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Κεφάλαιο 1o : Ειςαγωγή
1.1 Σκοπόσ τησ Εργαςίασ
Ο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ζεσξίεο θαη ηα
κνληέια πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα θαη ηνλ αληηιεπηφ
θίλδπλν ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία θαηαδεηθλχεη
ην πψο νη αξρέο ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο
πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην πψο ε δηαρείξηζε
πνηφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.
Σην πξψην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη αλαιχνληαη νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Σην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη
αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη
νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν θαη ηελ εκπηζηνζχλε
ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην δηαδίθηπν. Σην ηξίην θεθάιαην
αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ πνηφηεηα ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην. Καη ηέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.
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1.2 Αγορέσ ςτο Διαδίκτυο
1.2.1 Ειςαγωγικά Στοιχεία
Η αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο αγνξέο ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη κέζσ ησλ
παξαδνζηαθψλ δηαχισλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί ην ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελν είδνο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γπν νξηζκνί ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ (e-commerce) είλαη νη εμήο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν ησλ Kumar
et al., “Implementation of quality management practice in ecommerce”:
Ηιεθηξνληθό εκπόξην είλαη ν δηακνηξαζκόο επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ε
δηαηήξεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεσλ θαη ε δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλαιιαγώλ ρξεζηκνπνηώληαο σο κέζν ην δηαδίθηπν (Barnes et al., 2003).
Δπίζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη σο ην ζύλνιν ησλ δηαδξαζηηθώλ
ππεξεζηώλ πνπ παξαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θάλνληαο ρξήζε
αλεπηπγκέλσλ ηερλνινγηώλ ηειεπηθνηλσληώλ, πιεξνθνξηθήο θαη πνιπκέζσλ
(Bayer et al., 2002).
Τν ειεθηξνληθφ εκπφξην (B2C e-commerce) ζπλίζηαηαη θαηά βάζε ζηελ
αγνξά θαη πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έρεη σο
απνηέιεζκα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη επθνιία ζηηο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη κείσζε
ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο θαηαλαισηέο (θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγήο θαη
θφζηνο αλαδήηεζεο). Ταπηφρξνλα φκσο έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αληαγσληζκνχ αθνχ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα πσινχλ ηα
πξντφληα ηνπο παγθνζκίσο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ γεσγξαθηθνχο
παξάγνληεο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνλ θαηαλαισηή λα εξεπλήζεη
πξνζθνξέο θαη λα θάλεη ζπγθξίζεηο πξντφλησλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη ζε
ιηγφηεξν ρξφλν κε ιίγα κφλν θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή. Παξά ηα πιενλεθηήκαηα
φκσο πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη παξά ηελ ξαγδαία αλάπηπμε
ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη ε
επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα παξαβηαζηεί ην ηδησηηθφ απφξξεην ζηελ
δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο αλαζηαιηηθνχο
παξάγνληεο.
Τν ειεθηξνληθφ εκπφξην παξνπζηάδεη νξηζκέλα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ εμεγνχλ ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ. Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη
ην γεγνλφο φηη νη αγνξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ νπνηαδήπνηε ψξα κέζα ζηελ εκέξα
θαη απφ νπνπδήπνηε ππάξρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Τν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ
εληζρχεηαη θαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηερλνινγηψλ αζχξκαηεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ηελ ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θνξεηψλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε
ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ έρεη παγθφζκηα απήρεζε,
κε απνηέιεζκα ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην λα είλαη ζεσξεηηθά
ίζν κε ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ πνπ δηαζέηεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, παξφηη μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα, κπνξνχλ
λα γίλνληαη κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο, εμαιείθνληαο ηνπο
γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σηελ παγθφζκηα απήρεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
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εκπνξίνπ ζπλέβαιιε θαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. Δπίζεο, δπν
άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ είλαη θαηαξρήλ ην γεγνλφο φηη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη πξνο ηνπο
θαηαλαισηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πινχζην πεξηερφκελν θαη κπνξνχλ λα
ζπλδπάδνπλ θείκελν, εηθφλα θαη ήρν θαη έπεηηα ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην παξνπζηάδεη κεγάιε πιεξνθνξηαθή ππθλφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη
ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε
ησλ ηηκψλ. Τέινο, ε ηερλνινγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θάλεη εθηθηή ηελ
εμαηνκίθεπζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
θαηαλαισηή θαη ην πξνθίι ηνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ πξνεγνχκελεο αγνξέο.
Οξηζκέλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα φπσο ην Amazon.com ζπγθξίλνπλ ηηο
πξνηηκήζεηο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνηάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ ζηηγκή ηεο αγνξάο ελφο
πξντφληνο.
Σε γεληθέο γξακκέο, νη σθέιεηεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην είλαη ε επηινγή πξντφλησλ απφ φιν ηνλ θφζκν ρσξίο γεσγξαθηθνχο
πεξηνξηζκνχο, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, νη πξνζσπνπνηεκέλεο/εμαηνκηθεπκέλεο
ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ε γξήγνξε αληαπφθξηζε, νη κεησκέλεο ηηκέο θαη ηα λέα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Dedhia, 2001). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Collier θαη
Bienstock (2006), ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη ειαρηζηνπνηήζεη 2 απφ ηα
κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ παξνρή πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο. Έρεη κεηψζεη ηελ
εηεξνγέλεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ε νπνία ππάξρεη ζηηο ζπλαιιαγέο
ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη έρεη δψζεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο
θαηαλαισηέο λα απνθαζίδνπλ απηνί γηα ην πφηε ζα πξνβνχλ ζε κηα εηθνληθή
ζπλαιιαγή, αθνχ δελ ππάξρεη σξάξην ιεηηνπξγίαο φπσο ζηα θαλνληθά
θαηαζηήκαηα.
Ψο κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζα κπνξνχζαλ λα
αλαθεξζνχλ ν βνκβαξδηζκφο κε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ε
ζπλεπαθφινπζε δχζθνιε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ (Mohanty et al,
2007). Άξα έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κπαιφ
ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ ηνπ βνκβαξδηζκνχ κε ρξήζηκεο αιιά θαη άρξεζηεο
πιεξνθνξίεο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεην λα θηιηξαξηζηνχλ νη
πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε είζνδνο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην
νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη κπνξεί
λα δψζεη θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ
ζπληνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ πξνζθνξά
ππεξεζηψλ, ηεο βειηίσζεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηεο εηζφδνπ ζε
λέεο αγνξέο. Ο ζηφρνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ε κείσζε ηεο ηηκήο πξνο ηνπο πειάηεο, ε
καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία, ε πςειή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ (Kumar et al.). Τν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα κέζν γηα λα γίλνπλ νη
εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο πην απνδνηηθέο θαη επέιηθηεο.
Αλαγθάδνληαη νη επηρεηξήζεηο λα ζπλεξγάδνληαη πην ζηελά κε ηνπο
πξνκεζεπηέο (ζηελ επηινγή ησλ νπνίσλ δελ πεξηνξίδνληαη απφ γεσγξαθηθνχο
παξάγνληεο) θαη λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Αθφκα θαη εηαηξίεο κε ηζρπξή θπζηθή παξνπζία φπσο νη GM, IBM θιπ.
πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ πιεπξέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έηζη ψζηε λα
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έρνπλ κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα θαη ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
(Madu & Madu, 2002).

1.3 Αντιληπτόσ Κίνδυνοσ των Καταναλωτών

1.3.1 Οριςμόσ και Τύποι του
Αντιληπτού Κινδύνου

Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο νξίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία (Schiffman & Kanuk,
2004) σο ε αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο φηαλ δελ κπνξνχλ
λα πξνβιέςνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ αγνξαζηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ. Γηα ηελ
αθξίβεηα, ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ θηλδχλνπ ζηελ βηβιηνγξαθία, ππάξρεη
φκσο νκνθσλία σο πξνο ην φηη ε αβεβαηφηεηα απνηειεί κηα θχξηα ζπληζηψζα
(Stampfl, 1978). Καηά ηνλ Bauer, ν αληηιεπηφο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε
ππνθεηκεληθή πεπνίζεζε ηνπ θαηαλαισηή φηη ζα ππνζηεί απψιεηα θαηά ηελ
αλαδήηεζε ελφο επλντθνχ απνηειέζκαηνο (Zhang θαη Prybutok, 2005). Ο
αληηιεπηφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη θαη σο ππνθεηκεληθφο θίλδπλνο θαη
αληηδηαζηέιιεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ (αληηθεηκεληθφ) θίλδπλν. Κίλεηξν γηα ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη απηφο ν αληηιεπηφο θίλδπλνο θαη φρη ν
πξαγκαηηθφο θίλδπλνο, ηνλ νπνίν άιισζηε ν κέζνο θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα
ππνινγίζεη επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ. Τν κφλν πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε
ζρεηηθή επθνιία είλαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο. Τν γεγνλφο φηη είλαη αδχλαηε ε
κέηξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ νθείιεηαη ζην φηη ν κέζνο θαηαλαισηήο έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε, κηθξφ αξηζκφ δνθηκψλ θαη φρη
πνιχ αμηφπηζηε κλήκε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβαίλεη ζε εληειψο λέεο
αγνξέο πξντφλησλ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θακία εκπεηξία. Σπλεπψο, νη
θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη κφλν απφ θηλδχλνπο πνπ απηνί αληηιακβάλνληαη, είηε
απηνί είλαη πξαγκαηηθνί είηε φρη. Οη πξαγκαηηθνί θίλδπλνη, πνπ δελ γίλνληαη
αληηιεπηνί, δελ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, αλεμάξηεηα απφ
ην πφζν ζεκαληηθνί είλαη. Σχκθσλα κε ηνλ Bauer (1960), ν θαηαλαισηήο δελ
αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ζηελ νιφηεηά ηνπ αιιά κφλν εθείλν ην θνκκάηη ηνπ
θηλδχλνπ πνπ ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη θαη πνπ ν ίδηνο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ππάξρεη.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα θαη ζπλεπψο θαη νη θαηαλαισηέο δξνπλ
κε βάζε ηελ αληίιεςή ηνπο θαη φρη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Η
αληίιεςε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα άηνκν επεμεξγάδεηαη
(επηινγή, νξγάλσζε, κεηάθξαζε) ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ζρεκαηίδεη κηα
εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, θαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη
αληηδξνχλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ, ζηελ
βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί (Mitchell, 1999). Γηα παξάδεηγκα, ν
αληηιεπηφο θίλδπλνο έρεη νξηζηεί θαη σο ε ππνθεηκεληθά θαζνξηζκέλε πξνζδνθία
απψιεηαο (Stone θαη Winter, 1987 φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Mithcell, 1999).
Όζν πην βέβαηνο είλαη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί απηή ε
απψιεηα, ηφζν κεγαιχηεξνο ζεσξείηαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο.
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Με παξφκνην ηξφπν, νη Murphy θαη Enis (1986) νξίδνπλ ηνλ αληηιεπηφ
θίλδπλν σο ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο
ιαλζαζκέλεο αγνξαζηηθήο επηινγήο. Καηά ηνλ Stampfl (1978), ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο νξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο,
ιεηηνπξγηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο κηαο αγνξαζηηθήο απφθαζεο
θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε απφθαζε απηή γηα ηνλ θαηαλαισηή. Αιινχ ν
αληηιεπηφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο απψιεηαο (σο
ζπλέπεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο) θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη
ζε απηήλ ηελ απψιεηα (Kogan & Wallach 1964, Cunningham 1967, Cox 1967
φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Crespo et al.,2009).
Η έλλνηα ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ έρεη δπν δηαζηάζεηο, ηελ δηάζηαζε ηεο
αβεβαηφηεηαο θαη ηελ δηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ (Bauer, 1960). Η αβεβαηφηεηα έρεη
δπν πιεπξέο ζχκθσλα κε ηνλ Bauer (1960): ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε
ην πφζν πηζαλφ είλαη ε επηινγή λα είλαη ιαλζαζκέλε θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην
πφζν δπζκελείο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο εάλ ε επηινγή είλαη φλησο
ιαλζαζκέλε. Σχκθσλα κε ηνλ Mitchell (1999) ππάξρνπλ δπν ζπληζηψζεο ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ: ε πξψηε αθνξά ην πνζφ πνπ ζα ραζεί αλ νη ζπλέπεηεο ηεο
αγνξαζηηθήο απφθαζεο είλαη δπζκελείο ελψ ε δεχηεξε αθνξά ην ππνθεηκεληθφ
αίζζεκα βεβαηφηεηαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο φηη νη ζπλέπεηεο ζα είλαη
δπζκελείο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, νη ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ είηε πξνζζεηηθά είηε πνιιαπιαζηαζηηθά, αλ θαη ην πξνζζεηηθφ
κνληέιν ζεσξείηαη αλψηεξν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (Mitchell, 1999).
Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ηνλ Cox ζην άξζξν “Risk Handling in Consumer
Behavior-An intensive Study of two cases”, ν αληηιεπηφ . θίλδπλνο είλαη
ζπλάξηεζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ. Καηά ηνλ Cox, ε αβεβαηφηεηα
ζρεηίδεηαη κε ην ίδην ην πξντφλ, κε ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν ηεο αγνξάο θαη κε ηελ
ππνθεηκεληθή ζεψξεζε ηνπ θαηαλαισηή. Σχκθσλα κε ηνλ Mitchell, ε αβεβαηφηεηα
ζηνπο θαηαλαισηέο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεπαξθή γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ
ηνπο αλαγθψλ θαη ζηφρσλ, ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο απφδνζεο,
ηελ αδπλακία θαζνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ
(αβεβαηφηεηα γλψζεο), ηελ αδπλακία ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ
επηινγψλ (αβεβαηφηεηα επηινγήο), ηελ πηζαλή αλνκνηφηεηα αλάκεζα ζηελ
αλακελφκελε θαη ζηελ πξαγκαηηθή βίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηέινο ηελ ίδηα
ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηή λα θξίλεη κε αθξίβεηα ηα επίπεδα
απνηειέζκαηνο πνπ έρεη βηψζεη (Mitchell, 1999).
Όζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ, νη Bauer θαη
Cunningham πεξηφξηζαλ ηελ αλάιπζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ
θηλδχλνπ, ελψ ν Cox επεθηάζεθε θαη ζε δπν άιινπο ηχπνπο θηλδχλνπ, ηνλ
αληηιεπηφ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ή θίλδπλν επίδνζεο θαη ηνλ αληηιεπηφ ςπρνινγηθφ
θίλδπλν (Stampfl, 1978).
Ο Roselius απνδέρζεθε ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηηο
δπν ζπληζηψζεο, φπσο είρε πξνηείλεη αξρηθά ν Bauer, δειαδή ηελ αβεβαηφηεηα
θαη ηηο ζπλέπεηεο (Stampfl, 1978). Ο Roselius ζην άξζξν ηνπ, “Consumer
rankings of risk-reduction methods”, πξνηείλεη φηη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είλαη ηέζζεξηο: απψιεηα θπζηθνχ θηλδχλνπ (hazard loss),
ρξεκαηηθή απψιεηα, απψιεηα απηνεθηίκεζεο θαη απψιεηα ρξφλνπ (Cases, 2002).
Γεληθά, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία νξηζκψλ ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα
ζπγθιίλεη ζηελ απνδνρή ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ σο κηαο πνιπδηάζηαηεο
κεηαβιεηήο πνπ απαξηίδεηαη απφ δπν ζπληζηψζεο.
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Οη ηχπνη ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Schiffman θαη Kanuk
είλαη νη παξαθάησ (Schiffman θαη Kanuk, 2004):
1.

Λειηοςπγικόρ Κίνδςνορ: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ην πξντφλ δελ
ζα απνδψζεη φπσο αλακέλεηαη ή φηη ε ππεξεζία δελ ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο.

2.

Φςζικόρ Κίνδςνορ: ν θίλδπλνο πνπ θνβάηαη ν θαηαλαισηήο φηη ζα
πξνθαιέζεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζηνπο άιινπο.

3.

Οικονομικόρ Κίνδςνορ: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ην πξντφλ δελ
ζα αμίδεη ην θφζηνο ηνπ π.ρ. θνβάηαη φηη ζα βγεη ζηελ αγνξά
θαηλνχξην κνληέιν κηαο ζπζθεπήο ζε έμη κήλεο, πνπ ζα είλαη πην
θζελφ απφ απηφ πνπ αγφξαζε ή θνβάηαη φηη ζα ππνζηεί νηθνλνκηθή
δεκηά απφ θξπθά θφζηε, θφζηε ζπληήξεζεο ή ιφγσ απψιεηαο
εγγχεζεο ζε πεξίπησζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ή ζθάικαηνο.

4.

Κοινυνικόρ Κίνδςνορ: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη κηα θαθή επηινγή
πξντφληνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ακεραλία αθφκα θαη θνηλσληθή
θαηαθξαπγή. Κνηλσληθφο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνέιζεη θπξίσο απφ
ηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη επηειή. Παξάδεηγκα
θνηλσληθνχ θηλδχλνπ ζα ήηαλ ε αγνξά κηαο ιάζνο κάξθαο ή θαη ελφο
κνληέινπ απηνθηλήηνπ πνπ κπνξεί λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ θνηλσληθή
ζέζε θάπνηνπ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ζεσξείηαη ηεθκήξην
θνηλσληθνχ γνήηξνπ.

5.

Ψςσολογικόρ Κίνδςνορ: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη κηα θαθή
επηινγή πξντφληνο ζα πιεγψζεη ηνλ εγσηζκφ ηνπ, ζα κεηψζεη ηελ
απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη δελ ζα κπνξεί λα αηζζάλεηαη πεξήθαλνο γηα
ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο π.ρ. ελφο ζπηηηνχ, αλ απηφ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ.

6.

Χπονικόρ Κίνδςνορ: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ν ρξφλνο πνπ ζα
μνδεπηεί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ πξντφληνο θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο
αγνξάο ζα πάεη ρακέλνο, αλ ην πξντφλ δελ αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπ. Δπίζεο ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ε αγνξά ηνπ
πξντφληνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ράζηκν ρξφλνπ ιφγσ
θαζπζηέξεζεο
ζηελ
παξάδνζε
ή
ιφγσ
δπζθνιίαο
παξακεηξνπνίεζεο θαη ξχζκηζήο ηνπ αλ πξφθεηηαη π.ρ. γηα κηα
ειεθηξνληθή ζπζθεπή.

Κάζε κηα δηάζηαζε απφ ηηο παξαπάλσ, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηφζν απφ
ηελ πιεπξά ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ γελλά φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
επηπηψζεσλ πνπ πηζαλψο ζα έρεη κηα ιαλζαζκέλε αγνξαζηηθή απφθαζε. Γηα
παξάδεηγκα, ν αληηιεπηφο ρξνληθφο θίλδπλνο απνηειείηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο
αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ην αλ ζα ραζεί ή φρη πνιχηηκνο ρξφλνο θαη
απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεκαζίαο πνπ ζα έρεη γηα ηνλ θαηαλαισηή απηήλ ε απψιεηα
ρξφλνπ.
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Η αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ άλζξσπν, ηελ
πεξίπησζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αληηδξάζεη θαη ηελ θνπιηνχξα. Η δηαθνξεηηθή
πξνηίκεζε θηλδχλνπ ζε θάζε άλζξσπν απνηειεί ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηνπ. Οη θαηαλαισηέο πνπ αληηιακβάλνληαη πςειά επίπεδα θηλδχλνπ ζηηο
δηάθνξεο αγνξέο πνπ θάλνπλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξηνξίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο
επηινγέο ηνπο ζε ιίγεο αζθαιείο ελαιιαθηηθέο. Αληίζεηα φζνη αληηιακβάλνληαη
ρακειφ θίλδπλν έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ αλάκεζα απφ πνιχ πεξηζζφηεξεο
ελαιιαθηηθέο. Γηα ηνλ πξψην ηχπν πξνζσπηθφηεηαο, πξνηεξαηφηεηα έρεη ε
απνθπγή θαθήο επηινγήο ελψ γηα ηνλ δεχηεξν ηχπν πξνζσπηθφηεηαο
πξνηεξαηφηεηα έρεη ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ. Ο βαζκφο θηλδχλνπ πνπ
αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο επεξεάδεηαη θαη απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο,
δειαδή αλ γίλεηαη ε ζπλαιιαγή κέζσ παξαδνζηαθνχ δηαχινπ ή κέζσ δηαδηθηχνπ.
Οη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε εθείλν ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο πνπ
αληηιακβάλνληαη πςειφ θίλδπλν, δελ είλαη πηζαλφ λα ςσλίζνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ.
Δπίζεο, ε αληίιεςε θηλδχλνπ κεηαβάιιεηαη θαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ
πξντφληνο. Ο θίλδπλνο απηφο νλνκάδεηαη θίλδπλνο θαηεγνξίαο πξντφληνο ζε
αληηδηαζηνιή κε ηνλ θίλδπλν πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη
πεξηζζφηεξν θίλδπλν ζηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ παξά ζηελ
απφθαζε γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, είλαη κεγαιχηεξνο ν
αληηιεπηφο θνηλσληθφο, θπζηθφο θαη ςπρνινγηθφο θίλδπλνο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ
ηεο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη κε ρεηξνπηαζηέο, παξάγνληαη θαη
θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα, πεξηιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αλζξψπηλν
παξάγνληα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξνγέλεηα.
Η έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο έλλνηεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο
αλάκημεο. Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο ζε κηα ζπλαιιαγή κεηψλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο, ζε αγνξέο κε πςειφ επίπεδν αλάκημεο ν
θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη κεγάιν θίλδπλν θαη αθνινπζεί έληνλε επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ. Τν επίπεδν αλάκημεο θαζνξίδεη ην επίπεδν παξαθίλεζεο θαη
ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε αγνξάο.
Υςειφ επίπεδν αλάκημεο ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί
ζε θάπνηα αγνξά πξντφληνο θαηαβάιιεη έληνλε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα
ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο θαη ηελ
ζπγθεθξηκέλε κάξθα.
Σχκθσλα κε ηνλ Bettman J.R. ζην άξζξν “Perceived Risks and its
Components-A model and empirical test” (1973), ην πνζφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ
γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη κεγαιχηεξν ζηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο: φηαλ ππάξρεη ειάρηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξντνληηθή
θαηεγνξία, φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη ειάρηζηε εκπεηξία πάλσ ζηηο κάξθεο κηαο
θαηεγνξίαο πξντφλησλ, φηαλ ην πξντφλ είλαη λέν, ν θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη
κηα αγνξά σο πνιχ ζεκαληηθή, φηαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα αλάκεζα
ζε πξντφληα απφ δηάθνξεο κάξθεο θαη φηαλ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη πςειή.
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1.3.2 Μοντέλα Μέτρηςησ
του
Αντιληπτού Κινδύνου
Τα κνληέια κέηξεζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (πξηλ ηελ αγνξά ηνπ
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο) κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε βαζηθά κνληέια
(απιά κνληέια), ζχλζεηα κνληέια θαη ζε κνληέια κε πνιιέο παξακέηξνπο. Απφ
ηα βαζηθά κνληέια ην πξψην πνπ πξνηάζεθε ην 1967 είλαη ην κνληέιν ηνπ
Cunningham (Mitchell, 1999). Σε απηφ ην κνληέιν, ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο είλαη
ίζνο κε ην γηλφκελν ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο επί ηελ
επηθηλδπλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Οη δπν απηέο ζπληζηψζεο ηνπ
θηλδχλνπ κεηξνχληαη ζε θιίκαθα 4 ζεκείσλ.
Αθνινπζεί ζχκπηπμε ζε θιίκαθα 3 ζεκείσλ θαη ζπλδπαζκφο ησλ ηηκψλ ησλ
δπν ζπληζησζψλ πνιιαπιαζηαζηηθά. Σχκθσλα κε ην δεχηεξν βαζηθφ κνληέιν,
απηφ ησλ Peter θαη Ryan (1976), ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο είλαη ην γηλφκελν ηεο
πηζαλφηεηαο λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ιφγσ θάπνηαο αγνξάο πνπ θάλεη
ν θαηαλαισηήο επί ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα θάζε
δηάζηαζε ηνπ θηλδχλνπ. Γειαδή ηζρχεη ν εμήο καζεκαηηθφο ηχπνο: Σπλνιηθφο
Κίλδπλνο= , φπνπ Pi είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ
δηάζηαζε i ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (π.ρ. γηα ηελ δηάζηαζε ηνπ αληηιεπηνχ
νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ) θαη Ci είλαη ε ζεκαζία ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ γηα ηελ ίδηα
δηάζηαζε (Stampfl, 1978). Απφ ηα ζχλζεηα κνληέια, ην κνληέιν ησλ Dowling θαη
Staelin (1994) νξίδεη ηνλ ζπλνιηθφ αληηιεπηφ θίλδπλν σο ην άζξνηζκα ηνπ
θηλδχλνπ θαηεγνξίαο πξντφληνο θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν
πξντφλ. Τν ζχλζεην κνληέιν ησλ Deering θαη Jacoby (1972) βαζίδεηαη ζηηο
απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ απαξηίδεηαη απφ 10
εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
θαηαλαισηή απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, ηελ αβεβαηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη
ν θαηαλαισηήο, ην πνζφ θηλδχλνπ πνπ αληηιακβάλεηαη θαηά ηελ δνθηκή κηαο
κάξθαο πξντφλησλ πνπ δελ έρεη μαλαδνθηκάζεη, ηελ βεβαηφηεηα φηη ε
ζπγθεθξηκέλε κάξθα πνπ δελ έρεη δνθηκάζεη ν θαηαλαισηήο ζα είλαη ην ίδην θαιή
κε θάπνηα άιιε πνπ έρεη δνθηκάζεη, ηελ ζηγνπξηά ηνπ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ
θαηαλαισηή ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξντφλ, ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο, ηελ πνζφηεηα ρξφλνπ-ρξήκαηνο-πξνζπάζεηαο πνπ ζα ήζειε ν
θαηαλαισηήο λα επελδχζεη ζηελ δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ πξντφληνο, ηνλ βαζκφ
ζηνλ νπνίν είλαη εκθαλείο νη ιφγνη αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο απφ ηνλ
θαηαλαισηή, ηελ πξφβιεςε γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θιπ.
Οη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
αξηζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο 3 δηαθνξεηηθψλ ζχλζεησλ ηχπσλ γηα ηελ κέηξεζε
ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Ο πξψηνο ηχπνο κεηξάεη ηνλ θίλδπλν θαη ηελ
αβεβαηφηεηα, ν δεχηεξνο ηχπνο κεηξάεη ηελ ζπληζηψζα αβεβαηφηεηαο ζηνλ
αληηιεπηφ θίλδπλν, ν ηξίηνο ηχπνο είλαη ν πην πιήξεο θαη ζπλδπάδεη ηηο
ζπλέπεηεο, ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ αγνξαζηηθνχ
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ζηφρνπ, ζπλδπάδνληαο ηηο απαληήζεηο ηφζν αζξνηζηηθά φζν θαη
πνιιαπιαζηαζηηθά. (Stem et al.). Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη
κε θιίκαθα 9 ζεκείσλ. Όζν πην κεγάιε ηηκή πξνθχςεη απφ ηνλ ηχπν, ηφζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
Τα απιά κνληέια δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Mitchell
(1999), δηφηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζε πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο. Η ρξήζε πην πνιχπινθσλ κνληέισλ φπσο ηνπ κνληέινπ ησλ
Deering θαη Jacoby είλαη δπζθνιφηεξε ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ
πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη ηεο δπζθνιίαο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ.
Αληίζεηα, ην κνληέιν ησλ 2 ζπληζησζψλ ηνπ Cunningham είλαη εχθνια θαη
γξήγνξα θαηαλνεηφ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη είλαη ζρεηηθά απιφ. Ο Mitchell
(1999) πξνηείλεη θαη ην απιφ κνληέιν, ην νπνίν ζπλδπάδεη πξνζζεηηθά ηελ
ζεκαληηθφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ κε ηελ πηζαλφηεηά λα ζπκβνχλ απηέο νη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, γηα θαζεκηά απφ ηηο δηαζηάζεηο/ηχπνπο ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα (ρξνληθφο, νηθνλνκηθφο, ςπρνθνηλσληθφο
αληηιεπηφο θίλδπλνο θιπ.). Τν κνληέιν απηφ θάλεη ηελ παξαδνρή φηη νη
δηαζηάζεηο/ηχπνη ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη ζπλεπψο νη ηχπνη ησλ ζπλεπεηψλ
είλαη αλεμάξηεηνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη ηχπνη ησλ
ζπλεπεηψλ δελ είλαη αλεμάξηεηνη π.ρ. κηα ιαλζαζκέλε επηινγή απφ ηελ πιεπξά
ηνπ θαηαλαισηή πνπ νδεγεί ζε έλα ειαηησκαηηθφ πξντφλ ην νπνίν ρξεηάδεηαη
επηζθεπή ζα έρεη σο ζπλέπεηα θαη θνηλσληθφ θίλδπλν αιιά θαη ράζηκν ρξφλνπ.

1.3.3 Διαχείριςη του Αντιληπτού
Κινδύνου και
Τρόποι Μείωςησ του
Η δηαδηθαζία ιήςεο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο πεξηιακβάλεη 5 ζηάδηα
ζχκθσλα κε ηνλ Mitchell (1992). Τα ζηάδηα απηά είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
επηινγψλ, ε απφθαζε αγνξάο θαη ε κεηά ηελ αγνξά ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαηαλαισηή. Τν ζηάδην εθείλν ζην νπνίν ν αληηιεπηφο θίλδπλνο παίδεη ξφιν είλαη
ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη θαηαλαισηέο αλαγλσξίδνπλ
νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα κέζσ ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη πξνζπαζνχλ λα
κεηψζνπλ ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν κέζα απφ ην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
πνπ ππάξρνπλ.
Οη θαηαλαισηέο, ζπλεπψο, πξηλ επηιέμνπλ ην πξντφλ θαη θαηαζηαιάμνπλ ζε
θάπνηα αγνξαζηηθή απφθαζε, ππνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία
κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Η κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πξηλ ηελ
αγνξά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα γίλεη κέζσ θάπνησλ κεζφδσλ,
κέρξη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο λα θζάζεη ζε επίπεδν πνπ είλαη αλεθηφ γηα ηνλ
θαηαλαισηή. Καηά ηνλ Stampfl (1978) ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα
κεηψζεη γηα θάζε δηάζηαζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είηε ηελ αβεβαηφηεηα είηε ηελ
ζεκαζία ησλ ζπλεπεηψλ.
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Η κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζεσξείηαη επθνιφηεξν εγρείξεκα πνπ κπνξεί λα
ζπκβεί κέζσ ηεο αλαδήηεζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή αθξηβνχο θαη ρξήζηκεο
πιεξνθφξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεησζεί ν αληηιεπηφο θίλδπλνο
θπξίσο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Η
πξνζπάζεηα κείσζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή ηεο ζεκαζίαο ησλ επηπηψζεσλ κηαο
ιαλζαζκέλεο αγνξάο είλαη δπζθνιφηεξε δηφηη απαηηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή ηελ
αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ π.ρ. ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηφξζσζεο ησλ
ειαηησκάησλ ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδεη.
Η πην πιήξεο αλαθνξά κεζφδσλ κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ έγηλε
απφ ηνλ Roselius ζην άξζξν “Consumer Rankings of Risk Reduction Methods”
(1971). Οη κέζνδνη πνπ πξφηεηλε ν Roselius ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηφζν ηεο
αβεβαηφηεηαο φζν θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επηινγήο πνπ θάλεη ν
θαηαλαισηήο. Οη κέζνδνη κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (risk relievers) θαηά
ηνλ Roselius είλαη νη παξαθάησ (Stem et al.):
1.

Δπηδνθηκαζία ηνπ πξντφληνο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ε νπνία
πξνβάιιεη ηελ γλψκε εηδηθψλ ή δηαζεκνηήησλ.

2.

Αθνζίσζε ζηελ κάξθα, ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη πξντφληα ή
ππεξεζίεο πνπ ηνλ έρνπλ ηθαλνπνηήζεη ζην παξειζφλ.

3.

Δηθφλα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ν θαηαλαισηήο βαζίδεηαη ζηελ θήκε
ηεο κάξθαο.

4.

Ο θαηαλαισηήο αγνξάδεη πξντφληα ηα νπνία γλσξίδεη φηη έρνπλ
ειεγρζεί απφ εηαηξίεο πξαγκαηνπνίεζεο δνθηκψλ.

5.

Δηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ην νπνίν ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη ην
πξντφλ. Ο θαηαλαισηήο βαζίδεηαη ζηελ θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο.

6.

Φξήζε δσξεάλ δείγκαηνο.

7.

Γηαβεβαίσζε/εγγχεζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ.

8.

Γνθηκή απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο. Ο θαηαλαισηήο αγνξάδεη ην πξντφλ
εθείλν, γηα ην νπνίν γλσξίδεη φηη έρεη πεξάζεη απφ δνθηκέο θαη
ειέγρνπο απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο.

9.

Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο αγνξάο κε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη ησλ ζρέζεσλ ηηκήο- πνηφηεηαο γηα δηάθνξα πξντφληα.

10. Αγνξά ηνπ αθξηβφηεξνπ ή πην πξφζθαηνπ κνληέινπ ηνπ πξντφληνο.
11. Σπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο απφ θίινπο θαη ζπγγελείο. Δκπηζηνζχλε
ζηελ δηαθήκηζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα.
Σχκθσλα κε ηνλ Roselius, κπνξεί λα ππάξρεη δηαθχκαλζε ζηελ πξνηίκεζε
ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ κε βάζε ην αλ ν
θίλδπλνο έγηλε αληηιεπηφο απφ ηνλ θαηαλαισηή σο πςειφο ή ρακειφο ή κε
βάζε ηνλ ηχπν ηνπ θηλδχλνπ.
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Γηα ηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ, νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα
αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ θαη γηα ηελ θαηεγνξία πξντφληνο κέζσ
θίισλ, νηθνγέλεηαο, γλσζηψλ θαη κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Όζν
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θαηαλαισηήο γηα ηηο δηάθνξεο
ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ, ηφζν πην πξνβιεπφκελεο είλαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο
θαη ηφζν ρακειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο. Οη θαηαλαισηέο ζήκεξα
έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ
εχθνια κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε δηάθνξα πξντφληα θαη λα
δηαβάζνπλ ζρφιηα άιισλ θαηαλαισηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη.
Οη θαηαλαισηέο πνπ αληηιακβάλνληαη κεγάιν θίλδπλν ηείλνπλ λα κελ
αγνξάδνπλ πξντφληα πνπ κφιηο έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ αγνξά θαη δείρλνπλ
πξνζήισζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα, ηελ νπνία εκπηζηεχνληαη. Η
εκπηζηνζχλε ζε θάπνηα θεκηζκέλε κάξθα δεκηνπξγεί ηελ αληίιεςε φηη
δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο. Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο, φηαλ δελ ππάξρεη θακία άιιε πιεξνθφξεζε,
βαζίδνληαη ζηελ εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην
θαηάζηεκα νξίδεηαη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή κε βάζε ηα ιεηηνπξγηθά (ηηκή,
άλεζε, πνηθηιία εκπνξεχκαηνο) θαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (εζσηεξηθή
δηαθφζκεζε, ρξψκαηα θιπ.). (Σηψκθνο Γ., 2002)
Οξηζκέλνη κεραληζκνί κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθεκηζηέο επηθεληξψλνληαη ζηε κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ πξηλ ηελ αγνξά ελψ άιινη ζηελ κείσζή ηνπ κεηά ηελ αγνξά π.ρ.
απνζηνιή ζπγραξεηήξησλ θαξηψλ απφ ηελ εηαηξία πξνο ηνλ πειάηε κεηά ηελ
αγνξά ελφο πξντφληνο. Η εγγχεζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ παίδεη επίζεο
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά πξηλ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο σο κεραληζκφο
κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Άιινη κεραληζκνί κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ είλαη ε πξνζθνξά πξνο ηνλ θαηαλαισηή δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο πξηλ ηελ αγνξά θαη ε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηνπ πξντφληνο.
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Κεφάλαιο 2o: Διατύπωςη του Προβλήματοσ

2.1 Διατύπωςη του Προβλήματοσ
Οη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζην 3ηαδίθηπν απφ φηη ζηηο
ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη πξφζσπν κε πξφζσπν (Harridge-March, 2006). Οη
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ιφγσ ηεο αλσλπκίαο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη,
πεξηιακβάλνπλ απψιεηα ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη αδχλαην
γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα βαζηζηνχλ ζηελ νπηηθή εμέηαζε ηνπ πξντφληνο (θαη
επνκέλσο ππάξρεη αδπλακία εμαζθάιηζεο θαη ζπλεπψο θίλδπλνο) θαη αθφκε είλαη
δπζθνιφηεξν λα δεκηνπξγεζεί κηα καθξνρξφληα ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα
ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ πσιεηή. Αθφκε, παξά ηελ κέρξη ζήκεξα ηερλνινγηθή
πξφνδν, ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο απάηεο, ππνθινπήο θαη
παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, νη ειεθηξνληθέο
αγνξέο ζην δηαδίθηπν εηζάγνπλ θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλεηαη ν
θαηαλαισηήο κεγεζπκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηιακβάλεηαη ζηηο
θαλνληθέο αγνξέο.
Σε γεληθέο γξακκέο, νη αληηιεπηνί θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν πξνέξρνληαη απφ
ηνλ λεσηεξηζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ην ίδην ην δηαδίθηπν (Liebermann
and Stashevsky, 2002). Σηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
θαλάιη είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πσιεηή ή κε ην
πξντφλ (San Martin θαη Camarero, 2009). Σηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ
παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη θηλδχλνπ ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο
θαηά ηελ ειεθηξνληθή αγνξά ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη νη πεγέο απφ φπνπ
πξνέξρνληαη απηνί νη θίλδπλνη. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηδεηνχλ ηελ αχμεζε ησλ
πσιήζεσλ ζην δηαδίθηπν είλαη αλαγθαίν λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο.
Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο, νη
δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο
επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί αίζζεκα ζηγνπξηάο θαη αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο
ζηνπο θαηαλαισηέο.
Αλ δελ ζπκβεί απηφ, νη θαηαλαισηέο δελ ζα κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηελ
δηαδηθηπαθή επηρείξεζε έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαδηθηπαθέο αγνξέο. Τν
βαζηθφ πξφβιεκα είλαη επνκέλσο ε εχξεζε θαη αλάιπζε εθείλσλ ησλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
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2.2 Αναςταλτικοί Παράγοντεσ για την
Ανάπτυξη του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σχκθσλα κε έξεπλα ηεο Price Waterhouse Cooper, ηα ζεκαληηθφηεξα
εκπφδηα ζηηο εηθνληθέο-ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε αζθάιεηα ησλ
πηζησηηθψλ θαξηψλ, ν θίλδπλνο απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θαηαλαισηή ζε ηξίηνπο, ε θαρππνςία απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο
πψιεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο
ηνπνζέηεζεο κηαο παξαγγειίαο θαη ε έιιεηςε νηθεηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ κε ην
κέζν πψιεζεο θαη κε ην interface ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (Madu &
Madu, 2002). Καηά ηνλ Lin (2003), ηα θπξηφηεξα εκπφδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ πσιεηψλ λα παξαδψζνπλ ηελ παξαγγειία ζηνλ πειάηε, ηελ
δηαζθάιηζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ πσιεηψλ θαη ηελ λνκηθή επηβνιή ηεο ηζρχνο
ησλ ζπκβνιαίσλ.
Σχκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ έλσζε ησλ Βξεηαλψλ
θαηαλαισηψλ (British Consumers Association) θνληά ζην 2000, κφλν ην 23% ησλ
Βξεηαλψλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πίζηεπαλ φηη ήηαλ αζθαιέο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ πηζησηηθέο θάξηεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (Wopperer
2002).Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη επνκέλσο έλα
αζθαιέο θαη αμηφπηζην πεξηβάιινλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή
ζπλαιιαγή. Απηφ επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερλνινγίαο θξππηνγξάθεζεο. Απηφ φκσο δελ αξθεί. Ο
ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα παξέρεη
ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
δηαηίζεληαη, λα πξνζειθχεη θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο παξέρεη ηελ εκπηζηνζχλε
ψζηε λα ζπλερίζνπλ θαη λα πξνβνχλ ζε δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε ησλ
πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ. Σπρλά φκσο, νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ απιά λα
θάλνπλ έξεπλα αγνξάο ζηα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα θαη λα αγνξάζνπλ ηα
πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο απφ ηα πξαγκαηηθά θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Σε
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη έρεη πξνθχςεη φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ θαηαλαισηψλ
εγθαηαιείπνπλ ηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πξηλ νινθιεξσζεί.
Σχκθσλα κε ηνπο Grewal et al.(2004), νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζην Internet είλαη:
1.

