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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, γηα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο.  

 

Με ηελ πεξάησζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα 

ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, θπξία Μάλζνπ Βαζηιηθή, πξσηίζησο γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ηελ νπνία κνπ επέδεημε θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ πνιχηηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο κνπ.  

 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ζεκεξηλή ζχγρξνλε επνρή, νινέλα θαη απμάλεηαη, ηφζν 

γηα εκπνξηθνχο, φζν θαη γηα πιεζψξα άιισλ ζθνπψλ. Ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, ηελ ςπραγσγία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ απνθηήζεη πιένλ ειεθηξνληθφ ραξαθηήξα θαη ην δηαδίθηπν αζθεί πνιχ 

ζεκαληηθέο επηξξνέο ζηελ νηθνλνκία, ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηελ εξγαζία θαη γεληθφηεξα 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 

Μεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θπξίσο ζε 

ςεθηαθά πξντφληα, φπσο είλαη ε κνπζηθή, ηα πξντφληα θηλεκαηνγξάθνπ, ηα 

ειεθηξνληθά βηβιία, αιιά θαη ζε θπζηθά πξντφληα, φπσο είλαη ηα πξντφληα έλδπζεο ή 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ρεηηθά κηθξφηεξνο αξηζκφο θαηαλαισηψλ πξαγκαηνπνηεί 

αγνξέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο ηα πξντφληα απηά 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε θαηεμνρήλ αγξνηηθή παξαγσγή. Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ζηελ Διιάδα είλαη έλαο ηδηαίηεξα αλαπηπζζφκελνο θιάδνο, κε πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν νπνίνο αληηζηέθεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε. Ζ πψιεζε πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηαζέηνπλ 

ηζηνζειίδα, κέζσ ηεο νπνίαο πξνβάινπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη έλα πνζνζηφ απφ απηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ επηπιένλ θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ απηψλ.   

 

Οη ιηαλέκπνξνη θαη νη ρνλδξέκπνξνη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Διιάδα, ζέηνπλ σο 

ζηφρνπο ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. εκαληηθφο ιφγνο ππνθίλεζεο εθπφλεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ νη κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.  
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Ζ παξνχζα εξγαζία μεθηλά κε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ επηζθφπεζεο ηεο 

δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο, ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, κε έλα παξάιιειν δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο θαη εθαξκνγέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελή αλαθνξά ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ηφζν νη ηειηθνί ρξήζηεο, φζν θαη νη επηρεηξήζεηο, απφ ηελ ρξήζε απηψλ.  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηφζν ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, φζν θαη ζε επίπεδν θξάηνπο, εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο 

θαη εξεπλψληαη νη πεγέο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Με ην θεθάιαην 

απηφ νινθιεξψλεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

ηελ ζπλέρεηα ε εξγαζία, ζηφρν έρεη λα κειεηήζεη θαηά πφζν νη εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Παξαηίζεληαη γεληθά ζηνηρεηά ηνπ θιάδνπ, ηφζν γηα 

ηελ Δπξψπε, φζν θαη γηα ηελ Διιάδα θαη αλαιχεηαη θαηά πφζν νη λέεο ηερλνινγίεο 

απνηεινχλ θίλεηξν ή εκπφδην πηνζέηεζεο, κέζσ κηαο εθηελνχο αλαθνξάο σθειεηψλ θαη 

αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ή εκπνδίσλ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο.   

 

ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηζθφπεζε εξεπλψλ δηαθφξσλ 

ζπγγξαθέσλ, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ηφζν ζε επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο, φζν θαη ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, θαηαγξάθνληαο θαη 

αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπο.  

 

Ο ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εθπιεξψλεηαη ζηα 

επφκελα δπν θεθάιαηα. ην πέκπην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ηζηνρψξσλ, κέζσ επηζθφπεζεο δηαθφξσλ κνληέισλ πνπ αλαιχνληαη 

ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο, επηιέρηεθαλ 40 ηζηνρψξνη, κηθξνκεζαίσλ θπξίσο, ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εμεηάζηεθε θαηά πφζν απηνί νη ηζηνρψξνη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ επηιεγκέλνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο 7Cs, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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ηνπο. ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε 

δηαδηθηπαθή παξνπζία κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, καδί κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 
 

1.1  ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ηξφπνο ηνπ επηρεηξείλ έρεη αιιάδεη ξηδηθά εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο. Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ, έιεγρν θαη απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, σζνχλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Δηδηθνί ηεο 

αγνξάο, θαζψο θαη αθαδεκατθνί, πξνβιέπνπλ ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπλαιιαγέο κέζσ 

απηνχ ζα εθηνμεπηνχλ ζε πνιχ πςειά λνχκεξα. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα είρε θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηεο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Οη εμειίμεηο αθνξνχλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, αλάκεζα ηνπο θαη ν θιάδνο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο, ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη θάζε εθαξκνγή λέαο 

ηερλνινγίαο πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα. Οη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθφ θαη δπλακηθφ. Κάζε επηρείξεζε, κηθξή ή κεγάιε, ζηφρν έρεη ηελ φζν 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ηελ ζπλερφκελε εμέιημε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή 

ηεο, αλαδεηψληαο θαη λέα, πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά, θαλάιηα δηαλνκήο θαη επηθνηλσλίαο. 

