλεη θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά αθφκα απνηξέπνληαη απφ
ηε δπζπηζηία ηνπο απέλαληη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ
δπλεηηθψλ απηψλ θαηαλαισηψλ, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζα κπνξνχζα λα ηνπο
δψζνπλ θίλεηξα γηα λα θάλνπλ ηελ πξψηε ηνπο αγνξά, φπσο είλαη έλα δψξν ή θάπνηα
έθπησζε. Οη θαηαλαισηέο ζπλήζσο είλαη πην πξφζπκνη λα δνθηκάζνπλ θάηη λέν φηαλ
έρνπλ θάπνην θίλεηξν. Έηζη αλ ε πξψηε ειεθηξνληθή αγνξά ζηεπζεί κε επηηπρία ηφηε
ν θαηαλαισηήο ζχγνπξα ζα θάλεη θαη άιιεο ζην κέιινλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη
επηθεληξσκέλεο ζηνπο πειάηεο θαη λα ηνπο δεκηνπξγνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πξνζθέξνπ ρξεζηκφηεηα ζε απηνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη δηθηπαθνί ηφπνη λα είλαη πην
επαίζζεηνη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ηνπο επηηξέπνπλ λα δίλνπλ ηηο
δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ. Δπηπιένλ,
απηέο νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχληαη ζηνπο πειάηεο ψζηε λα
γλσξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο εθηηκάηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Οη θξίζεηο θαη νη
απφςεηο ησλ πειαηψλ είλαη κηα θαιή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο. Η αμηνπηζηία ηεο ηερλνινγίαο είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή απφ ηελ
εκπηζηνζχλε θαζψο ε βειηίσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιεζκνχ πνπ αθνξά ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη λα είλαη

ζπλερήο θαη αληηιεπηή θαη απφ ηνπο ίδηνπο. Έηζη φιεο νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα
ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ λίσζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ ζθεχηνληαη λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο αγνξέο.
Σέινο, ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην νδεγεί ζηελ
αλάπηπμε θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ κεκνλσκέλα. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε νηπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζα επηηεπρζεί φηαλ νη
θαηαλαισηέο δελ ζα θνβνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ.
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ
ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΓΤΣΙΝΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο κε
ζέκα: «ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ», ηελ νπνία επηκειείηαη
ν θ. Μαδπηηλφο, ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ε βνήζεηά ζαο είλαη πνιχ
ζεκαληηθή θαη έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Οη απαληήζεηο είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο.
Παξαθαινχκε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα ησλ 5 ζεκείσλ, λα πξνζδηνξίζεηε ην
κέγεζνο ηεο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Α) ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Γηαθσλψ πνιχ
Γηαθσλψ
Γελ μέξσ
πκθσλψ
πκθσλψ πνιχ

Αβεβαηόηεηα ηεο επσλπκίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Α1. Με βάζε ην εκπνξηθφ ζήκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη δχζθνιν
λα θαζνξηζηεί εάλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ:
(α)

πξνζθέξνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζέζηκεο 1

2

3 4

5

2

3 4

5

επηινγέο.
(β)

παξέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζέζηκεο 1
ππεξεζίεο.

(γ)

είλαη εχθνιν λα έξζεηο ζε επαθή κε απηά.

1

2

3 4

5

(δ)

έρνπλ θαιή θήκε.

1

2

3 4

5

(ε)

ππάξρνπλ αξθεηφ θαηξφ.

1

2

3 4

5

Αβεβαηόηεηα απόδνζεο ησλ πξντόλησλ.
Α2. Καηά ηελ αγνξά ζην δηαδίθηπν, είλαη δχζθνιν λα βεβαησζεί θαλείο φηη:
(α)

ην πξντφλ είλαη αμηφπηζην.

1

2

3 4

5

(β)

ην πξντφλ ζα ιεηηνπξγήζεη φπσο πξέπεη.