Η έιιεηςε δηαπξνζσπηθήο επαθήο θαη εκπηζηνζχλεο ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπ δηαδηθηχνπ

2.

Η αλακνλή ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ ιήςε ηνπ
πξντφληνο. Δθηφο απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλα
πνιπκέζσλ φπσο κνπζηθή θαη βίληεν πνπ αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο
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ζην δηαδίθηπν θαη ηα νπνία ηα ιακβάλεη ακέζσο, γηα φιεο ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο πξντφλησλ πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα ιάβεη ην πξντφλ.
3.

Έιιεηςε δπλαηφηεηαο δνθηκήο ησλ πξντφλησλ θαη εμέηαζεο δηα ηεο
αθήο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξντφληα φπσο ξνχρα θαη έπηπια
ζπάληα πσινχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ αληίζεηα πξντφληα κε
ηππνπνηεκέλε κνξθή φπσο βηβιία θαη CD/DVD πσινχληαη
επθνιφηεξα.

4.

Υςειφ θφζηνο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο.

5.

Γπζθνιία επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο
θαη δπζθνιία ιήςεο απνδεκίσζεο.

6.

Έιιεηςε επαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην
δηαδίθηπν θαη έιιεηςε επαξθνχο επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ
ζπλαιιαγψλ.

7.

Υςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο (θπξίσο
ησλ back-end ζπζηεκάησλ θαη φρη ηφζν ηνπ Website) θαη
πξνζέιθπζεο πειαηψλ.

8.

Έιιεηςε ζηαζεξήο πειαηεηαθήο βάζεο θαη δπζθνιία δεκηνπξγίαο
αθνζησκέλσλ πειαηψλ. Οη πειάηεο πξνζειθχνληαη θπξίσο κε βάζε
ηελ ηηκή, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη ηηο πξνζθνξέο. Η δηαθάλεηα ησλ
ηηκψλ ζην δηαδίθηπν θαη ην γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα
κεηαπεδήζνπλ ζε άιια δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα κε κεδεληθφ
θφζηνο γηα απηνχο, θαη νη δπν απηνί ιφγνη ζπκβάιινπλ ζηελ δπζθνιία
δεκηνπξγίαο αθνζησκέλσλ πειαηψλ.

9.

Κφζηνο θαη πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.

10. Έιιεηςε εκπεηξίαο ζην ιηαληθφ εκπφξην γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζην δηαδίθηπν (pure play e-tailers) ζε
αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο brick-and-mortar πνπ έρνπλ
ζπζζσξεχζεη εκπεηξία κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.
11. Οη θαηαλαισηέο πνπ επραξηζηηνχληαη ηα ςψληα ζην παξαδνζηαθφ
ιηαλεκπφξην δχζθνια βξίζθνπλ ηελ ίδηα επραξίζηεζε θαη θαηά ηελ
αγνξά πξντφλησλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη θαη ηα δηάθνξα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ.
Οη δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ κηα πεγή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά
κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο γίλνληαη δηαζέζηκεο είηε κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
θαλεξψλεη ν ίδηνο ν πειάηεο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο είηε κε ηελ
βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηελ θίλεζε ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ αλνίγνπλ, ηνλ δηθηπαθφ
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ηφπν πνπ είραλ επηζθεθζεί πξηλ θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ επηζθέπηνληαη φηαλ
θεχγνπλ.
Σχκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο ην 95% ησλ δηαδηθηπαθψλ θαηαλαισηψλ
αλεζπρνχλ γηα ην ελδερφκελν θάπνηνη λα απνθηήζνπλ παξάλνκα πξφζβαζε
ζηνλ πξνζσπηθφ online ινγαξηαζκφ ηνπο ή ζηα ζηνηρεία ηελ ζπλαιιαγήο, ελψ
83% ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξνχλ ηελ θινπή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (identity
theft) κεγάιν πξφβιεκα ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ηνπο θαη 97% αλεζπρνχλ γηα
ηελ πεξίπησζε λα πέζνπλ ζχκαηα phishing (Synovate/GMI Research,
September 2008; Javelin Strategy and Research, March 2009). Δπνκέλσο, κηα
πνιχ ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ πειαηψλ ηνπο.
Σήκεξα κάιηζηα ε πξφθιεζε απηή απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία, κηαο θαη
ππάξρεη απηήλ ε ηάζε γηα ζπιινγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη εμαηνκίθεπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
πξνζθνξψλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε πειάηε. Η εμαηνκίθεπζε βνεζάεη
κελ ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ αιιά εγείξεη θαη θηλδχλνπο θαηάρξεζεο απηψλ
ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πψιεζήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε
ηξίηνπο απφ αλαμηφπηζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη
ζηελ επηρείξεζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Σπλνπηηθά, νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο είλαη (Wopperer, 2002):
1.

Η παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαη ηνπ
απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ κέζσ
πξνγξακκάησλ δνχξεησλ ίππσλ (Trojan horses), κέζσ πξαθηηθψλ
Web spoofing κε ηηο νπνίεο θάπνηνο ράθεξ κηκείηαη ηελ ηζηνζειίδα
ελφο αμηφπηζηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ππνθιέπηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ηνπο θσδηθνχο ηνπ αλππνςίαζηνπ ρξήζηε, κέζσ παξαβίαζεο ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο θαηά ηελ
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πειάηε πξνο ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα, είηε κέζσ εηζβνιήο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο
φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ηα επαίζζεηα
δεδνκέλα π.ρ. νη θσδηθνί ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ.

2.

Η θαηάρξεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ ρσξίο
ηελ άδεηά ηνπο θαη ελ αγλνία ηνπο απφ ηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε, ε
εμαπάηεζε απφ θάπνηνλ αλαμηφπηζην δηαδηθηπαθφ πσιεηή (π.ρ. έλαο
online πσιεηήο ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί φηη έιαβε πιεξσκή απφ
ηνλ πειάηε).

3.

Η ηερλνινγηθή βιάβε π.ρ. ζπλαιιαγέο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ
ζσζηά ιφγσ θάπνηα ηερληθήο βιάβεο.

Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζπλεπψο νη
εμήο (Ratnasingham, 1998):
1.

Η εκπηζηεπηηθφηεηα: ε πξφζβαζε ζε επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ
ρξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε απηνχο πνπ πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ
λφκν.
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2.

Η δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ: δηαζθάιηζε φηη ζα παξέρεηαη
πξφζβαζε ζηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ ζπλαιιαγή πιεξνθνξίεο.

3.

Η αθεξαηφηεηα: δηαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
ηεο επηρείξεζεο δελ ζα ηξνπνπνηνχληαη θαηά βνχιεζε, δελ ζα
δηαγξάθνληαη ή ζα ππνθιέπηνληαη.

4.

Η χπαξμε ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ζπλαιιαγή
έγηλε, δηαζθαιίδνληαο έηζη φηη θαλέλα κέξνο δελ ζα αξλεζεί ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο.

5.

Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ απφ
θαηάρξεζε.

6.

Η δηαζθάιηζε φηη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζα έρνπλ κφλν νη
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο (authorization).

7.

Η δηαζθάιηζε φηη ηα κέξε ηεο ζπλαιιαγήο, δειαδή νη θαηαλαισηέο
θαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη φλησο απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη
είλαη (authentication).

Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ
αζθάιεηαο είλαη ε θξππηνγξάθεζε, νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ηα ςεθηαθά
πηζηνπνηεηηθά θαη ηα firewalls. Η δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο δηθηπαθνχ ηφπνπ,
δελ απνηειεί φκσο κφλν ηερλνινγηθφ ζέκα αιιά θαη ζέκα πνπ αθνξά ηελ
ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο κάξθεηηλγθ θαη
αζθάιεηαο (Zhang θαη Prybutok, 2005).
Η απνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πηνζέηεζε αγνξαζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ζην δηαδίθηπν, εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ρξήζεο
ηεο ηερλνινγίαο, ν αληηιεπηφο θίλδπλνο, ε θηιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηνλ
ρξήζηε, ε αληηιεπηή αζθάιεηα θαη ηερληθή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε
αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη επηζπκεηή ε επηθνηλσλία
πξφζσπν κε πξφζσπν, ε πξνζσπηθή επαθή (Johnson & Walker, 2006). Παξά
ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. e-banking) θαη ε
αγνξά πξντφλησλ κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο κεγαιχηεξε άλεζε, εμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ θαη γξεγνξφηεξε αληαπφθξηζε, νξηζκέλνη θαηαλαισηέο κπνξεί λα
ληψζνπλ αλαζθαιείο θαη αλεπαξθψο εμνπιηζκέλνη γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.
Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο πνπ πξνηηκνχλ ηελ πξνζσπηθή επαθή ζηα ςψληα
ηνπο, δελ αληηιακβάλνληαη ην ίδην ζεκαληηθά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη πηζαλφ επίζεο θάπνηνο θαηαλαισηήο
λα έρεη πεηζζεί γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο παξνρήο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν, λα αηζζάλεηαη ζηγνπξηά φζνλ αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο αιιά λα έρεη απνθαζίζεη λα κελ πξνβεί ζε
ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγή, ιφγσ πξνηίκεζεο ζηελ πξνζσπηθή επαθή παξά ζηελ
εμππεξέηεζε κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.
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2.3 Αντιληπτοί Κίνδυνοι ςτισ
Ηλεκτρονικέσ Συναλλαγέσ

2.3.1 Διαςτάςεισ και Πηγέσ του Αντιληπτού
Κινδύνου ςτισ
Ηλεκτρονικέσ Συναλλαγέσ

Η απξνζπκία πνιιψλ θαηαλαισηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη, ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλεηαη ν
θαηαλαισηήο. Σε δηάθνξεο έξεπλεο (Lim, 2003) έρεη απνδεηρζεί φηη ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Β2C e-commerce θαη ηνπ
e-banking θαη θάλεθε επίζεο φηη νη πειάηεο αλεζπρνχλ γηα ηελ πηζαλφηεηα
απάηεο κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ηνπο. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ, νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη θίλδπλν επεηδή αληηκεησπίδνπλ
αβεβαηφηεηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ππνζηνχλ αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο σο
απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα ε
ηερλνινγηθή ππνδνκή αζθάιεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί
επαξθή πξνυπφζεζε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ
ρξεηάδεηαη έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αληηιεπηνί θίλδπλνη ζην κπαιφ ησλ
θαηαλαισηψλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απζφξκεηα νη ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο. Υπάξρεη δειαδή έλαο πεξηνξηζκφο ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ κπνξεί
λα δεκηνπξγεζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο.
Γηα λα κπνξέζνπλ νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηνλ αληηιεπηφ
θίλδπλν ζα πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ηχπσλ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηηο πεγέο ηνπο. Η δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ/ηχπσλ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ απνζθνπεί ζην λα γίλεη πην εχθνινο ν ρεηξηζκφο ηνπ
θηλδχλνπ απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ κάξθεηηλγθ ψζηε λα θαηαζηξσζνχλ πην
απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο κείσζήο ηνπ. Γηάθνξνη ηχπνη θηλδχλνπ πνπ
αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη (Lim, 2003):
1.

Ο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα ρξεκαηηθήο
απψιεηαο, κε παξάδνζεο ησλ αγνξαζκέλσλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ θαη ζηελ πηζαλφηεηα θινπήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο απφ ράθεξ. Οηθνλνκηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα
πξνθιεζνχλ θαη απφ θαηάρξεζε ησλ θσδηθψλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο
απφ αλαμηφπηζηεο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο. Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο
ππάξρεη θαη φηαλ ν θαηαλαισηήο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα βξεη ην ίδην
πξντφλ, ή θάπνην πξντφλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο, θζελφηεξα θάπνπ
αιινχ παξά ζην δηαδίθηπν. Σε γεληθέο γξακκέο ν νηθνλνκηθφο ή
ρξεκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ πξντφληνο,
ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηελ πηζαλή νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ
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απάηεο. Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ζην
δηαδίθηπν σο κέζν πιεξσκήο, νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηνλ
νηθνλνκηθφ θίλδπλν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξν απφ φηη αλ
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα γηα λα πιεξψζνπλ ζε
έλα εζηηαηφξην, ιφγσ ηνπ φηη ζην δηαδίθηπν αηζζάλνληαη φηη ράλνπλ
ηνλ έιεγρν (Wopperer, 2002).
2.

O αληηιεπηφο θίλδπλνο επίδνζεο: αλεζπρία γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
επίδνζε ηνπ αγνξαζκέλνπ πξντφληνο. Φφβνο φηη ην πξντφλ δελ ζα
ιεηηνπξγήζεη φπσο αλακέλνληαλ απφ ηνλ θαηαλαισηή κε βάζε ηελ
ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ δηαθήκηζή ηνπ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν
ηεο εηαηξίαο ή φηη ζα έρεη κηθξή δηάξθεηα δσήο.

3.

O αληηιεπηφο θπζηθφο θίλδπλνο: ν θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ην
πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ ζα αγνξάζεη απφ ην δηαδίθηπν ζα έρεη
βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ. Δπίζεο ν θαηαλαισηήο
αληηιακβάλεηαη σο θίλδπλν ην ελδερφκελν ην πξντφλ λα κελ είλαη
ηφζν θαιφ φζν θαίλεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο.

4.

O αληηιεπηφο θνηλσληθφο θίλδπλνο. Ο θαηαλαισηήο αλεζπρεί γηα ην
πψο ζα εθιάβεη ηελ δηαδηθηπαθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ν
θνηλσληθφο πεξίγπξνο. Δλδερφκελε κείσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο
ιφγσ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ αγφξαζε θάπνηνο κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ.

5.

Ο αληηιεπηφο πξνζσπηθφο θίλδπλνο. Η αλεζπρία φηη ην άηνκν ζα
ππνζηεί βιάβε σο ζπλέπεηα ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, φηη ζα ππνθέξεη απφ ηελ θινπή ηνπ θσδηθνχ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο.

6.

Φφβνο φηη ζα παξαβηαζηεί ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ ζπιινγή απφ ηηο δηαδηθηπαθέο
επηρεηξήζεηο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο
αγνξαζηηθέο ζπλήζεηέο ηνπο θαη ηελ ελδερφκελε ρξήζε ηνπο κε
αθαηάιιειν θαη παξάλνκν ηξφπν ρσξίο ηελ γλψζε θαη ηελ άδεηα ηνπ
θαηαλαισηή.

7.

Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαδηθηπαθψλ
επηρεηξήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ελδερφκελν λα κελ ππάξρεη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Τα ςεθηαθά
πηζηνπνηεηηθά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα εμαθξηβψζνπλ
ηνπο πξαγκαηηθνχο ηδηνθηήηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ην αλ ε
επηρείξεζε πξαγκαηηθά ππάξρεη.

8.

Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ράζηκν πνιχηηκνπ ρξφλνπ κέζσ ησλ
δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ελδερφκελν ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα λα έρεη πνιχ αξγφ ρξφλν απφθξηζεο θαη
εμππεξέηεζεο ησλ παξαγγειηψλ ή ην ελδερφκελν λα θνξηψλεη πνιχ
αξγά ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο ν θίλδπλνο απηφο
ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο μνδεχεη
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ρξφλν γηα θάπνηα αγνξά ζην δηαδίθηπν θαη δηαπηζηψλεη φηη ε αγνξά
πνπ έθαλε ήηαλ θαθή θαη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία ήηαλ θαηψηεξα απφ
ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.
9.

Χπρνινγηθφο θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ελδερφκελν ν
θαηαλαισηήο λα αηζζαλζεί ηειηθά απνγνήηεπζε ή ζηξεο γηα θάπνηα
απνηπρεκέλε αγνξά θαη λα νδεγεζεί κέζα απφ ηελ αγνξά ζηελ
κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ. Ο θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη
επίζεο σο θίλδπλν ην ελδερφκελν ην πξντφλ λα κελ θζάζεη ζηελ ψξα
πνπ ην ρξεηάδεηαη ή ην ελδερφκελν ν ππνινγηζηήο λα παξνπζηάζεη
δπζιεηηνπξγία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. O
ςπρνινγηθφο θίλδπλνο ζχκθσλα κε ηνπο Bourlakis et al. (2008)
αλαθέξεηαη θαη ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζην αίζζεκα ληξνπήο πνπ
ληψζεη ν θαηαλαισηήο φηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ή νη
πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο απνθαιπθζνχλ ζε ηξίηνπο.

Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ειεθηξνληθέο/εηθνληθέο ζπλαιιαγέο
κνηάδνπλ κε απηέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνπο παξαδνζηαθνχο δηαχινπο ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν. Η δηαθνξά είλαη φηη ζην δηαδίθηπν νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο
θνηλέο δηαζηάζεηο αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είλαη εληζρπκέλεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε
επίδξαζε ζηνλ θαηαλαισηή (Cases, 2002).
Οη δηαζηάζεηο δελ έρνπλε φιεο ηελ ίδηα επίδξαζε ζηελ πξφζεζε ηνπ
θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ζηνλ δηαδίθηπν. Σχκθσλα κε ηνπο Crespo et al. (2009)
ε δηάζηαζε ηεο επίδνζεο θαη ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν
αληίθηππν πάλσ ζηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν γηα απηνχο πνπ έρνπλ ζρεηηθή
εκπεηξία αγνξάο ζην δηαδίθηπν φζν θαη γηα απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν αιιά δελ έρνπλ αγνξάζεη πνηέ απφ θάπνην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα.
Αληίζεηα, ζχκθσλα κε άξζξν ησλ Liebermann θαη Stashevsky (2002), νη 2
βαζηθφηεξνη αληηιεπηνί θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν είλαη ε θινπή ζηνηρείσλ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο θαη ν θίλδπλνο ππνθινπήο θαηά ηελ απνζηνιή πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δειαδή εθείλεο νη δηαζηάζεηο ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ πνπ απνηεινχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν παξαβίαζεο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (privacy risk). Οη δηαζηάζεηο ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ κε ηελ κηθξφηεξε επίδξαζε, ζχκθσλα κε ηνπο Crespo et al (2009),
ηδηαίηεξα γηα φζνπο δελ έρνπλ πξνβεί πνηέ ζε δηαδηθηπαθέο αγνξέο, είλαη ν
ρξνληθφο θαη ν θνηλσληθφο θίλδπλνο.
Οη παξαπάλσ ηχπνη θηλδχλνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλέπεηεο κηαο
ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο, δειαδή κε ηνλ ηχπν απψιεηαο πνπ νη θαηαλαισηέο
πηζηεχνπλ φηη ζα ππνζηνχλ σο απνηέιεζκα κηαο αγνξαζηηθήο απφθαζήο ηνπο
ζην δηαδίθηπν. Οη ζπλέπεηεο φκσο απηέο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ δηάθνξεο
πεγέο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλεζπρία γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ κπνξεί λα
έρεη σο πεγή είηε επηζέζεηο ράθεξ ή απάηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο. Η αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ησλ αληηιεπηψλ θηλδχλσλ επηηξέπεη
ζηνπο πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν λα επελδχζνπλ ηνπο
πφξνπο ηνπο πην απνηειεζκαηηθά έηζη ψζηε λα κεηψζνπλ ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν
θαη λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο. Οη πεγέο ησλ αληηιεπηψλ θηλδχλσλ πνπ
έρνπλ αλαγλσξηζηεί είλαη ε ηερλνινγία, ν πσιεηήο, ην πξντφλ θαη ν θαηαλαισηήο
(Lim, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεγέο ησλ αληηιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ
ζρεηίδνληαη:
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1.

κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Οη θαηαλαισηέο κπνξεί λα
αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα φπσο κεγάιε θαζπζηέξεζε ιήςεσο ησλ
δεδνκέλσλ, πξνβιήκαηα ζηελ αλαδήηεζε, πξνβιήκαηα αζθάιεηαο
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θιπ. θαη θνβνχληαη φηη ζα ππνζηνχλ ζπλέπεηεο
ιφγσ αζηνρίαο ηεο ηερλνινγίαο.

2.

κε ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο πειάηεο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ απξφζσπε θαη απφκαθξε θαη
κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Η αλσλπκία ησλ
επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν νδεγνχλ ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο φπσο
κε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ή θαηάρξεζε ησλ πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε. Δπνκέλσο, ν θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη
θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ πσιεηή.

3.

κε ηελ επηξξνή θαη ηε πίεζε πνπ δέρεηαη ν θαηαλαισηήο απφ ηνλ
θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (γλψκεο θαη απφςεηο θίισλ θαη νηθνγέλεηαο).

4.

κε ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη ζα ππνζηεί
απψιεηεο πνπ ζα έρνπλ πξνθιεζεί απφ ην πξντφλ πνπ αγφξαζε. Ο
αληηιεπηφο θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ μεθηλάεη απφ ηελ
έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή λα εμεηάζεη άκεζα ην
πξντφλ δηα ηεο αθήο, φξαζεο θαη δνθηκήο.

Οη παξαπάλσ 4 πεγέο κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ κε ηνπο 9 ηχπνπο ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα (Lim, 2003). Γηα παξάδεηγκα
ν αληηιεπηφο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο έρεη σο πεγή ηφζν ηελ ηερλνινγία
( ελδερφκελε επίζεζε ράθεξ) φζν θαη ην πξντφλ (ρακειή πνηφηεηα πξντφληνο) θαη
ηνλ πσιεηή ( πεξίπησζε απάηεο). Οκνίσο, ν αληηιεπηφο ςπρνινγηθφο θίλδπλνο
κπνξεί λα έρεη σο πεγή ηφζν ηνλ πσιεηή (ελδερφκελν θαζπζηεξεκέλεο
παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ) φζν θαη ην πξντφλ (θαθή πνηφηεηα) θαη ηελ ηερλνινγία
(ελδερφκελν βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο-αλεζπρία
γηα ην αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή). Ο αληηιεπηφο ρξνληθφο θίλδπλνο
κπνξεί λα έρεη σο πεγή ηελ ηερλνινγία (αξγή θφξησζε ηεο ηζηνζειίδαο) ή ηνλ
πσιεηή ( θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο). Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη
απηνί νη ηχπνη αληηιεπηνχ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε αξθεηέο πεγέο.
Άιινη φκσο ηχπνη θηλδχλνπ έρνπλ κηα κφλν πεγή φπσο ν αληηιεπηφο
θνηλσληθφο θίλδπλνο πνπ έρεη σο κφλε πεγή ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή. Πξνέθπςε
ηειηθά, φηη ν πσιεηήο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην πξντφλ θαη ε ηερλνινγία ζρεηίδνληαη κε
έμη, πέληε θαη ηέζζεξηο ηχπνπο αληηιεπηνχ θηλδχλνπ αληίζηνηρα.
Σχκθσλα κε ηελ Cases (2002), νη πηζαλέο πεγέο θηλδχλνπ πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ην πξντφλ, ε απξφζσπε θαη
απφκαθξε θχζε ηεο ζπλαιιαγήο, ην ίδην ην 3ηαδίθηπν θαη ε ρξήζε ηνπ σο κέζνπ
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηέινο ν δηθηπαθφο ηφπνο, ην Website, φπνπ
γίλεηαη ε ζπλαιιαγή. Ο θίλδπλνο επίδνζεο, ε απνγνήηεπζε δειαδή ηνπ
αγνξαζηή απφ ηελ επίδνζε ηνπ πξντφληνο θαίλεηαη φηη πεγάδεη απφ ην πξντφλ. Ο
αληηιεπηφο ρξνληθφο θίλδπλνο, ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο (ρξήκαηα πνπ ζα ραζνχλ
ιφγσ θαθήο αγνξάο θαη επηπξφζζεηα θξπθά θφζηε πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ) θαη
ν αληηιεπηφο θίλδπλνο ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο (κεγάινο ρξφλνο
παξάδνζεο, κε έγθαηξε παξάδνζε) πεγάδνπλ απφ ηελ απξφζσπε θαη
απνκαθξπζκέλε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν. Ο θνηλσληθφο
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θίλδπλνο, ν θίλδπλνο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ
θαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξσκή κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, φιεο
απηέο νη δηαζηάζεηο πεγάδνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Τέινο, ν θίλδπλνο πεγήο (source risk) δειαδή ν θφβνο γηα ην επίπεδν
εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν.
Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο πνπ έρεη σο πεγή ην ίδην ην πξντφλ είλαη ίδηνο γηα ηνλ
θαηαλαισηή είηε ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ είηε φρη. Παξαπάλσ αλαθέξζεθε φηη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο επίδνζεο
θαη ν αληηιεπηφο ςπρνινγηθφο θίλδπλνο πεγάδνπλ απφ ην πξντφλ. Σπλεπψο ν
θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο δηαζηάζεηο θηλδχλνπ
αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο. Σχκθσλα κε ηνπο
Soopramanien et al. (2007), ν αληηιεπηφο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ην πξντφλ
δελ επηδξά ζηελ πξφζεζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ απηφ απφ ην
δηαδίθηπν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο έρεη εκπεηξία ζηηο ειεθηξνληθέο
αγνξέο ή έρεη ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ην δηαδίθηπν γηα αγνξέο.

2.3.2 Εμπιςτοςύνη και Αντιληπτόσ Κίνδυνοσ.
Παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται ο Αντιληπτόσ Κίνδυνοσ
και η ΄Εννοια τησ Εμπιςτοςύνησ

Η έλλνηα ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζηηο εηθνληθέο ζπλαιιαγέο φπσο
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο
(Harridge-March S. 2006). Ψο εκπηζηνζχλε νξίδεηαη ε πξνζδνθία γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε εζηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ή ηεο επηρείξεζεο
κε ηελ νπνία θάπνηνο ζπλαιιάζζεηαη. Οη Jarvenpaa et al. (1999) έδσζαλ ηνλ
εμήο νξηζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο: ε εκπηζηνζύλε νξίδεηαη σο ε πξνζπκία ηνπ
θαηαλαισηή λα βαζηζηεί ζηηο πξνζέζεηο ηνπ πσιεηή θαη λα βξεζεί ζε ζέζε ζηελ
νπνία είλαη επάισηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεύζεηο
ηνπ (Peterson et al., 2007). Οη πην επηηπρεκέλεο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο
δηαθνξνπνηνχλ κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο εκπηζηνζχλεο ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο
ζηξαηεγηθή. Η έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ ηελ άιιε απνηειεί κηα απφ ηηο πην
ζπρλά αλαθεξφκελεο αηηίεο γηα ηελ απνθπγή πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ζην
δηαδίθηπν (Sahadev θαη Purani, 2008 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Lee θαη Turban,
2001 ). Τν ίδην αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Peterson et al. (2007), ε πξφζθαηε
έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ θαηαλαισηή λα πξνβεί ζε κηα ειεθηξνληθή
ζπλαιιαγή, εηδηθά κε κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θήκε. Όηαλ
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αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο θίλδπλν, ηφηε ππάξρεη θαη αλάγθε γηα
εκπηζηνζχλε. Η εκπηζηνζχλε θαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο είλαη δπν δίδπκεο,
αιιεινζπκπιεξνχκελεο έλλνηεο. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ, κεηαβάιιεηαη θαη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί.
Σε γεληθέο γξακκέο, ε έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ/ αβεβαηφηεηαο θαη εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο
χπαξμεο ζρέζεο αλάκεζα ζε δπν κέξε. Αλ νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη
πςειφ θίλδπλν γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε κηα δηαδηθηπαθή επηρείξεζε ρσξίο λα
ππάξρεη πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ηφηε είλαη απίζαλν λα ζπλαιιαρζνχλ κε
απηή ηελ επηρείξεζε. Τν δεηνχκελν είλαη ε επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο
αλάκεζα ζηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Απηήλ ε νηθνδφκεζε
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε δελ
κπνξεί θπζηθά λα ζπκβεί απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Η εκπηζηνζχλε ρηίδεηαη
ζηαδηαθά, θαζψο απμάλεηαη ε εκπεηξία ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο. Οη θαηαλαισηέο αξρίδνπλ κε κηθξέο αγνξέο ζην δηαδίθηπν θαη
πεξλνχλ ζε κεγαιχηεξεο θαζψο ε εκπηζηνζχλε ζην κέζν ή ζηελ δηαδηθηπαθή
επηρείξεζε απμάλεηαη. Παξφια απηά, ε απμεκέλε εκπεηξία ζηηο αγνξέο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ ζχκθσλα κε κηα έξεπλα ησλ Pires, et al.. Ψο εκπεηξία νξίδεηαη ε
ζπρλφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ελφο θαηαλαισηή. Απφ ηελ άιιε,
ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο ηζνξξνπίαο, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα αλαπηχμνπλ
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζηελή ζρέζε, γεγνλφο
πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην κεγάιε είλαη ε εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή ζηηο αγνξέο
ζην δηαδίθηπν, ηφζν πην πνιχ ζα εκπηζηεχεηαη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο (Corbitt et
al., 2003).
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο είλαη θάηη
πνπ θεξδίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Σην ειεθηξνληθφ εκπφξην ε ζεκαζία ηεο
εκπηζηνζχλεο είλαη απμεκέλε ιφγσ ηνπ απξφζσπνπ ραξαθηήξα θαη ιφγσ ηεο
ρξνληθήο αζπκκεηξίαο πνπ ππάξρεη. Η ρξνληθή αζπκκεηξία ζεκαίλεη φηη ν
θαηαλαισηήο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηήζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ
ζπλαιιαγή φπσο γίλεηαη ζην παξαδνζηαθφ ιηαληθφ εκπφξην (Srinivasan, 2004). Ο
θαηαλαισηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα δείμεη εκπηζηνζχλε ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία
ελφο απνκαθξπζκέλνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλήθεη ζε θάπνηα εηαηξία
άγλσζηεο αμηνπηζηίαο θαη θεξεγγπφηεηαο.
Οη δηαζηάζεηο ηεο εκπηζηνζχλεο ζην δηαδίθηπν είλαη ε αζθάιεηα, ε
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε αμηνπηζηία
(Harridge-March, 2006). Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
πειάηε ζχκθσλα κε ηνπο Lee θαη Turban (2001) είλαη ε εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ε επθνιία πινήγεζεο θαη ε χπαξμε δηεπαθψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο
ηνλ ρξήζηε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ, ε
ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη ε κάξθα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ πξντφληνο,
πνιηηηθέο δηαζθάιηζεο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε θινπήο ησλ θσδηθψλ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο, πνιηηηθέο παξνρήο εγγχεζεο γηα ηα πσινχκελα πξντφληα,
χπαξμε πνιηηηθήο επηζηξνθψλ (Bourlakis et al., 2008). Η νηθνδφκεζε
εκπηζηνζχλεο ζηελ κάξθα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη επθνιφηεξε γηα ήδε γλσζηά
brand names κε ηζρπξή θπζηθή παξνπζία πνπ πεξλνχλ ζην ρψξν ηνπ 3ηαδηθηχνπ
παξά γηα θαηαζηήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ην δηαδίθηπν ρσξίο θπζηθή παξνπζία.
Όζνλ αθνξά ηελ επθνιία πινήγεζεο, θαθνζρεδηαζκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη θαη
links πνπ δελ δνπιεχνπλ, δελ παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζηγνπξηά ζηνλ
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θαηαλαισηή φηη ν ρξφλνο πνπ επελδχζεθε απφ ην κέξνο ηνπ γηα ηελ κεηάβαζε
ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο. Όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, απηήλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, αθνχ απνηειεί ίζσο ην κφλν
ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ν θαηαλαισηήο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ
ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Η
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ εληζρχεηαη κε ηελ
χπαξμε κεραληζκψλ επηβεβαίσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ
παξαγγειηψλ κεηψλνληαο ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν επίδνζεο θαη ηνλ αληηιεπηφ
νηθνλνκηθφ θίλδπλν. Ο Srinivasan (2004) ζεσξεί φηη νη παξάγνληεο πνπ
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη νη
εμήο: ε επθνιία πξφζβαζεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, ε επθνιία θαηαρψξεζεο κηαο παξαγγειίαο, ε δπλαηφηεηα
επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο, ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο
παξαγγειίαο θαη ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκείν
θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην δηαδηθηπαθφ
θαηάζηεκα. Οη Schniederjans θαη Cao (2002) αλαθέξνπλ ηηο εμήο ζπληζηψζεο ηεο
εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην: πξν ηεο αιιειεπίδξαζεο θίιηξα,
ηδηφηεηεο ηεο δηεπαθήο/interface, πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν θαη δηαρείξηζε ησλ
ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Τα πξν ηεο αιιειεπηδξάζεσο θίιηξα πεξηιακβάλνπλ
ηηο εγγελείο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ νη άλζξσπνη ζηελ ηάζε ηνπο λα
εκπηζηεπζνχλ θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο
απφ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, νη νπνίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ θήκε
(ηελ ηζρχ ηνπ brand name ηεο επηρείξεζεο), ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο online ή
offline κε ηελ επηρείξεζε θαη ζε αλαθνξέο απφ έκπηζηνπο ηξίηνπο. Οη ηδηφηεηεο
ηνπ interface αθνξνχλ ηελ πξψηε εληχπσζε πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο απφ
ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη ε ζρεδίαζε, ηα γξαθηθά θαη ε δνκή, ε
νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε ρξεζηηθφηεηα θαη ε επθνιία ρξήζεο.
Τν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν αθνξά ην πφζν νινθιεξσκέλε, δνκεκέλε
θαη ζρεηηθή είλαη ε πιεξνθφξεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Τέινο, ε ζπληζηψζα
"δηαρείξηζε ζρέζεσλ" αθνξά ηελ κεηά ηελ πψιεζε επηθνηλσλία θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ κέζα απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε ηεο
επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε.
Τέζζεξηο πεπνηζήζεηο θαζνξίδνπλ ηελ ηάζε ησλ πειαηψλ λα δείμνπλ
εκπηζηνζχλε ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (Salam et al, 2005). Απηέο είλαη νη
εμήο: ε θαινζχλε ηνπ πσιεηή, ε ηθαλφηεηα ηνπ πσιεηή, ε αθεξαηφηεηα ηνπ
πσιεηή θαη ε πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η θαινζχλε ηνπ πσιεηή ζρεηίδεηαη
κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. Η ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαηλνηνκία, ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ηελ έγθαηξε παξάδνζε
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε. Η αθεξαηφηεηα ζρεηίδεηαη
κε ηελ δέζκεπζε ηνπ πσιεηή φηη ζα πξνζηαηεχζεη ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ
πειαηψλ. Τέινο, ε πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά αθνξά ηελ ζπλέπεηα ζηελ παξνρή
ηεο ππεξεζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε νπνία κεηψλεη ηνλ
αληηιεπηφ θίλδπλν ησλ θαηαλαισηψλ.
Η ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζε έλα ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα αιιάδεη απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή. Δμαξηάηαη θαη απφ ηελ
επίγλσζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηηο δηαδηθηπαθέο απάηεο ή απφ ηπρφλ
αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ αγνξέο κέζσ ηνπ 3ηαδηθηχνπ ζην παξειζφλ.
Ξαλαγπξλψληαο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη Corbitt et al. (2003), ζεσξνχλ φηη είλαη νη εμήο ηξείο: ε
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θήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γεληθά, νη θαηαλαισηέο (ε εκπεηξία ηνπο ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο) θαη ν ζπγθεθξηκέλνο δηθηπαθφο ηφπνο (ε πνηφηεηά
ηνπ). Η θήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γεληθά ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληηιεπηφ
θίλδπλν θαη κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε
ηερλνινγία (αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία).
Οη κέζνδνη γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ
δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, δήισζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ζθξαγίδεο πηζηνπνίεζεο απφ ηξίηνπο, πνηφηεηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζπζηάζεηο απφ θαηαλαισηέο θαη επηδνθηκαζία απφ νκάδεο
αλαθνξάο (Peterson et al., 2007).

