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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Διαδίκτυο, γνωστό και με την αγγλική ονομασία Ιντερνέτ (internet), είναι
ένα παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τεχνολογία του είναι
κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και
πολυάριθμα τεχνολογικά πρωτόκολλα, με κύριο το TCP/IP. Ο αντίστοιχος
αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη σύνθεση λέξεων inter-network.
Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή
του, με τους όρους Διαδίκτυο, Ιντερνέτ ή Ιντερνέτ (με κεφαλαίο το αρχικό
γράμμα)

περιγράφεται

το

παγκόσμιο

πλέγμα

διασυνδεδεμένων

υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους
χρήστες του. Το Διαδίκτυο χρησιμοποιεί μεταγωγή πακέτων (packet
switching) και τη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP.
Σήμερα, ο όρος Διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο παγκόσμιο
αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με
κεφαλαίο το αρχικό "Δ". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων μέσω
μεταγωγής πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP ονομάζεται δια
δικτύωση .

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιχειρηματικά
μοντέλα στις καταναλωτικές αγορές,

Επιχειρηματικά μοντέλα στις

βιομηχανικές αγορές , Ηλεκτρονικές Αγορές, Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις,
Έσοδα,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή
τόσο φυσικών προϊόντων (βιβλία, CDs, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
λογισμικό, εισιτήρια, κλπ.) όσο και άλλων μορφών αγαθών (πληροφορίες,
υπηρεσίες,

κλπ.).

Συγκεκριμένα,

περικλείει

όλα

τα

βήματα

των

εμπορευματικών διαδικασιών όπως είναι το on-line μάρκετινγκ,

η

διαδικασία παραγγελίας, η διαδικασία πληρωμής, η τεχνική υποστήριξη,
καθώς και η διανομή των προϊόντων. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί
επίσης να ανήκει και η παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο για
παράδειγμα on-line νομικές συμβουλές ή ακόμα και η ηλεκτρονική
υποστήριξη

για

συνεργασία

μεταξύ

διαφορετικών

επιχειρήσεων.

(Mougayar, Opening digital markets: Battle plans and business strategies
for internet commerce, 1997)
Η ιδέα, στην οποία βασίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι σχετικά
πρόσφατη, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το πρώτο "μηχανογραφημένο"
πολυκατάστημα στον κόσμο δημιουργήθηκε το 1970. Πρόκειται για το
Telemart, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Τότε, δεν υπήρχε Ιντερνέτ και
οι πελάτες χρησιμοποιούσαν το αναλογικό τηλέφωνο, για να επιλέξουν τα
προϊόντα,

που

επιθυμούσαν

να

τους

αποσταλούν

στο

σπίτι.

Σήμερα, μετά το πρώτο πείραμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πια
διαδεδομένο, γνωστό στην πλειοψηφία των χρηστών του Ιντερνέτ, έστω κι
αν χρησιμοποιείται ελάχιστα.
Η εμφάνιση

κατά τη δεκαετία του

1970 της Ηλεκτρονικής

Μεταφοράς Κεφαλαίων (EFT) μεταξύ τραπεζών, μέσω ασφαλών ιδιωτικών
δικτύων, άλλαξε την εικόνα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις αρχές
του 1980, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο διαδόθηκε μεταξύ των επιχειρήσεων
αρχικά ως τεχνολογία ηλεκτρονικής μετάδοσης μηνυμάτων : Ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων (EDI) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). Με τις
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τεχνολογίες της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων εκσυγχρονίστηκαν
οι διαδικασίες των επιχειρήσεων καθώς μειώθηκαν τα έγγραφα σε χαρτί
και αυξήθηκε η αυτοματοποίηση.
Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα εργασίας ( όπως παραγγελίες
αγορών ) σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή με την ελάχιστη δυνατή
ανθρώπινη παρέμβαση. Η εξέλιξη του διαδικτύου ( internet ) στα τέλη της
δεκαετίας του 1980 έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ριζικά
διαφορετικές

μορφές

ηλεκτρονικού

εμπορίου,

όπως

υπηρεσίες σε

απευθείας σύνδεση, καθώς και νέες μορφές μαζικών κοινωνικών επαφών
και διάδοσης γνώσεων. Ο παγκόσμιος ιστός ( World Wide Web ) στη
δεκαετία του

1990 αντιμετώπισε

με αποφασιστικό τρόπο θέματα

δημοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών. Ο ιστός καθιστά το ηλεκτρονικό
εμπόριο ένα φθηνότερο μέσο για την εκτέλεση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

και

επιτρέπει

τη

μεγαλύτερη

διαφοροποίηση

των

δραστηριοτήτων.
Στα

τέλη

της

δεκαετίας

του

1990

η καθιέρωση

μεθόδων

κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του
αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή
της

νομοθεσίας στους

τομείς

των εισαγωγών-εξαγωγών

και

των

επικοινωνιών καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών
ηλεκτρονικών συναλλαγών. (Ηλεκτρονικό εμπόριο - Αρχές, εξελίξεις,
στρατηγική από τη σκοπιά του Manager, 2006, σελ: 47)
Οι

περιορισμένες

απαιτήσεις

εισόδου

( ένας

προσωπικός

υπολογιστής - modem και λογαριασμός internet ) επιτρέπουν στις μικρές
επιχειρήσεις να εισέλθουν στον τομέα αυτό με τεχνολογικές βάσεις που
δεν διαφέρουν από εκείνες των μεγάλων επιχειρήσεων. Δίνοντας έναν
σύντομο ορισμό του θα λέγαμε ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο «αποτελεί
κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται με
ηλεκτρονικά μέσα». Ο ορισμός που δίνεται από τον ΣΕΠΕ : Το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι μια νέα επιχειρηματική πρακτική , σύγχρονες
τεχνολογίες και μέθοδοι συνδυάζονται προκειμένου οι επιχειρήσεις να
αυξήσουν την αξία τους να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους και να

«Συγκριτική μελέτητων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται
από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις»

6

μεγιστοποιηθεί

η δυνατότητα

προσέγγισης

τους

όσο

το δυνατόν

περισσότερων πελατών.
Γενικά

θα

επιχειρηματικών

υιοθετούσαμε
στρατηγικών

την
που

άποψη

ότι

μπορούν

αποτελεί
να

σύνολο

υποστηρίξουν

συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες
επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν μέσω της χρήσης νέων
τεχνολογιών τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά
μέσα. Η ουσιαστική επιδίωξη κάθε επιχείρησης στον έντονα ανταγωνιστικό
επιχειρηματικό στίβο της εποχής μας είναι η μεγιστοποίηση των κερδών
και η εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήματος με την χρήση των Νέων
Τεχνολογιών.
Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα ( πχ
καταναλωτικά αγαθά ) όσο και υπηρεσίες ( πχ υπηρεσίες πληροφόρησης,
χρηματοπιστωτικές
δραστηριότητες

και

( πχ

νομικές

ιατρική

υπηρεσίες

περίθαλψη,

),

παραδοσιακές

εκπαίδευση

) και

νέες

δραστηριότητες ( πχ εικονικά πολυκαταστήματα ) . Το 1999 ο Andy Grove
πρόεδρος της Intel είχε κάνει την πρόβλεψη ότι «Σε πέντε χρόνια όλες οι
επιχειρήσεις θα είναι e-επιχειρήσεις ή........δεν θα υπάρχουν!!!» . (
Ηλεκτρονικό

Επιχειρούν,

Μαρίνος

Θεμιστοκλέους:

http://www.ted.unipi.gr/Uploads/Files/Material/Courses/18_1226384675.pd
f)
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1.1.2 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στη μεταβιομηχανική εποχή εμφανίζεται για πρώτη φορά η ψηφιακή
τεχνολογία σαν σημαντικό μέσω διαχείρισης της πληροφορίας. Η ψηφιακή
τεχνολογία είναι ο παράγοντας μετασχηματισμού της νέας τεχνολογίας.
Στη νέα οικονομία υπάρχει μια μετακίνηση των αξιών από τα φυσικά
προϊόντα σε υπηρεσίες, πληροφορίες και γνώση ως βασικά μέσα
παραγωγής αξίας. Το ΗΕ είναι βασικό συστατικό της νέας οικονομίας και
χαρακτηρίζεται από σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης:
•

Αφορά ψηφιακή επικοινωνία: Η ανταλλαγή των εμπορικών
δεδομένων μεταξύ των εταίρων γίνεται σε ψηφιακή μορφή με τη
χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η ψηφιακή ανταλλαγή μπορεί
να αφορά την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ εταιριών ή
και ιδιωτών.

•

Βασίζεται στην τεχνολογία: Σε αντίθεση με την απλή χρήση της
τεχνολογίας για τη μορφοποίηση και ανταλλαγή των δεδομένων, το
ΗΕ βασίζεται στη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας για την πλήρη
οργάνωση των εμπορικών σχέσεων. Οι εμπορικές συναλλαγές στις
σύγχρονες
ανθρώπινες

ηλεκτρονικές
επαφές

αγορές

αλλά

η

δεν

βασίζονται

τεχνολογία

πολύ

αναλαμβάνει

στις
να

διεκπεραιώσει τις σημαντικότερες δραστηριότητες και επαφές. Η
υλοποίηση των εμπορικών συναλλαγών μετακινείται από τις
παραδοσιακές αγορές σε εικονικούς χώρους πραγματοποίησης
συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών.
•

Συμπεριλαμβάνει

επιχειρησιακή

και

διεπιχειρησιακή

οργάνωση: Στο ΗΕ περιλαμβάνονται και όλες οι δραστηριότητες
άμεση ή έμμεσης ηλεκτρονικής υποστήριξης των συναλλαγών που
γίνονται στις ηλεκτρονικές αγορές. Τα intranets και extranets, για τα
οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω, είναι κατηγορίες τέτοιων
οργανώσεων που επηρεάζουν τις σχέσεις των εταιριών με τους
εταίρους, τους προμηθευτές τους ανταγωνιστές ή της αγορές.
(Νικόλαος Πρωτόγερος,

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 2005, σελ. 9)
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Συγκεκριμένα σύμφωνα

με τους

Kalakota και

Robinson το

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές γωνίες:
•

Επιχειρήσεις: Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εφαρμογή της νέας
τεχνολογίας

προς

την

κατεύθυνση

του

αυτοματισμού

των

συναλλαγών και της ροής των εργασιών.
•

Υπηρεσίες: Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα μηχανισμό που
έχει ως στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία προμηθευτών και
πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.

•

Απόσταση: Το ΗΕ έχει τη δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων
και υπηρεσιών μέσω internet και ανεξάρτητα από τη γεωγραφική
απόσταση.

•

Επικοινωνία: Το ΗΕ είναι η δυνατότητα παροχής πληροφοριών,
προϊόντων ή υπηρεσιών

και

πληρωμών

μέσα από

δίκτυα

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Kalakota - Robinson, E - Business, A
Roadmap for Success, Boston, Addison Wesley Professional,
2000)
Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός του όρου ΗΕ που να
είναι κοινά αποδεκτός. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μια ευρύτερη
ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία σημαίνει τη λειτουργία εμπορικών
δραστηριοτήτων με τη μεσολάβηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, που
υποκαθιστούν την προσωπική επαφή μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
Σύμφωνα με κάποιους άλλους το ΗΕ είναι οι τεχνολογικά
οδηγούμενες

ανταλλαγές

μεταξύ

εμπορικών

εταίρων

(ιδιωτών

ή

οργανισμών), καθώς και οι ηλεκτρονικά βασισμένες δραστηριότητες
διεπιχειρησιακής οργάνωσης που διευκολύνουν τέτοιες ανταλλαγές. Ο
ορισμός αυτός προσπαθεί να τονίσει το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο δεν αφορά την απλή χρήση ορισμένων τεχνολογιών για την
αυτοματοποίηση κάποιον διαδικασιών, αλλά την υιοθέτηση μιας νέας
φιλοσοφίας λειτουργίας όπου οι διαδικασίες είναι απόλυτα δεμένες με την
τεχνολογία και επομένως είναι τεχνολογικά οδηγούμενες. (Θεόφυλος
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Αριστόπουλος, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Επιπτώσεις του στην Ελληνική
Οικονομία, Καστοριά 2001, σελ. 7)
Επίσης, κατά το Προεδρικό Διάταγμα 39.2001 ως ΗΕ νοείται το
εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και βασίζεται στην
ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, Αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη
συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι
απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του
πωλητή και του αγοραστή οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε
διαφορετικές χώρες. Η κύρια πηγή ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου
είναι το δίκτυο Internet και ιδιαίτερα ο ιστός www. Οι επιχειρήσεις μπορούν
να χρησιμοποιούν ιστοσελίδες για λόγους μάρκετινγκ, αλλά και για την
πραγματοποίηση πωλήσεων, αγορών πληρωμών και όχι μόνο.

Η

σύγκλιση της πληροφορικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των
τηλεπικοινωνιών δημιουργεί σημαντικές νέες τάσεις στην οργάνωση , τη
διοίκηση και τη δικτύωση των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών
υπολογιστών μειώνουν το κόστος επικοινωνίας ιδιαίτερα για τις μεγάλες
επιχειρήσεις.

Οι δύο κύριες πηγές μείωσης του κόστους είναι ο

περιορισμός της έγγραφης επικοινωνίας και η εξάλειψη της ανάγκης για
υπηρεσίες μεσαζόντων.
Τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν τη διατήρηση δημοσίων
σχέσεων πολύ πιο οικονομικά από ότι με την προσωπικά επαφή και πολύ
πιο αποτελεσματικά από ότι με το τηλέφωνο ή την έντυπη αλληλογραφία,
Η σωστή διαχείριση αυτών των σχέσεων είναι συχνά το κλειδί για την
επιτυχία μια μικρής επιχείρησης. Μελλοντικά το ΗΕ αναμένεται να
καταργήσει έως ένα βαθμό τη διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών
επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε σχέση με την αντίληψη των πελατών για τις
επιχειρήσεις, Από την πλευρά τους οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν
πλέον να εισέλθουν σε πολύ μικρές εξειδικευμένες αγορές, ενώ οι μικρές
επιχειρήσεις

αποκτούν τη

δυνατότητα να

απευθυνθούν

σε πολύ

μεγαλύτερη γκάμα πελατών. (Θεόφυλος Αριστόπουλος, Ηλεκτρονικό
Εμπόριο και οι Επιπτώσεις του στην Ελληνική Οικονομία, Καστοριά 2001,
σελ. 9)

«Συγκριτική μελέτητων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται
από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις»

10

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχουν τη δυνατότητα
εύρεσης και ανάκτησης πληροφοριών, καθώς επίσης και συναλλαγής
τεσσάρων τύπων προϊόντων: αγαθά, εργασίες, υπηρεσίες και άϋλα αγαθά.
Κάθε ένα από αυτά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν χρήσιμη
τη μελέτη τους , αφού η αντιμετώπισή τους σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού
εμπορίου πρέπει να γίνεται με προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. (Πρωτόγενος Ν., 2005 σελ. 85)
✓

Αγαθά. Όπως : χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, είδη
ένδυσης, ανταλλακτικά κάθε είδους, οχήματα κλπ.

✓

Εργασίες.

Όπως

προϊόντα

λογισμικού,

ηλεκτρικές

/

υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές χώρων κλπ.
✓

Υπηρεσίες.

Όπως

χρηματοοικονομικές,

δημόσιες,
ψυχαγωγικές,

τουριστικές,
συμβουλευτικές

υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.
✓

Άϋλα αγαθά. Όπως κινηματογραφικές ταινίες, προϊόντα
μουσικής, πακέτα λογισμικού, σχέδια διαφόρων ειδών κλπ.

1.1.3 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου και, συνεπώς,
βρίσκουν εφαρμογή σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες (το κοινοτικό
δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις, για την προστασία του Καταναλωτή, που
αφορούν το εμπόριο γενικότερα.
✓

Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών”, στο άρθρο 4,
ρυθμίζει τις συμβάσεις από απόσταση. Εδώ εμπίπτει και το
ηλεκτρονικό εμπόριο.

✓

Ο Ν . 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 2174/99
στην

προστασία

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα,

στον

τηλεπικοινωνιακό τομέα. Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων τη βρίσκουμε στη διεύθυνση www.dpa.gr.
✓

Το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές,

κάνει εμφανή την προσπάθεια της

πολιτείας να προσφέρει μια σωστή βάση νομοθετικών πλαισίων.
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✓

Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει
έμφαση στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των
προβλημάτων

των

Καταναλωτών,

στη

θέσπιση

κανόνων

δεοντολογίας, με υποχρεωτική ισχύ, για τους αποδέκτες τους, στην
ευθύνη

των

ενδιάμεσων,

στη

σύναψη

των

ηλεκτρονικών

συμβάσεων, στις πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις
εμπορικές επικοινωνίες (διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.),
στον τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.
✓

Οι

Καταναλωτές,

όταν αγοράζουμε

από χώρες,

εκτός

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά,
πρέπει να αναζητήσουμε τις πληροφορίες, που διαθέτει ο έμπορος
στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και αφορούν το νομοθετικό
κανονιστικό πλαίσιο, που θα διέπει τις αγορές μας.
✓

Η Σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει

ότι,

σε περίπτωση

διαφοράς, που θα προκύψει με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία, ο
Καταναλωτής, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί
να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του. Το δε
Δίκαιο, που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο, καθορίζεται από τη
Σύμβαση της Ρώμης και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το
Δίκαιο της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες,
για την προστασία του Καταναλωτή. («Γενική διεύθυνση για την
προστασία του καταναλωτή»)
✓

Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμοστέο
δίκαιο, όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο
intemet (εξαιρούνται οι συμβάσεις με Καταναλωτές), είναι η
νομοθεσία του τόπου, όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
Με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι

Καταναλωτές να αξιοποιούν, με καλύτερο τρόπο, τις δυνατότητες του
ηλεκτρονικού

εμπορίου.