1

2

3 4

5

(γ)

ην πξντφλ ζα ιεηηνπξγήζεη φπσο θαη ηα άιια απηνχ ηνπ 1

2

3 4

5
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είδνπο.
Αβεβαηόηεηα ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Α3. ηαλ αγνξάδνπκε απφ ην δηαδίθηπν, είλαη δχζθνιν:
(α)

λα επηζηξαθνχλ νη αγνξέο πνπ γίλνληαη.

1

2

3 4

5

(β)

λα αιιαρηεί ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ.

1

2

3 4

5

(γ)

λα έρνπλ service κεηά ηελ αγνξά.

1

2

3 4

5

Πεξηβαιινληηθή αβεβαηόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Α4. ηαλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θάλνπλ αιιαγέο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο,
είλαη:
(α)

δχζθνιν λα βξεηο ην επηζπκεηφ πξντφλ.

1

2

3 4

5

(β)

απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα βξεηο ην επηζπκεηφ πξντφλ.

1

2

3 4

5

Α5. ηαλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ ξπζκίδνπλ εθ λένπ ηελ θαηάζηαζε
εκπνξεπκάησλ ηνπο, ηφηε:
(α)

απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα βξεηο ην επηζπκεηφ πξντφλ.

1

2

3 4

5

(β)

είλαη δχζθνιν λα βξεηο ην επηζπκεηφ πξντφλ.

1

2

3 4

5

2

3 4

5

Β) ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ
Αμηνπηζηία.
Β1. Αμηνινγείζηε ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
(α)

ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη 1
αμηφπηζηα.

(β)

ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αλεμάξηεηα.

1

2

3 4

5

(γ)

ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θάλνπλ ζπρλά ςεχηηθεο 1

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

αμηψζεηο.
Πνιηηηθή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
Β2. Θα επηζπκνχζα λα έρσ ηα εμήο απφ έλα θαηάζηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ:
(α)

κηα πνιηηηθή δήισζε φηη δελ ζα πσιεζνχλ ηα πξνζσπηθά 1
δεδνκέλα.

(β)

κηα πνιηηηθή θνηλνπνίεζε πνπ λα ιέεη φηη ηα πξνζσπηθά 1
δεδνκέλα δελ ζα δεκνζηεπζνχλ ρσξίο ζπγθαηάζεζε.

(γ)

κηα πνιηηηθή δήισζε πνπ λα δείρλεη φηη ηα δεδνκέλα ζα 1
θξαηεζνχλ εκπηζηεπηηθά.
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Γ) ΚΟΣΟ ΤΝΑΛΛΑΓΗ
Γαπάλεο έξεπλαο.
Γ1. Μέρξη πνίν ζεκείν ζπκθσλείηε κε ηελ αθφινπζε δήισζε γηα ην θφζηνο ζρεηηθά
κε ηηο αγνξέο ζην δηαδίθηπν:
(α)

μνδεχσ πνιχ ρξφλν γηα λα ςάμσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 1

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

θάπνην πξντφλ πξηλ λα ην αγνξάζσ.
(β)

θάλσ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα πάξσ πιεξνθνξίεο πνπ 1
ζα κνπ είλαη ρξήζηκεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα αγνξά
απφ ην δηαδίθηπν.

(γ)

ζπλήζσο έρσ ηφζα πνιιά λα θάλσ πνπ ζα επηζπκνχζα λα 1
έρσ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα ςάμσ γηα πιεξνθνξίεο πξηλ
αγνξάζσ απφ ην δηαδίθηπν.

(δ)

πλήζσο έρσ πηεζκέλν ρξφλν γηα λα ςάμσ πιεξνθνξίεο 1
πξηλ αγνξάζσ απφ ην δηαδίθηπν.

Γαπάλεο ειέγρνπ.
Γ2. Μέρξη πνίν ζεκείν ζπκθσλείηε κε ηελ αθφινπζε δήισζε γηα ην θφζηνο ζρεηηθά
κε ηηο αγνξέο ζην δηαδίθηπν:
(α)

μνδεχσ πνιχ ρξφλν γηα λα έξζσ ζε επαθή κε ην 1

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

θαηάζηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα λα ειέγμσ εάλ ηα
πξντφληα πνπ παξήγγεηια ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.
(β)

θάλσ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα έξζσ ζε επαθή κε ην 1
θαηάζηεκα ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα λα ειέγμσ εάλ ηα
πξντφληα πνπ παξήγγεηια ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.

