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Περίληψη 

Με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

online αγοραστική συμπεριφορά, η παρούσα διατριβή εξετάζει τις αντιλήψεις 

φοιτητών, υποστηρικτών και μη υποστηρικτών online αγορών, με βάση τα 

δημογραφικά  τους χαρακτηριστικά, τις καταναλωτικές τους προσδοκίες από τα 

διαδικτυακά καταστήματα, τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν οι ηλεκτρονικές 

αγορές και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλούνται. Επιπλέον, εξετάζει τους 

τύπους προϊόντων που προτιμούν να αγοράζουν οι φοιτητές μέσω διαδικτύου, τη 

συχνότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών και την έκταση της επικοινωνίας 

με τα ηλεκτρονικά καταστήματα πριν και μετά την αγορά. 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διερεύνηση, μοιράστηκαν 

ερωτηματολόγια σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τη στάση τους 

απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές, τα προϊόντα προτίμησής τους και το βαθμό 

ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς τους από τις αγορές αυτές. Η στατιστική επεξεργασία 

των απαντήσεων έγινε με το πακέτο SPSS. 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε ότι οι στάση του καταναλωτή 

απέναντι στις online αγορές και η πρόθεσή του να αγοράσει ηλεκτρονικά 

επηρεάζονται όχι μόνο από την ευκολία χρήσης, τη χρησιμότητα και το συντελεστή 

ευχαρίστησης, αλλά επίσης και από εξωγενείς παράγοντες όπως καταναλωτικά 

χαρακτηριστικά, περιστασιακές συνθήκες, χαρακτηριστικά προϊόντων, προηγούμενη 

online  καταναλωτική εμπειρία καθώς και από την εμπιστοσύνη στην online αγορά.  
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Abstract 

The subject of this thesis is the research of the factors which affect positively or 

negatively the online consumer behavior. For this aim, we examined the perceptions 

of adopters and non adopters of online shopping, based on their demographic traits, 

their expectations from the online market, the benefits they are provided by the 

electronic exchanges and the problems they afford under some circumstances. In 

addition, we examined the kinds of products that customers prefer to buy through the 

internet, the frequency of online transactions and the ease of communication with the 

online retailers before and after the transaction. 

 

In order to analyze these factors, we distributed questionnaires to under - graduate and 

post - graduate students, concerning their demographic characteristics, their position 

towards online purchases, the preferred products, and their final impression about 

their purchases. For the statistical analysis of the obtained data, we used the software 

tool SPSS.    

 

 The research shows that attitudes toward online shopping and intention to shop 

online are not only affected by ease of use, usefulness, and enjoyment, but also by 

external factors like consumer traits, situational factors, product characteristics, 

previous online shopping experiences and trust in online shopping. 
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Εισαγωγή 

Το θέμα αυτής της διατριβής είναι η πολύπλευρη ανάλυση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Ένα σύνθετο πλέγμα 

παραγόντων, που αφορούν τα καταναλωτικά γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων προϊόντων καθώς και το περιβάλλον του κάθε αγοραστή 

διαμορφώνει διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών καταναλωτών και επηρεάζει 

άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά την online αγοραστική συμπεριφορά. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι η διερεύνηση της ηλεκτρονικής αγοραστικής 

συμπεριφοράς μέσα από τη σύγκριση των κινήτρων των υποστηρικτών (adopters) και 

μη υποστηρικτών (nonadopters) online αγορών. Πιο συγκεκριμένα,  μελετάμε την 

τοποθέτηση των διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών απέναντι στα οφέλη που 

αναμένουν από τις ηλεκτρονικές αγορές καθώς και στα προβλήματα που εκτιμούν ότι 

συνδέονται με αυτές.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για έναν καταναλωτή δεν είναι απλή αλλά 

διαμορφώνεται από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων. Μεταβολές στο περιβάλλον 

του καταναλωτή προκαλούν αντίστοιχες μεταβολές στην αγοραστική του 

συμπεριφορά, επιδρώντας άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά στη στάση του 

απέναντι στους διάφορους τύπους αγορών.  Βασικοί παράγοντες που στην εποχή μας 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι η 

εξέλιξη του μάρκετινγκ, ο δραματικός ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων, ο υψηλός 

ρυθμός αποτυχίας νέων προϊόντων, η ταχεία ανάπτυξη τεχνολογίας της 

πληροφόρησης, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τους φυσικούς 

πόρους και η κίνηση του καταναλωτισμού. Οι κατηγορίες συμπεριφοράς καταναλωτή 

που διαμορφώνονται αποτελούν πεδίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν στρατηγικές τμηματοποίησης με βάση τις 

ιδιαιτερότητες και τις ομοιότητες των καταναλωτών. Τα κριτήρια της 

τμηματοποίησης διακρίνονται σε δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά και 

συμπεριφορικά, ενώ η διεξαγωγή της τμηματοποίησης αυτής οδηγεί στην ανάπτυξη 

διαφορετικών στρατηγικών και μιγμάτων μάρκετινγκ. Εντούτοις, είναι φανερό ότι 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί διερεύνηση της online αγοραστικής συμπεριφοράς, 

είναι απαραίτητο να προηγηθεί μελέτη της συμβατικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
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Δομή εργασίας 
Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την ανάλυση της online αγοραστικής 

συμπεριφοράς περιλαμβάνει τρία στάδια τα οποία περιγράφονται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος. 

Ειδικότερα, αφού εξηγηθεί το εννοιολογικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και η διαχρονική εξέλιξη των ηλεκτρονικών αγορών, γίνεται η 

διάκριση των κατηγοριών του ηλεκτρονικού καταναλωτή καθώς και των κινήτρων 

που αφορούν κάθε μία από αυτές. Ακολουθεί ανάλυση των θετικών και αρνητικών 

παραγόντων που επιδρούν στον ηλεκτρονικό καταναλωτή με ιδιαίτερη έμφαση στο 

θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία δευτερογενή μελέτη, γίνεται δηλαδή αναφορά 

σε ορισμένες πρωτογενείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 

παγκόσμιο επίπεδο με ανάλογο θέμα και παρουσιάζονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από αυτές.  

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή της πρωτογενούς έρευνας που 

διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής αυτής μέσω ερωτηματολογίου που απαντήθηκε 

από  δείγμα 427  φοιτητών και παρατίθεται ως παράρτημα. Επιπλέον, με τη βοήθεια 

στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα SPSS, αναλύονται τα 

συμπεράσματα της έρευνας αυτής και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές 

προεκτάσεις. 
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1. Θεωρητικές προσεγγίσεις online αγοραστικής 
συμπεριφοράς 
 

Η μελέτη της επιστήμης της συμπεριφοράς του καταναλωτή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τόσο σε ατομικό επίπεδο, καθώς μπορεί να βοηθήσει κάποιον να 

αποκωδικοποιήσει τη δική του συμπεριφορά όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, 

βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους πελάτες τους και  δίνοντας γνώσεις 

για το πώς θα κερδίσουν και θα διατηρήσουν  πελάτες στο  περιβάλλον της αγοράς.[1] 

 

Η online καταναλωτική συμπεριφορά είναι αναμενόμενο να παρουσιάζει ομοιότητες 

με την παραδοσιακή καταναλωτική συμπεριφορά. Συνεπώς, ερευνούνται οι βασικές 

θεωρίες που προέρχονται από τη λιανική πώληση, ώστε  να ερευνηθεί  η σχετική 

συμπεριφορά σε online περιβάλλον και να επιτευχθεί ένα αντίστοιχο ανταγωνιστικό 

πρότυπο.  Η βασική εξαρτημένη μεταβλητή και στα δύο πρότυπα ορίζεται ως «η 

πιθανότητα αγοράς  των καταναλωτών» Στην περιγραφή της εξαρτημένης 

μεταβλητής στο  online πρότυπο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι ως συνώνυμα: 

(α) πιθανότητα on-line αγοράς,   (β) πιθανότητα της ύπαρξης αγοραστή Διαδικτύου. 

Με την έννοια αγοραστής Διαδικτύου ορίζεται ένας καταναλωτής που έχει πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο και διαθέτει προηγούμενη εμπειρία με το Διαδίκτυο (αλλά όχι 

απαραιτήτως την εμπειρία αγορών). Δηλαδή υποτίθεται  ότι ο μεμονωμένος 

καταναλωτής στο παρόν πρότυπο έχει την πρόσβαση και την κλίση να 

χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο. Η εστίασή γίνεται στο εμπόριο B-to-C. Εν κατακλείδι, 

τρεις παράγοντες προσδιορίζονται ως βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της online 

αγοραστικής  συμπεριφοράς: κίνητρα αγορών, καταναλωτική ψυχογραφία και έλξη 

μιας αγοραστικής δυνατότητας. Η εκτίμηση θετικής ή αρνητικής επίδρασης των 

διαφόρων παραγόντων στην online αγοραστική συμπεριφορά αποτελεί το αντικείμενο 

της συγκεκριμένης μελέτης. [3] 

 

Στη δεκαετία που διανύουμε έχουν παρατηρηθεί οι εξής κατηγορίες αγοραστικής 

συμπεριφοράς:  
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Πολύπλοκη αγοραστική συμπεριφορά (complex buying behavior): Αναπτύσσεται 

όταν  ο καταναλωτής απαιτείται να αναμιχθεί ενεργά στην αγορά του προϊόντος του 

οποίου συνήθως δεν ξέρει τα χαρακτηριστικά, οπότε συλλέγει πληροφορίες και για 

αυτό επιθυμεί να κάνει έρευνα αγοράς. Τέτοιου είδους συμπεριφορά συνδέεται 

συνήθως με ακριβά ή περίπλοκα προϊόντα ή προϊόντα που δεν αγοράζονται συχνά. Ο 

υπεύθυνος marketing πρέπει να κατανοήσει τη διαδρομή αναζήτησης πληροφορίας 

που θα ακολουθήσει ο καταναλωτής και να αναπτύξει στρατηγικές παροχής 

πληροφόρησης και διαφοροποίησης του προϊόντος του. Αυτή η κατηγορία προϊόντων 

χρειάζεται ενισχυμένη παρουσία στο Διαδίκτυο και διάχυση πλούσιας πληροφόρησης. 

Σταδιακά πτωτική αγοραστική συμπεριφορά (dissonance - reducing buying 

behavior):Αναπτύσσεται όταν ο αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει ένα ακριβό ή 

σημαντικό για αυτόν προϊόν αλλά κατανοεί ότι οι διαφορές μεταξύ ανταγωνιστικών 

προϊόντων δεν είναι μεγάλες. Τότε, ενώ αρχικά ενδιαφέρεται για την αγορά και 

αναζητεί πληροφόρηση, σταδιακά ασχολείται μόνο με την αναζήτηση του πιο φθηνού 

προϊόντος. Ο υπεύθυνος marketing πρέπει να ενισχύσει την εικόνα του δικού του 

προϊόντος και να επιβεβαιώσει τον αγοραστή για την επιτυχή αγορά του και μετά την 

πώληση του αγαθού. Σε αυτό συχνά μπορούν να βοηθήσουν και οι e-crm στρατηγικές, 

οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν από τις δικτυακές σελίδες της εταιρίας ή του 

προϊόντος. [2] 

Αγορά βασισμένη στη συνήθεια (habitual buying behavior): Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη ανάμειξη του 

καταναλωτή. Είναι χαμηλού κόστους ή καθημερινής χρήσης. Οι αγοραστές διαλέγουν 

αγαθά που είναι είτε πιο φθηνά, είτε πιο προσιτά στην αγορά τους αλλά κυρίως που 

έχουν διαμορφώσει μια ισχυρή ονομασία στην αγορά. Επίσης, οι εταιρίες 

προσπαθούν να προτείνουν εναλλακτικές χρήσεις του προϊόντος τους που να το 

διαφοροποιούν ή να το συνδέουν με συναισθήματα ή τρόπο ζωής. Προτάσεις για 

εναλλακτικές χρήσεις ή αναφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 

μπορούν να υπάρχουν στο Διαδίκτυο. [2] 

 

Αγοραστική συμπεριφορά που βασίζεται στην αναζήτηση και ποικιλία (variety - 

seeking buying behavior): Πρόκειται για προϊόντα που, ενώ είναι χαμηλού κόστους, 

οι καταναλωτές συνήθως τα εναλλάσσουν χωρίς να εμμένουν σε σταθερή αγορά μιας 

μάρκας. Στην περίπτωση αυτή, ο ηγέτης της αγοράς διαμορφώνει μια πολιτική 
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marketing που προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές να αγοράζουν από συνήθεια το 

προϊόν, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της αγοράς προσπαθούν να "σπάσουν" 

αυτόν το δεσμό με προσφορές, διαφήμιση και καινοτομία. Διαγωνισμοί, online events, 

δικτυακές συζητήσεις αλλά και υλικό για διαθέσιμο στο διαδίκτυο μπορούν να 

βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.[2] 

 

Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή,παρατηρείται 

επιμέρους κατηγοριοποίηση και διακρίνονται τρεις σημαντικοί τύποι. 

  

Συνήθης λήψη αποφάσεων, δηλαδή εκείνη που γίνεται συνήθως με ελάχιστη ή 

ενδεχομένως καμία συνειδητή προσπάθεια. Εκτεταμένη λήψη αποφάσεων δηλαδή 

εκείνη που αρχίζει συνήθως από ένα κίνητρο το οποίο εστιάζει κυρίως στην 

αυτοαντίληψη  και θεωρεί ότι η τελική απόφαση εγκυμονεί ένα σημαντικό  βαθμό 

κινδύνου. Τέλος, περιορισμένη λήψη αποφάσεων η οποία είναι συνήθως άμεση και 

απλή. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό κίνητρο για τον καταναλωτή ώστε να ψάξει 

τις πληροφορίες και να αξιολογήσει κάθε εναλλακτική λύση αυστηρά. [1] 

 

Οι αγορές στο διαδίκτυο είναι μια εθελοντική μεμονωμένη συμπεριφορά η οποία 

μπορεί να εξηγηθεί από τις συμπεριφοριστικές θεωρίες όπως η θεωρία της 

αιτιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action, TRA) που προτείνεται από τους 

Fishbein και Ajzen (1975) [89] , η θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς 

(Theory of Reasoned behavior, TPB [90]) που προτείνεται από Ajzen ή το πρότυπο 

Triandis [91]. Το μοντέλο της αιτιολογημένης δράσης TRA υποστηρίζει ότι η 

συμπεριφορά προηγείται από τις προθέσεις και ότι οι προθέσεις καθορίζονται από τη 

στάση του ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά και τους υποκειμενικούς κανόνες του 

ατόμου (δηλ., κοινωνική επιρροή). Το πρότυπο της προγραμματισμένης 

συμπεριφοράς TPB επεκτείνει το TRA για να ερμηνεύσει τους όρους σύμφωνα με 

τους οποίους τα άτομα δεν έχουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της συμπεριφοράς τους. 

Υποστηρίζει ότι ο συνειδητός  έλεγχος συμπεριφοράς (η αντίληψη του ατόμου για τη 

δυνατότητά του/της να εκτελέσει τη συμπεριφορά) επηρεάζει τόσο τις προθέσεις όσο 

και την ίδια τη συμπεριφορά. [4] 
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Το πρότυπο Triandis είναι παρόμοιο με το TPB ως προς τη διαμόρφωση των 

προθέσεων και την αναγνώριση των συνθηκών ως άμεσα προηγούμενα της 

συμπεριφοράς. Επιπλέον, το πρότυπο Triandis προϋποθέτει ότι η συμπεριφορά 

επηρεάζεται επίσης από τις συνήθειες και τη διέγερση. Περιέχει τις πτυχές που 

συσχετίζονται άμεσα με ένα άτομο (γενετικοί παράγοντες, προσωπικότητα, συνήθειες, 

τοποθετήσεις, συμπεριφοριστικές προθέσεις, και συμπεριφορά) και άλλες που 

συσχετίζονται με το περιβάλλον ενός ατόμου (πολιτισμός, κοινωνική κατάσταση, 

κοινωνικοί κανόνες, συνθήκες άνεσης, κ.λπ.). Αν και το πρότυπο Triandis είναι 

περιεκτικότερο από το TPB, αρκετές από τις δομές του χάνουν σε λειτουργικότητα. 

Ως βάση ερευνητικού προτύπου προτιμάται η επιλογή του TPB όχι μόνο επειδή οι 

δομές TPB είναι ευκολότερες ως προς τη λειτουργικότητα, αλλά και επειδή αυτή η 

θεωρία έχει λάβει ουσιαστική εμπειρική υποστήριξη στα πληροφοριακά  συστήματα 

όπως και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, το TPB επεκτείνεται με δύο νέες δομές: 

προσωπική δυνατότητα για καινοτομίες και αντιληπτές συνέπειες. [4] 

 

Οι Rogers και Shoemaker αντιλαμβάνονται τη δομή  «προσωπικής δυνατότητας για 

καινοτομίες» ως βαθμό και ταχύτητα της υιοθέτησης της καινοτομίας από ένα άτομο. 

Η προσωπική δυνατότητα για καινοτομίες είναι ένα γνώρισμα προσωπικότητας που 

κατέχεται από όλα τα άτομα σε έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, καθως «μερικοί 

άνθρωποι προσαρμόζεται χαρακτηριστικά ενώ άλλοι καινοτομούν χαρακτηριστικά» 

[50, σελ. 624]. Οι αγορές στο διαδίκτυο είναι μια καινοτόμος συμπεριφορά που είναι 

πιθανότερο να υιοθετηθεί από τα καινοτόμα άτομα σε σύγκριση με τα μη καινοτόμα. 

Είναι έτσι σημαντικό να περιληφθεί αυτή η δομή προκειμένου να εξηγηθούν οι 

μεμονωμένες διαφορές. Ο συνυπολογισμός της έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην 

θεωρία και στην πράξη. Από μια θεωρητική άποψη, ο συνυπολογισμός της 

προσωπικής δυνατότητας για καινοτομίες προάγει την κατανόηση του ρόλου των 

γνωρισμάτων προσωπικότητας στην υιοθέτηση καινοτομίας. Από πρακτική άποψη, ο 

προσδιορισμός των ατόμων που είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν τις σε online 

αγορές μπορεί να είναι πολύ πολύτιμος για λόγους μάρκετινγκ, π.χ., την κατάτμηση 

αγοράς και το στοχοθετημένο μάρκετινγκ (targeted marketing). [4] 

 

Μια επιπλέον δομή που προστίθεται στο μοντέλο TPB είναι αυτή που 

αντιπροσωπεύει τα πιθανά δευτερογενή αποτελέσματα των άμεσων συνεπειών.  Αυτή 
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η δομή δανείζεται στοιχεί από το πρότυπο Triandis. Σύμφωνα με το Triandis, κάθε 

πράξη ή συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή καθώς έχει μια πιθανή έκβαση που μπορεί 

να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Η επιλογή συμπεριφοράς από ένα άτομο είναι 

βασισμένη στην πιθανότητα ότι μια δράση θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη συνέπεια. 

Η δομή αυτή λοιπόν συμπεριλαμβάνεται για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων 

συνεπειών on-line αγοράς που εξωθεί τα άτομα να εκτελέσουν αυτήν τη συμπεριφορά. 

Το TRA και το TPB υποστηρίζουν τις πεποιθήσεις ότι οι άμεσες συνέπειες 

διαμεσολαβούν  της τοποθέτησης. Ένα καινοτόμο άτομο, ακόμη και αν είναι θετικό 

προς τις on-line αγορές , δεν θα τις υιοθετήσει εάν αντιληφθεί μερικές σημαντικές 

αρνητικές συνέπειες. Προκειμένου να ερευνηθούν οι παράγοντες που παρακινούν on-

line αγορές, πραγματοποιήθηκε μελέτη με  σκοπό να χρησιμοποιηθεί και να 

βελτιωθεί το πρότυπο  TPB. Η πρώτη έρευνα στόχευε στη δοκιμή των δομών που 

εξηγούν την πρόθεση, ενώ η δεύτερη εστίαζε στις δομές που εξηγούν τη 

συμπεριφορά. Η έρευνα υλοποιήθηκε από το κέντρο γραφικής παράστασης, 

απεικόνισης και δυνατότητας χρησιμοποίησης (GVU) στη Georgia Tech τον 

Οκτώβριο του 1998. Τα γενικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεωρία της 

προγραμματισμένης συμπεριφοράς παρέχει μια καλή εξήγηση των ζητούμενων 

παραγόντων. Τα συμπεράσματα παρουσίαζαν ισχυρή υποστήριξη στις θεωρητικές 

δομές του προτύπου TPB. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι προθέσεις και ο 

συμπεριφοριστικός έλεγχος επηρεάζουν εξίσου τη συμπεριφορά online αγορών.[4] 

 

1.1 Έννοια  ηλεκτρονικών αγορών και διαχρονική εξέλιξη των 

μορφών τους 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που 

υποστηρίζουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης 

νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.  Η 

ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσμια αγορά δείχνει ένα νέο, πρωτόγνωρο πρόσωπο.  

Σύμφωνα με τον Josh Grotstein, αντιπρόεδρο του Τμήματος Διεθνές Internet και E-

Commerce προγραμμάτων της Citibank, «το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να 
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προσελκύσει το 20% των 31 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της διεθνής αγοράς, μέσα 

στα επόμενα 7-10 χρόνια.  Οι δυνατότητες της αγοράς είναι πλέον τεράστιες.» 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο σε πρακτικό επίπεδο μπορεί να πάρει πολλές μορφές: Η 

αρχική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου που εμφανίστηκε ήταν το εσωτερικό   εμπόριο.   

Στόχος  του είναι  η  αποτελεσματικότερη   λειτουργία   των δραστηριοτήτων  μιας  

επιχείρησης,  ώστε  να  μπορεί  να  προσφέρει  καλύτερα  προϊόντα και   υπηρεσίες   

στους   πελάτες   της.   Οι   εφαρμογές   του   συνήθως   εντάσσονται   στη λειτουργία  

ενός  τοπικού  δικτύου  (Intranet)  και  μπορούν  να  είναι:  επικοινωνία  μεταξύ ομάδων 

εργασίας, ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ. 

 

 Μία ακόμη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

(Business-to-Business - B2B): Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος 

των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των   προμηθειών   και   τον   

αποτελεσματικότερο  έλεγχο του   επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον καθιστά 

ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την 

εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές  και  

διανομείς  καθώς  και  η  πραγματοποίηση  ηλεκτρονικών  πληρωμών βελτιώνουν  

ακόμη  περισσότερο  την  αποτελεσματικότητα. Οι  ηλεκτρονικές  πληρωμές 

περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος 

των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης 

πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα, είτε από τους προμηθευτές 

είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εμπορίου.[5] 

 

Τέλος, ξεχωρίζουν οι λιανικές  πωλήσεις ή αλλιώς το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ 

επιχείρησης και καταναλωτών (Business-to-Consumer - B2C): Πρόκειται για την πιο

 διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καταναλωτής έχει   πρόσβαση   σε  μια   

τεράστια   ποικιλία  προϊόντων   σε   δικτυακούς κόμβους-καταστήματα,  βλέπει,  

επιλέγει,  αν  επιθυμεί  να  αγοράσει  π.χ.  είδη  ένδυσης, μπορεί   ενίοτε   και   να   τα   

δοκιμάζει   (μέσω   ειδικών   προγραμμάτων),   ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν 

θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος  αγοράζει.  Κι  
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όλα  αυτά  χωρίς  να  βγει  από  το  σπίτι  του,  κερδίζοντας  πολύτιμο χρόνο και κόπο. 

Στην κατηγορία του Business-to-Consumer ηλεκτρονικού εμπορίου συγκαταλέγονται 

ποικίλοι μηχανισμοί εμπορικών συναλλαγών. Τα κυριότερα μοντέλα εμπορικών 

συναλλαγών στις ηλεκτρονικές αγορές είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες και οι ανταλλαγές.  

 

 Στους ηλεκτρονικούς καταλόγους (e-catalogues) περιγράφονται πλήρως τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους πωλητές. Οι αγοραστές επιλέγουν τα 

προϊόντα που επιθυμούν από τους καταλόγους και στο τέλος πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικά την παραγγελία τους. 

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (auctions ή online bidding) πραγματοποιούνται με τη 

γνωστή διαδικασία των δημοπρασιών. O προμηθευτής προσφέρει μια συγκεκριμένη 

ποσότητα προϊόντων σε μια ηλεκτρονική δημοπρασία που πραγματοποιείται σε 

προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι υποψήφιοι αγοραστές υποβάλουν τις 

προσφορές τους και η προσφορά που ανταποκρίνεται καλύτερα στους όρους που 

έθεσε ο προμηθευτής (συνήθως αυτή με την υψηλότερη τιμή πώλησης) κερδίζει τη 

δημοπρασία.  Στις ηλεκτρονικές αγορές υπάρχουν και οι αντίστροφες δημοπρασίες 

(reverse auctions), όπου οι αγοραστές ανακοινώνουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που 

επιθυμούν να αγοράσουν. Οι πωλητές υποβάλλουν προσφορές και η προσφορά με 

την μικρότερη τιμή πώλησης κερδίζει. Τέλος, στις ανταλλαγές (exchanges) οι 

πωλητές ή οι αγοραστές υποβάλλουν online ένα αίτημα πώλησης ή αγοράς. Το 

αίτημα είτε τίθεται σε έναν κατάλογο σχετικό με την γεωγραφική περιοχή του 

υποβολέα ή τον τύπο του προϊόντος, είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στους άλλους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αγορά. Οι αποκρίσεις στο αίτημα, 

δηλ. οι προσφορές, μεταφέρονται και πάλι ηλεκτρονικά στον υποβολέα του 

αιτήματος, ο οποίος και αποφασίζει την καλύτερη για αυτόν προσφορά.[6] 

 

1.1.1 H ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου διαμορφώνεται ως εξής: 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εμφανίζονται  τα  συστήματα  ηλεκτρονικής  

μεταφοράς  χρηματικών  πόρων  (EFT) μεταξύ  τραπεζών,  που  χρησιμοποιούν  
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ασφαλή  ιδιωτικά  δίκτυα. Ταυτόχρονα τα  συστήματα  EFT αλλάζουν τη μορφή των 

αγορών. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής  μηνυμάτων  

(συστήματα  EDI  και  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο)  αποκτούν σημαντική  διάδοση.  

Πολλές  δραστηριότητες,  που  παραδοσιακά  διεκπεραιώνονταν  με βασικό μέσο το 

χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές, 

που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, συνοδευ-τικά έγγραφα 

και επιταγές πληρωμής, μπορούν πλέον να γίνουν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό 

τους ηλεκτρονικά - με δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 και στα πρώτα έτη της ακόλουθης δεκαετίας, 

τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με 

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη 

(conferencing)  και  ηλεκτρονική  συνομιλία  (IRC),  ομάδες  συζήτησης  

(newsgroups, forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται 

παράλληλα φθηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) στο 

Internet και η επικράτηση  των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που 

χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα   τύπου   Windows,   προσφέρουν   μεγάλη   

ευκολία   χρήσης   λύνοντας   το πρόβλημα   της   δημοσίευσης   και   της   εύρεσης   

πληροφοριών   στο   Διαδίκτυο.   Το ηλεκτρονικό  εμπόριο  γίνεται  ένας  πολύ  

φθηνότερος  τρόπος  για  την  πραγματοποίηση μεγάλου  όγκου  συναλλαγών,  ενώ  

συγχρόνως  διευκολύνει  την  παράλληλη  λειτουργία πολλών   διαφορετικών   

επιχειρηματικών   δραστηριοτήτων,   επιτρέποντας   σε   μικρές επιχειρήσεις να 

ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 

Η δεκαετία του 1990 τελειώνει με την εδραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

χάρη στην υιοθέτηση τεχνικών ασφάλειας στο διαδίκτυο. Η  καθιέρωση  μεθόδων  

κρυπτογράφησης  του  περιεχομένου  και  εξακρίβωσης  της ταυτότητας του 

αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή της   

νομοθεσίας   στους   τομείς   των   εισαγωγών-εξαγωγών   και   των  επικοινωνιών, 
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καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.[7] 

 

1.1.2  Εξέλιξη online αγορών 

 

Οι πρώτες αγορές που πραγματοποιήθηκαν από το σπίτι του αγοραστή, διεξήχθησαν 

μέσω του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, τις από σπίτι σε σπίτι πωλήσεις, του fax, 

του υπολογιστή, ή της διαλογικής τηλεόρασης. Οι αγορές από το σπίτι έχουν αυξηθεί 

σημαντικά μετά το 1984 με την εμφάνιση της τηλεόρασης άμεσης απάντησης, της 

διαλογικής τηλεόρασης, των infomercials, και των καναλιών αγορών καλωδιακών 

δικτύων.  

 

Η έννοια της τηλεόρασης άμεσης απάντησης, Direct Response Television, ή DRTV 

για συντομία περιλαμβάνει οποιαδήποτε τηλεοπτική διαφήμιση που ζητά από τους 

καταναλωτές να αποκριθούν άμεσα στην επιχείρηση , συνήθως είτε με την κλήση 

ενός 800 αριθμού είτε με την επίσκεψη ενός ιστοχώρου. Αυτό είναι μια μορφή 

άμεσου μάρκετινγκ απάντησης, direct response marketing. 

 

Υπάρχουν δύο τύποι τηλεόρασης άμεσης απάντησης, σύντομων μορφών και 

μακροχρόνιων μορφών. Η σύντομη μορφή είναι οποιοδήποτε εμπορικό DRTV που 

διαρκεί δύο λεπτά ή λιγότερο. Η μακροχρόνια μορφής είναι οποιαδήποτε τηλεοπτική 

διαφήμιση μακρύτερη από δύο λεπτά. Αυτό ήταν ο γενικός αποδεκτός όρος από το 

1984 έως ότου μπήκε στη μόδα ο όρος «infomercial» το 1988. Η μακροχρόνια μορφή 

χρησιμοποιείται για τα προϊόντα που πρέπει να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή, να 

τον οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση, και τυπικά να έχουν ένα υψηλότερο σημείο  

τιμών και συνήθως διαρκεί κατά μέσο όρο πέντε λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, η 

διαφήμιση ζητά από τον καταναλωτή να έρθει σε επαφή με το διαφημιστή άμεσα 

τηλεφωνικώς, από μήνυμα κειμένου, ή μέσω του Ιστού. Στις πρώτες μέρες DRTV, 

αυτό επρόκειτο σχεδόν πάντα να αγοράσει το προϊόν. Με την πάροδο του χρόνου, 

ένα ευρύ φάσμα των καταναλωτικών ενεργειών έχει γίνει συνηθισμένο. Πλέον, 

πολλοί καταναλωτές προσέχουν τη διαφήμιση, αλλά επιλέγουν να αγοράσουν το 

προϊόν σε λιανικώς χωρίς ποτέ να έρθουν σε επαφή με την επιχείρηση. 
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Οι διαφημίσεις τύπου Infomercials είναι τηλεοπτικές διαφημίσεις που διαρκούν πέντε 

λεπτά ή περισσότερο. Είναι επίσης γνωστές ως πληρωμένος προγραμματισμός, paid 

programming (ή τηλεμάρκετινγκ στην Ευρώπη). Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρουσιάστηκε 

χαρακτηριστικά κατά τις νυχτερινές ώρες (συνήθως 2:00 π.μ. έως 6:00 π.μ.) δηλαδή 

έξω από τις ώρες αιχμής. Μερικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επέλεξαν να προβάλλουν 

αυτό τον προγραμματισμό ως μια εναλλακτική λύση στην προηγούμενη πρακτική 

sign-off. Μέχρι το 2009, παρόμοιες δομές μέσων καθιερώθηκαν σε σταθμούς στις 

περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 

Οι πληροφορίες προϊόντων παραδίδονται στους καταναλωτές στο σπίτι μέσω των 

άμεσων προωθήσεων ταχυδρομείου, των καταλόγων, των διαφημίσεων τυπωμένων 

υλών, των μέσων ραδιοφωνικής μετάδοσης, και του εξερχόμενου τηλεφώνου. Το 

αρχικό κίνητρο για τις αγορές από το σπίτι είναι η ευκολία.  Εντούτοις, η ψυχαγωγία 

και η ώθηση αποτελούν εξίσου σημαντικά κίνητρα. [8] 

Μία νέα μορφή ηλεκτρονικών αγορών στον τομέα των ειδών πληροφορικής 

εμφανίστηκε την άνοιξη του 1991 όταν ιδρύθηκε το eShop. Το  eShop, γνωστό στο 

παρελθόν  ως nk Development Corporation ήταν μια επιχείρηση που ιδρύθηκε το 

Μάιο του 1991. Ξεκίνησε ως εταιρεία λογισμικού που ανέπτυσσε προϊόντα για το 

λειτουργικό σύστημα της Go Corporation's PenPoint. Στα μετέπειτα έτη, ανέπτυσσε 

λογισμικό windows για την Pen Computing και τις πλατφόρμες Magic Cap. Το 1993, 

μετονομάστηκε σε eShop και ανέπτυξε το λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, 

εστιάζοντας πρώτιστα στην αγορά “Business to Consumer”. Το eShop εξαγοράστηκε 

από τη Microsoft τον Ιούνιο του 1996 , όταν η τεχνολογία του μορφοποίησε τη βάση 

του εμπορικού κεντρικού υπολογιστή, Microsoft Merchant Server της Microsoft. Από 

το έτος αυτό αποκτήθηκε πρόσβαση στις αγορές αυτές από το σύνολο των 

καταναλωτών.[9] 

 

Για χρόνια, οι πρωταρχικές ηλεκτρονικές πωλήσεις έχουν επιτραπεί μέσω 

τεχνολογιών όπως τηλέφωνο, fax, ATM, πιστωτικές κάρτες, ή τηλεόραση. Πρόσφατα, 

το ηλεκτρονικό εμπόριο (ec) έχει μετατραπεί σε αυξανόμενη δύναμη στη παγκόσμια 

οικονομία, τόσο από την άποψη των ευκαιριών επικοινωνίας όσο και από την άποψη 

των δικτύων πώλησης. Στο σημείο αυτό, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθορίζεται ως 
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«χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για να ενισχυθούν οι επικοινωνίες και οι 

συναλλαγές με όλους τους συμμέτοχους μιας οργάνωσης» (Watson και λοιποί., 2000, 

σελ. 1). [3] 

 

Στην τρέχουσα δεκαετία, με τη σύγχρονη τεχνολογία όπως η τηλεόραση, το 

τηλέφωνο και το Διαδίκτυο, οι χρήστες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ψωνίζουν 

από το σπίτι μέσω των online  καταστημάτων λιανικής πώλησης. Αυτό καθίσταται 

δυνατό μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου business-to-consumer σε 

συνδυασμό με τα συστήματα ταχυδρομικής παράδοσης. Χαρακτηριστικά ένας 

καταναλωτής θα μπορούσε αποκτήσει ένα προϊόν μέσω on-line αγορών, αγοραστικών 

καναλιών, online καταλόγων και ταχυδρομικών παραγγελιών. Οι On-line αγορές 

έχουν επαναπροσδιορίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν τις 

αποφάσεις αγοράς τους καθώς έχουν πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν που μπορεί να εξεταστεί και να αξιολογηθεί, οποιαδήποτε 

στιγμή. Οι On-line αγορές επιτρέπουν στον αγοραστή να κερδίσει χρόνο που θα είχε 

ξοδέψει διακινούμενος στο κατάστημα ή στη λεωφόρο.[10] 

 

1.2 Εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν  

 

Η ανάγκη χρήσης του Internet ξεκίνησε από τις μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις 

προκειμένου να προβάλουν  τα  προϊόντα  τους,  να  λάβουν  παραγγελίες,  να  

προσφέρουν  υπηρεσίες  στους πελάτες  τους  μετά  την  ολοκλήρωση  της  πώλησης  

(after  sales  services),  καθώς  και  να πραγματοποιήσουν τραπεζικές και λοιπές 

οικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό τους. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν άλλαξε 

ριζικά τα δεδομένα των εταιρειών στον τομέα της προβολής και προώθησης των 

προϊόντων τους και υιοθετήθηκε με αυξανόμενο ρυθμό για τις ανάγκες προσαρμογής 

στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

 

Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων στους 7 τομείς που ερευνήθηκαν το 2003 (και οι 

οποίες απασχολούν το 60% των εργαζομένων) δήλωσαν ότι το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν αποτελούσε "σημαντικό παράγοντα" ή "απλό παράγοντα" του τρόπου με 
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τον οποίο λειτουργούσαν[33]. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στους επιμέρους τομείς. 