2.3.3 Παράγοντεσ που επηρεάζουν τον Αντιληπτό
Κίνδυνο ςτισ Ηλεκτρονικέσ Συναλλαγέσ
Σχκθσλα κε ην άξζξν ησλ Johnson θαη Walker (2006), ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνζσπηθή
ηθαλφηεηα θαη ζηγνπξηά ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ απηνχ. Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο είλαη πηζαλφ
λα είλαη ρακειφηεξνο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη
κεγάιε ηε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα θαη ζηγνπξηά ηνπ ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.
Σπλεπψο, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο ηνπο νδεγνχο εθκάζεζεο, έηζη ψζηε λα νδεγείηαη ν λένο ρξήζηεο βήκα
πξνο βήκα κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία.
Δπίζεο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη πνιχπινθνο ζηελ πινήγεζε κε
απνηέιεζκα λα γίλεηαη απηή ρξνλνβφξα, ηφηε ηα νθέιε πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ εμαθαλίδνληαη. Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, δειαδή
φηη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηνπ
θαηαλαισηή ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, εληζρχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο ησλ Liebermann θαη Stashevsky (2002). Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή,
πνπ δηεμήρζε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, νη πεξηζηαζηαθνί
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, φζνη δελ έρνπλ πξνβεί πνηέ ζε ειεθηξνληθέο/εηθνληθέο
ζπλαιιαγέο θαη φζνη έρνπλ ζρεηηθά ρακειή κφξθσζε, αληηιακβάλνληαη
πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ. Γειαδή, θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ κε κηθξφηεξε
εμνηθείσζε κε ην δηαδίθηπν, κπνξεί λα αληηιακβάλνληαη κεγαιχηεξν θίλδπλν.
Δμαξηάηαη επνκέλσο ν αληηιεπηφο θίλδπλνο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ ειηθία ηνπ
θαηαλαισηή, ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ηελ
εκπεηξία ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.
Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο κεηαβάιιεηαη θαη αλάινγα κε ην επίπεδν αλάκημεο
ηνπ θαηαλαισηή. Σε πεξηπηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ ρακειήο αλάκημεο ή
ζρεηηθφηεηαο
ν
θαηαλαισηήο
αθνινπζεί
πεξηνξηζκέλε
επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ πςειήο
αλάκημεο. Τν πςειφ επίπεδν αλάκημεο απαηηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή λα ηαπηίδεηαη
κε ην πξντφλ, λα εκπηζηεχεηαη ην πξντφλ θαη λα είλαη πξφζπκνο λα αθηεξψζεη
ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζηελ κειέηε ηνπ πξντφληνο. Σε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη
ζην άξζξν ησλ Pires, et al., ειέγρζεθε ε ππφζεζε γηα ην αλ ππάξρεη ζχλδεζε
αλάκεζα ζηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν θαηά ηελ αγνξά ζην δηαδίθηπν θαη ην επίπεδν
αλάκημεο θαηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο. Τν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ν
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ζπλνιηθφο αληηιεπηφο θίλδπλνο ήηαλ κεγαιχηεξνο θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ πςειήο αλάκημεο ζην δηαδίθηπν (φπσο θηλεηά ηειέθσλα ή αγνξά
αζθάιεηαο) απφ φηη θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ρακειήο αλάκημεο
φπσο γηα παξάδεηγκα ηνζηηέξεο ή αεξνπνξηθά εηζηηήξηα.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν, ην δηαδίθηπν πξνέθπςε φηη είλαη
πεξηζζφηεξν θαηάιιειν κέζν γηα αγνξέο ρακειήο αλάκημεο πξνζαλαηνιηζκέλεο
πξνο ηηο ππεξεζίεο. Σηα πξντφληα πςειήο αλάκημεο πξνέθπςε φηη νη θπξηφηεξνη
ηχπνη αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είλαη ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη ν ιεηηνπξγηθφο
θίλδπλνο ή θίλδπλνο επίδνζεο. Γηα ππεξεζίεο πςειήο αλάκημεο, νη θπξηφηεξνη
ηχπνη θηλδχλνπ πξνέθπςε φηη είλαη ν ςπρνινγηθφο, ν θνηλσληθφο θαη ν νηθνλνκηθφο
θίλδπλνο. Σην άξζξν ησλ Pires et al., ειέγρεηαη θαη ε ππφζεζε γηα ην αλ ε
ηθαλνπνίεζε απφ πξνεγνχκελεο αγνξέο ζην δηαδίθηπν ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξν
αληηιεπηφ θίλδπλν γηα ηηο κειινληηθέο αγνξέο. Πξνέθπςε φηη νη ζεηηθέο εκπεηξίεο
απμάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην αγνξαζηηθφ κέζν κφλν
φκσο ζηηο αγνξέο ρακειήο αλάκημεο.
Όπσο αλαθέξζεθε ζην 1ν θεθάιαην, ν αληηιεπηφο θίλδπλνο γεληθά
ζεσξείηαη κεγαιχηεξνο ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ παξά ζηελ αγνξά πξντφλησλ. Η
έιιεηςε ρεηξνπηαζηήο απφδεημεο θαη ε ζπλεπαγφκελε δπζθνιία αμηνιφγεζεο εθ
ησ πξνηέξσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κέζα απφ παξαδνζηαθνχο
δηαχινπο πξνθαιεί πςειφηεξν ςπρνινγηθφ θαη θπζηθφ θίλδπλν (Pires, et al.). Οη
αγνξέο φκσο ζην δηαδίθηπν εηζάγνπλ ηνλ παξάγνληα ηνπ κε ρεηξνπηαζηνχ θαη
ζηελ αγνξά πξντφλησλ. Η αδπλακία εμέηαζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νδεγεί ζε απμεκέλν αληηιεπηφ θίλδπλν φπσο ζηελ
πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο δηαχινπο. Σε έξεπλα ζην
άξζξν ησλ Pires, et al., ειέγρζεθε ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην αλ ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν. Πξνέθπςε
απφ ηελ έξεπλα φηη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε ηεο
αγνξάο πξντφλησλ ζην δηαδίθηπν παξά ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ.

2.4 Τύποι Συςτημάτων Ηλεκτρονικήσ Πληρωμήσ
Με αθνξκή ηελ αλαθνξά πνπ έγηλε πξσηχηεξα ζηνλ αληηιεπηφ νηθνλνκηθφ
θίλδπλν ζην δηαδίθηπν (ζηνλ νπνίν θεληξηθφ ξφιν έρεη ν θφβνο ζρεηηθά κε ηελ
πηζαλφηεηα θινπήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο) ζα είρε ελδηαθέξνλ λα
παξνπζηαζζνχλ νη βαζηθνί ηξφπνη πιεξσκήο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ησλ Laudon & Laudon (2007).
Ο βαζηθφο ηξφπνο πιεξσκήο είλαη ε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Πάλσ
απφ ην 50% ησλ αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ γίλνληαη κε ρξήζε πηζησηηθή θάξηαο.
Γηα ηελ απνδνρή πιεξσκψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, ν πσιεηήο-έκπνξνο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ εκπνξηθφ ινγαξηαζκφ (merchant account) ζε θάπνηα
ηξάπεδα. Ο αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα εηζάγεη δεδνκέλα φπσο ηνλ αξηζκφ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη πιεξνθνξίεο ρξέσζεο θαη
απνζηνιήο φπσο ηελ δηεχζπλζε απνζηνιήο ηνπ πξντφληνο. Τα ςεθηαθά
ζπζηήκαηα πιεξσκήο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ πξνζθέξνπλ κεραληζκνχο
πξνζηαζίαο θαη θξππηνγξάθεζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη αλάκεζα ζηνλ
αγνξαζηή θαη ηνλ πσιεηή θαζψο θαη κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο ηεο γλεζηφηεηαο
ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Αθνχ ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πηζησηηθή θάξηα, γίλεηαη ε εμαθξίβσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αγνξαζηή ζε
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ηξάπεδα θαη απνζηέιιεηαη ην πξντφλ. Η πιεξσκή πξνο ηνλ έκπνξν εγθξίλεηαη
απφ ηε ηξάπεδα αθνχ πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ηνπ πξντφληνο.
Δθηφο απφ ηελ πιεξσκή κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, δηαδεδνκέλε είλαη
θαη ε ρξήζε ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. Κάζε θνξά πνπ
γίλεηαη πιεξσκή κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, ν έκπνξνο ρξεψλεηαη έλα ηέινο
γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξσκήο θαη ηελ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ πηζησηηθψλ
θαξηψλ. Σπλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αγνξέο είλαη κηθξήο αμίαο
(κηθξνπιεξσκέο) δελ ζπκθέξεη ηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε λα δέρεηαη πιεξσκή
κε πηζησηηθή θάξηα γηα θάζε αγνξά. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη κηθξνπιεξσκέο
κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα πιεξσζνχλ κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ζην
ηέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα
πψιεζεο κνπζηθήο iTunes Store, νη ρξεψζεηο γηα θάζε κνπζηθφ θνκκάηη πνπ
θαηεβάδεη θάπνηνο ρξήζηεο ζπγθεληξψλνληαη θαη πιεξψλνληαη ζην ηέινο ηεο
εβδνκάδαο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο. Σε άιιεο πεξηπηψζεηο, ηα πνζά απηά
ζπγθεληξψλνληαη θαη πξνζηίζεληαη ζηνλ κεληαίν ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (ISP) ή ζηνλ ινγαξηαζκφ ηειεθψλνπ. Έλαο αθφκε
ηξφπνο πιεξσκήο απηψλ ησλ κηθξνπνζψλ είλαη κε πξνπιεξσκή κε ηελ ρξήζε
πξνπιεξσκέλεο, ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο.
Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο, πνπ πάιη φκσο βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο (ή ρξεσζηηθήο), είλαη ηα ςεθηαθά πνξηνθφιηα (ewallets/ digital
wallets). Έλα ςεθηαθφ πνξηνθφιη είλαη ινγηζκηθφ πνπ απνζεθεχεη ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπ θαηαλαισηή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο θαη ζπκπιεξψλεη απηφκαηα ηηο θφξκεο θαηά
ηελ δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Η ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ
πνξηνθνιηψλ θάλεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πην απνηειεζκαηηθέο θαη πην
γξήγνξεο ιφγσ ηνπ φηη εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα εηζάγνπλ
επαλεηιεκκέλσο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο
θάξηαο ηνπο θάζε θνξά πνπ πξνβαίλνπλ ζε ζπλαιιαγέο. Οπζηαζηηθά επηηξέπεη
ηελ θαηαρψξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ρξέσζε θαη απνζηνιή
κε έλα κφλν θιηθ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο, απηφο
ν ηξφπνο πιεξσκήο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςεη ν θαηαλαισηήο ηελ
ζπλαιιαγή απφ απνγνήηεπζε ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη.
Έλαο άιινο ηξφπνο πιεξσκήο πνπ είλαη πνιχ ιίγν δηαδεδνκέλνο πξνο ην
παξφλ είλαη ε πιεξσκή κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ ρξήκαηνο (digital cash/ ecash).
Τν ςεθηαθφ ρξήκα απνζεθεχεηαη θαη δηαθηλείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην
δηαδίθηπν κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλαιιαγέο
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην απνδέρεηαη σο κέζν
πιεξσκήο. Φξεζηκνπνηείηαη ζπρλά καδί κε άιιεο ηερλνινγίεο πιεξσκήο φπσο ην
ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη. Δπίζεο, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε
θάξηεο ζε δηάθνξεο ρξεκαηηθέο αμίεο, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν
θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ ζηα
δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Τέινο, ηα peer-to-peer ζπζηήκαηα πιεξσκήο, φπσο ην PayPal, ιεηηνπξγνχλ
σο ελδηάκεζνη ζε ζπλαιιαγέο φπνπ ν πσιεηήο δελ δέρεηαη πιεξσκή κε ρξήζε
πηζησηηθήο θάξηαο. Γηα παξάδεηγκα ην PayPal επηηξέπεη ζε έλαλ εγγεγξακκέλν
ρξήζηε λα ζηείιεη ρξήκαηα ζε νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν παξαιήπηεο ησλ ρξεκάησλ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηελ ππεξεζία θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία είλαη
πειάηεο. Ο θαηαλαισηήο/αγνξαζηήο αλνίγεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζην PayPal
Αμώτατο Τετμολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας

26

εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ή ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
ηνπ. Ο πσιεηήο κπνξεί λα αλνίμεη έλα ινγαξηαζκφ θαηάζεζεο ζην PayPal είηε
κπνξεί λα δεηήζεη λα κεηαθεξζνχλ ηα ρξήκαηα ζε θάπνην δηθφ ηνπ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ή ηέινο κπνξεί λα δεηήζεη λα ζηαινχλ ηα ρξήκαηα ζε θάπνηα θπζηθή
δηεχζπλζε.

Κεφάλαιο 3o: Διαςτάςεισ Ποιότητασ ςτο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Παράγοντεσ
Μείωςησ του Αντιληπτού
Κινδύνου ςτισ Ηλεκτρονικέσ Συναλλαγέσ

3.1 Ποιότητα και Ικανοποίηςη των Πελατών
ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξην. Παξφια απηά, ε επίηεπμή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη δχζθνιε ππφζεζε,
απνηειεί δειαδή κηα καθξά θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία (Mohanty et al, 2007). Τν
δηαδίθηπν απνηειεί κηα πιαηθφξκα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, πνπ παξέρεη
ηαρχηεηα θαη κηθξφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή αιιά
παξάιιεια αχμεζε ηελ ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη έδσζε ηελ
δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα κεηαβαίλεη εχθνια απφ κηα επηρείξεζε ζε θάπνηα
άιιε (Cox θαη Dale, 2001). Σχκθσλα κε ηνλ Jeff Besos, ηνλ ηδξπηή ηνπ
Amazon.com, νη πειάηεο ζην δηαδίθηπν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο
απφ έλα κεγάιν εχξνο πεγψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πεξηήγεζεο θαη
εχθνιεο κεηάβαζεο απφ κηα ηζηνζειίδα ζε θάπνηα άιιε κε απνηέιεζκα ε
δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε λα έρεη πεξάζεη ζηνπο θαηαλαισηέο (Rotondaro
R.G., 2002). Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, είλαη
δπζθνιφηεξν λα θξαηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ιφγσ ηεο χπαξμεο κεγάινπ
πιήζνπο ελαιιαθηηθψλ (νη δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη φρη κφλν
άιιεο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε θπζηθή παξνπζία)
θαζψο θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο
(San Martin θαη Camarero,2009).
Η πνηφηεηα ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ηνπο Zeithaml et al. (2002) νξίδεηαη
σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο
επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα πξνβεί ζε αγνξέο απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά
ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
(Bressolles et al., 2007). Η αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνηφηεηα (CPQConsumer-Perceived Quality) νξίδεηαη απφ ηνλ Gronroos (1984) σο ε
επηβεβαίσζε ή κε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν πειάηεο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ
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ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίιεςε ηεο εμππεξέηεζεο
πνπ έιαβε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Qin Su et al, 2008).
Η πνηφηεηα ζην δηαδίθηπν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
ζχκθσλα κε ηνπο So θαη Sculli (2002). Καηά ηνπο Jun et al. (2004), ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αληηιεπηή πνηφηεηα θαη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Καηά ηνπο Godwin et al. (2010), δελ ππάξρεη νκνθσλία
αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ην αλ ε πνηφηεηα νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε
ή ην αληίζηξνθν. Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, θαηά ηνπο So θαη Sculli, νδεγεί ζε
επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο, δεκηνπξγψληαο νηθεηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε
αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε. Η νηθεηφηεηα θαη ε
εκπηζηνζχλε πνπ δεκηνπξγείηαη, βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο
ζπλαιιαγέο θαη νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ. Σπλεπψο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη
ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κε ηελ εθαξκνγή αξρψλ πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξην ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε έρεη λα θάλεη κε ηελ
εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, είλαη απαξαίηεηε (φπσο θαη ε
εκπηζηνζχλε) γηα ηελ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ έρνπλ νη πειάηεο σο πξνο
ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα παξέρεη πξντφληα θαη
ππεξεζίεο αμηφπηζηα θαη ε επίηεπμή ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν
θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη θηλδχλνπο θαη θφζηε ζηηο δηαδηθηπαθέο ηνπ αγνξέο
(San Martin θαη Cimarron, 2009). Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ επίηεπμε ηεο
ηθαλνπνίεζεο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ. Η πνηφηεηα καδί κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ πξνεγνχκελεο
δηαδηθηπαθέο αγνξέο νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο θαη ζπκβάιεη ζηελ
κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (San Martin θαη Camarero, 2009).
Σχκθσλα κε ηνπο Ribbink et al. (2004), ε πνηφηεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην
επεξεάδεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Η ηθαλνπνίεζε κε ηε
ζεηξά ηεο άκεζα επεξεάδεη ηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο. Η εκπηζηνζχλε επίζεο
κεηψλεη ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν ησλ θαηαλαισηψλ.
Δπνκέλσο, έκκεζα, ε πνηφηεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην επηδξά ζηελ
κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Άκεζα, ζχκθσλα πάιη κε ηελ ίδηα έξεπλα, κφλν
ε δηάζηαζε πνηφηεηαο δηαζθάιηζε επηδξά ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζπλεπψο ζηελ
κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Οη ππφινηπεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο
πνπ αλαγλσξίδνπλ νη Ribbink et al., νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, δελ
έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε.
Σχκθσλα κε ηνπο Zhang θαη Prybutok (2005) ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν θαη ζηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ θαη επίζεο ε αληηιεπηή πνηφηεηα νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Οη
Godwin et al. (2010) ζεσξνχλ φηη ν κεησκέλνο αληηιεπηφο θίλδπλνο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πςειφηεξε αληηιεπηή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φκσο
δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ή ζε αγνξαζηηθή πξφζεζε. Η
ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Καηά ηνλ Lin (2003), ε πνηφηεηα κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε νδεγεί
ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη απνηέιεζκα
κηαο αζξνηζηηθήο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη φρη κηαο κφλν ζπλαιιαγήο. Σχκθσλα
κε ηνπο Sahadev θαη Purani (2008), ε θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, έηζη φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε, εληζρχεη ηελ επίηεπμε
ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ
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δηαδηθηπαθή επηρείξεζε. Η ηθαλνπνίεζε φκσο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα,
πξνέθπςε φηη δελ ζπλεπάγεηαη θαη αθνζίσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηελ δηαδηθηπαθή
επηρείξεζε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ή
κάιινλ ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζε κηα δηαδηθηπαθή επηρείξεζε είλαη πνιχ
δχζθνιν λα επηηεπρζεί, κηαο θαη ν αληαγσληζκφο βξίζθεηαη κφιηο ιίγα θιηθ
καθξηά. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα δελ είλαη αξθεηή
γηα ηελ δεκηνπξγία αθνζησκέλσλ πειαηψλ, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε
αθνζησκέλσλ πειαηψλ είλαη ε επραξίζηεζε/ηέξςε ηνπ πειάηε κέζα απφ ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν.
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην κέξνο φπνπ πξψηα έξρεηαη ζε
επαθή ν πειάηεο κε ηελ επηρείξεζε (απφ φπνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπιιέμεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο).
Σπλεπψο, ζα πξέπεη ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο απφ απηφλ λα είλαη
ζεηηθή. Αλ ε πξψηε απηή εκπεηξία είλαη αξλεηηθή, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ
επηζηξέςεη μαλά ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Η ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πειάηε
κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν είλαη ζπλεπψο πνιχ κεγάιε. Λφγσ ηνπ φηη ην δηαδίθηπν, σο
θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη σο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, είλαη
απξφζσπν θαη δελ ππεηζέξρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζε απηφ, ε πνηφηεηα
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο) γίλεηαη
απηνκάησο ε "ζηηγκή ηεο αιήζεηαο" (Cox θαη Dale, 2001). Δίλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά θαη
θάζε θνξά.
Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ πςειφο θαη ε κεηάβαζε
ζε θάπνηνλ αληαγσληζηή είλαη ππφζεζε ιίγσλ κφλν θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή. Η
δψλε αλνρήο ζθαικάησλ απφ ηνλ πειάηε είλαη ζπλεπψο πνιχ κηθξή. Οη
θαηαλαισηέο ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί, εμνπιηζκέλνη κε
επαξθή θαη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε θαη ζπλήζσο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη
κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη έρνπλ μεθάζαξεο ηδέεο γηα ην ηη
επηδεηνχλ θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηε δηαδηθηπαθή επηρείξεζε (Alzola θαη
Robaina, 2006). Όρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο
πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε απφ ζηφκα ζε
ζηφκα αξλεηηθή δηαθήκηζε ηαμηδεχεη γξεγνξφηεξα ζηνλ θπβεξλνρψξν απφ φηη
ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Cox θαη Dale, 2001). Σηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, έλαο
δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην πνιχ 5 αλζξψπνπο γηα κηα
δπζάξεζηε εκπεηξία, ζην δηαδίθηπν φκσο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ κέρξη θαη
5.000 άλζξσπνη (Rotondaro R.G., 2002).
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3.2 Διαςτάςεισ τησ Ποιότητασ ςτο Ηλεκτρονικό
Εμπόριο
Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεηαη
ζην δηαδίθηπν θαηά ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο απφ έλα
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο είλαη εθείλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαη ηα νπνία ηα
αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο σο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη γηα
ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Τα
ραξαθηεξηζηηθά απηά απμάλνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη ζπκβάιινπλ
ζηελ δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν δηφηη επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζή ησλ πειαηψλ λα επηζθεθηνχλ μαλά ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη λα μαλαγνξάζνπλ απφ ην ίδην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο κε
ηελ ρξήζε ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο νη κεηξήζεηο γίλνληαη κε βάζε ηηο
αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη φρη κε βάζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο
αληηιήςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο (Alzola θαη Robaina, 2006). Η κειέηε ησλ
δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη εμειηρζεί ζε ηνκέα
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν. Η αλαγλψξηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ πςειή πνηφηεηα ζηελ αληίιεςε ησλ
θαηαλαισηψλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
επηηπρεκέλε πνξεία θαη αθνινπζνχλ άξηζηεο πξαθηηθέο, θαη επίζεο δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο
παξάγνληεο εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ κέζα
απφ κηα ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία benchmarking λα ζπγθξίλνπλ ηελ
αληηιεπηή πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ κε ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ησλ
δηθηπαθψλ ηφπσλ άιισλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (Fink θαη Nyaga, 2009).
Αιιά θαη ε ίδηα ε επίηεπμε πνηφηεηαο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ αιιά είλαη κηα
ζπλερήο δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηελ βηβιηνγξαθία απφ εξεπλεηέο πνπ
δηεμήγαγαλ έξεπλεο γηα ηελ πνηφηεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρσξίο φκσο λα
θαηαιήγνπλ φινη ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο (έιιεηςε νκνθσλίαο). Η δηαθνξά ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα
κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ δηαθνξεηηθή εζηίαζε ηνπ θάζε εξεπλεηή. Οξηζκέλα
εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην εζηηάδνπλ
απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο (website interface) ελψ άιια
επηρεηξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ ζπλνιηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πειάηεο, ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο, πξαγκαηνπνίεζε
ηεο ζπλαιιαγήο, απνζηνιή ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη επίιπζε ηπρφλ
πξνβιεκάησλ κεηά ηελ πψιεζε (επηζηξνθέο, απνδεκηψζεηο θηι.). Σχκθσλα κε
ηνπο Qin Su et al. (2008), ηα δηάθνξα εξγαιεία κέηξεζεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα
κπνχλε ζε δπν θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο ειεθηξνληθέο
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ζπλαιιαγέο θαη ζε απηά πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ γεληθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ
πειάηε πέξα απφ ηελ ζπλαιιαγή.
Δπίζεο, ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη θαηαλαισηέο ζηηο δηάθνξεο
δηαζηάζεηο αιιάδεη θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα
άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο ζεσξεί ζεκαληηθά έλαο θαηαλαισηήο ζην
ebanking θαη άιια ζηελ αγνξά βηβιίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη Blake et al.
(2005) ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζε νπνηαδήπνηε
ζπλαιιαγή, είηε είλαη απηή ζην δηαδίθηπν, είηε είλαη ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά,
πξέπεη λα θαιχπηνπλ δπν πεξηνρέο: απηά πνπ θάλεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ
παξάδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο ζηνλ πειάηε θαη απηά
πνπ θάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο.
Κάπνηεο δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ επξχηεξε απνδνρή είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε παξερφκελε πιεξνθφξεζε, ην
νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο θαη ε αμηνπηζηία θαη ε πξνζσπνπνίεζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (Alzola θαη Robaina, 2006).
Καηά ηνπο Bressolles et al., (2007) νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ
εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ-ηδησηηθφηεηα
(security/privacy), ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο (ζαθήλεηα θαη
αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ), ε αμηνπηζηία θαη ν ζεβαζκφο
ησλ δεζκεχζεσλ, ε επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε πξνζσπνπνίεζε/
δηαδξαζηηθφηεηα. Η δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε
απφ απάηε θαη νηθνλνκηθή απψιεηα ελψ ε δηάζηαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο αθνξά ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ πσιεηή λα κελ
θνηλνπνηήζεη ζε ηξίηνπο ηα φπνηα δεδνκέλα ζπιιέγεη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο ζπλαιιαγήο. Η ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη θαηαλαισηέο ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο
πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην ηη αθξηβψο ζθνπεχεη λα θάλεη ν θάζε θαηαλαισηήο
ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (Bressolles θαη Nantel, 2008).
Οη θαηαλαισηέο πνπ πεξηεγνχληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν κε ζθνπφ κφλν ηελ
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξε ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ. Αληίζεηα, νη θαηαλαισηέο πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
κηα ζπλαιιαγή ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ
πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ζηελ αζθάιεηα.
Σχκθσλα κε ηνπο Madu & Madu (2002), νη δηαζηάζεηο ηεο αληηιεπηήο
πνηφηεηαο είλαη νη παξαθάησ:
1.

Επίδοζη, ε νπνία ρσξίδεηαη ζηελ επίδνζε ζηελ ρξήζε θαη ζηελ
επίδνζε ζην πεξηερφκελν. Τν ζθέινο ηεο επίδνζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε, αθνξά ηελ επθνιία
πινήγεζεο θαη ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ δπλαηφηεηα
θαηαλφεζεο ηεο δνκήο ηνπ. Τν ζθέινο ηεο επίδνζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν αθνξά ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ, ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε, ηελ εγθπξφηεηα θαη ην
επίθαηξν (ελεκεξσκέλν) πεξηερφκελν. Τα παξαπάλσ βνεζνχλ ηνπο
θαηαλαισηέο λα κελ μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ αγνξψλ.

2.

Χαπακηηπιζηικά,
ιδιαίηεπα
γνυπίζμαηα
(features)
φπσο
δπλαηφηεηα ππνβνιήο εξσηεκάησλ ειεθηξνληθά, ζχλδεζκνη ζε
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ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο, δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα
θαη εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηηο
θπξηφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο.
3.

Δομή, πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα,
ηνπο ζπαζκέλνπο ζπλδέζκνπο πνπ δελ νδεγνχλ πνπζελά θαη ηελ
γεληθή επηζθφπεζε ηεο ηζηνζειίδαο.

4.

Αιζθηηική εμθάνιζη, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ εκθάληζε ηεο
ηζηνζειίδαο (ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο, γξακκαηνζεηξά θαη εθέ).

5.

Αξιοπιζηία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλέπεηα ηεο επίδνζεο, ηελ
πξνζβαζηκφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ
δπλαηφηεηα γξήγνξεο θφξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο.

6.

Δςναηόηηηα αποθήκεςζηρ
ζηοισείυν, γηα
παξειζνληηθέο
ζπλαιιαγέο θαη επθνιία αλάθηεζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα
παξάδεηγκα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε έλαλ πειάηε λα θαηεβάζεη
αξρείν κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ κε κηα ηξάπεδα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

7.

Επίλςζη πποβλημάηυν και παπαπόνυν
δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο επίιπζεο.

8.

Αζθάλεια και ακεπαιόηηηα ηος ζςζηήμαηορ, πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινπλ νη ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
θαηαζηήκαηνο.

9.

Εμπιζηοζύνη μέζυ ςτηλού βαθμού αξιοπιζηίαρ. Απηήλ ε
εκπηζηνζχλε θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ε
επηρείξεζε ζηα παξάπνλα θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ.

ηυν

πελαηών,

10. Γπήγοπη ανηαπόκπιζη, κε επγέλεηα πξνο ηνπο πειάηεο.
11. Διαθοποποίηζη και εξαηομίκεςζη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη ζην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα.
12. Ύπαπξη
εςέλικηηρ
πολιηικήρ
απνδεκηψζεσλ (Web store policies).

επιζηποθών,

αθπξψζεσλ,

13. Φήμη, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ ππέξβαζε ησλ
πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ή θαη λα
μεπεξαζηνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, νη αλάγθεο ηνπο πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε ζηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Σχκθσλα κε ηνπο San Martin θαη Camarero (2009), ε θήκε παίδεη
ζπνπδαίν ξφιν ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο, απμάλνληαο ηελ
εκπηζηνζχλε θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαλαισηήο αγφξαδε
γηα πξψηε θνξά ζην δηαδίθηπν. Οη θαηαλαισηέο πνπ αληηιακβάλνληαη
κεγαιχηεξν θίλδπλν εκπηζηεχνληαη έλαλ δηθηπαθφ ηφπν κφλν αλ
αληηιεθζνχλ φηη ε εηαηξία πνπ βξίζθεηαη απφ πίζσ έρεη θήκε θαη
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εκπεηξία εθηφο δηαδηθηχνπ πέξα απφ ηελ θαιή πνηφηεηα ππεξεζηψλ,
ηελ χπαξμε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο απνξξήηνπ θαη ηνλ
θαιφ ζρεδηαζκφ πνπ παξνπζηάδεη ν δηθηπαθφο ηφπνο.
14. Διαζθάλιζη θαη κεηάδνζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ πειάηε, κέζα
απφ ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο
πειάηεο.
15. Σςναιζθημαηική ηαύηιζη (empathy), πνπ θαιιηεξγείηαη κέζα απφ
ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πξνο θάζε πειάηε μερσξηζηά. Γηα
παξάδεηγκα ε απνζηνιή κηαο επραξηζηήξηαο θάξηαο καδί κε ην
πξντφλ θαη ελφο επραξηζηήξηνπ e-mail κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην δηαδηθηπαθφ
θαηάζηεκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά θαη ε απνθπγή
απηνκαηνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο κέζσ e-mail. Η
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα
πξνζσπνπνίεζεο ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε εηαηξία κε ηνλ πειάηε.
Σχκθσλα κε ηνπο Polymenakou θαη Tsironis (2003), ε
πξνζσπνπνίεζε έρεη ηξείο δηαζηάζεηο: δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο, παξάδνζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, δηεξεχλεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ.
Καηά ηνπο Mohanty et al. (2007), νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο είλαη νη εμήο:
1.

Αξιοπιζηία, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ εγθπξφηεηα θαη θαιή δνκή
ηνπ πεξηερνκέλνπ, απφ ηελ αλαγξαθή έγθπξσλ ζηνηρείσλ
επηθνηλσλίαο, απφ ηελ ζπρλφηεηα ησλ ελεκεξψζεσλ, απφ ηελ
μεθάζαξε παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.

2.

Παποςζίαζη επίκαιπυν πληποθοπιών, ζπρλή ελεκέξσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.

3.

Αζθάλεια και ακεπαιόηηηα ηος ζςζηήμαηορ. Σε απηήλ ηελ
δηάζηαζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε χπαξμε κηαο ζαθνχο πνιηηηθήο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ.

4.

Πποζβαζιμόηηηα ηος δικηςακού ηόπος.

5.

Επικοινυνία με ηον πελάηη θαη παξνρή αλάδξαζεο γηα ηηο ελέξγεηεο
πνπ θάλεη ζην site.

6.

Εςκολία πλοήγηζηρ.

7.

Διαθεζιμόηηηα ηος δικηςακού ηόπος. Καζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ
ρξφλν πνπ ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ηελ
επθνιία πξφζβαζεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν κέζσ ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο θαη κέζσ ζπλδέζκσλ ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη
κε βάζε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ δηθηπαθνχ
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ηφπνπ. Η δηάζηαζε απηή παιηφηεξα έπαηδε ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ
φηη ζήκεξα. Μεγάιε αλεζπρία γηα ηηο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ
ν ρξφλνο πνπ ν δηθηπαθφο ηφπνο ήηαλ θάησ (website downtime). Με
ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο hardware θαη software θαη ηελ
ζπζζψξεπζε ηερληθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην πξφβιεκα απηφ έρεη ζρεδφλ εθιείςεη.
8.

Λειηοςπγικόηηηα, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ επθνιία πινήγεζεο,
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ χπαξμε ζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο κε
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.

9.

Φήμη, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ
πειαηψλ κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ θήκε ηεο
επηρείξεζεο είηε σο θαζαξά δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα φπσο ην
Amazon.com είηε ζαλ επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην
δηαδίθηπν θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν φπσο ε Barnes&Noble.