(γ)

μνδεχσ πνιχ ρξφλν λα ειέγμσ εάλ ηα πξντφληα πνπ 1
παξήγγεηια ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.

(δ)

θάλσ κεγάιε πξνζπάζεηα λα ειέγμσ εάλ ηα πξντφληα πνπ 1
παξήγγεηια ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.

Πξνζαξκνγή ησλ δαπαλώλ.
Γ3. Καηαβάιισ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα:
(α)

λα θάλσ αιιαγέο ζηηο παξαγγειίεο πνπ έρσ θάλεη ζηα 1
θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ.

(β)

λα ηαθηνπνηήζσ κηα άιιε ζηηγκή πνπ ζα παξαιάβσ ηα 1
πξντφληα πνπ αγφξαζα εάλ δελ παξαδνζνχλ ζην ζσζηφ
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ρξφλν φπσο ππφζρνληαη.
(γ)

λα εμεηάζσ νπνηεζδήπνηε απξνζδφθεηεο αιιαγέο.

1

2

3 4

5

Γ) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ
πρλόηεηα αγνξώλ.
Γ1. Καηά κέζσ φξν, πφζν ζπρλά αγνξάδεηε απφ ην δηαδίθηπν;
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

< κία θνξά
ην κήλα.

πεξίπνπ κία
θνξά ην
κήλα.
□

κεξηθέο
θνξέο ην
κήλα.
□

κεξηθέο
θνξέο ηελ
εβδνκάδα.
□

πεξίπνπ κηα
θνξά ηελ
εκέξα.
□

αξθεηέο
θνξέο ηελ
εκέξα.
□

□

Πξνζπκία λα αγνξάζεηε από ην δηαδίθηπν.
Γ2. Παξαθαιψ δείμηε ηελ πηζαλφηεηα φηη ζα αγνξάδαηε πξντφληα απφ ηα
θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ. [Κιίκαθα 5 ζεκείσλ, (1) πνιχ κηθξή, (2) κηθξή,
(3) κέηξηα, (4) κεγάιε, (5) πνιχ κεγάιε.]
(α)

Η πηζαλφηεηα λα αγνξάζεηε απφ ην δηαδίθηπν είλαη:

1

2

3 4

5

(β)

Η πηζαλφηεηα πνπ ζα ζθεπηφζαζηαλ λα αγνξάζεηε απφ 1

2

3 4

5

2

3 4

5

ην δηαδίθηπν:
(γ)

Η πξνζπκία κνπ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ απφ ην 1
δηαδίθηπν είλαη:

Δ) ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Δ1. Φύιν:
(α) Άλδξαο

□

(β) Γπλαίθα

□

Δ2. Πνην ην εηζόδεκά ζαο;
(α)

(β)

(γ)

(δ)

< 5.000
□

5.000€-10.000€
□

10.000€-15.000€
□

15.001€-20.000€
□

(ε)
>20.001€
□

(δ)
Μεηαπηπρηαθφ
□

(ε)
Γηδαθηνξηθφ
□

Δ3. Πνην ην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο;
(α)
Λχθεην
□

(β)
Ι.Δ.Κ.
□

(γ)
Α.Δ.Ι./Σ.Δ.Ι.
□
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΠΙΝΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
TotalVarianceExplained
InitialEigenvalues
Compon
ent
Total
% ofVariance Cumulative %

Extraction Sums of Squared Loadings
Total

% ofVariance Cumulative % Total

% ofVariance

Cumulative %

1
7,599
23,746
23,746
2
4,437
13,866
37,612
3
3,792
11,849
49,461
4
3,426
10,706
60,167
5
2,540
7,939
68,106
6
2,345
7,328
75,434
7
1,462
4,568
80,001
8
1,292
4,038
84,040
9
1,016
3,173
87,213
10
,837
2,617
89,830
11
,726
2,267
92,098
12
,581
1,817
93,915
13
,426
1,333
95,247
14
,320
,999
96,246
15
,291
,908
97,154
16
,245
,765
97,920
Extraction Method: Principal Component Analysis.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
a
RotatedComponentMatrix