 

Από την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν μεγάλο 

ενθουσιασμό, αλλά αντίθετα παραμένουν προσγειωμένες σχετικά με το ρόλο που θα 

διαδραματίσει στο μέλλον το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Οι σκεπτικιστές του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι οποίοι δηλώνουν πως ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον 

πρόκειται το επιχειρείν να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεών τους, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των 

εταιριών. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό δεν αποτελεί κατ' ανάγκην 

απαισιόδοξη αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς μπορεί να θεωρηθεί 

ότι κάποιες από αυτές τις απόψεις αντιμετωπίζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις 

νέες τεχνολογίες ως κομμάτι της καθημερινότητας και όχι ως κάτι πολύ σημαντικό. 

 

Τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν θεωρούνται πολύ σημαντικά σε τομείς 

που είτε κατασκευάζουν ή λειτουργούν συστήματα Πληροφορικής (Πληροφορική, 

Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία Ηλεκτρονικών Ειδών) είτε σε τομείς που θα 

επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των προϊόντων τους (Εκδόσεις-Εκτυπώσεις). 

Στον τομέα του Τουρισμού επίσης, οι επιχειρήσεις εκτιμούν πως το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ωστόσο, 

στον ίδιο τομέα παρατηρείται καθυστέρηση στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, καθώς μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δηλώνει πως είναι ήδη πολύ 

σημαντικό για αυτές. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το μέλλον, οι πλέον 

"συντηρητικοί" κλάδοι είναι αυτοί των Τροφίμων και Ποτών, της Βιομηχανίας, και 

της Κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων. Γενικά είναι προφανές ότι επιχειρήσεις 

που παρασκευάζουν ή χειρίζονται συστήματα Πληροφορικής τα υιοθετούν πιο 

εύκολα και για τη δική τους λειτουργία. Δεύτερον, υπάρχουν τομείς όπως ο 

Τουρισμός, όπου το ηλεκτρονικό επιχειρείν είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον 

τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αν και κάποιοι τουριστικοί κλάδοι μένουν πίσω 

τεχνολογικά, η ενημέρωση των επιχειρήσεων του τομέα σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες και τα αποτελέσματά τους παραμένει εξαιρετικά υψηλή. 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=771�
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=653�
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274�
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=274�
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Γενικότερα, σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

αποδεικνύονται όσον αφορά τις ενδοεταιρικές διαδικασίες. Πάνω από το ένα τέταρτο 

των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες άλλαξαν σημαντικά ή έστω σε 

κάποιο βαθμό, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκτίμηση για τις 

αλλαγές, σε ό,τι έχει να κάνει με την οργανωτική δομή αλλά και τις σχέσεις με τους 

πελάτες, είναι παρεμφερής.[33]   

 

 

1.2.1 Ηλεκτρονικές αγορές και ελληνική πραγματικότητα 

 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

εξελίσσονται οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα του 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ΟΠΑ η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 

2007 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008,  ο καθηγητής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

(Eltrun), κύριος Γιώργος Δουκίδης τονίζει: “οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces) 

οι οποίες αποτελούν χώρους συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων εμφανίστηκαν στην 

Ελλάδα το 2000 και από τότε είναι σαφής η τάση αύξησης τόσο στον αριθμό 

ηλεκτρονικών αγορών όσο και στον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, 

όπως επίσης και στην εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών από τις 

δραστηριοποιούμενες εταιρίες”. 

 

Σήμερα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται επτά ηλεκτρονικές αγορές, η CosmoOne, 

η Business Exchanges, η e-Logistics, η Yassas.com, η Retail@link, η B2B Construct 

και η IS Impact (i@connect service). Από αυτές, οι 2 πρώτες είναι οριζόντιες και οι 

υπόλοιπες 4 κάθετες, ενώ η τελευταία να θεωρηθεί και κάθετη και οριζόντια 

ηλεκτρονική αγορά καθώς είναι πάροχος λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν που 

υποστηρίζει κάθετες υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν τομείς με έμφαση κυρίως 

στο λιανεμπόριο αλλά και στις τηλεπικοινωνίες. Σε αυτές συμμετέχουν περισσότερες 

από 2.250 επιχειρήσεις, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

πραγματικά διεξάγουν συναλλαγές µέσω αυτών των ηλεκτρονικών αγορών είναι 

περίπου 1.500. Το σύνολο των ελληνικών e-marketplaces εμφανίζει ιδιαίτερα 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=125�
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=125�
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ικανοποιητική πορεία, ενώ οι αυξητικές τάσεις του όγκου και του αριθμού των 

συναλλαγών καταδεικνύουν τη σημασία που δείχνουν οι επιχειρήσεις στην 

καθημερινή χρήση τους. [34]  

 

1.2.2   Χρήσεις του Διαδικτύου από τα Ελληνικά Νοικοκυριά 

 

Οι λόγοι χρήσης του ∆ιαδικτύου είναι κυρίως η  επικοινωνία  (ανταλλαγή  e-mails,  

συμμετοχή  σε  chat  rooms,  τηλεδιασκέψεις,  τηλε-εργασία, κ.ά.) και η  αναζήτηση  

πληροφοριών  που  σχετίζονται  με  συγκεκριμένα  προϊόντα  και  υπηρεσίες, ταξίδια, 

υγεία, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, κλπ. Επίσης, το ∆ιαδίκτυο συχνά χρησιμοποιείται 

για: την ανεύρεση εργασίας, την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών (π.χ. με 

τράπεζες), την αγορά προϊόντων, την πώληση ιδιωτικών ειδών (π.χ. αυτοκίνητο), 

διασκέδαση  (ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  ανάγνωση  

ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών, κλπ). 

 

Η χρήση του ∆ιαδικτύου εξα ρτάται από την ηλικία των χρηστών (οι υπηρεσίες εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης προτιμούνται από άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας,  άτομα  

μιας  μέσης  ηλικίας  πραγματοποιούν  περισσότερο οικονομικές  συναλλαγές  και 

αναζητούν πληροφορίες  για θέματα  υγείας  και τις  παροχές των  δημοσίων  φορέων, 

οι  νέοι  αναζητούν  στο  διαδίκτυο  παιχνίδια, τραγούδια, κλπ  και όλοι ανεξαρτήτως 

ηλικίας ανταλλάσουν ηλεκτρονικά μηνύματα), το  μορφωτικό  τους  επίπεδο  (οι  

χρήστες  με  την  χαμηλότερη  εκπαίδευση  ανατρέχουν στις ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες και τα προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), την   απασχόληση   

(οι   φοιτητές   αναζητούν   θέματα   εκπαίδευσης,   οι   εργαζόμενοι πληροφορίες για 

προϊόντα, υπηρεσίες,δημόσιους φορείς οι συνταξιούχοι επικεντρώνονται στην 

επικοινωνία, κ.ο.κ.)  Τα είδη που οι χρήστες του ∆ιαδικτύου αγοράζουν ηλεκτρονικά 

είναι: Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά και λοιπά είδη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (41%) 

ταινίες και μουσική (33%), ηλεκτρονικός  εξοπλισμό  (computer  hardware,  

περιφερειακά,  φωτογραφικές  μηχανές, κλπ, 28%), λογισμικό (11%), εισιτήρια για 

ταξίδια και λοιπές εκδηλώσεις (5%), μετοχές και λήψη λοιπών τραπεζικών και 

οικονομικών υπηρεσιών (3%), κλπ .[35] 
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Όσον αφορά τους Έλληνες καταναλωτές, το Internet δημιουργεί μια νέα κρίσιμη 

μάζα η οποία αυξάνεται διαρκώς και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν 

όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Αυτό αποδεικνύει ειδική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία TREK 

Consulting σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρεία 

ερευνών ΑΛΚΟ. Η έρευνα, εκτός από το προφίλ του on line καταναλωτή, προχωρεί 

και στην καταγραφή των στοιχείων εκείνων που αποτρέπουν κάποιους να ψωνίσουν 

προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του υπολογιστή τους, όπως είναι οι ακριβές τιμές 

διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου ή η διστακτικότητα των 

ελλήνων χρηστών να διαθέσουν την πιστωτική τους κάρτα φοβούμενοι την υποκλοπή 

της, παρ' όλο που το 58% των on line καταναλωτών ψωνίζει στο Internet με 

πιστωτική κάρτα. 

 

Η έρευνα με τίτλο «On line αγοραστική συμπεριφορά: η ελληνική εμπειρία» 

αποτυπώνει την αγοραστική συμπεριφορά του έλληνα καταναλωτή στο Διαδίκτυο, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές μέσω Internet αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο 

αγοράς, ο οποίος μπορεί να παρομοιαστεί με την αγορά μέσω ταχυδρομικών 

καταλόγων, Telemarketing ή τηλεφωνικών παραγγελιών συνυπολογίζοντας το 

γεγονός ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά μέσω Internet είναι κατ' αρχήν η 

σύνδεση στο Internet, ανεξάρτητα από τον τόπο που μπορεί να είναι σπίτι ή γραφείο.  

Από το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποιούν Η/Υ σχεδόν οι μισοί είναι 

συνδεδεμένοι στο Internet (48%), δηλαδή 800.000, και έχουν τα ακόλουθα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά: Οι έξι στους 10 είναι άνδρες, ανήκουν στις νεότερες 

ηλικίες, έχουν ανώτατη μόρφωση, έχουν σχετικά υψηλό εισόδημα[36]. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι κατόπιν αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία αυτά 

διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες είναι συνήθως συνδεδεμένοι μόνο από το σπίτι, ενώ οι 

γυναίκες είναι συνήθως συνδεδεμένες στο Internet μόνο από τον χώρο εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι έλληνες on line αγοραστές, που ανέρχονται σε 100.000 και 

αποτελούν το 12,6% του συνολικού on line πληθυσμού είναι συνήθως άνδρες και 

διαθέτουν υψηλά εισοδήματα επιπέδου πάνω από 1400 ευρώ μηνιαίως[36]. Όσο 

περισσότερο χρονικό διάστημα μάλιστα είναι συνδεδεμένοι στο Internet  τόσο 

περισσότερο κάνουν αγορές μέσω του Διαδικτύου. Σχετικά με τη συχνότητα των 

συναλλαγών, Οι τρεις στους 10 έλληνες on line καταναλωτές αγοράζουν μέσω 
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Διαδικτύου συχνότερα από μία φορά τον μήνα. Σημειώνεται επίσης ότι οι χρήστες 

που έχουν συνδεθεί την τελευταία τριετία στο Internet αγοράζουν πιο συχνά σε σχέση 

με τους παλαιότερους χρήστες, ενώ οι μισοί έλληνες αγοραστές του Διαδικτύου 

προτιμούν να πληρώνουν με πιστωτική κάρτα μέσω Internet[36]. Τέλος, 

συσχετίζοντας τις απαντήσεις των ελλήνων on line καταναλωτών με τον χρόνο κατά 

τον οποίο συνδέθηκαν στο Internet, διακρίνονται τρεις κατηγορίες:  Οι καινοτόμοι, οι 

οποίοι αποτελούν το 40% των ελλήνων on line καταναλωτών και έχουν συνδεθεί στο 

Internet μεταξύ 1992-1996, οι πρώιμοι αποδέκτες, οι οποίοι αποτελούν το 45% των 

ελλήνων on line καταναλωτών και έχουν συνδεθεί στο Internet μεταξύ 1997-1999 και 

οι ουραγοί, οι οποίοι αποτελούν το 15% των ελλήνων on line καταναλωτών και έχουν 

συνδεθεί στο Internet εντός του 2000[36].  

 

1.2.3 Θέματα που αποτρέπουν τον έλληνα χρήστη και προτάσεις 

Η παραπάνω έρευνα της TREK Consulting εντοπίζει τα βασικά θέματα που 

αποτρέπουν τον έλληνα χρήστη από το να ξοδέψει τα χρήματά του on line και άρα να 

γίνει ενεργός και πραγματικός καταναλωτής. Ενα από αυτά είναι οι ακριβές τιμές 

διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, παρ' όλο που τα λειτουργικά 

κόστη των αντίστοιχων επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σημαντικά χαμηλότερα σε 

σχέση με τις off line αγορές. Ενα δεύτερο χαρακτηριστικό σημείο είναι η 

επιφυλακτικότητα των ελλήνων χρηστών να διαθέσουν την πιστωτική τους κάρτα 

φοβούμενοι την υποκλοπή της, παρ' όλο που το 58% των on line καταναλωτών 

ψωνίζει στο Internet με πιστωτική κάρτα. Σημαντικά συμπεράσματα λοιπόν 

εξάγονται σε ό,τι αφορά την περαιτέρω διείσδυση του Internet στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, ο ρόλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, του υπουργείου Εμπορίου 

και άλλων θεσμικών και κυβερνητικών αρχών θα μπορούσε να συνταχθεί προς την 

κατεύθυνση της οργανωμένης πληροφόρησης προς τον έλληνα καταναλωτή. Επίσης 

το πρόγραμμα "Δικτυωθείτε" του υπουργείου Ανάπτυξης μπορεί να δώσει το βασικό 

υπόβαθρο στη χρήση της τεχνολογίας του Διαδικτύου και να προσφέρει  στον μέσο 

καταναλωτή εφαρμογή, εύχρηστη μορφής , γρήγορης και  χρήσιμης, μέσω  αίσθησης 

ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου για οικονομικές συναλλαγές [36].  
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1.3 Προφίλ ηλεκτρονικού καταναλωτή 

 

Πριν από μερικές δεκαετίες, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνταν μόνο από ειδικούς, ή 

από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους. Η 

δυσκολία χρήσης τους και το υψηλό κόστος απόκτησής τους ήταν απαγορευτικό για 

το ευρύ κοινό.  Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ειδικότερα η εξάπλωση του Internet, έχουν κάνει τους 

υπολογιστές προσιτούς, και, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαραίτητους σε όλους.  

Έτσι, οι υπολογιστές και το Internet χρησιμοποιούνται σήμερα από ανθρώπους 

διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων, κλπ, τόσο για επαγγελματικούς, όσο και γα 

προσωπικούς λόγους (π.χ. ψυχαγωγία).  Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη 

συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν την εξάπλωση του Internet στις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες με αποτέλεσμα κάποιοι να χρησιμοποιούν το Internet περισσότερο 

από κάποιους άλλους.  Είναι καλό να γνωρίζει ο επιχειρηματίας αυτούς τους 

παράγοντες, ώστε να ξέρει ποιοι είναι και οι εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών του μέσω του Internet. 

 

Η χρήση του Internet αυξάνεται καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Οι αριθμοί είναι 

εντυπωσιακοί: το 2002, οι χρήστες του Internet ήταν 500 εκατομμύρια περίπου, ενώ 

έφτασαν τα 800 εκατομμύρια το 2003 [12] , και το 1 δισεκατομμύριο το 2005[13]. 

Στην Ευρώπη, οι χρήστες του Internet σήµερα υπολογίζονται περίπου στα 116 

εκατοµµύρια[14]. Ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος 

εξάπλωσης του Internet παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική πορεία. Το 2000 το 

ποσοστό χρήσης internet ήταν 25,7%, τον Ιούνιο του 2001 προσέγγισε το 34,3%, 

ενώ μέχρι και το 2004 προβλέπεται να καλύψει το 66%[15]. Στην Ελλάδα, αν και οι 

αριθμοί κυμαίνονται ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης μια σημαντική αύξηση στον αριθμό 

των χρηστών του Internet. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005, οι Έλληνες που 

χρησιμοποιούσαν το Internet ανερχόταν σε 8.166.396, από τους οποίους 439.827 

ήταν φοιτητές που έκαναν χρήση Η/Υ και 367.028 είχαν πρόσβαση στο Internet. Οι 

υπόλοιποι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μισθωτοί, από τους οποίους οι 

1.196.094 έκαναν χρήση Η/Υ και 919.165 είχαν πρόσβαση στο Internet
 
[15]. 
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Στην Ελλάδα, αντίστοιχα με την Ευρώπη και την Αμερική, οι άντρες χρησιμοποιούν 

το Internet περισσότερο από ότι οι γυναίκες, ενώ οι πιο συχνοί χρήστες του Internet 

είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών[15].  Γενικότερα, οι χρήστες του Internet, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει η επιχείρηση υπόψη της, αφού είναι και οι εν δυνάμει πελάτες της: Είναι 

ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου, ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα, ανήκουν στα 

υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και κάνουν ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών 

αγαθών σχετικά με τους μη χρήστες[15].  

 

Από τους Ευρωπαίους ηλεκτρονικούς καταναλωτές που έχουν πρόσβαση στο Internet, 

οι μισοί συνδέονται από το σπίτι τους, ενώ το 13% συνδέεται από το χώρο εργασίας 

τους. Η εξάπλωση του Internet στα Ευρωπαϊκά νοικοκυριά παρουσιάζει διαρκή 

αύξηση[14].  

Όσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται ακόμη αρκετά χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο. Από το σύνολο των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο Internet, περίπου 

500.000 συνδέονται από το σπίτι τους, 250.000 μέσω των επιχειρήσεων τους, και οι 

υπόλοιποι (περίπου 750.000) από εκπαιδευτικά ιδρύματα και Internet cafe[16].  

 

Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί εξάπλωσης του Internet συνδέονται αναμφισβήτητα με τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει σε όλους, διευκολύνοντας, 

βελτιώνοντας και, ουσιαστικά, επαναπροσδιορίζοντας τις διαδικασίες και τις 

πρακτικές, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν λοιπόν οι απαντήσεις στα ερωτήματα γιατί όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι το επιλέγουν καθημερινά και τι είδους δυνατότητες και ευκαιρίες τους 

παρέχει το Internet. Το Internet παρέχει σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα και 

σε όλο τον κόσμο, πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες, διευκολύνοντας σημαντικά 

πολλές από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.  Οι πιο διαδεδομένοι λόγοι 

χρησιμοποίησης του Internet είναι η αναζήτηση ππληροφοριών, η επικοινωνία, η 

ψυχαγωγία και η εκπαίδευση[15].  

Όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών, το ποσοστό είναι 53%[15]. Πράγματι,  το 

Internet αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τη βασική πηγή 

πληροφόρησης, τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για προσωπικούς λόγους. 
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Παρέχει τη δυνατότητα για προσπέλαση σε κάθε είδους πληροφορίας 24 ώρες το 

24ωρο, άμεσα, από κάθε σημείο του πλανήτη.  

 

Η επικοινωνία, ειδικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφορά ποσοστό 23%[17] .  

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επικοινωνούν καθημερινά μέσω των υπολογιστών, 

παρά μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή άλλων παραδοσιακών μέσων.  

 

Η ψυχαγωγία καλύπτει ποσοστό της τάξης του 12%. [17] Το Internet προσφέρει 

τεράστιες νέες δυνατότητες για ψυχαγωγία. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός πολίτης 

μπορεί μαζί με άλλους, δεκάδες ή και εκατοντάδες παίκτες από όλο τον κόσμο, να 

παίζει ταυτόχρονα, ανταγωνιζόμενος ή συνεργαζόμενος, μέσα από τον υπολογιστή 

του. Ακόμη περισσότερες δυνατότητες προσφέρονται μέσω της σύγκλισης των 

τεχνολογιών πληροφορικής με την τεχνολογία και βιομηχανία των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας.  

 

Τέλος, η εκπαίδευση αποτελεί τομέα με τον οποίο ασχολείται ποσοστό 5% [17]. Ο 

πολίτης της Κοινωνίας της Γνώσης έχει ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Όλο και περισσότερα άτομα στον κόσμο χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύονται χωρίς 

δεσμευτικά χρονικά πλαίσια ή τοπικούς περιορισμούς. [11] 

 

 

1.3.1 Κίνητρα ηλεκτρονικών αγορών 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει 

υποβληθεί σε έναν γρήγορο μετασχηματισμό μέσω του Διαδικτύου, που το καθιστά 

πιθανό για έναν μεγάλο αριθμό χρηστών να προσεγγίζουν πληθώρα πληροφοριών 

μέσω μιας διαφορετικής σειράς τεχνικών εργαλείων και υπηρεσιών. Ποτέ πριν οι 

καταναλωτές δεν ήταν σε θέση να ψωνίσουν από οπουδήποτε οποιαδήποτε στιγμή με 

ένα απλό κλικ του ποντικιού τους. Κατά συνέπεια, η διεξαγωγή  on-line αγορών, 

γεγονός απρόβλεπτο μερικά έτη πριν, έχει συνεχίσει να αυξάνεται. Μεταξύ 1998 και 

1999, μέσω των διαδικτυακών αγορών, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 120%, σε περίπου 33.1 δισεκατομμύρια δολάρια 
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(συμβουλευτική ομάδα Shop.org & της Βοστώνης, 2000). Το 2000, η Forrester 

Research (2001) ανέφερε ότι οι online πωλήσεις στους καταναλωτές ανήλθαν σε 

$48.3 δισεκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας μια ετήσια αύξηση 45.9%[18]. Οι αγορές 

είναι όλο και περισσότερο δημοφιλείς στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι 

καταναλωτές αύξησαν τις online αγορές τους κατά 46% το 2000, σε σύνολο ετήσιων 

πωλήσεων $56 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση από την έρευνα 

ActivMedia, μια επιχείρηση πληροφοριών ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ActivMedia 

υπολογίζει ότι, δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά στατιστικά e-tailers συνεχίζουν να 

καθορίζουν με ακρίβεια το μάρκετινγκ και τη διαδικασία παραγγελιών τους, οι online  

πωλήσεις για τους εμπόρους B-to-C θα φθάσουν σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια 

μέχρι το 2010 (scott, 2001). Σχεδόν 40 εκατομμύριο Αμερικανοί, ή περίπου 17% του 

πληθυσμού, έχουν καταστήσει τις αγορές σε online, και μέχρι το 2010 το B2C 

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει 15 έως 20 τοις εκατό όλων των 

Ηνωμένων λιανικών πωλήσεων (Peet, 2000), [19]. 

 

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν επιφέρει μια επανάσταση μεταξύ των συμβατικών 

λιανοπωλητών που βρίσκονται αντιμέτωποι τώρα με ένα νέο κανάλι συναλλαγής, 

προκαλώντας αντικείμενο εντατικών ερευνών. Οι εμπορικοί ακαδημαϊκοί έχουν 

εξετάσει το θέμα των online αγορών από διαφορετικές απόψεις. Μερικές μελέτες για 

online επιλογή συμπεριφοράς είναι περιγραφικής φύσης. Κάποιες έχουν εκθέσει 

ρητές υποθέσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις on-line αγορές. 

Λιγότερες προσπάθειες έχουν γίνει να αναπτύξουν τα πρότυπα on-line αγορών, ενώ 

ελάχιστες, ενδεχομένως, έχουν κάνει μια επιμελημένη προσπάθεια να συσχετίσουν 

την αναδυόμενη έρευνα ηλεκτρονικής παρακολούθησης με την υπάρχουσα έρευνα 

για την παραδοσιακή λιανική πώληση. Σύγχρονες μελέτες, όπως η μελέτη του Yuan 

Gao το 2005 που παρουσιάζει στο βιβλίο του Web Systems Design and Online 

Consumer Behavior, επιδιώκουν να διευθύνουν μια εκτενή αναθεώρηση της σχετικής 

λογοτεχνίας και να αντιμετωπίσουν διαισθητικά ελκυστικά ζητήματα όπως  η 

κατάσταση προόδου για τη μελέτη της προστασίας online συμπεριφοράς και σχετικές 

μεταβλητές για την εξήγηση online αγορών, [19]. 

Υπάρχουν ποικίλα πρότυπα για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά αγορών και τα 

ελλοχεύοντα κίνητρά τους. Ένα ενοποιημένο, περιεκτικό πλαίσιο έχει πολλά να 

προσφέρει στην καθοδήγηση της διατύπωσης λιανικής στρατηγικής, και προωθεί 



29 

 

παράλληλα τις προσπάθειες να αναπτυχθούν  περιεκτικότερες θεωρίες συμπεριφοράς 

αγορών. 

 

Τα κίνητρα αγορών είναι «όλες εκείνες οι ωθήσεις, επιθυμίες, και εκτιμήσεις του 

πελάτη που προκαλούν την αγορά ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών» (Udell, 1964-

1965, σελ. 8). Αποτελούν τους ελλοχεύοντες λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι 

αγοράζουν ό,τι αγοράζουν. Οι θεωρητικοί αναλυτές κινήτρων έχουν θεωρήσει 

χαρακτηριστικά τη ανθρώπινη συμπεριφορά ως προϊόν των εσωτερικών κρατών 

ανάγκης και των εξωτερικών ερεθισμάτων που γίνονται αντιληπτών και από το άτομο 

(Westbrook και μαύρος, 1985). Πολυάριθμες προσπάθειες έχουν γίνει για να 

ταξινομήσουν και να οργανώσουν την ποικιλομορφία των κινήτρων αγορών (π.χ., 

Stone, 1954  Tauber, 1972  Westbrook και Black, 1985). Ανεξάρτητα από την 

ταξινόμηση, εντούτοις, συνήθως συμφωνείται ότι η εκπλήρωση ενός κινήτρου 

παρέχει την υποκειμενική ευχαρίστηση, ή την ικανοποίηση, στο άτομο. Κατά 

συνέπεια, τα κίνητρα αντιπροσωπεύουν έναν χρήσιμο δείκτη των προκυπτουσών 

συμπεριφορών. Μια απέραντη σειρά κινήτρων έχει προταθεί, με ποικιλίες στους 

βαθμούς εστίασης και ιδιομορφίας [19]. 

 

Ο Darian (1987) περιγράφει πέντε τύπους άνεσης τους οποίους αντιλαμβάνονται οι 

αγοραστές με ηλεκτρονικό τρόπο από το σπίτι:  μείωση του χρόνου για αγορές, 

χρονική ευελιξία  στην πραγματοποίηση αγορών, εξοικονόμηση σωματικής 

προσπάθειας για την επίσκεψη φυσικών καταστημάτων, αποφυγή θυμού/ νεύρων, 

ευκαιρία παρορμητικών αγορών ή  ανταπόκρισης σε κάποια διαφήμιση 

 

Θεωρώντας τις ηλεκτρονικές αγορές ως μία νέα εναλλακτική για αγορές από το  

σπίτι, οι αγοραστές μέσω internet θα μπορούσαν να λαμβάνουν οποιοδήποτε από τα 

πλεονεκτήματα που περιγράφηκαν από τον Darian [19].  

 

1.3.1.1  Οικονομικά κίνητρα 

 

Από μια προοπτική «οικονομικού ατόμου», ένας αγοραστής θα ελαχιστοποιήσει το 

χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσει τον αναγκαίο στόχο αγορών. Δηλαδή 
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υπάρχει ένα κίνητρο για τη συντήρηση των πόρων. Μερικοί αγοραστές και μερικές 

περιηγήσεις αγορών προσαρμόζονται αναμφισβήτητα σε αυτήν τη φιλοσοφία της 

έννοιας συντήρησης των πόρων. Ο Bellenger και οι συνάδελφοί του [55] ταξινομούν 

τους αγοραστές, σύμφωνα με τα κίνητρα αγορών τους, σε δύο ευρείες κατηγορίες: 

«λειτουργικοί-οικονομικοί» και «ψυχαγωγικοί» αγοραστές. Οι δύο τύποι αγοραστών 

διαφέρουν ως προς το χρονικό διάστημα και την επιδίωξη πληροφορίας που 

περιλαμβάνονται στις αγορές. Έτσι, τα οικονομικά κίνητρα αφορούν κυρίως την 

κατηγορία των οικονομικών αγοραστών. Οι πρακτικοί και οι οικονομικοί αγοραστές 

αντιπαθούν τις αγορές ή είναι ουδέτεροι προς αυτές, και έτσι προσεγγίζουν την 

επιλογή καταστήματος λιανικής πώλησης από άποψη διάσωσης χρήματος ή χρόνου. 

Χρησιμοποιώντας μια εκτενέστερη τυπολογία του κινήτρου αγορών, οι Westbrook 

και Black [56] προσδιορίζουν τη θέσπιση  οικονομικού ρόλου, τη βελτιστοποίηση 

επιλογής και τη διαπραγμάτευση, έννοιες οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους 

οικονομικώς βασισμένα κίνητρα. Οι αγοραστές με το κίνητρο βελτιστοποίησης 

επιλογής, παραδείγματος χάριν, βρίσκουν ακριβώς ό,τι  θέλουν να αποκτήσουν στο 

λιγότερο χρονικό διάστημα. Η χρησιμότητα μιας απόκτησης ενισχύεται όταν 

λαμβάνεται με την ελάχιστη προσπάθεια αναζήτησης. Το σημαντικότερο κίνητρο των 

οικονομικών αγοραστών είναι η επιδιωκόμενη άνεση. Όσον αφορά την 

επιδιωκόμενη άνεση, οι καταναλωτές θεωρούν την ευκολία στην απόκτηση 

προϊόντων ως σημαντικό πλεονέκτημα που συνδέεται με τις αγορές από το σπίτι [57]. 

Αυτός ο οικονομικός προσανατολισμός εκφράζεται στην επιθυμία τόσο  για ευκολία 

(για να μειωθεί το κόστος αναζήτησης και για να περιοριστεί ο χρόνος αγορών) όσο 

και για χαμηλότερες τιμές. Πραγματοποιώντας μετακινήσεις για αγορά μόνο όταν 

γνωρίζει ότι θα υλοποιηθεί συγκεκριμένος αγοραστικός στόχος, ο λειτουργικός-

οικονομικός αγοραστής βελτιστοποιεί την επιλογή και αυξάνει την καθαρή 

χρησιμότητα μιας απόκτησης. Η ποιότητα καταστημάτων, η ποικιλία, και οι σχετικές 

υπηρεσίες είναι δευτεροβάθμιες εκτιμήσεις για την αντιληπτή ευκολία και τα άλλα 

οικονομικά πλεονεκτήματα του καταστήματος. [19] 

 

Οι καταναλωτές είναι πιθανότερο να ψωνίσουν από το σπίτι για δύο κύριους λόγους: 

Για λόγους υποκίνησης, (motivators) π.χ., η ανάγκη να κερδηθεί χρόνος και για 

λόγους διευκόλυνσης (facilitators) π.χ., μια απέχθεια προς τα φυσικά καταστήματα 

[58]. Θεωρείται ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί τύποι ευκολιών που επιδιώκουν οι 
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αγοραστές κατά επιλογή από το σύνολο των καταστημάτων εκτίμησής τους: (1) 

χρονική αποταμίευση εγκαίρως και ευελιξία στη  διαχείριση του χρόνου και (2) 

ελαχιστοποίηση προβλήματος κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής. Ο Darian [58]  και 

ο Graham [59] χρησιμοποιούν μια εξήγηση χρονικής διαχείρισης  για την προστασία 

συμπεριφοράς των αγοραστών. Για παράδειγμα, τα ψώνια από το σπίτι  μπορούν να 

μειώσουν το χρόνο που ξοδεύεται καθώς επίσης και να παρέχουν χρονική ευκαμψία 

για τις αγορές. [19] 

 

Οι αναζητητές ευκολίας μπορούν επίσης να τείνουν να παρακάμψουν το πρόβλημα 

που συνδέεται με τις παραδοσιακές αγορές. Υπάρχουν τύποι ευκολιών που θα 

μπορούσαν να αναζητούν οι παραδοσιακοί αγοραστές (π.χ., η εξοικονόμηση της 

φυσικής προσπάθειας της επίσκεψης των καταστημάτων, αποφυγή του 

συνωστισμού) . Εξετάζοντας τις αγορές από το Διαδίκτυο ως νέα εναλλακτική λύση 

για αγορές από το σπίτι, οι αγοραστές Διαδικτύου θα μπορούσαν να λάβουν πολλά 

από τα παραπάνω οφέλη. Η χαρακτηριστική δημοτικότητα του Διαδικτύου μπορεί να 

αποδοθεί μερικώς στην ευκολία με την οποία οι πελάτες μπορούν να κοσκινίσουν 

απέραντα ποσά πληροφοριών. Το Διαδίκτυο φέρνει την αγορά στον καταναλωτή, ο 

οποίος μπορεί να αγοράσει ουσιαστικά οτιδήποτε κυμαίνεται από λαχανικά  μέχρι 

αυτοκίνητα. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου 

βρίσκονται  μόνο μερικά χτυπήματα του ποντικιού μακριά. Κατά συνέπεια, υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνουν οι αγορές λιγότερο χρονοβόρες. Αποβάλλει επίσης την 

ανησυχία και τις παρενοχλήσεις που συνδέονται με την κυκλοφορία, το ταξίδι, και το 

χώρο στάθμευσης. Επομένως, η επιθυμία των καταναλωτών για ευκολία ενισχύει την 

πιθανότητα  on-line  αγορών. [19] 

 

Επιδίωξη πληροφοριών 

 

Το Διαδίκτυο παρέχει ένα αρχείο πληροφοριών προϊόντων και επιχείρησης. Εάν ο 

Ιστός είναι καλός σε κάτι, αυτό είναι η παρουσίαση τόνων πληροφοριών και η 

διευκόλυνση των ανθρώπων στο στάδιο της ταξινόμησης τους (Schwartz, 1997). Στο 

διαδίκτυο οργανλονονται επίσης οι πληροφορίες για τους καταναλωτές. Καθώς οι 

συγκρίσεις τιμών σε ένα πλούσιο σε πληροφορίες περιβάλλον είναι πολύ εύκολες, 

προσφέροντας  δυνατότητα για αποταμίευση, το οικονομικό κίνητρο για αγορά στον 
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Ιστό θα μπορούσε να είναι ισχυρό. Ως εκ τούτου, η τάση των καταναλωτών για 

επιδίωξη πληροφοριών αυξάνει την πιθανότητα on-line αγορών. [19] 

 

Επιδίωξη διαπραγμάτευσης 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί τους αγοραστές σε ένα κατάστημα είναι η 

προσφορές τιμών. Διάφοροι μελετητές, Blattberg, Buesing, Peacock [60] το 1978  και 

Lichtenstein, Netemeyer, Burton [61], το 1990 εντοπίζουν ένα τμήμα των 

καταναλωτών που είναι επιρρεπείς στη διαπραγμάτευση. Αυτή η ομάδα αγοραστών 

είναι χαρακτηριστικά ενδιαφερόμενη για την αξία και ευαίσθητη στις προσφορές. Το 

Διαδίκτυο μιμείται ένα γιγαντιαίο ταξινομημένο εμπορικό κέντρο υπό την έννοια ότι 

διατίθενται πολλές κατηγορίες προϊόντων (ουσιαστικά οτιδήποτε κυμαίνεται από 

λαχανικά  μέχρι αυτοκίνητα). Ο ανταγωνισμός τιμών στον Ιστό θεωρείται 

εντονότερος απ' ό,τι στη επίγεια αγορά, δεδομένου ότι το κόστος αναζήτησης των 

καταναλωτών μειώνεται σημαντικά. Η αναζήτηση τιμών και η σύγκριση τιμών 

μπορούν να γίνουν σχεδόν αβίαστα. Οι διάφορες μηχανές αναζήτησης, όπως 

shopping bots και ευφυείς πράκτορες επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν σερφ σε 

ένα μεγάλο αριθμό ευκαιριών εντός δευτερολέπτων. Επομένως, επιρρεπείς σε 

διαπραγμάτευση καταναλωτές είναι πιθανό να ψωνίζουν στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, καταναλωτές που επιθυμούν αναζήτηση των διαπραγματεύσεων είναι 

πιθανότερο να είναι αγοραστές Διαδικτύου. [19] 

 

1.3.1.2  Μη-οικονομικά κίνητρα 

 

Τα κίνητρα ικανοποίησης (Hedonistic Motivation) μπορούν να είναι σημαντικοί 

πρόδρομοι της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι Bellenger and Korgaonkar [86] με 

το βιβλίο twofold shopper typology, 1980 διαφοροποιούν τον ψυχαγωγικό αγοραστή 

από το λειτουργικό-οικονομικό αγοραστή. Αντίθετα από τους λειτουργικούς 

αγοραστές, οι ψυχαγωγικοί αγοραστές είναι άτομα που ψωνίζουν για την 

ευχαρίστηση της ίδιας της εμπειρίας αγορών. Οι ψυχαγωγικοί αγοραστές 

απολαμβάνουν τις αγορές ώς μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, ψωνίζουν 

αυθόρμητα, δίνουν υψηλότερη βαρύτητα στο décor καταστημάτων, ξοδεύουν 
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περισσότερο χρόνο ψωνίζοντας, συνεχίζουν τα ψώνια μετά από μια αγορά, και 

προτιμούν τις κλειστές λεωφόρους και τα πολυκαταστήματα. Η ευκολία και τα 

οικονομικά ζητήματα δεν αποτελούν πρώτιστη ανησυχία για αυτό το τμήμα 

αγοραστών,  [19], [86]. 