(

ΚΕ.Π.ΚΑ.,

Ηλεκτρονικό

Εμπόριο,

http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemi
d=50)

«Συγκριτική μελέτητων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται
από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις»

12

1.1.4

ΤΑ

ΟΦΕΛΗ

,

ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΜΑΣ ΑΓΟΡΕΣ
ι. Μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, που επιθυμούμε,
όποτε θελήσουμε, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όπου κι
αν βρισκόμαστε.
ιι. Μπορούμε να επισκεφτούμε, εύκολα και γρήγορα, πολλά ηλεκτρονικά
καταστήματα και να συγκρίνουμε τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των
ειδών που μας ενδιαφέρουν, πριν αγοράσουμε αυτό που επιθυμούμε.
ιιι. Μπορούμε να ενημερωθούμε, πληρέστερα, για το προϊόν ή την
υπηρεσία που αναζητάμε.
ιν. Γλιτώνουμε χρόνο και ταλαιπωρία, μειώνοντας τις μετακινήσεις μας.
ν. Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν ειδικές εκπτώσεις, στους
πελάτες τους.
νι. Η νομοθεσία για την προστασία του Καταναλωτή, όταν πρόκειται για
αγορές από απόσταση, όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές διασφαλίζει
τα δικαιώματά τους (π.χ. το δικαίωμα υπαναχώρησης κ.λπ.)
Το Ηλεκτρονικό εμπόριο και

τα οφέλη για τους προμηθευτές

αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση, για το παραδοσιακό εμπόριο.
Πουλώντας on-line, ο έμπορος μειώνει ή και καταργεί τη δική του αλυσίδα
διανομής εμπορευμάτων, ελαχιστοποιώντας πάγια έξοδα, όπως ενοίκια ή
προσωπικό. Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί μπορούν να προωθήσουν τα
προϊόντα τους, ακόμα και σε αγορές, οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε άλλες
συνθήκες, θα ήταν απρόσιτες για αυτούς.
Προβλήματα,

που

αντιμετωπίζουν

οι

Καταναλωτές.

Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Καταναλωτών, η
ασφάλεια φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος του ηλεκτρονικού εμπορίου,
στοιχείο, που λειτουργεί, ανασταλτικά, για τους υποψήφιους αγοραστές.
Πανευρωπαϊκή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι,
δύσκολα, θα εμπιστευτούν, στο μέλλον, το internet, για τις αγορές τους,
καθώς:
✓

Από τις παραγγελίες, που κατατέθηκαν,

το 1/3 αγνοήθηκε,

παντελώς.
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✓

Ένας στους 3 Καταναλωτές δεν πήραν πίσω τα χρήματά τους, αν
και επέστρεψαν, εγκαίρως, το προϊόν, που αγόρασαν.

✓

Στις περιπτώσεις πληρωμών με πιστωτική κάρτα, μία στις τέσσερις
χρεώσεις έγινε τη στιγμή της παραγγελίας.
Παρότι, σύμφωνα με την οδηγία για τις πωλήσεις από απόσταση, ο

Καταναλωτής μπορεί να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το προϊόν,
χωρίς αιτιολόγηση, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα :
✓

ένα

στα

τέσσερα

ηλεκτρονικά

επιστράφηκαν προϊόντα,

ζήτησαν

καταστήματα,
από

τον

στα

οποία

Καταναλωτή

να

αιτιολογήσει την απόφασή του.
✓

Σχεδόν ένα στα δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν έδιναν ακριβείς
πληροφορίες, για το τελικό κόστος των προϊόντων.

✓

Σχεδόν τα μισά καταστήματα δεν παρείχαν επαρκείς πληροφορίες,
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών
τους.
Σε παγκόσμια

κλίμακα έχουν καταγραφεί αναρίθμητες

απάτες. Οι συχνότερες είναι οι εξής:
✓

On-line δημοπρασίες: Πρόκειται για "πλαστές" δημοπρασίες, στις
οποίες

τα

προς

δημοπράτηση

προϊόντα

παρουσιάζονται

παραποιημένα ή δεν παραδίδονται, ποτέ, στον πλειοδότη.
✓

Παρουσίαση των εμπορευμάτων γενικώς: Οποιοδήποτε προϊόν
πωλείται,

μέσω

ενός

website,

μπορεί

να

παρουσιάζεται

παραποιημένο ή να μην παραδίδεται, ποτέ, στον πελάτη.
✓

Χρηματικές προσφορές της Νιγηρίας: Εκκλήσεις για βοήθεια από
κάποιον, ο οποίος ισχυρίζεται ότι χρειάζεται την οικονομική μας
συνεισφορά, για να μεταφέρει μια περιουσία από την Αφρική.

✓

Hardware και Software υπολογιστών: Εξοπλισμός H/Y (εκτός από
δημοπρατούμενο), ο οποίος είτε παρουσιάζεται παραποιημένος,
είτε δεν παραδίδεται ποτέ στον πελάτη.

✓

Υπηρεσίες πρόσβασης στο Ιντερνέτ: Χρεώσεις από εταιρίες, που
παρέχουν υπηρεσίες στο internet για υπηρεσίες, οι οποίες, ποτέ, δε
ζητήθηκαν ή, ποτέ, δεν παραδόθηκαν.
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✓

Πρόσβαση σε πορνογραφικά site: Χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες ή
σε τηλεφωνικούς λογαριασμούς, για υπηρεσίες, οι οποίες, ποτέ, δεν
παραδόθηκαν.

✓

Δάνεια: Πλαστές υποσχέσεις, όπου το θύμα απαιτείται να πληρώσει
κάποια αμοιβή, για να υποβάλει αίτηση χορήγησης πιστωτικής
κάρτας,

η

οποία

κατά

τους

προμηθευτές,

έχει

ιδιαίτερα

συμφέροντες όρους.

Προστασία των επιχειρήσεων και των πελατών
Για τις επιχειρήσεις:
Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής on-line. Επιτήδειοι πάντοτε
υπάρχουν,

αλλά

η κρυπτογράφηση

και

τα συστήματα ασφαλείας

αναπτύσσονται συνεχώς. Ωστόσο, επενδυτές και αναλυτές συμφωνούν ότι
οι συναλλαγές είναι λιγότερο επικίνδυνες στο Internet συγκριτικά με το
«φυσικό» κόσμο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εμπόριο
είναι περισσότερο ασφαλές από ένα «πραγματικό» κατάστημα, το οποίο
μπορεί να λεηλατηθεί, να καεί, να πλημμυρίσει. Η δυσκολία έγκειται στο να
κάνουν τους πελάτες να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι ασφαλές γι’ αυτούς.

Για τους πελάτες:
Παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε η εντύπωση ότι οι
συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο Internet δεν ήταν ασφαλείς, οι
ειδικοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι on-line συναλλαγές
εν γένει είναι ασφαλέστερες από τις αγορές με πιστωτικές κάρτες σε
«φυσικά» καταστήματα. Κάθε φορά που ο πελάτης πληρώνει με πιστωτική
κάρτα σε ένα κατάστημα ή εστιατόριο και κάθε φορά που πετά την
απόδειξη μιας πιστωτικής κάρτας γίνεται περισσότερο ευάλωτος στην
απάτη. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται συνεχώς νέοι
και ασφαλέστεροι τρόποι πληρωμής μέσω διαδικτύου, όπως οι υπηρεσίες
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Online μεταφοράς χρημάτων, οι προπληρωμένες και εξειδικευμένες
πιστωτικές κάρτες για πληρωμή μέσω διαδικτύου, κλπ. («Επιχειρείτε
δικτυακά»)
Πως

μπορούμε

να

προστατευθούμε,

ως

Καταναλωτές,

στις

ηλεκτρονικές μας αγορές : Πριν προχωρήσουμε στη συναλλαγή μας,
ελέγχουμε, προσεκτικά, την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος,
την ταυτότητά του και τα συστήματα ασφαλείας, που χρησιμοποιεί.
Για

να

ενημερωθούμε

για

την

ταυτότητα

της

ιστοσελίδας,

υπάρχουν τα μητρώα του Internet (π.χ. η διεθνής βάση δεδομένων
www.whois.net

ή

η

βάση

ελληνικών

καταχωρήσεων

www.hostmaster.gr/cgibin/webwhois). Εκεί, θα βρούμε ποιος είναι ο
πραγματικός ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Για τον προμηθευτή, που έχει το
κατάστημά του σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, θα πρέπει, ως
Καταναλωτές, να αναζητούμε πληροφορίες, όπως:
ι

Πραγματική ταυτότητα του προμηθευτή.

2

Τρόποι επικοινωνίας με αυτόν (e-mail, φαξ, τηλέφωνο).

3

Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (φόροι κ.λπ.), που μας
ενδιαφέρει.

4

Εγγύηση.

5

Μέθοδος

αποστολής,

χρόνος

παράδοσης,

δυνατότητα

υπαναχώρησης, τρόπος πληρωμής και παράδοσης.
6

Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας.

7

Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων (αν μετά τη
συναλλαγή θα διαγραφούν τα στοιχεία μας, από τη λίστα του
προμηθευτή κ.λπ.).

8

Που μπορούμε να απευθυνθούμε, για τυχόν παράπονά μας.

9

Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοσθεί, σε
περίπτωση

διαφοράς.

(

ΚΕ.Π.ΚΑ.,

Ηλεκτρονικό

Εμπόριο,

http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=288&I
temid=50)
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1.1.5 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η υιοθέτηση των διαδικασιών και τεχνολογιών του Ηλεκτρονικού
Επιχειρούν
σημασίας,

από
η

τις

οποία

επιχειρήσεις
υλοποιείται

αποτελεί
σε

απόφαση

διάφορα

στρατηγικής

στάδια:

(Νικόλαος

Πρωτόγερος, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις 2005, σελ. 27)
Στάδιο

πληροφορίας:

Σε

πρώτο

επίπεδο

η

επιχείρηση

αναπτύσσει ένα εταιρικό δικτυακό τόπο (web site). Με τον τρόπο αυτό
αποκτά παρουσία στο internet, παρουσιάζει τις δραστηριότητες της, δίνει
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και τέλος
αρχίζει να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρονται από το internet.
Στάδιο αλληλεπίδρασης: Σε δεύτερο επίπεδο, προκειμένου να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη χρήση του Internet και της πληροφορικής,
η επιχείρηση αναπτύσσει βασικές ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρέχοντας
δυνατότητα αγορών μέσω τις ιστοσελίδας της καθώς και δυνατότητα
συναλλαγών και επικοινωνίας με τους προμηθευτές της. Σε

αυτό το

σημείο η επιχείρηση πραγματοποιεί εταιρικές συναλλαγές (B2B) ή
συναλλαγές λιανεμπορίου (B2C)
Στάδιο συναλλαγής: Έχοντας καλύψει βασικές δραστηριότητες
ηλεκτρονικού εμπορίου (E-C), η εταιρία εισέρχεται στον τομέα του
ηλεκτρονικού

επιχειρείν

(E-B)

για

να

εξασφαλίσει

πλέον

αυτοματοποιημένες και ασφαλείς συναλλαγές, δυναμική ανανέωση των
πληροφοριών αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών, διασύνδεση των συναλλαγών με τα χρησιμοποιούμενα
συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP.
Στάδιο ολοκλήρωσης: Προκειμένου η επιχείρηση να αντεπεξέλθει
στις νέες συνεχώς διαμορφούμενες προκλήσεις, οι οποίες αναδεικνύονται
από

ένα

ανταγωνιστικό

και

συνεχώς

μεταβαλλόμενο

περιβάλλον,

χρειάζεται να διαμορφώνει τις εδραιωμένες πλατφόρμες του ηλεκτρονικού
επιχειρείν ούτως ώστε να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τις νέες ευκαιρίες και
τεχνολογίες. Είναι απαραίτητη η ακόμη πιο αποδοτική διαχείριση των
συναλλαγών, η ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων, η γρηγορότερη
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πρόσβαση στην αγορά και περαιτέρω ανάπτυξη, αξιοποίηση και σύσφιξη
των σχέσεων με την πελατειακή βάση.
Σήμερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται στην Τρίτη φάση με μια
εστίαση στον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο μπορεί να προσκρούσει
στην αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα δεν αφορά μόνα τα αυξανόμενα
ακαθάριστα

εισοδήματα

αλλά

τα

μάλλον

αυξανόμενα

ακαθάριστα

περιθώρια. Αυτή η φάση καλείται ηλεκτρονικό επιχειρείν και περιλαμβάνει
τις εφαρμογές και τις διαδικασίες που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να
συντηρήσει μια επιχειρησιακή συναλλαγή. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν
αναφέρεται μόνο στη συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ή και την
αγορά και την πώληση από τον Ιστό, πέρα από όλα αυτά αποτελεί
στρατηγικό επαναπροσδιορισμό των παλαιών επιχειρησιακών προτύπων
με την ενίσχυση της τεχνολογίας για να μεγιστοποιήσει την αξία των
πελατών και τα κέρδη. (Kalakota - Robinson, E - Business, A Roadmap for
Success, Boston, Addison Wesley Professional, 2000)

1.1.6 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι στις μέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο η
χρήση του διαδικτύου επιφέρει σημαντικά οφέλη στους χρήστες του. Παρ ‘
όλα αυτά υπάρχουν και μειονεκτήματα που αφορούν περισσότερο την
ασφάλεια των συναλλασσόμενων. Ο σύγχρονος προβληματισμός μας
σχετικά με την στρατηγική της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
και την κυριάρχηση στις διαδικτυακές αγορές αποτελεί κυρίαρχο μέλημα
των διευθυντικών στελεχών.
Η πτυχιακή μου εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν
αξίζει οι σημερινές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τους νέους τρόπους
ηλεκτρονικής

επιχειρηματικότητας,

τόσο

από

σκοπιά

στρατηγικής

προσέγγισης όσο και από τη σκοπιά της υλοποίησης. Επιπρόσθετα ,
προσεγγίζουμε στη συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των
φαινομένων και των ζητημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, με έμφαση,
στη διοικητική και οικονομική θεώρηση τους.
Οι ηλεκτρονικές εμπορικές εφαρμογές και κυρίως η χρήση του
διαδικτύου ως χώρου όπου διαδραματίζεται η προσφορά και η ζήτηση των
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προϊόντων και υπηρεσιών επέφεραν την ανάγκη συστηματικής θεώρησης
αφενός του ηλεκτρονικού εμπορίου και αφετέρου της αναγκαιότητας του
από τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση του . Σε πρακτική εφαρμογή του η
μελέτη μας εντοπίζει την αποτελεσματικότητα του όχι μόνο στις νέες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο , αλλά και σε εκείνες
τις παραδοσιακές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της
διαδικτυακής

αγοράς

παράλληλα

με

την

υπάρχουσα

εμπορική

δραστηριότητας τους.

1.1.7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετούμε την έννοια του διαδικτύου ,
κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του ηλεκτρονικού εμπορίου και μελετούμε
τα εδικά του χαρακτηριστικά.

Ερευνούμε το θεσμικό πλαίσιο που

προστατεύει τους καταναλωτές από τους κακόβουλους επιτηδευματίες ,
καθώς και τα οφέλη που εντοπίζονται από την χρήση του ηλεκτρονικού
εμπορίου

για

τους

καταναλωτές

και

τους

προμηθευτές.

Τέλος,

αναφέρουμε το αποτέλεσμα της ένταξης των επιχειρηματικών μοντέλων
στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνουμε τον ορισμό των επιχειρηματικών
μοντέλων , την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών αγορών και
τις πιθανές πηγές εσόδων των σημερινών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
Μελετούμε τις βασικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες που παίρνουν
χώρο

στις

σημερινές

εμπορικές

διαδικασίες,

ταξινομούμε

τα

επιχειρηματικά πρότυπα και εξηγούμε τν λογική των προτύπων.
Στο τρίτο κεφάλαιο,

κάνουμε μια αναλυτική περιγραφή των

επιχειρηματικών μοντέλων (πύλες, δημιουργοί αγορών,

ηλεκτρονικά

καταστήματα) και συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα του καθενός εν
συγκρίσει

με

τα

άλλα

πρότυπα.

Παράλληλα,

ερευνούμε

και

τα

επιχειρηματικά μοντέλα που δρουν στις βιομηχανικές αγορές. Στο τέλος
της εργασίας μας βγάζουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από την
μελέτη της εργασίας μας και τα προσφέρουμε για την εποικοδομητική
μελέτη τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΣΤΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2.1 ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Η

παρατήρηση

και

μελέτη

των

στρατηγικών

και

των

επιχειρηματικών σχημάτων των επιχειρήσεων που δημιουργούνται στο
διαδίκτυο αναδεικνύει νέα σχήματα και μορφές λειτουργίας άξια μελέτης,
καθότι αποτελούν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων κι εφαρμογές
στρατηγικών που διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε πολλές αγορές. Τα
επιχειρηματικά αυτά σχήματα ονομάζονται επιχειρηματικά μοντέλα.
Ο Timmers ορίζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο συμπεριλαμβάνοντας
στην ανάλυση του την αρχιτεκτονική του προϊόντος, τις υπηρεσίες, τη ροή
των πληροφοριών, την περιγραφή των παροχών των εμπλεκομένων
επιχειρήσεων και την ανάλυση των πηγών των εσόδων. (Business models
for electronic markets, 1998). Οι ορισμοί των επιχειρηματικών μοντέλων
έχουν πολλαπλασιαστεί, για παράδειγμα, οι Tapscott, Ticoll και Lowly
εστιάζουν στο σύστημα των προμηθευτών,
υπηρεσιών ηλεκτρονικού

εμπορίου,

παρόχους

διανομέων,

παρόχους

υποδομών και

στο

σύστημα επισήμανσης των επιχειρήσεων «b - web» (Tapscott Don, Ticoll
David and Lowly Alex, Digital Capital: Harnessing the power of business
webs, 2000). Οι Weill και Vitale περιλαμβάνουν στην θεωρία τους, τους
ρόλους και τις σχέσεις με τους πελάτες, τους συμμάχους της επιχείρησης,
τους προμηθευτές, τις ροές του προϊόντος, πληροφορίες, χρήματα και τα
σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες σε ένα
επιχειρηματικό μοντέλο. (Weill Peter and Vitale Michael R., Place to
Space: Migrating to e business Models, 2001)
Άλλοι ορισμοί των επιχειρηματικών μοντέλων δίνουν έμφαση στο
σχεδιασμό των συναλλαγών της επιχείρησης και στην δημιουργία της
αξίας (Amit Raphael and Zott Christophe, Value creation in e - business,
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2001). Ο Mahadevan δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μείγμα της ροής αξίας για
τους αγοραστές και τους εταίρους, καθώς και στο σχεδιασμό της
εφοδιαστικής αλυσίδας (Mahadevan B., Business models for internet
based on e commerce, 2000). Οι Linder και Cantrell θεωρούν ότι βασική
λογική της επιχείρησης αποτελεί η προσπάθεια για την δημιουργία της
αξίας (Linder Jane and Susan Cantrell, Changing business models:
Surveying the Landscape, 2000). Σε μια προσπάθεια να εντάξουν αυτούς
τους ορισμούς σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς οι Osterwalder, Lagda και
Pigneur προτείνουν ένα διαδικτυακό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις με
τέσσερις πυλώνες: τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η
επιχείρηση, την υποδομή και το δίκτυο των εταίρων, το κέντρο των
πελατειακών σχέσεων, καθώς και τις χρηματοδοτικές πτυχές (Osterwalder
Alexander, Sara Ben Lagda and Yves Pigneur, An ontology for developing
e business models, 2002).
Κοινό στοιχείο για όλους αυτούς τους ορισμούς των επιχειρήσεων
και των μοντέλων ηλεκτρονικών αγορών είναι η έμφαση στο γεγονός του
τρόπου με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί αξία και συνεπώς κέρδη
για την επιχείρηση. Με άλλα λόγια δίνεται έμφαση στα επιχειρηματικά
μοντέλα για τη δημιουργία εσόδων και της οικονομικής αξίας των
υπηρεσιών τους (Porter Michael, Strategy and the internet age, 2001).
Στον αντίποδα, η Magretta υποστήριξε ότι η δύναμη του επιχειρηματικού
μοντέλου έγκειται στο ότι περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση
αποκτά πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού των άλλων ομοειδών της,
προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες

και

συμπεράσματα

για

την

λειτουργία της αναλύοντας και εν μέρει για την στρατηγική της. (Magretta
Joan, Why business models matter?, 2000)
Στη

σχετικά

περισσότεροι

πρόσφατη

ορισμοί

είναι

και

περιορισμένη

περιγραφικοί

του

βιβλιογραφία

περιεχόμενου

οι

ενός

επιχειρηματικού μοντέλου και τοποθετούν την έννοια σε ένα επίπεδο
μεταξύ στρατηγικού (καθορισμός στόχων, ανταγωνιστικών στρατηγικών)
και λειτουργικού επιπέδου:
•

Το σύνολο των τρόπων με τους οποίους μια εταιρία επιλέγει τους
πελάτες της ορίζει και διαφοροποιεί αυτό που προσφέρει, ορίζει τις
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λειτουργίες που θα εκτελέσει η ίδια και αυτές που θα αναθέσει σε
εξωτερικούς συνεργάτες, διαμορφώνει τους πόρους της, που
διανέμει τα προϊόντα της στην αγορά, δημιουργεί αξία για τους
πελάτες της και αποκτά κέρδη. Είναι ολόκληρο το σύστημα
υπεύθυνο για να προσφέρει χρησιμότητα στους πελάτες και να έχει
κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα.
•

Η περιγραφή, ως συστήματος, του τρόπου με τον οποίο τα μέρη
μιας επιχείρησης συνδυάζονται και λειτουργούν μαζί για να
παράγουν και να πωλήσουν «κάτι» (ένα προϊόν ή υπηρεσία),
προσφέροντας αξία στον πελάτη και κέρδη στην επιχείρηση.