7,599
4,437
3,792

23,746
13,866
11,849

17,494
16,845
15,122

17,494
34,339
49,461

Component
QΑ1(α)
QΑ1(β)
QΑ1(γ)
QΑ1(δ)
QΑ1(ε)
QΑ2(α)
QΑ2(β)
QΑ2(γ)
QΑ3(α)
QΑ3(β)
QΑ3(γ)
QΑ4(α)
QΑ4(β)
QΑ5(α)
QΑ5(β)
QΒ1(α)
QΒ1(β)

1

2

3

,002
-,088
-,307
-,044
-,310
,077
,165
,091
-,380
-,200
-,348
,370
,226
,744
,835
,053
,311

,360
,392
,328
,164
,276
-,056
-,017
,044
,279
,192
,389
,094
,523
,404
,101
,471
,318

,618
,666
,478
,798
-,042
,845
,814
,869
-,449
-,622
-,145
,164
,217
,185
,113
,228
-,008
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23,746
37,612
49,461

Rotation Sums of Squared Loadings

5,598
5,391
4,839

QΒ1(γ)
QΒ2(α)
QΒ2(β)
QΒ2(γ)
QΓ1(α)
QΓ1(β)
QΓ1(γ)
QΓ1(δ)
QΓ2(α)
QΓ2(β)
QΓ2(γ)
QΓ2(δ)
QΓ3(α)
QΓ3(β)
QΓ3(γ)

,354
-,411
-,667
-,294
,777
,152
,303
,384
-,067
,365
,183
,183
,796
,793
,593

,179
,013
-,176
-,217
,291
,842
,594
,126
,726
,546
,853
,853
-,022
-,084
,534

,156
,248
-,051
-,009
,045
,103
-,219
-,245
,081
,115
,008
,008
-,002
,055
-,026

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
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Observed Variables: B11-B34 B41-B44
Covariance Matrix from file MARIAXRIST.COV
Sample Size: 100
Latent Variables:
Eta1 Ksi1 Ksi2 Ksi3
Relationships
Eta1=Ksi1
Eta1=Ksi2
Eta1=Ksi3
Let the Errors Correlate
D41=Eta1
D42=Eta1
D43=Eta1
D44=Eta1
A11=Ksi1
A12=Ksi1
A13=Ksi1
B21=Ksi2
B22=Ksi2
B23=Ksi2
B24=Ksi2
Γ31=Ksi3
Γ32=Ksi3
Γ33=Ksi3
Γ34=Ksi3
LISREL Output: SE TV RS EF SS ADD=OFF
Path Diagram
End of Problem

Covariance Matrix
D41

D42
D43
D44
A11
A12
-------- -------- -------- -------- -------- -------D41
5.19
D42
1.03
1.38
D43
-0.69
-0.23
4.30
D44
-0.69
-0.19
1.08
2.70
A11
-0.21
-0.11
0.31
0.31
0.43
A12
-0.01
-0.12
0.15
0.28
0.27
1.63
A13
-0.45
-0.28
0.24
0.33
0.19
0.28
B21
0.93
0.52
-0.53
-0.43
-0.09
0.06
B22
-0.65
-0.32
1.18
0.62
0.22
0.19
B23
-0.48
-0.23
1.22
0.68
0.29
0.25
B24
-0.59
-0.29
0.70
0.45
0.13
0.20
Γ31
-0.33
-0.12
0.22
0.47
0.13
0.26
Γ32
-0.18
-0.04
0.38
0.50
0.15
0.26
Γ33
0.78
0.40
-0.01
-0.14
-0.05
0.03
Γ34
1.14
0.67
-0.70
-0.24
-0.15
-0.09
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Covariance Matrix
Α13