 

Ποιότητα υπηρεσιών 

 

Σε μια παραδοσιακή λιανική ρύθμιση, η υπηρεσία μετριέται πάντα ως σοβαρός 

παράγοντας που συμβάλλει θετικά στη γενική εμπειρία των αγοραστών. Όταν οι 

αγοραστές αλληλεπιδρούν με μια απρόσωπη οντότητα όπως στην περίπτωση ενός 

εικονικού καταστήματος, η ποιότητα υπηρεσιών φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 

συνεπώς η υπηρεσία που προσφέρεται σε ένα online σύνδεσης κατάστημα λαμβάνει 

μια ελαφρώς διαφορετική μορφή. Οι online αγοραστές πολύ συχνά διαβιβάζουν τις 

ενδείξεις για την ποιότητα υπηρεσιών βασισμένοι σε άυλες ιδιότητες όπως η αρχή 

λειτουργιών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι ενδείξεις αυτές περιλαμβάνουν συνεπή 

πολιτική επιστροφής, και παροχή άμεσων υπηρεσιών μεταξύ των άλλων, ως  

συνθήματα αγοράς για την ποιότητα online υπηρεσίας. Άλλωστε, πλέον χάρη στις 

τεχνολογικές προόδους επιτρέπονται ποικίλες online υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι 

πράκτορες λογισμικού που εγκαθίστανται σε έναν ιστοχώρο καταστημάτων μπορούν 

να επιτρέψουν στους καταναλωτές να καλύψουν αποτελεσματικότερα το σύνολο 

εναλλακτικών λύσεων διαθέσιμων σε ένα σε απευθείας σύνδεση περιβάλλον αγορών. 

Συνεπώς, η παροχή καλής υπηρεσίας αυξάνει τη διεξαγωγή online αγορών. [19] 

 

Βασική εκπαίδευση Διαδικτύου 

 

Το Διαδίκτυο μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές λειτουργίες όπως επικοινωνία, 

συναλλαγή ή/και δίαυλο διανομής. Για τους καταναλωτές, που ψωνίζουν μέσω του 

Ιστού μπορεί να είναι αργό εγχείρημα, ειδικά για εκείνους που δεν είναι οικείοι με 

την πλοήγησή του. Η χρήση του Διαδικτύου ως κανάλι αγορών απαιτεί συγκεκριμένη 

γνώση, τη «βασική εκπαίδευση Διαδικτύου.» Παρατηρείται ότι καταναλωτές με 

διαφορετικά επίπεδα γνώσης καναλιών τείνουν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη 

χρησιμοποίηση του διαδικτύου για λόγους αγορών. Η γνώση καναλιών είναι ο 

ισχυρότερος παράγοντας στο μοντέλο συμπεριφοράς αγοράς των Li, Kuo, και Russel 
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[62]. Οι συντάκτες παρατηρούν ότι οι πεπειραμένοι καταναλωτές τείνουν να 

αντιληφθούν θετικότερα τις χρησιμότητες του online καναλιού, γεγονός που, στη 

συνέχεια, θα έχει έναν θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά αγορών. Ως εκ τούτου, οι 

καταναλωτές που θεωρούνται πεπειραμένοι για το Διαδίκτυο, ως κανάλι, είναι 

πιθανότερο να αγοράσουν on-line από εκείνους που δεν έχουν σχετική εμπειρία, 

δηλαδή η γνώση διαχείρισης internet αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα online αγορών. 

[19] 

 

 

Προγενέστερη online εμπειρία 

 

Μια προσέγγιση «κύκλων ζωής πελατών» θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές 

βρίσκονται σε μια συνεχή online εμπειρία. Έχουν διαφορετικά επίπεδα γνώσης και 

εμπειρίας για το Διαδίκτυο. Η προγενέστερη online εμπειρία ενός καταναλωτή (π.χ., 

online αγορά και επόμενη εμπειρία κατανάλωσης, αλληλεπιδράσεις με τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα, απόκτηση πληροφοριών μέσω του Ιστού) διαδραματίζει 

κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της γενικής κρίσης των WEB συναλλαγών του. Η 

προγενέστερη θετική καταναλωτική  online εμπειρία συμβάλλει στο χτίσιμο της 

εμπιστοσύνης τους στη διεύθυνση των συναλλαγών μέσω αυτού του νέου μέσου. 

Στην περίπτωση της θετικής προγενέστερης online εμπειρίας, η πιθανότητα του 

καταναλωτή να ξαναεπισκεφτεί τον προηγούμενο ιστοχώρο ή έναν περιορισμένο 

αριθμό ιστοχώρων με τους οποίους ο καταναλωτής δεν έχει καμία αρνητική επαφή, 

αυξάνεται. Επομένως, η προγενέστερη θετική καταναλωτική online εμπειρία αυξάνει 

την πιθανότητα online αγορών. [19] 

 

Διαλογικός έλεγχος 

 

Το Διαδίκτυο, ως νέο μέσο, είναι αμφίδρομο, ενεργό και έγκαιρο. Προλαμβάνει την 

ανάγκη για το προσωπικό πωλήσεων. Πολλοί υπάλληλοι πωλήσεων είναι κτήτορες 

διαταγής στην καλύτερη περίπτωση και πολλοί προσβάλλουν πραγματικά τους 

αγοραστές με φτωχούς τρόπους και υποβαθμισμένη υπηρεσία. Πολλοί online 

αγοραστές διασκεδάζουν στο γεγονός ότι μπορούν να διεκπεραιώσουν τη συναλλαγή 

χωρίς να πρέπει να περάσουν από έναν πωλητή. Οι online αγοραστές απολαμβάνουν 
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την αυξημένη αίσθηση ελέγχου τους στον κυβερνοχώρο συγκριτικά με άλλες 

καταστάσεις αγορών. Επομένως, μια επιθυμία για διαλογικό έλεγχο ενισχύει την 

πιθανότητα on-line αγορών [19]. 

 

1.3.1.3 Ψυχογραφικά κίνητρα 

 

προσωπικές αξίες ως κίνητρα online αγορών  

 

To μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης έρευνας online αγορών έχει εστιάσει στον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων των online καταστημάτων που προωθούν την επιτυχία 

Μερικές από αυτές τις μελέτες έχουν αναπτύξει αρκετά αφηρημένες έννοιες όπως 

αξίες αγορών, ποιότητα συστημάτων, ποιότητα πληροφοριών, αντιληπτή 

χρησιμότητα, απόλαυση, και ευκολία χρήσης για να βελτιώσουν τις προβλέψεις για 

τη συμπεριφορά αγορών[43]. Αν και οι παραπάνω έννοιες είναι χρήσιμες στην 

ενίσχυση της κατανόησης των ιδιοτήτων και των οφελών που οι καταναλωτές 

θεωρούν σημαντικά για την επιλογή ενός online καταστήματος, ωστόσο δεν 

εξετάζουν το θέμα των ελλοχευόντων κινήτρων των πελατών , δηλαδή το γιατί 

κάποιες ιδιότητες και οφέλη έχουν σημασία για τους online αγοραστές ως προς τη 

λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων. Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί 

κάποιες μελέτες στις προσωπικές αξίες σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα 

ελλοχεύοντα κίνητρα των πελατών όπως Swinyard (1998),  Erdem και λοιποί (19990,  

Brunso και λοιποί (2004) , Lages και Fernandes (2005) [20], ωστόσο, δεν έχουν 

προσφέρει ένα περιεκτικό πρότυπο για το πώς οι προσωπικές αξίες αποτελούν 

κίνητρο για τους καταναλωτές ώστε να επιδιώξουν ορισμένα οφέλη και να 

εκτιμήσουν ορισμένες ιδιότητες. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών παρέχουν 

διάφορες σημαντικές πρακτικές ιδέες για τους διευθυντές των online καταστημάτων. 

Η μελέτη των Dong-Mo Koo, Jae-Jin Kim, Sang-Hwan Lee [20] προσδιόρισε δύο 

σημαντικές κατηγορίες των πελατών με βάση τις προσωπικές αξίες. 

 

Οι πελάτες στην  πρώτη κατηγορία τηρούν την «μονοπραγματοποίηση» ως στόχο 

ζωής τους. Αυτοί θεωρούν τα χρηστικά οφέλη πολύ σημαντικά, αλλά δεν τοποθετούν 

το ίδιο επίπεδο σημασίας στα αισθητικά οφέλη. Συνεπώς, οι εξωγενείς ιδιότητες 
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(όπως η κατάταξη προϊόντων, η ποιότητα πληροφοριών, και η υπηρεσία 

μεταπωλήσεων) είναι σημαντικές διαστάσεις που υπογραμμίζονται όσον αφορά τους 

πελάτες αυτούς. Για να προσελκύσουν τους πελάτες της πρώτης κατηγορίας, οι 

διευθυντές πρέπει επομένως να δώσουν έμφαση στα λειτουργικά οφέλη που 

προσφέρουν. Οι πελάτες στη δεύτερη κατηγορία τηρούν τον «κοινωνικό 

συνεταιρισμό»  (‘‘social affiliation’’) ως στόχο ζωής τους. Θεωρούν τα χρηστικά και 

αισθητικά οφέλη εξίσου σημαντικά. Συνεπώς, οι διευθυντές οφείλουν να 

υπογραμμίσουν ότι ένα online κατάστημα μπορεί να συμβάλει στο στόχο των 

πελατών τους που αφορά τον κοινωνικό συνεταιρισμό.  Ο τομέας αυτός λοιπόν, που 

έχει να κάνει με το πώς οι προσωπικές αξίες των αγοραστών μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κίνητρο ηλεκτρονικών αγορών αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο για 

μελλοντική μελέτη .[20] 

 

 

Καταναλωτική δυνατότητα για καινοτομίες 

 

Η καταναλωτική δυνατότητα για καινοτομίες ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι 

καταναλωτές κατέχουν μια ευνοϊκή στάση απέναντι στο να δοκιμάσουν τις νέες ιδέες 

ή τις διαφορετικές πρακτικές. Στο βασικό επίπεδο, η προτίμηση αυτή παρακινεί μια 

αναζήτηση της νέας εμπειρίας που υποκινεί το μυαλό και τις αισθήσεις. Οι 

“Outshoppers”, δηλαδή άνθρωποι που ψωνίζουν έξω από τις κατοικήσιμες περιοχές 

τους τείνουν να είναι πιό καινοτόμοι και να γνωρίζουν περισσότερα για τον κόσμο 

εξωτερικά από την κοινότητά τους. Οι γνωστικοί καινοτόμοι, που προτιμούν τη νέα 

εμπειρία που υποκινεί το μυαλό, είναι ως ένα βαθμό φιλόσοφοι και επιλύουν 

προβλήματα [63]. Δεδομένου ότι επιδιώκουν τη νέα εμπειρία, είναι πιθανό να 

θεωρήσουν τη νεότητα της καινοτομίας σημαντική στην απόφαση αγορών. 

 

Το Διαδίκτυο, ως αναδυόμενος τρόπος πωλήσεων, έχει χαρακτηριστικά πολύ 

διαφορετικά από τις παραδοσιακές λιανικές διαδικασίες (π.χ., δημιουργεί τη μακρινή 

εμπειρία αγοράς,  η αυτοματοποιημένη συναλλαγή εξουσιοδοτεί τον καταναλωτή με 

μια αίσθηση του ελέγχου). Λόγω αυτής της «φρεσκάδας,» τείνει να προσελκύσει τους 

καινοτόμους καταναλωτές. Επομένως, προτείνουμε ότι οι καινοτόμοι καταναλωτές 

είναι πιθανότερο να ψωνίσουν στο διαδίκτυο, δηλαδή η καινοτομία ενός ατόμου ως 
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ψυχογραφικό χαρακτηριστικό αποτελεί παράγοντα ώθησης για ηλεκτρονικές 

αγορές.[19] 

 

Αυτοπεποίθηση 

 

Στο μάρκετινγκ, η παραδοσιακή λογοτεχνία λιανικών αγορών προσδιορίζει την 

αυτοπεποίθηση ως μεταβλητή που προαναγγέλει την επιλογή καταναλωτικών 

καναλιών. Σύμφωνα με το Boone [64], οι καινοτόμοι αγοραστές έχουν τη μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από το Ρέυνολντς [65], ο οποίος 

διαπιστώνει ότι οι γεμάτοι αυτοπεποίθηση άνθρωποι τείνουν να ψωνίζουν συχνότερα 

στο σπίτι. Οι αγοραστές από το σπίτι ανήκουν σε μια υψηλότερη από το μέσο όρο 

κοινωνικοοικονομική ομάδα, που μετριέται από την εκπαίδευση, το εισόδημα, τη 

κοινωνική τάξη, και την επαγγελματική θέση [66], [57]. Αυτές οι 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές μπορούν να γίνουν ειδιαίτερα έντονες μεταξύ των 

αγοραστών Διαδικτύου, οι οποίοι είναι προθυμότεροι να διατρέξουν τους κινδύνους 

και να δοκιμάσουν τα νέα πράγματα και λιγότερο συντηρητικοί από τους 

αντίστοιχους των παραδοσιακών καταστημάτων. Σε μια online ρύθμιση, οι αγοραστές 

δεν έχουν την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με έναν πωλητή. Η 

προκύπτουσα έλλειψη σε πραγματικό χρόνο υπηρεσίας και βοήθειας, από μία άποψη, 

απαιτεί από τους καταναλωτές να διαθέτουν αυτοπεποίθηση. Ως εκ τούτου, η 

αυτοπεποίθηση ενός καταναλωτή ευνοεί την αγορά μέσω διαδικτύου [19]. 

 

1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον ηλεκτρονικό 

αγοραστή 

 

Στη σημερινή εποχή ο κόσμος αντιμετωπίζει μια ηλεκτρονική αλλαγή που επηρεάζει 

τον τρόπο επικοινωνίας και μεταβάλλει την αλυσίδα αξιών  από κατασκευαστές και 

λιανικούς έμπορους σε καταναλωτές. Το internet επιφέρει επανάσταση στις 

αγοραπωλησίες καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές μετατρέπονται σε έναν καλά αποδεκτό 

τρόπο για αγορές πολλών ειδών προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 

υπολογιστών και σχετικών εξαρτημάτων, αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών προϊόντων, 

επενδυτικών προϊόντων, ειδών ρουχισμού, λουλουδιών, βιβλίων, μουσικής και 



38 

 

σπιτιών. Το 1998 οι επιχειρήσεις ανέμεναν συναλλαγές προϊόντων και επιχειρήσεων 

μέσω internet αξίας άνω των $ 22 δις. ενώ ο αντίστοιχος αριθμός αναμενόταν στο 

ύψος των $3 τρις. κατά το έτος 2003 (Forrester Research [67]).[21] 

 

Ανάμεσα στους πολυάριθμους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη  της 

αγοράς μέσω internet, κάποιοι σχετίζονται με την τεχνολογική πρόοδο, κάποιοι με 

τον τρόπο κατά τον οποίο ο συνεταιρικός κόσμος έχει αλλάξει αντιλήψεις και κάποιοι 

με τις αλλαγές των τρόπων ζωής των καταναλωτών. Ο συνολικός αριθμός των 

αγοραστών μέσω διαδικτύου έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια και αναμένεται να 

συνεχίσει να αυξάνεται. Ακόμη και καταναλωτές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το 

internet για αγορές ισχυρίζονται ότι το έχουν χρησιμοποιήσει για αναζήτηση 

πληροφοριών που εν τέλει τους οδήγησε σε αγορές από φυσικά καταστήματα. 

Συνοψίζοντας, η βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται και οι 

ηλεκτρονικές αγορές μετατρέπονται σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή δραστηριότητα 

μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Πρόσφατα έχουν διεξαχθεί διάφορες 

βιομηχανικές και ακαδημαϊκές μελέτες που εξετάζουν και σκιαγραφούν τον χρήστη 

internet. Για παράδειγμα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο χρήστης internet είναι νέος 

και μορφωμένος. Αυτό που ακόμη παραμένει σχετικά άγνωστο είναι τα 

χαρακτηριστικά  του αγοραστή μέσω internet. Ενώ είναι χρήσιμο από πλευράς 

μάρκετινγκ και διαφήμισης να σκιαγραφηθεί ο χρήστης internet, ακόμη πιο ουσιώδης 

κρίνεται η κατανόηση του καταναλωτή μέσω διαδικτύου. Παρόλο που οι διευθυντές 

αναγνωρίζουν τη σημασία και την ενδεχόμενη επιρροή του internet στη διαφήμιση, 

στη λιανική πώληση,  στο μάρκετινγκ και σε άλλα σχετιζόμενα πεδία, έχει διεξαχθεί 

σχετικά λίγη έρευνα στη σκιαγράφηση των διαδικτυακών αγοραστών. [21] [67] 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη τηλεφωνική έρευνα στον Καναδά το 

Μάιο του 1999, η οποία περιλάμβανε τυχαία επιλεγμένους αριθμούς από 2000 

νοικοκυριά. Ανάμεσα σε αυτά, οι πλήρως επιτυχείς συνεντεύξεις ήταν επτακόσιες 

ενενήντα. Οι ανταποκρινόμενοι κλήθηκαν αρχικά να απαντήσουν κάποιες γενικές 

ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση internet και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Στη 

συνέχεια απάντησαν ερωτήσεις σχετικά με την αγοραστική τους συμπεριφορά από το 

σπίτι (χρήση καταλόγων, υποκίνηση από διαφημίσεις και τηλεμάρκετινγκ, και 

τηλεοπτικά κανάλια αγοράς αγαθών και υπηρεσιών). Έπειτα, ακολούθησαν 

ερωτήσεις σχετικά με το αν είχαν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Τέλος, 
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απάντησαν μια σειρά από σύντομες ερωτήσεις για να εκτιμηθούν οι στάσεις τους 

( απέναντι στις αγορές στο άμεσο μάρκετινγκ και στις διαφημίσεις), τη συνείδηση 

επώνυμων φιρμών και τιμών, την αποστροφή του ρίσκου, την κλίση για αναζήτηση 

ποικιλίας, την καινοτομία, τη σημασία της άνεσης και την παρορμητικότητα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής ήταν απαραίτητα για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Η εκτενής αυτή μελέτη βοηθά στην 

κατανόηση της διαφοράς των internet αγοραστών από εκείνους που δεν έχουν 

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές[21].  

 

1.4.1 Εξωγενείς παράγοντες 

 

Καταναλωτικά γνωρίσματα 

 

Τα καταναλωτικά γνωρίσματα που είναι ενδιαφέροντα στην κατανόηση γιατί οι 

καταναλωτές ψωνίζουν στο διαδίκτυο, περιλαμβάνουν τους δημογραφικούς 

παράγοντες και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Τέσσερις σχετικοί 

δημογραφικοί παράγοντες ,  ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, και εισόδημα, [68] έχουν μια 

σημαντική επίδραση στη σχέση μεταξύ των τριών βασικών καθοριστικών 

παραγόντων «ευκολία  χρήσης», «χρησιμότητα», και «απόλαυση» και της  

καταναλωτικής στάσης απέναντι στις on-line αγορές.  Η επιρροή της ηλικίας είναι 

αξιοπρόσεχτη μέσω του γεγονότος ότι έναντι των μεγαλύτερων καταναλωτών, οι 

νεώτεροι ενήλικοι, ειδικά εκείνοι κάτω των 25, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 

χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, προκειμένου να 

εντοπίσουν νέα προϊόντα, να αναζητήσουν πληροφορίες προϊόντων, να συγκρίνουν 

και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές λύσεις (wood [68]). Ένας λόγος για αυτό είναι 

ότι οι παλαιότεροι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα οφέλη των διαδικτυακών 

αγορών ως λιγότερα από το κόστος της εξερευνητικής δεξιότητας που απαιτείται για 

να το κάνουν αποτελεσματικά, και επομένως αποφεύγουν τις αγορές στο διαδίκτυο 

[69]. Επιπλέον, οι καταναλωτές νεώτεροι από την ηλικία 25 είναι η ομάδα πιο 

ενδιαφερόμενη στο να διασκεδάζουν ψωνίζοντας. Αποκρίνονται ευνοϊκότερα από 

τους παλαιότερους αγοραστές στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κάνουν 

διασκεδαστικές τις on-line αγορές. Όσον αφορά το γένος, οι άντρες εκφράζουν ένα 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χρησιμοποίηση διάφορων τύπων τεχνολογιών στη 
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διαδικασία αγορών. Είναι θετικότεροι για τη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου ως μέσο 

αγορών, ενώ οι θηλυκοί αγοραστές προτιμούν τη χρησιμοποίηση των καταλόγων για 

να ψωνίσουν στο σπίτι. Ωστόσο, η γυναίκες καταναλωτές που προτιμούν να 

ψωνίσουν στο διαδίκτυο, ψωνίζουν συχνότερα on-line από τους αντίστοιχους άνδρες 

[68]. Η εκπαίδευση διαδραματίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ των 

τριών καθοριστικών παραγόντων και της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις on-

line αγορές.  Οι υψηλότερα μορφωμένοι καταναλωτές είναι πιο άνετοι στη 

χρησιμοποίηση καταστημάτων μη παραδοσιακών, όπως το Διαδίκτυο [68]. Ένας 

λόγος για αυτό είναι ότι η εκπαίδευση συσχετίζεται συχνά θετικά με το επίπεδο ενός 

ατόμου βασικής εκπαίδευσης Διαδικτύου [69]. Ένας τελικός δημογραφικός 

παράγοντας με ενδιαφέρον είναι το εισόδημα. Καταναλωτές με τα υψηλότερα 

οικογενειακά εισοδήματα (επάνω από $75.000 ετησίως) σκοπεύουν να ψωνίζουν on-

line περισσότερο σε σύγκριση με χαμηλού εισοδήματος καταναλωτές. Ο  λόγος για 

αυτό είναι ότι τα υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα συσχετίζονται συχνά θετικά 

με την κατοχή των υπολογιστών, τα επίπεδα πρόσβασης και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  Διαδικτύου των καταναλωτών . Δίπλα σε αυτούς τους δημογραφικούς 

παράγοντες, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως  «πείρα»  [69] έχουν επίσης 

μια επίδραση μετριασμού στη σχέση μεταξύ «της ευκολίας  χρήσης», 

«χρησιμότητας», «απόλαυσης» και της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις 

αγορές στο διαδίκτυο. Η πείρα» ορίζεται ως το επίπεδο ενός ατόμου ως προς τη 

γνώση ή την ικανότητα. Προκειμένου να ψωνίσει κανείς στο διαδίκτυο, απαιτείται 

ένα μη αμελητέο ποσό γνώσης ή ικανότητας. Εκτός από τη βασική γνώση χρήσης 

υπολογιστών, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να μάθουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για να λάβουν τις επιθυμητές πληροφορίες από το διαδίκτυο. Επειδή η 

εκμάθηση αγορών στο διαδίκτυο είναι δαπανηρή και χρονοβόρα για εκείνους που 

είναι άπειροι από υπολογιστές, οι καταναλωτές αυτοί σταθμίζουν τις δαπάνες και τα 

κέρδη πριν αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν στην εκμάθηση των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων. Εκείνοι που έχουν την περισσότερη εμπειρία στις αγορές διαδικτύου 

είναι πιθανό να έχουν τις υψηλότερες δεξιότητες και επομένως να έχουν θετικότερη 

στάση απέναντι στις online αγορές [69] 
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Περιστασιακοί παράγοντες 

 

Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά τα καταναλωτικά κίνητρα για συμμετοχή 

σε on-line αγορές, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη περιστασιακοί παράγοντες. Μια 

ευρεία ποικιλία περιστασιακών πτυχών μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της 

τοποθέτησης και της καταναλωτικής πρόθεσης αγοράς στο διαδίκτυο, με 

σημαντικότερες τη «χρονική πίεση», την «έλλειψη κινητικότητας», τη «γεωγραφική 

απόσταση» και την «ανάγκη για ειδικά στοιχεία». Για τους περισσότερους 

καταναλωτές οι σημαντικές ιδιότητες των on-line αγορών είναι η ευκολία και η 

δυνατότητα πρόσβασης [70]:  επειδή οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίσουν στο 

διαδίκτυο με την άνεση του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, κερδίζουν χρόνο και 

προσπάθεια, και είναι σε θέση να ψωνίσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της 

νύχτας. Ειδικά για τους καταναλωτές που, εξ αιτίας του τους εκτεταμένου ωραρίου 

απασχόλησης, έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, οι on-line αγορές είναι μια 

άριστη ευκαιρία. Κατά συνέπεια, η «χρονική πίεση» του περιστασιακού παράγοντα 

ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στη σχέση μεταξύ τοποθέτησης και πρόθεσης των 

καταναλωτών να ψωνίσουν on-line. Ένας δεύτερος περιστασιακός παράγοντας είναι 

«έλλειψη κινητικότητας». Οι καταναλωτές που δεν είναι ικανοί να ψωνίσουν στα 

παραδοσιακά καταστήματα εξ αιτίας μιας ασθένειας ή άλλων παραγόντων 

ακινητοπόησης, έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν στο διαδίκτυο για να 

εκπληρώσουν τους στόχους αγορών τους. Επιπλέον, για τους καταναλωτές που 

πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για καταστήματα που παρέχουν τα 

απαιτούμενα προϊόντα, οι αγορές στο διαδίκτυο είναι μια πραγματοποιήσιμη 

εναλλακτική για να υπερνικήσουν αυτό το πρόβλημα της «γεωγραφικής απόστασης».  

Ένας τέταρτος περιστασιακός παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της 

τοποθέτησης και της καταναλωτικής πρόθεσης on-line αγοράς είναι η «ανάγκη για τα 

ειδικά στοιχεία». Σε περίπτωση που οι καταναλωτές χρειάζονται να αποκτήσουν 

προσαρμοσμένα προϊόντα, όπως ειδικού μεγέθους ιματισμό ή υποδήματα, που δεν 

είναι διαθέσιμα στα συμβατικά καταστήματα, οι αγορές στο διαδίκτυο είναι μια 

επιλογή που θα τους επιτρέψει να αγοράσουν αυτά τα ειδικά στοιχεία. [70] 

 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντων 
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Οι καταναλωτικές αποφάσεις για το αν πρέπει να ψωνίσουν ή όχι on-line 

επηρεάζονται επίσης από τον τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας υπό εξέταση. Μερικές 

κατηγορίες προϊόντων είναι καταλληλότερες για on-line από άλλες κατηγορίες. Η 

έλλειψη φυσικής επαφής και βοήθειας στις αγορές στο διαδίκτυο είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει αυτήν την καταλληλότητα. Ένας άλλος παράγοντας είναι 

η ανάγκη να γίνει αισθητό, να αγγιχτεί, να μυριστεί, ή να δοκιμαστεί το προϊόν, το 

οποίο δεν είναι δυνατό κατά την αγορά on-line. Μετά από αυτό, τα σαφώς 

τυποποιημένα και εξοικειωμένα προϊόντα όπως τα βιβλία, μαγνητοταινίες, CD, 

παντοπωλεία, και λουλούδια, έχουν υψηλότερη πιθανότητα να εξεταστούν για αγορά  

στο διαδίκτυο, ειδικά δεδομένου ότι η ποιοτική αβεβαιότητα σε τέτοια προϊόντα είναι 

ουσιαστικά  απούσα, και δεν απαιτείται καμία φυσική βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, 

τα προϊόντα προσωπικής προσοχής όπως άρωμα και λοσιόν, ή τα προϊόντα που 

απαιτούν την προσωπική γνώση ή εμπειρία όπως υπολογιστές και αυτοκίνητα, είναι 

λιγότερο πιθανό να εξεταστούν για αγορές on-line. Κατά συνέπεια, εάν η προσωπική 

αλληλεπίδραση με έναν πωλητή απαιτείται για το προϊόν υπό εξέταση, η 

καταναλωτική πρόθεση για αγορά στο διαδίκτυο είναι χαμηλή. Επιπλέον, εάν οι 

καταναλωτές χρειάζονται για δοκιμή το υπό εξέταση προϊόν, ή έχουν την ανάγκη να 

αισθανθούν, να αγγίξουν ή να μυρίσουν το προϊόν, κατόπιν η πρόθεσή τους να 

ψωνίσουν on-line είναι επίσης χαμηλή.  Εντούτοις, σε περίπτωση τυποποιημένων και 

εξοικειωμένων αγαθών, ή προϊόντων ειδικής ευαισθησίας που απαιτούν ένα επίπεδο 

μυστικότητας και ανωνυμίας, η καταναλωτική πρόθεση αγοράς στο διαδίκτυο είναι 

υψηλή . [22] 

 

1.4.2 Δημογραφικοί παράγοντες 

 

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

 

Παρά τη ραγδαία αύξηση των νέων χρηστών internet, το κοινωνικοοικονομικό τους 

προφίλ δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστικές αλλαγές.  Στους Internet χρήστες 

συνεχίζουν να παρατηρούνται νέα και καλά μορφωμένα άτομα με εισόδημα άνω του 

μέσου όρου αν και η ανομοιογένεια βαθμιαία εξαφανίζεται.  Ο μέσος όρος ηλικίας 

των χρηστών Internet είναι  35 χρονών και περισσότεροι από τους μισούς κατέχουν 
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πτυχία ανώτερης βαθμίδας. Τέλος, γυναίκες αποτελούν μόνο το 38 τοις εκατό. Η ίδια 

μελέτη έδειξε ότι οι καταναλωτές από το σπίτι είναι νεώτεροι από τους καταναλωτές 

μέσω φυσικών καταστημάτων. Σε όμοιο συμπέρασμα καταλήγει και παλαιότερη 

έρευνα Darian. [58], [21]   

 

 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά και κουλτούρα 

 

Λίγες σχετικά διαφορές εντοπίστηκαν ανάμεσα σε χώρες ομογενούς γεωγραφικής 

περιοχής. Στην πλειοψηφία των κριτηρίων, οι χώρες εντός μιας γεωγραφικής 

περιοχής παρουσίαζαν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Οποιαδήποτε 

ανομοιογένεια υπήρχε εντός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για επιπρόσθετη έρευνα στην κατανόηση 

δευτερευόντων διαφορών μεταξύ γειτονικών χωρών. 

 

Διαφορές σε αντιλήψεις, στάσεις, απόψεις και αγοραστικής συμπεριφοράς μπορούν 

να ποικίλλουν ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές και τα επίπεδα χρήσης του 

internet. Ευρήματα ερευνών συμβάλλουν σε μια καλύτερη κατανόηση για το πώς το 

περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να καλύψει 

διαφορές τόσο στη μικρο-αγορά όσο και στη μακρο-αγορά. 

 

Αν η πλειοψηφία των αγοραστών μέσω internet μοιράζεται κοινά σε ηλικία, φύλο και 

απασχόληση σε διεθνές επίπεδο, προωθεί την εμφάνιση του «τυπικού» παγκόσμιου 

Internet  καταναλωτή. Είναι γεγονός ότι η Internet τεχνολογία έχει εξαπλώσει μία 

παγκόσμια κουλτούρα που βασίζεται στην αυξανόμενη αλληλοσύνδεση τοπικών 

κουλτουρών ανεξάρτητα από γεωγραφικές τοποθεσίες. Η τηλεόραση αποτελεί μία 

κεντρική πηγή που δημιουργεί ένα τύπο παγκόσμιου εμπορικού κέντρου, και το 

internet έχει εμφανιστεί ως μία δεύτερη πηγή.[22] 

 

Αν μια παγκόσμια αγορά έχει αναδείξει έναν παγκόσμιο καταναλωτή, η τυποποίηση 

των προϊόντων και των πρακτικών μάρκετινγκ μετατρέπεται σε μια ελκυστική 

πρόταση. Η μεταχείριση ολόκληρης της αγοράς δυνητικών καταναλωτών με μια 

ομοιόμορφη στρατηγική είναι φτηνότερη και πιο γρήγορα υλοποιήσιμη σε σχέση με 
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την υιοθέτηση πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι διαφημιστές συχνά επιλέγουν 

αυτή τη στρατηγική για να δημιουργήσουν διεθνώς τυποποιημένες διαφημιστικές 

εκστρατείες[22]. 

Παρόλα αυτά, μια εναλλακτική οπτική προτείνει ότι η τυποποίηση των καταναλωτών 

είναι σπανίως εφικτή. Πολιτιστικές αποκλίσεις και τοπικές αγοραστικές διαφορές 

έχουν σημειωθεί έντονα στη βιβλιογραφία των διεθνών επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, ο Lynch [22] υποστηρίζει ότι ενώ μπορούν να υπάρχουν παγκόσμια 

προϊόντα και παγκόσμιες φίρμες, δεν υπάρχουν παγκόσμιοι άνθρωποι και ότι τα 

κίνητρα για τη χρήση των προϊόντων είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι, μπορεί να είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθούν καταναλωτικές στρατηγικές  αγοραστικά  

προσανατολισμένες (market-oriented strategies) ανά παγκόσμια  τμήματα και να τις 

προεκτείνουν με προϊόντα που ικανοποιούν συγκεκριμένες χωρικές ανάγκες. 