10. Εμπιζηοζύνη, ε νπνία επηδξά ζηελ πξνζπκία ησλ ρξεζηψλ λα
απνθαιχςνπλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο ηα πξνζσπηθά
ηνπο ζηνηρεία. Η δηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα ρηίζνπλ εκπηζηνζχλε
πξνζέρνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο
εξσηήζεηο θαη ζηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ.
11. Επίδοζη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Σχκθσλα κε έξεπλα ηεο Boston
Consulting Group, 28% ησλ επηρεηξνχκελσλ αγνξψλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ απνηπγράλνπλ ιφγσ αξγήο επίδνζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ ή ιφγσ άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Mohanty et
al., 2007).
12. Χαπακηηπιζηικά, ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα (features). Η δηάζηαζε απηή
είλαη ίδηα κε ηελ δηάζηαζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ ηνπο
Madu&Madu (2002). Σε απηά πεξηιακβάλνληαη ε δπλαηφηεηα
αλαδήηεζεο, ζχλδεζκνη ζε ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, πξφζβαζε
ζε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κε ζρεηηθφ αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ,
βηβιία επηζθεπηψλ, ράξηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, δπλαηφηεηα
απνζηνιήο e-mail θαη χπαξμε θαηαιφγνπ κε FAQs.
13. Δςναηόηηηα παποσήρ καλήρ εξςπηπέηηζηρ ππορ ηοςρ πελάηερ.
Απηήλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. Οη
θαηαλαισηέο ζην δηαδίθηπν δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ
ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ. Γη‟ απηφ θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο
ζθαικάησλ θαη πξνβιεκάησλ είλαη αξθεηά κεγάιε ζηηο ειεθηξνληθέο
αγνξέο. Σπλεπψο, ε απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ παξαπφλσλ είλαη
ζεκαληηθή φπσο ζεκαληηθή είλαη θαη ε μεθάζαξε αλαγξαθή ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο ηεο πνιηηηθήο επηζηξνθήο πξντφλησλ,
αθχξσζεο παξαγγειηψλ θαη απνδεκηψζεσλ.
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14. Ακπίβεια ηυν πληποθοπιών και ζαθήνεια. Όιεο νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζπλαιιαγψλ (ηηκέο, έμνδα απνζηνιήο, δηάξθεηα θαη αθξηβήο ρξφλνο
παξάδνζεο ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) πξέπεη λα
αλαθέξνληαη μεθάζαξα θαη κε ζαθήλεηα. Δπίζεο, νη θσηνγξαθίεο ησλ
πξντφλησλ θαη ηα δηάθνξα video ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπο δελ
πξέπεη λα είλαη παξαπιαλεηηθά.
15. Γπήγοπη ανηαπόκπιζη (responsiveness). Παξνρή ππεξεζηψλ θαη
ππνζηήξημεο πξνο ηνπο πειάηεο ζε ιηγφηεξν απφ έλα
εηθνζηηεηξάσξν. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2000, πνιιέο επηρεηξήζεηο
δελ θαηάθεξαλ λα θζάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ φζνλ
αθνξά ηελ ππνζηήξημε κέζσ e-mail. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ
επηρεηξήζεσλ αξγνχζαλ κέρξη θαη 3 εκέξεο ή πεξηζζφηεξν λα
απαληήζνπλ ζηα e-mail ησλ πειαηψλ.
16. Δομή, ε νπνία αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη
πιεξνθνξίεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο. Η νξγάλσζε ζα
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα βξεη φζν
πην γξήγνξα γίλεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη.
17. Εξαηομίκεςζη ηος δικηςακού ηόπος κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
θάζε πειάηε. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ θάζε
πειάηε πξνζθνξέο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ηνπ. Δπίζεο, ε
εμαηνκίθεπζε κέζα απφ ηερληθέο φπσο ε πξνζθψλεζε ηνπ πειάηε
κε ην φλνκα ηνπ ή κέζσ ηεο απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ρξέσζεο
θαη απνζηνιήο έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο λα ηα εηζάγεη
ζπλερψο, φια απηά εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε νηθεηφηεηαο θαη
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη ηνλ πειάηε θαη
απνζθνπνχλ ζην λα ληψζεη ν πειάηεο κνλαδηθφο θαη λα επηζηξέςεη
μαλά γηα αγνξέο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Σχκθσλα κε έξεπλα
ηνπ 2001, ην 56% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη πηζαλφηεξν λα
ςσλίζνπλ ζε έλα δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα πνπ πξνζθέξεη
εμαηνκίθεπζε.
18. Ακεπαιόηηηα. Η δηάζηαζε απηή αιιειεπηθαιχπηεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο
ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αθξίβεηαο. Αθνξά ηελ δέζκεπζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο φηη ζα ηεξήζεη ηελ ζπκθσλία θαη ζα
απνζηείιεη απηά πνπ παξήγγεηιε ν πειάηεο κέζα ζην ζπκθσλεκέλν
ρξφλν. Η δηάζηαζε απηή εληζρχεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηεο θπζηθήο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο.
19. Εμθάνιζη και παποςζίαζη ηος δικηςακού ηόπος.
20. Πποζαπμοζηικόηηηα ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έηζη ψζηε λα
θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ.
21. Σςναιζθημαηική ηαύηιζη. Η ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πξέπεη λα
πξνζνκνηάδεη ηελ ζπλαιιαγή ζην πξαγκαηηθφ θφζκν.
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22. Διαθοποποίηζη και μοναδικόηηηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα
αθνξά γηα παξάδεηγκα ηελ επθνιία πιεξσκήο ή επηπιένλ
πιεξνθφξεζε γηα ην πξντφλ.
23. Ανακηηζιμόηηηα δεδομένυν πποηγούμενυν ζςναλλαγών.
24. Διαδπαζηικόηηηα, αθνξά ηελ δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην Website ηεο
επηρείξεζεο ζηνπο ρξήζηεο/ πειάηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθέο
νκάδεο θαη ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο ή λα αθήλνπλ θξηηηθέο γηα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αγνξάζεη. Σχκθσλα κε ηνπο San
Martin θαη Camarero (2009), έλαο θαιά ζρεδηαζκέλνο δηαδξαζηηθφο
δηθηπαθφο ηφπνο κπνξεί λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε
ζηνλ πειάηε κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πην εμαηνκηθεπκέλσλ
αλαδεηήζεσλ πιεξνθνξηψλ.
Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη απφ ηνπο Mohanty et al. ζε 3
θαηεγνξίεο: ηελ θαηεγνξία ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ, ηελ θαηεγνξία ησλ
πξνζδνθψκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ θαηεγνξία ησλ παξαγφλησλ πνπ ε
χπαξμή ηνπο θαηελζνπζηάδεη ηνπο πειάηεο.
Σχκθσλα κε ηνπο Alzola θαη Robaina (2006), ε πνηφηεηα κεηξηέηαη κε
βάζε ηξείο δηαζηάζεηο:
1. Εγγύηζη. Η δηάζηαζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή πσιήζεσλ ηεο
εηαηξίαο θαη ηελ δέζκεπζή ηεο λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο
θαζψο θαη κε ην αλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα
επηθνηλσλήζεη κε ηε εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκά ηνπ. Η
εγγχεζε δηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πειάηε,
παξάπνλα θαη απαηηήζεηο, πνιηηηθή πσιήζεσλ, πξνζβαζηκφηεηα.
2. Σσεδίαζη. Η δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη σο ηδηφηεηεο ηελ επθνιία
πινήγεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ χπαξμε ρξήζηκσλ
θαζνδεγεηηθψλ εξγαιείσλ.
3. Αζθάλεια. Αληηθαηνπηξίδεη ηελ αζθάιεηα πνπ ληψζεη ν θαηαλαισηήο φηαλ
ηνπ παξέρεηαη ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε γηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο
αγνξάο θαη ηελ δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο
πξηλ ηελ απνδνρή. Οη ηδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο είλαη ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ηνπ πειάηε ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο θαη ε
παξνρή επαξθνχο θαη αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή.
Oη Ribbink et al. (2004) θαηέιεμαλ ζε πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, ηελ
επθνιία ρξήζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ εμαηνκίθεπζε, ηελ
αληαπφθξηζε θαη ηελ δηαζθάιηζε (Sahadev θαη Purani, 2008). Όπσο αλαθέξζεθε
θαη παξαπάλσ, ε δηάζηαζε δηαζθάιηζε βξέζεθε ζηελ έξεπλα απηή φηη έρεη άκεζε
επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεπψο ζηελ κείσζε ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Η ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο
ειθπζηηθνχ, εχθνινπ ζηελ ρξήζε interface, κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ πειαηψλ.
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Οη Park θαη Kim (2003) ζην άξζξν ηνπο “Identifying key factors affecting
consumer purchase behaviour in an online shopping context” ζεσξνχλ φηη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνηφηεηα παίδνπλ νη εμήο
παξάγνληεο: πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο, πνηφηεηα δηεπαθήο ρξήζηε (interface
quality) θαη αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (Qin Su et al., 2008).
Οη Wolfinbarger θαη Gilly (2003) πξφηεηλαλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (αμηνπηζηία,
ζρεδίαζε δηθηπαθνχ ηφπνπ, αζθάιεηα, εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε) κε 14
αληηθείκελα-ππνδηαζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο ην εξγαιείν κέηξεζεο πνηφηεηαο
eTailQ. Η δηάζηαζε αμηνπηζηία (fulfillment/reliability) αθνξά αθελφο ηελ αθξηβή
πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηεο επηρείξεζεο θαη αθεηέξνπ ηελ παξάδνζε ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο κέζα ζηνλ
ρξφλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζεσξείηαη αμηφπηζην αλ
ιεηηνπξγεί φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη θάζε κέξα θαη παξέρεη εμππεξέηεζε έηζη
φπσο έρεη ζπκθσλεζεί.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αθνξά φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εκπεηξία
πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο
επηρείξεζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε απηφλ π.ρ. πεξηήγεζε, αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ, επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ, επηινγή πξντφληνο, εμαηνκίθεπζε
ησλ πξνζθνξψλ/ πξνζσπνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η εμππεξέηεζε ηνπ
πειάηε (customer service) αθνξά ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε
ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ. Τέινο, ε αζθάιεηα
(security/privacy) αθνξά ηελ πξνζηαζία αηνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη κε ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. Απφ ηηο 4
δηαζηάζεηο, νη δηαζηάζεηο αμηνπηζηία θαη ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ έρνπλ ηελ
κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αληηιακβαλφκελε απφ ηνπο πειάηεο πνηφηεηα. Η
δηάζηαζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε δελ ζρεηίδεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ κε ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ ζηάζε απέλαληη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ
ζεσξνχλ φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηάζηαζε απηή, έηζη φπσο νξίδεηαη
παξαπάλσ, δελ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο πειάηεο ζε θάζε ζπλαιιαγή. Ο ξφινο
ηεο δηάζηαζεο αζθάιεηα/πξνζηαζία δεδνκέλσλ επίζεο δελ παίδεη πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο,
ηδηαίηεξα γηα ηνπο κε πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γηα φζνπο δελ
επηζθέπηνληαη ζπρλά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Οη λένη ρξήζηεο βγάδνπλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ κε βάζε ηε ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ επαγγεικαηηθή
εκθάληζή ηνπ θαζψο θαη απφ ηελ θήκε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Οη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη έλα θεκηζκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηνπ
νπνίνπ ν δηθηπαθφο ηφπνο απνπλέεη επαγγεικαηηζκφ, έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ
πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη έηζη
αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε. Καηά ηνπο Kim et al (2009), ην eTailQ
απνηειεί ην πξψην ςπρνκεηξηθά εχξσζην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ην
νπνίν εζηηάδεη εηδηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο. Δπίζεο νη Ha θαη Stoel
(2009), ζεσξνχλ φηη ζε αληίζεζε κε άιια εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο
(WebQual, SITEQUAL, eSQ), ηα νπνία εζηηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζην
interface ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην eTailQ πξνζθέξεη κηα πην αλαιπηηθή
πξνζέγγηζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζην δηαδίθηπν.
Σηελ έξεπλα ησλ Kim et al. (2009) πξνέθπςε φηη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
eTailQ, ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ, είρε ε δηάζηαζε αμηνπηζηία. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο απξφζσπεο
θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζσπν κε
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πξφζσπν επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, δελ κπνξεί λα δεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο, νχηε λα πεξηεξγαζηεί ην πξντφλ πνπ ζθνπεχεη λα αγνξάζεη. Ο
θαηαλαισηήο θνβάηαη φηη κπνξεί λα κελ ιάβεη ην πξντφλ πνπ παξήγγεηιε ζην site
ή κπνξεί λα γίλεη δεκηά θαηά ηελ παξάδνζε.
Μεγαιχηεξε βαζκνινγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηελ δηάζηαζε απηή ηνπ
eTailQ ζεκαίλεη φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κεγαιχηεξε θαη ν
αληηιεπηφο θίλδπλνο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε απηφ ην δηαδηθηπαθφ
θαηάζηεκα κηθξφηεξνο. Η δηάζηαζε αζθάιεηα έρεη θαη απηή επίδξαζε ζηελ
εκπηζηνζχλε θαη έκκεζα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε. Καη ε δηάζηαζε ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ απμάλεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, κηαο θαη
κεηψλεη ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν αλαδήηεζεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Τέινο, ε
δηάζηαζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζχκθσλα κε ηελ
έξεπλα νχηε ζηελ εκπηζηνζχλε νχηε ζηελ ηθαλνπνίεζε, δηφηη ε γξήγνξε
αληαπφθξηζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ δελ νδεγεί ζε ηθαλνπνίεζε κε ηελ
αγνξά ή ζε εκπηζηνζχλε, κηαο θαη ην αξρηθφ ιάζνο είλαη δχζθνιν λα
απνθαηαζηαζεί ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή. Απιά βνεζάεη ζην λα κελ
ππάξρεη δπζαξέζθεηα. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη είλαη πξνηηκφηεξν γηα κηα
επηρείξεζε λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνηξνπή ιαζψλ κέζσ ηεο βειηίσζεο
ησλ δηαζηάζεσλ αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Οη Loiacono et al. (2002) δεκηνχξγεζαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο πνηφηεηαο
WebQual , παίξλνληαο ζπλεληεχμεηο ζηελ έξεπλά ηνπο ηφζν απφ θαηαλαισηέο
φζν θαη απφ ζρεδηαζηέο δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο αμηνινγήζεηο
δηθηπαθψλ ηφπσλ απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Tν εξγαιείν WebQual ,
απνηειείηαη απφ 12 δηαζηάζεηο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 4 θαηεγνξίεο:
ρξεζηηθφηεηα, επθνιία ρξήζεο, ςπραγσγία, ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε. Η
ρξεζηηθφηεηα (usefulness) πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο:
1.

Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
δηθηπαθφ ηφπν (informational fit to task).

2.

Γηαδξαζηηθφηεηα, δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαηαλαισηή κε
ηνλ δηθηπαθφ ηφπν.

3.

Δκπηζηνζχλε, πνπ πεγάδεη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθαιψλ
ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ δηαβεβαίσζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο φηη ε
επηρείξεζε δελ ζα θαηαρξαζηεί πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.

4.

Φξφλνο απφθξηζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, γξήγνξε θφξησζε ηεο
ηζηνζειίδαο.

H θαηεγνξία επθνιία ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο:
1.

Δπθνιία θαηαλφεζεο.

2.

Γηαηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο.
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H θαηεγνξία ςπραγσγία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:
1. Καηλνηνκία
2.

Δπράξηζηε ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, νπηηθά φκνξθνο
δηθηπαθφο ηφπνο

3.

Σπλαηζζεκαηηθή έιμε (flow emotional appeal), ν δηθηπαθφο ηφπνο
δεκηνπξγεί
επραξίζηεζε
ζηνπο
θαηαλαισηέο
φηαλ
ηνλ
ρξεζηκνπνηνχλ.

Τέινο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία, απηή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζρέζεσλ,
πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο:
1.

Σπλεπήο εηθφλα-image: ε ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηαηξηάδεη κε
ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.

2.

Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εξγαζηψλ
κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (online completeness).

3.

Καιχηεξε εμππεξέηεζε ζε ζρέζε κε άιιεο ελαιιαθηηθέο.

Τν WebQual ζεσξείηαη απφ ηα θαιχηεξα εκπεηξηθψο ηεθκεξησκέλα εξγαιεία
κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Wolfinbarger and Gilly (2003). Δζηηάδεη φκσο ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (interface design), θαη
γεληθφηεξα ζηελ πνηφηεηα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
θαη φρη ζηελ ζπλνιηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία (Zeithaml et al., 2002).
Σχκθσλα κε ηνλ Boshoff (2007), έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ WebQual είλαη
φηη δελ πεξηιάκβαλε ηελ εθπιήξσζε, δειαδή ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη
ππνζρέζεηο/ δεζκεχζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεξνχληαη, σο δηάζηαζε
ηεο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δπίζεο θαηά ηνπο Kim et al. (2009), ην
WebQual εζηηάδεη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο κέζα απφ ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, θπξίσο εζηηάδεη δειαδή ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη
ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα πνπ παξέρεη.
Σε κεηέπεηηα εθδφζεηο ηνπ WebQual, νη βαζηθέο δηαζηάζεηο έγηλαλ ιηγφηεξεο.
Σην WebQual 3.0 ησλ Barnes θαη Vidgen, νη δηαζηάζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ
ήηαλ ε πνηφηεηα ζρεδίαζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο
θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα/ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
ζχκθσλα κε ηνπο Barnes θαη Vidgen (2001) αθνξά ηελ θήκε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ηελ επθνιία ζπλαιιαγψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη
ηελ ζσζηή παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Σην WebQual 4.0 νη βαζηθέο δηαζηάζεηο
πνηφηεηαο είλαη ε ρξεζηηθφηεηα, ε πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο θαη ε
δηαδξαζηηθφηεηα, ηξείο δηαζηάζεηο κε 22 αληηθείκελα (Barnes θαη Vidgen, 2003).
Σε ζρέζε κε ην WebQual 3.0, ζην WebQual 4.0 αληηθαηαζηάζεθε ε
δηάζηαζε πνηφηεηα ζρεδίαζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε ηελ δηάζηαζε
ρξεζηηθφηεηα (usability), ε νπνία δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εκπεηξία πνπ
βηψλεη ν ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη Fink θαη Nyaga (2009) ηξνπνπνίεζαλ
ην WebQual 4.0 δηαηεξψληαο ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ίδηεο θαη πξνζέζεζαλ απιά κηα
ηέηαξηε δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε επηθηλδπλφηεηα, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ
εηεξνγέλεηα θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πην
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αλαιπηηθά, νη δηαζηάζεηο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ WebQual 4.0 είλαη νη εμήο έηζη
φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Fink θαη Nyaga (2009):
1.

Φξεζηηθφηεηα: θαηαιιειφηεηα ζρεδίαζεο (ε ζρεδίαζε είλαη
θαηάιιειε γηα έλαλ επαγγεικαηηθφ δηθηπαθφ ηφπν), επθνιία
θαηαλφεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, επθνιία ρξήζεο ηνπ
θαη ειθπζηηθή εκθάληζε.

2.

Γηαδξαζηηθφηεηα: αίζζεζε εμαηνκίθεπζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, θαιή
θήκε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, επθνιία επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε
κέζσ email ή ηειεθψλνπ.

3.

Πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο: θαηάιιειν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο,
αθξηβήο θαη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε.

4.

Δπηθηλδπλφηεηα: αζθάιεηα πξφζβαζεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,
αζθάιεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, αζθάιεηα ζηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, δηαβεβαίσζε φηη ε επηρείξεζε ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο έρεη ζπκθσλεζεί,
αζθάιεηα ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο.

Έλα άιιν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ην SITEQUAL, πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Yoo θαη Donthu (2001) θαη επηθεληξψλεηαη θαη απηφ
πεξηζζφηεξν ζην Interface ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (Wolfinbarger and Gilly, 2003).
Οη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ηνπ SITEQUAL είλαη ηέζζεξηο κε ελλέα αληηθείκελαππνδηαζηάζεηο: ε επθνιία ρξήζεο, ην αηζζεηηθφ ζθέινο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
(πνιπκέζα, ρξψκαηα θαη γξαθηθά), ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ησλ παξαγγειηψλ
θαη ησλ αηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (δηαδξαζηηθή αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ
πειαηψλ) θαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη
9 ππνδηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν νκάδεο: ζηελ νκάδα ησλ
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη ζηελ νκάδα ησλ
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πσιεηή.
Οη παξάγνληεο (ππνδηαζηάζεηο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν είλαη
νη εμήο: επθνιία ρξήζεο, αηζζεηηθφ ζθέινο- ζρεδίαζε (πνιπκέζα, γξαθηθά,
δεκηνπξγηθφηεηα), ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, αζθάιεηα. Οη παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ πσιεηή είλαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε δηαζθάιηζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε ζαθήλεηα ησλ παξαγγειηψλ, ε αληαγσληζηηθή
ηηκνιφγεζε (νη ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα) θαη ε
νλνκαζηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην site θαζψο θαη ησλ
πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη ζην site (corporate and brand
equity). Οη ελλέα απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηελ ρξήζε 20
εξσηήζεσλ θιίκαθαο Likert 5 ζεκείσλ. Τα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ησλ
νπνίσλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ζπγθεληξψλεη πςειή βαζκνινγία ζην SITEQUAL
ειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα
καθξνπξφζεζκεο επηβίσζεο. To SITEQUAL δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζην
interface ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζηελ online επεμεξγαζία (Κim et al, 2009).
Οη Bressolles θαη Nantel (2008) δεκηνχξγεζαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο
πνηφηεηαο NetQual, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 δηαζηάζεηο κε 18 αληηθείκελα. Οη
δηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ
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παξέρεηαη, επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζρεδίαζε ή αηζζεηηθή πιεπξά
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, αμηνπηζηία ή ζεβαζκφο ησλ δεζκεχζεσλ θαη αζθάιεηα/
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
θαηαλαισηψλ. Η αμηνπηζηία αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο παξάδνζεο
θαη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ NetQual
δίλνπλ έκθαζε ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ φζν θαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο.
Τν εξγαιείν κέηξεζεο eTransQual πνπ πξνηείλνπλ νη Bauer et al. (2006)
απνηειείηαη απφ πέληε δηαζηάζεηο: ιεηηνπξγηθφηεηα/ζρεδίαζε, επραξίζηεζε,
δηαδηθαζία, αμηνπηζηία θαη αληαπφθξηζε. Η δηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηα/ ζρεδίαζε
αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινήγεζεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηελ
ζαθήλεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζρεηηθφ
πεξηερφκελν, ηελ ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν, ηελ νπηηθή έιμε πνπ αζθεί ν δηθηπαθφο ηφπνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή φςε
ηνπ. Η δηάζηαζε επραξίζηεζε αθνξά ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο παξερφκελεο απφ
ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ππεξεζίαο, ηελ ςπραγσγία πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν θαη ηελ επραξίζηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηελ ρξήζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη θαηά ηελ αγνξά κέζσ απηνχ. Η δηάζηαζε δηαδηθαζία
(Process) έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηνλ ρξφλν
αλακνλήο, ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ online ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ησλ παξαγγειηψλ.
Η αμηνπηζηία αθνξά ηελ έγθαηξε θαη αθξηβή παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο, ηελ
δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ, ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Τέινο, ε
δηάζηαζε αληαπφθξηζε αθνξά ηελ χπαξμε πνιηηηθήο επηζηξνθψλ, ηελ
δηαζεζηκφηεηα
ελαιιαθηηθψλ
θαλαιηψλ
επηθνηλσλίαο
ζε
πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο, ηελ γξήγνξε αληίδξαζε ζηηο αηηήζεηο θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ
θαηαλαισηψλ. Η κέηξεζε ηεο δηάζηαζεο απηήο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξνλνκέηξεζεο
ηεο απφθξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα νη Loiacono et al. (2002)
κεηξνχλ ηελ δηάζηαζε αληαπφθξηζε σο ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα ιάβεη
ν θαηαλαισηήο έλα e-mail επηβεβαίσζεο κηαο παξαγγειίαο πνπ έθαλε ή έλα email απάληεζε ζε θάπνηα εξψηεζε. Οη Bauer et al (2006) πξνζζέηνπλ ζην
εξγαιείν κέηξεζεο eTransQual θαη ηελ δηάζηαζε ηεο επραξίζηεζεο- ςπραγσγίαο
(enjoyment), ζεσξψληαο ηελ ςπραγσγία σο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο
ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ. Σην eTransQual ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθήο πνηφηεηαο κε εδνληζηηθά ζηνηρεία (hedonic
elements), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο πεξηζζφηεξν σο
παξάγνληεο απνηξνπήο δπζαξέζθεηαο (dissatisfaction inhibitor) παξά σο
παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο (satisfiers). Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ ζεσξνχλ φηη
φπσο ζηα παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ εμσγελή ζήκαηα πνπ
πξνθαινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή, ην ίδην ηζρχεη
θαηά ηηο αγνξέο κέζα απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.
Σχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα
πεξηγξαθεί απνθιεηζηηθά σο νξζνινγηζηηθή δηαδηθαζία, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ
επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ αιιά σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν θαη εδνληζηηθά/ ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα.
Οη Hoffman θαη Novak ζεσξνχλ φηη ε βέιηηζηε ζρεδίαζε ελφο δηθηπαθνχ
ηφπνπ αιιάδεη αλάινγα κε ην αλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ (goal-oriented/utilitarian)
φπσο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα πξντφλ, επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο
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θαη αγνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ
δηαζθέδαζε θαη ζηελ αλαδήηεζε κηαο επράξηζηεο εκπεηξίαο κέζσ ηεο πεξηήγεζεο
ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (experiential/hedonic behaviour) (Bressoles θαη
Nantel, 2008). Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ δηαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ αιιάδεη θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη θαηαλαισηέο ζηηο
δηάθνξεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο θαη αιιάδνπλ επίζεο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ
έρνπλ. Η δηάζηαζε επραξίζηεζε ζεσξείηαη ζην eTransQual σο θπξίαξρνο
παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπ πειάηε κε ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα θαη ζηελ πξφζεζε επαλαγνξάο. Παξφια απηά, νη Wolfinbarger θαη
Gilly (2001) βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ζην
δηαδίθηπν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ επίηεπμε ελφο αγνξαζηηθνχ ζθνπνχ
παξά ζηελ βίσζε κηαο επράξηζηεο εκπεηξίαο. Οκνίσο θαη νη Zeithalm et al.
(2002), ζεσξνχλ φηη ηα θξηηήξηα δηαζθέδαζεο θαη επραξίζηεζεο δελ είλαη πνιχ
ζρεηηθά ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο (Wolfinbarger θαη Gilly, 2001).
Δθηφο απφ ηελ εδνληζηηθή πιεπξά ηεο ζπλαιιαγήο κε έλα ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα, ην eTransQual δίλεη έκθαζε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκαληηθψλ
παξαγφλησλ πνηφηεηαο γηα θάζε ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε
βαζηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο, παξέρεη πην πινχζηα πιεξνθφξεζε γηα ηελ
δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Η ζπλαιιαγή κε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειείηαη
απφ 4 ζηάδηα: ζηάδην ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ζηάδην ζπκθσλίαο, ζηάδην
εθπιήξσζεο θαη ζηάδην εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε.
Σην ζηάδην ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ν θαηαλαισηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο
γηα ηηο ηηκέο, ηνλ ρξφλν παξάδνζεο θαη ηελ θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζπγθξίλεη
θαη αμηνινγεί πξνζθνξέο κέζα απφ ηελ πεξηήγεζε ζην δηθηπαθφ ηφπν κε ζθνπφ
λα θαηαιήμεη ζε κηα αγνξαζηηθή απφθαζε. Η αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζην
ζηάδην απηφ γίλεηαη κε βάζε ην αλ ειαρηζηνπνηείηαη ε πξνζπάζεηα ησλ
θαηαλαισηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σε απηφ ζπκβάιινπλ
παξάγνληεο φπσο: ινγηθή δνκή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, επράξηζηε πινήγεζε ζην
site, πςειφο βαζκφο ρξεζηηθφηεηαο, φπσο αθξηβήο παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη θαιή δηάξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ. Σε απηφ ην ζηάδην
ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ε επραξίζηεζε πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο θαηά
ηελ ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε εμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ
πξνζθνξψλ. Σπλεπψο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνηφηεηαο ζε απηφ ην
ζηάδην είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο πινήγεζεο, ην πεξηερφκελν, ε ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε επραξίζηεζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Απηνί
νη παξάγνληεο αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηα/ζρεδίαζε θαη
επραξίζηεζε ηνπ eTransQual. Σπλεπψο, νη δηαζηάζεηο απηέο παίδνπλ ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην πξψην ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη ε αλαδήηεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ.
Σην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη ην ζηάδην ηεο ζπκθσλίαο
(agreement phase), ν θαηαλαισηήο ζπκθσλεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα ηνπο φξνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Σεκαληηθνί παξάγνληεο
πνηφηεηαο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε χπαξμε απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο
επεμεξγαζίαο παξαγγειηψλ, ε χπαξμε εξγαιείσλ πινήγεζεο, ε αξρηηεθηνληθή
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε χπαξμε εξγαιείσλ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-mails, forums
ζπδεηήζεσλ, VoIP, θνπκπηά “call be back” θαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο αλάδξαζεο)
θαη ε έιιεηςε πξνβιεκάησλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. Οη παξάγνληεο απηνί
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αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηα/ζρεδίαζε θαη δηαδηθαζία. Οη
δηαζηάζεηο απηέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο.
Τν ηξίην ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη ην ζηάδην εθπιήξσζεο
πεξηιακβάλεη ηελ παξαγγειία, ηελ πιεξσκή θαη ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ.
Η αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην πφζν γξήγνξα θαη εχθνια κπνξεί ν
θαηαλαισηήο λα θαηαρσξήζεη κηα παξαγγειία ζην ζχζηεκα, απφ ην πφζν
γξήγνξα γίλεηαη επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο, θαηά πφζν είλαη δπλαηή ε
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο θαη ηέινο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ
πειάηε ησλ ζσζηψλ πξντφλησλ ζην πξνζπκθσλεκέλν ρξνληθφ πιαίζην θαη ζηε
ζσζηή θαηάζηαζε. Οη παξάγνληεο πνηφηεηαο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε αζθάιεηα
ηεο ζπλαιιαγήο, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε αμηφπηζηε
εμππεξέηεζε θαη παξάδνζε. Οη δηαζηάζεηο πνπ παίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν
ζε απηφ ην ζηάδην είλαη νη δηαζηάζεηο δηαδηθαζία θαη αμηνπηζηία.
Σην ηειεπηαίν ζηάδην, πνπ είλαη ην κεηά ηελ πψιεζε ζηάδην, ε αληίιεςε ηεο
πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ρηίδεη καθξνρξφληεο
ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. Οη παξάγνληεο πνηφηεηαο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε
γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ (παξάπνλα, εξσηήζεηο), ε
χπαξμε πνιηηηθήο επηζηξνθψλ θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηαρείξηζε θάζε πειάηε
ρσξηζηά (φρη εμππεξέηεζε ξνπηίλαο). Σε απηφ ην ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο, ε
δηάζηαζε ≪αληαπφθξηζε≫ έρεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν.
Οη Qin Su et al. (2008), αλαγλψξηζαλ ηηο εμήο 6 δηαζηάζεηο πνηφηεηαο:
1.

Δπθνιία ρξήζεο ηνπ site: εχθνιε εχξεζε ησλ πξντφλησλ, εχθνιεο
ζηελ ρξήζε κεραλέο αλαδήηεζεο.

2.

Πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο:
πιεξνθφξεζε.

3.

Δμππεξέηεζε πειαηψλ: άλεζε θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζε.

4.

Σρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ: αζθάιεηα, επράξηζηε πεξηήγεζε ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, δηαζεζηκφηεηα δηθηπαθνχ ηφπνπ ζε θάζε ρξνληθή
ζηηγκή, επαγγεικαηηθή φςε θαη πξνζνρή ζην αηζζεηηθφ ζθέινο, απιή
θαη εχθνιε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ.

5.

Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο (process controllability): εχθνιε
ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο, δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη αθχξσζεο
παξαγγειηψλ, ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο
θαηαρξήζεηο.

6.

Πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο: γξήγνξε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ,
θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, αζθάιεηα πιεξσκήο,
δπλαηφηεηα επηινγήο δηάθνξσλ ηξφπσλ πιεξσκήο θαη παξάδνζεο.

αθξηβήο,

έγθπξε

θαη

ελεκεξσκέλε

Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην άξζξν, ε πνηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο είλαη ε πιένλ απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ζηελ αληηιακβαλφκελε
απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνηφηεηα. Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ρσξίδνληαη ζε ηξία
επίπεδα, ε αξίζκεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θάζε
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δηάζηαζεο. Τν πξψην επίπεδν, πνπ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, πεξηιακβάλεη ηελ
πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Τν δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Τν ηξίην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο ππφινηπεο
δηαζηάζεηο, ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ ζρεδίαζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Η
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ζε ηξία ηεξαξρηθά επίπεδα βνεζάεη ηελ
επηρείξεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ
πφξσλ θαηά ηελ ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο.
Οη Janda et al. (2002) πξνηείλνπλ 5 δηαζηάζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο
πνηφηεηαο:
1. Η επίδνζε, δειαδή πφζν θαιά θαηαθέξλεη έλαο πσιεηήο λα μεπεξάζεη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ.
2. Η πξφζβαζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ λα
παξέρνπλ πνηθηιία πξντφλησλ απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν κε επθνιία
ζηελ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ.
3. Η αζθάιεηα.
4. Η αίζζεζε, δειαδή ηα δηάθνξα δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ην αηζζεηηθφ θνκκάηη ηεο αγνξαζηηθήο εκπεηξίαο πνπ ηζνζηαζκίδεη
ηελ έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο εμέηαζεο ησλ πξντφλησλ δηα ηεο αθήο.
5. Η πιεξνθφξεζε, πνπ αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα.
Η δηάζηαζε επίδνζε απνηειείηαη απφ δπν ππνδηαζηάζεηο, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηεο
παξαγγειίαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο πεξηιακβάλεη παξάγνληεο
φπσο ηνλ ρξφλν θφξησζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ εχθνιε πεξηήγεζε θαη ηνλ
ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο ζην ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο κέρξη ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο ηεο παξαγγειίαο. Η
εθπιήξσζε ηεο παξάδνζεο πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο ε αθξηβήο θαη
έγθαηξε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ε πξνζπκία δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ
ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ν πειάηεο.
Η δηάζηαζε αζθάιεηα αθνξά δπν ηχπνπο, ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα δειαδή
ηελ πξνζηαζία ησλ αξηζκψλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, θαη ηελ κε νηθνλνκηθή
αζθάιεηα, δειαδή ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. ηνλ αξηζκφ
ηνπ ηειεθψλνπ ή ηελ δηεχζπλζε θαηνηθίαο.
Η δηάζηαζε ηεο πιεξνθφξεζεο έρεη δπν ππνδηαζηάζεηο, ηελ πνζφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ πεηζηηθφηεηα,
δειαδή ην θαηά πφζν κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα εκπηζηεπηνχλ ηελ πεγή ησλ
πιεξνθνξηψλ. Η πεηζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε θήκε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε Online αληηπξνζψπνπο ηεο
εηαηξίαο. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζε απηήλ ηελ δηάζηαζε είλαη ε χπαξμε ζην site
εξγαιείσλ ζχγθξηζεο ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επθνιφηεξε
εχξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ αγνξαζηηθε ηνπ
απφθαζε.
Αμώτατο Τετμολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας

44

Η δηάζηαζε ≪επίδνζε≫ αληηζηνηρείπεξίπνπ ζηηο δηαζηάζεηο αμηνπηζηία θαη
αληαπφθξηζε ηνπ SERVQUAL, ην νπνίν ζα πεξηγξαθεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ
θεθαιαίνπ. Η δηάζηαζε ≪αίζζεζε≫ αληηζηνηρεί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε θαη
ζηα πιηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο (tangibles) ηνπ SERVQUAL. Τέινο, ε δηάζηαζε
αζθάιεηα αληηζηνηρεί ζηελ δηάζηαζε δηαζθάιηζε ηνπ SERVQUAL.
Οη Jun et al.(2004) ζην άξζξν ηνπο αλαγλψξηζαλ 6 δηαζηάζεηο πνηφηεηαο
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απηέο είλαη νη εμήο:
1.

Γξήγνξε θαη αμηφπηζηε αληαπφθξηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
αμηφπηζηε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε, ηελ ζσζηή θαη
αθξηβή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ γξήγνξε θαη
αμηφπηζηε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πειάηε.

2.

Πξφζβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ
επηθνηλσλίαο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο, ηελ εχθνιε
επηθνηλσλία κε θάπνηνλ online αληηπξφζσπν ηεο εηαηξίαο, ηελ
χπαξμε πνιιαπιψλ ελαιιαθηηθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
παξαγγειίαο, ηελ δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο κέζα απφ δηάθνξνπο
ηξφπνπο.

3.

Δπθνιία ρξήζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ινγηθή νξγάλσζε θαη δνκή
ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηελ επθνιία θαηαλφεζεο
ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο, ησλ πνιηηηθψλ επηζηξνθψλ θαη εγγπήζεσλ,
ηελ επθνιία θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

4.

Πεξηπνηεηηθφηεηα, πνπ αθνξά ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πξνο
θάζε πειάηε, ε νπνία επηηπγράλεηαη παξαδείγκαηνο ράξε κε ηελ
χπαξμε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ φπνπ κπνξνχλ νη πειάηεο λα
ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ή κε ηελ απνζηνιή επραξηζηεξίσλ κε
απηνκαηνπνηεκέλσλ e-mail κεηά απφ θάπνηα αγνξά.

5.

Αζθάιεηα, πνπ αθνξά ηελ αίζζεζε ησλ θαηαλαισηψλ φηη ν
αληηιεπηφο θίλδπλνο είλαη ρακειφο θαηά ηελ θαηαρψξεζε
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ή θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.

6.

Πεηζηηθφηεηα.

Γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ αληηιεπηήο πνηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο,
θαη δεδνκέλνπ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, νη Jun et al.(2004)
ζεσξνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε ιηγφηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο
6 πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, θπξίσο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο
απφ απηέο ηηο 6 δηαζηάζεηο είλαη ε πξφζβαζε, ε επθνιία ρξήζεο, ε
πεξηπνηεηηθφηεηα θαη ε αμηφπηζηε αληαπφθξηζε. Παξαδφμσο, ε αληηιεπηή
αζθάιεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ βξέζεθε φηη δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα.
Όπσο θάλεθε απφ ηελ απαξίζκεζε ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ, ε
πνηφηεηα ζην δηαδίθηπν είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Η απνηειεζκαηηθή
αλάπηπμε θάζε δηάζηαζεο απαηηεί ην θαηάιιειν ζχλνιν πφξσλ απφ ηελ πιεπξά
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ηεο επηρείξεζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Cox (2002), φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ
Kumar et al., ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεηάδεηαη βειηίσζε πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.
Σχκθσλα φκσο κε ηνπο Mohanty et al. (2007), δελ είλαη απαξαίηεηεο φιεο νη
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, νχηε κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φιεο ηαπηφρξνλα.
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη αξρέο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην,
ζα πξέπεη λα γίλεη πξψηα θαηαλνεηφ ην πψο αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο ηελ
πνηνηηθή εμππεξέηεζε ζε θάπνηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηεί
ζην δηαδίθηπν. Σχκθσλα κε ηνπο Kumar et al., νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κπνξνχλ
λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 6 πεξηνρέο-ρψξνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πειάηε
(customer-interaction domains):
1.

Λειηοςπγία ηος δικηςακού ηόπος. Η θαηεγνξία απηή αθνξά ην
είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν (θαηά
πφζν είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε), ην ζχζηεκα ιήςεο παξαγγειηψλ,
ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ηνπ
Website θαη ηελ χπαξμε αλάδξαζεο (feedback) απφ ηνπο πειάηεο. Η
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη αληηθείκελν ζπλερνχο
βειηίσζεο.

2.

Δκπλήπυζη πποζδοκιών πελαηών/ανηαπόκπιζη. Η θαηεγνξία
απηή αθνξά ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ
παξαγγειηψλ, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγγχεζε θαη ην γξήγνξν
feedback. Η αμηνπηζηία είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
πξνζέιθπζε πειαηψλ ελψ ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ, ε έγθαηξε παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ην γξήγνξν
feedback νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Η εθπιήξσζε
ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ
επίηεπμε θαη αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο πξνο ην δηθηπαθφ ηφπν.

3.

Λειηοςπγία διεπγαζιών, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, ηελ
απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ θεληξηθή
δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ, ηελ ζπλερή αλαδήηεζε θαηλνηνκηψλ θαη
ηελ δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. Μέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δηαζηάζεσλ
πνηφηεηαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία, κεηψλεηαη ην θελφ αλάκεζα ζηηο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη ζηελ αληηιεπηή πνηφηεηα.

4.

Πολιηικέρ. Η θαηεγνξία απηή αθνξά ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ, ηελ
πνιηηηθή ζρεηηθά κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο
λνκηθέο ππεξεζίεο. Έρεη βξεζεί ζε έξεπλα ησλ Laseter et al. (2007)
φηη νη πειάηεο πνπ μνδεχνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
αηηήζεσλ επηζηξνθήο πξντφλησλ θαη πεξηκέλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα
λα απνδεκησζνχλ είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη θαη αλαπηχζζνπλ
αθνζίσζε πξνο ηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ
πεξηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα γηα ηελ επηζηξνθή πξντφλησλ πνπ αγφξαζαλ. Υπάξρεη
κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ θαη ζηελ
αθνζίσζε ηνπ πειάηε ζηελ εηαηξία. Οξηζκέλεο εηαηξίεο φπσο ε
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εηαηξία Frederick‟s εθηφο απφ κηα νξγαλσκέλε πνιηηηθή επηζηξνθψλ
γηα δηαδηθηπαθέο αγνξέο, παξέρνπλ ζηνλ πειάηε θαη έμηξα ππεξεζίεο
γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο
reverse logistics, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ ρξφλν αλακνλήο γηα
απνδεκίσζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ επηζηξνθή
ηνπ πξντφληνο (Laseter et al., 2007). Σε γεληθέο γξακκέο, ε πνιηηηθή
επηζηξνθψλ πξέπεη λα δηαπλέεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο φπσο απιή
δηαδηθαζία, χπαξμε ελαιιαθηηθψλ π.ρ. δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο
θφξκαο online ή ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο, μεθάζαξε θαη ζαθήο
επηθνηλσλία, κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηζηξνθψλ γηα ηελ
αλίρλεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
5.