Έλα ηέηνην λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο, πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο είλαη θαη νη ηερλνινγίεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.   

 

Μέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ νη ζπλαιιαγέο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο, 

νινθιεξψλνληαλ κε ηνλ θαζαξά ζπκβαηηθφ ηξφπν. Ζ πψιεζε θαη αγνξά ελφο 

πξντφληνο, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία ησλ επηρεηξήζεσλ, απαηηνχζε ηελ θπζηθή 

παξνπζία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. Ζ αχμεζε φκσο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ θαη ε 

απαίηεζε, ηφζν απφ ηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη απφ ηνπο ελδηάκεζνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο θαη παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ, έδσζε ψζεζε ζηηο εηαηξίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ λα πηνζεηήζνπλ 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη επηρεηξείλ, κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ 
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απφδνζε ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη εκπνξίνπ, νδήγεζε θαη νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε εγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ ζπλαιιαγήο θαη γεληθά 

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ,  δίλνληαο ζέζε 

ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηθά κεζφδσλ.   

 

Ζ πηνζέηεζε φκσο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ζρεηηθά ρακειφηεξε, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 

θιάδνπο. Οη ιφγνη είλαη πσο ν θιάδνο απηφο παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

ηνλ θαζηζηνχλ δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άιινπο, κε δηαζέηνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα 

εθκεδελίζεη ηειείσο ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζπλαιιαγήο. ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα 

εηδηθφηεξα, ε πηνζέηεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 

ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνβάιινληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ηάζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα κελ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα αλαιάβνπλ ην θφζηνο 

πνπ απαηηεί ε επέλδπζε ζ’ απηέο.  

  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά ηηο έλλνηεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θπξίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, λα 

θαηαγξάςεη ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ή εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ πξαθηηθήο επηζθφπεζεο ηζηνζειίδσλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, λα δηαπηζηψζεη εάλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

επηζηήζεη ηελ αλάινγε βαξχηεηα ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.    
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1.2 ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ  
 

1.2.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Ωο νξηζκφ ηνπ «Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ» ν Παπαζαλαζίνπ (2008) ην πεξηγξάθεη ζαλ: 

«Έλα ζύλνιν εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμύ ηδησηώλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ αγνξέο, πσιήζεηο θαη αληαιιαγέο πξντόλησλ κε ςεθηαθό ηξόπν». Ο ίδηνο 

ζπγγξαθέαο δίλεη έλα πνην εκπεξηζηαησκέλν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ επηζεκαίλνληαο πσο «Ο όξνο Ηιεθηξνληθό Εκπόξην αλαθέξεηαη ζηηο 

νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο αγνξώλ, πσιήζεσλ, δηαλνκήο θαη κάξθεηηλγθ πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ, όηαλ απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαθηηθή αμία θαη ππνζηεξίδνληαη θαη 

εθηεινύληαη απνθιεηζηηθά κε ςεθηαθό ηξόπν». Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ζπλαιιαγέο λα 

ππνζηεξίδνληαη ςεθηαθά, δηφηη δηαθνξεηηθά ράλεηαη εμ’ νινθιήξνπ ε έλλνηα ηνπ 

«ειεθηξνληθνχ», φπσο επίζεο θαη ε ζπλαιιαγή λα πεξηιακβάλεη αληαιιαθηηθή αμία, 

δηφηη δηαθνξεηηθά δελ είλαη εκπφξην (Δμαδάθηπινο 1996, Chaffey 2008).  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπλαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ππνινγηζηψλ (θαη 

ηειεθψλσλ) παξαθάκπηνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη, πσινχληαη θαη 

αληαιιάζζνληαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο. Οη πσιεηέο θαη αγνξαζηέο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ειεθηξνληθά ρσξίο λα απνηειεί 

εκπφδην ε απφζηαζε ή ε έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο (Chaffey et al. 2006,      

Γνπθίδεο θαη άιινη 1998). 