B21
B22
B23
B24
Γ31
-------- -------- -------- -------- -------- -------Α13
0.99
B21
-0.11
1.50
B22
0.28
-0.47
2.30
B23
0.55
-0.26
0.98
2.87
B24
0.49
-0.34
0.67
0.85
1.57
Γ31
0.26
-0.06
0.06
0.13
0.14
0.77
Γ32
0.21
-0.08
0.08
0.26
0.15
0.35
Γ33
-0.15
0.24
-0.09
-0.12
-0.09
-0.19
Γ34
-0.35
0.45
-0.54
-0.39
-0.21
-0.21
Covariance Matrix
Γ32
Γ32
Γ33
Γ34

Γ33
Γ34
-------- -------- -------0.82
-0.05
1.07
-0.14
0.62
2.55

Parameter Specifications
LAMBDA-Y
Eta1
-------D41
0
D42
1
D43
2
D44
3
LAMBDA-X
Ksi1
Ksi2
-------- -------- -------A11
4
0
A12
5
0
A13
6
0
B21
0
7
B22
0
8
B23
0
9
B24
0
10
Γ31
0
0
Γ32
0
0
Γ33
0
0
Γ34
0
0

Ksi3
0
0
0
0
0
0
0
11
12
13
14

GAMMA
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------Eta1
15
16
17
PHI
Ksi1
Ksi2
-------- -------- -------Ksi1
0
Ksi2
18
0
Ksi3
19
20

Ksi3

0
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PSI
Eta1
-------21
THETA-EPS
D41
D42
D43
D44
-------- -------- -------- -------22
23
24
25
THETA-DELTA
A11
A12
A13
B21
B22
B23
-------- -------- -------- -------- -------- -------26
27
28
29
30
31
THETA-DELTA
B24

Γ31
Γ32
Γ33
Γ34
-------- -------- -------- -------- -------32
33
34
35
36

Number of Iterations = 19
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
Eta1
-------D41
0.95
D42

0.45
(0.16)
2.73

D43

-1.01
(0.32)
-3.15

D44

-0.83
(0.26)
-3.21

LAMBDA-X
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------A11
0.35
--(0.08)
4.62
A12
(0.15)

0.49

--

--

--

--

3.29
A13

0.61
(0.12)
5.24

83

B21

--

0.49
(0.14)
3.57

--

B22

--

-0.91
(0.16)
-5.61

--

B23

--

-1.00
(0.18)
-5.51

--

B24

--

-0.75
(0.13)
-5.61

--

Γ31

--

--

0.55
(0.10)
5.42

Γ32

--

--

0.50
(0.10)
4.77

Γ33

--

--

-0.35
(0.12)
-2.88

Γ34

--

--

-0.62
(0.19)
-3.33

GAMMA
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------Eta1
0.98
1.19
-1.12
(1.26) (0.72) (0.90)
0.77
1.64
-1.25
Covariance Matrix of ETA and KSI
Eta1

Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------- -------Eta1
1.00
Ksi1
-0.69
1.00
Ksi2
0.92
-0.68
1.00
Ksi3
-0.81
0.76
-0.36
1.00
PHI

Ksi1
Ksi2
-------- -------- -------Ksi1
1.00
Ksi2

-0.68
(0.14)
-5.00

Ksi3

0.76
-0.36
(0.14) (0.15)
5.26
-2.34

Ksi3

1.00

1.00

PSI
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Eta1
--------0.33
(0.50)
-0.66
Squared Multiple Correlations for Structural Equations
Eta1
-------1.33
Squared Multiple Correlations for Reduced Form
Eta1
-------1.33
THETA-EPS
D41
D42
D43
-------- -------- -------- -------4.28
1.18
3.27
(0.65) (0.18) (0.52)
6.59
6.70
6.30

D44
2.01
(0.32)
6.21

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
D41

D42
D43
D44
-------- -------- -------- -------0.18
0.14
0.24
0.26
THETA-DELTA
A11
A12
A13
B21
B22
B23
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.30
1.39
0.61
1.26
1.47
1.87
(0.05) (0.21) (0.13) (0.19) (0.26) (0.33)
5.69
6.48
4.86
6.58
5.63
5.71
THETA-DELTA