•

Ο μοναδικός συνδυασμός τριών ροών που είναι κρίσιμες για μια
επιχείρηση: της άξιας που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες
και στους συνεργάτες της, των πηγών δημιουργίας εσόδων και των
εφοδιαστικών ροών (που περιλαμβάνουν εκτός από τις ροές
προϊόντων,

το

σχεδιασμό

ολόκληρης

της

αλυσίδας

αξίας

επιχείρησης)
•

Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ στρατηγικής και επιχειρηματικών
διαδικασιών που μεταφράζει τη στρατηγική σε οργανωτική και
λειτουργική αρχιτεκτονική, προδιαγράφοντας τις επιχειρηματικές
διαδικασίες.

•

Μια

αρχιτεκτονική

για

τα

προϊόντα,

υπηρεσίες

και

ροές

πληροφοριών, που περιλαμβάνουν την περιγραφή των διαφόρων
παικτών της αγοράς και των ρόλων τους, των δυνητικών ωφελειών
των παικτών, και των πηγών εσόδων.
•

Η δομή του προσφερόμενου προϊόντος, ο τρόπος δημιουργίας
εσόδων, η εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και η δομή κόστους
που απορρέει από αυτή, ο τρόπος δημιουργίας κατάλληλων
συμμαχιών και η θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα αξίας της
αγοράς.
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Ένα βήμα πιο πέρα από τον ορισμό, ένα πλαίσιο ανάλυσης της
δομής ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι χρήσιμο και μπορεί να
συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της διαδικτυακής εταιρείας καθότι:
•

Διευκολύνει

τον προγραμματισμό,

τον

σχεδιασμό

της

οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
•

Επιτρέπει την αξιολόγηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και
κερδοφορίας της επιχείρησης, προς αποφυγή των λαθών που
οδήγησαν το πρώτο κύμα των εταιρειών "dot com" σε
χρεοκοπία την περίοδο 2000- 2001.

•

Διασφαλίζει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της
εταιρείας,

διευκολύνοντας

τους

ανασχεδιασμούς

και

τις

αλλαγές που αναγκαστικά θα προκύψουν στην πορεία.
•

Διευκολύνει

την επικοινωνία

της

στρατηγικής

και

της

λειτουργίας της επιχείρησης τόσο προς τα έσω (εργαζομένους)
όσο και προς τα έξω (συνεργάτες, επενδυτές, κλπ.)
Μια από τις πλέον αναλυτικές περιγραφές των συστατικών ενός
επιχειρηματικού μοντέλου στηρίζεται στους εξής τέσσερις:
•

Η καινοτομία προϊόντος καλύπτει όλο το περιεχόμενο του «τι
προσφέρει» η επιχείρηση, δηλαδή την προσφερόμενη αξία
στον πελάτη, τα τμήματα της αγοράς τα οποία στοχεύει και τις
σχετικές ικανότητες σχεδιασμού και υλοποίησης τους.

•

Οι σχέσεις με πελάτες αφορούν στο τρόπο με τον οποίο η
επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους πελάτες της, συλλέγει
και αξιοποιεί πληροφορίες ώστε να αναπτύξει σχέσεις
εμπιστοσύνης και πιστότητας

•

Η

διαχείριση

υποδομής

επιχείρησης και

επιτρέπει

υποστηρίζει

τη

λειτουργία

της

αφενός την πώληση των

προϊόντων και αφετέρου τη διαχείριση των σχέσεων με τους
πελάτες.

Περιλαμβάνει

(ανθρώπινους,

τους

τεχνολογικούς,

πόρους

της

χρηματικούς

επιχείρησης
κ.λπ.),

την

οργάνωση της εσωτερικής αλυσίδας αξίας καθώς επίσης και
την κατανομή ή ανάθεση λειτουργιών στο δίκτυο των
συνεργατών της εταιρείας.
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Τα χρηματοοικονομικά περιλαμβάνουν τη δομή του κόστους,
τις πηγές των εσόδων και, ως αποτέλεσμα, την κερδοφορία
της εταιρείας. (Μπαλτάς Γ., 2007, σελ. 208 - 211)

2.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Οι επαναστατικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά των
ηλεκτρονικών συναλλαγών αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική
ανάπτυξη της οικονομίας - με την αξία της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς να
αγγίζει πιθανότατα τα 200 τρις. δολάρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια βάσει

προβλέψεων

(Management

του

Consulting

Τμήματος
Services)

Συμβουλευτικών
της

Υπηρεσιών

Pricewaterhouse

Coopers.

(MetaCapitalism - The E-Business Revolution and the Design of 21st
Century Companies and Markets, 2000)
Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές αποτελούν ένα από τα πιο
σημαντικά επιτεύγματα που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη
γενικευμένη χρήση του δικτύου ως νέο μέσο για την επιχειρηματικότητα.
Μια κινητή αγορά είναι
αγοραστές

και

ένας δικτυακός τόπος όπου

προμηθευτές

πραγματοποιούν

πολλαπλοί

επιχειρηματικές

συναλλαγές μεταξύ του δικτύου. Οι συναλλαγές μεταξύ εταιριών μέσω
του δικτύου επιβάλουν την συνεργασία με εταιρίες πληροφορικής οι
οποίες μπορούν να επεμβαίνουν στις διαδικασίες παραγγελιών των
εταιριών και να σημειώνουν τις συναλλαγές.
Οι κινητές αγορές βρίσκονται σε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό
πελατών και της εξοικονόμησης χρημάτων για την προώθηση των
προϊόντων.

Στις

μεγαλύτερες

αγορές

του

κόσμου

οι

εταιρίες

αναπτύσσονται παρέχοντας τα προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου. Το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εταιριών βρίσκεται στις ΗΠΑ. Στην
Ευρώπη ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων εταιρειών βρίσκεται στην
Μεγάλη Βρετανία. Στις άλλες χώρες οι εταιρίες είναι λίγες και συνήθως
είναι υποκαταστήματα μεγαλύτερων εταιρειών.
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Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές που αναπτύχθηκαν στο
πρόσφατο

παρελθόν

μπορούν

να

κατηγοριοποιηθούν

με

βάση

διάφορους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία τους. Οι
αγορές, όπως δίνονται από την ΙΒΜ, κατηγοριοποιούνται σε

4

διαφορετικές κατηγορίες και φαίνονται παρακάτω: (IBM Corporation,
2000)
o

Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven),όπου
η κινητή αγορά δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό αγοραστών,
συνήθως προερχόμενων από τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο, οι
οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Προμ/τής

Προμ/τής

ΣΧΗΜΑ : ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (Πηγή: Blattberg, R.C,
et all
2003, pp 98
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ο

Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (βθΙΙθΓ-ϋΓίνθη),
όπου η κινητή αγορά δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό
προμηθευτών

ή πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα και

υπηρεσίες μέσω του δικτύου.

ΣΧΗΜΑ 3: ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Πηγή: Blattberg,
R.C, et all 2003, pp 100)
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Ανεξάρτητες αγορές (independent),όπου η κινητή αγορά δημιουργείται
με σκοπό να προσελκύσει και αγοραστές και προμηθευτές, να τους φέρει
σε επαφή ώστε να γίνουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, χωρίς να
δίνεται έμφαση σε κάποια από τις δύο πλευρές.

ΣΧΗΜΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (Πηγή: Blattberg, R.C, et all 2003, pp 102)
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o

Αγορές

καθοδηγούμενες

από

παροχές

τεχνολογικών

εφαρμογών (technology providers), όπου το m-marketplace
δημιουργείται από κάποιο παροχέα τεχνολογικών εφαρμογών για
την υλοποίηση και την λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών, με
σκοπό να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε αγοραστές και
προμηθευτές αγαθών.

|~Προμ/υτής

ΣΧΗΜΑ

: ΑΓΟΡΕΣ

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΑΠΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Πηγή: Blattberg, R.C, et all 2003, pp 103)
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Σύμφωνα με τον Β^ΜόΘ^, η πιο δημοφιλής αγορά είναι αυτή των
ανεξαρτήτων κινητών αγορών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου:
«οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί δομή που παρέχει ευελιξία και στους
αγοραστές και του πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηματικό ρίσκο
της υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών. δεν είναι αναγκαίο να
επενδύσουν σε δική τους κινητή αγορά, δεν υφίστανται το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης κλπ».
Η αγορά που καθοδηγείται από αγοραστές, έχει περισσότερο
ξεκάθαρους στόχους και αντικείμενο. Οι δημιουργοί κάθε κινητής αγοράς
προσβλέπουν σε άμεσα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της, που
προέρχονται

από

οικονομίες

κλίμακας

λόγω

των

ηλεκτρονικών

συναλλαγών, οικονομία από την πτώση των τιμών λόγω ανταγωνισμού
των προμηθευτών και ακόμη έσοδα από την πώληση υπηρεσιών σε
τρίτους αγοραστές-χρήστες τις αγοράς. Η κατηγορία που καθοδηγείται
από παροχής τεχνολογικών εφαρμογών, έχει χαμηλότερο ενδιαφέρον για
τη δημιουργία αγορών της κατηγορίας αυτής. Όσο αφορά τη κατηγορία
που αφορά αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές, ενέχει σημαντικό
ρίσκο επένδυσης σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, δεδομένου ότι ένα
σύνολο παραγόντων που διαμορφώνουν την πώληση, δεν είναι εύκολα
προβλέψιμο.

2.1.3 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
Η προσφορά των επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να
είναι ξεκάθαρα συνδυασμένη με μια πολιτική δημιουργίας ικανών εσόδων
που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Πολλές καθαρά
διαδικτυακές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών
τους

( φιλοξενία

ιστοσελίδων,

παροχή

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης,

συγκρίσεις προϊόντων κλπ.) ελπίζοντας ότι η υψηλή κίνηση των
επισκεπτών στις ιστοσελίδες τους θα ήταν αρκετή για να προσελκύσει
διαφημιζόμενους και να αντλήσουν από τις διαφημίσεις τα απαιτούμενα
έσοδα.
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Αρκετές όμως από αυτές τις προσδοκίες διαψεύστηκαν, ιδίως όταν
μετά το πρώτο κύμα ενθουσιασμού οι διαφημιστικές δαπάνες στο
διαδίκτυο άρχισαν να παρουσιάζουν κάμψη. Το διαδίκτυο προσφέρει
πηγές που χωρίς να είναι εντελώς νέες αποκτούν άλλη μορφή ή
εφαρμόζονται σε νέες δραστηριότητες. Οι κύριες πηγές εσόδων ενός site
είναι οι ακόλουθες :
S Πώλησης προϊόντων/υπηρεσιών . Η καθαρά εμπορική συναλλαγή
αποτελεί την πλέον άμεση και κλασσική μορφή εσόδων όλων
εκείνων των εταιρειών που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του
διαδικτύου. Στην περίπτωση των υπηρεσιών ή καθαρά ψηφιακών
προϊόντων μπορούν νε τεθούν διάφορα είδη χρέωσης ( ανά
προϊόν , για παράδειγμα για κάθε μουσικό κομμάτι, ή ένα σταθερό
ποσό για κάποιον αριθμό μουσικών κομματιών κλπ.) . Εδώ
εντάσσονται και οι αμοιβές για υπηρεσίες χρήσης / ενοικίασης ,
όπως φιλοξενία εφαρμογών ( ASPs, Application Service Providers
)

και

ιστοσελίδων,

άδειες

χρήσης

λογισμικού

(licenses),

επαγγελματικές υπηρεσίες χρηματοδότησης, παροχής ερευνών ,
εξεύρεσης συνεργατών κλπ. Των βιομηχανικών e-marketplaces.
S Ποσοστό επί των συναλλαγών . Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια
υποπερίπτωση της χρέωσης για πώληση υπηρεσιών , την
αναφέρουμε όμως ξεχωριστά επειδή

αφορά στην ιδιαίτερη

κατηγορία των διαδικτυακών μεσαζόντων (πλειστηριασμοί, emarketplaces,

συγκέντρωση

μεμονωμένων

αγορών

κλπ.)Η

ιστοσελίδα αμείβεται για την υπηρεσία διαμεσολάβησης που
προσφέρει μεταξύ πωλητών και αγοραστών . Στις ιστοσελίδες
εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων ( b-to-c) τα ποσοστά ανά
συναλλαγή είναι πολύ μικρά και τα συνολικά έσοδα βασίζονται στο
μεγάλο αριθμό μικρών συναλλαγών. Στις βιομηχανικές αγορές,
λόγω του υψηλού όγκου μιας συναλλαγής , ικανά έσοδα μπορούν
να

διασφαλιστούν

και

από

πιο

περιορισμένο

αριθμό

συναλλασσομένων.
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S Αμοιβές για προσέλκυση πελατών και αγορών ( affiliation, referral
fees). Πολλές ιστοσελίδες φιλοξενούν και προτείνουν μόνιμους
συνδέσμους ( links ) που παραπέμπουν σε άλλα sites. Εάν ένας
επισκέπτης μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιήσει αυτό το σύνδεσμο,
κατευθυνθεί στο συμβεβλημένο site και αγοράσει από αυτό , τότε
το τελευταίο καταβάλλει μια αμοιβή στον πρώτο για την αγορά
αυτή . Ως πηγή των εσόδων η σημαντικότητα της είναι συνάρτηση
του αριθμού των επισκεπτών και του αριθμού των affiliate
συνδέσμων που φιλοξενεί μια ιστοσελίδα. Συνήθως λειτουργεί ως
συμπληρωματική πηγή εσόδων δεδομένου ότι από μόνη της δεν
αρκεί για να υποστηρίξει μια ιστοσελίδα.
S Συνδρομές

. Θα

μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρακτική

αντιφατική με την κατ ‘ εξοχήν δωρεάν παράδοση του διαδικτύου.
Εμφανίστηκε και επεκτάθηκε μετά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης
του διαδικτύου , συχνά μετά τη διαπίστωση ότι τα έσοδα από τις
διαφημίσεις δεν ήταν αρκετά για τη βιωσιμότητα μιας καθαρά
διαδικτυακής επιχείρησης . Η εφαρμογή του συνδρομητικού
μοντέλου προϋποθέτει φυσικά μια σημαντική προστιθέμενη αξία
για τον πελάτη και εξαρτάται άμεσα από τον ανταγωνισμό. Για
παράδειγμα , ορισμένοι παροχείς πρόσβασης στο διαδίκτυο και
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
συνδρομητικά

(AOL)

,

κάτω

όμως

από

την

πίεση

του

ανταγωνισμού που πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες , αναθεώρησαν
την πολιτική τους για να επιστρέψουν και πάλι σε κάποια μορφή
πακέτου συνδρομής με κάποιον αριθμό ωρών δωρεάν. Από την
άλλη πλευρά , αρκετά επώνυμα και διεθνώς αναγνωρισμένα
περιοδικά και εφημερίδες ( business Week, Fortune, Financial
Times ) των οποίων η εγκυρότητα τα καθιστά στα μάτια των
αναγνωστών ανώτερα από τις εκατοντάδες των νέων, καθαρά
διαδικτυακών , αντίστοιχων ανταγωνιστών, δικαιολογούν την
πρόσβαση

μέσω

συνδρομής

σε

ένα

μεγάλο

μέρος

του

περιεχομένου τους. Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις η συνδρομή
καθίσταται αναγκαία και για την αποφυγή του κανιβαλισμού της
παραδοσιακής έκδοσης από την ηλεκτρονική . Οι συνδρομές είναι
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επίσης συχνές στις βιομηχανικές αγορές ( έρευνες αγοράς,
εξαγωγικές πληροφορίες, κλπ. ). Σε ορισμένες περιπτώσεις η
δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας μπορεί να ξεκινήσει
δωρεάν και όταν πλέον έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί αγοραστές
και πωλητές η εταιρεία μπορεί να αρχίσει να χρεώνει για
στοχευόμενες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
S Διαφημίσεις. Όπως στην περίπτωση του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης,

το

μοντέλο

συνίσταται

στη

δωρεάν

παροχή

υπηρεσιών / προϊόντων αντλώντας έσοδα από τις διαφημιζόμενες
εταιρείες. Οι πολυμεσικές δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών
προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες και ποικιλία ειδών διαφήμισης
και προβολής . Επιπλέον, η γνώση και η επεξεργασία του προφίλ
των επισκεπτών δίνουν την δυνατότητα στην εταιρεία να προτείνει
ιδιαίτερα

στοχευόμενες

διαφημιζόμενους

ενέργειες

και

καμπάνιες

στους

, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα

των

διαφημιστικών τους δαπανών και καθιστώντας έτσι το διαδίκτυο
μια ελκυστικότερη σε σχέση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
εναλλακτική λύση.
S Συνδυασμός

πηγών.

