
1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ



2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των

επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξη του

Ιnternet, η φύση και η δραστηριότητα του εµπορίου αλλάζει. Μια νέα

µορφή εµπορίου, το ηλεκτρονικό εµπόριο, έχει κάνει δυναµική εµφάνιση

και διεκδικεί σηµαντικό µερίδιο από το παραδοσιακό εµπόριο. Το

ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως ένα σύνολο επιχειρηµατικών

στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν µέσω της χρήσης νέων

τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά

µέσα.
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Το ερευνητικό πρόβληµα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για το ηλεκτρονικό
εµπόριο. Όλες σχεδόν οι µεγάλες επιχειρήσεις
προχώρησαν σε σχετικές καινοτόµες εφαρµογές, 
αναµένοντας ένα µεγάλο µέρος των καταναλωτών να τις
χρησιµοποιήσουν εναλλακτικά, αποσκοπώντας σε αύξηση
του µεριδίου αγοράς. Ωστόσο, λίγοι είναι οι καταναλωτές
που θεωρούνται ενηµερωµένοι σχετικά µε τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εµπορίου και ακόµα λιγότεροι αυτοί που τις
χρησιµοποιούν. Η παραπάνω διαπίστωση δηµιουργεί
ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα και αποτελεί σηµαντικό
κίνητρο για την υλοποίηση της εν λόγω διατριβής
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Στόχοι της µελέτης

Ο κύριος στόχος της µελέτης είναι να διερευνήσει τόσο

το βαθµό υιοθέτησης όσο και το βαθµό µη υιοθέτησης

της καινοτοµίας του Ηλεκτρονικού Εµπορίου από τους

καταναλωτές. Παράλληλα, θα προσπαθήσει να εκτιµήσει

τις παραµέτρους εκείνες που συµβάλλουν προς κάθε

κατεύθυνση και θα αναλύσει τις µεταξύ τους σχέσεις. 
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Το e-εµπόριο και οι κατηγορίες του

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι προσπάθειες ορισµού του
ηλεκτρονικού εµπορίου συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις :

� Ο όρος «εµπόριο» σηµαίνει πραγµατοποίηση συναλλαγών και
ανταλλαγή αγαθών.

� Ο όρος «ηλεκτρονικό» σηµαίνει χρήση επικοινωνίας µέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

� Το ηλεκτρονικό εµπόριο προϋποθέτει την επικοινωνία µεταξύ δύο
τουλάχιστον µελών. Οι τεχνολογικές πλατφόρµες που επιτρέπουν
αυτή την επικοινωνία είναι οι τηλεµατικές δοµές, όπως το internet, τα
δίκτυα intranet και extranet και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων
(EDI).

Ο αρχικός διαχωρισµός διέκρινε τρεις βασικές κατηγορίες :
� Εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο.
� Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων. 
� Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.
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Πλεονεκτήµατα & περιορισµοί του e-εµπορίου

Ορισµένα πλεονεκτήµατα είναι :

νέα λειτουργικά µοντέλανέες δυνατότητες προϊόντων

νέες σχέσεις µε τους πελάτεςυιοθέτηση νέων τεχνολογιών

καλύτερη εξυπηρέτηση πελατώνβελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης

ταχύτερη παράδοση προϊόντωνπεριορισµός του άµεσου κόστους

πρόσβαση σε νέες αγορέςνέα κανάλια και τεχνικές προώθησης προϊόντων

Τα πλεονεκτήµατα µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω γενικές

κατηγορίες :
1.Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 2.Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων

Οι φραγµοί του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:
• ∆υσκολία αναδιάρθρωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών.
• ∆υσκολία στη χρήση πολύπλοκων υπολογιστικών συστηµάτων. 
• Η Έλλειψη ασφάλειας στο Internet
• ∆υσκολία εκτίµησης των πλεονεκτηµάτων έναντι του κόστους των νέων

εφαρµογών.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µε
ερωτηµατολόγιο και µε προσωπικές συνεντεύξεις. 

Ο πληθυσµός αποτελείται από το σύνολο των καταναλωτών των πέντε
επιλεγµένων περιοχών, ανεξαρτήτου ηλικίας και επαγγελµατικής κατάστασης. 

Συγκεντρώθηκαν δεδοµένα από ικανοποιητικό αριθµό δειγµατοληπτικών
µονάδων εφαρµόζοντας τις αρχές της ενστρωµατωµένης τυχαίας
δειγµατοληψίας. 