Δξςπηπέηηζη ηος πελάηη. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ, πξηλ ηελ αγνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγνξάο θαη κεηά ηελ
αγνξά. Πεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αληαπφθξηζε πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ πειαηψλ. Η
βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα νδεγεί
ζηελ επραξίζηεζε ηνπ πειάηε κηαο θαη ε ηθαλνπνίεζε κφλν δελ αξθεί.
Η εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θάλεη ηελ δηαθνξά φηαλ ην πξντφλ απφ
άπνςε πνηφηεηαο θαη ηηκήο είλαη ην ίδην ζε 2 θαηαζηήκαηα ζην
δηαδίθηπν.

6.

Φεπεγγςόηηηα. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο
δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ηνπ πειάηε. Σε θάζε
ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή, ε πξσηαξρηθή αλεζπρία γηα ηνλ πειάηε είλαη
νη παξαπάλσ έλλνηεο. Η θεξεγγπφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ
θαηαζηήκαηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο
εκπηζηεχεηαη έλα θαηάζηεκα ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν.

Σηηο
παξαπάλσ
θαηεγνξίεο
δηαζηάζεσλ
πνηφηεηαο
(πεξηνρέο
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πειάηε) κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ νη αξρέο πνηφηεηαο
φπσο ζα πεξηγξαθεί ζην επφκελν θεθάιαην. Οξηζκέλεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο
πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, φπσο ε αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα
άλεηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο
ππεξεζίαο, ε ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα
ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ε αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ, ε εκπηζηνζχλε βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο Kumar et al. (2006) φηη
είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Σχκθσλα κε ηνπο Bressolles et al. (2007), δηαζηάζεηο φπσο ε επθνιία
ρξήζεο θαη πινήγεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη
ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνάγνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε. Πνιιέο απφ ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, είλαη θνηλέο κε ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο
ππεξεζίεο ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην.
Παξφια απηά ε άκεζε εθαξκνγή ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ησλ δηαζηάζεσλ
πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο ππεξεζίεο ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην
ζεσξείηαη αθαηάιιειε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ
Αμώτατο Τετμολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας

47

εκπνξίνπ φπσο ε απξφζσπε θαη πην απηνκαηνπνηεκέλε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ
ή ε κεγαιχηεξε λνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ν απμεκέλνο αληηιεπηφο θίλδπλνο γηα
εμαπάηεζε θαη θαηάρξεζε δεδνκέλσλ (Bressolles, 2007). Σχκθσλα κε ηνπο
Parasuraman et al., ζην άξζξν “A conceptual model of service quality and its
implication for future research” αλαγλσξίδνληαη 10 δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο
ππεξεζίεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (κέζσ δειαδή ησλ παξαδνζηαθψλ δηαχισλ):
αμηνπηζηία (ζπλέπεηα ηεο επίδνζεο), αληαπφθξηζε πξνο ηνλ πειάηε, ηθαλφηεηα
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πξνζβαζηκφηεηα, επγέλεηα, θαηαλφεζε ηνπ πειάηε
(ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάζε πειάηε), επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ελεκέξσζή
ηνπ, θεξεγγπφηεηα, αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ (tangibles) πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (Cox θαη Dale, 2001 & Rotandaro, 2002).
Οη παξαπάλσ δέθα δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο ζπκπηχρζεθαλ ζε
κεηέπεηηα άξζξν ησλ Barry θαη Parasuraman ζε πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κε
22 παξάγνληεο- ππνδηαζηάζεηο (εξγαιείν κέηξεζεο πνηφηεηαο SERVQUAL):
1.

Σηελ αμηνπηζηία πνπ αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ζηελ
παξνρή ηεο ππεξεζίαο.

2.

Τελ ζεξκή αληαπφθξηζε πνπ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα γξήγνξεο
εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ πειαηψλ, ηελ πξνζπκία παξνρήο
βνήζεηαο πξνο ηνπο πειάηεο.

3.

Τελ δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε, πνπ αθνξά ηελ επγέλεηα θαη ηελ γλψζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα
εκπλένπλ ζηνπο πειάηεο εκπηζηνζχλε γηα ηελ επηρείξεζε.

4.

Τελ ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ησλ πειαηψλ κε ηελ επηρείξεζε, πνπ
πεγάδεη απφ ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή πξνο θάζε πειάηε
μερσξηζηά.

5.

Τα πιηθά ζηνηρεία (tangibles), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα έληππα, ην πξνζσπηθφ, ηα κέζα
επηθνηλσλίαο θιπ.

Η αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ γηα ηελ ππεξεζία θαη ζηελ αληίιεςε ηεο ιακβαλφκελεο
ππεξεζίαο. Μηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί κέζα απφ ηελ βειηίσζε
ησλ παξαπάλσ πέληε δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο λα βειηηψζεη ηελ αληηιεπηή
πνηφηεηα θαη λα κεηψζεη ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν ησλ θαηαλαισηψλ.
Έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο είλαη απηφ ηνπ
Gronroos (1994) ζην νπνίν πξνηείλεη ηξείο δηαζηάζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ (Blake et al., 2005): ε ηερληθή δηάζηαζε, ε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε θαη ε
δηάζηαζε ηεο εηθφλαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία
επεξεάδεηαη απφ ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε. Η ηερληθή δηάζηαζε είλαη
ε δηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ιήμε ηεο
ζπλαιιαγήο. Η ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε εζηηάδεη ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ
απνηειέζκαηνο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη ηελ
ππεξεζία. Η αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζεο είλαη πην ππνθεηκεληθή ζε
ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηεο ηερληθήο δηάζηαζεο. Η ηερληθή δηάζηαζε αληηζηνηρεί
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ζηελ δηάζηαζε ≪αμηνπηζηία≫ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ
SERVQUAL.
Σχκθσλα κε ηνπο Schniederjans θαη Cao (2004), νη δηαζηάζεηο ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη νη εμήο:
1.

Η βνιηθφηεηα θαη ε άλεζε, πνπ αθνξά ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηελ
ππεξεζία.

2.

Η θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

3.

Η επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο ζην λα παξέρεη κε ηελ βνήζεηα ηεο
ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο
ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο.

4.

Η επηθνηλσλία, ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θξαηά ηνπο πειάηεο
ελήκεξνπο.

5.

Η αληαπφθξηζε, πνπ αθνξά ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ ρξνληθή αθξίβεηα
ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.

6.

Η αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλέπεηά ηεο ζηελ
παξνρή ηεο ππεξεζίαο.

7.

Η επγέλεηα, ν ζεβαζκφο θαη ε θηιηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

8.

Η αζθάιεηα.

9.

Η αηζζεηήξηα έιμε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα
πξνβάιιεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο φηη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ.

10. Η πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ
θαηαλαισηή.
Η ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ή
πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Οη Van Iwaarden et al. (2003) ζην άξζξν “Applying
SERVQUAL to websites, an exploratory study” κεηέθεξαλ ηηο παξαπάλσ 5
δηαζηάζεηο ηνπ SERVQUAL ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Τελ
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ SERVQUAL ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην εμέηαζαλ θαη νη
Alzola θαη Robaina (2005) ζην άξζξν “SERVQUAL: its applicability in electronic
commerce B2C” . Η δηάζηαζε ≪αμηνπηζηία≫ δηαηήξεζε ην λφεκα πνπ είρε ζην
πεξηβάιινλ ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ. Καηά ηνπο Alzola θαη Robaina
(2005), ε αμηνπηζηία είλαη ε δηάζηαζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ππξήλα ηεο
εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. Αθνξά ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θάλεη
απηφ πνπ ππνζρέζεθε, ηελ ζπλέπεηά ηεο φζν θαη ηελ ζσζηή ηερληθή ιεηηνπξγία
ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο. Η δηάζηαζε αληαπφθξηζε αθνξά ηελ
δπλαηφηεηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαη ηελ πξνζπκία παξνρήο βνήζεηαο πξνο
ηνπο πειάηεο θαη ζε απηή ηελ δηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο
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θφξησζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η δηάζηαζε απηή έρεη λα θάλεη κε νηηδήπνηε
αθνξά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηά ηελ πψιεζε
(απνδεκίσζε, παξνρή εγγπήζεσλ, επηζηξνθή πξντφλησλ). Η δηάζηαζε
δηαζθάιηζε (assurance) αθνξάηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα κεηαδίδεη
εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο θαη πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, θήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, χπαξμε
εγγπήζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, χπαξμε επίζεκεο
πνιηηηθήο δηαθχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
πειαηψλ θαη χπαξμε πεξηγξαθψλ εκπεηξηψλ άιισλ πειαηψλ ή ζπζηάζεσλ. Η
δηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε (empathy) αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ
πειαηψλ φηαλ επηζθέπηνληαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ
εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή ζε θάζε πειάηε. Η δηάζηαζε απηή πξνρσξά έλα βήκα
παξαπέξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη
ζηελ δηάζηαζε ηεο πξνζσπνπνίεζεο/ εμαηνκίθεπζεο. Οη ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο πξνζθέξνληαη γηα θάηη ηέηνην ιφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο.
Η πξνζσπνπνίεζε αθνξά ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηνπο φξνπο πιεξσκψλ,
ηνπο φξνπο παξάδνζεο θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (Alzola θαη Robaina,
2005).
Τέινο ε δηάζηαζε πιηθά ζηνηρεία (tangibles) αθνξάζην πεξηβάιινλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηελ εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, πνπ πεξηιακβάλεη
ηελ πινήγεζε, ηελ δνκή, ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηηο επηινγέο
αλαδήηεζεο. Η δηάζηαζε πιηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ε θπζηθή δηάζηαζε ηεο
ππεξεζίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ δηάζηαζε ≪ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ≫.
Απφ ηελ έξεπλα ησλ Van Iwaarden et al. πξνέθπςε φηη νη δηαζηάζεηο ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ (εκθάληζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) έρνπλ ηελ
κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα. Η ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρεδίαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο
φηη είλαη ην αξρηθφ ζεκείν απφ ην νπνίν κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα αξρίζεη λα
εκπηζηεχεηαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Τν παξακηθξφ ειάηησκα ζηελ ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή λα ζρεκαηίζεη αξλεηηθή
άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο.
Οη Webb θαη Webb (2004) πξφηεηλαλ έλα εξγαιείν κέηξεζεο, ε βαζηθή ηδέα
ηνπ νπνίνπ είλαη φηη 2 ζπληζηψζεο θαζνξίδνπλ ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε πιεξνθφξεζε θαη νη δηεξγαζίεο. Με βάζε απηή ηελ ηδέα,
ε πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ρσξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη
ζηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη απφ
ηηο δηαζηάζεηο ηνπ SERVQUAL, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ελψ ε πνηφηεηα
ηεο πιεξνθφξεζεο ρσξίδεηαη α) ζηελ πνηφηεηα πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο ησλ
δεδνκέλσλ (accessibility quality), β) ζηελ πνηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πνζφηεηα, ζρεηηθφηεηα θαη νιφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (contextual quality), γ) ζηελ
ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηνπο
(representational quality) θαη δ) ζηελ αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ
(intrinsic quality). Τν εξγαιείν κέηξεζεο πξνέθπςε απφ ηελ πξνζαξκνγή 22
αληηθεηκέλσλ απφ ην SERVQUAL θαη 22 αληηθεηκέλσλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ
αθνξά ηελ πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο/δεδνκέλσλ. Τα πνξίζκαηα απηήο ηεο
έξεπλαο θαηαιήγνπλ ζε έλα ζχλνιν απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ παξαγφλησλδηαζηάζεσλ πνηφηεηαο. Απηνί νη παξάγνληεο πνηφηεηαο είλαη ε αμηνπηζηία (ζσζηή
παξάδνζε πξντφλησλ-ππεξεζηψλ, δηεμαγσγή δηεξγαζηψλ ρσξίο ιάζε), ε
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε (πξνζσπνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, απάληεζε ζηηο
εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ), αληηιεπηή ρξεζηηθφηεηα (επαγγεικαηηθή θαη ειθπζηηθή
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φςε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ρξήζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, επθνιία πινήγεζεο
ζην site, θαηάιιειε πνζφηεηα πιεξνθφξεζεο, θαηάιιειν επίπεδν
ιεπηνκέξεηαο), θαη ηέινο ε θεξεγγπφηεηα (trustworthiness) πνπ έρεη λα θάλεη κε
ηελ αθξηβή, ζρεηηθή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε θαη ην θαηάιιειν επίπεδν
αζθάιεηαο γηα ηνλ ρξήζηε.
Οη Zeithaml et al. (2000) αλέπηπμαλ ην εξγαιείν e-SQ πνπ ήηαλ κεηαθνξά
θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ SERVQUAL ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Οη
δηαζηάζεηο ηνπ e-SQ ήηαλ νη εμήο έληεθα: αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, πξφζβαζε,
πξνζαξκνζηηθφηεηα, επθνιία πεξηήγεζεο ζην site, απνδνηηθφηεηα, εκπηζηνζχλεδηαβεβαίσζε, αζθάιεηα-πξνζηαζία δεδνκέλσλ, πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηηκέο,
αηζζεηηθή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη εμαηνκίθεπζε-πξνζσπνπνίεζε (Kim et al.,
2006). Τν e-SQ εζηηάδεη φπσο θαη ην WebQual θαη ην SITEQUAL ζηελ εκπεηξία
πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο κέζα απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη θπξίσο δίλεη
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
(Kim et al, 2009).
Οη Zeithaml et al. (2002) αλέπηπμαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο e- SERVQUAL,
ην νπνίν απνηειείηαη απφ 7 δηαζηάζεηο πνηφηεηαο. Απηέο είλαη νη εμήο:
απνδνηηθφηεηα, εθπιήξσζε, αμηνπηζηία, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
αληαπφθξηζε, απνδεκίσζε θαη επαθή-επηθνηλσλία. Σε ζχγθξηζε κε άιια
εξγαιεία κέηξεζεο, ην πιενλέθηεκα ηνπ e-SERVQUAL είλαη φηη βαζίδεηαη ζην
SERVQUAL ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί εθηεηακέλα ζην πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ
ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην.
Οη Parasuraman et al. (2005) αλέπηπμαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο E-SQUAL
θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ E-RecS-QUAL. Τν εξγαιείν κέηξεζεο E-SQUAL
απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 4 δηαζηάζεηο πνπ κεηξψληαη απφ 22 αληηθείκελα, θαη νη
νπνίεο ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο πνηφηεηαο εμππήξεηεζεο:
απνδνηηθφηεηα (8 αληηθείκελα), εθπιήξσζε (7 αληηθείκελα), δηαζεζηκφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο (4 αληηθείκελα) θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (3
αληηθείκελα) (Kim et al., 2006 θαη Bressolles θαη Nantel, 2008). Η δηάζηαζε
απνδνηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δίλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ν δηθηπαθφο
ηφπνο λα είλαη θαιά νξγαλσκέλνο θαη θαιά δνκεκέλνο, κε πεξηερφκελν εχθνια
θαηαλνεηφ θαη αθξηβέο, θαη δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν εχθνια απνκλεκνλεχζηκε. Η
δηάζηαζε εθπιήξσζε νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δεζκεχζεηο ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο σο πξνο ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ παξάδνζε ησλ
πξντφλησλ ηεξνχληαη. Η δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο ε θαιή
ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δίλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο λα κελ
ππάξρνπλ ζπαζκέλνη ζχλδεζκνη ζην site ή ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε ζειίδεο
πνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη ππφ θαηαζθεπή (Kim et al, 2006). Η πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (privacy) αθνξά ην πφζν αζθαιέο είλαη ην site ηεο
εηαηξίαο θαη ην πφζν αζθαιή είλαη ηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ. Σχκθσλα κε
ηνπο Akinci et al (2010), ε δηάζηαζε απνδνηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζρεδίαζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ελψ ε δηάζηαζε ≪εθπιήξσζε≫ θαιχπηεη νηηδήπνηε έρεη
ζρέζε κε ηελ παξαζθεληαθή ππνδνκή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Τν ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο E-RecS-QUAL κεηξάεη ηελ επίδνζε
ηεο επηρείξεζεο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ. Απνηειείηαη απφ
ηξείο δηαζηάζεηο κε 11 αληηθείκελα: αληαπφθξηζε (5 αληηθείκελα), απνδεκίσζε (3
αληηθείκελα) θαη επαθή-επηθνηλσλία (3 αληηθείκελα). Τν E-RecS-QUAL είλαη
βνεζεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο θαη εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζθάικαηνο
ζηελ εμππεξέηεζε, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ
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πξνβιήκαηα κε ην πξντφλ πνπ αγφξαζαλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ
εξσηήζεηο κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Τν λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεη ην
εξγαιείν E-S-Qual είλαη φηη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (service recovery), κεηξηέηαη ζε μερσξηζηή θιίκαθα,
κε ην εξγαιείν E-RecS-QUAL. Η δηάζηαζε αληαπφθξηζε ζην E-RecS-QUAL
νξίδεηαη σο ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ παξαπφλσλ
ησλ πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε
χπαξμε εγγπήζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο. Η δηάζηαζε απνδεκίσζε νξίδεηαη σο ν
βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε απνδεκηψλεη ηνπο πειάηεο γηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αλαιακβάλεη ε ίδηα ηα δηάθνξα θφζηε ζε
πεξίπησζε πξνβιεκάησλ. Τέινο ε δηάζηαζε επαθή νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα
παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ online
αληηπξνζψπσλ.
Σχκθσλα κε ηνπο Bressolles θαη Nantel (2008), ην εξγαιείν κέηξεζεο E-SQual εζηηάδεη φρη ζε απηήλ ηελ ίδηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αιιά ζηελ
πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο
δηαρείξηζε απνζεκάησλ, επηθνηλσλία κε αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο online θιπ.
Σχκθσλα κε ηνπο Kim et al.(2006), ην E-S-Qual ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ
ζε ζρέζε κε άιια εξγαιεία κέηξεζεο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ θαη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ E-S-Qual εξσηήζεθαλ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζε αληίζεζε κε άιια εξγαιεία κέηξεζεο φπσο ην
WebQual ησλ Barnes θαη Vidgen, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απαληήζεηο θνηηεηψλ
νη νπνίνη δελ είραλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο.
Η θξηηηθή ζην E-S-Qual απφ ηνπο Wolfinbarger θαη Gilly (2003) θαη ηνπο
Bauer et al. (2006) επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
κεηά ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, κεηξηέηαη φπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ ζε μερσξηζηφ εξγαιείν κέηξεζεο, ζην Δ-RecS-Qual. Οη ζπγγξαθείο
ηνπ E-S-Qual ζπλεπψο αληί λα βιέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε σο
βαζηθφ ζηνηρείν κηαο ηππηθήο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο, ζεσξνχλ φηη ε
εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε παίδεη ξφιν ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ
κφλν κεηά ηελ πψιεζε θαη εθφζνλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα. Οη Wolfinbarger
θαη Gilly (2003) ζεσξνχλ φηη απηφ είλαη ιάζνο δεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα ηεο
εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε απνηειεί εμαξρήο έλαλ παξάγνληα πνπ
ιακβάλεη ππφςε ν θαηαλαισηήο θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ην αλ ζα πξνβεί
ζε θάπνηα ζπλαιιαγή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ηφπν. Καηά δεχηεξν ιφγν, νη
δηαζηάζεηο αληαπφθξηζε θαη επαθή ηνπ E-RecS-Qual παίδνπλ ξφιν κεξηθέο
θνξέο θαη ζηελ πξηλ απφ ηελ αγνξά εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.
Άιινη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηηο εμήο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο (Alzola θαη
Robaina, 2005):
1.

Οη Szymanski θαη Hise (2000) θαηέιεμαλ ζηελ εμππεξεηηθφηεηα, ζηελ
ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα,
ζηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη ζην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ.

2.

Οη Wang, Tang θαη Tang (2001) θαηέιεμαλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ
πειάηε, ζηελ αζθάιεηα, ζηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ πνηφηεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο.

Αμώτατο Τετμολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας

52

3.

Οη Aladwani θαη Pavlia (2002) θαηέιεμαλ ζηελ πνηφηεηα
πεξηερνκέλνπ, ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ.

4.

Οη Ranganathan and Ganapathy (2002) πξνηείλνπλ ηηο δηαζηάζεηο,
πεξηερφκελν πιεξνθφξεζεο, ζρεδίαζε, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

5.

Οη Yang θαη Jun (2002) θαηέιεμαλ ζηηο δηαζηάζεηο ≪αμηνπηζηία≫,
πξφζβαζε,
επθνιία
ρξήζεο,
πξνζσπνπνίεζε,
αζθάιεηα,
δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο θαη πεηζηηθφηεηα/ θεξεγγπφηεηα.

6.

Οη Cai θαη Jun (2003) πξνηείλνπλ ηηο εμήο δηαζηάζεηο: ζρεδίαζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ, εκπηζηνζχλε, επηθνηλσλία θαη αμηφπηζηε
εμππεξέηεζε.

7.

Οη Jun et al. (2004) θαηέιεμαλ ζηελ αμηφπηζηε θαη γξήγνξε
αληαπφθξηζε, ζηελ πξφζβαζε, ζηελ επθνιία ρξήζεο, ζηελ παξνρή
πεξηπνίεζεο πξνο ηνλ πειάηε, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πεηζηηθφηεηα.

8.

Οη Lim and Dubinsky (2004) πξνηείλνπλ ηηο εμήο δηαζηάζεηο: πνηφηεηα
εκπνξεχκαηνο, δηαδξαζηηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη επθνιία πεξηήγεζεο
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν.

9.

Οη Lee and Lin (2005) θαηέιεμαλ ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο, ζηελ
εκπηζηνζχλε θαη ζηε πξνζσπνπνίεζε/ εμαηνκίθεπζε.

10. Οη Cox θαη Dale (2002) πξνηείλνπλ ηηο εμήο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο/
παξάγνληεο πνηφηεηαο: επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ
είλαη ζέκα ηεο ζρεδίαζεο, εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε πξνο ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, δπλαηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ λα παξέρεη
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε ζρέζε πνπ θαιιηεξγεί κε ηνπο πειάηεο
ε επηρείξεζε (Jun et al., 2004).
11. Οη Kim θαη Stoel αλαγλψξηζαλ 6 δηαζηάζεηο: εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ςπραγσγία, απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ, ρξφλνο απφθξηζεο θαη εκπηζηνζχλε.
12. Οη Ha θαη Stoel (2009) θαηέιεμαλ ζηηο εμήο δηαζηάζεηο: ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο/βησκαηηθφηεηα. Η
ηειεπηαία δηάζηαζε αθνξά ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο
θαη ην θαηά πφζν ήηαλ ε φιε αγνξαζηηθή εκπεηξία κηα επράξηζηε
εκπεηξία γηα ηνλ θαηαλαισηή.
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13. Ο Sohn (2000) βαζηδφκελνο ζε έξεπλα 250 ηξαπεδψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην e-banking, θαηέιεμε ζηηο εμήο δηαζηάζεηο
πνηφηεηαο: εκπηζηνζχλε, δηαδξαζηηθφηεηα, επθνιία ρξήζεο,
πεξηερφκελα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, αμηνπηζηία θαη ηαρχηεηα παξάδνζεο (Jun et al., 2004).
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο αληινχλ αξθεηά ζηνηρεία απφ ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο
ππεξεζίεο. Η ζπνπδαηφηεηα φκσο ηεο ίδηαο δηάζηαζεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην
θαη ζηηο ππεξεζίεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν δελ είλαη ίδηα. Γηα παξάδεηγκα,
ζχκθσλα κε ηνλ Rotondaro (2002) ε επγέλεηα θαη ε ζεξκή θαη γξήγνξε
αληαπφθξηζε δελ απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξην φζν απνηεινχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο
δηφηη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ε ζηηγκή ηεο αιήζεηαο δελ ζπκβαίλεη κέζσ
ηεο αιιειεπίδξαζεο κε έλαλ άλζξσπν αιιά κέζσ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Αληίζεηα, νη δηαζηάζεηο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο
ζπλαιιαγήο απνηεινχλ δηαζηάζεηο πνπ αλεζπρνχλ ηνπο θαηαλαισηέο
πεξηζζφηεξν ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξά ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο δηφηη
πνιινί θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπλδπαζκφ δηαδηθηχνπ θαη ρξήζεο
πηζησηηθήο θάξηαο κε αζθαιή (Rotondaro, 2002). Οη Cox θαη Dale (2001)
ζεσξνχλ φηη παξαδνζηαθέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο φπσο ε
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε επγέλεηα, ε θηιηθφηεηα, ε άλεζε θαη ε ηθαλφηεηα ησλ
ππαιιήισλ είλαη άζρεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ελψ άιιεο
δηαζηάζεηο φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα, ε επηθνηλσλία θαη ε εκθάληζε παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν (Jun et al., 2004).
Σχκθσλα κε ηνπο Van Iwaarden et al. (2003), ε επγέλεηα, ε θηιηθφηεηα, ε
εμππεξεηηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε ησλ πσιεηψλ ή ε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ
θαηαζηήκαηνο, φια απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο παξαδνζηαθνχο δηαχινπο,
ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζεηηθή εληχπσζε ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά δελ κπνξνχλ
λα αληηθαηαζηαζνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απφ ηελ ηερλνινγία. Γη‟ απηφ ε
έιιεηςή ηνπο ζα κπνξνχζε λα ηζνζηαζκηζηεί ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ
θαιχηεξε επίδνζε ζε λέεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ κεγάιε
ζπνπδαηφηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.
Σχκθσλα κε ηνλ Rotondaro ζην άξζξν “Defining customers‟ expectations in
e-business”, ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ πνπ ηνπο νδεγνχλ
ζην λα επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα, κπνξεί λα γίλεη κέζα
απφ ηελ ηερληθή ησλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ. Η ηερληθή ζπζρεηίδεη ηα θξίζηκα
γεγνλφηα, δειαδή ηα δηαθξηηά γεγνλφηα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε κε
ην θαηάζηεκα, πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθά ή κε-ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ νπηηθή γσλία
ηνπ πειάηε, κε ηνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο.
Οη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε απηήλ ηελ ηερληθή είλαη ε
πξνζβαζηκφηεηα, ε αζθάιεηα, ε επηθνηλσλία, ε θηιηθή αιιειεπίδξαζε, ε
αμηνπηζηία θαη ηα πιηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο (Rotondaro, 2002). Γηα ηελ
δηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο, νη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη ε
εχθνιε πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο θαη ε
επθνιία αγνξάο ελψ γηα ηελ δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο, παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ
πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο επηρείξεζεο.
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Σχκθσλα κε ηνπο Collier θαη Bienstock (2006), ε ζπλαιιαγή ζην δηαδίθηπν
πεξηιακβάλεη 3 ζθέιε ζηα νπνία πξέπεη λα δηαθξηζεί ε δηαδηθηπαθή επηρείξεζε:
ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηελ παξάδνζε ηνπ
πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ (πφζν έηνηκε είλαη ε επηρείξεζε λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζα αλαθχςνπλ). Απφ ηα ηξία απηά ζθέιε, ηελ πην ηζρπξή επίδξαζε ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ πξφζεζε κειινληηθήο αγνξάο βξέζεθε φηη
έρεη ε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε. Οη πειάηεο αμηνινγνχλ ηελ
πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν κε βάζε ηηο εμήο
δηαζηάζεηο:
1.

Δπθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η επθνιία ρξήζεο ζην
πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζεκαίλεη ειεπζεξία απφ ζεκαληηθή
λνεηηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε/θαηαλαισηή.
Δπίζεο ε επθνιία ρξήζεο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ επθνιία πινήγεζεο.
Πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα βξνχλε ην
πξντφλ πνπ ςάρλνπλ κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ «θιηθ».

2.

Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη πειάηεο πξέπεη λα
αηζζάλνληαη βέβαηνη φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εηζάγνπλ ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο είλαη
πξνζηαηεπκέλα θαη αζθαιή.

3.

Απιφο ζρεδηαζκφο πνπ ζεκαίλεη επράξηζην νπηηθφ απνηέιεζκα θαη
επθνιία αλάγλσζεο γηα ηνλ ρξήζηε. Ο δηθηπαθφο ηφπνο δελ πξέπεη
λα είλαη ππεξθνξησκέλνο κε γξαθηθά θαη animations.

4.

Σπλέπεηα ζηελ ιεηηνπξγία, δειαδή ζχλδεζκνη πνπ δνπιεχνπλ θαη
ειάρηζηνο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο (downtime) ηνπ server φπνπ
βξίζθεηαη ν δηθηπαθφο ηφπνο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ
ζεκαηνδνηεί ζπλέπεηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Website είλαη θαη ε
δπλαηφηεηα ζπλερνχο πξνζαξκνγήο θαη ελεκέξσζεο.

5.

Έγθπξε πιεξνθφξεζε, δειαδή αθξηβείο ηηκέο, αθξηβείο ρξφλνη
παξάδνζεο, ζσζηέο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξντφληνο. Τν δεχηεξν ζθέινο ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο,
θαηά ηνπο Collier θαη Bienstock (2006), είλαη ε παξάδνζε ηνπ
πξντφληνο. Η παξάδνζε ηνπ πξντφληνο παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν
ζηελ πξφζεζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη απφ ην δηαδίθηπν. Η
πνηφηεηα ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο
παξαθάησ δηαζηάζεηο/ παξακέηξνπο:


Έγθαηξε παξάδνζε. Οη πειάηεο γεληθά είλαη πξφζπκνη λα
πιεξψζνπλ θάηη παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην πξντφλ
ζηα ρέξηα ηνπο ηελ επφκελε κέξα. Δπίζεο, νη πξνζδνθίεο ησλ
πειαηψλ είλαη πςειέο ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηνπ
πξντφληνο, ελψ ηα πεξηζψξηα αλνρήο ελφο ζθάικαηνο είλαη
κηθξά. Αλ φκσο ε παξάδνζε γίλεη πξηλ ηελ αλακελφκελε
εκεξνκελία ηφηε απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλδεημε πςειήο
πνηφηεηαο απφ ηνλ πειάηε.
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Αθξίβεηα ηεο παξαγγειίαο, δειαδή λα ιεθζεί ην αθξηβέο
πξντφλ πνπ παξήγγεηιε ν πειάηεο, ζηνλ θαηάιιειν
πξννξηζκφ θαη κε ρξέσζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πνζνχ. Αλ
απνθιίλεη έλα απφ ηα ηξία, ηφηε ν θαηαλαισηήο ληψζεη
απνγνήηεπζε θαη ζπγρχδεηαη επεηδή είλαη αλαγθαζκέλνο λα
επηθνηλσλήζεη κε ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα γηα λα επηιπζεί ην
πξφβιεκα.



Καηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο. Οη πειάηεο πεξηκέλνπλ φηη ηα
πξντφληα πνπ έρνπλ παξαγγείιεη ζα παξαδνζνχλ αθξηβψο
φπσο δηαθεκίδνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο. Τν
πξντφλ δελ πξέπεη λα παξαδνζεί ζε θαηεζηξακκέλε ή
θζαξκέλε ζπζθεπαζία, κηαο θαη ε ζπζθεπαζία παίδεη κεγάιν
ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ πνηφηεηα πνπ
παξέρεη ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα.



Γηαδηθηπαθά αλζνπσιεία φπσο ηα FTD.com θαη 1-800flowers.com δηαβεβαηψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή φηη ηα ινπινχδηα
ζα παξακέλνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε αθφκα θαη 7 ψξεο κεηά
ηελ παξάδνζε. Σε αληίζεζε πεξίπησζε ν πειάηεο ζα κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ηελ επηρείξεζε λα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα
πνπ πιήξσζε.

Τν ηξίην ζθέινο ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαηά ηνπο Collier θαη
Bienstock (2006) είλαη ε επίιπζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ κεηά ηελ αγνξά
ηνπ πξντφληνο. Η επίιπζε ησλ παξαπφλσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
πειάηεο. Αλ ζπκβεί θάπνην πξφβιεκα θαη ν πειάηεο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο,
ηφηε ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα έρεη κηα κφλν επθαηξία γηα λα επαλνξζψζεη δηφηη,
φπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, ζην δηαδίθηπν ην θφζηνο κεηάβαζεο γηα ηνλ
πειάηε απφ ηνλ έλαλ αληαγσληζηή ζηνλ άιιν είλαη κεδεληθφ, ν αληαγσληζηήο
βξίζθεηαη κφιηο έλα θιηθ καθξηά. Γη‟ απηφ νη δηαδηθηπαθνί πσιεηέο πξέπεη λα είλαη
έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.
Η πνηφηεηα ζηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:
1.

Γπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε θάπνηνλ ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο ζηελ
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Οξηζκέλνη πειάηεο, πξνθεηκέλνπ λα
επηιπζεί ην πξφβιεκά ηνπο, πξνηηκνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο FAQs
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο, online tutorials, ή πξνζπαζνχλ
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην help desk κέζσ e-mail. Άιινη πειάηεο
φκσο ζέινπλ ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία δηφηη έηζη ληψζνπλ
εμαζθάιηζε θαη επίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πεξηκέλνπλ 48 ψξεο γηα
λα ιάβνπλ απάληεζε ζην e-mail ηνπο. Θέινπλ ηελ γξήγνξε επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Δηαηξίεο φπσο ε Linksys θαη ε Dell Inc.
πξνζθέξνπλ
ηερληθή
ππνζηήξημε
ζηνπο
πειάηεο
κέζσ
αληηπξνζψπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ν πειάηεο
φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. Η
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επηρείξεζε ζπλεπψο πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηνλ θαηάιιειν
ηξφπν γηα λα εθθξάζεη ην παξάπνλφ ζηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε.
Αλ δελ ην θάλεη απηφ, ηφηε θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ πειάηε ζηνπ
νπνίνπ ηελ εμππεξέηεζε παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα, άιινπο πειάηεο
κέζσ αξλεηηθήο δηαθήκηζεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα, θαζψο θαη ηελ
δπλαηφηεηα λα ιεθζεί feedback κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή παξφκνησλ
πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ.
2.

Ύπαξμε δίθαηεο θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ θαη
απνδεκηψζεσλ. Πξέπεη λα ππάξρεη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί ν
πειάηεο λα πάξεη απνδεκίσζε ή λα επηζηξέςεη ην πξντφλ.

3.

Απνινγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη αλάιεςε ηεο επζχλεο
ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή άιινπ πξνβιήκαηνο. Ο πειάηεο δελ πξέπεη
λα δέρεηαη ζπλέπεηεο γηα θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ ιάζνο δηθφ ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, αλ έλα πξντφλ πνπ ζα έπξεπε λα παξαδνζεί ζε 10
εκέξεο δελ παξαδνζεί ηειηθά, ηφηε ν πειάηεο δελ πξέπεη λα
αλαγθαζηεί λα πεξηκέλεη άιιεο 10 εκέξεο αιιά ζα πξέπεη ην πξντφλ
λα ζηαιεί κε επείγνπζα παξάδνζε. Τξφπνη επαλφξζσζεο είλαη ε
δσξεάλ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηελ επφκελε αγνξά πνπ ζα θάλεη
ν θαηαλαισηήο ή θάπνηα έθπησζε ζηελ ηηκή.

Σχκθσλα κε ηνπο Tamimi et al. (2005), νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνηφηεηαο
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε μεθηλνχλ
απφ ηελ θαιή ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη θζάλνπλ κέρξη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη παξάγνληεο πνηφηεηαο
ρσξίδνληαη κε βάζε ηηο 4 θάζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαηά
ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθηπαθή εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή: αιιειεπίδξαζε κε ηνλ
δηθηπαθό ηόπν ηνπ θαηαλαισηή, επηινγή ελόο πξντόληνο από ηνλ online
θαηάινγν, ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο παξαγγειίαο θαη πειαηεηαθή εμππεξέηεζε
θαη ππνζηήξημε. Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμππεξέηεζε θαη
ππνζηήξημε θαζψο θαη κε ηελ θφξκα παξαγγειίαο βξέζεθε ζηελ έξεπλα φηη
ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν
πξντφλησλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ήηαλ
ε απνπζία θαηεζηξακκέλσλ ζπλδέζκσλ, ε χπαξμε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, ε γξήγνξε θφξησζε ησλ ηζηνζειίδσλ, ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε αλάξηεζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, θαη ε εχθνιε εχξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ κεραλέο
αλαδήηεζεο.
Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Online θαηαιφγνπο
πξντφλησλ, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνηφηεηαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη
ε αλαγξαθή ηηκήο δίπια ζην πξντφλ, ε χπαξμε πιήξνπο θαη αθξηβνχο
πεξηγξαθήο ηνπ πξντφληνο, ε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ έρνπλ
ηειεηψζεη ηα απνζέκαηα, ε χπαξμε κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ, ε δπλαηφηεηα
αλαδήηεζεο πξντφλησλ κε βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ (ηηκή, κάξθα, δηαζηάζεηο
θιπ.), ε χπαξμε έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο παξαγγειίαο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη ν
αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο
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πξντφλησλ απφ ην θαιάζη αγνξψλ, ε δηάζπαζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζε
θφζηνο πξντφλησλ, θφξνπο θαη έμνδα απνζηνιήο, ε χπαξμε νδεγηψλ
ζπκπιήξσζεο, ε αζθάιεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (seals of approval-ζθξαγίδεο
δηαζθάιηζεο, θξππηνγξάθεζε), ε χπαξμε πνιιαπιψλ επηινγψλ πιεξσκήο. Οη
ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ θαηεγνξία ηεο
ππνζηήξημεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο βξέζεθε φηη είλαη ε ρσξίο εκπφδηα
επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ, ε αθξηβήο ρξέσζε, ε έγθαηξε παξάδνζε, ε
δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο παξαγγειίαο κε θάπνηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη ε εηαηξία, ε
δπλαηφηεηα αθχξσζεο ηεο παξαγγειίαο, ε χπαξμε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πνιηηηθή επηζηξνθψλ, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο παξαγγειίαο θαη ε χπαξμε
γξακκήο επηθνηλσλίαο ρσξίο ρξέσζε ή ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο βνήζεηαο.
Σπλνςίδνληαο φιε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ παξνπζηάζηεθε ζρεηηθά κε ηηο
δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο:

Madu & Madu (2002)

Mohanty et al. (2007)

Alzola θαη Robaina (2006)

Δπίδνζε (επθνιία πεξηήγεζεο, εγθπξφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ), ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα (features),
δνκή, αμηνπηζηία, δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο
ζηνηρείσλ, αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, αζθάιεηα θαη αθεξαηφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο, δπλαηφηεηα επίιπζεο
πξνβιεκάησλ πειαηψλ, εκπηζηνζχλε, γξήγνξε
αληαπφθξηζε, εμαηνκίθεπζε πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, επέιηθηεο πνιηηηθέο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ (επηζηξνθέο, εγγπήζεηο, αθπξψζεηο,
απνδεκηψζεηο θιπ.), θήκε, δηαζθάιηζε,
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε (εμαηνκηθεπκέλε
πξνζνρή).