B24

Γ31
Γ32
Γ33
Γ34
-------- -------- -------- -------- -------1.01
0.47
0.58
0.95
2.16
(0.18) (0.10) (0.10) (0.14) (0.33)
5.63
4.94
5.67
6.64
6.49
Squared Multiple Correlations for X - Variables

Α11

Α12
Α13
B21
B22
B23
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.29
0.15
0.38
0.16
0.36
0.35
Squared Multiple Correlations for X - Variables
B24
Γ31
Γ32
Γ33
Γ34
-------- -------- -------- -------- -------0.36
0.39
0.30
0.11
0.15
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Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 84
Minimum Fit Function Chi-Square = 96.21 (P = 0.17)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 119.42 (P = 0.0067)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 35.42
90 Percent Confidence Interval for NCP = (10.42 ; 68.44)
Minimum Fit Function Value = 0.97
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.36
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.11 ; 0.69)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.065
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.035 ; 0.091)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.18
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.93
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.68 ; 2.27)
ECVI for Saturated Model = 2.42
ECVI for Independence Model = 5.27
Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 491.36
Independence AIC = 521.36
Model AIC = 191.42
Saturated AIC = 240.00
Independence CAIC = 575.44
Model CAIC = 321.21
Saturated CAIC = 672.62
Normed Fit Index (NFI) = 0.80
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.64
Comparative Fit Index (CFI) = 0.97
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97
Relative Fit Index (RFI) = 0.76
Critical N (CN) = 121.45

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18
Standardized RMR = 0.085
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.86
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.80
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60
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Fitted Covariance Matrix
D41

D42
D43
D44
A11
A12
-------- -------- -------- -------- -------- -------D41
5.19
D42
0.43
1.38
D43
-0.97
-0.45
4.30
D44
-0.79
-0.37
0.84
2.70
A11
-0.23
-0.11
0.24
0.20
0.43
A12
-0.32
-0.15
0.34
0.28
0.17
1.63
A13
-0.40
-0.19
0.43
0.35
0.21
0.30
B21
0.43
0.20
-0.46
-0.37
-0.12
-0.16
B22
-0.80
-0.38
0.85
0.70
0.22
0.31
B23
-0.88
-0.41
0.93
0.77
0.24
0.34
B24
-0.66
-0.31
0.70
0.58
0.18
0.25
Γ31
-0.42
-0.20
0.45
0.37
0.15
0.20
Γ32
-0.38
-0.18
0.41
0.33
0.13
0.19
Γ33
0.27
0.13
-0.29
-0.24
-0.09
-0.13
Γ34
0.48
0.22
-0.51
-0.42
-0.16
-0.23
Fitted Covariance Matrix
Α13

B21
B22
B23
B24
Γ31
-------- -------- -------- -------- -------- -------Α13
0.99
B21
-0.20
1.50
B22
0.38
-0.45
2.30
B23
0.42
-0.49
0.91
2.87
B24
0.32
-0.37
0.69
0.75
1.57
Γ31
0.25
-0.10
0.18
0.20
0.15
0.77
Γ32
0.23
-0.09
0.16
0.18
0.13
0.27
Γ33
-0.16
0.06
-0.11
-0.13
-0.09
-0.19
Γ34
-0.29
0.11
-0.20
-0.22
-0.17
-0.34
Fitted Covariance Matrix
Γ32
Γ32
Γ33
Γ34

Γ33
Γ34
-------- -------- -------0.82
-0.17
1.07
-0.31
0.22
2.55
Fitted Residuals

D41

D42
D43
D44
A11
A12
-------- -------- -------- -------- -------- -------D41
0.00
D42
0.61
0.00
D43
0.27
0.22
0.00
D44
0.10
0.18
0.24
0.00
A11
0.02
0.00
0.07
0.11
0.00
A12
0.32
0.04
-0.19
0.00
0.10
0.00
A13
-0.05
-0.10
-0.19
-0.02
-0.03
-0.02
B21
0.50
0.32
-0.08
-0.05
0.02
0.22
B22
0.15
0.06
0.33
-0.08
0.01
-0.12
B23
0.40
0.19
0.28
-0.09
0.05
-0.08
B24
0.07
0.02
-0.01
-0.13
-0.05
-0.06
Γ31
0.09
0.08
-0.23
0.10
-0.01
0.06
Γ32
0.20
0.14
-0.02
0.17
0.02
0.08
Γ33
0.51
0.27
0.28
0.09
0.04
0.16
Γ34
0.66
0.44
-0.19
0.18
0.01
0.14
Fitted Residuals
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Α13