 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη απνθιεηζηηθά ε 

πψιεζε θαη αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ςεθηαθφ ηξφπν. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην φκσο πεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηηο απιέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. Αξθεηνί εξεπλεηέο (Kardaras and 

Papathanasiou 2000b, Chaffey 2008, Turban et al. 2008, Manouselis et al. 2009) 

πεξηγξάθνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σο φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο 

δηεθπεξαηψλνληαη κε ςεθηαθά κέζα, κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ελφο άιινπ 

νξγαληζκνχ ή θαηαλαισηή κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη. Τηνζεηψληαο απηφλ ηνλ νξηζκφ, 

ζηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εληάζζνληαη θαη φιεο νη κε νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ εθάζηνηε ζπλαιιαζζφκελν.  Με ηελ ζπγθεθξηκέλε 
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πξνζέγγηζε απνδεηθλχεηαη πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ πεξηιακβάλεη απζηεξά ηελ 

πψιεζε θαη αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  θαη 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε μερσξηζηή 

ζεκαζία, γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, φπσο έξεπλα αγνξάο, ππνζηήξημε ησλ 

πσιήζεσλ κεηά ηελ πψιεζε, δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, 

δηαθήκηζε. 

 

Γηα ηνπο Gunasekaran et al. (2002) ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη αξθεηέο 

θαηλνηνκίεο ζηηο εθαξκνγέο ηνπ φπσο ην online banking, ηηο έμππλεο ειεθηξνληθέο 

θάξηεο, ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηηο αγνξνπσιεζίεο κεηνρψλ.         

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη θάηη παξαπάλσ απφ δηεθπεξαίσζε κηαο απιήο 

ζπλαιιαγήο, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο ηνπ εκπνξίνπ, απφ ηηο πξνκήζεηεο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε κηαο ζπλαιιαγήο. Γελ είλαη εξγαιείν κφλν δηεπθφιπλζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, αιιά είλαη πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

νδεγνχλ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο.  

 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Kalakota and Whinston 1997, Παπαζαλαζίνπ 2008) ηνπνζέηεζαλ 

ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία, ζην 

επηθνηλσληαθφ, ζην επηρεηξεζηαθφ, ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηέινο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ επηθνηλσληαθή πηπρή αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα, ε επηρεηξεζηαθή πηπρή ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ απηνκαηηζκφ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο, ε 

πηπρή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην φηη επηηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε παξάιιειε 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο ε 

δηαδηθηπαθή πηπρή ζηελ αγνξά θαη πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ.     

 

Ο Kosiur (1997) επηζεκαίλεη πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απαξηίδεηαη απφ επίζεο 

ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Απηά είλαη νη επηρεηξήζεηο, ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο, ε 

απφζηαζε, θαη ε επηθνηλσλία. ζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα είλαη άπια, φπσο έλα ινγηζκηθφ γηα ρξήζε ζε 
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πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή πιηθά, φπσο είλαη έλα βηβιίν ή ηξφθηκα.           

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο σο έλα 

κέζν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπ γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο 

νινθιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη βειηησκέλε 

πνηφηεηα. Με ηελ έλλνηα ηεο απφζηαζεο ελλνείηαη πσο είλαη δπλαηή ε δηεθπεξαίσζε 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

 

Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν λα ζπγρένληαη νη έλλνηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. ηελ νπζία είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αλ 

θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Zorayda Ruth Andam (2003) ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

παξνπζηάδνπλ επδηάθξηηεο δηαθνξέο. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ε ηερλνινγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ςεθηαθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ. 

Αληίζεηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

ελδνεπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Μπνξεί 

λα πεξηγξαθεί σο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο νξγάλσζεο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο πξνο ηηο  ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αμίαο θαη γηα 

ηνπο πειάηεο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.  

 

Ο Παπαζαλαζίνπ (2008) ζεκεηψλεη πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πνην 

πεξηνξηζκέλνο φξνο απφ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Πεξηιακβάλεη θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα 

δηεθπεξαησζεί κηα ζπλαιιαγή, φπσο ην κάξθεηηλγθ, νη παξαδφζεηο, νη πιεξσκέο, νη 

παξαγγειίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη πνην 

εθηεηακέλε θαη πεξηιακβάλεη απηήλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Με ηελ έλλνηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ελλννχληαη θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, 

ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έθδνζε ελφο ηηκνινγίνπ, 

κηαο απφδεημεο, ε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε απνζήθεο.  

 

Οη Turban et al. (2008) παξνπζηάδνπλ θαη απηνί ηελ δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ησλ ελλνηψλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 
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είλαη κηα έλλνηα επξχηεξε απφ απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ πεδία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε δηεμαγσγή ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο, ε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ε ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε πειαηψλ.   