Ερωτηµατολόγιο

Το ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε αρχικά σε δείγµα 20 ατόµων. Εντοπίσθηκαν
και βελτιώθηκαν οι αρχικές αδυναµίες του κυρίως ως προς τη δοµή του. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε διαρθρώνεται σε 4 ενότητες : 

1. Γενικές πληροφορίες-Προσωπικά στοιχεία. 

2. Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

3. Μη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

4. Γενικές δηλώσεις. 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
Αξιοπιστία
Σε γενικό επίπεδο υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες των εµπειρικών
µετρήσεων:

� Ένας ερευνητής µπορεί να εξετάσει την αξιοπιστία ενός δείκτη. 
� Η µέτρηση οποιουδήποτε φαινόµενου πάντα περικλείει ένα ποσοστό

τυχαίου σφάλµατος. 

Οι περισσότερο γνωστές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση της αξιοπιστίας είναι:

� η µέθοδος των ισοδύναµων τύπων, 
� η µέθοδος του ηµικλάστου µε την εφαρµογή του τύπου των

Spearman-Brown,
� ο συντελεστής ισοδυναµίας των Kuder-Richardson, και
� ο συντελεστής α-Cronbach.

Οι δύο τελευταίες µέθοδοι θεωρούνται ως οι περισσότερο ακριβείς.
Οι δείκτες εκτός από αξιόπιστοι οφείλουν να είναι και έγκυροι. Έγκυρος
είναι ο δείκτης που µετρά αυτό που προτίθεται να µετρήσει.
Οι καθιερωµένοι τύποι εγκυρότητας, οι οποίοι και χρησιµοποιήθηκαν, 
είναι ο τύπος της εγκυρότητας δοµής και της διακριτής εγκυρότητας.
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Έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα επιµέρους τµηµάτων / ερωτήσεων του
ερωτηµατολογίου ελέγχθηκαν µε τη στατιστική τεχνική της κατηγορικής
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Categorical Principal Components 
Analysis) µέσω του στατιστικού προγράµµατος SPSS.
Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση
αξιοπιστίας, για τις ενότητες του ερωτηµατολογίου στις οποίες
εφαρµόστηκε, και σε συνδυασµό µε τους σκοπούς της έρευνας, τα
αποτελέσµατα για τα περισσότερα από αυτά θεωρούνται
ικανοποιητικά.
Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας, η κατηγορική ανάλυση σε κύριες
συνιστώσες, έδωσε διακριτά αποτελέσµατα σχετικά µε την εγκυρότητα
δοµής και την διακριτή εγκυρότητα των πολυθεµατικών µεταβλητών

που διερευνήθηκαν.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα

που προέκυψαν από την περιγραφική στατιστική

ανάλυση. Αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση των

κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών του συνόλου του

δείγµατος. Στη συνέχεια διερευνώνται οι στάσεις και οι

απόψεις των ερωτηθέντων για τη χρήση ή µη των

υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου, ακολούθως δε

εξετάζονται ορισµένες σχετικές γενικές δηλώσεις. Η
παρουσίαση των αποτελεσµάτων ακολουθεί τη σειρά της

δοµής του ερωτηµατολογίου.
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Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το επίπεδο

µόρφωσης
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Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το

καθαρό ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα
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Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού

Εµπορίου

Στο δεύτερο τµήµα του ερωτηµατολογίου, από αυτούς που
απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν έχουν κάνει χρήση έστω και
µια φορά του ηλεκτρονικού εµπορίου, ζητήθηκε να κάνουν
αξιολόγηση της χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου
όσον αφορά την ταχύτητα, την τιµή, την ασφάλεια, την ευκολία, την
ποικιλία, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εγγύηση που αυτή
τους παρέχει. 
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Αξιολόγηση της ταχύτητας των υπηρεσιών

του ηλεκτρονικού εµπορίου
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Αξιολόγηση της ασφάλειας από τη χρήση