Στα

των

εσόδων

μεγιστοποίησης

πλαίσια
αλλά

της
και

των

προσπάθειας
πολλαπλών

δυνατοτήτων του διαδικτύου, στις περισσότερες περιπτώσεις μια
εταιρεία αναπτύσσει περισσότερες περιπτώσεις

μια εταιρεία

αναπτύσσει περισσότερες της μιας πηγές εσόδων συνδυάζοντας
κάποιες από τις προαναφερθείσες.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο προσδιορισμός των πηγών εσόδων είναι
απαραίτητος

για τις καθαρά διαδικτυακές επιχειρήσεις οι οποίες

στηρίζουν ολόκληρη ή ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας τους στο
διαδίκτυο,

καθώς

και

για επιμέρους διαδικτυακές δραστηριότητες

παραδοσιακών επιχειρήσεων που τις χειρίζονται ως κέντρα κέρδους ( για
παράδειγμα οι on line δραστηριότητες μιας κλασσικής τράπεζας που
πρέπει τουλάχιστον να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας τους , αν όχι να
δημιουργήσουν και κέρδη ) . Παράλληλα, μπορούν να υπάρχουν
εταιρικές ιστοσελίδες οι οποίες να αποσκοπούν στην απλή επικοινωνία ,
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ή που να δικαιολογούνται από τη μείωση κόστους συναλλαγών που
επιφέρουν στην επιχείρηση χωρίς να αποφέρουν έσοδα. (Σέργιος
Δημητριάδης

-

Γεώργιος

Μπάλτας

,

Ηλεκτρονικό

Εμπόριο

και

Μάρκετινγκ σελ.214 - 218)

2.2 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι βασικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες που συντελούνται
σήμερα στα πλαίσια της εμπορικής διαδικασίας περιλαμβάνουν: (Frank F.,
E Marketing: Επιχειρηματικές Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο,
Εκδόσεις Γκιούρδας 2000, σελ. 83)
1. Προώθηση προϊόντος (m arke ting ).^ marketing περιλαμβάνει μια
σειρά από δραστηριότητες τόσο από την πλευρά του πωλητή προϊόντων
και υπηρεσιών (π.χ. έρευνα αγοράς, σχεδιασμός προϊόντος, προώθηση
και διαφήμιση προϊόντος κλπ.) όσο και από την πλευρά του πιθανού
αγοραστή (π.χ. επιλογή κατάλληλου προϊόντος, συλλογή πληροφοριών,
επιλογή βέλτιστης προσφοράς κ.λπ.)
2. Επιβεβαίωση συνεργασίας (contracting). Για τη διεκπεραίωση
αυτής της διαδικασίας απαιτούνται:
•

από την πλευρά του αγοραστή, η συλλογή των προδιαγραφών του
προϊόντος καθώς και άλλων όρων που σχετίζονται

με τη

συνεργασία με προμηθευτές (π.χ. μεταφοράς, παράδοσης και
πληρωμής) και
•

από την πλευρά του πωλητή, η διαπραγμάτευση για τους όρους
συνεργασίας, η επεξεργασία των παραγγελιών σύμφωνα με τους
συμφωνηθέντες όρους συνεργασίας κλπ.

3. Διαχείριση αποθεμάτων (logistics). Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι
λειτουργίες που στοχεύουν στη διάθεση των παραγγελθέντων προϊόντων
στον αγοραστή σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας. Λειτουργίες που
περιλαμβάνονται στα πλαίσια αυτά αφορούν τη ζήτηση προϊόντων, τη
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μεταφορά, την υποδοχή και κατηγοριοποίηση των προϊόντων στην
αποθήκη κλπ.
4. Διακανονισμός (settlement). Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η
τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και η πληρωμή τους. Δεν πρόκειται
απλώς για οικονομικό διακανονισμό αλλά για γενικότερο διακανονισμό
των όρων συνεργασίας και εμπορικών εταίρων (π.χ. μπορεί να μη
συντελείται

μία απλή πληρωμή τιμολογίων αλλά και ο αμοιβαίος

συμβιβασμός τους).
5. Επικοινωνία

με

Δημόσιους

Φορείς

(interfacing

with

administration). Όλα τα μέρη που συμμετέχουν στα πλαίσια του διεθνούς
επιχειρηματικού περιβάλλοντος πρέπει σε κάποια σημεία του εμπορικού
κύκλου να έρθουν σε επαφή με δημόσιους φορείς, για διάφορους λόγους
(π.χ. διεκπεραίωση εισαγωγών / εξαγωγών, εξόφληση φόρων κλπ.).
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ευρεία γκάμα
επιχειρηματικών λειτουργιών που περιλαμβάνουν:
•

Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (πριν την
πώληση). Η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφήμιση και ενημέρωση
για προϊόντα και υπηρεσίες είναι ίσως η πλέον διαδεδομένη χρήση
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

•

Υποστήριξη πελάτη (πριν και μετά την πώληση). Πολλές επιχειρήσεις
δημιουργούν ομάδες συζητήσεων και επαφών με τους πελάτες τους,
οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να επικοινωνούν όχι μόνο με
τον προμηθευτή, αλλά και μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες,
ερωτήσεις, συμβουλές, κ.α.

•

Δημιουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

(virtual enterprises)

-

Εμπορικά Κέντρα. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα
δημιουργίας

ηλεκτρονικών

επιχειρήσεων

στο

δίκτυο

(π.χ.

ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κλπ). Μια
ηλεκτρονική επιχείρηση (virtual enterprise) αποτελείται από δυο ή
περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα και παρέχει τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς
ομίλους εταιριών.

Το γεγονός αυτό φαίνεται

να αλλάζει

το

συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των επιχειρήσεων.
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•

Ηλεκτρονικές Τράπεζες. Αρκετές τράπεζες έχουν δημιουργήσει
ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων στους
πελάτες τους. Οι ηλεκτρονικές τράπεζες επιτρέπουν στους πελάτες
να χρεοπιστώνουν τους λογαριασμούς τους μέσα από το Internet, να
μεταφέρουν κεφάλαια από ένα λογαριασμό σε άλλο ή ακόμη να
κάνουν αίτηση για προέγκριση δανείου ή απόκτηση πιστωτικής ή
άλλης κάρτας. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις τράπεζες
είναι η εξυπηρέτηση των οικονομικών συναλλαγών των ιδεατών
καταστημάτων (με χρήση μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών) και
η διεκπεραίωση των μηνυμάτων EDI, EFT, SWIFT κλπ.

•

Ηλεκτρονική διανομή.

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διανομής

μπορούν να ενταχθούν υπηρεσίες on-line διάχυσης πληροφοριών με
μηδαμινό, συνήθως, κόστος χρήσης. Παραδείγματα τέτοιας χρήσης
είναι εταιρίες λογισμικού, εκδότες, εφημερίδες κλπ.
•

Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών (shared business
processes) μεταξύ επιχειρήσεων. Τέτοιες διαδικασίες φέρνουν σε
στενή

επαφή

τους

συμμετέχοντες

στο

εμπορικό

κύκλωμα,

συσφίγγοντας τους επιχειρηματικούς δεσμούς και δυσχεραίνοντας με
αυτόν τον τρόπο την αλλαγή συνεργατών (lock-in). Μια τέτοια
αλυσίδα περιλαμβάνει διαδικασίες από την πώληση, εφοδιασμό,
συνεργασία με προμηθευτές, συνεργασία με άλλα τμήματα της ίδιας
εταιρίας κλπ.

2.2.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Τα επιχειρηματικά πρότυπα Διαδικτύου αφθονούν , ποικίλουν και
εξελίσσονται, παρουσιάζοντας διαφορές όχι μόνο από κλάδο σε κλάδο,
αλλά και από επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου κλάδου. Οι Michael
Pappa και Paul Timmers έχουν περιγράψει γενικά επιχειρηματικά
πρότυπα , όπως είναι η μεσιτεία , η διαφήμιση , ο μεσάζων πληροφοριών,
ο έμπορος, ο κατασκευαστής, η θυγατρική εταιρεία, η συνδρομή , η
κοινότητα και η χρησιμότητα που αναλύονται στη συνέχεια.
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Η μεσιτεία. Στο πρότυπο της μεσιτείας οι εταιρείες δημιουργούν μια
αγορά φέρνοντας σε επαφή τους αγοραστές και τους πωλητές και
χρεώνουν μια αμοιβή για τις συναλλαγές που επιτρέπουν. Μπορούν να
είναι μεσίτες συναλλαγών επιχείρησης με επιχείρηση (Β2Β) , επιχείρησης
με καταναλωτή (B2C) ή καταναλωτή με καταναλωτή (C2C) . Παραδείγματα
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες , οι εταιρείες συναλλαγών σε συνεχή σύνδεση
(online brokerage) και οι σε συνεχή σύνδεση οίκοι δημοπρασιών (online
auction houses). Τα επιχειρηματικά πρότυπα μεσιτείας μπορούν να
χωριστούν περαιτέρω σε διαφορετικούς τύπους: πραγματοποίησης της
αγοράς ή της πώλησης , κέντρου ανταλλαγών, συγκέντρωσης αγοραστών,
διανομής εικονικού πολυκαταστήματος, μεσίτη δημοπρασιών, αντίστροφης
δημοπρασίας, μικρών αγγελιών και πράκτορα αναζήτησης.
Η διαφήμιση.

Στο πρότυπο

διαφήμισης

ο

ιδιοκτήτης

ενός

ιστοχώρου παρέχει περιεχόμενο και υπηρεσίες που προσελκύουν τους
επισκέπτες. Μερικοί

από τους διασημότερους χρήστες του προτύπου

διαφήμισης είναι οι Yahoo, Excite@Home και AltaVista . Oοποιοσδήποτε
έχει έναν ιστοχώρο που προσελκύει τους επισκέπτες έχει τη δυνατότητα
να ανταγωνιστεί σε αυτό το πρότυπο. Τα πρότυπα διαφήμισης μπορούν
να χωριστούν περαιτέρω σε γενικευμένη πύλη (specialized portal),
μάρκετινγκ προσέλκυσης της προσοχής ή παροχής κινήτρου (attention /
incentive marketing) , ελεύθερου προτύπου (free model) και ευκαιριών ή
εκπτώσεων (bargain discounter).
Ο

Μεσάζων

Πληροφοριών.

Στο

πρότυπο

του

μεσάζοντα

πληροφοριών (infomediary) μια εταιρεία συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες
για τους καταναλωτές και τις συνήθειες αγοράς τους και τις πωλεί στις
εταιρείες που μπορούν στην συνέχεια να τις αξιοποιήσουν για σημαντικά
σχέδια και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να τις
βοηθήσουν

να

εξυπηρετήσουν

καλύτερα

τους

πελάτες

τους.

Σε

αντάλλαγμα για τις πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους , η εταιρεία
προσφέρει συνήθως κάτι στους καταναλωτές, όπως δωρεάν περιεχόμενο
(πχ μουσική), μετρητά ή υπολογιστές. Ένας μεσάζων πληροφοριών
μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες για τις εταιρείες και τους
ιστοχώρους τους και να τις πωλήσει στους καταναλωτές. Οι μεσάζοντες
πληροφοριών μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους προτύπων . Το ένα
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είναι το πρότυπο που συλλέγει πληροφορίες και προτείνει στους
επισκέπτες του προσφορές και επιλογές προϊόντων που έχει βρει
(recommender system) και το δεύτερο είναι το πρότυπο που κάνει
εγγραφές συνδρομητών, στους οποίους δίνει τις πληροφορίες έναντι μιας
κάποιας συνδρομής (registration model).
Ο έμπορος. Το εμπορικό πρότυπο είναι το πρότυπο "e-tailer" στο
οποίο έμποροι χονδρικής και λιανικής πωλούν αγαθά και υπηρεσίες μέσω
του διαδικτύου. Τα αγαθά μπορούν να πωληθούν με τιμές καταλόγου ή
μέσω δημοπρασιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εικονικοί
έμποροι (virtual merchant) , οι έμποροι καταλόγου (catalog merchant) , η
δυνατότητα περιήγησης και αγορών (surf - and - turf) και ι πωλητές
ψηφιακών προϊόντων (bit vendor).
Ο Κατασκευαστής ( Manufacturer).

Σε αυτό το πρότυπο οι

κατασκευαστές προσπαθούν να φτάσουν απευθείας στους τελικούς
χρήστες μέσω του διαδικτύου αντί να περάσουν από έναν χονδρέμπορο ή
ένα λιανοπωλητή. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες
και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες με το να γνωρίζουν άμεσα τι
ακριβώς θέλουν. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του διαδικτύου και
των παραδοσιακών καναλιών διανομής είναι μια πρόκληση για τέτοιους
κατασκευαστές.

Προς το τέλος της δεκαετίας του

'90 η εταιρεία

κατασκευής υπολογιστών Compaq αποφάσισε να εγκαταλείψει τους
εμπόρους υπολογιστών που ήταν οι διανομείς της και στο εξής να
πηγαίνει άμεσα στους πελάτες . Οι διανομείς αντέδρασαν στις αλλαγές και
η Compaq αναγκάστηκε να επανεξετάσει τις αποφάσεις της.
Ο Συνεργάτης (Affiliate) . Στο πρότυπο του συνεργάτη ένας
έμπορος έχει συνεργαζόμενους ιστοχώρους οι οποίοι δίνουν πρόσβαση
με ένα κλικ (click - through) στον έμπορο. Κάθε φορά που ένας
επισκέπτης στην περιοχή του συνεργάτη κάνει κλικ στην περιοχή του
εμπόρου και αγοράζει κάτι , καταβάλλεται μια αμοιβή στο συνεργάτη,
συνήθως ένα ποσοστό των εσόδων.
Η κοινότητα (Community). Το πρότυπο της κοινότητας στηρίζεται
στην πίστη σε μια κοινότητα παρά στις συναλλαγές ή στο κέρδος. Οι
χρήστες έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των σχέσεων με τα άλλα μέλη
της κοινότητας τους και είναι πιθανό να επισκέπτονται τον ιστοχώρο της
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κοινότητας συχνά. Τα μέλη τέτοιας κοινότητας μπορούν να είναι μια πολύ
καλή ομάδα - στόχος αγοράς. Ένα καλό παράδειγμα είναι η I village.
To Συνδρομητικό (Subscription). Στο συνδρομητικό πρότυπο η
πρόσβαση σε έναν ιστοχώρο δεν είναι ελεύθερη . Τα μέλη καταβάλλουν
μια συνδρομή με αντάλλαγμα να λαμβάνουν περιεχόμενο υψηλής
ποιότητας. Μερικές περιοχές προσφέρουν πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους με ή χωρίς συνδρομή με αντίστοιχες διαφορές στην υπηρεσία που
παρέχουν. Τα συνδρομητικά πρότυπα εμπεριέχουν έναν ηθικό κίνδυνο :
μόλις οι πελάτες καταβάλουν τη συνδρομή , μερικές φορές χρησιμοποιούν
την υπηρεσία πολύ περισσότερο από ότι τη χρειάζονται. Η America Online
(AOL) το ανακάλυψε αυτό όταν εισήγαγε τη σταθερή τιμολόγηση
ανεξάρτητα από τη χρήση. Μερικοί πελάτες συνδέονταν και έμεναν
συνδεδεμένοι ακόμα και όταν δε χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία,
δεσμεύοντας έτσι τις τηλεφωνικές γραμμές.
Η Χρήση (Utility). Στο πρότυπο χρήσης οι εταιρείες πληρώνουν
ανάλογα με τη χρήση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοστολογούνται
ανάλογα με το χρόνο και το περιεχόμενο και οι χρήστες πληρώνουν
ανάλογα. (Γιάννης Πολλάλης - Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν , σελ.85 - 88)

2.2.3 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Όλα τα παραπάνω πρότυπα είναι διαφορετικά και εξυπηρετούν τις
ανάγκες επιχειρήσεων (προμηθευτών) και πελατών, έχουν όμως ένα κοινό
χαρακτηριστικό : Έχουν σαν σκοπό να αποφέρουν μακροπρόθεσμα κέρδη
για τους ιδιοκτήτες τους. Έτσι αντί να απαριθμήσουμε τα πολυάριθμα και
συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά πρότυπα σε διαφορετικούς
κλάδους .
Μια εταιρεία για να συνεχίσει να έχει κέρδη, πρέπει να προσφέρει
συνεχώς υπηρεσίες και προϊόντα που οι πελάτες εκτιμούν και οι
ανταγωνιστές δεν μπορούν να προσφέρουν. Η αξία για τους πελάτες
μπορεί να πάρει τη μορφή προϊόντων διαφοροποιημένων ή χαμηλότερου
κόστους. Μια τέτοια εταιρεία πρέπει επίσης να στοχεύσει σε κάποια
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τμηματοποιημένη (segment) αγορά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
έχουν το κατάλληλο μείγμα αξίας , δεδομένου ότι η αξία δεν είναι ίδια για
όλους τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά και η στόχευση των
προϊόντων είναι επίσης πολύ σημαντικά. Η προσφορά της σωστής αξίας
στους σωστούς πελάτες είναι ένα μέρος του προβλήματος.
Η εταιρεία πρέπει να τα προσφέρει και στις κατάλληλες τιμές. Οι
εταιρείες,

για

να

προσφέρουν

αξία

στους

πελάτες,

πρέπει

να

πραγματοποιούν τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτή την αξία.
Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν από ανθρώπους που
διοικούνται σωστά. Το πόσο καλά εκτελούν τα άτομα και οι εταιρείες τις
δραστηριότητες που προσθέτουν αξία είναι συνάρτηση των ικανοτήτων
τους που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συχνά
μια εταιρεία έχει περισσότερες από μια πηγές εισοδήματος , για
παράδειγμα, από διαφορετικά προϊόντα και πρέπει να τις λάβει υπόψη ,
όταν αποφασίζει την αξία που θα προσφέρει στους πελάτες , πως να την
τιμολογήσει, ποιες δραστηριότητες να εκτελέσει και ότι άλλο χρειάζεται.
Γενικά, ένα σωστά μελετημένο επιχειρηματικό πρότυπο είναι
κερδοφόρο. Εντούτοις , μόλις μια εταιρεία αρχίσει να βγάζει χρήματα, οι
ανταγωνιστές συνήθως θέλουν να μπουν και να κερδίσουν ένα μέρος της
αγοράς της, οπότε μια εταιρεία που απολαμβάνει κάποιο πλεονέκτημα
πρέπει να ανησυχεί και για την ικανότητα διατήρησης των κερδών. Πρέπει
να βρει τρόπους να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα και κάτω από
ανταγωνισμό , αναζητώντας τρόπους διατήρησης ή και ενίσχυσης του
ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. (Γιάννης Πολλάλης - Διονύσης
Γιαννακόπουλος, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, σελ. 88 - 89)
Στις καταναλωτικές αγορές τρία είναι τα βασικά επιχειρηματικά
μοντέλα : οι Πύλες (portals, Pure Navigators) , οι Δημιουργοί αγορών
(market

makers)

και

τα

Ηλεκτρονικά

καταστήματα

.