 

ηελ εηθφλα 1.1 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελαιιαθηηθέο απφςεηο ηεο ζρέζεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. ηελ πξψηε ζρέζε παξαηεξείηαη 

κηα κηθξή επηθάιπςε κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ. ηελ δεχηεξε ζρέζε παξαηεξείηαη νινθιεξσηηθή ηαχηηζε ησλ δπν ελλνηψλ 

θαη ζηελ ηξίηε ίζσο παξνπζηάδεηαη ε πνην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε απ’ φιεο αθνχ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ αλαθέξεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηεμάγνληαη 

ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο, φπσο ε επεμεξγαζία κηαο εληνιήο αγνξάο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. πκπεξαζκαηηθά, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην κπνξεί λα εξκελεπηεί θαιχηεξα σο ππνζχλνιν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

θαη απηή ε άπνςε πηνζεηείηαη ζ’ απηή ηελ εξγαζία.  

 

      Εηθόλα 1.1 Πεγή: Ηιεθηξνληθό Εκπόξην θαη Ηιεθηξνληθό Επηρεηξείλ, Dave Chaffey (2008) 
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1.2.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
 

Ζ ηζηνξία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αξρίδεη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ηελ εκθάληζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

ήηαλ ε αηηία ηεο αιιαγήο ηεο κνξθήο ησλ αγνξψλ. πλερίδνληαο ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1980 παξαηεξείηαη πσο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ παξαδνζηαθά ν ηξφπνο 

δηεθπεξαίσζεο ηνπο απαηηνχζε ηελ ρξήζε ραξηηνχ ή ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ, πιένλ νινθιεξψλνληαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

EDI (Electronic Data Interchange). Ζ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα εξγαζίαο ζε ηππνπνηεκέλε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία αλζξψπσλ (Γεσξγηάδεο 2004). 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηεο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε εμέιημε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη είδε ζηηο θνηλσληθέο επαθέο, 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηηο ειεθηξνληθέο δηαζθέςεηο, ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλνκηιίεο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ν απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο σζνχλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ. Ζ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

εληάζεθε ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη απνδείρηεθε ηδηαίηεξα επηηπρείο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ζηε 

δηαρείξηζε θαηεγνξηψλ πξντφλησλ γηα είδε παληνπσιείνπ ζην ιηαληθφ εκπφξην. 

(http://www.go-online.gr)  

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίδεηαη ν παγθφζκηνο ειεθηξνληθφο ηζηφο, γλσζηφο σο 

World Wide Web (WWW), ελψ παξάιιεια εθηηλάζζεηαη ζηα χςε ε ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ  ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο 

ηα Windows, πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο, κεηαμχ άιισλ ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Ο παγθφζκηνο ειεθηξνληθφο 

ηζηφο θαζηζηά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έλα θζελφηεξν κέζσ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Γνπθίδεο θαη άιινη 1998). Αιιάδνπλ νη φξνη ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη κηθξέο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο κε 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. Οη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, επηηξέπνπλ θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα 

http://www.go-online.gr/
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εηζέξζνπλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα κε δπλαηφηεηεο πνπ δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα κελ πζηεξνχλ ζηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαζηεξψζεθαλ ηα ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Μέζνδνη θξππηνγξάθεζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

θαζψο επίζεο πξνζαξκφδεηαη θαη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Σα λέα απηά δεδνκέλα πξνζδίδνπλ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο 

ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

(Γεσξγηάδεο 2004). 

 

1.2.3 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
 

Οη ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη αξθεηά παιηέο θαη 

νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ απνδνρή 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη νη αλάγθεο γηα λέεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο νδήγεζε ζε κηα εληαία αληηκεηψπηζε θαη ππφ ηε 

ζθέπε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

Ζ πξψηε κνξθή ηνπ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

(Electronic Data Interchange, EDI) θαη έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

((http://www.go-online.gr, Baourakis et al. 2002, Chesher et al. 2003). To EDI 

ζρεδηάζηεθε σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα πεξηιάκβαλε κηα θνηλή δνκή αξρείσλ, ψζηε 

λα κεηαδίδνληαη πιεξνθνξίεο κέζσ κεγάισλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ. Οη ρεηξφγξαθεο 

δηαδηθαζίεο ειαρηζηνπνηνχληαλ, δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε ειεθηξνληθέο αληαιιαγέο.   

Σα δεδνκέλα ησλ EDI είλαη νξγαλσκέλα ζε απηνηειή κελχκαηα, ε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ θάπνην θνηλψο απνδεθηφ πξφηππν.             

Σν πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν πξνέξρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη είλαη ην EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and 

Transportation).   