Συνοπτικά, αντιλήψεις, στάσεις και αγοραστικές προτιμήσεις αγοραστών μέσω 

Internet σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να εξαρτώνται από σημαντικές 

μεταβλητές μακρο και μικρο-επιπέδου. Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας θα έπρεπε να προσαρμόζεται σύμφωνα με τον τύπο του κάθε ατόμου που 

την επισκέπτεται. Η απόκτηση του προφίλ των παγκόσμιων χρηστών Internet 

αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατασκευή ιστοσελίδας με περιεχόμενο κατάλληλο 

για διαφορετικούς αγοραστές. [22] 

Με στόχο τον εντοπισμό των αποκλίσεων μεταξύ online αγοραστών, ένα σύνολο από 

515 συμμετέχοντες είκοσι διαφορετικών χωρών χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα από 

τοπικά γραφεία μιας συμβουλευτικής εταιρείας διεθνούς management. Μεταξύ 

Νοεμβρίου 1999 και Ιανουαρίου 2000, εφαρμόζοντας μια διαδικασία τυχαίας 

επιλογής, η ερευνητική ομάδα επικοινώνησε με τα άτομα αυτά που αντιπροσώπευαν 

διαφορετικά δημογραφικά προφίλ online αγοραστών και τους ζήτησε να 

συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια μελέτη αγορών  μέσω Ίντερνετ. [22] 

 

Βρέθηκαν  δραματικές διαφορές στη συμπεριφορά online αγοράς ανάμεσα σε 

δυναμικούς και μη δυναμικούς χρήστες Internet. Ο όρος «δυναμικοί χρήστες 

Internet» («power Internet users») αναφέρεται σε εκείνους που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο καθημερινά, ενώ όρος "non-power users" σε εκείνους που χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο λιγότερο από κάθε μέρα. Όσο περισσότερο χρόνο περνά το κάθε άτομο 

online, τόσο περισσότερη είναι και η αγοραστική του δραστηριότητα. Οι μη 
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δυναμικοί  χρήστες  τηρούσαν λιγότερο θετική στάση απέναντι στο Internet και ήταν 

λιγότερο σίγουροι σχετικά με το πώς  πρέπει να αγοράζουν μέσω ιστοσελίδας, 

περισσότερο επιφυλακτικοί για τα προϊόντα του ιστού και λιγότερο αφοσιωμένοι 

ώστε να επιστρέψουν σε εκείνα τα site και να ολοκληρώσουν μια αγορά.  Τοπικές 

διαφορές εντοπίστηκαν σε κάθε κριτήριο εκτός από τις τάσεις των ατόμων στην 

ανάληψη ρίσκου.[22]  Η Βόρεια Αμερική ξεχωρίζει μοναδικά από κάθε άλλη περιοχή, 

επειδή διέφερε από αυτές τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βαθμολογημένη κλίμακα. Οι 

βόρειο-Αμερικανοί έχουν στενότερη σχέση με το Internet, λιγότερο φόβο για τον Ιστό, 

απολαμβάνουν περισσότερο τις αγορές και αναζητούν επώνυμα προϊόντα 

περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη χώρα ή περιοχή. Είχαν την περισσότερη 

εμπιστοσύνη και παρουσίασαν την υψηλότερη αφοσίωση να επιστρέψουν σε 

ιστοσελίδες για διεξαγωγή αγορών. Για το λόγο αυτό, η δόμηση ενός παγκόσμιου 

Ιστού αποθεμάτων βάσει των προτιμήσεων βόρειο-Αμερικανών δε θα ήταν 

αξιοσύστατη.  Η περίπτωση της Ασίας ξεχωρίζει επίσης στην ανάλυση. Τα άτομα του 

ασιατικού δείγματος γενικά βρίσκουν ευχαρίστηση στο να ψωνίζουν και έχουν την 

εντονότερη ζήτηση για επώνυμα προϊόντα. Ωστόσο, έχουν τις λιγότερο θετικές 

στάσεις απέναντι στο Δίκτυο, χαμηλή πρόθεση να αγοράσουν και να επιστρέψουν σε 

ιστοσελίδες και τον υψηλότερο βαθμό φόβου για τις online αγορές. Η προσθήκη της 

μακρο κατάτμησης μεταβλητών για τις τρεις ευρύτερες περιοχές παγκοσμίως 

εξηγούσε κυρίως διαφορές στα μέτρα ικανοποίησης. Ευρήματα σαν αυτά προσθέτουν 

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

αγοράς ως προς το βαθμό διαφοροποίησης των καταναλωτών πριν την κατασκευή 

μιας στρατηγικής online αγοράς. [71], [22] 

 

Παράγοντες ηλικίας και νεωτεριστικών απόψεων 

 

Όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά νεότερων  και μεγαλύτερων σε ηλικία 

online καταναλωτών με διαμεσολαβητή τις στάσεις τους απέναντι στις διαδικτυακές 

αγορές διεξήχθη έρευνα από τους Patricia Sorce, Victor Perotti και Stanley Widrick 

[23] πάνω σε περισσότερους από 300 φοιτητές και μέλη προσωπικού στο Rochester 

Institute of Technology, Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τις 

εμπειρίες τους σε online αγορές για 17 προϊόντα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ 

οι μεγαλύτεροι ηλικιακά online καταναλωτές ψάχνουν για σημαντικά λιγότερα 
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προϊόντα από ό,τι οι νεότεροι, τελικά αγοράζουν το ίδιο με τους νεότερους 

καταναλωτές. Υποκειμενικοί παράγοντες δικαιολογούν περισσότερη ποικιλία σε 

online ερευνητική συμπεριφορά. Η ηλικία εξηγεί περισσότερη διακύμανση σε 

αγοραστική συμπεριφορά εφόσον ο καταναλωτής έχει ήδη ψάξει το προϊόν online.  

 

Εν συντομία, τα καταναλωτικά κίνητρα των online αγορών ποικίλλουν αλλά μπορούν 

να ταξινομηθούν ευρέως σε κίνητρα προσανατολισμένα βάσει του στόχου (άνεση, 

επίτευξη μιας καλής ευκαιρίας και κίνητρα για απόκτηση νέων πληροφοριών σχετικά 

με μια περιοχή ενδιαφέροντος). Μεγάλο μέρος πρόσφατης έρευνας σε συμπεριφορά 

διαδικτυακών αγορών έχει επικεντρωθεί στην πρόβλεψη του τύπου του καταναλωτή 

που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το internet για να αναζητήσει και να 

αγοράσει προϊόντα .[23] 

 

 Οι Bellman et al. [72] μελέτησαν σε βάθος το αν ένα άτομο θα αγόραζε on line ή όχι. 

Οι συγγραφείς αυτοί συμπέραναν ότι δημογραφικές μεταβλητές όπως εισόδημα, 

μόρφωση και ηλικία ασκούν μέτρια επιρροή στη συγκεκριμένη απόφαση. Βρήκαν ότι 

ο πιο καθοριστικός παράγοντας αγοράς στον ιστό ήταν προηγούμενη συμπεριφορά 

της μορφής παλαιότερων online αγορών. «Από τη στιγμή που κάποιοι είναι online το 

αν θα αγοράσουν εκεί και πόσο θα ξοδέψουν έχει περισσότερο να κάνει με το αν τους 

αρέσει να αγοράζουν online και το κατά πόσο ο χρόνος που έχουν για αγορές είναι 

περιορισμένος» Bellman [72]. Αυτό έρχεται σε συνέπεια με τον Forrester που 

συμπέρανε ότι «δημογραφικοί παράγοντες όπως ηλικία, φυλή και γένος δεν έχουν 

τόση σημασία όσο οι στάσεις του καταναλωτή απέναντι στην τεχνολογία». Ωστόσο, 

έρευνα στο Rochester Institute of Technology [23] έδειξε ότι η ηλικία επηρεάζει την 

πιθανότητα να αγοράσει κανείς online εφόσον ο καταναλωτής έχει ήδη ψάξει το 

προϊόν online. Ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές ήταν πιο απίθανο να 

ψάξουν για ένα προϊόν online, δεδομένου ότι το έχουν κάνει βρέθηκε πιο πιθανό να 

το αγοράσουν online από ό, τι νεότεροι καταναλωτές.[23], [72] 
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1.4.3 Χρηστικοί  παράγοντες  

 

Έννοιες βασισμένες στη θεωρία του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας, Technology 

Acceptance Model (TAM) 

 

 

Χρησιμότητα 

 

Ως «χρησιμότητα» ορίζεται η αντίληψη του ατόμου ότι χρησιμοποιώντας τη νέα 

τεχνολογία θα ενισχύσει ή θα βελτιώσει την απόδοσή του/της [73]. Εφαρμόζοντας 

αυτόν τον καθορισμό στο ερευνητικό πλαίσιο, ως νέα τεχνολογία μπορούν να 

θεωρηθούν οι αγορές στο διαδίκτυο, και ως απόδοση του ατόμου η έκβαση της online 

εμπειρίας αγορών. Έτσι, η «χρησιμότητας» αναφέρεται καταναλωτικές αντιλήψεις ότι 

η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου ως μέσο αγορών ενισχύει την έκβαση της εμπειρίας 

αγορών τους.  Αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη  στάση των καταναλωτών απέναντι 

στις on-line αγορές και την πρόθεσή τους να ψωνίσουν στο διαδίκτυο. [73], [23] 

 

Οι δομές του προτύπου TAM προτείνουν έναν αδύναμο άμεσο σύνδεσμο μεταξύ της 

χρησιμότητας και της τοποθέτησης, και έναν ισχυρό άμεσο σύνδεσμο μεταξύ της 

χρησιμότητας και της πρόθεσης [73]. Αυτό εξηγείται με τη δημιουργία πρόθεσης των 

καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν μια τεχνολογία επειδή είναι χρήσιμη, ακόμη και 

αν δεν είχαν θετική επίπτωση προς τη χρησιμοποίηση.  Εκτός από αυτό, η 

χρησιμότητα συνδέεται επίσης με την ευκολία χρήσης ως προς τον  καθορισμό της 

καταναλωτικής στάσης απέναντι στις online αγορές. Σύμφωνα με τις δομές TAM, η 

χρησιμότητα επηρεάζεται από την ευκολία  χρήσης, επειδή όσο ευκολότερο είναι να 

χρησιμοποιηθεί  μια τεχνολογία τόσο πιο χρήσιμη μπορεί να είναι [73]. Στο πλαίσιο 

αυτό, περιλαμβάνονται δύο λανθάνουσες διαστάσεις της έννοιας της  χρησιμότητας: 

«καταναλωτική απόδοση της επένδυσης», και «τελειότητα υπηρεσιών»[23]. Και οι 

δύο διαστάσεις είναι εξωγενείς βασισμένες στην αξία αντιλήψεις και χρησιμεύουν ως 

οι δείκτες απόδοσης για τις αγορές στο διαδίκτυο. Η καταναλωτική απόδοση της 

επένδυσης είναι η αντιληπτή επιστροφή στις γνωστικές, συμπεριφοριστικές, ή 

οικονομικές επενδύσεις που γίνονται από τον καταναλωτή. Με την επένδυση σε έναν 

υπολογιστή και την εκμάθηση ηλεκτρονικών αγορών, ο καταναλωτής αναμένει ένα 
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επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως μια online αναζήτηση ή αγορά Ιστού. Εάν αυτή η 

επιστροφή ικανοποιεί τις προσδοκίες τους, η καταναλωτική χρησιμότητα του 

Διαδικτύου ως μέσο αγορών θα είναι θετική. 

 

Η «τελειότητα υπηρεσιών» είναι η καταναλωτική εκτίμηση των παρεχόμενων 

υποσχέσεων και των εκτελεσθέντων λειτουργιών. Η τελειότητα υπηρεσιών λειτουργεί 

ως ένα ιδανικό και ένα πρότυπο ενάντια στο οποίο διαμορφώνονται τελικά οι κρίσεις   

[23]. Εάν οι on-line αγορές συναντούν αυτό το ιδανικό διευκολύνοντας τον 

καταναλωτή να ολοκληρώσει το στόχο αγορών που έχει καθορίσει να εκτελέσει, 

κατόπιν ο καταναλωτής θα κρίνει την απόδοση αγορών Διαδικτύου θετικά.  Αυτό 

οδηγεί σε θετικές αντιλήψεις σχετικά με τη χρησιμότητα των on-line αγορών.[23] 

 

 

Ευκολία χρήσης 

 

Ως  ευκολία  χρήσης ορίζεται η αντίληψη του ατόμου ότι η χρησιμοποίηση της νέας 

τεχνολογίας θα είναι χωρίς προσπάθεια [73]. Εφαρμόζοντας αυτό στο ερευνητικό 

πλαίσιο, η ευκολία χρήσης αντιπροσωπεύει την καταναλωτική αντίληψη ότι  οι 

αγορές στο Διαδίκτυο θα χρειαστούν έναν ελάχιστο βαθμό προσπάθειας. Ενώ η 

χρησιμότητα αναφέρεται στις καταναλωτικές αντιλήψεις σχετικά με την έκβαση της 

online εμπειρίας αγορών, η ευκολία χρήσης αναφέρεται στις αντιλήψεις τους σχετικά 

με τη διαδικασία που οδηγεί στην τελική έκβαση online αγορών. Με έναν 

απλουστευμένο τρόπο, μπορεί να δηλωθεί ότι η χρησιμότητα υποδηλώνει το πόσο 

αποτελεσματικές είναι για τους καταναλωτές  οι αγορές στο διαδίκτυο για την 

απίτευξη των στόχων τους, και η ευκολία  χρήσης υποδηλώνει το πόσο εύκολο είναι 

να χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο ως μέσο αγορών. Σύμφωνα με τις δομές κατά TAM, 

η ευκολία χρήσης έχει μια διπλή επίδραση, άμεση καθώς επίσης και έμμεση, στην 

πρόθεση του καταναλωτή να ψωνίσει ηλεκτρονικά. Η έμμεση επίδραση στην 

πρόθεση γίνεται μέσω της χρησιμότητας, όπως εξηγείται ήδη στο προηγούμενο 

τμήμα. Η άμεση επίδραση εξηγείται από το γεγονός ότι σε συμπεριφοριστικές  

αποφάσεις οι καταναλωτές προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την προσπάθεια στις 

δραστηριότητές τους, όπως είναι επίσης η περίπτωση με τις καταναλωτικές 

αντιλήψεις σχετικά με τη ευκολία χρήσης: η αντίληψη ότι οι ηλεκτρονικές αγορές θα 
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είναι χωρίς προσπάθεια [23]. Όσο ευκολότερη και πιο αβίαστη είναι μια τεχνολογία, 

τόσο πιθανότερο είναι για τους καταναλωτές να σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν 

αυτήν την τεχνολογία. 

 

Κατανοώντας ότι η ευκολία χρήσης επηρεάζει την καταναλωτική τοποθέτηση και 

πρόθεση on-line  αγοράς, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι λανθάνουσες 

διαστάσεις αυτής της έννοιας στη ρύθμιση Διαδικτύου.  Σύμφωνα με τις θεωρητικές 

δομές TAM, η ευκολία χρήσης ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στα πρώτα στάδια της 

εμπειρίας χρηστών με μια τεχνολογία ή ένα σύστημα [73]. Μετά από αυτό,  ο 

Venkatesh ([74], p. 343) δήλωσε: «.. Με την αυξανόμενη άμεση εμπειρία με το 

σύστημα στόχο, τα άτομα ρυθμίζουν τη χαρακτηριστική τους ευκολία χρήσης του 

συστήματος για να πετύχουν την αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα». Υπονοώντας 

ότι εάν οι καταναλωτές γίνουν πιο πεπειραμένοι με το Διαδίκτυο, θα ρυθμίσουν τις 

αντιλήψεις τους σχετικά με τη ευκολία  χρήση του Διαδικτύου ως μέσο αγορών σε 

μια θετική κατεύθυνση. Εκτός από την έννοια «εμπειρία» με την τεχνολογία ή το 

σύστημα, τρεις άλλες λανθάνουσες διαστάσεις της έννοιας  «ευκολία χρήσης» 

ενσωματώνεται στο πλαίσιο: ο «έλεγχος», ο «βαθμός διασκέδασης χρήσης 

υπολογιστή» (playfulness υπολογιστών), και η «ανησυχία υπολογιστών» [74] «Ο 

έλεγχος» αφορά την αντίληψη ενός ατόμου για τη διαθεσιμότητα της γνώσης, των 

πόρων, και των ευκαιριών που απαιτούνται για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, στην προκειμένη περίπτωση ηλεκτρονική αγορά. Ο βαθμός 

διασκέδασης χρήσης υπολογιστή είναι ο βαθμός γνωστικού αυθορμητισμού στις 

αλληλεπιδράσεις με υπολογιστές.  Τα εύθυμα άτομα μπορούν να τείνουν να 

υποτιμήσουν τη δυσκολία των μέσων ή της διαδικασίας των on-line αγορών, επειδή 

πολύ απλά απολαμβάνουν τη διαδικασία και δεν την αντιλαμβάνονται ως επίπονη 

έναντι εκείνων που είναι λιγότερο εύθυμοι [74]. «Η ανησυχία υπολογιστών» ορίζεται 

ως η ανησυχία ή ακόμα και ο φόβος ενός ατόμου όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με την 

πιθανότητα χρησιμοποίησης υπολογιστών. Αυτό επηρεάζει τις  καταναλωτικές 

αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία χρήσης του Διαδικτύου ως μέσο αγορών με έναν 

αρνητικό τρόπο, καθώς η χρησιμοποίηση ενός υπολογιστή είναι μια από τις 

απαραίτητες απαιτήσεις για on-line αγορές.[74] 
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Συμπληρωματικά με αυτές τις τέσσερις λανθάνουσες διαστάσεις, τα «χαρακτηριστικά 

περιοχών» όπως οι λειτουργίες αναζήτησης, η ταχύτητα φόρτωσης, και η πλοήγηση, 

παίζουν επίσης ένα ρόλο στη διαμόρφωση της ευκολίας χρήσης. Ωστόσο, επειδή τα 

χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν μόνο την ευκολία  χρήσης ενός συγκεκριμένου 

ιστοχώρου ή online καταστήματος, και όχι του Διαδικτύου ως μέσου αγορών γενικά, 

επιλέγεται να μην συμπεριληφθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στο παρόν κεφάλαιο.[24] 

  

Ευχαρίστηση 

 

Δίπλα στα στοιχεία για τον κρίσιμο ρόλο του εξωγενούς κινήτρου για τη χρήση 

τεχνολογίας, υπάρχει ένα σημαντικό σώμα θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων 

αναφορικά με τη σημασία του ρόλου του εγγενούς κινήτρου [73]. Το εγγενές κίνητρο 

για τις διαδικτυακές αγορές συλλαμβάνεται από την έννοια της απόλαυσης. Η 

εγγενής αξία ή η απόλαυση προέρχεται από την εκτίμηση μιας εμπειρίας ως προς τη 

χάρη, αγνοώντας οποιαδήποτε άλλη συνέπεια στην οποία μπορεί να οδηγήσει. 

Εφαρμόζοντας αυτό στο ερευνητικό πλαίσιό μας, η απόλαυση προκύπτει 

περισσότερο από τη διασκέδαση και το playfulness της εμπειρίας online αγορών, 

παρά από την ολοκλήρωση στόχου αγορών. Η αγορά αγαθών μπορεί να είναι τυχαία 

στην εμπειρία on-line.  Κατά συνέπεια, η απόλαυση απεικονίζει τις καταναλωτικές 

αντιλήψεις σχετικά με την πιθανή ψυχαγωγία των αγορών Διαδικτύου. Η απόλαυση 

θεωρήθηκε συνεπής και ισχυρός προάγγελος της στάσης απέναντι στις on-line αγορές 

από τους Childers et al. [88] Εάν οι καταναλωτές απολαμβάνουν την on-line εμπειρία 

αγορών τους, έχουν μια θετικότερη στάση απέναντι στιε διαδικτυακές αγορές, και 

είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν το Διαδίκτυο ως  μέσο αγορών [24]. 

 

 

Παρελθοντική εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών 

 

Σχετικά με τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στις online αγορές και την 

αγοραστική τους συμπεριφορά πραγματοποιήθηκε έρευνα το 2004 χρησιμοποιώντας 

τη θεωρία της αιτιολογημένης δράσης. Με συνεντεύξεις εστιασμένες σε ομάδες του 

Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ohio, USA καθώς 

και μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης αναγνωρίστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
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θέματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές που σκόπευαν να αγοράσουν 

ηλεκτρονικά είχαν πιο θετικές στάσεις από φοιτητές που δεν είχαν τέτοια πρόθεση. 

Έδειξαν επίσης ότι η χρήση internet και η κατάσταση απασχόλησης είχαν σημαντική 

επιρροή στις θέσεις των φοιτητών απέναντι στις online αγορές. 

 

Η πλειοψηφία των ανταποκρινόμενων είχαν εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστές (98%), 

είχαν μηνιαία διαθέσιμα εισοδήματα πάνω από $100 (68%) και χρησιμοποιούσαν το 

internet συχνότερα από περιστασιακά (84%). Οι ανταποκρινόμενοι εκπροσωπούσαν 

κάθε πανεπιστημιακή βαθμίδα σχεδόν ισότιμα . Λίγο παραπάνω από το μισό (68%) 

είχε πρόσβαση σε αυτοκίνητο, ενώ περίπου το 50% ήταν και απασχολούμενοι εκτός 

από φοιτητές.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η μελέτη υποστήριζε την κατά Fishbein και Ajzen 

[78] Θεωρία της Αιτιολογημένης Συμπεριφοράς δηλώνοντας ότι οι στάσεις και οι 

προθέσεις σχετίζονται. Οι φοιτητές που προτίθενταν να ψωνίσουν online προϊόντα 

ενδυμασίας είχαν σημαντικά θετικότερες στάσεις από άλλους που δεν είχαν τέτοια 

πρόθεση. Δεδομένης της σημασίας των στάσεων στις online αγορές , η εκπαίδευση 

των φοιτητών και η βελτίωση ή αλλαγή αυτών των στάσεων θα μπορούσε να αλλάξει 

τις προθέσεις τους για online αγορές. Η καλή κατάσταση των προϊόντων, η καλή τιμή, 

η άνεση , η ασφαλής πληροφορία πιστωτικής κάρτας, η καλή ποιότητα και η εύκολη 

πολιτική επιστροφής είναι περιοχές στις οποίες οι online πωλητές μπορούν να 

επικεντρωθούν προκειμένου να βελτιώσουν τις στάσεις των καταναλωτών και έτσι να 

αυξήσουν τις προθέσεις τους να αγοράσουν online. Ουσιαστικό ρόλο εκδήλωσαν 

κάποιες δημογραφικές μεταβλητές, όπως η χρήση internet και η κατάσταση 

απασχόλησης που επηρέαζαν θετικά τις στάσεις των καταναλωτών, ενώ αντίστροφα 

η πρόσβαση αυτοκινήτου παρουσίασε αρνητική επιρροή στη θέση απέναντι στις 

ηλεκτρονικές αγορές αφού αύξανε τις προτιμήσεις των καταναλωτών για φυσικά 

καταστήματα. Η προηγούμενη εμπειρία των φοιτητών σε online καταστήματα επίσης 

επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό θετικά τη στάση τους απέναντι στις ηλεκτρονικές 

αγορές. Συγκεκριμένα, η ανάλυση συχνοτήτων έδειξε ότι περίπου το 88% των 

ανταποκρινόμενων που είχε παρελθοντική εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών ήταν 

ικανοποιημένοι με τις αγορές αυτές.[25], [78] 
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1.4.4 Ψυχολογικοί παράγοντες 

 

Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά  

Τα παραπάνω κεφάλαια περιέγραψαν τους αγοραστές μέσω internet ως νέους, 

αρσενικού φύλου, εισοδήματος άνω του μέσου όρου με άνω του μέσου όρου βαθμίδα 

απασχόλησης, καινοτομικούς και παρορμητικούς, που κατηγοριοποιήθηκαν ως 

ψυχαγωγικοί αγοραστές. Ως ψυχαγωγικοί αγοραστές αντιμετωπίζουν τις αγορές ως 

μια άνετη δραστηριότητα  και απολαμβάνουν να αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους σε αυτή.  Επίσης, κάποιες μελέτες σχετικά με  αγοραστές από το σπίτι βρήκαν 

ότι οι αγοραστές αυτοί απολαμβάνουν τα ψώνια όπως οποιοσδήποτε άλλος 

αγοραστής και κάποιες φορές πραγματοποιούν συχνότερες αγορές από πολλούς 

άλλους [57,65].  Δίνοντας βάση σε αυτές τις παρατηρήσεις σχετικά με τους 

αγοραστές από το σπίτι και στην υπόθεση ότι οι ηλεκτρονικοί αγοραστές είναι 

ψυχαγωγικοί αγοραστές, προωθείται η  άποψη ότι οι ηλεκτρονικοί αγοραστές έχουν 

θετικότερη στάση απέναντι στις αγορές σε σχέση με τους αγοραστές μέσω φυσικών 

καταστημάτων. 

 

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο τυπικός διαδικτυακός αγοραστής δε διαφέρει 

από έναν τυπικό χρήστη διαδικτύου. Η διαπίστωση ότι ο διαδικτυακός αγοραστής 

είναι μεγαλύτερος σε ηλικία και εισπράττει υψηλότερο εισόδημα από τον μέσο 

χρήστη internet δεν είναι κάτι προφανές και έχει δυσνόητες διοικητικές επιπτώσει  Οι 

μελέτες αποκάλυψε επίσης ότι ο διαδικτυακός αγοραστής επιζητά την άνεση και είναι 

πιο  καινοτομικός, περισσότερο παρορμητικός και λάτρης της ποικιλίας σε σχέση με 

τον παραδοσιακό αγοραστή. Ωστόσο, ο αγοραστής μέσω internet δε διαφέρει από τον 

μη αγοραστή όσον αφορά τη συνείδηση επώνυμων φιρμών και τιμών. Ο αγοραστής 

μέσω internet έχει επίσης θετική στάση απέναντι στο άμεσο μάρκετινγκ και τη 

διαφήμιση. Ένα τέτοιο προφίλ μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για ένα διευθυντή 

μάρκετινγκ ή διαφήμισης που αναπτύσσει στρατηγικές για διαδικτυακό μάρκετινγκ. 

[65] 

Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησίμευαν πολύ στην καθοδήγηση του προσδιορισμού 

των αγορών στόχου για ιστοσελίδες δικτυακών συναλλαγών καθώς και για 

συντονισμό της τοποθέτησης τους με τα οφέλη που προσφέρουν στους διαδικτυακούς 

αγοραστές. Τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών αγοραστών καθιστούν την 
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προώθηση και το λανσάρισμα νέων προϊόντων σε ιδανικές τεχνικές δικτυακού 

μάρκετινγκ. Η προώθηση θα μπορούσε να προσελκύσει διαδικτυακούς αγοραστές 

καθώς είναι πιθανότεροι να πραγματοποιήσουν παρορμητικές αγοραστικές αποφάσεις 

και το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος μπορεί να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

διαδικτυακούς  αγοραστές, καθώς αναζητούν διαρκώς καινούρια πράγματα. Η 

ποικιλία και η άνεση αποτελούν παράγοντες κλειδιά που θα μπορούσε να προσφέρει 

μια ιστοσελίδα στους διαδικτυακούς αγοραστές. Επίσης, είναι απαραίτητο να 

παρέχεται λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα σε πιθανούς αγοραστές, 

λόγω του ότι δεν είναι πιθανό να κρίνουν την ποιότητα ενός προϊόντος βασισμένοι 

μόνο στην τιμή και στην επωνυμία της φίρμας. [65] 

 

Περαιτέρω διερεύνηση θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων 

αναγκών και προσδοκιών των διαδικτυακών αγοραστών, οι οποίες ενδέχεται να 

ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος και θα συντελούσε στην κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο το internet επηρεάζει το μίγμα μάρκετινγκ και της 

ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας σε δραστηριότητες παραδοσιακής αγοράς.  

Περισσότερη έρευνα θα μπορούσε επίσης να αυξήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μετατρέποντας τους μη διαδικτυακούς αγοραστές σε διαδικτυακούς. Τα 

αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας χρήζουν επέκτασης σε ευρύτερους, διεθνείς 

πληθυσμούς. Δεδομένου ότι το internet είναι ένα από τα ταχύτερα μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα, αναμένονται αλλαγές στις στάσεις των καταναλωτών. Για το λόγο 

αυτό συνιστάται για το μέλλον συνεχής έρευνα και σκιαγράφηση των διαδικτυακών 

αγοραστών. [16] Απόλυτη ομοιότητα  με τα παραπάνω συμπεράσματα παρουσίασαν  

και τα πορίσματα ανάλογης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Taiwan 

μέσω προσωπικών συνεντεύξεων 600 χρηστών internet τυχαίας επιλογής, εκ των 

οποίων πλήρως επιτυχείς ήταν οι 539. [26] 
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1.4.5 Ειδικοί Παράγοντες Ιστοσελίδων 

 

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας (Web page design characteristics) 

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας αναδείχτηκε ως ένας επιπλέον παράγοντας διεξαγωγής 

on-line αγορών. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας έχουν επιπτώσεις 

στις καταναλωτικές αποφάσεις. Οι Broderick και Demangeot [27] με σχετικές 

μελέτες το 2000 διαπίστωσαν ότι η παρουσίαση αρχικών σελίδων είναι μια 

σημαντική προϋπόθεση της ικανοποίησης των πελατών. Άλλες προϋποθέσεις  

αποτελούν η λογική υποστήριξη, τεχνολογικά χαρακτηριστικά (δηλαδή υλικό και 

λογισμικό), χαρακτηριστικά πληροφοριών, και χαρακτηριστικά προϊόντων.  Οι ίδιοι 

διερεύνησαν τους παράγοντες που καθιστούν κάποιες εμπορικές ιστοσελίδες 

δημοφιλείς. Διαπίστωσαν ότι ένα υψηλό καθημερινό ποσοστό προσπέλασης (hit rate) 

επηρεάζεται έντονα από τον αριθμό αναπροσαρμογών που γίνεται στην ιστοσελίδα 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τρίμηνης περιόδου. Ένα πλήθος συνδέσεων με 

άλλες ιστοσελίδες βρέθηκε ότι προσελκύει επίσης την κυκλοφορία επισκεπτών. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι βελτιωμένοι κατάλογοι προϊόντων επηρέαζαν σημαντικά τις 

πωλήσεις καθώς ενίσχυαν σε σημαντικό βαθμό την προόθηση των αντίστοιχω 

προϊόντων.[27] 

 

Ενώ οι συνδιαλλαγές στον κόσμο της φυσικής αγοράς βασίζονται κυρίως στις 

πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες μεταξύ καταναλωτών και προσωπικού 

εξυπηρέτησης, οι συνδιαλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου διαδραματίζονται κυρίως 

μέσω των ιστοσελίδων των πωλητών. Σχετική έρευνα ως προς τη σχέση μεταξύ 

ποικίλων χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αγοραστικής 

συμπεριφοράς του πελάτη έγινε με 602 Κορεάτες πελάτες ηλεκτρονικών 

βιβλιοπωλείων. Για την έρευνα επιλέχθηκαν τρία online βιβλιοπωλεία στην Κορέα με 

τον υψηλότερο βαθμό πωλήσεων. Σε αυτά τα καταστήματα οι πολιτικές τιμής, 

εξυπηρέτησης παράδοσης και διαδικασίας πληρωμής ήταν παρόμοιες. Με το πέρας 

της παραπάνω έρευνας διαπιστώνεται ότι η ποιότητα πληροφορίας , η ποιότητα 

διεπιφάνειας χρήστη και η αίσθηση ασφάλειας επηρεάζουν την ικανοποίηση 

πληροφορίας και το σχετικό πλεονέκτημα που με τη σειρά τους σχετίζονται με την 

αφοσίωση του κάθε πελάτη στο site και την υλοποίηση αγοραστικής συμπεριφοράς. 

[28] 
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Διάρκεια των επισκέψεων στους ιστοχώρους 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση του καταναλωτή να διεξάγει 

ηλεκτρονική αγορά από έναν ιστοχώρο διαδραματίζει η διάρκεια της περιήγησής του 

σε αυτόν. Οι Chen και Chang [29] εξερεύνώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διάρκεια των επισκέψεων στους διάφορους ιστοχώρους το 2000 κατέληξαν σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Διαπίστωσαν ότι όταν τα θέματα πρόσθεταν χρηστική 

αξία στις αγγελίες Ιστού, οι καταναλωτές έτειναν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 

στον ιστοχώρο. Επίσης, η αλληλεπίδραση Ιστού (ο βαθμός στον οποίο ο 

καταναλωτής απολαμβάνει την εμπειρία περιήγησής τους) είχε δυσμενείς επιπτώσεις 

στη διάρκεια της επίσκεψης. Εξήγησαν αυτό το μάλλον απροσδόκητο αποτέλεσμα 

από το γεγονός ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τον Ιστό πολύ συχνά είναι πιθανό να 

αναπτύξουν αποδοτικότερα σχέδια πλοήγησης και αποτελεσματικότερες  στρατηγικές 

αναζήτησης από εκείνους που δεν χρησιμοποιούν τον Ιστό  εκτενώς. Επομένως, οι 

πεπειραμένοι χρήστες που απολαμβάνουν τον Ιστό και τον χρησιμοποιούν συχνά 

είναι πιθανό να ξοδέψουν λιγότερο χρόνο στους ιστοχώρους.[29] 

 

Σκοπός του άρθρου «Exploring the experiential intensity of online shopping 

environments»  [27] είναι να εντοπίσει το κενό του διαφημιστικού υλικού σε  

στοιχεία που εντείνουν την εμπειρία (experiential elements) σε περιβάλλοντα online 

αγορών.  Μελετάται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την 

πλοήγηση σε ένα online περιβάλλον .  Τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις online 

αγορές εκτός από τη χρηστική αξία της απόκτησης προϊόντων, παρατηρείται επίσης η 

αισθητική αξία.   Τα ευχάριστα και ψυχαγωγικά  site  προκαλούν κατά τη διάρκεια 

της αγοραστικής πλοήγησης θετική διάθεση και επηρεάζουν τη στάση και τη 

συμμετοχή του πλοηγητή αυξάνοντας την πιθανότητα προσέγγισης των προϊόντων. 

[27] 

 

Ωστόσο, τα online αγοραστικά περιβάλλοντα αποτελούν μικρότερα θέατρα εμπειριών 

και απαιτούν τεχνολογικές επιδεξιότητες προκειμένου να εξερευνηθούν επιτυχώς. Αν 

και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με πολλές αισθήσεις , είναι διαδραστικά και 

έχουν ιδιότητες εμβύθισης που μπορούν να οδηγήσουν σε αναπτυσσόμενες εμπειρίες. 

Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να αποτελούν πηγή διαφοροποίησης και ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα για μια εταιρεία. Τα εμπειρικά στοιχεία των web sites μπορούν να 

γίνουν πιο ευδιάκριτα από τα χρηστικά τους στοιχεία και για το λόγο αυτό αξίζουν 

συνεχές ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. [27] 

Όσον αφορά την ένταση της εμπειρίας, δηλαδή το βαθμό στον οποίο το site γίνεται 

αντιληπτό ως ένας πλούσιος διαμεσολαβητικός χώρος  που συμβάλει στη συμμετοχή 

του πελάτη μέσω μιας παρακινητικής επίσκεψης, αναγνωρίζονται τέσσερις 

διαστάσεις: εξοικείωση περιεχομένου, παρουσία προϊόντος, οπτική επίδραση και 

κατανοητό site προς το χρήστη. Κάθε διάσταση αντανακλά μια διαφορετική 

αντίληψη της αγοραστικής πλοήγησης. Η εξοικείωση περιεχομένου αφορά την αγορά 

ως δραστηριότητα. Η παρουσία προϊόντος αποτελεί χαρακτηριστικό της πειραματικής 

εμπειρίας  των προϊόντων. Η οπτική επιρροή αποτελεί χαρακτηριστικό του 

αγοραστικού περιβάλλοντος και η κατανόηση του site από το χρήστη  αφορά τη 

σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή και το web site. Μόνο η οπτική επίδραση 

αντικατοπτρίζει offline ατμοσφαιρικές διαστάσεις ενώ οι άλλες τρεις παράμετροι 

αφορούν αποκλειστικά online πλαίσιο. [30] 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι πέρα από τον αισθητικό ρόλο που προσφέρουν, τα 

εμπειρικά έντονα online περιβάλλοντα διευκολύνουν γνωστικές διαδικασίες  όπως 

κατανόηση και κατηγοριοποίηση. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τόσο 

αισθητική όσο και χρηστική αξία με αποτέλεσμα να εκτιμώνται τόσο από καλά 

προσανατολισμένους όσο και από εξερευνητικού χαρακτήρα χρήστες[30]. 
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1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τον ηλεκτρονικό 

αγοραστή 

 

Οι στατιστικές μαρτυρούν ότι ενώ το Διαδίκτυο έχει γίνει μια σημαντική πηγή 

πληροφοριών προϊόντων, διάφορα εμπόδια υπάρχουν που εμποδίζουν την 

καταναλωτική μετακίνηση από την αναζήτηση πληροφοριών στην αγορά προϊόντων. 

 

Κίνητρο καταναλωτικού συνεταιρισμού 

 

Η θεωρία του McClelland [76] στα ανθρώπινα κίνητρα καθορίζει το κίνητρο 

συνεταιρισμού ενός ατόμου ως ανάγκη να είναι με ανθρώπους. Μια από τις βασικές 

κοινωνικές συμπεριφορές είναι η ώθηση για την ανθρώπινη επαφή και τη σύνδεση. 

Δηλαδή οι άνθρωποι δοκιμάζουν ένα ισχυρό κίνητρο για να συνδεθούν σημαντικά με 

τις ομάδες όμοιας διάθεσης προκειμένου να μειωθούν τα συναισθήματα της πλήξης 

και της μοναξιάς. Ένα σημαντικό ζήτημα στη μελέτη της μοναξιάς αφορά τις 

στρατηγικές που υιοθετούν οι άνθρωποι προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να 

ανακουφιστούν τα συναισθήματα μοναξιάς τους. Το να πηγαίνει κανείς στην αγορά 

είναι μια τέτοιου τύπου δραστηριότητα [76]. Εμπορικά κέντρα και λεωφόροι 

προσφέρουν ευκαιρίες απόδρασης από αυτά τα προβλήματα. Οι λεωφόροι 

προσφέρουν τη διαφυγή, δηλαδή ανακούφιση από την πλήξη, διαφυγή από τη 

ρουτίνα, και υψηλά επίπεδα της αισθητήριας υποκίνησης. Τα επίγεια καταστήματα 

λιανικής πώλησης προσφέρουν επίσης μια ευκαιρία  για ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, 

δηλαδή μερικοί καταναλωτές απολαμβάνουν τη συζήτηση με άλλους κατά τη 

διάρκεια μιας επίσκεψης αγορών, και επιδιώκουν την «κοινωνική εμπειρία έξω από 

το σπίτι» Μερικές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις είναι με τους συντροφικούς 

αγοραστές και μερικές είναι με το προσωπικό πωλήσεων [77]. Λόγω των 

πολλαπλάσιων ευκαιριών για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μερικοί καταναλωτές 

είναι απρόθυμοι να υιοθετήσουν μη παραδοσιακές αγορές (π.χ., αγορές καταλόγων, 

αυτοματοποιημένες αγορές από το σπίτι, αγορές από την τηλεόραση). [18] 

Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν, ωστόσο, ακούσια να δημιουργήσουν μια αίσθηση 

απομόνωσης και ένα συναίσθημα μοναξιάς μεταξύ των πελατών τους  [78]. Ακόμα κι 

αν οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν 
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καταναλωτικά πλεονεκτήματα (π.χ., ταχύτητα, ακρίβεια, οικονομία, ευκολία), έχουν 

την επίδραση της μόνωσης και της αποσύνδεσης των καταναλωτών από τους 

συνεργάτες τους. Σε μία προσπάθεια να αντισταθμιστεί αυτή η επίδραση απομόνωσης, 

μερικά ηλεκτρονικά καταστήματα προσπαθούν να δημιουργήσουν κοινοτικά 

αποτελέσματα με την ενθάρρυνση των κοινοτικών συναισθημάτων και την 

ενθάρρυνση της συλλογικής ενέργειας. Εν τούτοις, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει 

ότι έναντι του Διαδικτύου, τα φυσικά καταστήματα παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης λόγω της παρουσίας φυσικών περιχώρων και πρόσωπο με 

πρόσωπο αλληλεπιδράσεων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για το συνεταιρισμό έχει μια 

αρνητική επιρροή στην πιθανότητα για on-line αγορές. [18], [78] 

 

Κίνητρο ευχαρίστησης αγορών 

 

Τα προσωπικά κίνητρα επιδρούν στην αγοραστική  συμπεριφορά. Ανάμεσα στις πιο 

εξέχουσες απολαύσεις που λαμβάνονται από τις αγορές περιλαμβάνονται: (1) βίωση 

της μονο-ικανοποίησης  (2) εκμάθηση νέων τάσεων  (3) βίωση της σωματικής 

άσκησης  και (4) λήψη της αισθητήριας υποκίνησης από το λιανικό περιβάλλον. Μια 

επιθυμία για δύναμη, η εξουσία στους πωλητές, και η υποκίνηση από το περιβάλλον 

αγορών αποτελούν σχετικές εμπειρίες [79]. Οι ψυχαγωγικοί αγοραστές δεν βλέπουν 

το να ψωνίζουν ως χάσιμο χρόνου. Αντ' αυτού, ψωνίζουν με ένα συναίσθημα της 

ευχαρίστησης, της εκπλήρωσης, και της ικανοποίησης. 

 

Η διέγερση που προκαλείται από το περιβάλλον καταστημάτων θα ενέτεινε την 

ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια έτσι ώστε η συμπεριφορά χρόνου και εξόδων να 

αυξάνεται στα ευχάριστα περιβάλλοντα και να μειώνεται στα δυσάρεστα 

περιβάλλοντα[77]. Οι λεωφόροι αντιμετωπίζονται από τους καταναλωτές ως θέση όχι 

μόνο για τις αγορές, αλλά και για άλλες δραστηριότητες, όπως η ψυχαγωγία [79]. 

Διάφορες άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο κεντρικός λόγος που πολλοί άνθρωποι 

επισκέπτονται τις λεωφόρους είναι για τον ενθουσιασμό της εμπειρίας (π.χ., 

Cockerham, 1995  Graham, 1988  Stoltman, Gentry, και Anglin, 1991). Σε 

αντιδιαστολή με το φυσικό κατάστημα οι online αγορές δεν μπορούν να 

ικανοποιήσουν την επιθυμία για την άμεση ικανοποίηση. Επιπλέον, η έλλειψη 

δυνατότητας για τους καταναλωτές να επιθεωρήσουν φυσικά τα προϊόντα και η 
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απουσία αισθητήριας υποκίνησης από το αγοραστικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει 

μερικούς καταναλωτές μακριά από την εικονική αγορά. Ως εκ τούτου, οι 

ψυχαγωγικοί αγοραστές είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν αγοραστές Διαδικτύου. 

 

Έλλειψη εκπαίδευσης Διαδικτύου 

 

Παρόλο που το Διαδίκτυο μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές λειτουργίες επικοινωνίας 

και  συναλλαγών, για κάποιους καταναλωτές, οι αγορές μέσω του Ιστού μπορεί να 

αποτελούν αργό εγχείρημα, ειδικά για εκείνους που δεν είναι οικείοι με την πλοήγησή 

του. Η χρήση του Διαδικτύου ως κανάλι αγορών απαιτεί γνώση για τον Ιστό ή αλλιώς 

τη «βασική εκπαίδευση Διαδικτύου.» Παρατηρείται ότι καταναλωτές με διαφορετικά 

επίπεδα γνώσης καναλιών τείνουν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη χρησιμοποίηση 

του Ιστού για λόγους αγορών. Η γνώση καναλιών είναι ο ισχυρότερος παράγοντας 

στο μοντέλο συμπεριφοράς αγοράς των Li, Kuo, και Russel [80]. Οι συντάκτες 

παρατηρούν ότι οι μη πεπειραμένοι καταναλωτές τείνουν να μην αντιλαμβάνονται τις 

χρησιμότητες του online καναλιού, γεγονός που, στη συνέχεια, θα έχει έναν αρνητικό 

αντίκτυπο στη συμπεριφορά αγορών. Ως εκ τούτου, οι χρήστες Ιστού που δεν είναι 

πολύ άνετοι με τη χρησιμοποίησή του είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μια θετική 

εμπειρία κατά τη χρησιμοποίηση ενός ιστοχώρου και είναι επομένως λιγότερο πιθανό 

να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη σε μια online επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

εξετάσουν το γεγονός αυτό κατά το σχεδιασμό των ιστοχώρων τους ώστε να 

εξυπηρετούν το χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, τον άπειρο χρήστη Ιστού, 

παρέχοντας παράλληλα την προηγμένη λειτουργία που ένας πεπειραμένος χρήστης 

Ιστού θα απολάμβανε και θα ανέμενε[80]. 

 

 

Κίνδυνοι υποκλοπών και παραβίασης απορρήτου 

 

Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα πλοήγησης (web browser) μπορεί να διατηρεί 

ευαίσθητες πληροφορίες όπως το ιστορικό των ιστοσελίδων (browsing history) και 

αποθηκευμένους κωδικούς ασφαλείας (passwords). Οι πληροφορίες αυτές θα 

μπορούσαν να αποκαλυφθούν σε τρίτους με διάφορους τρόπους, όπως  κακόβουλο 

λογισμικό Trojan, spyware, κτλ, κενό ασφάλειας στο πρόγραμμα πλοήγησης ή ακόμη 
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σε κάποιες περιπτώσεις οικειοθελώς (social engineering) μέσω κατάλληλων 

παραπλανητικών ως προς το χρήστη τεχνασμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, οι 

πληροφορίες που αποστέλλει ο χρήστης σε δικτυακούς τόπους, όπως λόγου χάρη 

στοιχεία πιστωτικής κάρτας στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής αγοράς διατρέχουν 

κίνδυνο αποκάλυψης σε μη έμπιστες οντότητες ή υποκλοπής από τρίτους κατά τη 

μεταφορά. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς 

καταναλωτές ως προς την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών[31].  

 

 

Καταναλωτική ψυχογραφία: Στάση κινδύνου 

 

Η προθυμία να αγοραστούν τα προϊόντα συσχετίζεται αντιστρόφως με τον τύπο και 

το ποσό αντιληπτού κινδύνου που συνδέεται με μια απόφαση αγορών. Διάφορες 

απόψεις κινδύνου έχουν προσδιοριστεί ως πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες στην 

αγορά. Αυτές οι διαστάσεις περιλαμβάνουν: κίνδυνο απόδοσης, κοινωνικό  ρίσκο, 

ψυχολογικό ρίσκο, ρίσκο  ευκολίας, φυσικό ρίσκο, και οικονομικούς  κινδύνους 

(Jacoby, Kaplan, και Szybillo, 1974  Peter και Tarpey, 1975  Peter και Ryan, 1976). 

Οι αγοραστές από το σπίτι τείνουν να είναι πιο τολμηροί, κοσμοπολίτικοι και γεμάτοι 

αυτοπεποίθηση στη συμπεριφορά αγορών τους. Όπως προβλέπεται από αυτές τις 

μελέτες, οι αγοραστές Διαδικτύου, ως μια ομάδα  αγοραστών από το σπίτι, πρέπει να 

είναι πιο ανεκτικοί του κινδύνου αγορών από τους παραδοσιακούς. Δηλαδή, οι 

καταναλωτές που τάσσονται εναντίον του κινδύνου είναι λιγότερο πιθανό να 

ψωνίσουν στο διαδίκτυο από εκείνους που είναι κτήτορες κινδύνου[32]. 

 

1.6 Online αγορές και εμπιστοσύνη 

 

Ενώ ο αριθμός χρηστών διαδικτύου συνεχίζει να αυξάνεται πολύ γρήγορα 

παγκοσμίως, μόνο ένα μικρό ποσοστό τους αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες on-line. Ο 

κύριος λόγος για αυτόν είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης τους στις online επιχειρήσεις 

και τον Ιστό γενικά ως ασφαλή χώρο για να κάνουν τις αγορές. Οι αντιλήψεις 

πελατών για την επιχείρηση, τον ιστοχώρο της, και το διαδίκτυο γενικά καθώς επίσης 
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και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά πελατών έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης στις online επιχειρήσεις.   

 

Το business to customers (B2C) ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ήδη ένα καθιερωμένο 

μέρος της λιανικής αγοράς. Εντούτοις, η κατανόηση των παραγόντων που έχουν 

επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ των online επιχειρήσεων και των πελατών είναι 

ακόμα περιορισμένη. Παραδείγματος χάριν, ο αριθμός χρηστών Ιστού αυξάνεται 

ακόμα και έχει ξεπεράσει μέχρι τώρα τα 500 εκατομμύρια [19]. Εντούτοις, μόνο 

περίπου 15% εκείνων των χρηστών πραγματοποιούν online αγορές [81]. Υπάρχουν 

πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό των χρηστών Ιστού 

επιλέγει να μην κάνει online αγορές αλλά ο πρωταρχικός λόγος αφορά την 

εμπιστοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι χρήστες διαδικτύου απλά δεν 

εμπιστεύονται τις συγκεκριμένες online επιχειρήσεις, ή το διαδίκτυο γενικά, αρκετά 

ώστε να πραγματοποιήσουν αγορές[43]. Έχει τεκμηριωθεί ότι η εμπιστοσύνη στο 

WEB προμηθευτή είναι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες της επιτυχίας για το 

online εμπόριο [83]. Επομένως, οι σε online επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την 

αποθαρρυντική πρόκληση της ενέπνευσης εμπιστοσύνης στους πελάτες  που μπορούν 

να τις δοκιμάσουν μόνο μέσω του Ιστού. 

Η εικονική φύση του διαδικτυακού μέσου παρουσιάζει νέες προκλήσεις στις online 

επιχειρήσεις. Οι πελάτες δεν αλληλεπιδρούν πλέον με salespeople ούτε έχουν άμεση 

φυσική εμπειρία με το κατάστημα και τα προϊόντα του. Αντ' αυτού, στην εμπειρία 

τους μεσολαβεί μέσω του Ιστού, μια δισδιάστατη γραφική επίδειξη χωρίς 

οποιαδήποτε πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με τους ανθρώπινους 

αντιπροσώπους της επιχείρησης και χωρίς φυσική αλληλεπίδραση με τα προϊόντα και 

τα καταστήματα της επιχείρησης. Η έρευνα σε μη απευθείας σύνδεση δείχνει ότι η 

ανάπτυξη της εμπιστοσύνης εξαρτάται συχνότερα από την άμεση φυσική εμπειρία με 

το κατάστημα της επιχείρησης και το προσωπικό πώλησης [19]. Είναι λιγότερο σαφές 

πώς οι online πελάτες αναπτύσσουν τα συναισθήματα της εμπιστοσύνης προς τις 

WEB επιχειρήσεις που επισκέπτονται. Εντούτοις, διεξάγονται έρευνες στην σε online 

καταναλωτική συμπεριφορά και συγκεκριμένα παρέχονται ποικίλες οδηγίες σχετικά 

με την ανάπτυξη online εμπιστοσύνης πελατών. 

Η εμπιστοσύνη είναι θέμα έρευνας σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της 

ψυχολογίας και του μάρκετινγκ. Έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες να καθοριστεί η 
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έννοια της εμπιστοσύνης από ερευνητές από διάφορα πρότυπα και υπόβαθρα με 

συνέπεια τους πολλούς επικαλυπτόμενους ορισμούς της εμπιστοσύνης (Luhmann, 

1979  Kumar και λοιποί., 1995  Mayer και λοιποί., 1995  Fung & Lee, 1999  Menon 

και λοιποί., 1999  Stewart, 1999  Gefen, 2002  Koufaris & hampton-Sosa, 2003a). 

Μια αναθεώρηση της απέραντης βιβλιογραφίας στην εμπιστοσύνη δείχνει μια ομάδα 

κεντρικών εννοιών γύρω από τις οποίες χτίζεται ο καθορισμός της εμπιστοσύνης. 

Μια τέτοια έννοια είναι αβεβαιότητα. Το συμβαλλόμενο μέρος που εμπιστεύεται 

πρέπει να δοκιμάσει την αβεβαιότητα για μια πιθανή ή υπάρχουσα σχέση. Εκείνη η 

σχέση μπορεί να είναι προσωπική, κοινωνική, επιχείρηση, ή οποιουδήποτε άλλου 

τύπου. Αυτή η αβεβαιότητα αναγκάζει το συμβαλλόμενο μέρος να δοκιμάσει μια 

αντίληψη για τον κίνδυνο [83]. Στη συνέχεια, αυτή η αντίληψη για τον κίνδυνο 

συνήθως βασίζεται στις πεποιθήσεις εμπιστοσύνης του συμβαλλόμενου μέρους 

σχετικά με τη δυνατότητα, την ακεραιότητα, και την καλοκαγαθία του επιτρόπου [84] 

 

 Η δυνατότητα αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες του επιτρόπου σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, σχετικά με το συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 Η ακεραιότητα υπονοεί ότι ο επίτροπος ακολουθεί τις ηθικές αρχές που είναι 

αποδεκτές στο συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 Η καλοκαγαθία αφορά το βαθμό στον οποίο ο επίτροπος έχει την καλή 

θέληση προς το συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 Ανάλογα με το πώς το συμβαλλόμενο μέρος αντιλαμβάνεται αυτά τα τρία 

χαρακτηριστικά, θα επιδείξει μια ορισμένη προθυμία να εξαρτηθεί ή να στηριχθεί 

επάνω στον επίτροπο στην προσδοκία μιας ορισμένης ευεργετικής έκβασης, ή θα 

θεωρήσει ότι ο επίτροπος δεν θα ενεργήσει ευκαιριακά [49]. Ο κεντρικός πυρήνας 

των περισσότερων ορισμών της εμπιστοσύνης είναι εκείνη η  προθυμία να εξαρτηθεί 

ή να στηριχθεί σε έναν τρίτο βασισμένο στις πεποιθήσεις για εκείνο το 

συμβαλλόμενο μέρος [49].  

 

Η εμπιστοσύνη των on-line πελατών παρουσιάζει την ίδια πρόκληση με όλες τις 

πτυχές της online καταναλωτικής συμπεριφοράς: τη διπλή φύση του online 
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καταναλωτή. Οι πελάτες των βασισμένων στο WEB επιχειρήσεων είναι ταυτόχρονα 

και πελάτες και χρήστες Ιστού. Προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς αισθάνονται, 

σκέφτονται, και ενεργούν, κάποιος πρέπει να τους θεωρήσει και ως παραδοσιακούς 

πελάτες καθώς επίσης και ως τελικούς χρήστες ενός συστήματος [19]. Επομένως, 

όταν εξετάζει κανείς πώς οι online πελάτες αναπτύσσουν εμπιστοσύνη στις 

βασισμένες στο WEB επιχειρήσεις, πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα παραδοσιακά 

πρότυπα ψυχολογίας μάρκετινγκ της εμπιστοσύνης πελατών και να τους συνδυάσει 

με τα πρότυπα της συμπεριφοράς τελικών χρηστών. 

 

Συνολικά, η εμπιστοσύνη on-line πελατών εξαρτάται από τους ακόλουθους 

παράγοντες: Αντιλήψεις για τη ίδια την επιχείρηση, αντιλήψεις για τον ιστοχώρο της 

επιχείρησης, αντιλήψεις για τον Ιστό γενικά και μεμονωμένα χαρακτηριστικά 

πελατών και χρηστών. 

 

1.6.1 Αντιλήψεις για την επιχείρηση 

 

Ίσως οι δύο σημαντικότερες αντιλήψεις για μια επιχείρηση που μπορούν να 

επηρεάσουν την εμπιστοσύνη πελατών είναι το αντιληπτό μέγεθος και η αντιληπτή 

φήμη της. Το αντιληπτό μέγεθος δείχνει την αντίληψη από τους πελάτες του μεγέθους 

της επιχείρησης (όπως ο αριθμός καταστημάτων, υπάλληλοι, προϊόντα και υπηρεσίες, 

κ.λπ.) αλλά όχι απαραιτήτως του πραγματικού μεγέθους της επιχείρησης. Η έρευνα 

τόσο on-line όσο και offline έχει δείξει ότι ένα μεγάλο αντιληπτό μέγεθος μπορεί να 

αυξήσει την εμπιστοσύνη στην επιχείρηση [83],[49]. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή οι 

πελάτες υποθέτουν ότι μια μεγάλη επιχείρηση έχει τις ικανότητες να παρέχει τις 

απαραίτητες υπηρεσίες και να τις υποστηρίξει Ένα μεγάλο αντιληπτό μέγεθος μπορεί 

επίσης να δείξει στους πελάτες ότι η επιχείρηση θα είναι σε θέση να τους 

αποζημιώσει στην περίπτωση της αποτυχίας προϊόντων (Jarvenpaa και λοιποί., 2000). 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι παρά τη σημασία του μεγέθους της 

επιχείρησης για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, η επίδρασή του μπορεί να εξαρτηθεί 

και από τον τύπο της επιχείρησης [49]. 

 

Η αντιληπτή φήμη είναι ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν στην τιμιότητα 

και στο ενδιαφέρον της επιχείρησης προς τους πελάτες του. Μια θετική αντιληπτή 
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φήμη της επιχείρησης μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη πελατών σε αυτο [83],[49]. 

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόσμο του online εμπορίου, το να χτίσει μια θετική 

φήμη μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και ακριβή. Η καθιέρωση μιας συνεχούς και 

θετικής σχέσης με τους πελάτες της μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να χτίσει μια 

στερεά φήμη στην αγορά, ως εκ τούτου τη δημοτικότητα της διαχείρισης σχέσης 

πελατών (CRM). Συγχρόνως, μια θετική φήμη μπορεί να καταστραφεί εύκολα από 

μερικά λάθος βήματα από την εταιρία, στα οποία γίνεται αντιληπτή κατά τρόπο άδικο, 

ανέντιμο, ή ειδάλλως κακόφημο. 

 

Μια από τις επιδράσεις της χρήσης του Ιστού για το εμπόριο ήταν στον τομέα της 

προσαρμογής [19]. Οι τεχνολογίες όπως τα συστήματα “recommender” και οι 

εξατομικευμένες αρχικές σελίδες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν 

προσαρμοσμένο περιεχόμενο στους χρήστες Ιστού τους. Η τάση αυτή, εντούτοις, έχει 

κινηθεί πέρα από τις προσαρμοσμένες πληροφορίες στη σφαίρα της μαζικής 

προσαρμογής των φυσικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις όπως η Dell, η Nike (με το 

NikeID.com), και το Reflect.com επιτρέπουν στους πελάτες να προσαρμόσουν τα 

προϊόντα τους (υπολογιστές, παπούτσια, και καλλυντικά αντίστοιχα) μέσω των 

ιστοχώρων των επιχειρήσεων. Η χρησιμοποίηση των πρόσφατα ενσωματωμένων στο 

διαδίκτυο τεχνολογιών κατασκευής και διανομής μπορεί να κατασκευάσει και να 

παραδώσει εκείνα τα προσαρμοσμένα προϊόντα με τις ελάχιστες αυξήσεις 

δαπανών.[19] 

Η αντιληπτή προθυμία προσαρμογής είναι η αντίληψη του πελάτη σχετικά με την 

ετοιμότητα της επιχείρησης να παρέχει τα προσαρμοσμένα προϊόντα ή τις 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες στους πελάτες της. Η έρευνα έχει δείξει ότι η αντιληπτή 

προθυμία προσαρμογής μπορεί να είναι ένα θετικό προηγούμενο στην εμπιστοσύνη 

πελατών στην επιχείρηση τόσο on-line και off-line .[83] Αυτό είναι εν μέρει επειδή οι 

πελάτες βλέπουν μια επιχείρηση που μπορεί να προσαρμόσει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της ως μια επιχείρηση με ενισχυμένες ικανότητες (π.χ., κατασκευή, 

λογιστικά, διανομή), ένα κλειδί που αποτελεί πρόγονο της εμπιστοσύνης πελατών. 

Επίσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μαζική προσαρμογή στην εργασία, οι πελάτες 

καλούνται να επικοινωνούν με την επιχείρηση και να παρέχουν σε αυτήν τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θέλουν το προϊόν τους 

να προσαρμόζεται. Το αποτέλεσμα είναι οι πελάτες να θεωρούν ότι ακούγονται» από 
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την επιχείρηση και ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αυτό 

μπορεί αυξήσει εμπιστοσύνη των πελατών στην επιχείρηση.[83] 

 

 

1.6.2 Αντιλήψεις για τον ιστοχώρο 

 

Η σημασία του πωλητή στην καθιέρωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του 

πελάτη και της επιχείρησης έχει τεκμηριωθεί στη λογοτεχνία μάρκετινγκ. Η 

αλληλεπίδραση με έναν πωλητή με πείρα, που είναι συμπαθητικός και χρήσιμος 

μπορεί να οδηγήσει έναν πελάτη να εμπιστευθεί την ίδια την επιχείρηση [83]. 

Εντούτοις, οι οn-line πελάτες είναι ανίκανοι να αλληλεπιδράσουν με έναν πωλητή. 

Αντ' αυτού, αλληλεπιδρούν με τον ιστοχώρο. Από πολλές απόψεις, ο ιστοχώρος 

μπορεί να ενεργήσει ως πληρεξούσιο για τον πωλητή. Η εμπειρία του πελάτη με τον 

ιστοχώρο μπορεί επίσης να επηρεάσει το επίπεδο εμπιστοσύνης από τον πελάτη προς 

την επιχείρηση. Η αντίληψη του ιστοχώρου ως ελκυστικό, συμπαθητικό και χρήσιμο 

μπορεί να ασκήσει παρόμοια επίδραση στις πεποιθήσεις εμπιστοσύνης όπως εκείνες 

για έναν πωλητή. 

 

Μια εξήγηση για αυτήν την πρόταση είναι ότι ένας καλά σχεδιασμένος ιστοχώρος 

που είναι χρήσιμος, φιλικός προς το χρήστη, και ευχάριστος στη χρήση είναι επίσης 

και ένας δείκτης των ικανοτήτων της επιχείρησης. Η εμπιστοσύνη πελατών σε μια 

επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί όταν ο πελάτης θεωρεί ότι η επιχείρηση διαθέτει τις 

ικανότητες και τους πόρους να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Επιπλέον, η 

εμπιστοσύνη πελατών σε μια online επιχείρηση καθορίζεται εν μέρει από την 

εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ελέγχου της. Έναν από τους κυριότερους αποτελεί ο 

ιστοχώρος του, δηλ., το εργαλείο που χρησιμοποιεί για να επιτρέψει και να 

εξασφαλίσει τις συναλλαγές με τους πελάτες της [19] 

 

Πιό συγκεκριμένα, η δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ιστοχώρου μπορεί να αυξήσει 

την εμπιστοσύνη πελατών στην επιχείρηση. Ο καθορισμός της δυνατότητας 

χρησιμοποίησης ενός ιστοχώρου εστιάζεται στα στοιχεία σχεδίου ενός ιστοχώρου και 

στον τρόπο με τον οποίο έχουν επιπτώσεις στη χρήση της περιοχής από τους χρήστες. 

Ένας ιστοχώρος με υψηλή δυνατότητα χρησιμότητας θα επιτρέπει εύκολη πλοήγηση, 
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κατάλληλους μηχανισμούς αναζήτησης, σχετικό περιεχόμενο, και μια συνεπή 

διεπαφή [74]. Γενικά, οι χρήστες Ιστού που αντιλαμβάνονται έναν ιστοχώρο ως 

εύκολο να χρησιμοποιήθεί και αισθάνονται τον έλεγχο των ενεργειών τους ενώ τον 

χρησιμοποιούν, θα εκτιμήσουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ιστοχώρου ως 

υψηλή. Έπειτα, ένας ιστοχώρος με υψηλή δυνατότητα χρησιμοποίησης θα ενθαρρύνει 

επίσης τους online πελάτες να εμπιστευθούν την ίδια την επιχείρηση [19]. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αντίληψη του πελάτη σχετικά με το έλεγχο ασφαλείας 

του ιστοχώρου. Οι online πελάτες ανησυχούν συνήθως για την ασφάλεια των 

συναλλαγών τους στον ιστοχώρο και αναμένουν ότι ο ιστοχώρος μιας online 

επιχείρησης θα εξασφαλίσει την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών μαζί τους. 

Εντούτοις, αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιούνται πάντα και φόβοι σχετικοί με  

κλεμμένους αριθμούς πιστωτικής κάρτας, κακόβουλες εισβολές σε ιδιωτικές 

πληροφορίες είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο χρήστες διαδικτύου αποφασίζουν 

να μην αγοράσουν on-line [43]. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τους ιστοχώρους για 

να δείξουν ότι οι συναλλαγές στον ιστοχώρο τους είναι ασφαλείς, όπως οι σφραγίδες 

από τους εμπιστευμένους τρίτους [85] και online συστήματα φήμης, online reputation 

systems. [85], [19]. 

 

Η γενική εικόνα του ιστοχώρου μπορεί επίσης να συμβάλει σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ του online πελάτη και της επιχείρησης. Γενικά, η εμπειρία του 

πελάτη μετά από αλληλεπίδραση με την περιοχή μπορεί να ασκήσει επίδραση στην 

εμπιστοσύνη. Εάν οι πελάτες απολαμβάνουν την επίσκεψή τους και βρίσκουν τον 

ιστοχώρο χρήσιμο, είναι πιθανότερο να βρουν την περιοχή ελκυστική. Ελκυστικός 

ιστοχώρος θεωρείται εκείνος που είναι διασκεδαστικός και ενδιαφέρων για να 

χρησιμοποιηθεί αλλά συγχρόνως ενισχύει την παραγωγικότητα αγορών του online 

πελάτη. Οι online πελάτες που βρίσκουν έναν ιστοχώρο ελκυστικό είναι πιθανότερο 

να εμπιστευθούν την ίδια την επιχείρηση, παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο οι 

offline πελάτες εμπιστεύονται μια επιχείρηση όταν βρίσκουν τον πωλητή του 

συμπαθητικό. [19] 
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1.6.3 Αντιλήψεις για τον Ιστό 

 

Πολλοί online χρήστες έχουν γενικές αντιλήψεις για τον Ιστό που μπορούν να 

καθορίσουν τη συμπεριφορά τους προς όλες τις online επιχειρήσεις. Μια κρίσιμη 

αντίληψη αφορά τον κίνδυνο που περιλαμβάνει η online αγορά.  Ο αντιληπτός 

κίνδυνος, ένα απαραίτητο στοιχείο στη βιβλιογραφία της εμπιστοσύνης [83], έχει δύο 

διαστάσεις: συμπεριφοριστική και περιβαλλοντική. Οι συμπεριφοριστικοί κίνδυνοι 

συσχετίζονται με τις ενέργειες των συγκεκριμένων online επιχειρήσεων. Οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συσχετίζονται με την υποδομή του ίδιου του Ιστού. Ο 

αντιληπτός περιβαλλοντικός κίνδυνος μπορεί να έχει μια σαρωτική επίδραση στην 

πρόθεση χρηστών Ιστού να αγοράσουν on-line. Οι εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια του Ιστού μπορεί γενικά να αυξήσει την 

εμπιστοσύνη σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση (McKnight [52]). Το μέγεθος εκείνης 

της επίδρασης, εντούτοις, μπορεί να είναι μικρότερο συγκριτικά με τον αντίκτυπο 

των συγκεκριμένων αντιλήψεων για την επιχείρηση, όπως η φήμη και το μέγεθός της. 

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές παρερμηνείες του γενικού πληθυσμού χρηστών Ιστού 

για την ασφάλεια του Ιστού και του Διαδικτύου γενικά. Παραδείγματος χάριν, πολλοί  

online χρήστες ανησυχούν ακόμα για το ότι οι πληροφορίες τους μπορούν να 

παρεμποδιστούν και να κλαπούν κατά τη μεταφορά από τον υπολογιστή τους στους 

κεντρικούς υπολογιστές επιχείρησης. Υπάρχει λίγη γενική εκπαίδευση για τη δύναμη 

του ασφαλούς πρωτοκόλλου στρώματος, Secure Sockets Layer (SSL) υποδοχών που 

χρησιμοποιείται ευρέως στον Ιστό και πολλοί ιστοχώροι δεν βεβαιώνουν επαρκώς 

τους πελάτες τους ότι χρησιμοποιούν τις συνόδους SSL για να εξασφαλίσουν τις 

συναλλαγές τους. Υπάρχει επίσης ένας γενικός φόβος για την παροχή των 

προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών σε μια επιχείρηση που υπάρχει μόνο σε 

ένα εικονικό περιβάλλον και με την οποία ο πελάτης δεν είχε καμία φυσική εμπειρία 

καθόλου. Οι πελάτες φαίνονται προδιαθετιμένοι να εμπιστευθούν τον αριθμό 

πιστωτικής κάρτας τους σε έναν τυπικό υπάλληλο ή σε έναν σερβιτόρο επειδή είναι 

φυσικά παρόντες, ακόμα κι αν η ασφάλεια της συναλλαγής τους σε εκείνη την 

περίπτωση δεν είναι μεγαλύτερη (και μπορεί πραγματικά να είναι χαμηλότερη) από 

εκείνη που τους παρέχεται σε έναν ιστοχώρο που χρησιμοποιεί μια ασφαλή σύνοδο 

SSL.[19] 
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1.6.4  Μεμονωμένα χαρακτηριστικά πελατών 

 

Οι online πελάτες έχουν ορισμένα μεμονωμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να τους 

καταστήσουν λιγότερο ή περισσότερο πιθανούς να εμπιστευθούν μια online 

επιχείρηση ακόμα και όταν είναι παρόντες όλοι οι άλλοι παράγοντες που μπορούν να 

αυξήσουν την εμπιστοσύνη. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η ατομική ροπή 

εμπιστοσύνης. Επίσης γνωστή ως «διάθεση να εμπιστευθεί,» η ροπή εμπιστοσύνης 

είναι ένα μεμονωμένο γνώρισμα που ορίζεται ως μια «γενική προθυμία να εξαρτηθεί 

από άλλους βασισμένη στην εκτεταμένη κοινωνικοποίηση» [52]. Οι εμπειρικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι η ροπή εμπιστοσύνης μπορεί να έχει είτε μια άμεση είτε μια 

μέτρια επίδραση στο σχηματισμό της εμπιστοσύνης [84] και ότι αυτή η επίδραση 

ισχύει επίσης για on-line αγορές.[52,84] 

 

Ένα άλλο σημαντικό μεμονωμένο χαρακτηριστικό εξετάζει το επίπεδο δεξιοτήτων 

Ιστού του online καταναλωτή. Μεμονωμένες δεξιότητες Ιστού, δηλ., πόσο 

πεπειραμένος και ικανός είναι ο χρήστης κατά χρησιμοποίηση του Ιστού, έχει 

αποδειχθεί ότι έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην εμπειρία, τις τοποθετήσεις, και τις 

προθέσεις χρηστών Ιστού [43]. Είναι παρόμοιες με το μέτρο της μόνο-

αποτελεσματικότητας υπολογιστών που ορίζεται ως «μια μεμονωμένη κρίση της 

ικανότητάς κάποιου να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή» [19] και κατ' επέκταση, 

έναν ιστοχώρο. Οι χρήστες Ιστού που δεν είναι πολύ άνετοι με τη χρησιμοποίησή του 

είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μια θετική εμπειρία κατά τη χρησιμοποίηση ενός 

ιστοχώρου και είναι επομένως λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη σε 

μια online επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν αυτό το γεγονός κατά το 

σχεδιασμό των ιστοχώρων τους, ώστε να εξυπηρετούν το χαμηλότερο κοινό 

παρονομαστή, τον άπειρο χρήστη Ιστού, παρέχοντας παράλληλα την προηγμένη 

λειτουργία που θα απολάμβανε και θα ανέμενε ένας πεπειραμένος χρήστης Ιστού. 