Αντίστοιχα

επιχειρηματικά μοντέλα των καταναλωτικών αγορών συναντάμε και στις
βιομηχανικές αγορές στην πλέον καινοτομική και σημαντική σε όγκο
συναλλαγών

μορφή

επιχειρηματικού

μοντέλου,

τις

βιομηχανικές

ηλεκτρονικές αγορές (B-to-B e-marketplaces, αναφερόμενα επίσης και ως
e-hubs)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ

3.1 ΟΙ ΠΥΛΕΣ

3.1.1 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Οι

διαδικτυακές

πύλες είναι

αντιπροσωπευτικές εταιρείες dot com

από

τις πρώτες

και

πλέον

που έπαιξαν - και εξακολουθούν

να παίζουν - σημαντικό ρόλο στη δομή της αγοράς του διαδικτύου. Η
προστιθέμενη αξία τους απέναντι στον πελάτη είναι η βοήθεια που τους
παρέχουν για να βρει αυτό που αναζητεί στο διαδίκτυο, οργανώνοντας,
διευκολύνοντας αλλά και επηρεάζοντας την περιήγηση του χρήστη στο
διαδίκτυο. Οι περισσότερες ξεκίνησαν ως μηχανές αναζήτησης και
σταδιακά εξελίχτηκαν σε ιστοσελίδες όπου κάποιος μπορεί όχι μόνο να
εντοπίσει άλλες ιστοσελίδες σχετικές με ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά και
πληροφορίες

γενικού

ενδιαφέροντος,

ειδήσεις

και

νέα,

παροχή

λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργαλεία δημιουργίας και
φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των χρηστών, καθώς και έμμεσες ή
άμεσες εμπορικές συναλλαγές (δημοπρασίες μεταξύ ιδιωτών, πωλήσεις
προϊόντων ή υπηρεσιών, κλπ.). Μέσω του επηρεασμού του χρήστη προς
συγκεκριμένα sites, οι πύλες αποτελούν πηγές άντλησης πελατών για τα
ηλεκτρονικά καταστήματα και τις λοιπές ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο
εξελίχτηκαν σε κομβικά σημεία ανάπτυξης της χρήσης του διαδικτύου και
του ηλεκτρονικού εμπορίου, δεδομένου ότι το 35% της κίνησης των
ηλεκτρονικών καταστημάτων προέρχεται από διαδικτυακές πύλες.
Ορισμένες
συγκεκριμένο

από

αυτές

τις

ιστοσελίδες

εστιάζονται

σε

ένα

θεματικό αντικείμενο ( αθλητικές ειδήσεις, επαγγελματικά

νέα, συμβουλές και προτάσεις για ταξίδια ή αγορά αυτοκινήτου, που τις
ονομάσαμε πληροφορικούς μεσάζοντες) και αναφέρονται ως κάθετες
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(vertical portals ή vortals), άλλες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων
και αγορών, αναφερόμενα ως οριζόντια. Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία
τους στηρίζεται στην προσέλκυση και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις
μεγάλου

αριθμού

χρηστών,

συνδέσμους

με

πολλές

και

έγκυρες

ιστοσελίδες, τον συνεχή εμπλουτισμό και ενημέρωσης του περιεχομένου
τους, την αξιοπιστία και αμεροληψία τους. Τα κόστη τους περιλαμβάνουν
τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, αλλά κυρίως τις δαπάνες
σε τεχνολογική υποδομή, ενώ

τα έσοδά τους προέρχονται από

πολλαπλές πηγές: διαφημίσεις που δεν αρκούν για τη βιωσιμότητα του
μοντέλου, τυχόν συνδρομητικές υπηρεσίες καθώς και αμοιβές από τρίτους
(referral fees). (Σέργιος Δημητριάδης - Γεώργιος Μπάλτας , Ηλεκτρονικό
Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ. 220 - 221)

3.1.2 Η ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Για τις

« dot.com » επιχειρήσεις η ισχυρή επωνυμία αποτελεί κρίσιμο

παράγοντα επιτυχίας, γιατί η σωστή διαχείριση της θα οδηγήσει σε
αναγνωσιμότητα που θα καθορίσει την επισκεψιμότητα η οποία με τη
σειρά της θα καθορίσει τα έσοδα της επιχείρησης :
S Από πωλήσεις
S Από διαφημίσεις
S Από προμήθειες αγορών
S Από την πώληση καταλόγων διευθύνσεων e-mail.
Η πρωτοπορία στο Διαδίκτυο με την καθιέρωση ενός ονόματος και
την απόκτηση πελατείας αποτελεί σημαντική ευκαιρία εδραίωσης στην
αγορά διότι από τη φύση του το Διαδίκτυο :
S Αποτελεί μια εντελώς ανοιχτή αγορά
S Επιβάλλει χαμηλά εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών
S Δεν έχει δομή που να διευκολύνει την αναζήτηση
Έτσι η διαφοροποίηση από τους << σε απόσταση ενός κλικ >>
ανταγωνιστές δυσκολεύει εξαιρετικά. Οι περισσότερες νεοεμφανιζόμενες
επιχειρήσεις αφιερώνουν μέχρι και το 90% των κεφαλαίων τους που
αντλούν από δημόσιες προσφορές στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Οι
dot coms δαπάνησαν το 2000 1.7 δις $ σε διαφήμιση. Τα ποσά αυτά
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δαπανώνται σε συνδυασμό on και off - line μέσων προώθησης ενώ
επιστρατεύονται και νέοι , πολύ φθηνότεροι τρόποι που έχει αναδείξει το
Διαδίκτυο.

3.1.3 Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η επιλογή του ονόματος αποτελεί το πρώτο στάδιο πολιτικής
επωνυμίας το διαδίκτυο επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στο όνομα από
ότι η φυσική αγορά :
1. θα πρέπει να αντιστοιχεί στη διεύθυνση της ιστοσελίδας
2. να είναι περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων
3. να μην περιέχει κενά
4. να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες
5. να συσχετίζεται κατά το δυνατόν με το αντικείμενο της ιστοσελίδας
Η επίτευξη της αναγνωσιμότητας αποτελεί απλά την αναγκαία αλλά
μη ικανή συνθήκη επιτυχίας. Το κλειδί της αποδοχής, της καθιέρωσης και
της μακροχρόνιας επιβίωσης μιας επωνυμίας έγκειται :
S Στο περιεχόμενο της
S Στην ικανότητα της να προσφέρει στον πελάτη αυτό που του
υπόσχεται
Στο

επίπεδο

της

μεμονωμένης

συναλλαγής

η

αξία

που

προσφέρεται στον πελάτη είναι συνάρτηση των εξής παραγόντων της
ποικιλίας και της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων , της
διαθεσιμότητας προϊόντων , της έγκαιρης και

σύμφωνα

με τους

προκαθορισμένους όρους παράδοσης. Γενικά η εικόνα μιας επιχείρησης
στηρίζεται κατά πολύ στην καθημερινή εμπειρία και πραγματικότητα που
προσφέρει

στον

πελάτη.

Η

διαδικτυακή

επιχείρηση

έχει

ακόμα

περισσότερες ευκαιρίες για να αυξήσει την προσφερόμενη αξία στον
πελάτη.
Η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία προσφέρει δυνατότητα
συχνότερης , στοχευόμενης και εξατομικευμένης επαφής επικοινωνίας με
τον πελάτη, φέρνοντας τον πιο κοντά στην επιχείρηση. Επίσης , οφείλει να
ενημερώνει τον καταναλωτή ώστε να κάνει την καλύτερη για αυτόν
επιλογή και παράλληλα να του δίνει συμβουλές για καλύτερη χρήση του
προϊόντος.

Η επιχειρηματικότητα

της

επιτάσσει

να

ενισχύσει
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δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με άλλους καταναλωτές ( δημιουργία on
- line κοινοτήτων ) και να δημιουργήσει ειδικά ερωτηματολόγια με ειδικούς
του αντικειμένου ( on - line forums ) . Οφείλει να επιδιώξει το συνεχή
εμπλουτισμό της σχέσης της με τους πελάτες, να διευρύνει την επιφάνεια
επαφής μαζί του και να τον μετατρέψει σε ενεργό συνομιλητή της. Έτσι το
όνομα και το site της επιχείρησης μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για
τον πελάτη, γεγονός που της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

3.1.4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DOT.COM

Η διαφήμιση αποτελεί τον κλασσικό τρόπο γνωστοποίησης ενός
site και είτε γίνεται μέσω διαδικτύου είτε με τον παραδοσιακό τρόπο . Η
παραδοσιακή προώθηση των sites τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος ,
αφίσες, απορροφά ακόμη τα 2/3 της συνολικής δαπάνης προώθησης των
sites. Όσον αφορά τις καμπάνιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλές
εταιρείες θεώρησαν τη χρήση του e-mail ως το πλέον φθηνό και
ενδεδειγμένο τρόπο να αγγίξουν τους υποψήφιους πελάτες τους .
Αντλώντας ηλεκτρονικές διευθύνσεις από το διαδίκτυο έστειλαν μαζικά
διαφημιστικά e-mails προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των παραληπτών (
spamming ) .
Τέλος , ο όρος affiliation αποτελεί μια σχέση win - win. Affiliation
είναι η συμφωνία μεταξύ ενός εμπορικού κυρίως site και ενός άλλου, κατά
την οποία το δεύτερο διατηρεί μόνιμο και αποκλειστικό σύνδεσμο προς το
πρώτο, με αντάλλαγμα ένα ποσοστό επί των αγορών, των επισκέψεων ή
των clicks που θα πραγματοποιήσουν στο πρώτο site οι επισκέπτες που
προήλθαν από το δεύτερο. Κάθε affiliate αποτελεί μία επιπλέον βιτρίνα
στο διαδίκτυο για το ηλεκτρονικό κατάστημα πολλαπλασιάζοντας και την
αναγνωσιμότητα και τις δυνητικές πωλήσεις.
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3.1.5 AFFILIATE MARKETING

Η

χρησιμοποίηση

του

ιντερνέτ

για

εμπορικούς

και

για

επιχειρηματικούς λόγους έφερε - μεταξύ άλλων - πού σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται. Το ιντερνέτ
έφερε σημαντικές αλλαγές και στο μάρκετινγκ και εφαρμόζονται τεχνικές
που τώρα τελευταία συναντάμε ολοένα και πιο συχνά όπως το affiliate
marketing.

Στο affiliate marketing, το οποίο λέγεται και associate

marketing. Στην τεχνική αυτή όπως , όπως και σε πολλές άλλες
καινοτομίες, το Amazon ήταν από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη εταιρεία που
το εφάρμοσε.
Τόσο η λογική όσο και η εφαρμογή του είναι εξαιρετικά απλές. Οι
συνεργάτες (affiliates) μιας εταιρείας τοποθετούν στο web site τους έναν
σύνδεσμο , ο οποίος προτρέπει τους επισκέπτες του να επισκεφθούν το
web site μιας εταιρείας (αυτής που εφαρμόζει το Affiliate Marketing) ή να
αγοράσουν κάποιο(α) από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Σε

αντάλλαγμα , ο συνεργάτης λαμβάνει ένα ποσοστό από τις πωλήσεις
αυτές. Τα πλεονεκτήματα του Affiliate Marketing είναι αρκετά και
σημαντικά . Γι ‘ αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από τις Virtual
κυρίως εταιρείες (Amazon.com,AOL), αλλά και από παραδοσιακές που
επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν στο internet (Dell, Barnes & Noble). Οι
πρώτες το χρησιμοποίησαν κυρίως για να γίνουν γρήγορα γνωστές σε
πολλούς καταναλωτές - πελάτες , οι δεύτερες κυρίως για να αυξήσουν τον
όγκο των πωλήσεων τους.
Το Amazon ειδικότερα αποτελεί το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα
Affiliate Marketing. Δεν περιορίζεται μόνον όμως σε εταιρείες που πωλούν
αγαθά ή υπηρεσίες. Και στα sites περιεχομένου και τα ειδησεογραφικά
sites

είναι

αρκετά

δημοφιλές

(ecommercetimes.com,

mad.gr).

Το

ισχυρότερο σημείο του Affiliate Marketing, από την πλευρά των εμπόρων ,
είναι το γεγονός ότι πληρώνουν με βάση την πραγματική απόδοση και
αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος. Συνήθως το Marketing ξοδεύει χρήματα
προσδοκώντας ότι θα πετύχει τους στόχους του (ενδυνάμωση εικόνας,
αύξηση αναγνωσιμότητας, αύξηση πωλήσεων, κτλ.) . Στην περίπτωση,
του Affiliate Marketing όμως το τίμημα καταβάλλεται αφού επιτευχθεί ο
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στόχος , οι affiliates πληρώνονται μόνον εάν πραγματοποιηθεί κάποια
πώληση. Και φυσικά παρέχει δωρεάν δημοσιότητα. Διότι πληρώνει μόνο
για τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και όχι για όλους εκείνους τους
επισκέπτες των Affiliates sites που εκτέθηκαν σε ένα μήνυμα σχετικό είτε
με την επιχείρηση είτε με τα προϊόντα της. Επιπλέον, οι Affiliates τις
περισσότερες φορές είναι σε θέση να κάνουν πολύτιμες παρατηρήσεις και
σχόλια σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών της
επιχείρησης που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνική.
Τα οφέλη από το Affiliate Marketing επεκτείνονται και στους
Affiliates. Έχουν τη δυνατότητα πού εύκολα και χωρίς κανένα κόστος να
κερδίσουν χρήματα ουσιαστικά χωρίς να κάνουν τίποτα. Κάποιος άλλος
αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά μιας online πώλησης -που δεν είναι και
λίγα- (εκκαθάριση πληρωμών , μεταφορά, παράδοση, συσκευασία και ο
affiliate απλώς εισπράττει... Και όταν με το καλό η επιχείρηση που
προωθούν οι Affiliates γίνει επιτυχημένη , ευρέως γνωστή και κερδίσει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όλη αυτή η θετική εικόνα μεταφέρεται
αυτόματα και στους Affiliates . Υπάρχουν web sites που γίνονται Affiliates
του Amazon, για παράδειγμα,

περισσότερο για να

μπορούν να

διαφημίζουν τη συνεργασία τους μαζί του παρά για να έχουν κέρδη από
τυχόν πωλήσεις. Το Amazon έχει 500,000 sites

ανά τον κόσμο που

προτείνουν δωρεάν links προς το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Σε
αντάλλαγμα το Amazon προσφέρει 15% προμήθεια για κάθε αγορά
βιβλίου και μηνιαία αναφορά για τα βιβλία που αγοράστηκαν.
Εξαιρετικά
περίπτωση.

Όλοι

καλό

ακούγεται

κερδίζουν οι

το

Affiliate

έμποροι

, οι

Marketing,
συνεργάτες

Win-Win
και

οι

καταναλωτές. Στη σύλληψη και στην ιδανική του εφαρμογή είναι . Αλλά
εγκυμονεί κινδύνους όταν δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις, κι όταν
εφαρμόζεται βιαστικά και χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και στόχους. Όταν
κάποιος το εφαρμόζει μόνο και μόνο επειδή έχει τη δυνατότητα να το
κάνει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τόσο για τους Affiliates όσο για τις
επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν είναι η ίδια η συνεργασία των δύο μερών
και η ταύτιση που εκούσια ή ακούσια επέρχεται στα μάτια και την αντίληψη
των πελατών. Γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέγουν τους
affiliates με τα ίδια αυστηρά κριτήρια που θα επέλεγαν οποιοδήποτε άλλο
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συνεργάτη τους. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να θυσιάζεται
η ποιότητα για χάρη

της ποιότητας.

Καλό είναι

να έχετε όσο

περισσότερους affiliates , αλλά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τέτοια
που θα ταιριάζουν με την εταιρεία σας και με την εικόνα που θέλετε να
έχουν οι άλλοι για εσάς.
Οι βασικές αρχές επιχειρηματικής πρακτικής και μάρκετινγκ δεν
αναιρούνται, έχουν ισχύ και στις νέες τεχνικές. Και αυτό ισχύει και για τους
affiliates. Δεν θα πρέπει για χάρη ενός κάποιου χρηματικού κέρδους να
θυσιάσετε την εικόνα σας. Φανταστείτε μια οικολογική οργάνωση για
παράδειγμα να συμμετέχει στο affiliate marketing πρόγραμμα μιας
εταιρείας η οποία πουλά γούνες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αποκτήσει
μια επιχείρηση πάρα πολλούς affiliates πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή όχι
γρηγορότερα από όσο αντέχει η ίδια να τους εξυπηρετήσει. Οι πολλοί
affiliates θα δημιουργήσουν πιθανότατα πολλούς επισκέπτες και ίσως
πολλούς πελάτες. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά.
Τέλος να αναφέρουμε ως παράδειγμα προς αποφυγήν κάποιες
επιχειρήσεις , οι οποίες θεώρησαν ότι πρέπει να προπληρώσουν τους
affiliates πιστεύοντας ότι οι πωλήσεις που θα πραγματοποιούνταν με τη
βοήθεια τους ήταν εγγυημένες. Αναίρεσαν την ίδια την φύση του affiliate
marketing και το πλήρωσαν ακριβά. Οι περισσότερες οδηγήθηκαν στην
χρεοκοπία. (Σέργιος Δημητριάδης -

Γεώργιος Μπάλτας, Ηλεκτρονικό

Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ. 292 - 295)
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3.2 Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ
3.2.1 ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πρόκειται

για εταιρείες ενδοιασμούς μεταξύ προσφοράς

και

ζήτησης, που δημιουργού και αναπτύσσουν κοινότητες αγοραστών και
προμηθευτών μεσολαβώντας ταυτόχρονα με διάφορους τρόπους στις
συναλλαγές μεταξύ τους, αναλαμβάνοντας την διαπίστευση προμηθευτών
και αγοραστών παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει

μορφές συναλλαγών

καταναλωτών με καταναλωτές (Consumer, Consumer-to- Consumer, Peer
- to Peer), όπως οι μικρές αγγελίες ή οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες μεταξύ
ιδιωτών,

καθώς

και

επιχειρήσεων

με

καταναλωτές

(Business-to-

Consumer), όπως η συγκέντρωση ατομικών αγορών και η ομαδοποίησή
τους για επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς, τα ηλεκτρονικά γραφεία
εύρεσης εργασίας (www.kariera.gr) κλπ.
Ως τυπικό και γνωστό παράδειγμα μπορεί να αναλυθεί το
επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας eBay:
•

Ως προς τη δομή της προσφερόμενης αξίας, η εταιρεία προτείνει ένα

site

δημοπρασιών όπου οι πωλητές και οι αγοραστές μπορούν ν

διαπραγματεύονται άμεσα, χωρίς περιορισμούς προϊόντων ή υπηρεσιών.
Σε αυτό το περιβάλλον δημιουργούνται συνθήκες καθορισμού τιμών με
τρόπο δυναμικό και διαδικαστικό. Ένα σύστημα πιστοποίησης επιτρέπει
την εμπιστοσύνη μεταξύ συναλλασσομένων.
•

Τα έσοδα στηρίζονται σε συνδυασμό πηγών : χαμηλό κόστος
εγγραφής,

συμπληρωματικά

έσοδα

από

επιπλέον

δυνατότητες

(φωτογραφία του προς πώληση αντικειμένου, προβολή και καλή θέση
στους καταλόγους, κ.λπ.), χαμηλή προμήθεια επί των συναλλαγών και
συμπληρωματικά, διαφημίσεις.
•

Για την προσέλκυση πελατών η εταιρεία έχει συνάψει συμμαχίες με
sites που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.