 

Μηα αθφκε ηερλνινγηθή ππνδνκή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ν 

γξακκηθφο θψδηθαο (Barcode). Ζ πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ γξακκηθνχ θψδηθα μεθίλεζαλ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη απνζθνπνχζαλ ζηελ πιεξσκή ησλ πξντφλησλ ζε 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. Ζ ηερλνινγία ηνπ γξακκηθνχ θψδηθα βαζίδεηαη ζην γεληθφηεξν 

http://www.go-online.gr/
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ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ απηφκαηεο αλαγλψξηζεο θαη απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν 

νκαιήο δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

Οη έμππλεο θάξηεο (Smart Cards) ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ ηελ εμέιημε ησλ θαξηψλ 

καγλεηηθήο ισξίδαο, νη νπνίεο είλαη έλα παζεηηθφ κέζσ απνζήθεπζεο ηα πεξηερφκελα 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα αιιαρηνχλ. Οη έμππλεο θάξηεο δηαζέηνπλ 

δπλαηφηεηα κεγάιεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια παξέρνπλ ηελ κέζνδν 

θξππηνγξάθεζεο θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο νη έμππλεο θάξηεο ιαλζαζκέλα ζπγρένληαη κε ηηο 

πηζησηηθέο θάξηεο κε απνηέιεζκα ην επξχ θνηλφ λα ηηο απνθεχγεη ιφγν ηνπ θφβνπ ηεο 

αλαζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, αιιά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επίζεο κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε ηδησηηθά 

δίθηπα, φπσο ζε δίθηπν πξνζηηζεκέλεο αμίαο (Value Added Networks, VAN) ή ζε 

δίθηπα ηνπηθήο πεξηνρήο, φπσο είλαη ηα ιεγφκελα LAN (Local Area Networks) ή αθφκε 

θαη ζε απηφκαηεο ππνινγηζηηθέο κεραλέο (Turban et al. 2008). Γηα παξάδεηγκα ε αγνξά 

ηξνθίκσλ απφ κηα απηφκαηε κεραλή πσιήζεσλ, φπνπ ε πιεξσκή νινθιεξψλεηαη κε 

κηα έμππλε θάξηα ή έλα θηλεηφ ηειέθσλν, ζεσξείηαη ζαλ δξαζηεξηφηεηα ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ.  

 

1.2.4 ΜΟΡΥΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην εκθαλίδεηαη γεληθά κε δπν ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σν άκεζν 

θαη ην έκκεζν (Γεσξγφπνπινο θαη άιινη 2000). Με ηνλ έκκεζν ηξφπν ε παξαγγειία 

ελφο πξντφληνο δίλεηαη κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ε παξάδνζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηαρπδξνκηθψλ ή κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Με ηνλ άκεζν 

ηξφπν ε παξαγγειία δίλεηαη επίζεο κέζν ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αιιά απηή ηε θνξά 

θαη ε παξάδνζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα πξντφληα ηα νπνία 

δηαθηλνχληαη κε ηνλ άκεζν ηξφπν αθνξνχλ άπια αγαζά ή ππεξεζίεο, φπσο ινγηζκηθφ 

ρξήζεο γηα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κνπζηθή, ειεθηξνληθά βηβιία.  

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην, αλάινγα κε ην πφζνη θαη πνηνη αλακηγλχνληαη, δηαθξίλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Ζ θχζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί έλα θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ.                         

Οη ζπλαιιαζζφκελνη απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 1.2  

 

     Εηθόλα 1.2  Πεγή: Γεσξγόπνπινο θαη άιινη (2000) 

 

Οη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξία γεληθά 

επίπεδα (Kalakota and Whinston 1997). Πξψηε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην 

εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ κνξθή απηή βαζίδεηαη ζε εζσηεξηθά δίθηπα κηαο 

επηρείξεζεο, ηα ιεγφκελα Intranets θαη ζηφρν έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο, ψζηε λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Δθαξκνγέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή ε 

βηληενδηάζθεςε, κεηαμχ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, ζηνηρεία ηα νπνία επηηξέπνπλ θαη 

εληζρχνπλ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ιεηηνπξγία ηεο, βειηηψλνληαο έηζη παξάιιεια 

θαη ηελ απφδνζε ηεο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

εληάζζεηαη θαη ε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο, κέζσ ησλ 

ηνπηθψλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ, φπσο ρξνλνδηαγξάκκαηα εξγαζηψλ θαη ζπλαληήζεσλ, 

πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ, δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο εζσηεξηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο παχεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε πνιπδάπαλε θαη ρξνλνβφξα παξαδνζηαθή έληππε δηαδηθαζία 

(Kardaras and Papathanasiou 2000b).  Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή παξαηεξείηαη πσο 

ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ μεθεχγεη απφ ηελ εξκελεία πσο ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο κηαο επηρείξεζεο κε εμσηεξηθνχο 
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ζπλαιιαζζφκελνπο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Μ’ απηή 

ηελ πξνζέγγηζε, ε έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε ηελ έλλνηα 

ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.  