B21
B22
B23
B24
Γ31
-------- -------- -------- -------- -------- -------Α13
0.00
B21
0.10
0.00
B22
-0.10
-0.02
0.00
B23
0.14
0.23
0.07
0.00
B24
0.17
0.03
-0.02
0.09
0.00
Γ31
0.01
0.03
-0.12
-0.07
-0.01
0.00
Γ32
-0.02
0.00
-0.08
0.08
0.01
0.08
Γ33
0.01
0.18
0.02
0.01
0.01
0.01
Γ34
-0.07
0.34
-0.34
-0.16
-0.04
0.13
Fitted Residuals
Γ32
Γ32
Γ33
Γ34

Γ33
Γ34
-------- -------- -------0.00
0.12
0.00
0.16
0.40
0.00

Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual = -0.34
Median Fitted Residual =

0.02

Largest Fitted Residual =

0.66

Stemleaf Plot
- 3|4
- 2|3
- 1|999632200
- 0|9888877655543222222111000000000000000000
0|111111112222233445667778888999
1|0000123444566778889
2|022347788
3|2234
4|004
5|01
6|16

Stemleaf Plot
-18|4
-16|
-14|8
-12|281
-10|54
- 8|966
- 6|8417
- 4|972095
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- 2|9752984220
- 0|79500000000000000000
0|355902456679
2|72457
4|0446
6|45667935
8|23475
10|0506
12|45667937
14|27379
16|3468368
18|29
20|57
22|3
24|14
26|995
28|0
30|2
Largest Positive Standardized Residuals
Residual for

B42 and

B41 2.90

Residual for

B21 and

B42 2.69

Residual for

B32 and

B31 2.69

Residual for

B34 and

B42 2.75

Residual for

B34 and

B33 3.02

Standardized Solution
LAMBDA-Y
Eta1
-------D41
0.95
D42
0.45
D43
-1.01
D44
-0.83
LAMBDA-X
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------A11
0.35
--A12
0.49
--A13
0.61
--B21
-0.49
-B22
--0.91
-B23
--1.00
-B24
--0.75
-Γ31
--0.55
Γ32
--0.50
Γ33
---0.35
Γ34
---0.62
GAMMA
Ksi1

Ksi2

Ksi3
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Eta1

-------- -------- -------0.98
1.19
-1.12
Correlation Matrix of ETA and KSI

Eta1

Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------- -------Eta1
1.00
Ksi1
-0.69
1.00
Ksi2
0.92
-0.68
1.00
Ksi3
-0.81
0.76
-0.36
1.00
PSI
Eta1
--------

-0.33
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
Ksi1

Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------Eta1
0.98
1.19
-1.12

Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------Eta1
0.98
1.19
-1.12
(1.26) (0.72) (0.90)
0.77
1.64
-1.25
Total Effects of ETA on Y
Eta1
-------B41
0.95
B42

0.45
(0.16)
2.73

B43

-1.01
(0.32)
-3.15

B44

-0.83
(0.26)
-3.21

Total Effects of KSI on Y
Ksi1
Ksi2
Ksi3
-------- -------- -------B41
0.93
1.13
-1.07
(1.20) (0.69) (0.86)
0.77
1.64
-1.25
B42
0.44
0.53
-0.50
(0.57) (0.33) (0.41)
0.77
1.61
-1.23
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B43

-0.99
-1.20
1.14
(1.27) (0.71) (0.90)
-0.78
-1.68
1.27

B44

-0.81
-0.99
0.94
(1.04) (0.58) (0.74)
-0.78
-1.69
1.27
Time used:

0.063 Seconds
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