[19], [43], [54]. 
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1.6.5  Προτάσεις ασφάλειας για τις online επιχειρήσεις 

 

Με βάση την τρέχουσα έρευνα για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην επιχείρηση 

από τους online πελάτες, προκύπτουν οι ακόλουθες οδηγίες για να βοηθήσουν τις 

βασισμένες στο WEB επιχειρήσεις να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους 

σε αυτές:  

 

Αύξηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης του ιστοχώρου: Καθιστώντας τον 

ιστοχώρο εύχρηστο, η επιχείρηση μπορεί να δείξει στους πελάτες ότι φροντίζει για 

αυτούς και προσπαθεί πάντα να παρέχει σε αυτούς την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. 

Επίσης, οι κατάλληλοι μηχανισμοί αναζήτησης και οι λειτουργίες λιστών προϊόντων 

μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες γνωρίζουν όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από την επιχείρηση, έτσι ώστε να τη θεωρούν αρκετά 

μεγάλη για να την εμπιστευθούν. [32] 

 

Δημιουργία ελκυστικής εμπειρίας ιστοχώρου: Η εμπειρία ξεφυλλίσματος και αγορών 

του online πελάτη πρέπει να είναι και διασκεδαστική και αποδοτική. Παρέχοντας τις 

άφθονες «προστιθεμένης αξίας πληροφορίες» όπως οι πληροφορίες προϊόντων, οι 

αναθεωρήσεις, και οι συστάσεις μπορούν να καταστήσουν την επίσκεψη στον 

ιστοχώρο ευχάριστη επιτρέποντας στον πελάτη να πραγματοποιήσει την καλύτερη 

δυνατή απόφαση αγορών.[32] 

Προσαρμογή: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια εταιρεία να παρέχει ευκαιρίες για 

τους πελάτες να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους. Εάν αυτό είναι πολυδάπανο, 

μπορεί να παρέχει μια προσαρμοσμένη διεπαφή για τους εγγραμμένους πελάτες, έτσι 

ώστε να συμμετέχουν στην επιλογή των πληροφοριών και των προϊόντων που 

παρουσιάζονται στον ιστοχώρο.[32] 

 

Παροχή διαβεβαιώσεων ασφάλειας: Ουσιώδη κίνηση αποτελεί για μια εταιρεία το να 

καταστήσει τα μέτρα ασφάλειας του ιστοχώρου της σαφή και κατανοητά. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το να εξηγήσει την τεχνολογία που χρησιμοποιεί για να καταστήσει 

τις συναλλαγές ασφαλείς και με το να παρέχει κατανοητές δηλώσεις μυστικότητας. 

Επιπλέον, μπορεί να επενδύσει σε μια εμπιστευμένη πιστοποίηση τρίτων της 

ασφάλειας του ιστοχώρου της.[19] 
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Η απόκτηση της εμπιστοσύνης του online πελάτη είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για 

την επιτυχία όλων των online επιχειρήσεων. Όπως οι πρόσφατες στατιστικές 

παρουσιάζουν, οι περισσότερες online επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει ακόμα αρκετά 

υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο γενικό πληθυσμό χρηστών Ιστού. Ως εκ τούτου, η 

μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών Ιστού δεν αγοράζει on-line. Οι ενέργειες που 

προτείνονται στις επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των 

online πελατών είναι ένα βήμα στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για 

τους πελάτες Ιστού, που είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της ανάπτυξης του online 

εμπορίου[32]. 

 

Στρατηγικές προτάσεις για τις online Επιχειρήσεις 

 

Μία από τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από το παγκόσμιο ηλεκτρονικό 

εμπόριο είναι η κατανόηση των αγορών και των ομάδων των δυνητικών 

καταναλωτών μέσω internet. Η παρανόηση των καταναλωτικών προτιμήσεων θα 

μπορούσε να γίνει αιτία μία επιτυχημένη στρατηγική σε μία χώρα να αποτύχει σε μία 

άλλη. Στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργηθεί η ανάγκη για 

μικρο-marketing σε χώρες με αγορές niche. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

αντικρούουν τη γενική υπόθεση ότι το διαδίκτυο είναι από την ίδια του τη φύση 

παγκόσμιο και ότι συνεπώς απλά θέτοντας κανείς online μια επιχείρηση θα την 

μετατρέψει αυτομάτως σε παγκόσμια επιχείρηση. [27] 

 

Για όσες online επιχειρήσεις  βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιθυμούν να 

φτάσουν στην πλειοψηφία της παγκόσμιας αγοραστικής δύναμης, θα απαιτηθούν 

αλλαγές στις στρατηγικές ώστε να προσελκύσουν παγκόσμιους καταναλωτές. 

Εξαιτίας της απέραντης γκάμας διαφορών μεταξύ πολιτισμών και χωρών, δεν μπορεί 

κανείς να συμπεράνει ότι όταν ένα μήνυμα μεταδίδεται σε κάποιον από ξένη χώρα, ο 

παραλήπτης θα αντιληφθεί το περιεχόμενο του μηνύματος με τον τρόπο που το 

σχεδίαζε ο αποστολέας. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση επιδιώκει να φτάσει σε 

καταναλωτές εκτός της δικής της χώρας ή του δικού της πολιτισμού, οφείλει να 

ελέγξει τη σαφήνεια του μηνύματος της ιστοσελίδας της. Πολλοί πελάτες ενδέχεται 
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να μην έχουν την προθυμία ή να μην είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το νόημα ή την 

κουλτούρα στην οποία δημιουργήθηκε αρχικά η ιστοσελίδα.  [27] 

 

Συνεπώς, οι εταιρίες που έχουν αντίληψη και ικανότητα να αντικατοπτρίζουν την 

κουλτούρα της χώρας στόχου θα έχουν και παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Ουσιαστικά, η λύση είναι να παρέχεται στον καταναλωτή η αίσθηση τοπικής, 

προσωπικής, συγγενικής πολιτιστικά αλληλεπίδρασης, ενώ παράλληλα  διατηρείται 

μια παγκόσμια πρόσβαση και online παρουσία.  Η αποστολή αυτή σίγουρα δεν είναι 

εύκολο να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των γλωσσών και 

πολιτισμών που περιλαμβάνονται στον πλανήτη. [27] 

 

Σχετικά με το πώς μία εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική αίσθηση για τόσο 

πολλούς, διαφορετικούς, διεθνείς πελάτες, τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών 

προτείνουν ότι μια ικανή αρχή θα ήταν η εξέταση ειδικών στρατηγικών σε κάθε 

συγκεκριμένη περιοχή. Η εφαρμογή της ιδέας αυτής θα εξαρτηθεί από ένα πλήθος 

παραγόντων που περιλαμβάνουν το βαθμό προηγούμενης εξοικείωσης του 

καταναλωτή με την επωνυμία της εταιρείας, την οικονομική ικανότητα της εταιρείας 

να δημιουργήσει τα δικά της πολλαπλά  site και τις καταναλωτικές προτιμήσεις στις 

χώρες στις οποίες απευθύνεται το site της εταιρείας.  Στην περίπτωση απουσίας 

χρόνου και περιορισμένων πόρων, η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο 

αριθμό κατοπτρικών ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο, προσαρμόζοντας το κείμενο και 

το περιεχόμενο της κάθε μίας ιστοσελίδας στη γενική περιοχή που επιζητά να 

προσελκύσει. Αυτό, ωστόσο, θα ήταν μη πρακτικό και εξαιρετικά δαπανηρό.[27] 

Μια περισσότερο προσιτή εναλλακτική λύση θα ήταν ένα μικρότερο σύνολο τοπικών 

ιστοσελίδων που θα μπορούσαν στο σύνολό τους να προσεγγίσουν το ευρύ κοινό. 

Σύμφωνα όμως με την παραπάνω έρευνα, δεν αισθάνονται όλοι οι καταναλωτές 

παγκοσμίως την ανάγκη να είναι οι ιστοσελίδες στη φυσική τους  γλώσσα. 

Διατηρώντας κατά νου την πληροφορία αυτή, οι εταιρείες που αδυνατούν να 

κατευθύνουν την αγορά σε κάθε χώρα που επιθυμούν να προσεγγίσουν, σε κάθε 

γλώσσα, μπορούν να μειώσουν την επιβάρυνση του ανασχεδιασμού του 

περιεχομένου των ιστοσελίδων επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους για 

διαδικτυακό marketing σε ευρύτερο στόχο, σε συνδεδεμένες δηλαδή περιοχές, όπως 

Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μια άλλη εναλλακτική λύση για τις εταιρείες 



72 

 

θα ήταν να ενώσουν δυνάμεις με μία εγκαθιδρυμένη παγκόσμια ιστοσελίδα, δηλαδή 

μία παγκόσμια ιστοσελίδα με ήδη καλά εγκαθιδρυμένες κατοπτρικές ιστοσελίδες σε 

όλο τον κόσμο επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες αγορές. Τέλος, οι εταιρείες θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεταιρικά με τοπικά portals πολιτισμικά 

εξειδικευμένα, ώστε να είναι δημοφιλή σημεία πρόσβασης στον ιστό. Αυτή είναι μια 

ιδιαίτερα χρήσιμη στρατηγική στην ανάπτυξη μιας εταιρείας καθώς επιτρέπει την 

ύπαρξη ελάχιστου ανταγωνισμού. [27] 

 

 

2. Επισκόπηση στην καταναλωτική συμπεριφορά 
 

Το Διαδίκτυο, ως δυναμικό εικονικό μέσο για και τις πληροφορίες αγοράς, υπηρεσίες 

και προϊόντα, κερδίζει την αυξανόμενη προσοχή από τους ερευνητές και τους 

επαγγελματίες. Χωρίς αμφιβολία, το Διαδίκτυο παρέχει σημαντικά οφέλη στους 

καταναλωτές παγκοσμίως. Με πληθώρα επιλογών, όπως χαμηλό ύψος τιμών και νέες 

παραλαβές προϊόντων έχουν αποκτήσει άμεση πρόσβαση καταναλωτές που 

βρίσκονται μακριά από τα παγκόσμια φυσικά εμπορικά κέντρα, σε πολλές κατηγορίες 

προϊόντων, όπως βιβλία, CD και ταξιδιωτικά είδη [37]. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 

Karayanni (2003) [38], οι αγοραστές ιστού τείνουν να εκτιμούν τη χρονική 

αποδοτικότητα, τη διαθεσιμότητα των αγορών σε 24ωρη βάση και την αποφυγή των 

σειρών αναμονής [37]. Ως νέο ηλεκτρονικό κανάλι συναλλαγής, το Διαδίκτυο έχει τη 

δυνατότητα να αλλάξει πλήρως τον τρόπο αγοράς. Εντούτοις, η έρευνα έχει δείξει ότι 

οι άνθρωποι τείνουν να κοιτάζουν βιαστικά το Διαδίκτυο περισσότερο για να βρουν 

πληροφορίες απ' ό, τι για να αγοράσουν online (Curtis 2000[41]) και ότι το θεωρούν 

δύσκολο να απολαύσουν on-line αγορές (Jones 2000) [18].  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου έχει μετασχηματίσει την υποδομή της παγκόσμιας λιανικής πώλησης  

ραγδαία. Παρόλο που το internet ξέσπασε κυρίως κατά τα έτη μεταξύ 2000 και 2002, 

η υποδομή του διαδικτύου εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του χαρτοφυλακίου της στρατηγικής αγοράς για πολλούς 

οργανισμούς. Προκειμένου να επιτύχουν στο χώρο του internet, πολλοί λιανικοί 
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έμποροι ασχολούνται με business model reengineering ώστε να συμβαδίζουν με τις 

αλλαγές στον τρόπο που οι πελάτες διεκδικούν αγαθά και υπηρεσίες. Μετά από εις 

βάθος συνεντεύξεις και μια διεξοδική έρευνα από τον Thompson s. H. Teo το 2006 

[37], εντοπίζεται μια κοινή on line αγοραστική διαδικασία και αναγνωρίζονται τρεις 

κοινές on line αγοραστικές συνιστώσες: διαδραστικότητα, διεξαγωγή συναλλαγής και 

εκπλήρωση. Οι συνιστώσες αυτές σχηματίζουν την αγοραστική εμπειρία ενός πελάτη. 

Μία σημαντική στρατηγική ερώτηση είναι γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν να 

αγοράσουν online.Οι δύο συνηθέστεροι λόγοι είναι η τιμή και η άνεση. [40],[39]. 

Από την άλλη πλευρά η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια απασχολούν ιδιαίτερα τους 

online αγοραστές. 30] 

 

 

2.2 Προγενέστερες έρευνες ηλεκτρονικής καταναλωτικής 

συμπεριφοράς 

 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα των καταναλωτών και το μέλλον του 

Internet Marketing είναι ουσιώδες να ερευνηθεί πώς εκτιμούν και αντιλαμβάνονται 

την online αγοραστική εμπειρία τους οι καταναλωτές. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

2500 καλωδιωμένων συνδρομητών, οι Eastlick και Lotz [42] διεξήγαγαν μια πρώιμη 

εμπειρική έρευνα περιγράφοντας διαφορές μεταξύ adopters και non-adopters online 

αγορών. Βρήκαν ότι πολλοί από τους καινούριους adopters είναι άντρες, νέοι, υψηλά 

μορφωμένοι και γνώστες τεχνολογίας. Οι Haubl και Trifts [87] βρήκαν ότι 

διαδραστικά εργαλεία έχουν θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα και αποδοτικότητα 

των αγοραστικών αποφάσεων. Στα πλαίσια της έρευνας Chen, S. J., Chang, T. Z. 

(2003)[30] , διεξοδικές συνεντεύξεις διεξήχθησαν μεταξύ 35 καταναλωτών από το 

Denver και το Colorado, σημαντική μητροπολιτική περιοχή των Ηνωμένων 

Πολιτειών το 2001, οι οποίοι είχαν αγοράσει τουλάχιστον μία φορά από το internet 

τους τελευταίους δύο μήνες , ώστε να αποκτηθεί μια βαθειά γνώση των online 

αγοραστικών διαδικασιών των καταναλωτών και της online αγοραστικής τους 

εμπειρίας. Οι καταναλωτές κλήθηκαν να επεξεργαστούν τα ακόλουθα θέματα: 

Παρελθοντικές  online αγορές,  λόγους αγοράς από το Internet, περιγραφόμενες από 
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τους ίδιους online αγοραστικές διαδικασίες και εμπειρίες πρόθεση για επανάληψη 

αγοράς και θέματα και ανησυχίες για online αγορές. 

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι ανταποκρινόμενοι αγόραζαν 

μια ευρεία ποικιλία online προϊόντων. Βιβλία, μουσικά cd, αεροπορικά εισιτήρια, 

υπολογιστές και βοηθητικά υπολογιστών και εξοπλισμοί ήταν τα πιο συχνά 

αναφερόμενα προϊόντα Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής αγοράς από το internet ήταν η 

τιμή και η άνεση. Επιπλέον, οι ανταποκρινόμενοι ανέφεραν ότι είναι διασκευαστικό 

να ψωνίζεις και να  περιηγείσαι στο internet. Για κάποια δυσεύρετα προϊόντα όπως 

εξοπλισμοί και ανταλλακτικά εκπρόθεσμων προϊόντων υπολογιστών, το Internet θα 

μπορούσε να είναι η μοναδική πηγή. Λίγοι πελάτες επίσης προσελκύονταν από την 

ευρεία επιλογή προϊόντων που προσφέρονται από τους διαδικτυακούς πωλητές  και 

το πλεονέκτημα του μη τοπικού φόρου πωλήσεων. Ανάμεσα σε ποικίλες ανησυχίες ή 

παράπονα για τις online συνδιαλλαγές ένα σοβαρό θέμα ήταν η έλλειψη της 

δυνατότητας να αγγίξουν και να αισθανθούν το προϊόν. Οι ανταποκρινόμενοι 

διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τις πολιτικές επιστροφής και αλλαγής κάποιων Internet 

πωλητών . Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα επίσης αναφέρθηκαν, όπως ήταν 

αναμενόμενο ως δύο σημαντικοί παράγοντες. Όλοι οι ανταποκρινόμενοι έδειξαν 

θετικές προθέσεις για μελλοντικές online αγορές.[30] 

 

Διάφορες επιπλέον μελέτες έχουν γίνει για να αναλύσουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά on line αγοραστών. Παραδείγματος χάριν, o Hoffman [43] τόνισε ότι ο 

λόγος που τα περισσότερα άτομα δεν έχουν ακόμα προβεί  σε  online αγορές ή 

παροχή πληροφοριών στους προμηθευτές Ιστού ως αντάλλαγμα της πρόσβασης στις 

πληροφορίες, είναι η θεμελιώδης έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των περισσότερων 

επιχειρήσεων και καταναλωτών στον Ιστό. οι Steinfield και Whitten [44] πρότειναν 

ότι ο συνδυασμός του Ιστού με τη φυσική παρουσία παρέχει περισσότερες ευκαιρίες 

να συλληφθεί η επιχείρηση από ό,τι ο Ιστός ως μόνη παρουσία επειδή μπορούν να 

παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προ-αγορών και μετα-πωλήσεων στο χαμηλότερο 

δυνατό κόστος καταναλωτικής συναλλαγής και να χτίσουν την εμπιστοσύνη στα 

καταστήματα του Ιστού. Σε παρόμοιο πνεύμα, οι  Mahajan [45] και Constantinides 

[46] υπογράμμισαν τα οφέλη της σύγκλισης μεταξύ online  και φυσικής  παρουσίας, 

ενώ ο George [47] υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης στις on-line αγορές. 
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Σχετική έρευνα ως προς τη σχέση μεταξύ ποικίλων χαρακτηριστικών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και της αγοραστικής συμπεριφοράς του πελάτη έγινε από 

τους Park και Kim το 2006 [28]  με 602 Κορεάτες πελάτες ηλεκτρονικών 

βιβλιοπωλείων. Για την έρευνα επιλέχθηκαν τρία online βιβλιοπωλεία στην Κορέα με 

τον υψηλότερο βαθμό πωλήσεων. Σε αυτά τα καταστήματα οι πολιτικές τιμής, 

εξυπηρέτησης παράδοσης και διαδικασίας πληρωμής ήταν παρόμοιες. Με το πέρας 

της παραπάνω έρευνας διαπιστώνεται ότι η ποιότητα πληροφορίας , η ποιότητα 

διεπιφάνειας χρήστη και η αίσθηση ασφάλειας επηρεάζουν την ικανοποίηση 

πληροφορίας και το σχετικό πλεονέκτημα που με τη σειρά τους σχετίζονται με την 

αφοσίωση του κάθε πελάτη στο site και την υλοποίηση αγοραστικής συμπεριφοράς. 

[28] 

 

Άλλοι ερευνητές πρότειναν ότι τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν 

έναν σημαντικό ρόλο στη ροπή προς τη συμμετοχή στις συναλλαγές Διαδικτύου 

(Eastlick and Lotz [48], Jarvenpaa and Tractinsky [49]). Οι  Fenech και O'Cass [50] 

διαπίστωσαν ότι η στάση των καταναλωτών απέναντι στις on-line λιανικές πωλήσεις 

και στην αντιληπτή χρησιμότητα είχε επιπτώσεις στην υιοθέτηση λιανικών πωλήσεων 

μέσω Ιστού, ενώ ο Heijen και λοιποί [51]  βρήκαν ότι ο αντιληπτός κίνδυνος και η 

αντιληπτή ευκολία  στη  χρήση επηρεάζουν τη στάση του κοινού απέναντι στις online 

αγορές. Αυτά τα συμπεράσματα δείχνουν ότι προτού μια  επιχείρηση αποφασίσει  τι 

να πωλήσει online στα ερχόμενα έτη, πρέπει να καταλάβει τις τοποθετήσεις και τη 

συμπεριφορά των πιθανών πελατών της.  

 

2.2.1 Αγοραστική συμπεριφορά κατά S. J., Chang, T. Z. (2003) 

 

Όσον αφορά τη σχηματοποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς σχετικά με την 

υιοθέτηση ή όχι ηλεκτρονικών αγορών, συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις των 

ανταποκρινόμενων εντοπίστηκαν τρεις κοινές συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι 

η διαδραστικότητα , που περιλαμβάνει τους παράγοντες που συνδέουν την αγορά με 

το online αγοραστικό site, το design, την εμφάνιση του site και τη δυναμικότητα του 

συστήματος. Η συνιστώσα της διαδραστικότητας έρχεται σε αντιστοιχία με το φυσικό 

αγοραστικό περιβάλλον σε ένα τυπικό κατάστημα. Η δεύτερη συνιστώσα, η 
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διεξαγωγή της εμπορικής πράξης περιλαμβάνει παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα 

την αγοραστική απόφαση ενός καταναλωτή, όπως τιμή, άνεση και ασφάλεια. Η τρίτη 

συνιστώσα, η ολοκλήρωση περιλαμβάνει παράγοντες όπως παράδοση, πολιτικές 

αλλαγής και επιστροφής και υπηρεσίες μετά την αγορά [30].  

 

2.3 Έρευνα Thompson S. H. Teo (2006) 

 

Με σκοπό την κατανόηση των τοποθετήσεων και της συμπεριφοράς των πιθανών 

ηλεκτρονικών πελατών, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική μελέτη από τον Teo 

(2006) [37]  στη Σιγκαπούρη που εξετάζει τις αντιλήψεις από  υποστηρικτές (adopters) 

και μη υποστηρικτές (non-adopters) online αγορών. Σε αυτήν την μελέτη, εξετάζονται 

οι αντιλήψεις που παρατηρούνται σε υποστηρικτές και μη  on-line αγορών από την 

άποψη του δημογραφικού σχεδιαγράμματος, τις καταναλωτικές προσδοκίες των 

συνδεδεμένων καταστημάτων, τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα των on-line 

αγορών και του κόστους συναλλαγής. Επιπλέον, εξετάζονται οι τύποι προϊόντων που 

αγοράζονται, η συχνότητα της διαδικτυακής αγοράς και το εύρος της επικοινωνίας με 

τους προμηθευτές ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα στην 

εξήγηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στην ηλεκτρονική αγορά. 

[37] 

 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στη Σιγκαπούρη [37] χρησιμοποιώντας μια έρευνα 

Διαδικτύου το 2002, δεδομένου ότι οι εναγόμενοι στόχου ήταν adopters και 

nonadopters on-line αγορών. Συγκεκριμένα, η έρευνα συμπεριλάμβανε τις ακόλουθες 

πληροφορίες με την ανάπτυξη και την προσαρμογή των κλιμάκων από την 

προηγούμενη μελέτη: Δημογραφικό σχεδιάγραμμα, τύπους προϊόντων που 

αγοράζονται, συχνότητα της online αγοράς, επικοινωνία με τους προμηθευτές 

ηλεκτρονικού εμπορίου καταναλωτικές προσδοκίες των online καταστημάτων [52], 

πλεονεκτήματα on-line αγορών [48] και τέλος προβλήματα on-line αγορών [52] και 

κόστος συναλλαγής [53].  

 

Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απάντησης, προσφέρθηκαν ως κίνητρα στους 

εναγομένους 100 κινητά κάρτας για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή. Η περιοχή ερευνών 
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κοινοποιήθηκε ευρέως σε διάφορες ομάδες πληροφόρησης, σε εξατομικευμένα 

ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε συνδέσμους υπερ-κειμένου από τους διάφορους 

ιστοχώρους. Εκ των πραγμάτων χρησιμοποιήθηκε μια έρευνα Διαδικτύου, δεδομένου 

ότι εξετάζουμε adopters και non adopters online αγορών. Με άλλα λόγια, οι χρήστες 

του Ίντερνετ αντιπροσωπεύουν μια ομάδα των πιθανών ή πραγματικών online 

αγοραστών. [37] 

Συνολικά , συλλέχθηκαν 1.171 απαντήσεις εκ των οποίων το 42.5% προερχόταν από  

adopters on-line αγορών. Αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος από το 24.9% που 

λαμβάνεται από τους Wee και Ramachandra [54], γεγονός που μαρτυρά ότι το 

ποσοστό των online αγοραστών έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν 

προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη έχει μια άριστη υποδομή 

τηλεπικοινωνιών και το ποσοστό διείσδυσης Διαδικτύου είναι μεταξύ των 

υψηλότερων στον κόσμο. [37] 

 

2.3.1 Συμπεράσματα έρευνας Thompson S. H. Teo (2006) 

 

Σε συμφωνία με τις προηγούμενες μελέτες σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 

χρηστών του Ίντερνετ, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προτείνουν ότι οι χρήστες 

του Ίντερνετ στη Σιγκαπούρη είναι κυρίως φύλου αρσενικού, νέοι και μορφωμένοι. 

Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, οι adopters on-line αγορών τείνουν να είναι αρσενικού 

φύλου και μορφωμένοι, αν και τείνουν να είναι μεγαλύτερης ηλικίας από τους μη-

adopters και να έχουν το υψηλότερο εισόδημα. Εντούτοις, φαίνεται να υπάρχει μια 

ανάγκη να ενθαρρυνθούν εκείνοι ηλικίας άνω από 45 χρονών για να 

χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για on-line αγορές. Ένας πιθανός τρόπος θα ήταν να 

προωθηθούν οι δραστηριότητες που απευθύνονται στον ώριμο πληθυσμό. Άλλοι 

τρόποι περιλαμβάνουν την προσφορά επιπλέον εκπτώσεων για τους ηλικιωμένους 

που αγοράζουν on-line, καθώς επίσης και παροχή κατάρτισης στη χρήση του 

Διαδικτύου για on-line αγορές. [37] 

 

Δεδομένου ότι τα κοινά προϊόντα που αγοράζονται on-line περιλαμβάνουν βιβλία, 

CD και ψυχαγωγία, υλικό και λογισμικό υπολογιστών, καθώς και ταξίδια, θα 

μπορούσαν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εμπορευτούν αυτά τα 

προϊόντα στους πιθανούς online αγοραστές. Αυτό θα μπορούσε να είναι υπό μορφή 
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κινήτρων όπως εκπτώσεις για τους πρώτους αγοραστές. Περαιτέρω, η μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει γιατί μερικοί τύποι αγαθών είναι δημοφιλέστεροι 

on-line έναντι άλλων. Μέσω τέτοιας κατανόησης, τα online καταστήματα θα ήταν 

ικανότερα να σχεδιάσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να ενθαρρύνουν on-line να 

ψωνίσουν. [37] 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η αγορά των προϊόντων ταξιδιού 

παρακινεί συνήθως τους online αγοραστές να επικοινωνήσουν με online 

καταστήματα. Μία εύλογη αιτία είναι ότι αφού τα προϊόντα ταξιδιού κοστίζουν 

συνήθως περισσότερο από άλλα κοινά προϊόντα όπως τα βιβλία ή τα CD, και έχουν 

περισσότερες επιλογές όπως γεύματα προτίμησης, οι adopters τείνουν να 

απευθυνθούν σε online καταστήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

εξυπηρέτηση των προτιμήσεών τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι το ταξίδι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει την παραμονή σε ξενοδοχεία και το ενοίκιο αυτοκινήτων, οι 

adopters μπορούν να επικοινωνούν με τα online καταστήματα για να ερευνήσουν τη 

διαθεσιμότητα διαφόρων επιλογών. 

 

 

2.3.2 Προτάσεις συναλλαγών κατά τον S. H. Teo (2006) 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν ορισμένες προσδοκίες από 

online καταστήματα όπως το να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, να παρέχουν τις 

ικανοποιητικές πληροφορίες και να εξασφαλίζουν ασφάλεια των συναλλαγών και της 

προσωπικής πληροφορίας. Τα online καταστήματα οφείλουν να μελετήσουν αυτές τις 

προσδοκίες προσεκτικά και να επινοήσουν τρόπους ώστε να καθησυχαστούν οι 

καταναλωτές στην ιδέα ότι τα συνδεδεμένα καταστήματα είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Παραδείγματος χάριν, προκειμένου να 

χειριστούν τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, οι  επιχειρήσεις θα μπορούσαν να 

προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής όπως πληρωμές επιταγής, πληρωμή 

στους όρους παράδοσης, εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων, ή σχέδια πληρωμής 

κατόπιν αγοράς όπως μια ονομαστική κατάθεση που ακολουθείται από μηνιαίες 

δόσεις ή διαδοχικές πληρωμές ποσών κατ' αποκοπή. Αυτές οι προτάσεις θα 

βοηθούσαν στη μείωση της ανάγκης να αποκαλυφθούν οι αριθμοί πιστωτικών 

καρτών. [37] 
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Επίσης, η κρυπτογράφηση και οι ψηφιακές υπογραφές επικύρωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούν οι αριθμοί πιστωτικών καρτών. Οι 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλείας, Secure Εlectronic Τransaction  (SET) είναι μια 

τεχνολογία που κρυπτογραφεί τις εντολές αγοράς και επιτρέπει στους χρήστες να 

ασκήσουν  ηλεκτρονικό έλεγχο μέσω μιας εξουσιοδοτημένης τράπεζας προκειμένου 

να εξασφαλίσουν τη νομιμότητα του λιανοπωλητή. Η σύνδεση με αντιπροσωπείες  

αξιολόγησης (π.χ. bbbonline.com) ή εθνικά σχέδια θα βοηθούσαν να ενισχυθεί η 

εμπιστοσύνη και η αποδοχή μεταξύ των αγοραστών παγκοσμίως. Παραδείγματος 

χάριν, το σχέδιο CaseTrust είναι μια προσπάθεια από κοινού της ένωσης 

καταναλωτών της Σιγκαπούρης (CASE), του κέντρου προώθησης  λιανικών 

πωλήσεων (RPC) και του εμπορικού δικτύου Σιγκαπούρης (CNSG) για να 

ενθαρρυνθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή απέναντι στις on-line αγορές. 

Παράλληλα, η πιστοποίηση του ISO μπορεί με τη σειρά της να συμβάλει στην 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία μιας επιχείρησης. [37] 

 

Αν και οι online αγορές μπορούν να παρέχουν διάφορα πλεονεκτήματα από άποψη 

ευκολίας, χρόνου και εξοικονόμησης κόστους και ευχέριας σύγκρισης, είναι 

σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχουν επίσης διάφορα προβλήματα με on-line 

αγορές  σχετικά με τα προϊόντα, τις μετά την αγορά υπηρεσίες και την αξιοπιστία των 

online καταστημάτων. Δεδομένου ότι μόνο 42.5% των εναγομένων έχουν δοκιμάσει 

να ψωνίσουν on-line, υπονοείται ότι υπάρχουν ανάγκες για ενέργειες από την πλευρά 

των επιχειρήσεων και των σχεδιαστών πολιτικής για να ενθαρρυνθεί το εμπόριο στο 

διαδίκτυο. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιλύσουν τα θέματα ασφαλείας 

και να καθησυχάσουν τους χρήστες ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ασφαλείς 

και προστατευμένες από αναρμόδια πρόσβαση. [37] 

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι μη-adopters αντιλαμβάνονται ορισμένα πλεονεκτήματα 

του Διαδικτύου, μία εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που θα  ενθαρρύνει τις online 

αγορές θα μπορούσε τους πείσει να αγοράσουν on-line. Εντούτοις, λαμβάνοντας 

υπόψη το μικρό μέγεθος της Σιγκαπούρης (που το καθιστούν εύκολο να αποκτηθούν 

τα αγαθά από φυσικά καταστήματα) και τις ψυχαγωγικές πτυχές των φυσικών 
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αγορών, ενδέχεται να υπάρξει ένας περιορισμός στην αύξηση των on-line αγορών στη 

Σιγκαπούρη συγκριτικά με τις  ΗΠΑ. 

 

Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν σαφή συνδιαλλαγή ή μια πολιτική 

επιστροφής ποσού για να ελαχιστοποιήσουν τον αντιληπτό κίνδυνο στην αγορά και 

να καθησυχάσουν τους καταναλωτές ως προς την ποιότητα των προϊόντων και την 

ανταπόκριση της υπηρεσίας μετά την πώληση. Ένα ικανό προσωπικό υποστήριξης 

πωλήσεων που μπορεί να χειριστεί έρευνες και καταγγελίες των πελατών αμέσως θα 

προσθέσει αξιοπιστία στις online επιχειρήσεις. Η αξιοπιστία είναι εξαιρετικά 

σημαντική δεδομένου ότι οι πελάτες αγοράζουν από τις online επιχειρήσεις κυρίως 

βάσει όσων δηλώνονται στους ιστοχώρους τους. Τα  online καταστήματα πρέπει 

επίσης να δίνουν σαφείς πληροφορίες και απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις (FAQ), 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την ασφάλεια, τις συναλλαγές, τις 

πολιτικές επιστροφής επιχείρησης, πληρωμής και πίστωσης, καθώς και τα έξοδα 

διεκπεραίωσης, τις εγγυήσεις και τις δηλώσεις για την ποιότητα των προϊόντων. [37] 

Επιπλέον, οι online επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών συμπεριλαμβάνοντας αριθμούς τηλεφώνων και fax καθώς και τις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ιστοχώρους τους έτσι ώστε οι 

επισκέπτες τους να  μπορούν εύκολα να επικοινωνήσουν μαζί τους. 

 

Εν περιλήψει, σύγκριση μεταξύ των adopters και των μη-adopters σε επίπεδο κόστους 

συναλλαγής των online αγορών  υποδεικνύει ότι οι nonadopters αντιλαμβάνονται 

γενικά υψηλότερο κόστος συναλλαγής από ό,τι οι adopters.  Οι επιχειρήσεις πρέπει 

επίσης να σημειώσουν ότι παρά τις προσπάθειες να ενθαρρυνθούν οι on-line αγορές, 

το Διαδίκτυο είναι μόνο ένα από τα πιθανά κανάλια λιανικής πώλησης και ότι δεν 

είναι εφικτό όλοι οι καταναλωτές να αγκαλιάσουν τις αγορές μέσω internet. Το κύριο 

πρόβλημα είναι να ενσωματωθεί το Διαδίκτυο στη γενική διαχείριση των διαύλων 

επικοινωνίας έτσι ώστε οι υπόλοιποι καταναλωτές να έχουν μια επιλογή για το πώς 

επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν με την εταιρία (π.χ. μέσω των φυσικών 

καταστημάτων, του τηλεφώνου, του fax, των καταλόγων ταχυδρομείου, ή του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές που 

προσελκύονται από το Διαδίκτυο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ενώ εκείνοι που 

δεν συμπαθούν το Διαδίκτυο μπορούν να προσφύγουν σε άλλα κανάλια ή να 
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χρησιμοποιήσουν απλά το Διαδίκτυο για να συγκεντρώσουν πληροφορίες αντί να 

προβούν  σε online αγορές [37].  