•

Στην αλυσίδα αξίας της αγοράς τοποθετείται ως ενδιάμεσος που
αναλαμβάνει

την

πώληση

από

καταναλωτή

σε

καταναλωτή,

υποκαθιστώντας τους " κλασσικούς " μεσάζοντες στην αγορά της
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πώλησης

μεταχειρισμένων

προϊόντων

και

των

αιθουσών

δημοπρασιών.
•

Η οργάνωσή της είναι ιδιαίτερα απλή δεδομένου ότι αναλαμβάνει την
διαδικασία της δημοπρασίας και τη " συνάντηση " αγοραστών πωλητών. Μετά τη συμφωνία, τα αντικείμενα αποστέλλονται απευθείας
από τον πωλητή στον αγοραστή. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν
ασχολείται ούτε με την αποστολή ούτε με την πληρωμή, και έτσι δεν
επιβαρύνεται ούτε με αποθέματα, ούτε με διακίνηση, ούτε με δύναμη
πωλητών. (Σέργιος Δημητριάδης - Γεώργιος Μπάλτας , Ηλεκτρονικό
Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ. 221 - 222)

3.2.2 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Στη δημοπρασία ο πωλητής ζητά προσφορές από πολλούς
αγοραστές και πωλεί στον αγοραστή που κάνει την καλύτερη προσφορά.
Αυτό αφαιρεί το δεύτερο μειονέκτημα της ένα προς ένα διαπραγμάτευσης.
Ένα πρόβλημα με τις δημοπρασίες είναι ότι οι αγοραστές μπορούν να
συνεννοηθούν για να συγκρατήσουν χαμηλά την τιμή ενός προϊόντος ή οι
πωλητές μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των προς πώληση
προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Το άλλο πρόβλημα στις δημοπρασίες με
τον παραδοσιακό τρόπο είναι η δυσκολία στη συγκέντρωση πολλών
αγοραστών και πωλητών.
Αυτή η δυσκολία εκθέτει τους συμμετέχοντες σε δημοπρασίες στον
κίνδυνο να μη συγκεντρώσει η δημοπρασία τους καλύτερους αγοραστές
και πωλητές, πράγμα που δεν ισχύει στην ένα προς ένα διαπραγμάτευση .
Οι μεγάλες κοινότητες του διαδικτύου, εντούτοις, συγκεντρώνουν πολλούς
πωλητές και

αγοραστές,

περιορίζοντας πολύ

αυτό το πρόβλημα.

Επιπλέον, μεγάλοι δικτυακοί τόποι δημοπρασιών όπως το θβ8γ έχουν
αναπτύξει

προγράμματα

που

επιτρέπουν

στους

αγοραστές

να

αξιολογούνται μεταξύ τους , καθορίζοντας για τον καθένα , ένα δείκτη
αξιοπιστίας. Αυτό βοηθάει αρκετά στο να ελαττώνονται οι φόβοι για
συνεργασία με σκοπό την κερδοσκοπία.
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Σε μια αντίστροφη δημοπρασία (Reverse auction) οι πωλητές
αποφασίζουν αν θα εκπληρώσουν τις εντολές πιθανών αγοραστών. Ένας
αγοραστής προτείνει μια τιμή για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Οι πωλητές
έπειτα αποφασίζουν εάν θα δεχτούν ή θα απορρίψου την προσφορά . Ο
δικτυακός τόπος Priceline.com ήταν ένας από τους πρωτοπόρους του
προτύπου της αντίστροφης δημοπρασίας. Ένας χρήστης της Priceline
προτείνει μια τιμή που είναι πρόθυμος να πληρώσει, για παράδειγμα μια
εναέρια μεταφορά μεταξύ των σημείων Α και Β σε μια ορισμένη ημέρα. Η
Priceline παρουσιάζει αυτές τις πληροφορίες στις αεροπορικές εταιρείες οι
οποίες και εξετάζουν εάν ενδιαφέρονται.
Εάν μια αεροπορική εταιρεία είναι πρόθυμη να πωλήσει τα εισιτήρια
σε εκείνη την τιμή , η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται και η Priceline
παίρνει προμήθεια από τον πωλητή. Το σύστημα αυτό επιτρέπει και τη
διαφοροποίηση των τιμών από τους πωλητές , επειδή ο αγοραστής δεν
ξέρει πόσου είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και οι άλλο αγοραστές . Η
αντίστροφη δημοπρασία δεν είναι τόσο καλή για τους πωλητές όσο μια
κανονική δημοπρασία , δεδομένου ότι ένας έξυπνος αγοραστής μπορεί να
καρπωθεί ολόκληρο το περιθώριο κέρδους του πωλητή.

3.3 Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.3.1 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Είναι παραγωγή ή έμποροι (διανομείς) που πωλούν ηλεκτρονικά
και άμεσα στους ιδιώτες πελάτες τους προϊόντα ή / και υπηρεσίες.
Αποτελεί

σήμερα

επιχειρήσεων

την

πλέον

διαδεδομένη

μορφή

διαδικτυακών

, αν και τη λιγότερο καινοτομική σε σχέση με τις δύο

προηγούμενες. Η λειτουργία τους διαφέρει σημαντικά από αυτή των "
παραδοσιακών " καταστημάτων ως προς τη δομή κόστους λειτουργίας,
την οργάνωση ( αποθήκη, logistics, προσωπικό, εξυπηρέτηση μετά τη
πώληση), το εύρος πελατείας και προσφερόμενων προϊόντων και την
τεχνολογική υποδομή.

Η επιτυχία τους στηρίζεται

στη δημιουργία

αναγνωσιμότητας και την προσέλκυση αγοραστών, στη διαφοροποίηση
από τους ανταγωνιστές, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
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τεχνολογικής υποδομής. Ως παράδειγμα επιχειρηματικού μοντέλου ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος περιγράφουμε την περίπτωση της εταιρείας
Amazon.
• Ως προς τη δομή της προσφερόμενης αξίας στον πελάτη η εταιρεία
πρότεινε από την αρχή ένα πολύ μεγάλο εύρος βιβλίων, προσβάσιμο από
το σπίτι και με παράδοση στο σπίτι, βασισμένο στο διαδίκτυο για τις ροές
πληροφοριών και σε εφοδιαστικό δίκτυο για τις ροές των προϊόντων. Ενώ
ο ανταγωνιστής και ηγέτης της "κλασσικής" αγοράς Barnes & Nobles
(www.barnes&nobles.com) πρότεινε 200.000 βιβλία διαθέσιμα σε ένα
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων, η Amazon πρότεινε 4.000.000 βιβλία σε ένα
δίκτυο 25.000.000 ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη συνέχεια προστέθηκαν
υπηρεσίες όπως η εξατομίκευση

του περιεχομένου,

ο κατάλογος

ημερομηνιών γενεθλίων, γνώμες και κριτικές για τα βιβλία κ.λπ. Όταν η
πελατεία αναπτύχθηκε και φάνηκε πιστή, η εταιρεία επεκτάθηκε σε άλλα
προϊόντα όπως η μουσική, τα παιγνίδια, κλπ. Έχοντας δημιουργήσει μια
τεράστια πελατειακή βάση, η Amazon ανέπτυξε marketplace όπου μπορεί
κάποιος (ιδιώτης ή / και επαγγελματίας) να πουλήσει προϊόντα.
• Τα έσοδα προέρχονται κατ’ αρχάς από την πώληση των βιβλίων. Στη
συνέχεια, διαφοροποιούμενοι από την Barnes & Nobles, η Amazon
εισήγαγε την ετήσια συνδρομή (τα 2/3 των "πρώτων" αγοραστών κάνουν
επαναλαμβανόμενες αγορές) που προσφέρει μειωμένες τιμές και επιπλέον
υπηρεσίες.
• Ως προς το δίκτυο συνεργατών,

η εταιρεία ανέπτυξε ένα δίκτυο

εκατοντάδων χιλιάδων affiliates, άλλων ιστοσελίδων που παραπέμπουν
στην Amazon για αγορές, κερδίζοντας προμήθεια 8%-15% .Επίσης για την
διεύρυνση

των

προσφερόμενων

προϊόντων

συνεργάζεται

με

ήδη

υπάρχουσες εταιρείες στης οποίες πρότεινε την ηλεκτρονική της βιτρίνα,
πελατεία και εφοδιαστικές λειτουργίες.
• Ως προς την αλυσίδα αξίας της αγοράς, η Amazon αποτελεί κλασσικό
παράδειγμα διανομέα που συνεργάστηκε άμεσα με τους εκδότες και
απευθύνθηκε άμεσα στους τελικούς πελάτες χωρίς δίκτυο καταστημάτων,
αναλαμβάνοντας η ίδια τις λειτουργίες εφοδιασμού και εξυπηρέτησης του
πελάτη.
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• Ως προς την οργάνωση και τα κόστη, ελαχιστοποίησε τις επενδύσεις σε
πάγιες εγκαταστάσεις (κεντρικές αποθήκες, αλλά όχι καταστήματα),
μειώνοντας τα αποθέματα, αναλαμβάνοντας όμως το κόστος διακίνησης
και παράδοσης στον πελάτη.
Μία

συμπληρωματική

ενδιαφέρουσα

κατηγοριοποίηση

που

προτάθηκε πρόσφατα βασίζεται, αντί στη θέση της εταιρείας στην αλυσίδα
αξίας, στο στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας στο οποίο εστιάζεται η
προστιθέμενη αξία της επιχείρησης, εφόσον το διαδίκτυο προσφέρει
διαφορετικά

οφέλη

στους αγοραστές ανάλογα

με το στάδιο της

αγοραστικής απόφασης, οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίσουν σε ποια
στάδια της αγοραστικής διαδικασίας του προϊόντος / υπηρεσίας τους
αποδεικνύεται κρίσιμος ο ρόλος του διαδικτύου και να διαμορφώσουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο (προσφερόμενη αξία και πηγές εσόδων)
αντίστοιχα.
Ακολουθώντας αυτή τη λογική, διακρίνονται πέντε επιχειρηματικά
μοντέλα :
1.

Navigator, που αντιστοιχούν στις διαδικτυακές πύλες, των οποίων
η

επιτυχία

βασίζεται

στην

άριστη

επιλογή,

συσσώρευση,

κατηγοριοποίηση και προσφορά πληροφοριών με ακρίβεια, ευκολία
και πληρότητα.
2.

Δημιουργοί προϊόντων, εταιρείες παραγωγής φυσικών προϊόντων
που τα διακινούν άμεσα μέσω του διαδικτύου, και οι οποίοι
οφείλουν να τοποθετηθούν και να προσφέρουν αξία σε όλα τα
στάδια της αγοραστικής διαδικασίας, συνδυάζοντας on-line και off
line δίκτυα πρόσβασης και επικοινωνίας με τους πελάτες της και
στηριζόμενοι

στην

ισχυρή

τους

επωνυμία

για

προσέλκυση

πελατών.
3.

Παροχής εξειδικευμένων συμβουλών (expertise providers), οι
οποίοι βοηθούν τους αγοραστές στη σωστή επιλογή τους σε
πολύπλοκες ή υψηλής αξίας / κινδύνου αγορές. Θα πρέπει να
κατέχουν

αποκλειστικό

περιεχόμενο

και

να

εγγυώνται

την

ανεξαρτησία τους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών
τους.

Αντιστοιχεί

κυρίως

σε

εξειδικευμένους

πληροφορικούς

μεσάζοντες.
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4.

Μεσάζοντας συναλλαγών (transaction facilitator). Παρέχουν
τεχνολογία και standards για on-line συναλλαγές για λογαριασμό
ιδιωτών ή/και επιχειρήσεων, μεσολαβώντας μεταξύ αγοραστών και
πωλητών.

Τα e-marketplaces

και οι λοιποί market makers

εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία.
5.

Επιχειρήσεις εφοδιασμού (logistics operators). Αναλαμβάνουν
την διεκπεραίωση της παραγγελίας, τη διακίνηση αποθεμάτων, την
παράδοση, τις επιστροφές φυσικών προϊόντων που πωλούνται
ηλεκτρονικά, κυρίως από άλλες επιχειρήσεις. Καλύπτουν έτσι ένα
πολύπλοκο και εξειδικευμένο κομμάτι της on-line πώλησης που
είναι

κρίσιμο,

και

εκτός

των

βασικών

ικανοτήτων

(core

competencies) των προμηθευτών.
Η
δεδομένου

κατηγοριοποίηση
ότι

αυτή

περιλαμβάνει

συμπληρώνει
τις

την

προαναφερθείσες

προηγούμενη
κατηγορίες,

προσθέτοντας τις επιχειρήσεις εφοδιασμού και διακρίνοντας ιδιαιτέρως
τους

παροχής

εξειδικευμένων

πύλες/πληροφορικούς
συμπεριλαμβάνονται

μεσάζοντες.
και

συμβουλών
Επίσης

σε
σε

σχέση

αυτά

τα

με

τις

μοντέλα

μη καθαρά διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Να

υπογραμμίσουμε τέλος ότι η χρησιμότητα των κατηγοριοποιήσεων έγκειται
στην

κατανόηση

των

βασικών

αντιπροσωπευτικών

περιπτώσεων,

λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε επιχείρηση θα καθορίζει ένα σχεδόν
μοναδικό επιχειρηματικό

μοντέλο,

το δικό της

μείγμα των πέντε

διαστάσεων που παρουσιάσαμε και που μπορεί να καλύπτει περισσότερες
της μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες-τύπους. (Σέργιος Δημητριάδης Γεώργιος Μπάλτας , Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ. 222 225)
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Ο

πίνακας

3.3.1

παρουσιάζει

αντιπροσωπευτικά

παραδείγματα των τριών αυτών κατηγοριών
In.gr
Ecommercetimes.com
Πύλες

Yahoo.com
Aytobytel.com
Sound.gr

Ibid.gr
Etrade.com
Δημιουργοί αγορών

Ubid.com
Travelocity.com
Tassas.gr

Ηλεκτρονικά

Amazon.com

καταστήματα

Cdnow.com
Shop.gr

( Σέργιος Δημητριάδης - Γεώργιος Μπαλτάς, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
Μάρκετινγκ, σελ 224)

3.3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα των καταναλωτικών αγορών
συναντάμε και στις βιομηχανικές αγορές. Για να αποφύγουμε επαναλήψεις
σχετικές με την προηγούμενη παράγραφο θα εστιάσουμε την παρουσίασή
μας στην πλέον καινοτομική και σημαντική σε όγκο συναλλαγών μορφή
επιχειρηματικού μοντέλου, τις βιομηχανικές ηλεκτρονικές αγορές (B-to-B emarketplaces, αναφερόμενα επίσης και ως e-hubs). Στη συνέχεια του
κειμένου θα χρησιμοποιήσουμε τη συντομογραφία " B2Be-M ".
«Συγκριτική μελέτητων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται
από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις»

53

Ένα B2Be-M μπορεί να περιγραφεί ως μία ιδεατή on-line αγορά
όπου αγοραστές, προμηθευτές, διανομείς και πωλητές βρίσκουν και
ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπορεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους
μέσα

από

τη

συγκέντρωση

πληροφοριακών

πυλών,

εμπορικών

συναλλαγών και εργαλείων συνεργασίας1151.
Τα B2Be-M μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τέσσερα
βασικά χαρακτηριστικά τους που είναι τα εξής :

1)

Η εστίαση

του

B2Be-M

σε

μια

αγορά

ή

το

είδος

προϊόντος/υπηρεσίας.

Οι βιομηχανικές προμήθειες διακρίνονται σε δύο είδη inputs:
κατασκευαστικά inputs: Τα κατασκευαστικά inputs είναι κατά κύριο λόγο
οι πρώτες ύλες και τα συστατικά που εντάσσονται άμεσα σε ένα προϊόν ή
σε μία διαδικασία παραγωγής. Τα υλικά αυτά διαφοροποιούνται σημαντικά
από

βιομηχανία

εξειδικευμένους

σε
στον

βιομηχανία
κλάδο

και

αγοράζονται

προμηθευτές.

Τα

συνήθως

αντίστοιχα

από

B2Be-M

ονομάζονται " κάθετα " λόγο τις εξειδίκευσής τους και απαιτούν ιδιαίτερες
διαδικασίες εφοδιασμού (μεταφοράς, ρυθμού παράδοσης, αποθήκευσης).
λειτουργικά inputs: τα λειτουργικά inputs δεν αποτελούν μέρος του
τελικού προϊόντος. Είναι συνήθως τα προϊόντα συντήρησης και επισκευής
( Maintenance Repair Operating - MRO goods), τα οποία περιλαμβάνουν
βοηθητικά προϊόντα, ανταλλακτικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη
λειτουργία του κυρίως προϊόντος και γενικότερα της εταιρείας (εξοπλισμός
γραφείων, αεροπορικά εισιτήρια, βιομηχανικός καθαρισμός, φωτοτυπικά
μηχανήματα).

Οι ανάγκες για την κατηγορία αυτή προϊόντων δεν

διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από κλάδο σε κλάδο και οι πελάτες τα
προμηθεύονται από " οριζόντιες " αγορές, αγορές / προμηθευτές που
εξυπηρετούν όλες τις βιομηχανίες.
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2)

Ο τύπος προμήθειας και η αντίστοιχη αγοραστική διαδικασία.