 

Οη επφκελεο  κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο, αιιά ηηο ζπλαιιαγέο κηαο επηρείξεζεο κε εμσηεξηθέο 

νληφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κηα άιιε επηρείξεζε, νη θαηαλαισηέο, ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην νη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε: (Applegate et al. 1996, Chaffey 2008, Turban et al. 2008)  

 

 Business to Business e-commerce (B2B),  

 Business to Customer e-commerce (B2C), 

 Customer to Customer e-commerce (C2C)   

 Business to Government e-commerce (B2G) 

 Mobile commerce 

 

Ζ θαηεγνξία Β2Β πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη εκπνξηθψλ εηαίξσλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζε ηξφπνπο εμππεξέηεζεο ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ. Αληηπξνζσπεχεη ηηο ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ.          

Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε πξνκεζεπηέο θαη δηαλνκείο βειηηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά (Lucking-Reiley 

and Spulber 2000, Παπαζαλαζίνπ 2008). To Β2Β απνηειεί ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πεξίπνπ 80% ησλ ζπλαιιαγψλ αλήθεη ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία 

θαη νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πξνβιέπνπλ πσο ζην κέιινλ ζα αλαπηχζζεηαη κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απ’ φηη ην B2C (Zorayda Ruth Andam 2003). Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηεινχλ νη εηαηξίεο IMB, 

Hewlett Packard, Dell θαη Cisco. Ζ Cisco γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί ηελ κνξθή ηνπ 

B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ην 90% ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε άιιεο εηαηξίεο. 

 

Ζ πξψηε κνξθή ηνπ Β2Β ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ππήξμε ε EDI (Ζιεθηξνληθή 

Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ). Σν EDI ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα θαηεγνξηνπνηεί ηνλ κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο πξνζθέξεη ζηηο εηαηξίεο ππφ κνξθή νκάδσλ. Ζ κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ ζπλαιιαγήο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη ε κείσζε ησλ ιαζψλ θαηά ηελ 
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δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ EDI 

Μεηνλέθηεκα απνηέιεζε ην κεγάιν θφζηνο ρξήζεο εμαηηίαο ηεο απαίηεζεο ηνπ γηα 

εηδηθεπκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο (Scala and McGrath 1993).    

 

Ζ επφκελε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ε B2C θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δζηηάδεη δειαδή ζην θνκκάηη ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε αλεμάξηεηνπο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. Δίλαη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κεηά ην B2B, φπσο επίζεο 

είλαη θαη λεφηεξε απφ ην B2B (Zorayda Ruth Andam 2003, Chaffey 2008,            

Turban et al. 2008). Μ’ απηή ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νη κεκνλσκέλνη 

θαηαλαισηέο επηηπγράλνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

θαζψο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο άκεζα, κέζα απφ ηελ 

νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη λα επηιέμνπλ ην πνην ζπκθέξσλ γη’ απηνχο.  

Ο θαηαλαισηήο έρεη πξφζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία πξντφλησλ, κέζσ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, βιέπεη, επηιέγεη, αλαθαιχπηεη 

πξντφληα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηε ρψξα ηνπ, ζπγθξίλεη ηηκέο θαη ζην ηέινο 

αγνξάδεη. Με ην B2C, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο ηνλ ηξφπν 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα είδε απφ 

ηα νπνία ζα απνηειείηαη έλα πξντφλ (Kardaras and Papathanasiou 2000b) Σν B2C 

ρσξίδεηαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο, ην κεξηθφ B2C θαη ην θαζαξφ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν θαζαξφ B2C πεξηιακβάλεη ηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε νινθιεξψλεηαη ςεθηαθά, ρσξίο ηελ 

κεζνιάβεζε ηξίησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ινγηζκηθφ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ην κεξηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα ηα νπνία απαηηνχλ ηελ κεζνιάβεζε 

ηξίησλ γηα λα παξαδνζνχλ, φπσο ξνχρα ή hardware ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

(Rajaraman 2001).   

 

ηελ θαηεγνξία C2C αλήθεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ 

ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ. Ο θαηαλαισηήο πνπιά απεπζείαο ζε άιινπο 

θαηαλαισηέο. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο κνξθήο εκπνξίνπ απνηεινχλ δηαδηθηπαθνί ηφπνη  

δεκνπξαζηψλ θαη νη θαηαρσξεκέλεο ειεθηξνληθέο αγγειίεο φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

αγνξάζεη νηηδήπνηε. Οη πσιήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ βνήζεηα 

κηαο δηαδηθηπαθήο επηρείξεζεο (Ying Bai et al. 2007, Chaffey 2008, Turban et al. 2008,  
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Παπαζαλαζίνπ 2008). Τπνθαηεγνξία ηνπ C2C απνηειεί ην C2B, κε ην νπνίν νη 

θαηαλαισηέο πσινχλ πξντφληα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη ηδηψηεο 

νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε πσιεηέο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπλαιιαγή. 