 

Τα κυριότερα συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών παρατίθενται συνοπτικά στον 

πίνακα 1: 

 

 

 

Πίνακας 1: Σύντομη επισκόπηση ερευνών με θέμα ηλεκτρονικές αγορές 

Συγγραφείς Έκδοση Αντικείμενο 

μελέτης/πεδίο 

εφαρμογής 

Συμπεράσματα 

Eastlick & 

Lotz, 1999 

International 

Journal of Retail 

and Distribution 

Management 

Ερωτηματολόγιο 

σε δείγμα από 

2500 

καλωδιακούς 

συνδρομητές, 

USA 

Η υιοθέτηση online αγορών 

επηρεάζεται από τη θετική 

ή αρνητική τοποθέτηση 

στις αγορές εξ αποστάσεως  

Hoffman, 1999 Communications 

of the ACM 

Έρευνα, Peralta Κύριος ανασταλτικός 

παράγοντας online αγορών 

η έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τον Ιστό 

Steinfield, C. 

and Whitten, 

P., 1999 

Journal of 

Computer-

Mediated 

Communication 

Έρευνα σε 

φοιτητές 

Michigan 

University 

Ο συνδυασμός Ιστού με 

φυσική παρουσία ενισχύει 

την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών 

Haubl and 
Trifts, 2000  

 

Marketing 

Science 

Πείραμα, USA Τα διαδραστικά εργαλεία 

έχουν θετικά αποτελέσματα 

στην αποδοτικότητα 

αγοραστικών αποφάσεων 

Wind, Y. and 

Mahajan, V., 

2002 

Journal of 

Interactive 

Marketing 

Ακαδημαϊκή 

έρευνα, USA 

Υπογράμμισε τα οφέλη της 

σύγκλισης μεταξύ online 

και φυσικής παρουσίας 
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Park, C., Kim, 

C. H., 2006 

International 

Journal of Retail 

and Distribution 

Management 

602 Κορεάτες 

πελάτες 

ηλεκτρονικών 

βιβλιοπωλείων 

η ποιότητα πληροφορίας , η 

ποιότητα διεπιφάνειας 

χρήστη και η αίσθηση 

ασφάλειας επηρεάζουν την 

ικανοποίηση πληροφορίας 

και την αγοραστική 

συμπεριφορά 

Thompson s. 

H. Teo, 2006 

Behaviour and 

Information 

Technology 

Διαδικτυακή 

έρευνα στη 

Σιγκαπούρη 

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τύποι 

προϊόντων ως παράγοντες 

που επηρεάζουν θετικά και 

αρνητικά τις online αγορές 

 

3 Εμπειρική έρευνα 

3.1 Μεθοδολογία έρευνας και δείγμα 

 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ελλήνων 

φοιτητών οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι 

ατιλήψεις των φοιτητών που αγοράζουν διαδικτυακά σε σχέση με εκείνους που δεν 

αγοράζουν με βάση το δημογραφικό τους προφίλ, τις προσδοκίες τους από τις 

διαδικτυακές αγορές, καθώς επίσης και τα αναμενόμενα οφέλη και εμπόδια χρήσης.. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι, το οποίο βασίστηκε ως ένα βαθμό στο ερωτηματολόγιο ανάλογης 

προηγούμενης έρευνας από τον Teo  (2006) [37].  

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε ύστερα από μελέτη του θεωρητικού πλαισίου της 

ηλεκτρονικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, πριν καταλήξουμε στην 

παρούσα μορφή του ερωτηματολογίου χρειάστηκε να κατανοήσουμε τις διαφορετικές  

κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι καταναλωτές και να μελετήσουμε τον τρόπο 

κατάταξής τους, με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία, το μορφωτικό τους επίπεδο, 

τις συνήθειές τους, το βαθμό εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και την 

προσωπική τους τοποθέτηση απέναντι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές .  
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Επιπλέον, μελετήσαμε τα πλεονεκτήματα που αναμένονται να απορρέουν από τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές έτσι ώστε να εντοπίσουμε τους πιθανούς λόγους και τα 

κίνητρα που μπορούν να ωθήσουν έναν καταναλωτή στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής 

αγοράς. Τα πλεονεκτήματα αυτά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν: ευκολία αγοράς, 

άνεση συγκρίσεων προϊόντων, διαπραγμάτευση τιμών και εξοικονόμηση χρόνου [37]. 

Σε παρόμοιο κλίμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες που 

συνήθως αποτρέπουν τους καταναλωτές από την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 

αγορών αναγκάζοντάς τους να περιοριστούν στην παραδοσιακή αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών , μελετήσαμε τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής μορφής συναλλαγών 

και των κινδύνων που  ενδεχομένως εγκυμονούν. Αυτά τα μειονεκτήματα, πέρα από 

την απαίτηση προϋπόθεση καλής γνώσης υπολογιστών και ευχέρειας χρήσης 

διαδικτύου, περιλαμβάνουν την δυσκολία παροχής πρόσθετων υπηρεσιών  μετά την 

πώληση και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στα διαδικτυακά καταστήματα.[26] 

Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η κατηγοριοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει 

παρατηρηθεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος μπορούν να 

αποτρέψουν ή να παρακινήσουν τη διαδικτυακή αγορά τους από κάποιες κατηγορίες 

καταναλωτών [25]. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιδιαίτερα 

χαρκτηστικά των  προϊόντων αποτελούν παράγοντα που επηρεάζει την τοποθέτηση 

του καταναλωτή απέναντι στην ηλεκτρονική αγορά . 

Έτσι οδηγηθήκαμε στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου, το οποίο χωρίζεται σε 

πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος, αφορά το προφίλ του ερωτώμενου και είναι βασισμένο 

στα  χαρακτηριστικά που κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές δίνοντας έμφαση στο 

βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση υπολογιστών και το ίντερνετ. Το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προϊόντων που συνηθίζει να αγοράζει ή ενδέχεται 

να αγοράσει στο μέλλον ηλεκτρονικά ο ερωτώμενος. Το τρίτο μέρος προσεγγίζει την 

τοποθέτηση του καταναλωτή απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές και τις 

προϋποθέσεις που αναμένει να πληρούν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις 

σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας των διαδικτυακών καταστημάτων και στην 

εκτίμηση του αναλαμβανόμενου ρίσκου. Το τέταρτο μέρος αφορά την ίδια τη 

διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και τους λόγους που παρακινούν τον 

καταναλωτή σε αυτή τη συμπεριφορά. Τέλος, το πέμπτο μέρος έχει να κάνει με τα 

μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών που οδηγούν τον καταναλωτή να 

τηρεί αρνητική στάση και να μην προχωρά στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών 
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Το δείγμα της έρευνάς μας περιλαμβάνει νέους ηλικίας 18-28 ετών και ειδικότερα 

φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν 219 

ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 157 

ερωτηματολόγια σε φοιτητές του Α.Π.Θ., 28 ερωτηματολόγια σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 23 ερωτηματολόγια σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Α.Π.Θ. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS 

έκδοση 16.0, ενώ για τη δημιουργία και επεξεργασία διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε 

το Microsoft Excel 2007.  

 

 

3.2  Ανάλυση αποτελεσμάτων στατιστικής επεξεργασίας 

3.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Διερευνώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των “adopters” (υποστηρικτών) και 

“non adopters” (μη υποστηρικτών) ηλεκτρονικών αγορών, εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα.  

 

3.2.1.1 Φύλο  

 

Όσον αφορά στο εξεταζόμενο δείγμα φοιτητών, που είναι αρκετά ισορροπημένο από 

άποψης φύλου, με το 48,5% των μελών του να είναι άνδρες και το 51.5% γυναίκες, 

συμπεραίνουμε ότι στην κατηγορία των  adopters η πλειοψηφία αποτελείται από 

άνδρες σε ποσοστό ίσο με 60,9% σε αντίθεση με την κατηγορία non adopters όπου 

υπερισχύουν οι γυναίκες με 64,7% . Παρατηρούμε λοιπόν ότι στο δείγμα μας, οι 

άνδρες τείνουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές περισσότερο σε σύγκριση με 

τις γυναίκες. 
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Σχήμα 1: Σύγκριση adopters-non adopters ως προς το φύλο 

 
 

3.2.1.2 Επίπεδο φοίτησης 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές αγορές, που αποτελεί το 81,4% είναι σχετικά μικρότερο από το 

ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών που δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 

και υπολογίζεται 95,2%. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σε επίπεδο 

μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου το ποσοστό των adopters (18,6%) είναι αρκετά 

μεγαλύτερο από αυτό των non adopters (4,8 %).  

Σχήμα 2: Σύγκριση adopters-non adopters ως προς το επίπεδο φοίτησης 

 

 

Φύλο - Adopters  (% )

60,9

39,1

Άρρεν

Θήλυ

Φύλο - Non-adopters  (% )

35,3

64,7

Άρρεν

Θήλυ

Επίπεδο φοίτησης 
Adopters (%)

81,4

18,6

Προπτυχιακός

Μεταπτυχιακός

Επίπεδο φοίτησης 
Non-adopters (%)

95,2

4,8

Προπτυχιακός

Μεταπτυχιακός
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3.2.1.3  Έτος σπουδών 

 

Έχοντας ως σημείο αναφοράς  το έτος σπουδών των φοιτητών, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των adopters βρίσκεται στο τέταρτο έτος (25%), ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό των non adopters βρίσκεται στο δεύτερο έτος (25,1%). Το 

συμπέρασμα αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο μαρτυρά  ότι η άνοδος σε 

επίπεδο μόρφωσης αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης ηλεκτρονικών αγορών. 
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Σχήμα 3: Σύγκριση adopters-non adopters ως προς το έτος σπουδών 

Έ τος  σ π ουδώ ν - Adopters  (% )

13,2

19,5

19,1

25,0

13,6

4,1 3,2 1,80,5 1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

9ο

 
 

Έ τος  σ π ουδώ ν - Non-adopters  (% )

12,1

25,1

24,6

22,7

10,1
4,8 0,00,5

0,0

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

9ο

 
   
 
 
 

3.2.1.5 Χρήση υπολογιστών και internet  

 

Παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των adopters ηλεκτρονικών αγορών  

ασχολείται καθημερινά με υπολογιστή για διάστημα 3 με 5 ωρών ενώ ένα εξίσου 

σημαντικό ποσοστό των non adopters ασχολείται με υπολογιστή για λιγότερες από 3 

ώρες σε καθημερινή βάση. Σε παρόμοιο κλίμα βρίσκεται η διαπίστωση σχετικά με 

την καθημερινή χρήση internet, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των adopters 
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ασχολείται καθημερινά με υπολογιστή για διάστημα 3 με 5 ωρών ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό των non adopters ασχολείται με internet για διάστημα από 1 μέχρι 3 ώρες 

ημερησίως. Όσον αφορά το βαθμό εξοικείωσης με το internet, διακρίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των υποστηρικτών ηλεκτρονικών αγορών χρησιμοποιεί internet 

τα τελευταία 8 χρόνια ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά των non adopters χρησιμοποιούν 

internet για λιγότερα από 5 χρόνια. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η εξοικείωση και 

η συχνή ενασχόληση με υπολογιστές και  internet επηρεάζει θετικά την ηλεκτρονική 

αγοραστική συμπεριφορά. 

  

 Σχήμα 4.1: Χρήση H/Y adopters 

Κ αθημερινή χ ρήσ η η/υ 
Adopters  (% )

4,5

20,9

32,7

23,2

18,6
<1h

1-3hs

3.1-5hs

5.1-7hs

>7hs

 
   
Σχήμα 4.2: Χρήση H/Y non adopters 

Κ αθημερινή χ ρήσ η η/υ
Non-adopters  (% )

15,5

38,622,7

12,1

11,1
<1h

1-3hs

3.1-5hs

5.1-7hs

>7hs
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 Σχήμα 4.3: Χρόνια χρήσης internet adopters - non adopters 
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3.2.1.6  Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών  

 
Παρατηρούμε ότι το δείγμα των φοιτητών χωρίζεται σχεδόν ισοσταθμισμένα σε 

adopters και non adopters ηλεκτρονικών αγορών με ποσοστά 51,5% και 48.5% 

αντίστοιχα. Επιπλέον, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα η συντριπτική 

πλειοψηφία των  adopters έχει επισκεφτεί ηλεκτρονικά καταστήματα, σε αντίθεση με 

την πλειοψηφία των non adopters. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 50% των 

adopters δηλώνει σίγουρο ότι θα επαναλάβει αγορά σε αντιδιαστολή με ένα μεγάλο 

ποσοστό non adopters, που αποκλείει ή θεωρεί πολύ απίθανο το ενδεχόμενο 

μελλοντικής υιοθέτησης ηλεκτρονικών αγορών. Άλλωστε, το 52,7 % των non 

adopters τοποθετεί τον εαυτό του  τελευταίο σε ηλεκτρονικές αγορές σε σχέση με 

φίλους. 
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Σχήμα 5: Ποσοστά επίσκεψης ηλεκτρονικών καταστημάτων 

Επίσκεψη σε ηλεκτρονικά καταστήματα Non-adopters 
%

32,4

67,6

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
 
Ποσοστά μελλοντικών αγορών 

Σχήμα 6.1: Πιθανότητα ηλεκτρονικών αγορών στο μέλλον από adopters – non adopters 
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Σχήμα 6.2: Τοποθέτηση απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές σε σχέση με φίλους 

 
 

3.2.1.7 Κατηγορίες προϊόντων προτίμησης 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των adopters έχει 

αγοράσει είδη πληροφορικής (68,2%) ενώ πολύ κοντά σε αυτό εμφανίζονται τα 

ποσοστά των αγορών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εισιτηρίων. Επίσης σημαντικά 

εμφανίζονται τα ποσοστά των adopters για το ενδεχόμενο μελλοντικών αγορών στις 

συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, ενώ σχετικά αυξημένα εμφανίζονται τα 

ποσοστά των adopters στην αναζήτηση πληροφοριών όλων των κατηγοριών. 

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των non adopters 

(47,8%) δηλώνει θετικό σε  μελλοντική αγορά εισιτηρίων ενώ επίσης αυξημένα 

ποσοστά έχουν αναζητήσει πληροφορίες όλων των κατηγοριών προϊόντων και στους 

non adopters. Τέλος, τα ποσοστά ενδιαφέροντος στην κατηγορία τρόφιμα και ποτά 

εμφανίζονται αισθητά μειωμένα. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των adopters μόνο 

το 3,6% του δείγματος δηλώνει ότι έχει αγοράσει τρόφιμα και ποτά, το 15% ίσως να 

τα αγοράσει μελλοντικά και το 30,5% έχει αναζητήσει πληροφορίες για αυτά. Στην 

κατηγορία των non adopters, αντίστοιχα, το 5,3% δηλώνει ότι ίσως αγοράσει στο 

μέλλον τρόφιμα και ποτά, ενώ το 29% έχει αναζητήσει πληροφορίες για αυτά. Είναι 

φανερό ότι η κατηγορία τρόφιμα και ποτά παρουσιάζει τη μικρότερη ζήτηση online.  
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Σχήμα 7: Κατηγορίες προϊόντων προτίμησης adopters 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποσοστά  κατηγοριών προϊόντων προτίμησης 
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Σχήμα 8: Κατηγορίες προϊόντων προτίμησης non adopters 
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3.2.1.8 Ανασταλτικοί παράγοντες ηλεκτρονικών αγορών  

 

Είναι φανερό από το παρακάτω διάγραμμα ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι 

καταναλωτές δεν προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 

στα διαδικτυακά καταστήματα.  Πράγματι, το 55% των non adopters διακρίνει 

έλλειψη ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ ένα εξίσου σημαντικό 

ποσοστό της τάξης του 53,2% προτιμά να έχει τη δυνατότητα εξέτασης του προϊόντος 

πριν την αγορά του. Ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό ίσο με 40,9% δηλώνει ότι δε 

διαθέτει πιστωτική κάρτα.  

 
Σχήμα 9: Λόγοι αποφυγής online αγορών non adopters 

 

 
   Ποσοστά ανασταλτικών παραγόντων 
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3.2.1.9 Λόγοι πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 

 
Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών, η συντριπτική 

πλειοψηφία των adopters, σε ποσοστό 82,3%,  αναγνωρίζει το χαμηλό επίπεδο τιμών 

τους. Ένα επίσης ισχυρό ποσοστό ίσο με 68,2%  δηλώνει ότι παρακινείται από την 

άνεση που προσφέρουν, ενώ δεν είναι αμελητέο και το ποσοστό που ωθείται από την 

ποικιλία των παρεχόμενων προϊόντων και ισούται με 46%. 

 

Σχήμα 10: Λόγοι πραγματοποίησης online αγορών adopters 
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3.2.1.10  Επισκέψεις ιστοσελίδων κατά την τελευταία χρονιά 

 

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των online αγοραστών με ποσοστό 67% επισκέπτεται 

περισσότερες από 3 ιστοσελίδες πριν την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς ενώ ο 

επικρατέστερος αριθμός αγορών που διεξήχθησαν την τελευταία χρονιά είναι 2 με 

ποσοστό 25,9%. Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με την επικρατέστερη συχνότητα 

ηλεκτρονικών αγορών που είναι δύο με τρεις αγορές ετησίως και συναντάται σε 

ποσοστό 41,8%. 

 

Σχήμα 11: Aριθμός επισκεπτόμενων ιστοσελίδων 
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Σχήμα 12: Συχνότητα ηλεκτρονικών αγορών 

 

3.2.2 Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τις αγορές προϊόντων 
μέσω Internet 

   
Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας διαφοράς μέσων 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση των μέσων τιμών των εξεταζόμενων 

μεταβλητών, για την αξιολόγηση του αν οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των 

adopters και των non adopters online αγορών είναι στατιστικά σημαντικές, 

χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test .  Ο έλεγχος αυτός υποδεικνύει αν οι 

παρατηρούμενες διαφορές στις μέσες τιμές είναι τυχαίες και αντιπροσωπεύουν απλώς 

τα εξεταζόμενα δείγματα, ή αν είναι στατιστικά σημαντικές και μπορούν να 

επεκταθούν σε όλο τον πληθυσμό, ώστε να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα. [92] 

 

Για να θεωρηθεί ότι δύο μέσες τιμές της ίδιας μεταβλητής σε δύο διαφορετικά 

δείγματα ή ομάδες διαφέρουν σε επίπεδο πληθυσμού, η τιμή της πρώτης γραμμής του 

Sig. (2 tailed) θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0,05, με την προϋπόθεση ότι το Sig. 

(επίπεδο σημαντικότητας) στο Levene’s Test έχει τιμή μεγαλύτερη του 0,05, που 

σημαίνει ότι οι διασπορές δεν έχουν διαφορά. Στο συμπέρασμα η διαφορά των μέσων  

είναι στατιστικώς σημαντική οδηγούμαστε επίσης όταν η αντίστοιχη τιμή t-test είναι 

μεγαλύτερη από 1,96. 

 

Γενικές απόψεις για τα διαδικτυακά καταστήματα  

Για τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, δημιουργούμε τον πίνακα 2: 
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Πίνακας 2: Απόψεις των καταναλωτών για τα διαδικτυακά καταστήματα 

 

 
a p<0.001           b p<0.005            c p<0.01         d p<0.05 

 

Παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα 

διαφοράς μέσων τιμών είναι οι παρακάτω, που παρουσιάζονται στον πίνακα 3: 

Τα διαδικτυακά καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean (SD) 

Adopters 

Mean (SD) 

 

t-test values 

 
θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 

πληροφοριών για την περιγραφή των 

προσφερόμενων προϊόντων 

4.62 

(0.77) 

4.66 

(0.80) 
-0.60 

θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 

πληροφοριών για την περιγραφή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών 

4.59 

(0.83) 

4.65 

(0.75) 
-0.79 

θα πρέπει να έχουν καλή φήμη για να τα 

εμπιστευτείς 

4.46 

(0.85) 

4.43 

(0.82) 
0.40 

θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 

εναλλακτικών τρόπων πληρωμής 

4.54 

(0.80) 

4.45 

(0.88) 
1.06 

θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 

υπηρεσιών 

4.52 

(0.84) 

4.36 

(0.88) 
1.96 d 

θα πρέπει να παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες 

επικοινωνίας στους χρήστες τους 

4.63 

(0.77) 

4.59 

(0.74) 
0.57 

έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των 

προσωπικών μας δεδομένων 

3.06 

(1.24) 

3.55 

(1.06) 
-4.46 a 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για 

στατιστικούς σκοπούς χωρίς την δική μας 

συγκατάθεση 

3.08 

(1.33) 

3.19 

(1.37) 
-0.83 

ζητο ύν την άδειά μας για να μας στείλο υν μέσω e-

mail διαφημιστικό υλικό 

3.12 

(1.37) 

3.47 

(1.35) 
-2.69 c 

προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών 

τους σε εταιρείες μάρκετινγκ 

2,80 

(1.32) 

2,97 

(1.42) 
-1.32 

αγοράζεις «επώνυμα» (γνωστής φίρμας) προϊόντα 3.43 

(1.19) 

3.40 

(1.10) 
0.27 

χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ασφάλειας των 

προσωπικών μας δεδομένων 

3.87 

(1.14) 

3.93 

(1.09) 
-0.53 

εκτός του διαδικτυακού καταστήματος, η επιχείρηση 

έχει και φυσικά καταστήματα 

3.90 

(1.11) 

3.89 

(1.02) 
0.17 
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Πίνακας 3: Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τις αγορές προϊόντων μέσω ίντερνετ με 

στατιστική σημαντικότητα διαφοράς μέσων adopters-non adopters 

 

Τα διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-adopters 

Mean (SD) 

Adopters Mean 

(SD) 

 

t-test values 

 
θα πρέπει να παρέχουν 

ικανοποιητικό αριθμό 

υπηρεσιών 

4.52 

(0.84) 

4.36 

(0.88) 
1.96 d 

έχουν επαρκείς 

μηχανισμούς ασφάλειας 

των προσωπικών μας 

δεδομένων 

3.06 

(1.24) 

3.55 

(1.06) 
-4.46 a 

ζητούν την άδειά μας για να 

μας στείλουν μέσω e-mail 

διαφημιστικό υλικό 

3.12 

(1.37) 

3.47 

(1.35) 
-2.69 c 

 

 

Συνεπώς, οι μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας, τα 

διαδικτυακά καταστήματα θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 

υπηρεσιών ;», με t-test value=1,96, σε επίπεδο σημαντικότητας 99,9% και 

κυμαίνονται μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”. 

Όσον αφορά τις μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters στην 

ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα έχουν επαρκείς 

μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων ;», με t-test 

value=4,46>1,96, σε επίπεδο σημαντικότητας 95% οι μέσες τιμές των απαντήσεων 

των adopters και non adopters παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά και 

κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. 

Επίσης, οι μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά 

καταστήματα ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail διαφημιστικό 

υλικό ;», με t-test value=2,69>1,96, σε επίπεδο σημαντικότητας 99,9% και 

κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. 
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 Οι υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με τις γενικές απόψεις των καταναλωτών δεν 

παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα διαφοράς μέσων σε επίπεδο πληθυσμού 

καθώς παρατηρούμε ότι οι αντίστοιχες τιμές t-test value είναι μικρότερες του 1,96. 

Παρατηρούμε επίσης στον πίνακα ότι οι μέσες τιμές  των απαντήσεων των adopters 

και non adopters στις ερωτήσεις σχετικά με το αν τα διαδικτυακά καταστήματα θα 

πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών προϊόντων και υπηρεσιών,να 

έχουν καλή φήμη , να παρέχουν εναλλακτικές πληρωμής και τηλέφωνα επικοινωνίας 

στους χρήστες κυμαίνονται μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”. 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν τα διαδικτυακά καταστήματα χρησιμοποιούν 

προσωπικά δεδομένα για στατιστικούς λόγους χωρίς συγκατάθεση οι μέσες τιμές  

των απαντήσεων των adopters και non adopters κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν 

συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. Στην ερώτηση σχετικά με την 

προώθηση των δεδομένων των πελατών σε εταιρείες μάρκετινγκ οι μέσες τιμές  των 

απαντήσεων των adopters και non adopters κυμαίνονται μεταξύ“μάλλον διαφωνώ” 

και “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ”, ενώ στις ερωτήσεις σχετικά με το αν το 

ρίσκο μειώνεται όταν αγοράζουν επώνυμα προϊόντα, χρησιμοποιούνται μηχανισμοί 

ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και η επιχείρηση διαθέτει φυσικά 

καταστήματα εκτός του διαδικτυακού οι μέσες τιμές  των απαντήσεων των adopters 

και non adopters κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και 

“μάλλον συμφωνώ”. 
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Πλεονεκτήματα αγορών μέσω Internet 

Για τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, δημιουργούμε τον πίνακα 4:  

 

Πίνακας 4: Πλεονεκτήματα αγορών μέσω Internet 

Τα διαδικτυακά καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean (SD) 

Adopters 

Mean (SD) 

 

t-test values 

 
Δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας 

(24 ώρες το 24ωρο) 
4.54 

(0.91) 
4.61 

(0.87) -0.79 

Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊόντων από το 

εξωτερικό 

4.55 

(0.87) 

4.65 

(0.80) 
-1.34 

Γλιτώνεις χρόνο σε σχέση με το να αγόραζες το ίδιο 

προϊόν από ένα φυσικό κατάστημα (π.χ. αγορά από 

το σπίτι, παράδοση στο σπίτι, κτλ.) 

3.99 

(1.17) 

4.09 

(1.13) 
-0.91 

Εύκολα μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων, 

αλλά και διαφορετικών διαδικτυακών καταστημάτων 

μεταξύ τους 

4.00 

(1.02) 

4.20 

(0.96) 
-2.19 d 

Είναι πιο εύκολο να βρεις ένα προϊόν σε σχέση με 

ένα φυσικό κατάστημα 

3.89 

(1.00) 

4.00 

(1.06) 
-1.07 

Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αγοράς προϊόντων σε 

σχέση με ένα φυσικό κατάστημα 

3.74 

(1.04) 

3.87 

(1.06) 
-1.27 

Είναι εύκολο να βρεις προϊόντα σε τιμές ευκαιρίας 

(προσφορές) 

4.08 

(0.94) 

4.20 

(0.91) 
-1.42 

Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται σε 

χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά 

καταστήματα  

3.86 

(1.05) 

4.07 

(0.97) 
-2,13 d 

Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε 

σχέση με ένα φυσικό κατάστημα 

3,20 

(1.20) 

3.60 

(1.19) 
-3.44 b 

Μπορείς να βρεις προϊόντα που δεν υπάρχουν σε 

φυσικά καταστήματα 
3.85 

(1.07) 

3.95 

(1.07) 

 

-1.01 

Έχεις περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσεις και να 

επιλέξεις ένα προϊόν 

3.77 

(1.12) 

4.08 

(1.07) 
-2.92 b 

a p<0.001           b p<0.005            c p<0.01         d p<0.05 
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Παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα 

διαφοράς μέσων τιμών είναι οι παρακάτω, που παρουσιάζονται στον πίνακα 5: 

Πίνακας 5: Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα αγορών μέσω 
ίντερνετ με στατιστική σημαντικότητα διαφοράς μέσων adopters-non adopters 

Τα διαδικτυακά καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean (SD) 

Adopters 

Mean (SD) 

 

t-test values 

 
Εύκολα μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων, 

αλλά και διαφορετικών διαδικτυακών καταστημάτων 

μεταξύ τους 

4.00 

(1.02) 

4.20 

(0.96) 
-2.19 d 

Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται σε 

χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά 

καταστήματα  

3.86 

(1.05) 

4.07 

(0.97) 
-2,13 d 

Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε 

σχέση με ένα φυσικό κατάστημα 

3,20 

(1.20) 

3.60 

(1.19) 
-3.44 b 

Έχεις περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσεις και να 

επιλέξεις ένα προϊόν 

3.77 

(1.12) 

4.08 

(1.07) 
-2.92 b 

 

Συνεπώς, οι μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση «Εύκολα μπορεί να 

γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων, αλλά και διαφορετικών διαδικτυακών 

καταστημάτων μεταξύ τους;», με t-test value=2,19>1,96, σε επίπεδο σημαντικότητας 

95% και κυμαίνονται μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”. 

Όσον αφορά τις μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters στην 

ερώτηση «Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 

τα φυσικά καταστήματα ;», με t-test value=2,13>1,96, σε επίπεδο σημαντικότητας 

95% οι μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά και κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή 

διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. 

Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των adopters και non adopters παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση «Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι 

πιο εύκολη σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα ;», με t-test value=3,44>1,96, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 99,5% και κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή 

διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. 
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Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζουν οι μέσες τιμές των 

απαντήσεων των adopters και non adopters στην ερώτηση «Έχεις περισσότερο χρόνο 

για να αξιολογήσεις και να επιλέξεις ένα προϊόν ;», με t-test value=2,92>1,96, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 99,5% και κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή 

διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”. 

 

 

 Οι υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών 

καταστημάτων δεν παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα διαφοράς μέσων σε 

επίπεδο πληθυσμού καθώς παρατηρούμε ότι οι αντίστοιχες τιμές t-test value είναι 

μικρότερες του 1,96. Παρατηρούμε επίσης στον πίνακα ότι οι μέσες τιμές  των 

απαντήσεων των adopters και non adopters στις ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα 

αγοράς 24 ώρες το 24ωρο και τη δυνατότηξτα αγοράς προϊόντων από το εξωτερικό 

κυμαίνονται μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”, ενώ οι σχετικά 

με την εξοικονόμηση χρόνου, μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και 

“μάλλον συμφωνώ”. Οι μέσες τιμές  των απαντήσεων των adopters και non adopters 

στις ερωτήσεις σχετικά την ευκολία εύρεσης προϊόντων και την ποικιλία αγοράς 

καθώς και την εύρεση προϊόντων που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήματα 

κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”, 

ενώ σχετικά με τις τιμές ευκαιρίας, οι μέσες τιμές  των απαντήσεων κυμαίνονται 

μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”. 
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Προβλήματα αγορών μέσω Internet 

 

Για τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, δημιουργούμε τον πίνακα 6:  

 

Πίνακας 6: Προβλήματα online αγορών 

Τα διαδικτυακά καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean (SD) 

Adopters 

Mean (SD) 

 

t-test values 

 
υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά  μπορούν 

να παρέχουν 
3.43 

(0.95) 
2.95 

(1.00) 5.03 a 

δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς πλήρως 
3.80 

(1.10) 

3.33 

(1.12) 
4.43 a 

συχνά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές των 

προσφερόμενων προϊόντων 

3.55 

(0.99) 

3.05 

(1.09) 
4.95 a 

είναι δύσκολο να επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία του 

παρεχόμενου προϊόντος 

3.98 

(1.04) 

3.31 

(1.08) 
6.46 a 

υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της 

πιστωτικής κάρτας  

4.10 

(1.03) 

4.10 

(1.14) 
5.72 a 

υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσεις ένα προϊόν 

μέσω Internet, το οποίο να μην αξίζει τα χρήματα 

που θα πληρώσεις γι’ αυτό 

3.97 

(1.00) 

3.47 

(1.06) 
5.00 a 

Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα  και 

να μην σου στείλει το προϊόν που αγόρασες 

3.29 

(1.17) 

2.77 

(1.11) 
4.72 a 

Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν 

με κάποιο μη ελαττωματικό 

3.65 

(0.98) 

3.14 

(1.09) 
5.15 a 

Είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες  
3.48 

(0.91) 

3.24 

(1.03) 
2.57 c 

Είναι δύσκολο να κάνεις after-sales ερωτήσεις στο 

διαδικτυακό κατάστημα 

 

3.31 

(0.94) 

 

2.80 

(1.04) 

5.40 a 

Η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι εξασφαλισμένη 
3.50 

(1.00) 

2.85 

(1.04) 
6.49 a 

Η παράδοση των προϊόντων είναι ιδιαιτέρως 

χρονοβόρα 

3.14 

(1.10) 

2.60 

(1.10) 
5.01 a 

a p<0.001           b p<0.005            c p<0.01         d p<0.05 

 

Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα των online αγορών 

παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα διαφοράς μέσων τιμών καθώς οι 

αντίστοιχες τιμές t-test είναι μεγαλύτερες του 1,96 . Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές των 
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απαντήσεων των adopters και non adopters σχετικά με  την πιθανότητα τα 

διαδικτυακά καταστήματα να υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά μπορούν να 

προσφέρουν, την ενδεχόμενη ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένων πωλητών, την έλλειψη 

αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 99,9% και κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή 

διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ”, σχετικά με την πιθανότητας υποκλοπής 

κυμαίνονται μεταξύ “μάλλον συμφωνώ” και “συμφωνώ απολύτως”, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99,9%, ενώ σχετικά με την πιθανότητα απώλειας χρημάτων, τη 

δυσκολίας επιστροφής και τη δυσκολία αλλαγής προϊόντων κυμαίνονται μεταξύ “δεν 

ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ” σε επίπεδο σημαντικότητας 

99,9%. Σχετικά με τη δυσχέρεια after-sales υπηρεσιών οι μέσες τιμές  κυμαίνονται 

μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον συμφωνώ” σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99%, ενώ σχετικά με τη δυσχέρεια after-sales ερωτήσεων, την 

έλλειψη εγγύησης και την ενδεχόμενη χρονοβόρα παράδοση, οι μέσες τιμές των 

απαντήσεων κυμαίνονται μεταξύ “δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ” και “μάλλον 

συμφωνώ” σε επίπεδο σημαντικότητας 99,9%. 

 

3.3 Συμπεράσματα – Μελλοντικές  προεκτάσεις 

 

Αυτή η μελέτη, που έγινε με σκοπό τη διάκριση των θετικών και αρνητικών 

παραγόντων υιοθέτησης ηλεκτρονικών αγορών, μετά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων κατέληξε στα εξής κύρια συμπεράσματα. Σε συνέπεια με τις 

δευτερογενείς έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι φοιτητές που ασχολούνται 

αρκετές ώρες με ίντερνετ  καθώς επίσης και εκείνοι που τείνουν να υποστηρίζουν 

περισσότερο τις ηλεκτρονικές αγορές είναι κυρίως φύλου αρσενικού. Ωστόσο, το 

στοιχείο αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρατηρείται σχετικά  μικρή 

ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με τις γυναίκες. Παρατηρήθηκε εξάλλου ότι άτομα με 

πολύωρη ενασχόληση στο ίντερνετ τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

αποδοχής ηλεκτρονικών αγορών, γεγονός που ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενο. 

 

Εκείνο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το γεγονός ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό 

αγοράζονται συγκεκριμένοι τύποι προϊόντων μέσω ίντερνετ, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
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κυρίως είδη πληροφορικής, αεροπορικά εισιτήρια και τουριστικές υπηρεσίες. 