Αμηνπηζηία (εγθπξφηεηα θαη θαιή δνκή ηνπ
πεξηερνκέλνπ θιπ.), ελεκεξσκέλε
πιεξνθφξεζε, αζθάιεηα θαη αθεξαηφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο (πνιηηηθή ζπιινγήο θαη πξνζηαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ), επθνιία πινήγεζεο,
δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, πξφζβαζε
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ιεηηνπξγηθφηεηα,
επηθνηλσλία, θήκε, εκπηζηνζχλε, ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηα, επίδνζε, αληαπφθξηζε, ζαθήλεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ζπλαιιαγή,
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, δνκή, εμαηνκίθεπζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, αθεξαηφηεηα, εκθάληζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε,
δηαδξαζηηθφηεηα, δπλαηφηεηα αλάθηεζεο
δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ, κνλαδηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν δηθηπαθφο ηφπνο,
πξνζαξκνζηηθφηεηα.

Δγγχεζε (επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηά ηελ
πψιεζε), ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
(επθνιία πινήγεζεο), αζθάιεηα.
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Ribbink et al. (2004)
Park θαη Kim (2003)

Wolfinbarger and Gilly
(2003) eTailQ

Loiacono et al. (2002)
WebQualTM

Barnes θαη Vidgen
(2001), WebQual
Barnes θαη Vidgen
(2003), WebQual

Fink θαη Nyaga (2009)

Yoo θαη Donthu (2001)
SITEQUAL

Bressolles θαη Nantel
(2008) NetQual

Δπθνιία ρξήζεο, ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, εμαηνκίθεπζε, αληαπφθξηζε θαη
δηαζθάιηζε.
Πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο, πνηφηεηα δηεπαθήο
ρξήζηε (interface quality) θαη αληίιεςε γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Αμηνπηζηία (αθξηβήο παξνπζίαζε, ζσζηή
παξάδνζε), ζρεδίαζε δηθηπαθνχ ηφπνπ,
αζθάιεηα, εμππεξέηεζε ηνπ
πειάηε (γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ)
Φξεζηηθφηεηα: απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
δηθηπαθφ ηφπν (informational fit to task),
δηαδξαζηηθφηεηα, εκπηζηνζχλε (αζθαιείο
ζπλαιιαγέο, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ), ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ
Δπθνιία ρξήζεο: επθνιία θαηαλφεζεο,
δηαηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο
Χπραγσγία: θαηλνηνκία, επράξηζηε ζρεδίαζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζπλαηζζεκαηηθή έιμε (ν
δηθηπαθφο ηφπνο δεκηνπξγεί επραξίζηεζε ζηνπο
θαηαλαισηέο φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ)
Σπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο: Σπλεπήο εηθφλαimage, δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο φισλ ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη εξγαζηψλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζε ζρέζε κε
άιιεο ελαιιαθηηθέο.
Πνηφηεηα ζρεδίαζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, δηαδξαζηηθφηεηα/
πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν.
Φξεζηηθφηεηα, πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο θαη
Γηαδξαζηηθφηεηα.
Φξεζηηθφηεηα (θαηαιιειφηεηα ζρεδίαζεο,
επθνιία ρξήζεο ηνπ θαη ειθπζηηθή εκθάληζε),
δηαδξαζηηθφηεηα,πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο
(αθξηβήο θαη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε),
επηθηλδπλφηεηα (αζθάιεηα πξφζβαζεο ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, αζθάιεηα ζηελ δηεθπεξαίσζε
ησλ ζπλαιιαγψλ, πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ,
αζθάιεηα ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο).
Η επθνιία ρξήζεο, ην αηζζεηηθφ ζθέινο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ (πνιπκέζα, ρξψκαηα θαη
γξαθηθά), ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ησλ
παξαγγειηψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ησλ πειαηψλ
(δηαδξαζηηθή αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα
ησλ πειαηψλ) θαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ.
Πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ
παξέρεηαη, επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ζρεδίαζε ή αηζζεηηθή πιεπξά ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, αμηνπηζηία ή ζεβαζκφο ησλ
δεζκεχζεσλ θαη αζθάιεηα/εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ
ησλ θαηαλαισηψλ.
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Bauer et al. (2006)
TransQual

Qin Su et al. (2008)

Janda et al. (2002)

Jun et al.(2004)

Kumar et al. (2006)

Van Iwaarden et al.
(2003) κεηαθνξά ηνπ
SERVQUAL ζην
e-commerce

Λεηηνπξγηθφηεηα/ζρεδίαζε, επραξίζηεζε θαηά
ηελ ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, δηαδηθαζία
(απνδνηηθφηεηα ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο
παξαγγειηψλ, δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ), αμηνπηζηία (ζσζηή παξάδνζε ησλ
πξντφλησλ, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ), αληαπφθξηζε (γξήγνξε αληίδξαζε
ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ, χπαξμε
πνιηηηθήο επηζηξνθψλ).
Δπθνιία ρξήζεο, πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο,
εμππεξέηεζε πειαηψλ, ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ (αζθάιεηα, επράξηζηε πεξηήγεζε ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, επαγγεικαηηθή φςε, εχθνιε
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ), δπλαηφηεηα
ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο (εχθνιε ηνπνζέηεζε
παξαγγειίαο, δπλαηφηεηα αιιαγήο
θαη αθχξσζεο παξαγγειηψλ, ελεκέξσζε ησλ
πειαηψλ γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ
δεδνκέλσλ ρσξίο θαηαρξήζεηο), πνηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο (γξήγνξε παξάδνζε ησλ
πξντφλησλ, θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/
ππεξεζηψλ, αζθάιεηα πιεξσκήο, δπλαηφηεηα
επηινγήο δηάθνξσλ ηξφπσλ πιεξσκήο θαη
παξάδνζεο)
Η επίδνζε (απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπλαιιαγήο, εθπιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ
παξαγγειηψλ, δηφξζσζε ζθαικάησλ), ε
πξφζβαζε (πνηθηιία πξντφλησλ απφ
νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν), ε αζθάιεηα
(πξνζηαζία νηθνλνκηθψλ θαη κε νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ), ε αίζζεζε (ηα δηάθνξα
δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ), ε πιεξνθφξεζε (πνζφηεηα
θαη αμηνπηζηία/ πεηζηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ παξέρνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα)
Γξήγνξε θαη αμηφπηζηε αληαπφθξηζε,
πξφζβαζε (αλάξηεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο,
εχθνιε επηθνηλσλία κε online αληηπξφζσπν),
αζθάιεηα, πεηζηηθφηεηα, πεξηπνίεζε
(εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πξνο θάζε πειάηε),
επθνιία ρξήζεο (ινγηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ) Σεκαληηθφηεξεο: ε
πξφζβαζε, ε επθνιία ρξήζεο, ε πεξηπνίεζε θαη
ε αμηφπηζηε αληαπφθξηζε.
„Αλεηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο,
πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο,
ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επηηπρεκέλε
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ζρεδηαζκφο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ
θαηαζηεκάησλ, πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ,
εκπηζηνζχλε.
Αμηνπηζηία (ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θάλεη
απηφ πνπ ππνζρέζεθε, ζσζηή ηερληθή
ιεηηνπξγία), αληαπφθξηζε (πξνζπκία παξνρήο
βνήζεηαο, επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηά ηελ
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Zeithaml et al. (2002)
e-SERVQUAL

Parasuraman et al.
(2005) E-S-QUAL θαη
ζπκπιεξσκαηηθφ
E-RecS-QUAL.

Szymanski θαη Hise
(2000)
Wang, Tang θαη Tang
(2001)
Aladwani θαη Pavlia
(2002)
Ranganathan and
Ganapathy (2002)
Yang θαη Jun (2002)
Cai θαη Jun (2003)
Jun et al. (2004)
Lim and Dubinsky (2004)
Lee and Lin (2005)

Cox θαη Dale (2002)

Kim θαη Stoel

πψιεζε), δηαζθάιηζε (αζθαιήο πξφζβαζε θαη
χπαξμε πνιηηηθήο πξνζηαζίαοδεδνκέλσλ),
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε (εμαηνκίθεπζε),
πιηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο (ζρεδίαζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ, εκθάληζε θαη δνκή ηνπ)
Απνδνηηθφηεηα, εθπιήξσζε, αμηνπηζηία,
πξνζηαζία ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ, αληαπφθξηζε,
απνδεκίσζε θαη επηθνηλσλία-επαθή.
E-S-QUAL: απνδνηηθφηεηα (επθνιία ρξήζεο,
θαιή νξγάλσζε θαη δνκή), εθπιήξσζε (ηήξεζε
ησλ δεζκεχζεσλ ζηελ παξάδνζε ησλ
πξντφλησλ), δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
(θαιή ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ),
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
E-RecS-QUAL: αληαπφθξηζε (επίιπζε
πξνβιεκάησλ πειαηψλ, επηζηξνθέο
πξντφλησλ, παξνρή εγγπήζεσλ) , απνδεκίσζε
θαη επαθή/ επηθνηλσλία ( δπλαηφηεηα παξνρήο
βνήζεηαο ζηνπο πειάηεο κέζσ δηαθφξσλ
θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, χπαξμε online
αληηπξνζψπσλ).
Πξνζπκία εμππεξέηεζεο, ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, πιεξνθφξεζε γηα ηα
πξντφληα, νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζθνξέο
πξντφλησλ.
Υπνζηήξημε ηνπ πειάηε, αζθάιεηα, επθνιία
ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, θαηλνηνκία,
πιεξνθφξεζε, πνηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη
ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο.
Πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ, εκθάληζε θαη ηερληθή
αξηηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Πεξηερφκελν πιεξνθφξεζεο, ζρεδίαζε,
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ
Αμηνπηζηία, πξφζβαζε, επθνιία ρξήζεο,
πξνζσπνπνίεζε, αζθάιεηα, δπλαηφηεηα
αληαπφθξηζεο θαη πεηζηηθφηεηα/ θεξεγγπφηεηα
Σρεδίαζε δηθηπαθνχ ηφπνπ, εκπηζηνζχλε,
επηθνηλσλία θαη αμηφπηζηε εμππεξέηεζε.
Αμηφπηζηε θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε,
πξφζβαζε, επθνιία ρξήζεο, πεξηπνίεζε ηνπ
πειάηε, αζθάιεηα, πεηζηηθφηεηα.
Πνηφηεηα εκπνξεχκαηνο, δηαδξαζηηθφηεηα,
αμηνπηζηία, επθνιία πεξηήγεζεο ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν.
Σρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, αμηνπηζηία,
δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο, εκπηζηνζχλε,
πξνζσπνπνίεζε/εμαηνκίθεπζε.
Δπθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (ζέκα ηεο
ζρεδίαζεο), εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε πξνο ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν, δπλαηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ λα παξέρεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο,
ζρέζε πνπ θαιιηεξγεί κε ηνπο πειάηεο.
Δκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ςπραγσγία,
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηθαλφηεηα
δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρξφλνο
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απφθξηζεο, εκπηζηνζχλε.

Ha θαη Stoel (2009)

Σρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εμππεξέηεζε
ηνπ πειάηε, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ, αηκνζθαηξηθφηεηα/ βησκαηηθφηεηα
(θαηά πφζν ήηαλ ε φιε αγνξαζηηθή εκπεηξία κηα
επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνλ θαηαλαισηή).

Sohn (2000)

Δκπηζηνζχλε, δηαδξαζηηθφηεηα, επθνιία
ρξήζεο, πεξηερφκελα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
αμηνπηζηία, ηαρχηεηα παξάδνζεο.

Rotondaro (2002)

Πξνζβαζηκφηεηα, αζθάιεηα, επηθνηλσλία, θηιηθή
αιιειεπίδξαζε, αμηνπηζηία, πιηθά ζηνηρεία ηεο
ππεξεζίαο.

Collier θαη Bienstock
(2006)

Πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο κε ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν: Δπθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απιφο
ζρεδηαζκφο (επράξηζην νπηηθφ απνηέιεζκα θαη
επθνιία αλάγλσζεο γηα ηνλ ρξήζηε), ζπλέπεηα
ζηελ ιεηηνπξγία (ζχλδεζκνη πνπ δνπιεχνπλ θαη
ειάρηζηνο ρξφλνο “downtime” ηνπ server,
ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ),
έγθπξε πιεξνθφξεζε.
Πνηφηεηα ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο:
„Δγθαηξε παξάδνζε, αθξίβεηα ηεο παξαγγειίαο
(λα ιεθζεί ην αθξηβέο πξντφλ πνπ παξήγγεηιε ν
πειάηεο, ζηνλ θαηάιιειν πξννξηζκφ θαη κε
ρξέσζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πνζνχ),
θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο (παξάδνζε ηνπ
πξντφληνο ζε θαιή θαηάζηαζε)
Πνηφηεηα ζηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ θαη
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
πειαηψλ:
Γπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε θάπνηνλ ππάιιειν
ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο,
πνιηηηθέο επηζηξνθψλ θαη απνδεκηψζεσλ
(ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν), πξνζπκία επαλφξζσζεο.

Σπκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ απαληνχλ
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο αθφκα θαη αλ ε ζεκαζία
πνιιψλ απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο δηαθνξνπνηείηαη απφ άξζξν ζε άξζξν. Απηέο νη
δηαζηάζεηο πνπ απφ φηη θαίλεηαη έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζηε βηβιηνγξαθία ησλ
δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Μηα απφ απηέο είλαη ε
αμηνπηζηία. Η αμηνπηζηία, ζηα πεξηζζφηεξα άξζξα έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηήξεζεο
ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε επηρείξεζε, λα θάλεη δειαδή ζσζηά απηφ
πνπ ππνζρέζεθε λα θάλεη, ην νπνίν αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ ζσζηή παξάδνζε
ησλ πξντφλησλ, ζηελ θαιή ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ
δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ιάζε θαη ζηελ εγθπξφηεηα θαη αθξηβή
παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η αμηνπηζηία σο έλλνηα
πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (ζπλέπεηα ζηελ
ιεηηνπξγία) φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο παξάδνζεο. Τα
ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα νπνία αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο φηη γελλνχλ
αμηνπηζηία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο (Blake et al., 2005): γξήγνξε θαη
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ρσξίο ιάζε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο, ζπκκφξθσζε ρσξίο ιάζε κε ηνπο
ζπκθσλεζέληεο φξνπο ηεο πιεξσκήο, ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο παξάδνζεο
ηνπ πξντφληνο (εκεξνκελία παξάδνζεο, ηξφπνο απνζηνιήο θιπ.). Η ζρεδίαζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ απνηειεί επίζεο κηα δηάζηαζε κε ζπρλή αλαθνξά ζηελ
βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Η ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα
κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απιφηεηά ηνπ, ηελ ινγηθή δνκή θαη νξγάλσζε, ηελ
αηζζεηηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η πνηφηεηα ηεο
πιεξνθφξεζεο απαληά επίζεο ζε πνιιά άξζξα. Πεξηιακβάλεη ηελ εγθπξφηεηα
ησλ
πιεξνθνξηψλ,
ηελ
θαηαιιειφηεηα
ηεο
πιεξνθφξεζεο,
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη πεηζηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν κε ην θαηάιιειν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο.
Άιιε δηάζηαζε πνηφηεηαο κε ζπρλή αλαθνξά είλαη ε δηαζθάιηζε/ αζθάιεηα
πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ζαλ έλλνηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ,
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχλ νη πειάηεο ζην ζχζηεκα, ηελ
εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηελ χπαξμε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ, ηελ αζθάιεηα πξφζβαζεο θαη ηελ αζθάιεηα παξάδνζεο. Η
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε δειαδή ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή ζε θάζε πειάηε
μερσξηζηά, είλαη θαη απηή κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο κε ζπρλή αλαθνξά. Η
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο θηιηθήο ζρέζεο
αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ επηρείξεζε, κέζα απφ ηελ εμαηνκίθεπζε/
πξνζσπνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηνπ Interface ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η αληαπφθξηζε, ζαλ έλλνηα ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη
φιεο εθείλεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, δειαδή ηελ γξήγνξε επίιπζε ηπρφλ
πξνβιεκάησλ κεηά ηελ πψιεζε, ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ επηζηξνθψλ,
εγγπήζεσλ, απνδεκηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζπκία παξνρήο βνήζεηαο. Τέινο
νη δηαζηάζεηο, πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο/ δηαδξαζηηθφηεηα, θαη επηθνηλσλία,
αλαθέξνληαη θαη απηέο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ άξζξα.

3.3 Παράγοντεσ Μείωςησ του Αντιληπτού Κινδύνου
(Risk Relievers) ςτισ Ηλεκτρονικέσ Συναλλαγέσ
Σε πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κηα γεληθή αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο
κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαηά ηνλ Roselius. Σπγθεθξηκέλα φκσο γηα ηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, εκθαλίδνληαη λέεο κνξθέο παξαγφλησλ κείσζεο ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ.
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο. Η δηάζηαζε απηή
επεξεάδεη ηνλ αληηιεπηφ νηθνλνκηθφ θίλδπλν. Η χπαξμε ελφο αζθαινχο
ζπζηήκαηνο πιεξσκήο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα κείσζεο ηνπ
θηλδχλνπ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα
ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο,
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα πνιιψλ
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πιεξσκήο ηνπ πνζνχ, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ γηα θάζε κέζνδν πιεξσκήο θαη γηα θάζε ζχζηεκα.
Σχκθσλα κε έξεπλα ζηελ Γεξκαλία, νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ηνπ
δηαδηθηχνπ ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ελφο αζθαινχο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ είλαη
ην πην ζεκαληηθφ πξνηηκψκελν ραξαθηεξηζηηθφ αζθαιείαο (Wopperer, 2002). Σε
άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ην 83% ησλ δηαδηθηπαθψλ θαηαλαισηψλ επηζπκνχλ
κεγαιχηεξε δηαβεβαίσζε φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη αζθαιήο, ελψ ην 86%
ληψζεη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ φηαλ ν δηθηπαθφο ηφπνο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο
αζθάιεηαο (Synovate/GMI Research, 2008 θαη Javelin Strategy and Research,
2009, απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο VeriSign). Σε έξεπλα ηνπ Singh (2002), φινη νη
θαηαλαισηέο απφ ηνπο νπνίνπο πήξε ζπλέληεπμε, επεζήκαλαλ ηελ
ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αζθαινχο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ σο
πξνυπφζεζε γηα λα πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Αιιά θαη νη ίδηεο νη
επηρεηξήζεηο γλσξίδνπλ φηη νη αζθαιείο ζπλαιιαγέο θαη ε αζθαιήο κεηάδνζε ησλ
δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή ππεξεζία πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Σθξαγίδεο
δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Website θαη πηζηνπνηεηηθά θξππηνγξάθεζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν SSL (δηάδνρφο ηνπ είλαη ην πξσηφθνιιν
TLS-Transport Layer Security) κε θιεηδηά 128-bit απφ θεκηζκέλεο επηρεηξήζεηο
ζην ρψξν ηεο online αζθάιεηαο φπσο ε VeriSign Inc. (VeriSign Extended
Validation SSL Certificates) θαη ε TRUSTe κπνξνχλ λα θαηαιαγηάζνπλ ηελ
αλεζπρία ησλ πειαηψλ. Οη επηζθέπηεο ελφο δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο
αλαδεηνχλ ην ζεκάδη ηεο θιεηζηήο θιεηδαξηάο, ηελ έλδεημε “https” ζηε γξακκή
δηεπζχλζεσλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο γξακκήο δηεπζχλζεσλ ζηνλ
browser ζε πξάζηλν. Δπίζεο, ππεξεζίεο φπσο ε Google Checkout, πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηα δηαδηθηπαθά
θαηαζηήκαηα, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ (Collier θαη Bienstock ,2006). Τν Google μεθηλά ηελ ζπλαιιαγή
εθ κέξνπο ηνπ πειάηε αιιά δελ γλσζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη
ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ζην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα απφ ην νπνίν
γίλεηαη ε αγνξά. Η εγγχεζε “Trusted Shops” (Trusted Shops seal of approvalTrusted Shops guarantee), κπνξεί λα απνηειέζεη θαη απηή έλαλ απνηειεζκαηηθφ
κεραληζκφ κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Η Trusted, εηαηξία πνπ πξνζθέξεη
πηζηνπνηήζεηο ζε δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα, ηδξχζεθε ην 1999 απφ ηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξία Gerling ζε ζπλεξγαζία κε επηηξνπέο πξνζηαζίαο
θαηαλαισηψλ θαη κε ηελ ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Έρεη ηζρπξή παξνπζία ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ζηα κέιε ηεο
πεξηιακβάλνληαη εηαηξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε δηεζλή θήκε. Οη κέρξη ζήκεξα
πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαη ζε 7.000 ζχκθσλα κε ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηεο Trusted. Οη δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο πηζηνπνηεί ε Trusted,
πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο απζηεξέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ πιεξσκή απνδεκίσζεο ζηνλ πειάηε
ζε πεξίπησζε κε παξάδνζεο θαη ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ κέζα
ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Wopperer, 2002).
Γεληθά ηα πξνγξάκκαηα, φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα
νπνία παξέρνπλ ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο (π.ρ. VeriSign Secured Seal) δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη νξίζεη ην
πξφγξακκα, λα επηδεηθλχνπλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπο κηα ζθξαγίδα
δηαζθάιηζεο (γξαθηθφ), ηελ νπνία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θαηαλαισηέο γηα λα
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δνχλε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πιεξνί ε επηρείξεζε. Τν γξαθηθφ ηεο ζθξαγίδαο
δηαζθάιηζεο ιεηηνπξγεί σο ππεξζχλδεζε πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο
επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα. Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη ζα κεησζεί ε
αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ζα ζεσξήζνπλ φηη ε ζθξαγίδα δηαζθαιίδεη
φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε θάπνηα πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Η δηαζθάιηζε
κε ηελ ρξήζε ζθξαγίδσλ πνπ παξέρνπλ δηάθνξεο ηξίηεο αλεμάξηεηεο
επηρεηξήζεηο φπσο πεξηγξάθηεθε, απνηειεί παξφκνηα κέζνδν κείσζεο ηνπ
θηλδχλνπ κε ηελ κέζνδν επηδνθηκαζία (endorsement) ηνπ Roselius ζην
παξαδνζηαθφ ιηαληθφ εκπφξην, ε νπνία αθνξά ηελ ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε
επηδνθηκαζηηθψλ ζρνιίσλ απφ πειάηεο ή εηδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην
επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ (Noteberg et al., 2003). Η έξεπλα ησλ
Noteberg et al., θαηαιήγεη φηη νη ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δελ είλαη
απαξαίηεηεο γηα επηρεηξήζεηο κε θήκε ζην δηαδίθηπν, παίδνπλ φκσο ζεκαληηθφ
ξφιν γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ απιά λα
αλαξηήζνπλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν κηα δήισζε ηεο πνιηηηθήο ζπιινγήο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Peterson et al. (2007), πνιιά απφ ηα
πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο, δελ δείρλνπλ πξνζπκία λα
αλαθαιέζνπλ ηηο ζθξαγίδεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε κε
ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ή παξαβίαζε απηψλ. Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε
ηεο ζπκκφξθσζεο ή κε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
βξέζεθε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη είλαη αλεπαξθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη κηα
δηαδηθηπαθή επηρείξεζε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα εμαπαηήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζα
κπνξνχζε εχθνια λα αληηγξάςεη ηελ ζθξαγίδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηνλ
δηθηπαθφ ηεο ηφπν, εμαπαηψληαο πνιινχο θαηαλαισηέο κέρξη ηελ αλαθάιπςε ηεο
απάηεο απφ ηελ εηαηξία πνπ παξέρεη ηελ ςεθηαθή ζθξαγίδα. Μηα ιχζε ζε απηφ
ην πξφβιεκα είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ πεξίπησζε απάηεο
θαη λα ππάξρεη αλαξηεκέλε κηα ιίζηα κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί
ζε εκθαλή ζέζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο πνπ πηζηνπνηεί θαη εθδίδεη ηηο
ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο.
Δθηφο απφ ηηο ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζηελ βειηίσζε ηεο
δηάζηαζεο αζθάιεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ε πηζηνπνίεζε κε ην πξφηππν PCI
DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Σχκθσλα κε ην PCI Security Standards Council, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ
κεηαδίδνπλ, επεμεξγάδνληαη ή απνζεθεχνπλ δεδνκέλα απφ θάξηεο πιεξσκψλ
(πηζησηηθέο θάξηεο, ρξεσζηηθέο θάξηεο θιπ.), πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην
πξφηππν PCI DSS. Τν πξφηππν απηφ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πξνηξνπή θαη ηελ
ππνζηήξημε ηεο Visa θαη ηεο MasterCard κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηηο απάηεο κε
πηζησηηθέο θάξηεο κέζα απφ απμεκέλνπο ειέγρνπο ησλ δεδνκέλσλ. Οη
αληηθεηκεληθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ πξνηχπνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπληήξεζε ελφο
αζθαινχο δηθηχνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ
θαξηψλ, ηελ αλάπηπμε αζθαιψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, ηελ πινπνίεζε
ηζρπξψλ κέηξσλ ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε επαίζζεηα δεδνκέλα πηζησηηθψλ
θαξηψλ, ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ δηθηχσλ θαη ηελ
δηαηήξεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ.
Άιινη παξάγνληεο κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο είλαη ε απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθηπαθά θφξνπκ θαη chatrooms, ή ε πξφζβαζε ζε νκάδεο απφ ηηο νπνίεο
κπνξεί λα ιάβεη ζπζηάζεηο ν θαηαλαισηήο (reference groups), θαζψο θαη λα
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δηαβάζεη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη θαηαζέζεηο. Η βειηίσζε δειαδή απφ ηελ
πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο/
δηαδξαζηηθφηεηα θαη επηθνηλσλία, ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ. Τα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο
λα κνηξαζηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηνπο κε άιινπο πειάηεο, πνπ έρνπλ παξφκνηεο εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα,
ή κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε online θνηλφηεηεο
φπνπ κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ. Τα εηαηξηθά
δηαδηθηπαθά θφξνπκ ζπδεηήζεσλ επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ελφο κεγαιχηεξνπ
θαη πην δηαθνξνπνηεκέλνπ ζπλφινπ αλζξψπσλ, δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα
λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο ακθηβνιίεο θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο πξνζέζεηο, λα
αληαιιάμνπλ ζρφιηα, ζπζηάζεηο θαη “word of mouth”, απνηειψληαο έλαλ
ζεκαληηθφ κεραληζκφ κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ, δίλνληαο παξάιιεια
ηελ δπλαηφηεηα ζε εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο γλψζεο (Knowledge workers) ηεο
επηρείξεζεο λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ λέα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο θαη λα γίλεη ην site πην ζρεηηθφ θαη πην ειθπζηηθφ πξνο ηνπο
πειάηεο (Lopez-Nicolas θαη Molina-Castillo, 2008).
Σχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, ηα δηαδηθηπαθά θφξνπκ ζπδεηήζεσλ
έρνπλ βξεζεί φηη απνηεινχλ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία CKM (Customer
Knowledge Management) ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σεκαληηθφο παξάγνληαο
κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είλαη θαη ε νπηηθή εμέηαζε ηνπ πξντφληνο πξηλ
ηελ αγνξά απφ ηνλ θαηαλαισηή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε έλα Website κέζσ
θάκεξαο πνπ ζα δείρλεη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε (Cases, 2002). Αθφκε, ε αγνξά
πξντφλησλ κηαο θεκηζκέλεο κάξθαο θαη ε αθνζίσζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα
απνηεινχλ παξάγνληεο κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ, φπσο ζπκβαίλεη θαη
ζην παξαδνζηαθφ ιηαληθφ εκπφξην. Η ζχγθξηζε ησλ πξντφλησλ, ε νπνία κπνξεί
λα γίλεη εχθνια ζην δηαδίθηπν, θαη ε αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ,
κεηψλνπλ ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν πνπ πεγάδεη απφ ην πξντφλ (Cases, 2002).
Παξάγνληαο κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πνπ πεγάδεη απφ ην Website
είλαη ε θήκε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε εμνηθείσζε ηνπ θαηαλαισηή κε απηφλ. Η
θαιή θήκε ελφο δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη νη ζπζηάζεηο απφ θίινπο θαη
γλσζηνχο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (Lim,
2003). Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη ρακειφ επίπεδν θηλδχλνπ
φηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ θεκηζκέλν δηθηπαθφ ηφπν Amazon.com.
Δπηηπρεκέλα θαη θεκηζκέλα brand names κεηψλνπλ αηζζεηά ηνλ αληηιεπηφ
θίλδπλν (Ribbink et al., 2004).
Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία κηαο κηθξήο επηρείξεζεο κε κηα δηάζεκε επηρείξεζε
ηνπ e-commerce ή ε ζπκκεηνρή ζε κηα ειεθηξνληθή αγνξά (electronic
marketplace) πνπ ζπληνλίδεηαη απφ κηα εηαηξία κε θχξνο, γφεηξν θαη ηζρπξφ
brand name, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ
κηθξή επηρείξεζε (Corbitt et al., 2003). Η Grabner-Kraeuter (2002) ζεσξεί ηελ
θήκε σο κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν
ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηζρπξή θπζηθή παξνπζία φζν θαη γηα απηέο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην δηαδίθηπν θαη δελ είλαη αξθεηά
γλσζηέο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θπζηθή παξνπζία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν σο έλα επηπιένλ θαλάιη δηαλνκήο, κηα θαιή ζηξαηεγηθή είλαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαιή θήκε θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν, δειαδή εθηφο δηαδηθηχνπ. Έλα ζχζηεκα πνπ έρεη δείμεη φηη κπνξεί λα
απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη λα κεηψζεη ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν
είλαη ην βαζηζκέλν ζηελ θαιή θήκε ζχζηεκα (reputation-based system) πνπ
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εθαξκφδεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν δεκνπξαζηψλ E-bay θαη ζην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα Amazon.com. Τν ζχζηεκα απηφ ζπιιέγεη θαη δηαλέκεη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ παξειζνληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ θαη έηζη βνεζάεη φζνπο ζέινπλ λα
πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο λα απνθαζίζνπλ πνηφλ ζα εκπηζηεπηνχλ.
Τν ζχζηεκα απηφ φκσο αθνξά πεξηζζφηεξν ην C2C (consumer to
consumer) ecommerce θαη φρη ην B2C (Business to Consumer). Γηα ηε κείσζε
ηνπ θηλδχλνπ πνπ πεγάδεη απφ ηελ απφκαθξε θαη απξφζσπε ζρέζε αλάκεζα
ζηελ δηαδηθηπαθή επηρείξεζε θαη ζηνλ πειάηε, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα
αλαξηήζνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο
ηδηνθηήηεο, ην πξνζσπηθφ, ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηηο θπζηθέο δηεπζχλζεηο
θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζίαο απνξξήηνπ πνπ αθνινπζνχλ. Σχκθσλα κε ηνπο Kim et al. (2006), ε
αλάξηεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηρείξεζε θαζψο
θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο δελ θνζηίδεη πνιχ ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά
πιενλεθηήκαηα φπσο ε κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο
επελδπηέο θαη ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (Kim et al. 2006). Σην
παξαδνζηαθφ ιηαληθφ εκπφξην, πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο ησλ θηεξίσλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ηνπο Doney θαη Cannon, (1997) (Kim et al. 2006). Κάηη
παξφκνην κπνξεί λα ηζρχεη θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σπλεπψο ε ρξήζε
θσηνγξαθηψλ ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θηεξίσλ,
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα έρνπλ
επίδξαζε ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε, παξφηη
ειάρηζηνη θαηαλαισηέο κπαίλνπλ ζην θφπν λα ηελ δηαβάζνπλ, ε πνιηηηθή απηή ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε, νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη πνιχ πςειφ επίπεδν
θηλδχλνπ.
Η δήισζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ παξέρεη κηα γξαπηή
πεξηγξαθή γηα ην πψο ζα ρεηξηζηεί ε επηρείξεζε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ
εηζάγνπλ νη θαηαλαισηέο θαηά ηελ ζπλαιιαγή. Οη δειψζεηο απηέο δελ έρνπλ ηελ
ηζρχ ζπκβνιαίνπ θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηελ βνχιεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο (Peterson et al., 2007). Δπίζεο, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε φζνλ
αθνξά ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Κάπνηεο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο παξέρνπλ ηζρπξή πξνζηαζία ζηνλ θαηαλαισηή
ελψ άιιεο δελ παξέρνπλ θακία πξαγκαηηθή δηαζθάιηζε ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ
ηνπ θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηζρπξή πνιηηηθή πξνζηαζίαο εγγπάηαη φηη
ζε θακία πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα ιφγν ε επηρείξεζε δελ ζα απνθαιχςεη ζε
ηξίηνπο πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ. Μηα πην
κεηξηνπαζήο πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ δηαβεβαηψλεη φηη νη
πιεξνθνξίεο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο, φκσο εμεγεί φηη ζα κνηξαζηεί ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο κε ηξίηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε
θξίλεη φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή ή θαη
ησλ δχν. Τέινο, κηα αζζελήο πνιηηηθή πξνζηαζίαο εμεγεί φηη δελ παξέρεη
πξνζηαζία ζηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπλ νη θαηαλαισηέο. Τν πφξηζκα ηεο έξεπλαο
ησλ Peterson et al. (2007) θαλεξψλεη φηη νη ηζρπξέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη απμάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε
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ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζθξαγίδεο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη
ηεο πνηφηεηαο ηνπ site (third party seals of approval).
Απηφ φκσο ηζρχεη θπξίσο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη Johnson θαη
Thatcher (2001) ζπκπεξαίλνπλ ζην άξζξν ηνπο φηη νη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπλεζίδνληαη ζηηο ρψξεο φπνπ νη ρξήζηεο είλαη
πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη θαη έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη εθεί φπνπ ππάξρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη λφκνη. Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα
αλαγξάθνπλ ζην δηθηπαθφ ηφπν αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγχεζε
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηζηξνθέο ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ, κηαο θαη ε εγγχεζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ ή άκεζεο αληηθαηάζηαζεο
ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα κείσζεο ηνπ
αληηιεπηνχ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ή θηλδχλνπ
επίδνζεο. Δθηφο απφ ηελ δήισζε ηεο πνιηηηθήο ζπιινγήο θαη πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ, ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα πηζηνπνηεζεί θαηά ηα πξφηππα
ISO/IEC 27002:2005 θαη ISO/IEC 27001:2005 (Τερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαοηερληθέο αζθαιείαο-θψδηθαο πξαθηηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ
πιεξνθνξηψλ). Τα πξφηππα απηά αλαγλσξίδνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη
ειαρηζηνπνηνχλ ην εχξνο ησλ απεηιψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη πιεξνθνξίεο
πνπ έρεη απνζεθεχζεη ε εηαηξία ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο θαη παξέρνπλ ηελ
βάζε ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κέζσλ γηα ηελ δηαρείξηζε
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Γειψλνληαο ε επηρείξεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο φηη
έρεη πηζηνπνηεζεί κε βάζε απηά ηα πξφηππα, ζα κπνξνχζε λα εκπλεχζεη
εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηα ζπζηήκαηά ηεο.
Κάπνηεο
επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ
απνζήθεο
εγγξάθσλ
θαη
πιεξνθνξηψλ (document repositories) πξνζβάζηκεο ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα
απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε Benetton πνπ παξέρεη ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζεκαληηθά ληνθνπκέληα φπσο θαηάινγν πξντφλησλ,
θσηνγξαθίεο θαη βίληεν πνπ δείρλνπλ ηηο ππνδνκέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ
πνιηηηθή θνηλσληθήο επζχλεο. Η χπαξμε ηέηνησλ ειεθηξνληθψλ ≪απνζεθψλ≫ ζην
site ηεο επηρείξεζεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη επηδείμεηο πξντφλησλ
(demo) κεηψλνπλ ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν ησλ θαηαλαισηψλ (Cases, 2002 ζην
άξζξν ησλ Lopez-Nicolas θαη Molina- Castillo, 2008).
Η κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ επίδνζεο ή ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ν
νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλεζπρία ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
επίδνζε ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηνπ αληηιεπηνχ θπζηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα
γίλεη κέζα απφ ηελ εθηελή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη κέζα απφ
ηελ πνηνηηθή πιεξνθφξεζε κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ πνπ αλαιχεη δηεμνδηθά ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, ε
νπηηθή εμέηαζε ηνπ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Τν δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
πςειήο πνηφηεηαο θσηνγξαθίεο θαη video ηνπ πξντφληνο κε δπλαηφηεηα
εκθάληζήο ηνπ ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ηεο εηθφλαο ησλ
πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ αλεζπρία ησλ πειαηψλ. Η πιεξνθφξεζε
είλαη ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Σηα πιαίζηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε ζεσξία θηλδχλνπ ππνδειψλεη φηη
πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε δηαζέζηκε ζηνπο θαηαλαισηέο ζπλεπάγεηαη
ρακειφηεξν αληηιεπηφ θίλδπλν (Kim et al., 2006). Οη θαηαλαισηέο εμαξηψληαη
απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο
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γηα λα πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξαζηηθή απφθαζε. Αλ νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη
επαξθείο θαη αθξηβείο ή δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο
ηφηε ν θαηαλαισηήο ζα ζηξαθεί ζε θάπνηα αληαγσληζηηθή επηρείξεζε, φπνπ
πηζαλψο ζα βξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ληψζεη
ζηγνπξηά γηα λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Μέζα απφ ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί ζπλεπψο ε επηρείξεζε λα κεηψζεη ηνλ
αληηιεπηφ θίλδπλν επίδνζεο θαη ηνλ αληηιεπηφ θπζηθφ θίλδπλν. Γεληθφηεξα, ε
βειηίσζε ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ
αληηιεπηνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ή αιιηψο ηνπ θηλδχλνπ επίδνζεο (Shimp θαη
Bearden, 1982). Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο επίδνζεο ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα
κεησζεί θαη κε ηελ χπαξμε ζπλεπνχο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ ησλ ειαηησκαηηθψλ
πξντφλησλ, εγγχεζεο δσξεάλ επηζθεπήο ή επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζηνλ
θαηαλαισηή. Η επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη δειψζεη ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ ζην
site θαη λα ηελ έρεη θαιχςεη εθηελψο ζηηο ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQs).
Γεληθά, ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ε αθξηβήο, επαξθήο θαη έγθαηξή
πιεξνθφξεζε κεηψλεη ηελ κηα απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή ηελ
αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη σο πξνο ην αλ ην πξντφλ ζα αληαπνθξίλεηαη ηειηθά
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Αληίζεηα, ε δηάζηαζε αληαπφθξηζε θαη ε
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζα απφ ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ ή ηελ
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή κεηψλεη ηελ ζεκαζία ησλ
επηπηψζεσλ κηαο ιαλζαζκέλεο επηινγήο πξντφληνο.
Η ειεθηξνληθή επηρείξεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αληηιεπηφ ρξνληθφ
θίλδπλν, δειαδή ηνλ θφβν πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο φηη ζα ράζεη πνιχηηκν ρξφλν,
κέζα απφ ηελ βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε επθνιία ρξήζεο θαη
πεξηήγεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, δειαδή ζε ηειηθή αλάιπζε κέζα απφ ηελ βειηίσζε ηεο
ζρεδίαζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε πνηφηεηαο.
Ο θαηαλαισηήο αηζζάλεηαη κεησκέλν ρξνληθφ θίλδπλν φηαλ ππάξρεη ζην site
ηεο επηρείξεζεο απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε κεραλή αλαδήηεζεο, ε νπνία
θαηεγνξηνπνηεί ηα
απνηειέζκαηα
αλάινγα
κε δηάθνξα
επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Kim et al. (2006), ε χπαξμε ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ελφο sitemap (ράξηεο δηθηπαθνχ ηφπνπ) θαη ζπρλψλ εξσηήζεσλ/
FAQs βνεζάεη ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ κε απνηέιεζκα ν
θαηαλαισηήο λα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα βξεη απηφ πνπ ςάρλεη θαη λα
ιχλνληαη επθνιφηεξα νη απνξίεο ηνπ. Σεκαληηθή είλαη θαη ε παξνρή απφ ηελ
επηρείξεζε online ππνζηήξημεο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο παξαγγειίαο,
αιιά θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη απνξίεο ζηνπο πειάηεο.
Η δηάζηαζε πνηφηεηαο ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ δελ ζπκβάιιεη κφλν
ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ ρξνληθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ζηελ κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο, δειαδή κε ηνλ
αληηιεπηφ νηθνλνκηθφ θίλδπλν. Σχκθσλα κε ηνπο Montoya-Weiss et al. (2003), ην
γξαθηθφ ζηπι ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε γεληθφηεξε εκθάληζή ηνπ, επεξεάδεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ επηδξψληαο θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ θαηαλαισηή
γηα ην αλ είλαη αζθαιέο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζπλαιιαγή κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
δηθηπαθφ ηφπν (Kim et al., 2006).
Η κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ ςπρνινγηθνχ θηλδχλνπ ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί
λα γίλεη κέζα απφ ηελ βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ: αμηνπηζηία, ζπλαηζζεκαηηθή
ηαχηηζε θαη αληαπφθξηζε. Γηα παξάδεηγκα ε γξήγνξε αληίδξαζε ηεο επηρείξεζεο
ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο θαη ε πξνζπκία λα απνδεκηψζεη ηνλ θαηαλαισηή
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ρσξίο λα ηνλ ππνβάιιεη ζε έμνδα ή ηαιαηπσξία ζπκβάιιεη ζην λα κελ ληψζεη ν
θαηαλαισηήο απνγνήηεπζε γηα ηελ αγνξά πνπ έθαλε. Η δηάζηαζε ηεο
αληαπφθξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ εγγχεζε απνδεκίσζεο, έρεη πνιχ
κεγάιε ζεκαζία ιφγσ ηεο απξφζσπεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξην. Η χπαξμε δηάθνξσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε θαη ε
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο
βνεζνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα ληψζεη ιηγφηεξε ςπρνινγηθή πίεζε θαη κηθξφηεξν
αληηιεπηφ ςπρνινγηθφ θίλδπλν. Ο θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη ςπρνινγηθφ
θίλδπλν θαη φηαλ θνβάηαη φηη δελ ζα ιάβεη ην πξντφλ πνπ αγφξαζε ζηνλ ρξφλν
πνπ ην ρξεηάδεηαη. Η βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο, πνπ σο δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε
ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε απηφλ ηνλ ζθνπφ. Καηά
ηνπο Blake et al. (2005), ε επηηπρήο εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ είλαη ν ηνκέαο
ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο απνζηνιήο, θαη αλ ε
επηρείξεζε έρεη θαη θπζηθή παξνπζία, λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα παξαιάβεη ην
πξντφλ απφ ην θνληηλφηεξν θαηάζηεκα.
Όζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο/ εμαηνκίθεπζεο,
πξαθηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε δπλαηφηεηα δσξεάλ
απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ, ε δπλαηφηεηα πξνζεζκηαθήο πιεξσκήο (deferred
billing), ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο ζε ζπζθεπαζία δψξνπ, ε απνζηνιή ζηνλ
θαηαλαισηή επραξηζηήξηαο θάξηαο κεηά απφ ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, ε
απνζηνιή απνινγίαο κεηά απφ θάπνην ζθάικα φπσο θαζπζηέξεζε παξάδνζεο,
ν ραηξεηηζκφο ηνπ πειάηε θάζε θνξά πνπ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα, ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή ζην ηζηνξηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ε
εηδνπνίεζε ηνπ πειάηε κε e-mail γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο, ε
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο θ.α. Η παξνρή
πξνζσπνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξάδνζε θαη ηελ
πιεξσκή απνηειεί επίζεο ππεξεζία πνπ εθηηκάηαη απφ ηνπο πειάηεο. Τειηθά, ε
αλάκεημε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ δηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο ηεο αιιειεπίδξαζήο
ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, δίλεη ηελ αίζζεζε ζηνπο θαηαλαισηέο φηη έρνπλ ηνλ
έιεγρν θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν (Singh, 2002) θαη φηη είλαη
κνλαδηθνί, γη‟ απηφ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε εμαηνκίθεπζε κεηψλεη ηνλ
αληηιεπηφ ςπρνινγηθφ θίλδπλν.
Ο αληηιεπηφο ςπρνινγηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη θαη ζηνλ θφβν απνθάιπςεο
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πειάηε ζε ηξίηνπο. Απηφο ν θφβνο κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε ηελ δήισζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη κε ηελ
δήισζε πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα αζθάιεηαο
ησλ δεδνκέλσλ φπσο αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Η
χπαξμε ελφο κεραληζκνχ αλαθνξάο πξνβιεκάησλ (e-mail, θνπκπί “talk to me”
πνπ ζπλδέεη ηνλ πειάηε απεπζείαο κε ην ηειεθσληθφ θέληξν) θαη δεκνζίεπζεο
ζρνιίσλ απφ ηνπο πειάηεο θαζψο θαη ε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
εμππεξέηεζε ησλ παξαπφλσλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηνπ
αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο Lands‟
End ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα εηζάγεη ην αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ νη αληηπξφζσπνη απφ ηελ
εμππεξέηεζε πειαηψλ (Laudon & Laudon, 2007).
Πνιιέο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο
ηνπο ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα απηνεμππεξεηεζεί φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο επηρεηξήζεσλ παξάδνζεο παθέησλ
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(FedEx, UPS) φπνπ ν πειάηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κφλνο ηνπ ηελ εμέιημε
ηεο παξάδνζεο ηνπ παθέηνπ, λα ππνινγίζεη εχθνια ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο. Τα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα
ρηίζνπλ κηα πην θηιηθή θαη πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη κέζα απφ
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην
Facebook ή ην MySpace θαζψο θαη κέζσ blogs (Laudon & Laudon, 2007).
Τα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Τύπορ
ανηιληπηού
κινδύνος