 

Ζ ηέηαξηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απηή ηνπ Business to Government 

e-commerce (B2G) θαη αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηνλ δεκφζην ηνκέα. Καιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ κε ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πεξηιακβάλεη ππνζέζεηο φπσο, θνξνινγία, έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο κέζσ ηεισλείσλ, δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο. ηαλ νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ δεκφζην ηνκέα δελ είλαη επηρεηξήζεηο 

αιιά κεκνλσκέλνη ηδηψηεο ηφηε ε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νλνκάδεηαη 

Consumer to Government (C2G). Ζ κνξθή απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έρεη δπν 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Πξψηνλ φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζθνπεχεη λα θαζηεξσζεί 

σο εγέηεο ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη δεχηεξν φηη επηζπκεί λα 

επσθειεζεί απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξνο. 

Ωζηφζν, ην B2G θαη C2G σο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ παξακέλνπλ απηέο κε ηελ 

κηθξφηεξε ρξήζε (Zorayda Ruth Andam 2003).   

 

Ζ πέκπηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην θηλεηφ ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(mobile commerce). ’ απηή ηε κνξθή νη ζπλαιιαγέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε θνξεηέο ζπζθεπέο θαη δηεμάγνληαη πιήξσο ή κεξηθψο κέζα ζε 

έλα αζχξκαην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ή 

έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο κε αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.  

 

1.2.5 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην, παξφιν πνπ δελ απαηηεί ηε θπζηθή ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ, 

απνηειεί κηα κνξθή εκπνξίνπ, ζηελ νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαηαλαισηή πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην γεληθφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ, δεκηνπξγεί απφ 

κφλν ηνπ πνιιά λνκηθά πξνβιήκαηα, θαζψο δεδνκέλνπ φηη πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αληηπξνζσπεχεη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο, ην δίθαην δελ 

δχλαηαη λα ζπκβαδίζεη κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Σν πξφβιεκα 

γίλεηαη εληνλφηεξν θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εκπιέθνληαη πνιιέο 

εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, φπσο επίζεο θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί θιάδνη ηνπ δηθαίνπ.         
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Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ ζπκβάδηζε κε ηελ αληίζηνηρε αλάινγε εμέιημε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ παγθνζκίνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηα λέα δεδνκέλα 

(http://www.ebusinessforum.gr).   

 

Σν γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε ζην λα ππάξρεη δπζπηζηία απέλαληη ζηε λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη λα νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζσ απηνχ. Σν ίδην ην δηαδίθηπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Ζ παγθφζκηα παξνπζία ηνπ δηαδηθηχνπ θαηαιχεη ηα ζχλνξα θαη δεκηνπξγεί 

κηα παγθφζκηα αγνξά κε πξφζβαζε απφ θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ. Δπίζεο ε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζε λέεο κνξθέο, φπσο ηα ςεθηαθά άπια πξντφληα, θαηαξγεί ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ πξάγκαηνο, δεκηνπξγψληαο λέα αγαζά ηα νπνία ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο λνκηθήο πξνζηαζίαο. Οη ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

εκπνξίνπ πξαθηηθά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

ζεσξνχληαη νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηεο .  

 

Μέζα ζ’ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πινπνηήζεθαλ ζηαδηαθά αξθεηά πξνγξάκκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζχγρξνλνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ζα απνηειεί δηθιίδα αζθαιείαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε έλλνκε ηάμε νθείιεη θαη 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο λα πξνζαξκνζηεί κε ηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ ζην ειιεληθφ. Δίλαη απαξαίηεην ν εκπνξηθφο 

θφζκνο λα  γλσξίδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο 

(Φηιηππνπνχινπ 2001). 

 

Οη πξψηεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ζα αθνξνχζε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1997 κε ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Μηα ρξνληά πξηλ, ην 1996, ε 

Δπηηξνπή γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην ησλ Δλσκέλσλ Δζλψλ, πηνζέηεζε ηνλ 

Πξφηππν Νφκν γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (Φηιηππνπνχινπ 2001). 

http://www.ebusinessforum.gr/
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Σν 2000, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέηαμε νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Οδεγία 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ε νπνία θαζφξηδε δηάθνξεο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, θπξίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σα ζέκαηα ηα νπνία ζίγεη αθνξνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ, ηηο 

εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο, ηηο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο, ηα δηθαζηηθά κέηξα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ νδεγία έρνπλ ζπληαρηεί θαη άιια θείκελα, 

ζπγθεθξηκέλα έρεη ζπληαρηεί ε Οδεγία 1999/93/ΔΚ πνπ αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, ε Οδεγία 2002/62/ΔΚ γηα ηηο πσιήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

απφζηαζε, ε Οδεγία 2002/58/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (Αιεμαλδξίδνπ 2004). 