Δεδομένων των προτιμήσεων που παρατηρούνται σε αυτές τις κατηγορίες, θα 

μπορούσαν να προωθηθούν εντονότερα τα αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά με στόχο 

τους πολυάριθμους πιθανούς online αγοραστές. Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί με 

την εφαρμογή κινήτρων, όπως εκπτώσεις για τους νέους αγοραστές. Παράλληλα, 

μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει τις αιτίες που κάνουν μερικούς τύπους 

αγαθών δημοφιλέστερους στο διαδίκτυο έναντι άλλων. Μέσω αυτής της κατανόησης, 

τα on-line καταστήματα θα ήταν ικανότερα να ενθαρρύνουν on-line αγορές 

σχεδιάζοντας τις κατάλληλες στρατηγικές . 

 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο που μαρτυρούν τα αποτελέσματα είναι ότι  κυριότερη 

προσδοκία των  καταναλωτών από τα online καταστήματα, πέρα από την παροχή 

ικανοποιητικών πληροφοριών για τα προϊόντα, αποτελεί η τήρηση ασφάλειας των 

συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος 

για τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών, ενώ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 

αναζήτηση πληροφοριών προϊόντων, περιορίζεται σε αυτή και  δεν προχωρά στη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικής αγοράς. Επομένως, τα online καταστήματα προκειμένου να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών οφείλουν να πραγματοποιήσουν πολλά 

βήματα σε αυτό τον τομέα υιοθετώντας μέτρα διασφάλισης του απορρήτου και 

συμπεριλαμβάνοντας εγγυήσεις και εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, εκτός 

πιστωτικής κάρτας, όπως πληρωμή κατά την παράδοση. 

 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δίνουν 

βαρύτητα στην καλή ενημέρωση σχετικά με το προϊόν πριν την αγορά του, καθώς και 

στην παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μετά την αγορά, στρατηγικής σημασίας 

από την πλευρά των διαδικτυακών καταστημάτων θα ήταν κάθε προσπάθεια μείωσης 

του αναλαμβανόμενου ρίσκου των πελατών τους, μέσω αναλυτικών και πλήρως 

κατανοητών καταλόγων, παροχής εγγυήσεων και άμεσων υπηρεσιών μετάτην 

πώληση. 

 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, οι κυριότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον ηλεκτρονικό καταναλωτή είναι η άνεση, η 

εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης των τιμών  και η καλή γνώση 
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χρήσης του διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, οι κυριότεροι παράγοντες που 

επιδρούν αρνητικά στην ηλεκτρονική αγοραστική συμπεριφορά είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στην ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών και η 

προτίμησή τους να εξετάσουν άμεσα το προϊόν πριν την αγορά του. 

 

Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να σταθούν χρήσιμα σε ένα στρατηγικό 

ανασχεδιασμό ορισμένων online επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν 

υψηλότερη ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, η μελέτη αυτή έχει κάποιους περιορισμούς. 

Συγκεκριμένα η φύση της είναι καθαρά περιγραφική με στόχο να συγκρίνει απόψεις 

μεταξύ adopters και non adopters χωρίς να  προτείνει ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή 

μια υπόθεση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί απλές στατιστικές μεθόδους ανάλυσης 

και θα μπορούσε να επεκταθεί μελλοντικά από μια μελέτη που θα εξετάζει διάφορα 

μοντέλα χρησιμοποιώντας πιο προηγμένες στατιστικές μεθόδους. Επιπλέον, 

δεδομένου του περιορισμού του δείγματος, καθώς το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 

αποκλειστικά από φοιτητές, μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

ευρύτερο δείγμα με μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών ή ακόμη και σε μια εξειδικευμένη 

κατηγορία καταναλωτών που θα προκαλεί ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή, όπως για 

παράδειγμα σε υπαλλήλους. Επιπλέον, μια μελέτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, προκειμένου να διερευνηθεί η ηλεκτρονική 

απήχησή της στους καταναλωτές ή στα προϊόντα μιας ορισμένης εταιρείας κατά την 

αναζήτηση μεθόδων ενίσχυσης της προώθησής της ή ακόμη και να εστιάσει 

αποκλειστικά σε έναν ειδικό τομέα με ιδιαίτερη σημασία, όπως είναι η εμπιστοσύνη 

απέναντι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.   

 

Εν κατακλείδι, παρά τη μελλοντική δυνατότητα ενίσχυσης της  ηλεκτρονικής  

κατανάλωσης και διαμόρφωσης ευνοϊκότερης στάσης των ατόμων απέναντι στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, κρίνεται ανέφικτο να υιοθετηθούν οι ηλεκτρονικές αγορές 

από τον τρόπο ζωής όλων των καταναλωτών. Ως στόχος  των σύγχρονων εταιρειών 

ενδείκνυται να τεθεί η ενσωμάτωση του διαδικτύου στη γενική διαχείριση των 

διαύλων επικοινωνίας έτσι ώστε ανεξάρτητα από τη χρήση του για άμεση συλλογή 

πληροφοριών, να παρέχεται ποικιλία επιλογών ως προς τους τρόπους της τελικής 

διεκπεραίωσης της συναλλαγής, ανάλογα με  τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 

καταναλωτή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET         

      
Στα πλαίσια μίας έρευνας που κάνουμε σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για 

αγορές μέσω Internet,               θα θέλαμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας 

για την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.   

 

Στις ερωτήσεις με κλίμακα 1=διαφωνώ απολύτως έως 5=συμφωνώ απολύτως, 

κυκλώστε την απάντησή σας.  

 

Α. Προφίλ ερωτώμενου: 

 

1. Φύλο:        Άντρας                                   Γυναίκα  

 

 

2. Εάν είστε φοιτητής, είστε:      Προπτυχιακός φοιτητής         Μεταπτυχιακός 

φοιτητής 

 

 

3. Εάν είστε φοιτητής, σε ποιο έτος των σπουδών σας βρίσκεστε;   ..........έτος 

 

 

4. Πόσο ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή;  

 

 < 1 ώρα     1-3 ώρες        3.1-5 ώρες        5.1-7 ώρες        > 7 ώρες 

 

 

5. Πόσες ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε το Internet;  

 

 < 1 ώρα     1-3 ώρες        3.1-5 ώρες        5.1-7 ώρες        > 7 ώρες 

 

 

6. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε το Internet;  ………χρόνια 
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7. Έχετε επισκεφθεί ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet; 

                      

                                           Ναι                                              Όχι 

  

8. Έχετε αγοράσει προϊόντα μέσω Internet;               

 

                                           Ναι                                              Όχι 

9. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε κάποιο προϊόν μέσω Internet μέσα στον 

επόμενο χρόνο; 

                   δεν πρόκειται να αγοράσω  1       2       3       4       5       σίγουρα θα 

αγοράσω  

 

 

10. Σε σχέση με τους φίλους σας, είστε από τους πρώτους που θα αγόραζαν 

προϊόντα μέσω Internet; 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) έχετε κάνει αγορές μέσω Internet,  

B. Προσδιορίστε τις κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες: 

β) θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω Internet στο 

μέλλον  

γ) έχετε αναζητήσει πληροφορίες μέσω Internet  

(δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α) ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 

ΜΕΣΩ INTERNET  

β) ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

γ) ΕΧΕΤΕ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΓΙΑ: 

Βιβλία    

Μουσικά CD και  

Ταινίες DVD 

   

Είδη πληροφορικής 

(hardware - software) 

   

Είδη ρουχισμού    

Ρολόγια και κοσμήματα    

Προϊόντα υγείας και ομορφιάς            

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός                                  

(π.χ. βιντεοκάμερες, φωτογραφικές 

μηχανές, PlayStation 3, X-Box, κλπ.) 

   

Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κράτηση σε 

ξενοδοχείο κτλ. 

   

Τρόφιμα και ποτά     

Άλλα προϊόντα     

 

Γ. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τις αγορές προϊόντων μέσω 

Internet: 
 

  

 

Γενικές απόψεις για τα διαδικτυακά καταστήματα:   

Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα: 

 

1. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή 

των προσφερόμενων προϊόντων 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

2. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή 

των προσφερόμενων υπηρεσιών   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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3. θα πρέπει να έχουν καλή φήμη για να τα εμπιστευτείς   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

4. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό εναλλακτικών τρόπων πληρωμής 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

5. θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

6. θα πρέπει να παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας στους χρήστες τους   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

Απόψεις σχετικά με την πολιτική ασφάλειας των διαδικτυακών 

καταστημάτων: 

Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα: 

 

7. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

8. χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς χωρίς την 

δική μας συγκατάθεση  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

9. ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail διαφημιστικό υλικό  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

10. προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες μάρκετινγκ    
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διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

   

Απόψεις σχετικά με την μείωση του ρίσκου των αγορών μέσω Internet: 

Το ρίσκο αγοράς προϊόντων μέσω Internet μειώνεται όταν: 

 

11. αγοράζεις «επώνυμα» (γνωστής φίρμας) προϊόντα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

12. χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

13. εκτός του διαδικτυακού καταστήματος, η επιχείρηση έχει και φυσικά 

καταστήματα   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

14. παρέχεται εγγύηση από το διαδικτυακό κατάστημα για τα προϊόντα που πουλάει  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

Δ. Πλεονεκτήματα αγορών μέσω Internet 

1. Δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (24 ώρες το 24ωρο) 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

2. Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊόντων από το εξωτερικό 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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3. Γλιτώνεις χρόνο σε σχέση με το να αγόραζες το ίδιο προϊόν από ένα φυσικό 

κατάστημα (π.χ. αγορά από το σπίτι, παράδοση στο σπίτι, κτλ.)  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

4. Εύκολα μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων, αλλά και διαφορετικών 

διαδικτυακών καταστημάτων μεταξύ τους  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

5. Είναι πιο εύκολο να βρεις ένα προϊόν σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

6. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αγοράς προϊόντων σε σχέση με ένα φυσικό 

κατάστημα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

7. Είναι εύκολο να βρεις προϊόντα σε τιμές ευκαιρίας (προσφορές) 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

8. Τα παρεχόμενα προϊόντα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα 

φυσικά καταστήματα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

9. Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. Μπορείς να βρεις προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήματα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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11. Έχεις περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσεις και να επιλέξεις ένα προϊόν  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

Ε. Προβλήματα από την αγορά προϊόντων μέσω Internet: 

 

Προβλήματα σχετικά με την αξιοπιστία των διαδικτυακών καταστημάτων:  

Κατά τη γνώμη σας, τα διαδικτυακά καταστήματα: 

 

1. υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά  μπορούν να παρέχουν 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

2. δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς πλήρως  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

3. συχνά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές των προσφερόμενων προϊόντων 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

4. είναι δύσκολο να επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία του παρεχόμενου προϊόντος   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

5. υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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6. υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσεις ένα προϊόν μέσω Internet, το οποίο να μην 

αξίζει τα χρήματα 

που θα πληρώσεις γι’ αυτό  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

Προβλήματα μετά την αγορά: 

7. Είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες μέσω Internet και να 

αποζημιωθείς γι’ αυτά  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

8. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα  και να μην σου στείλει το προϊόν 

που αγόρασες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

9. Είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη ελαττωματικό 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

10. Είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

11. Είναι δύσκολο κάνεις after-sales ερωτήσεις στο διαδικτυακό κατάστημα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

12. Η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι εξασφαλισμένη  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

13. Η παράδοση των προϊόντων είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα  
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διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

 

 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕΣΩ INTERNET ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ 

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 58 

57. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους δεν έχετε κάνει αγορές μέσω Internet  

(δυνατότητα πολλαπλών επιλογών
 

);   

  Προτιμώ να αγοράζω από φυσικά καταστήματα 

  Δεν γνωρίζω τη διαδικασία αγοράς μέσω Internet   

  Προτιμώ να έχω τη δυνατότητα να εξετάζω το προϊόν προτού το αγοράσω 

  Δεν έχω πιστωτική κάρτα 

  Για λόγους ασφαλείας (π.χ. υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, πιστωτικής κάρτας, 

κτλ.) 

  Δεν θέλω να πληρώνω επιπλέον για έξοδα μεταφοράς 

  Λόγω χρονικής καθυστέρησης αποστολής των προϊόντων 

  Άλλοι λόγοι – 

(Προσδιορίστε:.........................................................................................) 

 

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕΣΩ INTERNET ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΔΩ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

58. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους προχωρήσατε στην αγορά προϊόντων 

μέσω Internet (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

 

); 

  Τιμή προϊόντος 

  Ευκολία αγοράς 

  Ποικιλία παρεχόμενων προϊόντων 

  Ποιότητα προϊόντων  

  Τρόποι πληρωμής 

  Άλλοι λόγοι………………………………………………………….(προσδιορίστε) 
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59. Πόσο συχνά, κατά μέσο όρο, αγοράζετε προϊόντα μέσω Internet;  

 

  Το πολύ να κάνω 1 αγορά το χρόνο μέσω Internet  

  2-3 φορές το χρόνο θα κάνω αγορές μέσω Internet 

  4-5 φορές το χρόνο θα κάνω αγορές μέσω Internet  

  6-8 φορές το χρόνο θα κάνω αγορές μέσω Internet  

  Πάνω από 8 φορές το χρόνο θα κάνω αγορές μέσω Internet   

 

 

60. Πόσες ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων προϊόντων επισκέπτεστε, προτού 

τελικά κάνετε μία αγορά μέσω Internet;    

 

  0-3 ιστοσελίδες                     >3  ιστοσελίδες 

 

61. Πόσες αγορές μέσω Internet πραγματοποιήσατε τους τελευταίους 12 

μήνες;   ………αγορές  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

Πίνακας Ι     

 Adopters  Non-adopters  

Demographic profile No % No % 

     

Φύλο     

Άρρεν 134 60,9 73 35,3 

Θήλυ 86 39,1 134 64,7 

     

Επίπεδο φοίτησης     

Προπτυχιακός 179 81,4 197 95,2 

Μεταπτυχιακός 41 18,6 10 4,8 

     

Έτος σπουδών     

1ο 29 13,2 25 12,1 

2ο 43 19,5 52 25,1 

3ο 42 19,1 51 24,6 

4ο 55 25,0 47 22,7 

5ο 30 13,6 21 10,1 

6ο 9 4,1 10 4,8 

7ο 7 3,2 0 0,0 

8ο 4 1,8 1 0,5 

9ο 1 0,5 0 0,0 

     

Καθημερινή χρήση η/υ     

<1h 10 4,5 32 15,5 

1-3hs 46 20,9 80 38,6 

3.1-5hs 72 32,7 47 22,7 

5.1-7hs 51 23,2 25 12,1 

>7hs 41 18,6 23 11,1 

     

Καθημερινή χρήση internet     

<1h 18 8,2 58 28,0 

1-3hs 63 28,6 75 36,2 

3.1-5hs 67 30,5 39 18,8 

5.1-7hs 44 20,0 21 10,1 

>7hs 28 12,7 14 6,8 

     

Χρόνια χρήσης internet Νο % Νο % 

1 4 1,8 20 9,7 

2 13 5,9 34 16,4 
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3 32 14,5 27 13,0 

4 19 8,6 24 11,6 

5 30 13,6 38 18,4 

6 24 10,9 18 8,7 

7 23 10,5 19 9,2 

8 33 15,0 16 7,7 

9 11 5,0 2 1,0 

10 22 10,0 4 1,9 

11 3 1,4 0 0,0 

12 3 1,4 2 1,0 

13 1 0,5 0 0,0 

14 1 0,5 1 0,5 

15 1 0,5 1 0,5 

16 0 0,0 0 0,0 

17 0 0,0 0 0,0 

18 0 0,0 1 0,5 

     

Επίσκεψη σε ηλεκτρονικά καταστήματα Νο % Νο % 

ΝΑΙ 219 99,5 67 32,4 

ΌΧΙ 1 0,5 140 67,6 

     

Πιθανότητα αγοράς μέσω internet μέσα 
στον επόμενο χρόνο     

Δεν πρόκειται να αγοράσουν 13 5,9 73 35,3 

Μάλλον δεν θα αγοράσουν 19 8,6 67 32,4 

Ισως ναι, ίσως όχι 48 21,8 39 18,8 

Μάλλον θα αγοράσουν 35 15,9 17 8,2 

Σίγουρα θα αγοράσουν 105 47,7 11 5,3 

     

Πρώτη θέση σε ηλεκτρονικές αγορές σε 
σχέση με φίλους     

Διαφωνούν απολύτως 29 13,2 109 52,7 

Μάλλον διαφωνούν 38 17,3 67 32,4 

Δεν ξέρουν 59 26,8 24 11,6 

Μάλλον συμφωνούν 49 22,3 4 1,9 

Συμφωνούν απολύτως 45 20,5 3 1,4 

     

     

     

     

     

     

Πίνακας ΙΙ     

(non-adopters)     

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ONLINE ΑΓΟΡΩΝ     
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 Νο %   

Προτιμούν να αγοράσουν από φυσικά 
καταστήματα 113 51,4   

Δεν γνωρίζουν την διαδικασία αγοράς μέσω 
internet 35 15,9   

Προτίμηση δυνατότητας εξέτασης 
προϊόντος 117 53,2   

Δεν έχουν πιστωτική κάρτα 90 40,9   

Για λόγους ασφαλείας 121 55,0   

Δεν θέλουν να πληρώνουν επιπλέον έξοδα 
μεταφοράς 28 12,7   

Λόγω χρονικής καθυστέρησης αποστολής 
των προϊόντων 30 13,6   

Άλλοι λόγοι 6 2,7   

     

     

     

     

(adopters)     

ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ONLINE ΑΓΟΡΩΝ    

     

 Νο %   

Τιμή προϊόντος 181 82,3   

Ευκολία αγοράς 150 68,2   

Πικοιλία παρεχόμενων προϊόντων 101 45,9   

Ποιότητα προϊόντων 33 15,0   

Λόγοι πληρωμής 51 23,2   

Άλλοι λόγοι 18 8,2   

     

     

Συχνότητα αγορών μέσω internet     

Το πολύ μια αγορά το χρόνο 44 20,0   

2-3 αγορές το χρόνο 92 41,8   

4-5 αγορές το χρόνο 35 15,9   

6-8 αγορές το χρόνο 27 12,3   

Πάνω από 8 αγορές το χρόνο 22 10,0   

     

Αριθμός επισκεπτόμενων ιστοσελίδων     

0-3 73 33,2   

>3 147 66,8   

     

Αριθμός αγορών που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο   

0 4 1,8   

1 39 17,7   

2 57 25,9   

3 29 13,2   
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4 25 11,4   

5 19 8,6   

6 8 3,6   

7 10 4,5   

8 2 0,9   

9 0 0,0   

10 6 2,7   

11 3 1,4   

12 4 1,8   

13 1 0,5   

14 1 0,5   

15 4 1,8   

16 0 0,0   

17 0 0,0   

18 1 0,5   

19 0 0,0   

20 2 0,9   

25 2 0,9   

30 1 0,5   

38 1 0,5   
 

 

 

 

Πίνακας ΙΙΙ     
 Adopters    

 
Έχουν 
αγοράσει  

Ίσως 
μελλοντικά  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ No % No % 
Βιβλία 43 19,5 70 31,8 

Μουσικά CD και Ταινίες 
DVD 55 25,0 50 22,7 
Είδη πληροφορικής 150 68,2 72 32,7 
Είδη ρουχισμού 30 13,6 65 29,5 
Ρολόγια και κοσμήματα 13 5,9 40 18,2 

Προϊόντα υγείας και 
ομορφιάς 16 7,3 39 17,7 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 102 46,4 80 36,4 

Αγορά αεροπορικών 
εισιτηρίων 127 57,7 80 36,4 
Τρόφιμα και ποτά 8 3,6 33 15,0 
Άλλα προϊόντα 39 17,7 36 16,4 
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 Adopters  

 
Αναζήτηση 
πληροφοριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ No % 
Βιβλία 105 47,7 

Μουσικά CD και Ταινίες 
DVD 118 53,6 
Είδη πληροφορικής 98 44,5 
Είδη ρουχισμού 91 41,4 
Ρολόγια και κοσμήματα 89 40,5 

Προϊόντα υγείας και 
ομορφιάς 70 31,8 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 94 42,7 

Αγορά αεροπορικών 
εισιτηρίων 92 41,8 
Τρόφιμα και ποτά 67 30,5 
Άλλα προϊόντα 74 33,6 

 

 

 

     
 Non Adopters    

 Ίσως μελλοντικά  
Αναζήτηση 
πηροφοριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ No % No % 
Βιβλία 41 19,8 103 49,8 

Μουσικά CD και Ταινίες 
DVD 46 22,2 117 56,5 
Είδη πληροφορικής 69 33,3 83 40,1 
Είδη ρουχισμού 42 20,3 92 44,4 
Ρολόγια και κοσμήματα 30 14,5 73 35,3 

Προϊόντα υγείας και 
ομορφιάς 25 12,1 72 34,8 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 77 37,2 83 40,1 

Αγορά αεροπορικών 
εισιτηρίων 99 47,8 93 44,9 
Τρόφιμα και ποτά 11 5,3 61 29,5 
Άλλα προϊόντα 24 11,6 56 27,1 
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Πίνακας ΙV     

 Adopters  
Non-
adopters  

Τα διαδικτυακά καταστήματα Mean SD Mean SD 

Θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικές 
πληροφορίες προϊόντων 4,66 0,803 4,62 0,766 

Θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικές 
πληροφορίες υπηρεσιών 4,65 0,753 4,59 0,830 
θα πρέπει να έχουν καλή φήμη  4,43 0,816 4,46 0,846 
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής 4,45 0,882 4,54 0,799 
 να παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό 
υπηρεσιών 4,36 0,883 4,52 0,835 
 τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας    4,59 0,744 4,63 0,770 
     

Απόψεις για ασφάλεια      

έχουν επαρκείς μηχανισμούς  3,55 1,061 3,06 1,237 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα  3,19 1,372 3,08 1,332 

ζητούν την άδειά μας για διαφημιστικό υλικό 3,47 1,353 3,12 1,372 
προωθούν τα προσωπικά δεδομένα σε 
εταιρείες 2,97 1,424 2,80 1,321 
     

Το ρίσκο αγοράς μειώνεται όταν:     

αγοράζεις «επώνυμα» προϊόντα 3,40 1,100 3,43 1,192 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ασφάλειας  3,93 1,094 3,87 1,142 

 η επιχείρηση έχει και φυσικά καταστήματα   3,89 1,021 3,90 1,111 
 

 

 

Πίνακας V     

 Adopters  
Non-
adopters  

Πλεονεκτήματα online αγορών Mean SD Mean SD 

Δυνατότητα αγοράς 24 ώρες το 
24ωρο 4,61 0,872 4,54 0,907 

δυνατότητα αγοράς από το εξωτερικό 4,65 0,799 4,55 0,874 
Εξοικονόμηση χρόνου  4,09 1,127 3,99 1,170 
Σύγκριση προϊόντων 4,20 0,960 4,00 1,017 
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Ευκολία εύρεσης προϊόντων 4,00 1,062 3,89 0,996 
ποικιλία αγοράς προϊόντων 3,87 1,061 3,74 1,041 
τιμές ευκαιρίας  4,20 0,906 4,08 0,942 
χαμηλότερες τιμές 4,07 0,970 3,86 1,045 
εύκολη διαδικασία αγοράς  3,60 1,192 3,20 1,196 
ποικιλία  προϊόντων  3,95 1,074 3,85 1,073 
εξοικονόμηση χρόνου  4,08 1,070 3,77 1,120 
     

Πίνακας VΙ     

 Adopters  
Non-
adopters  

Προβλήματα online αγορών: Mean SD Mean SD 
 Τα διαδικτυακά καταστήματα:     

υπόσχονται περισσότερα  2,95 1,003 3,43 0,947 
δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς 
πλήρως 3,33 1,115 3,80 1,099 
δεν είναι εξουσιοδοτημένα 3,05 1,091 3,55 0,993 
έλλειψη αξιοπιστίας  3,31 1,080 3,98 1,035 
πιθανότητες υποκλοπής  4,10 1,137 4,10 1,034 
συχνά δεν αξίζουν τα χρήματα  3,47 1,057 3,97 0,997 
Είναι δύσκολο να επιστρέψεις 
προϊόντα  3,59 1,117 3,86 0,975 
συχνά παρακρατείται το προϊόν 2,77 1,112 3,29 1,172 
δυσκολία αλλαγών προϊόντων 3,14 1,085 3,65 0,978 
δυσκολία after-sales υπηρεσιών 3,24 1,025 3,48 0,913 
δυσκολία after-sales ερωτήσεων 2,80 1,038 3,31 0,941 
Η εγγύησηδεν είναι εξασφαλισμένη 2,85 1,041 3,50 1,004 
 παράδοση ιδιαιτέρως χρονοβόρα 2,60 1,104 3,14 1,102 

 

 

 

 

Πίνακας VIIΙ: Γενικές απόψεις για διαδικτυακά καταστήματα 

Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

Θα πρέπει να 

παρέχουν 

ικανοποιητικές 

πληροφορίες 

4,62 

(0,766) 

4,66 

(0,803) 

-0,596/           

-0,596 
0,234 0,629 

0,552/ 

0,551 
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Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

προϊόντων 

θα πρέπει να 

παρέχουν 

ικανοποιητικό 

αριθμό 

πληροφοριών για 

την περιγραφή των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών 

4,59 

(0,830) 

4,65 

(0,753) 

-0,728/ 

-0,726 
1,738 0,188 

0,467/ 

0,468 

θα πρέπει να έχουν 

καλή φήμη για να 

τα εμπιστευτείς 

4,46 

(0,846) 

4,43 

(0,816) 

0,397/ 

0,397 
0,146 0,703 

0,692/ 

0,692 

θα πρέπει να 

παρέχουν 

ικανοποιητικό 

αριθμό 

εναλλακτικών 

τρόπων πληρωμής 

4,54 

(0,799) 

4,45 

(0,882) 

1,057/ 

1,060 
2,658 0,104 

0,291/ 

0,290 

θα πρέπει να 

παρέχουν 

ικανοποιητικό 

αριθμό υπηρεσιών 

4,52 

(0,835) 

4,36 

(0,883) 

1,953/ 

1,957 
3,660 0,056 

0,051/ 

0,051 

θα πρέπει να 

παρέχουν 

τηλέφωνα και 

φόρμες 

επικοινωνίας στους 

χρήστες τους 

4,63 

(0,770) 

4,59 

(0,744) 

0,572/ 

0,572 
0,414 0,521 

0,567/ 

0,568 

έχουν επαρκείς 

μηχανισμούς 

ασφάλειας των 

προσωπικών μας 

δεδομένων 

3,06 

(1,237) 

3,55 

(1,0610 

-4,461/ 

-4,440 
0,533 0,466 

0,000/ 

0,000 

χρησιμοποιούν τα 

προσωπικά μας 
3,08 3,19 -0,831/ 0,401 0,527 0,407/ 



137 

 

Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

δεδομένα για 

στατιστικούς 

σκοπούς χωρίς την 

δική μας 

συγκατάθεση 

(1,332) (1,372) -0,831 0,406 

ζητούν την άδειά 

μας για να μας 

στείλουν μέσω e-

mail διαφημιστικό 

υλικό 

3,12 

(1,372) 

3,47 

(1,353) 

-2,668/ 

-2,667 
0,296 0,586 

0,008/ 

0,008 

προωθούν τα 

προσωπικά 

δεδομένα των 

πελατών τους σε 

εταιρείες 

μάρκετινγκ 

2,80 

(1,321) 

2,97 

(1,424) 

-1,319/ 

-1,322 
1,208 0,272 

0,188/ 

0,187 

αγοράζεις 

«επώνυμα» 

(γνωστής φίρμας) 

προϊόντα 

3,43 

(1,192) 

3,40 

(1,100) 

0,270/ 

0,269 
1,792 0,181 

0,787/ 

0,788 

χρησιμοποιούνται 

μηχανισμοί 

ασφάλειας των 

προσωπικών μας 

δεδομένων 

3,87 

(1,142) 

3,93 

(1,094) 

-0,531/ 

-0,530 
1,756 0,186 

0,596/ 

0,596 

εκτός του 

διαδικτυακού 

καταστήματος, η 

επιχείρηση έχει και 

φυσικά 

καταστήματα 

3,90 

(1,111) 

3,89 

(1,021) 

0,165/ 

0,165 
0,729 0,394 

0,869/ 

0,869 
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Πίνακας ΙΧ: Πλεονεκτήματα  online αγορών 

Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

Δυνατότητα αγοράς 

οποιαδήποτε στιγμή 

της ημέρας (24 

ώρες το 24ωρο) 

4,54 4,61 -0,790/ 

-0,789 1,621 0,204 0,430/ 

0,430 

Υπάρχει η 

δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων από το 

εξωτερικό 

4,55 4,65 
-1,342/ 

-1,338 
3,399 0,066 

0,180/ 

0,181 

Γλιτώνεις χρόνο σε 

σχέση με το να 

αγόραζες το ίδιο 

προϊόν από ένα 

φυσικό κατάστημα 

(π.χ. αγορά από το 

σπίτι, παράδοση 

στο σπίτι, κτλ.) 

3,99 4,09 
-0,905/ 

-0,904 
0,568 0,451 

0,366/ 

0,367 

Εύκολα μπορεί να 

γίνει σύγκριση 

μεταξύ προϊόντων, 

αλλά και 

διαφορετικών 

διαδικτυακών 

καταστημάτων 

μεταξύ τους 

4,00 4,20 
-2,189/ 

-2,185 
0,353 0,553 

0,029/ 

0,286 

Είναι πιο εύκολο να 

βρεις ένα προϊόν σε 

σχέση με ένα 

φυσικό κατάστημα 

3,89 4,00 
-1,068/ 

-1,070 
0,014 0,905 

0,286/ 

0,285 

Υπάρχει 

μεγαλύτερη 

ποικιλία αγοράς 

προϊόντων σε σχέση 

με ένα φυσικό 

κατάστημα 

3,74 3,87 
-1,265/ 

-1,265 
0,048 0,826 

0,207/ 

0,206 

Είναι εύκολο να 

βρεις προϊόντα σε 

τιμές ευκαιρίας 

4,08 4,20 
-1,423/ 

-1,421 
0,217 0,641 

0,156/ 

0,156 
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Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

(προσφορές) 

Τα παρεχόμενα 

προϊόντα 

προσφέρονται σε 

χαμηλότερες τιμές 

σε σχέση με τα 

φυσικά 

καταστήματα 

3,86 4,07 
-2,136/ 

-2,131 
4,157 0,042 

0,033/ 

0,034 

Η όλη διαδικασία 

της αγοράς είναι πιο 

εύκολη σε σχέση με 

ένα φυσικό 

κατάστημα 

3,20 3,60 
-3,437/ 

-3,437 
0,693 0,406 

0,001/ 

0,001 

(συνεχίζεται) 

Μπορείς να βρεις 

προϊόντα που δεν 

υπάρχουν σε 

φυσικά 

καταστήματα 

 

 

 

3,85 

 

 

 

3,95 

 

 

 

-1,006/ 

-1,006 

 

 

0,278 

 

 

0,598 

 

 

0,315/ 

0,315 

Έχεις περισσότερο 

χρόνο για να 

αξιολογήσεις και να 

επιλέξεις ένα 

προϊόν 

3,77 4,08 
-2,915/ 

-2,911 
1,992 0,159 

0,004/ 

0,004 

 
 
 
 
 
Πίνακας Χ: Προβλήματα online αγορών 

Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

υπόσχονται 

περισσότερα από 

όσα τελικά  

μπορούν να 

3,43 

(0,947) 
2,95 

(1,003) 
5,026/ 

5,035 0,494 0,483 0,000/ 

0,000 
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Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

παρέχουν 
δεν μπορείς να τα 

εμπιστευτείς 

πλήρως 

3,80 

(1,099) 

3,33 

(1,115) 

4,426/ 

4,428 
0,234 0,629 

0,000/ 

0,000 

συχνά δεν είναι 

εξουσιοδοτημένοι 

πωλητές των 

προσφερόμενων 

προϊόντων 

3,55 

(0,993) 

3,05 

(1,091) 

4,951/ 

4,965 
0,001 0,977 

0,000/ 

0,000 

είναι δύσκολο να 

επιβεβαιώσεις την 

αξιοπιστία του 

παρεχόμενου 

προϊόντος 

3,98 

(1,035) 

3,31 

(1,080) 

6,460/ 

6,469 
1,354 0,245 

0,000/ 

0,000 

υπάρχουν 

πιθανότητες 

υποκλοπής των 

στοιχείων της 

πιστωτικής κάρτας 

4,10 

(1,034) 

4,10 

(1,137) 

5,706/ 

5,723 
3,943 0,048 

0,000/ 

0,000 

υπάρχουν 

πιθανότητες να 

αγοράσεις ένα 

προϊόν μέσω 

Internet, το οποίο 

να μην αξίζει τα 

χρήματα που θα 

πληρώσεις γι’ αυτό 

3,97 

(0,997) 

3,47 

(1,057) 

5,001/ 

5,010 
3,260 0,072 

0,000/ 

0,000 

Είναι δύσκολο να 

επιστρέψεις 

προϊόντα που 

αγόρασες μέσω 

Internet και να 

αποζημιωθείς γι’ 

αυτά 

3,86 

(0,975) 

3,59 

(1,117) 

2,642/ 

2,653 
6,599 0,011 

0,009/ 

0,008 

Ο προμηθευτής 

μπορεί να κρατήσει 

τα χρήματα  και να 

μην σου στείλει το 

3,29 

(1,172) 

2,77 

(1,112) 

4,723/ 

4,715 
1,154 0,283 

0,000/ 

0,000 
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Τα 

διαδικτυακά 

καταστήματα: 

Non-

adopters 

Mean 

(SD) 

Adopters 

Mean 

(SD) 

 

t-test 

values 

 

 

F 

 

Sig. 

Sig. 

(2-

tailed) 

προϊόν που 

αγόρασες 

Είναι δύσκολο να 

αλλάξεις ένα 

ελαττωματικό 

προϊόν με κάποιο 

μη ελαττωματικό 

3,65 

(0,978) 

3,14 

(1,085) 

5,149/ 

5,165 
0,572 0,450 

0,000/ 

0,000 

Είναι δύσκολο να 

έχεις after-sales 

υπηρεσίες  

3,48 

(0,913) 

3,24 

(1,025) 

2,572/ 

2,581 
1,551 0,214 

0,010/ 

0,010 

(συνεχίζεται) 

 

Είναι δύσκολο να 

κάνεις after-sales 

ερωτήσεις στο 

διαδικτυακό 

κατάστημα 

 

 

 

 

3,31 

(0,941) 

 

 

 

 

2,80 

(1,038) 

 

 

 

 

5,397/ 

5,413 

 

 

 

 

1,448 

 

 

 

 

0,229 

 

 

 

 

0,000/ 

0,000 

Η εγγύηση των 

προϊόντων δεν είναι 

εξασφαλισμένη 

3,50 

(1,004) 

2,85 

(1,041) 

6,489/ 

6,489 
0,037 0,848 

0,000/ 

0,000 

Η παράδοση των 

προϊόντων είναι 

ιδιαιτέρως 

χρονοβόρα 

3,14 

(1,102) 

2,60 

(1,104) 

5,012/ 

5,012 
0,752 0,386 

0,000/ 

0,000 
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