Οηθνλνκηθφο
αληηιεπηφο θίλδπλνο

Γιαζηάζειρ
ποιόηηηαρ

Παπάγονηερ και
ππακηικέρ
μείυζηρ ηος
ανηιληπηού
κινδύνος

Αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη
ζρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ

1)Ύπαξμε αζθαινχο
ζπζηήκαηνο πιεξσκήο κε
δπλαηφηεηεο θξππηνγξάθεζεο
ζηελ κεηάδνζε ησλ
δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ
πξσηνθφιινπ SSL (Secured
Socket Layer) ή ηνπ δηαδφρνπ
ηνπ TLS (Transport Layer
Security), παιηφηεξα ήηαλ ζε
ρξήζε θαη ην SET (Secure
Electronic Transmission).
Φξήζε πηζηνπνηεηηθψλ
θξππηνγξάθεζεο SSL φπσο
π.ρ. Verisign SSL Certificates.
Οη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη
ζηγνπξηά φηαλ βιέπνπλ ην
ζεκάδη ηεο θιεηδαξηάο, ηελ
έλδεημε “https” θαη ηελ αιιαγή
ηνπ ρξψκαηνο ηεο γξακκήο
δηεπζχλζεσλ ηνπ browser ζε
πξάζηλν.
2)Γπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ
ηξφπσλ πιεξσκήο
3)Σθξαγίδεο δηαζθάιηζεο ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (π.ρ.
Verisign θαη Trusted Shops
seals of approval/ guarantee)
4) Σπκκφξθσζε θαη
πηζηνπνίεζε κε ην πξφηππν
PCI DSS θαη κε ηα πξφηππα
ISO/IEC 27002:2005 θαη
ISO/IEC 27001:2005 γηα ηελ
αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ
5)Φξήζε ελδηάκεζσλ ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο
φπσο π.ρ. ε ππεξεζία Google
Checkout
6)επαγγεικαηηθή εκθάληζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, γξαθηθφ
ζηπι πνπ εκπλέεη
εκπηζηνζχλε.
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Αληηιεπηφο
Λεηηνπξγηθφο
θίλδπλνο/ θίλδπλνο
επίδνζεο θαη
αληηιεπηφο θπζηθφο
θίλδπλνο

Αθξηβήο θαη
Λεπηνκεξήο
πιεξνθφξεζε,
αληαπφθξηζε θαη
εμππεξέηεζε ηνπ
πειάηε

Αληηιεπηφο ρξνληθφο
θίλδπλνο

Σρεδίαζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ

Αληηιεπηφο
ςπρνινγηθφο
θίλδπλνο

Αμηνπηζηία,
αληαπφθξηζε θαη
ζπλαηζζεκαηηθή
ηαχηηζε/
εμαηνκίθεπζε
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Δθηελήο θαη ιεπηνκεξήο
πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο,
δπλαηφηεηα νπηηθήο εμέηαζεο
ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πειάηε
κέζα απφ θσηνγξαθίεο θαη
video πςειήο πνηφηεηαο,
δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ
ίδηνπ πξντφληνο ζε
δηάθνξα ρξψκαηα θαη
ζπλδπαζκνχο, δπλαηφηεηα
κεγέζπλζεο ησλ θσηνγξαθηψλ
ηνπ πξντφληνο. Ύπαξμε
ζπλεπνχο θαη αμηφπηζηεο
πνιηηηθήο επηζηξνθψλ,
δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ
ρξεκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή,
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ πξντφληνο.
Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
κεραλή αλαδήηεζεο ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο
κε δπλαηφηεηα
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε
επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά,
εχθνιε ζχγθξηζε ησλ
πξντφλησλ, χπαξμε sitemap
θαη FAQs, παξνρή
online ππνζηήξημεο θαηά ηεο
ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο
παξαγγειίαο, απιφ θαη εχθνια
θαηαλνεηφ ζχζηεκα
θαηαρψξεζεο παξαγγειηψλ.
-Αμηνπηζηία
Σσζηή, έγθαηξε θαη αθξηβήο
παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο,
-Αληαπόθξηζε
1)γξήγνξε αληίδξαζε ηεο
επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε
ζθάικαηνο,
2)πξνζπκία άκεζεο
απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε,
εγγχεζε απνδεκίσζεο,
3)δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημεο
ηεο παξαγγειίαο.
-Σπλαηζζεκαηηθή
ηαύηηζε/εμαηνκίθεπζε
1)δπλαηφηεηα δσξεά
απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ,
2)δπλαηφηεηα πξνζεζκηαθήο
πιεξσκήο (deferred billing),
3)δπλαηφηεηα παξαγγειίαο ζε
ζπζθεπαζία δψξνπ,
4)απνζηνιή ζηνλ θαηαλαισηή
επραξηζηήξηαο θάξηαο κεηά
απφ ηελ αγνξά ελφο
πξντφληνο,
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Αληηιεπηφο θίλδπλνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
πξντφλ

Πιεξνθφξεζε

Αληηιεπηφο θίλδπλνο
πνπ πεγάδεη απφ ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν
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5)απνζηνιή απνινγίαο κεηά
απφ θάπνην ζθάικα φπσο
θαζπζηέξεζε παξάδνζεο,
6)ραηξεηηζκφο ηνπ πειάηε θάζε
θνξά πνπ ζπλδέεηαη ζην
ζχζηεκα,
7)δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ
ηνλ θαηαλαισηή
ζην ηζηνξηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηνπ,
8)εηδνπνίεζε ηνπ πειάηε κε email γηα ηελ απνδνρή ηεο
παξαγγειίαο,
9)παξνρή
πξνζσπνπνηεκέλσλ
πιεξνθνξηψλ κε
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
παξάδνζε θαη ηελ πιεξσκή,
10)χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ
κεραληζκνχ αλαθνξάο
πξνβιεκάησλ,
11)γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ
παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ,
12)ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ
ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
13)ελζάξξπλζε ησλ πειαηψλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξηθά
θφξνπκ ζπδεηήζεσλ θαη ζε
online θνηλφηεηεο, φπνπ
κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ
ηελ γλψκε εηδηθψλ ή πειαηψλ
πνπ είραλ θάλεη αγνξέο ζην
παξειζφλ.Γήισζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο
επηρείξεζεο, ζπκκφξθσζε κε
βάζε πξφηππα αζθαιείαο ησλ
δεδνκέλσλ, ρξήζε
ζθξαγίδσλ δηαζθάιηζεο ηνπ
απνξξήηνπ π.ρ. TRUSTe
privacy seals, πηζηνπνίεζε κε
βάζε ηα πξφηππα ISO/IEC
27002:2005 θαη ISO/IEC
27001:2005 γηα ηελ αζθάιεηα
θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ θαηαρσξνχληαη ζην
Σχζηεκα.
Γπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ
πξντφλησλ, επθνιία
αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο ησλ
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ
γηα ην πξντφλ.
Φήκε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
δηαθήκηζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ κέζσ ζπζηάζεσλ απφ
θίινπο θαη γλσζηνχο,
ζπλεξγαζία κηαο κηθξήο
επηρείξεζεο κε κηα επηρείξεζε
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Αληηιεπηφο θίλδπλνο
πνπ πεγάδεη απφ ηελ
απξφζσπε ζρέζε
θαηαλαισηήεπηρείξεζεο

Πιεξνθφξεζε

κε ηζρπξφ brand name,
ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε
electronic marketplaces πνπ
ζπληνλίδνληαη απφ θεκηζκέλεο
επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ.
1)Αλάξηεζε ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηεο επηρείξεζεο
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο,
ηνπο ππαιιήινπο, ην ηζηνξηθφ,
ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο, ηελ
επηρεηξεκαηηθή εζηθή,
θαζψο θαη δεκνζίεπζε ησλ
ηειεθψλσλ επηθνηλσλίαο θαη
ηεο θπζηθήο δηεχζπλζεο ησλ
γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο.
2)Αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
θηεξίσλ, ηνπ ηδξπηή, ησλ
εξγαδνκέλσλ
3)Αλάξηεζε ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηεο επηρείξεζεο ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ πνπ
αθνινπζεί ε επηρείξεζε.
Πηζηνπνίεζε κε βάζε ηα
πξφηππα ISO/IEC 27002:2005
θαη ISO/IEC 27001:2005 γηα
ηελ αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε
ησλ δεδνκέλσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα,
ρξήζε ζθξαγίδσλ
δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ
π.ρ. TRUSTe privacy seals

Πίλαθαο 2: Παξάγνληεο θαη πξαθηηθέο κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ γηα
θάζε ηχπν θηλδχλνπ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αληίζηνηρεο δηάζηαζεο πνηφηεηαο.
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Κεφάλαιο 4ο: Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέςεων
Οη Miyazaki & Fernadez (2000, 2001) θαζψο θαη νη Erbschloe & Vacca (2001)
ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο επεξεάδεηαη ζεηηθά
απφ ηνλ Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ζην Γηαδχθηην.
Αθφκε, νη Palmer, Bailey & Faraz (2000) αιιά θαη ν Tiangsoongnern (2007)
ππνζηεξίδνπλ φηη ν αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζην
Γηαδίθηπν ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
Μπνξεί επνκέλσο λα ππνηεζεί φηη:
H1. O Αληηιακβαλόκελνο θίλδπλνο από ηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ Επηζπκία ύπαξμεο πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο θαη κε ηελ
Επηζπκία ύπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
Οη Miyazaki & Fernadez (2001), ην Coloredstone Annual Survey (2004), ην
AGL (2002) θαζψο θαη ν Tiangsoongnern (2007), ππνζηεξίδνπλ φηη ν
αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο απφ ηηο Γηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο επεξεάδεηαη
αξλεηηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηελ ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο Γηαδηθηπαθήο
αγνξάο θαη ηελ εκπεηξία. Έηζη ππνηίζεηαη φηη:
H2. O Αληηιακβαλόκελνο θίλδπλνο από ηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν
επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηελ Χξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ηελ Σπνπδαηόηεηα ύπαξμεο
δηαδηθηπαθήο αγνξάο θαη ηελ Εκπεηξία.
Οη Brown, Pope θαη Voges (2003), ν Tiangsoongnern (2007) θαζψο θαη ν
Oinas (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ Γηαδπθηίνπ, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο
χπαξμεο ηεο Γηαδηθηπαθήο αγνξάο θαζψο θαη ε εκπεηξία, επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ
πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Μπνξεί επνκέλσο λα ππνηεζεί φηη:
H3. H Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ε πξόζεζε γηα ζπλαιιαγέο κέζσ
δηαδηθηύνπ, επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηε Χξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ηελ Σπνπδαηόηεηα
ύπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο θαη ηελ Εκπεηξία.
Οη Tiangsoongnern (2007), Brown, Pope & Voges (2003), Prost (2005) θαη
Gao (2005) ππνζηεξίδνπλ βάζεη ησλ εξεπλψλ ηνπο φηη ε πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο
ηνπ θαηαλαισηή, επεξεάδεηαη ζεηηθά κε ηελ επίζθεςε δηαδπθηηαθψλ αγνξψλ.
Έηζη, ππνηίζεηαη φηη:
H4. H Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη ζεηηθά κε ηελ Επίζθεςε
δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ.
Οη Miyazaki & Fernadez (2000, 2001), ε εηαηξία Harris Interactive (2001),
νη Bellanger et al. (2002), o Chellepa (2003), o Prost (2005) θαζψο θαη ν
Tiangsoongnern (2007), ππνζηεξίδνπλ, βάζεη ησλ εξεπλψλ ηνπο, φηη ε πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν θίλδπλν, ηελ
επηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ επηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ππνηίζεηαη φηη:
H5. H Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηνλ
Αληηιακβαλόκελν θίλδπλν, ηελ Επηζπκία ύπαξμεο πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο θαη ηελ
Επηζπκία ύπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
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Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ Tiangsoongnern (2007), Coloredstone
Annual Survey (2004) θαη JCOC “Consumers Predictions for 2002” έδεημαλ φηη ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ
θαηαλαισηή.
H6. H Πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη από ηα Δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θύιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε).

Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία
5.1 Το Δείγμα
Τν δείγκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζαλ 120 άηνκα
(Ν=120). Γφζεθαλ πξνο ζπκπιήξσζε 200 εξσηεκαηνιφγηα θαη επηζηξάθεθαλ
ζπκπιεξσκέλα ηα 120, αθνχ ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ
πξναηξεηηθή θαη εζεινληηθή. Τα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Η επηινγή απηή, ζχκθσλα
κε ηνλ Javeau (1996), εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. Απφ ηα 120
άηνκα ηνπ δείγκαηνο ηα 61 ήηαλ άληξεο θαη ηα 56 γπλαίθεο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο
ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 31,43 έηε (Τ.Α.=9,35 έηε). Τν 55,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ
ήηαλ ειεχζεξνη, ην 35,8% παληξεκέλνη θαη ην 9,2% δηαδεπγκέλνη. Η κέζε
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ ειαθξά θαιχηεξε ηνπ κεηξίνπ (Μ=3,25,
Τ.Α.=0,81).

5.2 Η Δομή του Ερωτηματολογίου
Σην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο
ζε 7 ελφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα νη ελφηεηεο ήηαλ νη αθφινπζεο:
1η Θεμαηική Ενόηηηα: «Δημογπαθικά δεδομένα»
Η ελφηεηα πεξηιάκβαλε 6 εξσηήζεηο πνπ πξνζδηφξηδαλ ηελ ειηθία, ην θχιν,
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
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2η Θεμαηική Ενόηηηα: «Χπήζη διαδικηύος και αγοπέρ από ηο
διαδίκηςο»
Η ελφηεηα πεξηιάκβαλε 3 εξσηήζεηο πνπ πξνζδηφξηδαλ ηελ ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ, ηελ επίζθεςε online θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα
ζπλαιιαγψλ κε online θαηαζηήκαηα (π.ρ. Πφζν ζπρλά αγνξάζαηε πξντφληα απφ
ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν;). Η ηειεπηαία εξψηεζε
κεηξνχζε αθελφο κελ ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη
αθεηέξνπ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηηο πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ.
3η Θεμαηική Ενόηηηα: «Ανηιλαμβανόμενορ κίνδςνορ»
Η ελφηεηα απηή πεξηιάκβαλε 3 εξσηήζεηο πνπ πξνζδηφξηδαλ ηνλ θίλδπλν
πνπ αληηιακβάλνληαλ φηη δηαηξέρνπλ νη θαηαλαισηέο θαηά ηηο δηαδηθηπαθέο
ζπλαιιαγέο ηνπο (π.ρ. Πφζν ζεσξείηεe φηη θηλδπλεχεηε λα πέζεηε ζχκα απάηεο
φηαλ αγνξάδεηε ή ζα αγνξάδαηε θάηη κέζα απφ ην Internet ;).
4η Θεμαηική Ενόηηηα: «Επιθςμία για ύπαπξη online καηαζηημάηυν»
H ηέηαξηε ζεκαηηθή ελφηεηα απνηειείηαη απφ 3 εξσηήζεηο θαη επηρεηξεί λα
πξνζδηνξίζεη ηελ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χπαξμε online
θαηαζηεκάησλ (π.ρ. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζαο ην λα έρεηε πξφζβαζε ζε
online θαηαζηήκαηα).
5η Θεμαηική Ενόηηηα: «Ππόθεζη ζςμπεπιθοπάρ»
Σηελ πέκπηε ζεκαηηθή ελφηεηα απνηειείηαη απφ 3 εξσηήζεηο θαη επηδηψθεη
λα πξνζδηνξίζεη ηελ κειινληηθή πξφζεζε ησλ εξσηνχκελσλ λα ζπλαιιαρζνχλ κε
online θαηαζηήκαηα (π.ρ. Πφζν πξνηίζεζηε λα αγνξάζεηε ζην κέιινλ πξντφληα
θαη ππεξεζίεο απφ online επηρεηξήζεηο;)
6η Θεμαηική Ενόηηηα: «Επιθςμία για μςζηικόηηηα και αζθάλεια»
Σηελ έθηε ζεκαηηθή ελφηεηα επηρεηξείηαη κε 7 εξσηήζεηο λα πξνζδηνξηζηεί ν
βαζκφο ηεο επηζπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ ηε κπζηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο online
επηρεηξήζεηο (π.ρ. Να ππάξρεη έλαο νξγαληζκφο αζθαιείαο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ θαηαλαισηή ;)
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7η Θεμαηική Ενόηηηα: «Επιθςμία για πποζηαζία από απάηερ ζηο
Internet»
Σηελ ελφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη κε 3 εξσηήζεηο ν βαζκφο ηεο επηζπκίαο
ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξνιακβάλνπλ ηηο
απάηεο θαηά ηηο online ζπλαιιαγέο (π.ρ. Να ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζην πσο ηα
ζηνηρεία ησλ πιεξσκψλ ζα είλαη αζθαιή;).
Οη εξσηήζεηο ησλ ελνηήησλ 2, 3, 4, 6 θαη 7 πάξζεθαλ απφ πξνεγνχκελε
εξγαζία ηεο Tiangsoongnern (2007). Οη εξσηήζεηο ηεο 5εο ελφηεηαο είλαη
ζχκθσλεο κε ην πλεχκα ησλ απφςεσλ ηεο Zeithaml et al. (1996) ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε.
Σηηο ελφηεηεο 3, 4 θαη 5 νη απαληήζεηο δφζεθαλ πάλσ ζε κηα 5/βάζκηα
θιίκαθα, ηεο νπνίαο ην ζεκείν 1ζήκαηλε ην «Καζφινπ», ελψ ην ζεκείν 5 ην
«Πάξα πνιχ». Σηηο ελφηεηεο 6 θαη 7 νη απαληήζεηο δφζεθαλ επίζεο πάλσ ζε κηα
5/βάζκηα θιίκαθα, ηεο νπνίαο ην ζεκείν 1 ζήκαηλε ην «Καζφινπ Σεκαληηθφ γηα
κέλα», ελψ ην ζεκείν 5 ην «Απφιπηα Σεκαληηθφ γηα κέλα».

5.3 Έλεγχοσ Αξιοπιςτίασ και Εγκυρότητασ
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο ηεο 3 εο, 4εο, 5εο 6εο θαη 7εο
ζεκαηηθήο ελφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε,
ε νπνία εθαξκφδεηαη φηαλ ε δνκή ηνπ κνληέινπ δελ είλαη γλσζηή ή
πξνθαζνξηζκέλε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα γηα λα ηελ απνθαιχςνπλ
(Timm, 2002).
Γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο
Βαζηθψλ

Σπληζησζψλ

(Principal

Component

Analysis)

κε

Οξζνγψληα

Πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ κε ηε κέζνδν Varimax, ε νπνία θαηά ηνπο Sharma
(1996) θαη Hair et al. (1995) απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ απνδεθηέο κεζφδνπο
νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο.
Γηα

ηνλ

έιεγρν

ηεο

Σπλνιηθήο

Γεηγκαηηθήο

Καηαιιειφηεηαο

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέηξν K.M.O. (Kaiser- Mayer- Olkin), ελψ γηα πεξαηηέξσ θαη
πιεξέζηεξε εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα παξαγνληηθή
αλάιπζε έγηλε ν έιεγρνο Σθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett‟s Test of
Sphericity). Απηφ είλαη ην πην δεκνθηιέο δηαγλσζηηθφ κέηξν θαη πεξηιακβάλεη ην
βαζκφ ζηνλ φπνην θάπνηεο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή
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(Sharma,1996). Ο Sharma (1996) πξνηείλεη φηη ην K.M.O.

πξέπεη λα είλαη

κεγαιχηεξν ηνπ 0.8, κνινλφηη βαζκνί ίζνη αιιά θαη κεγαιχηεξνη ηνπ 0.6 είλαη
απνδεθηνί. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, ην θξηηήξην
ηνπ Eigenvalue ρξεζηκνπνηνχηαλ.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ πιήζνπο ησλ
παξαγφλησλ είλαη ην θξηηήξην ηνπ πνζνζηνχ ηεο Γηαθχκαλζεο, ην νπνίν
εξκελεχνπλ νη παξάγνληεο. Γελ είλαη αζπλήζηζην κία ιχζε πνπ ππνινγίδεη ην
60% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκε ιηγφηεξν, λα
ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή (Hair et al., 1995).
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ
παξαγφλησλ ειέγρζεθαλ νη θνξηίζεηο ηνπο. Καηά ηνλ Sharma (1996), πςειή
θφξηηζε κηαο κεηαβιεηήο ζε έλαλ παξάγνληα δείρλεη φηη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά
κεηαμχ ηνπ παξάγνληα θαη ηεο κεηαβιεηήο. Η ζεκαληηθφηεηα ησλ θνξηίζεσλ ζε
ζηαζεξφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Γηα
ην ιφγσ απηφ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ηηκή ηεο θφξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δλδεηθηηθά, κε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 5%, ζε έλα δείγκα 100 αηφκσλ, θφξηηζε κε απφιπηε ηηκή 0,55
θαη άλσ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Αληίζηνηρα, ζε δείγκα κεγαιχηεξν ησλ 150
αηφκσλ, θφξηηζε κε απφιπηε ηηκή 0,45 θαη άλσ ζεσξείηαη επίζεο ζεκαληηθή
(Hair et al., 1995).
Η έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία έλα
ζχλνιν κεηαβιεηψλ είλαη ζπλεπέο ζε απηφ πνπ ζθνπεχεη λα κεηξήζεη (Hair et al.,
1995). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε δνκήο ηεο 3εο, 4εο, 5εο 6εο θαη 7εο
ζεκαηηθήο ελφηεηαο ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Cronbach‟s Alpha, ηηκέο ηνπ νπνίνπ
κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο (Spector, 1992; Nunnally, 1978).

5.4 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυςη
Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη κεηαβιεηέο θαη λα εμεηαζζνχλ νη ζρέζεηο ηνπο
δηελεξγήζεθε κηα Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε. Μεηά ηελ εμαίξεζε 2
εξσηήζεσλ, νη 17 πνπ απέκεηλαλ απέδσζαλ 5 παξάγνληεο νη νπνίνη
νλνκάζζεθαλ:

«Σπκπεξηθνξηθή

πξφζεζε»,
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«Δπηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο», «Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο» θαη «Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο».
Ο

1νο

παξάγνληαο

νλνκάζζεθε

«Σπκπεξηθνξηθή

πξφζεζε»

θαη

απνηεινχληαλ απφ 3 εξσηήζεηο, πνπ παξαηίζεληαη καδί κε ηηο θνξηίζεηο ηνπο ζηνλ
Πίλαθα 1.

α/

Μεηαβληηέρ

Φοπηίζειρ

α
Σςμπεπιθοπική ππόθεζη (α=0,927)
1

0,83

2

0,88

3

0,85
Πίλαθαο 1. Οη κεηαβιεηέο θαη νη θνξηίζεηο ηνπ παξάγνληα «Σπκπεξηθνξηθή
πξφζεζε»
Ο

2νο παξάγνληαο νλνκάζηεθε «Αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο»

θαη

απνηεινχληαλ απφ 3 εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο θνξηίζεηο ηνπο
ζηνλ Πίλαθα 2.
α/

Μεηαβληηέρ

Φοπηίζειρ

α
Ανηιλαμβανόμενορ κίνδςνορ (α=0,955)
1

0,82

2

0,86

3

0,87
Πίλαθαο 2. Οη κεηαβιεηέο θαη νη θνξηίζεηο ηνπ παξάγνληα «Αληηιακβαλφκελνο
θίλδπλνο».
Ο

3νο

παξάγνληαο

νλνκάζηεθε

«Δπηζπκία

χπαξμεο

πνιηηηθψλ

πξνζηαζίαο» θαη απνηεινχληαλ απφ 5 εξσηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο
θνξηίζεηο ηνπο ζηνλ Πίλαθα 3.
α/

Μεηαβληηέρ

Φοπηίζειρ

α
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Δπιθςμία ύπαπξηρ πολιηικών πποζηαζίαρ (α=0,815)
1

0,75

2

0,82

3

0,75

4

0,59

5

0,66
Πίλαθαο 3. Οη κεηαβιεηέο θαη νη θνξηίζεηο ηνπ παξάγνληα «Δπηζπκία χπαξμεο
πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο».

Ο 4νο παξάγνληαο νλνκάζηεθε «Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο» θαη
απνηεινχληαλ απφ 3 εξσηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο θνξηίζεηο ηνπο
ζηνλ Πίλαθα 4.
α/

Μεηαβληηέρ

Φοπηίζειρ

α
Δπιθςμία ύπαπξηρ ζςζηημάηυν αζθαλείαρ (α=0,813)
1

0,76

2

0,77

3

0,82
Πίλαθαο 4. Οη κεηαβιεηέο θαη νη θνξηίζεηο ηνπ παξάγνληα «Δπηζπκία χπαξμεο
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο».
Ο 5νο παξάγνληαο νλνκάζηεθε «Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο

αγνξάο» θαη απνηεινχληαλ απφ 3 εξσηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο
θνξηίζεηο ηνπο ζηνλ Πίλαθα 5.
α/

Μεηαβληηέρ

Φοπηίζειρ

α
Σποςδαιόηηηα ύπαπξηρ διαδικηςακήρ αγοπάρ (α=0,905)
1

0,71

2

0,73

3

0,70
Πίλαθαο 5. Οη κεηαβιεηέο θαη νη θνξηίζεηο ηνπ παξάγνληα «Σπνπδαηφηεηα
χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο».
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Τν K.M.O. and Bartlett‟s Test απέδσζε:


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,864



Bartlett's Test of Sphericity Φ2=1545,417, Sig. = 0,00 (< 0,01)



Total Variance Explained = 78, 23% (>50%)

H εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ησλ 5 παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςε ππνζηεξίδεηαη
απφ ηε ηηκή ηνπ δείθηε Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy>0,8,
ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Bartlett's Test of Sphericity<0,01, ηελ εξκελεία ηεο
ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο >0,5 θαη ηηο θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θπκαίλνληαη
κεηαμχ ηνπ 0,59 θαη 0,88. Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ ππνζηεξίδεηαη
απφ ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ Cronbach‟α >0,7. Οη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ
θαζνξίζηεθαλ απφ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο ζπληζηνχζαλ θαη
παξνπζηάδνληαη, καδί κε ηηο ππφινηπεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ζηνλ Πίλαθα 6.
α/α
1
2
3
4
5

ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο
Αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο
Δπηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο
Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο
Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο
αγνξάο
Πίλαθαο 6.

Μ
3,1611
3,1861
4,5100
4,7000
3,2444

Τ.Α.
,77782
,96221
,43529
,41314
,75188

5.5 Τεχνικέσ Ανάλυςησ Στοιχείων
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
1) Η Απιή θαη ε Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (Multiple Linear Regression
Analysis).
Η

γξακκηθή

παιηλδξφκεζε

είλαη

κηα

ζηαηηζηηθή

ηερληθή,

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κίαο εμαξηεκέλεο θαη κηαο
ή

πεξηζζνηέξσλ

αλεμάξηεησλ

κεηαβιεηψλ.