των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού

εµπορίου
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Επιπλέον, το 17% του δείγµατος πιστεύει ότι η τιµή από τη
χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι σχετικά
καλή, το 4,7% Η ευκολία χρήσης από τους ερωτηθέντες του
δείγµατός µας, είναι ικανοποιητική καθώς µεγάλο ποσοστό
23,3% θεωρεί ότι είναι από σχετικά καλή έως πολύ καλή. Η
ποικιλία αναζήτησης προϊόντων µέσω του ηλεκτρονικού
εµπορίου κατά 8,2% είναι έως σχετικά καλή και ένα µεγάλο
ποσοστό της τάξης του 13,7 θεωρεί ότι είναι πολύ καλή. Η
ποιότητα των προϊόντων κατά 9,6% θεωρούν ότι είναι έως
µέτρια, ενώ ένα 19,7% θεωρεί ότι είναι από σχετικά καλή έως και
πολύ καλή. Στην ερώτηση σχετικά µε την αξιοπιστία, το 14,6% 
θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, ενώ το 17,7 % θεωρεί
πως είναι πολύ καλό. Η εγγύηση που προσφέρει η χρήση του
ηλεκτρονικού εµπορίου στο 14,6% των ερωτηθέντων που
απάντησαν κυµαίνεται από πολύ κακή έως και µέτρια, ενώ το
ίδιο έχει την αντίθετη γνώµη.
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Μη χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού

Εµπορίου

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου, οι ερωτηθέντες της έρευνας
που δεν έχουν κάνει ούτε µια φορά χρήση του ηλεκτρονικού

εµπορίου, απαντούν στην ερώτηση ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι

αγοράς προϊόντων. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιµά τον

παραδοσιακό τρόπο αγοράς (64,3%), Το ποσοστό εκείνων που

κάνουν τις αγορές τους µέσω τρίτων και ανάλογα το προϊόν

αποφασίζουν πως θα κάνουν τις αγορές τους, είναι περίπου το ίδιο
(18,7 και 17,9 αντίστοιχα). Τέλος, λίγοι είναι εκείνοι που αγοράζουν
µέσω telemarketing ή τηλεφωνικά (συνολικά 16,2%).
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Επιπλέον, ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτώµενων πιστεύει ότι στο
µέλλον θα χρησιµοποιήσει κάποια στιγµή υπηρεσία του

ηλεκτρονικού εµπορίου ενώ όταν ζητήθηκε να αναφέρει το λόγο που

δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου έως

σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν εµπιστεύεται τη

συναλλαγή και ακολούθως ιεραρχικά ότι δεν έχει ηλεκτρονικό

υπολογιστή, δε γνωρίζει τον τρόπο χρήσης και ότι προτιµά τον

παραδοσιακό τρόπο αγοράς. 
Ζητήθηκε επίσης να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η δυσκολία χρήσης, 
η ποικιλία των προϊόντων, η σύγκριση των προϊόντων και η

αξιοπιστία της εταιρίας. 
Όπως αναµένονταν η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων

δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τόσο τον Η/Υ όσο και το διαδίκτυο

ειδικότερα κυρίως για άλλους λόγους πέρα από το ηλεκτρονικό

εµπόριο. 
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Συµπεράσµατα

Όπως αναµένονταν η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων
δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τόσο τον Η/Υ όσο και το διαδίκτυο
ειδικότερα κυρίως για άλλους λόγους πέρα από το ηλεκτρονικό
εµπόριο. 
Επιπλέον, διερευνήθηκαν, µε τη βοήθεια πενταβάθµιας κλίµακας
Likert, 12 σχετικές, µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλώσεις. Τα
αποτελέσµατα κρίνονται ως αναµένοµενα και ικανοποιητικά. 
Ένα ενδιαφέρον θέµα για τη συνέχιση της διερεύνησης του θέµατος
της διατριβής, είναι η επέκταση της ανάλυσης στο σύνολο των
νοµών της χώρας περιλαµβάνοντας ίσως και συγκριτικά δεδοµένα
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα θα µπορούσαν να
συµπεριληφθούν και άλλες µεταβλητές στο ερωτηµατολόγιο
προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των
εξαρτηµένων µεταβλητών. 



20

Το µέλλον

Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το µέλλον σε µια αγορά, η
οποία αλλάζει µήνα µε το µήνα. Το “µέλλον” στην αγορά αυτή

µπορούµε να το χωρίσουµε στο τεχνολογικό µέλλον και στο

µέλλον των σχέσεων µεταξύ των εταιριών και των πελατών τους, 
όπως θα διαµορφωθεί µέσα και έξω από το ∆ιαδίκτυο. Σίγουρα το

τεχνολογικό µέλλον (τηλεφωνικές επικοινωνίες µε εικόνα µέσω web
– web phone, αύξηση των ταχυτήτων µεταφοράς δεδοµένων, 
ηλεκτρονικές πληρωµές µε ασφάλεια κ.ά.) επηρεάζει αποφασιστικά

την πορεία του µέλλοντος των σχέσεων.