Εδώ διακρίνονται δύο κύριες μέθοδοι:
Συστηματικές προμήθειες (systematic sourcing): Οι συστηματικές
προμήθειες λειτουργούν μέσω διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές
και με την υπογραφή συμβολαίων. Πρόκειται συνήθως για μακροχρόνιες
συναλλαγές όπου αναπτύσσονται στενές σχέσεις μεταξύ αγοραστών και
πωλητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα B2Be-M υποστηρίζουν μία συνεχή
συνεργασία και ροή συναλλαγών μεταξύ συγκεκριμένων (και μικρού σε
αριθμού) γνωστών μεταξύ τους επιχειρήσεων, προσφέρονται υπηρεσίες
και εργαλεία στενής ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας.
περιστασιακές

προμήθειες

(spot

sourcing):

Αντίθετα,

στις

περιστασιακές προμήθειες ο στόχος του αγοραστή είναι να εκπληρώσει
μία άμεση και πιθανώς έκτακτη ανάγκη με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος
(εμπόριο

τυποποιημένων

και

βασικών

προϊόντων

όπως

χάλυβα,

πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών εμπίπτουν σε αυτή τη
κατηγορία). Σε αυτές τις ανάγκες αντιστοιχούν κυρίως τα B2Be-M
δημοπρασιών, όπου μεγάλος αριθμός προμηθευτών και αγοραστών
αναζητούν να καλύψουν τη συγκεκριμένη ανάγκη τους τη συγκεκριμένη
στιγμή.

3) Ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας τους και οι υπηρεσίες που
προσφέρουν.
Η πρώτη μορφή B2Be-M βασίζεται στη συγκέντρωση καταλόγων
προμηθευτών για να διευκολύνουν την αναζήτηση, τη σύγκριση και τη
συναλλαγή για τους αγοραστές (aggregation mechanism). Ορισμένα από
αυτά τα B2Be-M επιτρέπουν on-line αγορά μέσω της πλατφόρμας του
B2Be-M, ενώ άλλα ενημερώνουν απλά για τη διαθεσιμότητα των
εμπορευμάτων

και

τις

τιμές

τους,

αφήνοντας

την

εμπορική

διαπραγμάτευση και συναλλαγή στην άμεση off-line επαφή μεταξύ
αγοραστή και προμηθευτή.
Σε

αγορές

κατακερματισμένες

όπου

ο

μεγάλος

αριθμός

προμηθευτών και αγοραστών είναι δύσκολο να " συναντηθεί ", ή όταν το
εύρος και το βάθος των γραμμών προϊόντων είναι μεγάλο, το B2Be-M
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μειώνει τα κόστη αναζήτησης, βοηθά στη διαφάνεια και τη ρευστότητα της
αγοράς, ανοίγοντας αγορές και δυνατότητες σε πολλές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Για

παράδειγμα,

στην

ευρωπαϊκή

αγορά

ιατρικού

εξοπλισμού όπου υπάρχουν περισσότεροι από 5.000 κατασκευαστές, οι
περισσότεροι των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος
εντοπισμού ενός συγκεκριμένου εξοπλισμού σε " καλή " τιμή είναι ιδιαίτερα
υψηλό,

δεδομένου ότι οι γενικές επιχειρηματικές πύλες δεν καλύπτουν

ικανοποιητικά τόσο εξειδικευμένες ανάγκες. Ταυτόχρονα, οι προμηθευτές
αποκτούν ένα οικονομικό

μέσο προβολής τους και προσέλκυσης

άγνωστων και δύσκολα εντοπίσιμων δυνητικών πελατών.
Το ίδιο μοντέλο λειτουργεί αντίστοιχα από την πλευρά των
αγοραστών με τη μορφή συγκέντρωσης παραγγελιών από διάφορους
πελάτες για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Το όφελος τις μικρές
επιχειρήσεις είναι ότι μπορούν να επωφεληθούν καλύτερων όρων αγοράς
( χαμηλές τιμές ) παρόμοιων με εκείνους των μεγάλων εταιρειών
(www.groupbuying.co.uk).

Παράλληλα,

οφέλη

αντλούν

και

οι

προμηθευτές οι οποίοι μπορούν να γίνουν γνωστοί και να προσελκύσουν
νέους πελάτες μέσω της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας και σε forums,
newsletters, chat rooms και καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων
αγοραστών.
Η δεύτερη μορφή B2Be-M βασίζεται σε δυναμικούς μηχανισμούς
αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης (matching mechanism),
όπου

πολίτες

και

αγοραστές

πραγματικό χρόνο τιμές,

μπορούν να

διαπραγματεύονται

σε

ποσότητες και άλλα αγοραστικά κριτήρια,

με

μηχανισμούς αντίστοιχους των χρηματιστηρίων η των δημοπρασιών
(www.applabsindia.com/Default.asp).

Τα

B2Be-M

καλύπτουν

εδώ

ανάγκες υπερβαλλόντων αποθεμάτων, παραγωγικής δυναμικότητας κ.λπ.
( και αντίστοιχα για τους αγοραστές έκτακτες ανάγκες προμηθειών), αλλά
και η δημόσιων και ιδιωτικών διαγωνισμού.
Όσον αφορά στους διαγωνισμούς (RFQ - Request for Quote ή RFP Request

for

αγοραστών

Proposal),
και

εξειδικευμένα

υποψηφίων

sites

προμηθευτών

μεσολαβούν

μεταξύ

συγκεντρώνοντας

και

διαχέοντας τις ανάγκες των πρώτων και τις προσφορές των δεύτερων. Η
τυποποίηση και η ηλεκτρονική διακίνηση διευκολύνουν την άμεση
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σύγκριση των προσφορών,
υποβολής,

μειώνουν τους χρόνους επικοινωνίας και

επιτρέπουν τη στόχευση υποψήφιων προμηθευτών. Επίσης

τα sites αυτά διατηρούν το ιστορικό των διαφόρων συναλλαγών δίνοντας
έτσι

τη

δυνατότητα,

για

παράδειγμα,

να

επαναληφθούν

εύκολα

τροποποιημένοι διαγωνισμοί ή προσφορές, να υπάρχουν αρχεία για τις
εταιρείες με τις οποίες έχουν γίνει ήδη συναλλαγές κ.λπ. Ιδιαίτερο όφελος
από τέτοιες ιστοσελίδες αντλούν οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες, κάνοντας
εγγραφή σε αυτές, μπορούν ευκολότερα να έχουν πρόσβαση σε έργα,
πελάτες και αγορές.
Όσον αφορά στις δημοπρασίες, ενώ ο βασικός μηχανισμός είναι ο
ίδιος με αυτόν των καταναλωτικών αγορών, υπάρχουν κάποιες διαφορές
στη λειτουργία των αντίστοιχων βιομηχανικών. Τα sites βιομηχανικών
δημοπρασιών προτείνουν και συμπληρωματικές μετά την πώληση
υπηρεσίες

προστιθέμενης

χρηματοδότηση,

αξίας,

όπως

μεταφορά

και

παράδοση,

συμβουλευτικές πληροφορίες, έρευνες αγοράς κ.λπ.

Επίσης, η συμμετοχή στις βιομηχανικές δημοπρασίες είναι περισσότερο
αυστηρή,

ο έλεγχος των εταιρειών που

λαμβάνουν

μέρος είναι

εκτενέστερος και οι κανόνες συμμετοχής και προσφορών προσφέρουν
περισσότερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και συναλλαγών.
Παράλληλα με τις δύο προαναφερθείσες λειτουργίες τους, τα Β2Βe-M
προσφέρουν περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένες υπηρεσίες και
εργαλεία σε επίπεδο συμβουλών διαχείρισης προμηθειών (procurement
expertise),

βελτιστοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (business

process support), συνεργασίας (collaboration tools) ή και τεχνολογικών
λύσεων (technology providers and adapters).

4) Η ιδιότητα του παίκτη που λειτουργεί και ελέγχει το B2Be-M

Τα Β2Βε-Μ μπορούν να διαχωριστούν σε «δημόσια» ή «ανοικτά»,
στα οποία μπορούν να συμμετέχουν δυνητικά όλες αδιακρίτως οι
επιχειρήσεις που το επιθυμούν και σε «ιδιωτικά», στα οποία ο παίκτης
που

τα

λειτουργεί

δίνει

πρόσβαση

σε

περιορισμένο

αριθμό

προεπιλεγμένων συνεργατών. Σε δεύτερο επίπεδο, διακρίνουμε τα B2Be-

«Συγκριτική μελέτητων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται
από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις»

57

M σύμφωνα με το ποιος τα ελέγχει : Προμηθευτές, αγοραστές ή «τρίτοι»
ανεξάρτητοι παίκτες.
Ως μη ανεξάρτητα B2Be-M θεωρούνται αυτά που δημιουργήθηκαν
από κοινή πρωτοβουλία αγοραστών ή προμηθευτών (consortia emarketplaces).

Αυτά

τα

B2Be-M

προέρχονται

κυρίως

από

τις

«παραδοσιακές» εταιρείες - ηγέτες μιας αγοράς, οι οποίες με αυτό τον
τρόπο απάντησαν στην απειλή εισόδου στο έδαφός τους των ανεξάρτητων
" τρίτων " B2Be-M. Δημιουργώντας από κοινού ένα B2Be-M οι ηγέτες της
αγοράς μπορούν να συγκεντρώσουν γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη
προσπάθεια τον ήδη υπάρχοντα όγκο συναλλαγών τους επιτυγχάνοντας
την κρίσιμη μάζα για την οποία τα ανεξάρτητα B2Be-M αγωνίζονται. Οι
μεγάλοι εγκατεστημένοι παίκτες αθροίζουν τα δίκτυα των συνεργατών τους
(προμηθευτών ή πελατών) οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν έχουν
καν την επιλογή να μην ενταχθούν στο B2Be-M, φοβούμενοι να χάσουν
τους μεγάλους εντολείς τους.

α) «Ανοιχτά» ανεξάρτητα B2Be-M. Η βασική τους λειτουργία
έγκειται στη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ πλήθους
προμηθευτών και αγοραστών προσφέροντας ένα μοναδικό σημείο
συνάντησης, επαφής και πλατφόρμας διεξαγωγής των συναλλαγών. Έτσι
στοχεύουν σε συγκέντρωση κρίσιμης μάζας και από τις δύο πλευρές,
κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού και
της ποικιλίας των εταιρειών,
εξελιγμένες

δυνατότητες

συναλλασσομένων.

Τα

συνήθως δεν προσφέρουν ιδιαίτερα

συνεργασίας
B2Be-M

και
αυτά

διασύνδεσης

μεταξύ

αναπτύχθηκαν

σε

κατακερματισμένες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων,
των χημικών, η κατασκευαστική αγορά, καθώς και σε μη στρατηγικές,
χαμηλού κινδύνου, αγορές δευτερευουσών υποστηρικτικών προμηθειών
(MRO products). Αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των B2Be-M,
όμως ο αριθμός τους μειώνεται λόγο έλλειψης κερδοφορίας των
περισσότερων από αυτών. Για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους οι
εταιρείες αυτές τείνουν να εστιάζονται σε συγκεκριμένες οριζόντιες ή
κάθετες αγορές ή σε υπηρεσίες παροχής τεχνολογικών λύσεων για την
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υποστήριξη

ηλεκτρονικών

συναλλαγών

(www.apx.com,

www.printoffer.com ).

β) "Ανοιχτά" B2Be-M αγοραστών. Εδώ οι πελάτες παίρνουν την
πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν τις ανάγκες προμηθειών και να
«προσκαλέσουν» προσφορές και συνεργασίες προμηθευτών ( αυτά τα
B2Be-M αποκαλούνται και «αντίστροφα B2Be-M» - reverse auctions / emarketplaces). Πολλά τέτοια B2Be-M εμφανίζονται σε κάθετες αγορές
όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή η αεροναυπηγική. Για παράδειγμα, η
αυτοκινητοβιομηχανία

κυριαρχείται

από

μικρό

αριθμό

μεγάλων

κατασκευαστών οι οποίοι συνεργάζονται με μεγάλο αριθμό μικρών
προμηθευτών σε πολλές επιμέρους κάθετες αγορές όπως μηχανικά μέρη,
πλαστικά κ.λπ. Έτσι η δημιουργία από τις General Motors, Ford και
Daimler ενός κοινού B2Be-M, του Covisint, για τις προμήθειές τους ήρθε
ως

φυσικό

συγκέντρωσης

επακόλουθο
στην

τις

υψηλής

αγοραστικής

αυτοκινητοβιομηχανία

δύναμης

και

(www.covisint.com).

Στο

Covisint μπήκαν λίγο αργότερα και η Renault, Nissan και PSA (Peugeot Citroen).

γ) " Ανοιχτά " B2Be-M πωλητών ( προμηθευτών ). Εμφανίζονται
όταν η αγορά των προμηθευτών είναι συγκεντρωμένη ενώ οι αγοραστές
πολυάριθμοι, διασκορπισμένοι σε διάφορους κλάδους και σχετικά μικροί
σε αγοραστική ικανότητα. Στοχεύουν στη προσέλκυση ή διαχείριση
συναλλαγών με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες τους. Κλασσικό
παράδειγμα αποτελεί η αγορά του χάλυβα και το B2Be-M GXS,
δημιούργημα των μεγάλων παραγωγικών Cargill Steel, Duferco, Samsung
και TradeArbed (www.gxs.com).

δ) Ιδιωτικά B2Be-M. Δημιουργούνται από μεμονωμένες εταιρείες,
συνήθως μεγάλες σε μέγεθος, για τη διαχείριση των συναλλαγών τους
αποκλειστικά με τους δικούς τους προμηθευτές / αγοραστές. Αποτελούν
στην ουσία δίκτυα extranets που διασύνδεουν ένα μέρος ή ολόκληρη την
εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης και των εταιρειών της. Συνήθως
προσφέρουν μεγαλύτερες και περισσότερες δυνατότητες ανταλλαγής
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δεδομένων και συνεργασίας, όπως εργαλεία κοινού προγραμματισμού
παραγωγής και εφοδιασμού. Παράδειγμα εκτεταμένου και επιτυχημένου
ιδιωτικού B2Be-M αποτελεί η εταιρεία κατασκευής Η/Υ Dell ( βλέπε επίσης
σχετική μελέτη περίπτωσης στο τέλος του κεφαλαίου, www.dell.com ).
Στους εταιρικούς και μεγάλους εγγεγραμμένους στο site της
πελάτες η Dell προσφέρει πληροφορίες σε σχέση με την αγορά,
newsletters,

και

υπηρεσίες

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου,

προσωποποιημένες ιστοσελίδες και τιμοκαταλόγους, αναλυτικό ιστορικό
και παρακολούθηση τρεχουσών παραγγελιών και άλλες υπηρεσίες
ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών αυτών. Ως προς
τους προμηθευτές της, η εταιρεία διαθέτει ένα site (valuechain.dell.com)
όπου

μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τα εξαρτήματα που

χρειάζεται η Dell κάθε μέρα καθώς και προβλέψεις γι’ αυτά που θα
χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο οι μονάδες
συναρμολόγησής της αλλά και τα εργοστάσια των προμηθευτών,
γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή τις ακριβής ανάγκες τους, εξαλείφουν τη
διατήρηση αποθεμάτων ενώ ταυτόχρονα η Dell είναι σε θέση να
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε παραγγελία πελατών της σε συγκεκριμένες,
σύντομες και εγγυημένες προθεσμίες.
Γενικότερα, τα κίνητρα που ωθούν στην ανάπτυξη ενός ιδιωτικού
B2Be-M είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια των ανταλλασσόμενων δεδομένων,
πληροφοριών,

εργαλείων

και

διαδικασιών.

Επίσης

ένα

ιδιωτικό

περιβάλλον συναλλαγών επιτρέπει στις επιχειρήσεις που γνωρίζονται και
που έχουν

ήδη αναπτύξει δικούς τους κοινούς τρόπους και μεθόδους

εργασίας να το προσαρμόσουν ακριβώς στις συνήθειες, ανάγκες και
τεχνολογίες τους αντί να πρέπει να προσαρμοστούν σε κάποιο στάνταρ
σύστημα που ισχύει για εκατοντάδες άλλες εταιρείες ενός «ανοιχτού»
B2Be-M. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η ένταξη και χρήση ενός B2Be-M
συνεπάγεται μη αμελητέο κόστος (χρηματικό, χρόνου, ενέργειας μάθησης
και οργανωτικής προσαρμογής) εξαλείφεται η εξάρτηση από «τρίτες»,
πρόσφατες στη αγορά και με αβέβαιο μέλλον επιχειρήσεις.
Καταλήγοντας, τα B2Be-M διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στις
βιομηχανικές

συναλλαγές

όπου

αναμένεται

να

επικρατήσει

ένας

περιορισμένος ανά αγορά αριθμός τέτοιων παιχτών. Ιδιαίτερα στα πλαίσια
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των αγορών δικτύου που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3, ο ρόλος τους θα
είναι καταλυτικός στην διασύνδεση πολλών κάθετων αγορών μεταξύ τους
αλλά και με άλλες οριζόντιες αγορές, παρέχοντας ολοκληρωμένες
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ( καλύτερη διαχείριση

ολόκληρων

αλυσίδων αξίας και δικτύων ), δημιουργώντας ρευστότητα στις αγορές και
μειώνοντας σημαντικά τα κόστη σε όλα τα επίπεδα των επιχειρηματικών
διαδικασιών ( σχεδιασμό, προμήθειες, παραγωγή, εφοδιασμό, πωλήσεις,
διοικητικά κόστη κ.λπ. ). (Σέργιος Δημητριάδης - Γεώργιος Μπαλτάς,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ.227 - 235)
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3.3.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Αρχίζουμε με μια συνοπτική συζήτηση τριών γενικών στρατηγικών
που

διαδραματίζουν

ένα

βασικό

ρόλο

στην

οικοδόμηση

των

επιχειρηματικών προτύπων για να επιτύχουν και να διατηρήσουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Κατόπιν εξερευνούμε πότε κάθε μια
στρατηγική είναι κατάλληλη.