Σθνπφο

ηεο

είλαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλσζηέο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ
πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ηελ νπνία έρεη επηιέμεη ν
εξεπλεηήο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη απαξαίηεην ηα δεδνκέλα λα είλαη πνζνηηθά
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ή πνηνηηθά ζε ηεξαξρηθή (ordinal) θιίκαθα θαη ν εξεπλεηήο λα έρεη απνθαζίζεη
πνηα κεηαβιεηή είλαη ε εμαξηεκέλε, έηζη ψζηε νη ππφινηπεο λα απνηειέζνπλ ηηο
αλεμάξηεηεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεηξά ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ:
α) Τε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ F θξηηεξίνπ. Αλ ην Sig. F είλαη
κηθξφηεξν ηνπ 0,05, δερφκαζηε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηε ζπλνιηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ.
β)

Τελ

ηηκή

ηνπ

ζπληειεζηή

πξνζδηνξηζκνχ

R2

(coefficient

of

determination), ν νπνίνο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Οη ηηκέο ηνπ
θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1 θαη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,5 ζεσξνχληαη
ηθαλνπνηεηηθέο. Γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ε ηηκή ηνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη
ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη ην πιήζνο
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2 πξνθχπηεη
θαη ν δηνξζσκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R 2 (Adjusted R-square), κε
ηηκέο επίζεο απφ 0 έσο 1.
γ) Τε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο, ζε ζπγθεθξηκέλν
θαη θαζνξηζκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (ζπλήζσο α = 5%).
δ) Τελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο. Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο έρεη άκεζε
επίδξαζε ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηε ζηαηηζηηθή ηζρχ ηεο πνιιαπιήο
παιηλδξφκεζεο. Μηθξά δείγκαηα κε ιηγφηεξεο απφ 20 παξαηεξήζεηο είλαη
θαηάιιεια κφλν γηα απιή παιηλδξφκεζε. Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο πνπ επηιέγεηαη θαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχ δείθηε
πξνζδηνξηζκνχ R 2, ζε δεδνκέλν επίπεδν ηζρχνο. Έηζη, έλα δείγκα 50 αηφκσλ κε
5 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% απαηηεί R 2
ηνπιάρηζηνλ 0,23. Τν ίδην κέγεζνο δείγκαηνο κε 10 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη
ζην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο απαηηεί R2 ηνπιάρηζηνλ 0,29 (ηζρχο 0,80). Τν
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο επηδξά θαη ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε
ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ. Τν ειάρηζηα απνδεθηφ φξην είλαη 5 παξαηεξήζεηο γηα θάζε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ελψ ην επηζπκεηφ είλαη ζπλήζσο 15 κε 20 παξαηεξήζεηο.
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Αλ επηηεπρζεί απηή ε αλαινγία θαη κε δεδνκέλε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ
δείγκαηνο, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ (Γεκεηξηάδεο, 2010).
2) Αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Correlation Analysis).
3) Έιεγρνο ηζφηεηαο κέζεο ηηκήο δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (Independent
Samples T-test).
Ο έιεγρνο ηζφηεηαο δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ ή απιά T Test είλαη ν
πιένλ δεκνθηιήο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε αλ ε κέζε ηηκή κίαο κεηαβαιιφκελεο
πνζφηεηαο

είλαη

ίδηα

ζε

δχν

αλεμάξηεηνπο

πιεζπζκνχο

παίξλνληαο

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απφ ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο. Γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ ειέγρνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη κέζεο ηηκέο ησλ δχν δεηγκάησλ, ην κέγεζνο
ησλ δηαζπνξψλ ησλ δχν δεηγκάησλ θαη ην κέγεζνο ησλ δχν δεηγκάησλ. Τν ηειηθφ
απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ ζα έρεη ε πηζαλφηεηα p λα ηζρχεη ε
ηζφηεηα ησλ κέζσλ ηηκψλ έρνληαο παξαηεξήζεη ηηο δεηγκαηηθέο ηηκέο.
4) Έιεγρνο ηζφηεηαο κέζεο ηηκήο πεξηζζφηεξσλ απφ δχν αλεμάξηεησλ
δεηγκάησλ (ANOVA: ANalysis Of Variance).
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Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέςματα
Ερευνητική υπόθεςη 1
ε

Η 1 εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ ν Αληηιακβαλφκελνο
θίλδπλνο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ Δπηζπκία
χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο θαη κε ηελ Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε
ζπζρέηηζεο (Correlation Analysis), ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 7.

Ανηιλαμβανόμεν Pearson
ορ κίνδςνορ
Correlation
Sig. (2tailed)

Δπιθςμία ύπαπξηρ
πολιηικών
πποζηαζίαρ

Δπιθςμία ύπαπξηρ
ζςζηημάηυν
αζθαλείαρ

,163

,205*

,075

,025

N
120
120
Πίλαθαο 7. Η ζπζρέηηζε ηνπ Αληηιακβαλφκελνπ θίλδπλνπ κε ηελ Δπηζπκία
χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ν Αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο
ζρεηίδεηαη ζεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηελ Δπηζπκία χπαξμεο
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Pearson Correlation>0, Sig. (2-tailed)<0,05), αιιά φρη
κε ηελ Δπηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο (Sig. (2-tailed)>0,05). Έηζη, ε 1ε
εξεπλεηηθή ππφζεζε γίλεηαη κεξηθά απνδεθηή.

Ερευνητική υπόθεςη 2
ε

Η 2 εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ ν Αληηιακβαλφκελνο
θίλδπλνο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ
Φξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο θαη ηελ
Δκπεηξία. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα
Αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (Multiple Regression Analysis), κε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν θαη αλεμάξηεηεο ηε Φξήζε
ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο. Τα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.
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Δξαπηημένη

Ανεξάπηηηη

μεηαβληηή

Μεηαβληηή

Αληηιακβαλφκε-

Φξήζε ηνπ

λνο θίλδπλνο

δηαδηθηχνπ

Sig.
2

Sig.

R

F

F

β

t

t

,589

83,686

,000

-,425

6,063

,000

-,451

6,443

,000

Σπνπδαηφηεη
α χπαξμεο
δηαδηθηπαθήο
αγνξάο
Πίλαθαο 8.

Όπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα, ηφζν ε Φξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ
Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηνλ Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν (β<0, Sig. t<0,01).
Αθνινχζσο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ Αληηιακβαλφκελνπ
θηλδχλνπ θαη Δκπεηξίαο αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA). Ψο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ειήθζε ν Αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο. Τα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Αληηιακβαλφκ
ε- λνο
θίλδπλνο

Αγοπέρ μέζυ
διαδικηύος –
Δμπειπία
Πνηέ
1-3 θνξέο ηνλ ρξφλν
4-6 θνξέο ηνλ ρξφλν
1 θνξέο ην κήλα
1 ή πεξηζζφηεξεο
θνξέο ηελ εβδνκάδα

Std.
Μean
4,3333
3,3899
2,8182
2,3030
1,2667

Dev.
,67640
,72423
,57790
,82266
,27889

F
31,222

Sig.
F
,000

Πίλαθαο 9.
Όπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο ηεο ζπρλφηεηα ησλ Αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ
(Sig. F<0,01). Η εθαξκνγή κηαο δνθηκαζίαο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni)
έδεημε ηε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ φισλ ησλ δηαθξίζεσλ
ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Sig.<0,03), εθηφο ηεο 3εο θαη 4εο δηάθξηζεο
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(Sig.=0,310) θαη ηεο 4εο θαη 5εο δηάθξηζεο (Sig.=0,054). Σχκθσλα κε ηα ζπλνιηθά
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηεο ππφζεζεο απηήο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη
φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, φζν πςειφηεξε είλαη ε αληίιεςε
γηα ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο θαη φζν ζπρλφηεξεο είλαη νη
αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο.
Δπνκέλσο ε 2ε εξεπλεηηθή ππφζεζε γίλεηαη απνδεθηή.

Ερευνητική υπόθεςη 3
Η 3

ε

εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ ε Πξφζεζε

ζπκπεξηθνξάο,

δειαδή

ε

πξφζεζε

γηα

ζπλαιιαγέο

κέζσ

δηαδηθηχνπ,

επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε Φξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο
δηαδηθηπαθήο αγνξάο θαη ηελ Δκπεηξία. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα Αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (Multiple
Regression Analysis), κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν
θαη αλεμάξηεηεο ηε Φξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο
δηαδηθηπαθήο αγνξάο. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.
Δξαπηημένη

Ανεξάπηηηη

μεηαβληηή

Μεηαβληηή

Πξφζεζε

Φξήζε ηνπ

ζπκπεξηθνξ

δηαδηθηχνπ

άο

Σπνπδαηφηεηα

Sig.
R2

F

F

,579

80,307

,000

Sig.
β

t

t

,528

7,448

,000

,334

4,710

,000

χπαξμεο
δηαδηθηπαθήο
αγνξάο
Πίλαθαο 10.
Όπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα, ηφζν ε Φξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ
Σπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο ζρεηίδνληαη ζεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηελ Πξφζεζε ζπκπεξηθνξά (β>0, Sig. t<0,01). Αθνινχζσο,
γηα λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ Πξφζεζεο ζπκπεξηθνξάο θαη
Δκπεηξίαο

αγνξψλ

κέζσ

δηαδηθηχνπ,

πξαγκαηνπνηήζεθε

κηα

Αλάιπζε

Γηαθχκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA). Ψο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε
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ε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξά. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 11.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

Αγοπέρ μέζυ
διαδικηύος – Δμπειπία
Πνηέ
1-3 θνξέο ηνλ ρξφλν
4-6 θνξέο ηνλ ρξφλν
1-3 θνξέο ην κήλα
1 ή πεξηζζφηεξεο θνξέο
ηελ εβδνκάδα

Std.
Μean
2,2778
2,9308
3,4949
4,0909
4,5333

F

Dev.
,59683 34,865
,49076
,56594
,53936
,44721

Sig.
F
,000

Πίλαθαο 11.
Όπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο ηεο ζπρλφηεηα ησλ Αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ
(Sig. F<0,01). Η εθαξκνγή κηαο δνθηκαζίαο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni)
έδεημε ηε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ φισλ ησλ δηαθξίζεσλ
ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Sig.<0,03), εθηφο ηεο 4εο θαη 5εο δηάθξηζεο (Sig.=1).
Σχκθσλα κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηεο ππφζεζεο
απηήο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ,
φζν πςειφηεξε είλαη ε αληίιεςε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο δηαδηθηπαθήο
αγνξάο θαη φζν ζπρλφηεξεο είλαη νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε πξφζεζε αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπνκέλσο ε 3 ε
εξεπλεηηθή ππφζεζε γίλεηαη απνδεθηή.

Ερευνητική υπόθεςη 4
Η 4

ε

εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ

ε Πξφζεζε

ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη ζεηηθά κε ηελ Δπίζθεςε δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ. Γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχγθξηζε κέζσλ αλεμαξηήησλ
δεηγκάησλ (Independent Samples T Test). Ψο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε ε
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη σο παξάγσλ ε δηρνηφκνο κεηαβιεηή Δπίζθεςε ζε
online

θαηαζηήκαηα

(1=Ναη,

2=Όρη).

Τα

απνηειέζκαηα

ηεο

αλάιπζεο

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12.
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Δπίζκετη
Δξαπηημένη

ζε online

Std.

καηαζηήμαη

Dev

μεηαβληηή

α

Mean

.

Πξφζεζε

Ναη

3,226

,752

ζπκπεξηθνξ

Όρη

2,250

,556

Sig.
F

F

Sig.
t

(2tailed)

1,272

,262

4,66
8

,001

άο
Πίλαθαο 12.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ε Δπίζθεςε ζε online θαηαζηήκαηα
επεξεάδεη ζεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο
(Sig. (2-tailed)<0,01). Γειαδή, ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηζθεθηεί

online

θαηαζηήκαηα έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζεζε λα αγνξάζνπλ online, απφ φηη ηα άηνκα
πνπ δελ έρνπλ επηζθεθηεί

online θαηαζηήκαηα. Δπνκέλσο, ε 4ε εξεπλεηηθή

ππφζεζε γίλεηαη απνδεθηή.

Ερευνητική υπόθεςη 5
Η 5

ε

εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ

ε Πξφζεζε

ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηνλ Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν, ηελ
Δπηζπκία

χπαξμεο

πνιηηηθψλ

πξνζηαζίαο

θαη

ηελ

Δπηζπκία

χπαξμεο

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
Αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (Multiple Regression Analysis), κε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη αλεμάξηεηεο ηνλ
Αληηιακβαλφκελν θίλδπλν, ηελ Δπηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ
Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.
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Δξαπηημένη

Ανεξάπηηηη

μεηαβληηή

Μεηαβληηή

R2

F

F

β

t

t

Πξφζεζε

Αληηιακβαλφκελν

,460

32,90

,000

-,690

,000

ζπκπεξηθνξ

ο θίλδπλνο

9,880

άο

Δπηζπκία

,124

1,406

,162

,038

,426

,671

Sig.

Sig.

χπαξμεο
πνιηηηθψλ
πξνζηαζίαο
Δπηζπκία
χπαξμεο
ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο
Πίλαθαο 13.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ν Αληηιακβαλφκελνο θίλδπλνο
ζρεηίδεηαη αξλεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηελ Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξά (β<0, Sig. t<0,01). Αληίζεηα δε βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξά νχηε ε Δπηζπκία χπαξμεο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο, νχηε ε
Δπηζπκία χπαξμεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Sig. t>0,05). Έηζη, φζν κεγαιχηεξνο
ν αληηιακβαλφκελνο, ηφζν κηθξφηεξε ε πξφζεζε αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξά απφ
online θαηαζηήκαηα. Δπνκέλσο, ε 5ε εξεπλεηηθή ππφζεζε γίλεηαη κφλν ελ κέξεη
απνδεθηή.

Ερευνητική υπόθεςη 6
Η 6

ε

εξεπλεηηθή ππφζεζε δεηά λα δηεξεπλεζεί αλ

ε Πξφζεζε

ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη απφ ηα Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλαθνξηθά κε
ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχγθξηζε
κέζσλ αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (Independent Samples T Test). Ψο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ειήθζε ε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη σο παξάγσλ ε δηρνηφκνο
κεηαβιεηή Φχιν (1=Άλδξαο, 2=Γπλαίθα). Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14.
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Sig.
Δξαπηημένη

Std.

μεηαβληηή

Φύλο

Mean

Dev.

Πξφζεζε

Άλδξαο

2,626

1,096

ζπκπεξηθνξάο

Γπλαίθα

2,571

1,036

F

Sig.

F

t

(2tailed)

,285

,594

,275

,783

Πίλαθαο 14.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο (Sig. (2-tailed)>0,05).
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο Ηιηθίαο θαη ηνπ Αξηζκνχ ησλ
παηδηψλ πάλσ ζηε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Αλάιπζε
πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (Multiple Regression Analysis), κε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ηε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο θαη αλεμάξηεηεο ηελ Ηιηθία θαη ηνλ Αξηζκφ
ησλ παηδηψλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.
Δξαπηημένη

Ανεξάπηηηη

μεηαβληηή

Μεηαβληηή

Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξ
άο

Ηιηθία

Sig.

Sig.

R2

F

F

β

t

t

,256

20,170

,000

-,322

2,851
1,993

,005

Αξηζκφο

-,225

παηδηψλ

,049

Πίλαθαο 15.
Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηφζν ε Ηιηθία (β<0, Sig. t<0,01) φζν θαη ν
Αξηζκφο παηδηψλ (β<0, Sig. t<0,05) ζρεηίδνληαη αξλεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή, φζν κεγαιχηεξε ε
ειηθία θαη κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, ηφζν κηθξφηεξε ε Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο.
Γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πάλσ ζηε
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Αλάιπζε
Γηαθχκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA). Ψο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε
ν Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 16.
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Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

Οικογενειακή
καηάζηαζη

F
Μ
3,5000
2,8217
2,4545

Διεχζεξνη
Έγγακνη
Γηαδεπγκέλνη

Τ.Α.
,63851
,77100
,50050

19,537

Sig.
F
,000

Πίλαθαο 16.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο ηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Sig. F<0,01). Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη δηαθνξέο
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δνθηκαζία πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni), ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 17.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

(I) Οικογενειακή
καηάζηαζη
Διεχζεξνο

(J)
Οικογενειακή
καηάζηαζη
Παληξεκέλνο
Γηαδεπγκέλνο

Mean
Difference
(I-J)
,67829*
1,04545*

Sig.
,000
,000

* The mean difference is significant at the 0,05 level.
Πίλαθαο 17.
Τα

απνηειέζκαηα

δείρλνπλ φηη νη ειεχζεξνη (αλχπαληξνη)

έρνπλ

ηζρπξφηεξε Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο, ηφζν απφ ηνπο παληξεκέλνπο (I-J=0,678,
Sig.<0,01) φζν θαη απφ ηνπο δηαδεπγκέλνπο (I-J=1,046, Sig.<0,01).
Γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πάλσ ζηε
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Αλάιπζε
Γηαθχκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA). Ψο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε
ν Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 18.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

Οικονομική
καηάζηαζη
Καθή
Μέηξηα
Καιή
Πνιχ θαιή

F
Μ
2,5873
3,1758
3,2703
4,1905
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,56671
,69346
,74468
,89974

9,992

Sig.
F
,000
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Πίλαθαο 18.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο ηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Sig. F<0,01). Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη δηαθνξέο
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δνθηκαζία πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni), ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 19.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

(I) Οικονομική
καηάζηαζη
Πνιχ θαιή

(J) Οικονομική
καηάζηαζη
Καθή

Mean
Difference
(I-J)
1,60317*
*

Sig.
,000

Μέηξηα

1,01472

Καιή

,92021*

,011

Καιή

Καθή

,68297*

,003

Μέηξηα

Καθή

,58846*

,009

,003

* The mean difference is significant at the 0,05 level.
Πίλαθαο 19.
Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ
κεηαμχ φισλ ζρεδφλ ησλ δηαθξίζεσλ, ελψ νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ ηηκψλ
ππνδειψλνπλ φηη φζν θαιχηεξε ε Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηφζν ηζρπξφηεξε ε
Σπκπεξηθνξηθή πξφζεζε.
Γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηνπ Δπίπεδνπ εθπαίδεπζεο πάλσ ζηε
Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Αλάιπζε
Γηαθχκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA). Ψο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε
ν Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 20.
Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

Δπίπεδο
εκπαίδεςζηρ
Γπκλάζην
Λχθεην
ΑΔΙ-ΤΔΙ
Μεηαπηπρηαθά

F
Μ
2,7451
2,8632
3,2764
3,7681

Τ.Α.
,74096
,69129
,71064
,65470

10,540

Sig.
F
,000

Πίλαθαο 20.
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Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ Πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο ηνπ
Δπηπέδνπ εθπαίδεπζεο (Sig. F<0,01). Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη δηαθνξέο
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δνθηκαζία πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni), ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 21.

Δξαπηημένη
μεηαβληηή
Πξφζεζε
ζπκπεξηθνξάο

(I) Δπίπεδο
εκπαίδεςζηρ
Μεηαπηπρηαθά

Mean
Difference
(I-J)
1,02302*

,000

Λχθεην

,90487*

,000

ΑΔΙ-ΤΔΙ

,49169*

,047

(J) Δπίπεδο
εκπαίδεςζηρ
Γπκλάζην

Sig.

* The mean difference is significant at the 0,05 level.
Πίλαθαο 21.
Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ
ζηε

Σπκπεξηθνξηθή

πξφζεζε

αλάκεζα

ζηνπο

έρνληεο

νινθιεξψζεη

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ζε φζνπο πεξάησζαλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο (Sig. <0,05).
Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο
εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 6εο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο γίλεηαη
κεξηθά απνδεθηή.
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Δπηζπκία ύπαξμεο
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ
ΚΙΝΓΤΝΟ

πνπδαηόηεηα ύπαξμεο
δηαδηθηπαθήο αγνξάο
Υξήζε δηαδηθηύνπ
Αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΘΔΗ

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο
Ηιηθία
Αξηζκόο παηδηώλ
Παληξεκέλνη / Γηαδεπγκέλνη
Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση
Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση

Πίλαθαο 22.
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Κεφάλαιο 7ο: Συμπεράςματα τησ εργαςίασ
Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε θχζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ είλαη ηέηνηα πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο
ζε ζχγθξηζε κε ην παξαδνζηαθφ εκπφξην. Η απξφζσπε θχζε ησλ ειεθηξνληθψλ
επηρεηξήζεσλ, ε απνπζία δπλαηφηεηαο εμέηαζεο ηνπ πξντφληνο απφ θνληά θαη
δνθηκήο ηνπ, ε απμεκέλε πηζαλφηεηα απάηεο ή ππνθινπήο επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο πςειφηεξν
θίλδπλν θαη λα αηζζάλεηαη φηη ράλεη ηνλ έιεγρν. Υπάξρνπλ ζπλεπψο θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ ην
παξαδνζηαθφ εκπφξην.
Κάπνηνη παξάγνληεο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θαηαλαισηή
φπσο π.ρ. ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πξνζηαζία απφ παξαβίαζε,
ππνθινπή θαη απνθάιπςε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ.
Άιινη παξάγνληεο πνπ δξνχλε αλαζηαιηηθά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ν απμεκέλνο ρξφλνο παξάδνζεο ή νη
πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο ελφο πξντφληνο θαζψο θαη ε δπζθνιία πνπ
αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο φηη ππάξρεη ζηελ επηζηξνθή πξντφλησλ ή ζηελ
ιήςε απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ιάζνπο.
Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζπλάξηεζε ηεο
αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ
απφθαζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ. Η κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ γηα θάζε δηάζηαζή ηνπ, κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο κείσζεο ηεο
πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ζπλεπεηψλ είηε κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ
ζπλεπεηψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή. Η αλαγλψξηζε δηαζηάζεσλ ηνπ αληηιεπηνχ
θηλδχλνπ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ
θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηξφπσλ κείσζήο
ηνπ. Οη θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ είλαη ν αληηιεπηφο
νηθνλνκηθφο θίλδπλνο, ν αληηιεπηφο θίλδπλνο επίδνζεο, ν αληηιεπηφο θίλδπλνο
παξαβίαζεο ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαλαισηή, ν αληηιεπηφο θπζηθφο
θίλδπλνο, ν ςπρνινγηθφο θίλδπλνο θαη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο απψιεηαο ρξφλνπ.
Οη δηαζηάζεηο απηέο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πεγάδνπλ είηε απφ ην
δηαδίθηπν θαη απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία, είηε απφ ηελ απξφζσπε
ζρέζε θαηαλαισηή-επηρείξεζεο, είηε απφ ην πξντφλ θαη ηνλ πσιεηή.
Η αληηιακβαλφκελε απφ ηνλ θαηαλαισηή πνηφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο
επηρείξεζεο ζπκβάιιεη κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηελ νηθνδφκεζε
εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Η πνηφηεηα ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ηελ βηηξίλα ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο. Ο θαηαλαισηήο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα κε βάζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Σπλεπψο ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν γίλεηαη απηνκάησο ε
ζηηγκή ηεο αιήζεηαο γηα ηελ επηρείξεζε. Τα φξηα αλνρήο ζθάικαηνο είλαη πνιχ
κηθξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε κεηάβαζε απφ έλα
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζε θάπνην άιιν είλαη ππφζεζε ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ. Οη
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο λα επηηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Οη παξάγνληεο απηνί, ηνπο
νπνίνπο αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο σο ζεκαληηθνχο γηα ηελ χπαξμε
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πνηφηεηαο, είλαη νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο. Η αλαγλψξηζε ησλ δηαζηάζεσλ
πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο. Με βάζε απηέο ηηο
δηαζηάζεηο κπνξεί λα γίλεηαη ζχγθξηζε κε επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ζθνπφ λα βειηηψλεηαη ζπλερψο
ε ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ε ζπλνιηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία. Μέρξη
ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί αξθεηέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο θαη έρνπλ πξνηαζεί
απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο πνιιά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο, ρσξίο φκσο
λα θαηαιήγνπλ φια ζε θνηλφ απνηέιεζκα.
Οη δηαθνξέο νθείινληαη ζηελ δηαθνξεηηθή εζηίαζε ηνπ θάζε εξεπλεηή. Άιινη
εξεπλεηέο εζηηάδνπλ κφλν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
ελψ άιινη εζηηάδνπλ ζηελ ζπλνιηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πειάηεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξντφλησλ, ηελ ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλαιιαγήο, ηελ απνζηνιή ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη ηελ επίιπζε ηπρφλ
πξνβιεκάησλ κεηά ηελ πψιεζε. Οξηζκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο
πνπ έρνπλε πξνηαζεί ζην παξειζφλ είλαη ην eTailQ, ην WebQual θαη ην
SITEQUAL (ηα νπνία εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ), ην eSQ (ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ SERVQUAL
ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην) θαη ην e-SERVQUAL, ην eTransQual πνπ εηζάγεη ηελ
πιεπξά ηεο επραξίζηεζεο σο δηάζηαζε πνηφηεηαο θαη ην eSQual.
Τα παξαπάλσ εξγαιεία κέηξεζεο θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ απφ άιινπο ζπγγξαθείο ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο
πνηφηεηαο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο. Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη ε
αμηνπηζηία, ε ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ε
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε (εμαηνκίθεπζε/ αιιειεπίδξαζε), ε δηαζθάιηζε, ε
αληαπφθξηζε, ε πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ε επηθνηλσλία. Η αμηνπηζηία αθνξά
ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαη επηκεξίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο παξάδνζεο. Η ζρεδίαζε
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αθνξά ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απιφηεηά ηνπ, ηελ ινγηθή δνκή θαη νξγάλσζε, ηελ
αηζζεηηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Η ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε πνηφηεηαο.
Ο δηθηπαθφο ηφπνο είλαη ην πξψην ζεκείν κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ν
πειάηεο, ηνλ νπνίν ζα αμηνινγήζεη γηα λα θξίλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο
επηρείξεζεο. Τν παξακηθξφ ιάζνο ζηελ ζρεδίαζε, κπνξεί λα δηψμεη ηνλ
θαηαλαισηή απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Η δηαζθάιηζε πεξηιακβάλεη ηελ
αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνπλ νη ρξήζηεο ζην ζχζηεκα. Η αληαπφθξηζε πεξηιακβάλεη
ηελ γξήγνξε επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κεηά ηελ πψιεζε, ηελ χπαξμε
πνιηηηθψλ επηζηξνθψλ, εγγπήζεσλ, απνδεκηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζπκία
παξνρήο βνήζεηαο. Η αληαπφθξηζε δελ ζπκβάιιεη ηφζν πνιχ φζν άιιεο
δηαζηάζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Σηελ πεξίπησζε ιάζνπο, ε δηάζηαζε
απηή ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνηξνπή ηεο δπζαξέζθεηαο θαη ζηελ
πξφιεςε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ εμαηξεηηθά
γξήγνξα ζην δηαδίθηπν. Η εθ ησλ πζηέξσλ πξνζπάζεηα επαλφξζσζεο δελ
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο. Η επαλφξζσζε, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφιεςε, αλ θαη ζεκαληηθή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε κηα
βαζηθή αξρή ηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα γίλνληαη ζσζηά ηα
πξάγκαηα ηελ πξψηε θνξά.
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Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ ζηηο
δηαζηάζεηο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα ν αληηιεπηφο νηθνλνκηθφο
θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ/ δηαζθάιηζε θαη ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη
παξάγνληεο κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε χπαξμε
αζθαινχο ζπζηήκαηνο πιεξσκήο κε δπλαηφηεηεο θξππηνγξάθεζεο ζηελ
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ε δπλαηφηεηα πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
πιεξσκήο, ε ρξήζε ζθξαγίδσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ε πηζηνπνίεζε κε
πξφηππα αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε ελδηάκεζσλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ε
επαγγεικαηηθή εκθάληζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Η πνηνηηθή πιεξνθφξεζε θαη ε αληαπφθξηζε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θπζηθνχ θηλδχλνπ κέζσ
ηεο βειηίσζεο ζηελ παξνρή ιεπηνκεξνχο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο, κε ηελ
δπλαηφηεηα νπηηθήο εμέηαζεο ηνπ πξντφληνο κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ
πνιπκέζσλ θαη κε ηελ βειηίσζε ηεο αληαπφθξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε
θαη ηελ χπαξμε ζπλεπνχο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ θαη απνδεκηψζεσλ. Ο
αληηιεπηφο ρξνληθφο θίλδπλνο κεηψλεηαη κε ηελ βειηίσζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ: χπαξμε γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο κεραλήο αλαδήηεζεο
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο, επθνιία ζχγθξηζεο ησλ πξντφλησλ, χπαξμε
sitemap θαη FAQs, παξνρή online ππνζηήξημεο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο
θφξκαο παξαγγειίαο, απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ ζχζηεκα θαηαρψξεζεο
παξαγγειηψλ. Ο αληηιεπηφο ςπρνινγηθφο θίλδπλνο κεηψλεηαη κέζα απφ ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε ηνπ πειάηε κε ηελ επηρείξεζε (πξνζσπνπνίεζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εμαηνκίθεπζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ) θαη κε ηελ βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ αμηνπηζηία θαη
αληαπφθξηζε. Ο αληηιεπηφο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ην πξντφλ κπνξεί λα
κεησζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο ελψ ν αληηιεπηφο
θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν κεηψλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
ηεο επηρείξεζεο κε επηρεηξήζεηο κε θήκε θαη ηζρπξφ brand name θαη κέζσ ησλ
ζπζηάζεσλ θίισλ θαη γλσζηψλ.
Τέινο ν αληηιεπηφο θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ηελ απξφζσπε ζρέζε
επηρείξεζεο-θαηαλαισηή κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θπζηθή δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο
θαζψο θαη θσηνγξαθίεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.
Η βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ
κείσζεο ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πξνυπνζέηνπλ φρη κφλν ηελ βειηίσζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ αιιά θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Η βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο μεθηλάεη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη θζάλεη κέρξη ηελ βειηίσζε ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο δηαδηθηπαθήο επηρείξεζεο.
Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ε κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθηλάεη απφ ηελ πνηφηεηα
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη θζάλεη κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνηφηεηαο ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ. Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο κέζσ
ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο
επηρείξεζεο, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αμηνιφγεζε ζηηο
δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζηελ επεμεξγαζία
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ησλ παξαγγειηψλ, ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ
θαη ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ.
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Παράρτημα 1
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Σν εξσηεκαηνιόγην απηό απνηειεί κέξνο πηπρηαθήο εξγαζίαο θνηηεηή ηνπ ΣΔΙ
Καβάιαο. Οη απαληήζεηο είλαη αλώλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο έξεπλαο. Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε λα απαληήζεηε κε πξνζνρή θαη
εηιηθξίλεηα ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο - εξσηήζεηο.
Γηα λα δώζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ εξσηήζεσλ ή δειώζεσλ,
απαηηείηαη λα θπθιώζεηε απιά ηνλ αξηζκό πνπ πηζηεύεηε όηη αληηζηνηρεί ζε όηη
εθθξάδεη εζάο πξνζσπηθά θαη όρη ζηελ επηθξαηνύζα θαηά ηε γλώκε ζαο άπνςε.
Μέρος Α’-Γημογραθικά
1) Πνην έηνο έρεηε γελλεζεί ;
2) Πνην είλαη ην θύιν ζαο ;
1 Άλδξαο / 2 Γπλαίθα
3) Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε ;
1 Άγακνο / 2 Έγγακνο / 3 Γηαδεπγκέλνο
4) Πόζα παηδηά έρεηε ;
5) Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε ;
1 Πνιύ Καθή / 2 Καθή / 3 Μέηξηα / 4 Καιή / 5 Πνιύ Καιή
6) Πνην επίπεδν ζπνπδώλ έρεηε νινθιεξώζεη ;
1 Καηώηεξε Δθπαίδεπζε / 2 Μέζε Δθπαίδεπζε / 3 Αλώηεξε Δθπαίδεπζε / 4
Αλσηάηε Δθπαίδεπζε / 5 Μεηαπηπρηαθά +
Μέρος Β’- σμπεριθορά – Πρόθεζη ζσμπεριθοράς - Ανηιληπηός Κίνδσνος
7) Πόζεο ώξεο ηελ εβδνκάδα ρξεζηκνπνηείηε ην Internet ;
1 Ληγόηεξν από 1 ώξα / 2 Από 1 σο 5 ώξεο / 3 Από 6σο 10 ώξεο / 4 Από 11
σο 15 ώξεο /
5 Από 16 σο 20 ώξεο / 6 Πεξηζζόηεξν από 20 ώξεο
8) Έρεηε πνηέ ζαο επηζθεθηεί ειεθηξνληθά θάπνην online θαηάζηεκα έζησ θαη ρσξίο
λα αγνξάζαηε θάηη ;
1 Ναι / 2 Ότι
9) Πόζν ζπρλά αγνξάζαηε πξντόληα από ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηνλ
ηειεπηαίν ρξόλν ;
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1 Καζόινπ / 2 1-3 θνξέο ην ρξόλν / 3 4-6 θνξέο ην ρξόλν / 4 Μηα θνξά ην κήλα /
5 2 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα
10) Πόζν ξηςνθίλδπλν ζεσξείηε ην λα αγνξάδεηε κέζα από ην Internet ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
11) Πόζε αλαζθάιεηα αηζζάλεζηε ή ζα αηζζαλόζαζηαλ αλ αγνξάδαηε θάηη κέζα από
ην Internet ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
12) Πόζν ζεσξείηεe όηη θηλδπλεύεηε λα πέζεηε ζύκα απάηεο όηαλ αγνξάδεηε ή ζα
αγνξάδαηε θάηη κέζα από ην Internet ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
13) Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζαο λα ππάξρνπλ πνιιά online θαηαζηήκαηα ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
14) Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζαο ην λα έρεηε πξόζβαζε ζε online θαηαζηήκαηα ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
15) Πόζν ζεκαληηθό πηζηεύεηε όηη είλαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, ηα θαηαζηήκαηα
ιηαληθήο λα έρνπλ θαη ειεθηξνληθό (online) θαηάζηεκα ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
16) Πόζν πξνηίζεζηε λα αγνξάζεηε ζην κέιινλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο από online
επηρεηξήζεηο ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
17) Καηά πόζν ζα ζπζηήλαηε ζε γλσζηνύο θαη θίινπο λα αγνξάδνπλ από online
θαηαζηήκαηα ;
1=Καθόλοσ, 2= Λίγο, 3= Μέηρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ
18) Πόζν πηζαλό είλαη λα κηιήζεηε κε θαιά ιόγηα ζε γλσζηνύο ζαο γηα ηηο αγνξέο
από online επηρεηξήζεηο ;
1=Καθόλοσ,

2= Λίγο,

3= Μέηρια,

4= Πολύ,

5= Πάρα Πολύ

Μέρος Γ’-Μσζηικόηηηα και αζθάλεια
1=Καθόλοσ ημανηικό, 2= Λίγο ζημανηικό, 3= Μέηρια ζημανηικό, 4= Πολύ
ζημανηικό, 5=Απόλσηα ημανηικό
Δίναι ζημανηικό για ζας….
Να ππάξρεη έλαο νξγαληζκόο αζθαιείαο ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ ηνπ θαηαλαισηή ;
Να ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21)

Να ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα απνηξέπνπλ ηελ
παξάλνκε πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ;

1

2

3

4

5

22)

Να ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα απνηξέπνπλ ηελ
παξάλνκε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζπλαιιαγώλ ;

1

2

3

4

5

23)

Να ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα απνηξέπνπλ ηελ
παξάλνκε πξόζβαζε ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ;

1

2

3

4

5

19)
20)

Αμώτατο Τετμολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας

101

24)

25)

Να ρξεζηκνπνηείηε παγθόζκηεο γλσζηέο εηαηξείεο
πηζησηηθώλ θαξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε ηηο
ζπλαιιαγέο ζαο ; (π.ρ. Visa, MasterCard)
Να ρξεζηκνπνηείηε παγθόζκηα γλσζηά ζπζηήκαηα
πιεξσκώλ ; (π.ρ. PayPal, Escrow.com)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Μέρος Γ’-Προζηαζία από απάηες ζηο Internet
Δίναι ζημανηικό για ζας….
26) Να ππάξρεη έλαο νξγαληζκόο γηα ηελ πξνζηαζία από online
απάηεο ;
27)
28)

Να ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζην πσο ηα ζηνηρεία ησλ
πιεξσκώλ ζα είλαη αζθαιή ;
Να ππάξρνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζηελ εγγύεζε όηαλ
παξαδίδνληαη ηα πξντόληα ;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Σας εσταριζηώ πολύ για ηο τρόνο ποσ διαθέζαηε.
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Παράρτημα 2
Questionnaire
I am currently an under-graduated student in Management at the Technological
Educational Institute of Kavala in Greece and investigating perceived risk of online
shopping. It will take about 10 to 15 minutes to complete the questionnaire. To give
your answer to most of the questions, it simple needs to circle the number of which
you personally believe.
Your kind participation can help me more than you can imagine. Thank you so
much for taking time to fill out this important questionnaire.

Section A - Demographic Information
1) What is your age ?
2) What is your gender ?

1 Male / 2 Female

3) What is your marital status ?

1 Single / 2 Married / 3 Divorced

4) How many children do you have ?
5) What is your financial situation ?
1 very bad / 2 bad / 3 average / 4 good / 5 very good
6) Which category represents the highest level of education you have attained ?
1 some high school / 2 high school graduate / 3 some college / 4 college graduate / 5 post graduate

Section B – Consumer Behavior, Intention to Conduct and Perceived Risk
7) How many hours per week do you spend online ?
1 Less than 1 hour / 2 1-5 hours / 3 6-10 hours / 4 11-15 hours / 5 16-20 hours / 6 20 or more hours
8) Have you ever visited any online shopping website ?
1 Yes / 2 No

9) Could you tell us how often you buy products through online on average ?
1 never / 2 1-3 times a year / 3 4-6 times a year / 4 once a month / 5 2 or more times a week
10) How risky you believe it is to buy products online ?
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1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
11) How insecure you could feel or would feel, if you purchase something through the Internet ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
12) Do you feel the danger of falling a fraud victim, when you buy or you are about to buy from
an online shop ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
13) How important is it for you to have a great selection of online shops ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
14) How important is it that you access shopping websites ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
15) Do you thing that it is important for the high street retailers to nowadays have an online
shopping facility ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
16) Could you tell us now, how often you intend to buy products or services from online shops ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
17) Whether you recommend to buy from online shops your friends and acquaintances ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much
18) How likely is it for you, to talk with kind words to your friends for the purchases from the
online shops ?
1 none / 2 a little / 3 moderate / 4 very / 5 very much

Section C – Privacy and Security
1 not at all important / 2 only somewhat important / 3 generally important / 4 definitely important / 5 is
critical important
Is it important for you,
19)

The existence of organization’s privacy and security policy ?

1

2

3

4

5

20)

Information provided on how personal data will be used ?

1

2

3

4

5
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21)

Use of systems that prevent unauthorized access to personal
data ?

1

2

3

4

5

22)

Use of systems that prevent unauthorized access to transaction
data ?

1

2

3

4

5

23)

Use of systems that prevent unauthorized access to financial
data ?

1

2

3

4

5

24)

Use of global well-known credit card companies for payment ?
(e.g. Visa, MasterCard)

1

2

3

4

5

25)

Use of encryption on financial transaction ?
(e.g. PayPal, Escrow.com)

1

2

3

4

5

Section D – Internet Fraud Protection
1 not at all important / 2 only somewhat important / 3 generally important / 4 definitely important / 5 is
critical important
Is it important for you,
26)

The existence of organization’s Internet fraud protection
policy ?

1

2

3

4

5

27)

Clear information provided on how the payment data will
be secured ?

1

2

3

4

5

28)

Clear information provided on guarantee of product
delivery ?

1

2

3

4

5
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