Σχήμα 3.3.3 : Ο ρόλος της Δυναμικής του Επιχειρηματικού Προτύπου στις
επιδόσεις μιας εταιρείας

Στον κόσμο του διαδικτύου τίποτα δεν είναι στατικό. Οι εταιρείες
που έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να βρουν τους
τρόπους να το υπερασπίσουν, εάν θέλουν να το διατηρήσουν. Οι
ανταγωνιστές που υστερούν σε απόδοση θέλουν να βελτιώσουν την
απόδοση τους και ενδεχομένως να ξεπεράσουν τους υπόλοιπους
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ανταγωνιστές με την απόκτηση κάποιου πλεονεκτήματος. Υπάρχει επίσης
η σταθερή απειλή των πιθανών νεοεισερχόμενων. Πάνω από όλα αυτά , η
ίδια η τεχνολογία εξελίσσεται. Αυτό που ήταν η σωστή κίνηση χθες μπορεί
να μην είναι σήμερα. Η πρωτοβουλία ή η ανταπόκριση στην αλλαγή στην
προσπάθεια να διατηρήσει ή να κερδίσει ένα πλεονέκτημα εμπεριέχει το
συνδυασμό τριών γενικών στρατηγικών
πρωτοπορίας

ή

της

: του περιορισμού

συνεργασίας.(Γιάννης

Πολλάλης

-

, της

Διονύσης

Γιαννακόπουλος, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, σελ 117 - 118)

3.3.4

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΩΝ

ΤΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Στρατηγική προστασίας. Στη στρατηγική προστασίας μια εταιρεία
προστατεύει

το χώρο

της αγοράς των προϊόντων της θέτοντας

περιορισμούς. Μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια με δύο
τρόπους. Πρώτον, εάν οι ικανότητες της σε οποιαδήποτε από τα
συστατικά

του

επιχειρηματικού

προτύπου

δεν

είναι

δυνατόν

να

αντιγραφούν και αρκετά ιδιαίτερες ώστε να προσφέρουν κάποια μοναδική
αξία στους πελάτες , η εταιρεία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε
αυτές και με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει έξω τους ανταγωνιστές . Αυτή
θα συνέβαινε , παραδείγματος χάριν, όταν μια εταιρεία έχει την πνευματική
ιδιοκτησία

(για

παράδειγμα,

διπλώματα

ευρεσιτεχνίας,

πνευματικά

δικαιώματα , εφαρμογές λογισμικού, εμπορικά σήματα, και εμπορικά
μυστικά) που μπορούν να προστατευθούν και στέλνει τα κατάλληλα
μηνύματα στους πιθανούς μιμητές επισημαίνοντας την πρόθεση τους για
προστασία της ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Η δικαστική υπόθεση του
1999

της

Amazon.com

ενάντια

στην

barnesandlnorbe.com,

όπου

κατηγορούσε την τελευταία για την αντιγραφή της τεχνολογίας "1 - click",
είναι ένα τέτοιο μήνυμα .
Δεύτερον,

εάν

όλες

οι

εταιρείες

είναι

εξίσου

ικανές

να

πραγματοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητες, οι καθιερωμένες μπορούν
να αποτρέψουν την είσοδο με την επισήμανση ότι οι τιμές μετά την είσοδο
θα είναι χαμηλές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μια εταιρεία μπορεί να
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το επιτύχει. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να διαδώσει την πρόθεση της για
αντεπίθεση ενάντια σε κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να μιμηθεί
οποιοδήποτε συστατικό του επιχειρηματικού της προτύπου. Μπορεί
επίσης να κάνει το ίδιο κάνοντας μεγάλες μη αναστρέψιμες επενδύσεις στα
σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγματος χάριν, εάν μια εταιρεία
ξοδεύει δισεκατομμύρια, εγκαθιστώντας την τεχνολογία οπτικών ινών για
όλα τα νοικοκυριά σε μια πόλη, είναι πολύ πιθανό να χαμηλώσει τις τιμές,
εάν μια άλλη εταιρεία θέλει να προσφέρει μεγάλης ταχύτητας πρόσβασης
στους ίδιους πελάτες. Γενικά, τέτοια μηνύματα μπορούν να αποτρέψουν
τους πιθανούς ανταγωνιστές που ελπίζουν στο κέρδος από την είσοδο.
Ο περιορισμός λειτουργεί μόνο εφόσον οι

ικανότητες

μιας

επιχείρησης είναι μοναδικές και μη αντιγράψιμες ή για όσο διαρκούν τα
εμπόδια στην είσοδο. Αλλά οι ανταγωνιστές μπορούν, παραδείγματος
χάριν, να παρακάμψουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά
δικαιώματα ή να τα αμφισβητήσουν στο δικαστήριο έως ότου ανατραπούν.
Επιπλέον, η χρησιμότητα τέτοιων ικανοτήτων διαρκεί μόνο για όσο δε
γίνουν επεμβάσεις όπως απελευθέρωση της αγοράς από τη νομοθεσία ,
από μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και προσδοκίες των πελατών ή κάποια
ριζική τεχνολογική αλλαγή, που τις καθιστούν ξεπερασμένες. Επίσης, η
ιδιότητα του διαδικτύου να μειώνει

την ασύμμετρη πληροφόρηση

υποδεικνύει ότι ο περιορισμός δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικός. Με
το διαδίκτυο η γνώση για τα προϊόντα των ανταγωνιστών , τις τεχνολογίες
που τους υποστηρίζουν και το πώς να αντιγράφουν αυτά τα προϊόντα είναι
αρκετά ευκολότερος.
Ένας κατασκευαστής λογισμικού που κάποτε στηριζόταν στη
σπανιότητα των καναλιών διανομής για να τα κρατήσει έξω τους
ανταγωνιστές, παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να το κάνει πλέον, αφού
οι νεοεισερχόμενοι μπορούν τώρα να πουλήσουν τα προϊόντα τους μέσω
του διαδικτύου. Με τις βάσεις δεδομένων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ένας μιμητής μπορεί γρήγορα να ψάξει τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας του και εκείνων των ανταγωνιστών που στοχεύει
και να είναι σε καλύτερη θέση για να τα αμφισβητήσει ή για να καθορίσει τι
χρειάζεται για να ξεπεράσει τον ανταγωνιστή. Ειδικές σχέσεις με τους
πελάτες που έδιναν σε μια εταιρεία κάποιο πλεονέκτημα δεν μπορούν να
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πλέον να διατηρηθούν, επειδή οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν
προσφορές

από πολλούς περισσότερους προμηθευτές

μέσω του

διαδικτύου.
Στρατηγική

πρωτοπορίας.

Η

στρατηγική

πρωτοπορίας

αναγνωρίζει ότι τα εμπόδια εισόδου, ανεξάρτητα από το πόσο σίγουρα
μπορεί να φαίνονται, είναι συχνά διάτρητα ή τελικά πέφτουν. Το να
κάθεσαι πίσω από αυτά τα εμπόδια δίνει μόνο χρόνο στους ανταγωνιστές
για να προφθάσουν ή να ξεπεράσουν τον καινοτόμο. Ένας καινοτόμος
πρέπει συχνά να πρωτοπορήσει. Αυτό σημαίνει την αλλαγή κάποιου
υποσυνόλου των συστατικών ή των συνδέσμων του επιχειρηματικού
προτύπου ή να εφεύρει πάλι ολόκληρο το επιχειρηματικό πρότυπο για να
προσφέρει στους πελάτες καλύτερη αξία. Τη δεκαετία του 1990 η Dell
Computers συχνά εισήγαγε νέους τρόπους πώλησης των προσωπικών
υπολογιστών της (PCs) , προτού οι ανταγωνιστές αντιγράψουν την
υπάρχουσα στρατηγική πωλήσεων της.
Η πρωτοπορία

μπορεί

να

δώσει

σε

μια

εταιρεία

πολλά

πλεονεκτήματα της «πρώτης κίνησης» , συμπεριλαμβανομένης και της
δυνατότητας να ελέγχει κάποια κομμάτια του περιβάλλοντος της. Σε μια
εποχή γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής η στρατηγική αυτή γίνεται
εξαιρετικά σημαντική , επειδή οι περιορισμοί είναι δυσκολότεροι .
Πρωτοπορία

σημαίνει

μερικές

φορές

τον

«κανιβαλισμό»,

δηλαδή

εισαγωγή νέων προϊόντων που καθιστούν τα υπάρχοντα λιγότερο
ανταγωνιστικά, τρώγοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπάρχουσες πωλήσεις
των προϊόντων της εταιρείας, προτού το κάνουν οι ανταγωνιστές. Η
εταιρεία Intel προσφέρει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Προς το τέλος της
δεκαετίας του '80 και της δεκαετίας του '90 που συνήθως εισήγαγε μια νέα
γενιά μικροεπεξεργαστών, προτού οι πωλήσεις μιας υπάρχουσας γενιάς
φτάσουν στην κορυφή. Εάν η Intel δεν είχε κάνει έτσι, παρά τα πνευματικά
δικαιώματα της, άλλες εταιρείες θα είχαν βρει τον τρόπο να την φτάσουν.
Στρατηγική

συνεργασίας.

Μερικές

φορές

μια

εταιρεία

συνειδητοποιεί απλά ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Πρέπει να
ακολουθήσει μια στρατηγική συνεργασίας με άλλους μέσα από κάποια
στρατηγική συμμαχία, κοινοπραξία, εξαγορά ή μετοχική συμμετοχή. Η
συνεργασία επιτρέπει σε μια εταιρεία να μοιραστεί πόρους που δεν κατέχει
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η ίδια και μπορεί να μην θέλει ή δεν μπορεί να αποκτήσει . Οι κοινοί πόροι
διευκολύνουν και τη μεταφορά γνώσης. Η συνεργασία έχει βέβαια και τα
μειονεκτήματα της. Δεν είναι εύκολο για μια επιχείρηση να προστατεύσει
την τεχνολογία της ή άλλες πτυχές του επιχειρηματικού της προτύπου που
θα επιθυμούσε να κρατήσει στην ιδιοκτησία της. Στη συνεργασία επίσης
μια εταιρεία διακινδυνεύει να γίνει εξαρτώμενη από τους πόρους μιας
άλλης εταιρείας.
Συχνά η πρωτοπορία απαιτεί και συνεργασία. Παραδείγματος χάρη,
η ανάπτυξη κάποιων τσιπ εγκαίρως μπορεί να απαιτήσει περισσότερους
πόρους από όσους μπορεί να αντέξει οικονομικά μια εταιρεία ,
καθιστώντας τη συνεργασία αναγκαία , παράδειγμα η συμμαχία Toshiba,
IBM, και Siemens για να ανταπεξέλθουν το τσιπ μνήμης των 256 Mb. Η
επίτευξη και η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτούν
συχνά κάποιο συνδυασμό των τριών στρατηγικών . Μια σημαντική
ερώτηση είναι το πότε είναι η κάθε στρατηγική ή συνδυασμός στρατηγικών
κατάλληλες. Δύο παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της στρατηγικής.
Πρώτον, η επιλογή εξαρτάται από το τι χρειάζεται μια εταιρεία να φτιάξει
ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό πρότυπο. Εξαρτάται από αυτό καθορίζεται
την κερδοφορία με την εν λόγω τεχνολογία .Άλλωστε ένα επιχειρηματικό
πρότυπο αποσκοπεί στο πώς να κερδίσεις χρήματα μακροπρόθεσμα.
Δεύτερον,

ο

συγχρονισμός

είναι

ουσιώδης.

Η

στρατηγική

που

ακολουθείται είναι συνάρτηση του σταδίου της εξέλιξης της τεχνολογίας,
όπως το διαδίκτυο στην περίπτωση μας. Είναι επίσης συνάρτηση του πότε
οι

υπάρχοντες

και

πιθανοί

ανταγωνιστές

ακολούθησαν

σχετικές

στρατηγικές ή σχεδιάζουν να το πράξουν. ( Γιάννης Πολλάλης - Διονύσης
Γιαννακόπουλος, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, σελ. 119 - 122)
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Πίνακας

3.3.4

μοντέλων

Συγκριτικός

ανάλογα

με

τη

πίνακας

επιχειρηματικών

στόχευση

σταδίων

της

Πηγές

Παραδείγματα

αγοραστικής διαδικασίας

Επιχειρηματι

Στάδιο της

Πηγές εσόδων

κό μοντέλο

αγοραστικ

ανταγωνιστικού

ής

πλεονεκτήματος

απόφαση
ς που
στοχεύετα
ι
Παραγωγός

Και τα τρία

προϊόντων

στάδια

^ Υψηλή τιμή λόγω

^

επωνυμίας
^

Περιθώριο κέρδους

Οικονομίες

Sony

κλίμακας

Dell

^ Διαφοροποίη

Land's End

ση
^

Cisco

Επώνυμη
πολιτική

^

Βαθιά γνώση
της αγοράς

^

Πλήρης
ολοκλήρωση
on-line και ofline
λειτουργιών

Navigator

Αναζήτηση

^ Διαφήμιση

πληροφορι

^

ών

^

Ικανότητες

Yahoo

Καθοδήγηση

συγκέντρω

Autobytel

προς άλλες

σης

ιστοσελίδες

πληροφορι

Compare net

ών
^

Οικονομίες
κλίμακας

^ Δίκτυο
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σχέσεων
S «Χώρος
για
λίγους»
Παροχείς

Αξιολόγησ

εξειδικευμένω

η

ν συμβουλών

εναλλακτικ

(expertise

ών λύσεων

providers)

S Συνδρομές
S Πληρωμή ανά
χρήση
S Αμοιβές από
συνεργάτες
S Αμοιβές για
expertise

S Μοναδικό

Consumer

περιεχόμε
νο

Bizrate.com

S Ανεξαρτησ
ία

report

Independer.co
m

και

εμπιστοσύ

Starmine.com

νη

MorganAdvice

S Εξειδίκευσ
η

UswitchActive
Decisions.com

S Ποιότητα /
βάθος
expertise
S Αξιοπιστία
Διευκόλυνση

Διαδικασία

συναλλαγών

αγοράς

S Δημιουργία
standards
S Παροχή
τεχνολογίας

S Βαθιά

PayPal

γνώση της

QRS

τεχνολογία

AdvisorCentral

ς και του
κλάδου
S Ικανότητες
S Μεγάλη
κλίμακα

Επιχειρήσεις

Διαδικασία

S Αμοιβή για την

εφοδιασμού

αγοράς(και

υπηρεσία του

μετά την
αγορά)

S Εξειδίκευσ

7-Eleven
FedEx

η
S Μεγάλη

UPS

κλίμακα

Πηγή : Zeng and Reinartz, 2003 (Σέργιος Δημητριάδης - Γεώργιος
Μπαλτάς, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, σελ. 226)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
^ Το ιντερνέτ έχει διαφορετικές ιδιότητες και λειτουργίες από τα άλλα
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, όπως η
τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
^ Έχει γίνει αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους
στην διαδικτυακή αγορά αντλούν μεγαλύτερη χρησιμότητα. Το
ιντερνέτ διευρύνει το κοινό της επιχείρησης και διαφημίζει καλύτερα
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
^

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα ( πχ
καταναλωτικά αγαθά ) όσο και υπηρεσίες ( πχ υπηρεσίες
πληροφόρησης,

χρηματοπιστωτικές και νομικές υπηρεσίες ),

παραδοσιακές δραστηριότητες ( πχ ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση
) και νέες δραστηριότητες ( πχ εικονικά πολυκαταστήματα ) . Αυτό
σημαίνει, ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των προϊόντων και
υπηρεσιών που μπορεί να ενδιαφέρει το καταναλωτικό κοινό.
^

Για την προστασία των οπίίπβ αγορών μας και την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου οφείλουμε ως καταναλωτές να : πριν προχωρήσουμε
στη συναλλαγή μας να ελέγχουμε, προσεκτικά, την ιστοσελίδα του
ηλεκτρονικού καταστήματος, την ταυτότητά του και τα συστήματα
ασφαλείας, που χρησιμοποιεί.

^

Η

παρατήρηση

και

μελέτη

των

στρατηγικών

και

των

επιχειρηματικών σχημάτων των επιχειρήσεων που δημιουργούνται
στο διαδίκτυο αναδεικνύει νέα σχήματα και μορφές λειτουργίας
καθότι αποτελούν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων κι
εφαρμογές στρατηγικών που διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε
πολλές αγορές.
^

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές αποτελούν ένα από τα πιο
σημαντικά επιτεύγματα που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη
γενικευμένη

χρήση

του

δικτύου

ως

νέο

μέσο

για

την

επιχειρηματικότητα. Οι κινητές αγορές βρίσκονται σε μεγάλη
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω της δυνατότητας πρόσβασης
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σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών και της εξοικονόμησης χρημάτων
για την προώθηση των προϊόντων.
S Το marketing περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες τόσο
από την πλευρά του πωλητή προϊόντων και υπηρεσιών όσο και
από την πλευρά του πιθανού αγοραστή. Αδιαμφισβήτητα, η
διαδικτυακή αγορά περιλαμβάνει

όλους τους όρους και τις

προϋποθέσεις της πραγματικής φυσικής αγοράς.
S

Στις καταναλωτικές αγορές τρία είναι τα βασικά επιχειρηματικά
μοντέλα : οι Πύλες (portais, Pure Navigators) , οι Δημιουργοί
αγορών

(market

makers)

και

τα

Ηλεκτρονικά

καταστήματα.

Αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα των καταναλωτικών αγορών
συναντάμε και στις βιομηχανικές αγορές στην πλέον καινοτομική και
σημαντική σε όγκο συναλλαγών μορφή επιχειρηματικού μοντέλου,
τις βιομηχανικές ηλεκτρονικές αγορές. Επομένως, καλύπτουν όλο
το φάσμα του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
S Ένα σωστά μελετημένο επιχειρηματικό πρότυπο είναι κερδοφόρο.
Εντούτοις , μόλις μια εταιρεία αρχίσει να βγάζει χρήματα, οι
ανταγωνιστές συνήθως θέλουν να μπουν και να κερδίσουν ένα
μέρος της αγοράς της, οπότε μια εταιρεία που απολαμβάνει κάποιο
πλεονέκτημα πρέπει να ανησυχεί και για την ικανότητα διατήρησης
των κερδών. Πρέπει να βρει τρόπους να συνεχίσει να είναι
κερδοφόρα και κάτω από ανταγωνισμό , αναζητώντας τρόπους
διατήρησης

ή

και

ενίσχυσης

του ανταγωνιστικού

της

πλεονεκτήματος
S Η ίδια η τεχνολογία εξελίσσεται. Αυτό που ήταν η σωστή κίνηση
χθες για μια εταιρεία μπορεί να μην είναι σήμερα. Η πρωτοβουλία ή
η ανταπόκριση στην αλλαγή στην προσπάθεια να διατηρήσει ή να
κερδίσει ένα πλεονέκτημα εμπεριέχει το συνδυασμό τριών γενικών
στρατηγικών

: του περιορισμού , της

πρωτοπορίας ή της

συνεργασίας Η υιοθέτηση αυτών των προτύπων δίνουν ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία έναντι των άλλων ομοειδών
εταιρειών.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΗΕ

= Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΚΕ.Π.ΚΑ = Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Κλπ

= Και άλλα πολλά

Σελ.

= Σελίδα

Πχ

=

ΗΜΚ

= Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων

Παραδείγματος Χάρη
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