 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ Οδεγίεο, ππάξρνπλ θαη παιηφηεξνη λφκνη νη νπνίνη 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηα πιαίζηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηφζν ζε 

επξσπατθφ φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν. Οη λφκνη απηνί είλαη: 

 

 Νφκνο 2251/94 γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ». ην άξζξν 4 ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ απφ 

απφζηαζε. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην,   

 Νφκνο 2472/97 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»,   

 Νφκνο 2174/99 γηα ηελ «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». 

      

1.2.6 ΑΥΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ 
 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα θξίζηκν εξγαιείν ζηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο δίλεη ψζεζε γηα λέεο αγνξέο θαη λέα βειηησκέλα πξντφληα. 

Ωζηφζν ε ειεθηξνληθή ππνδνκή, ε νπνία ππνζηεξίδεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, είλαη 

επαίζζεηε θαη επάισηε ζε θαθή ρξήζε, ζε θαηάρξεζε θαη ζε απνηπρία αλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη αλ δελ πξνβιεθηνχλ νη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Δίλαη πνιχ νπζηαζηηθφ γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απεηιέο πνπ ην δηαηξέρνπλ, πξνθεηκέλνπ 
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λα επηλνεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ έλα ζρέδην γηα λα κεηξηάζεη ηνπο θηλδχλνπο 

(Ratnasingham 1998).  

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ,  

είλαη θαηά πφζν νη ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη αζθαιείο. Οη θίλδπλνη 

ζην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί εληππσζηαθά θαη θηάλνπλ ζε ζεκείν 

λα θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη λα ηνπο σζνχλ ζηελ ρξήζε ησλ παιηψλ παξαδνζηαθψλ 

κνξθψλ ηνπ (Marchany and Tront 2002).  

 

Με ηνλ φξν απεηιή αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ελλνείηαη κηα πεξίζηαζε 

ή έλα γεγνλφο κε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ, κεηαηξνπή 

ζηνηρείσλ ή δηθηχσλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ηελ απάηε θαη ηελ απψιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ αζθάιεηα είλαη 

ε πξνζηαζία απέλαληη ζ’ απηά ηα γεγνλφηα, πεξηιακβάλνληαο ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη αλζξψπηλα 

ζθάικαηα, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ (Kalakota and Whinston 1996). 

 

Οη απεηιέο ζηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο κπνξνχλ θαη’ αξρήλ λα πξνέιζνπλ ηφζν απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ, φζν θαη 

απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν κηαο επηρείξεζεο ή ηα ηνπηθά δίθηπα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

επηζέζεσλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο παξαηεξνχληαη ζηα εζσηεξηθά δίθηπα θαη 

ζηνπο δέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, παξά ζε νιφθιεξν ην παγθφζκην ηζηφ            

(Marchany and Tront 2002). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εζσηεξηθφ δίθηπν κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ είλαη επάισην ζε 

επηζέζεηο θαη εμσηεξηθνχο εηζβνιείο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη είλαη δπλαηφλ 

λα θιαπνχλ ή λα παξαιιαρηνχλ. Οη ζπρλφηεξεο απεηιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε θαθφβνπιε ρξήζε ινγηζκηθνχ, ε παξαπιάλεζε απφ 

ρξήζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ, ε ππνθινπή νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν δεδνκέλσλ θαη ε 

θαηαζηξνθή αξρείσλ. 
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Σα πνην δηαδνκέλα κέζα ηα νπνία ππνλνκεχνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη νη ηνί (viruses) θαη ηα ιεγφκελα πξνγξάκκαηα Σξφγηαλο           

(Trojans Horses). Οη ηνί απνηεινχλ θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία 

εγθαζίζηαληαη ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο ρξήζηε θαη θαηαζηξέθνπλ αξρεία κε 

κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο πνιιέο θνξέο. Σα πξνγξάκκαηα Trojans είλαη ινγηζκηθά ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηεξκαηηθφ ελφο ρξήζηε θαη παξαθνινπζνχλ 

θάζε θίλεζε ηνπ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο 

εθκεηαιιεχεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα ππνθιέπηεη ζηνηρεία απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηφρν, 

λα παξαθνινπζεί ηελ θάζε θίλεζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηέινο λα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα 

ζηνηρεία πξνο φθεινο ηνπ (Marchany and Tront 2002). 

 

Σα νινέλα θαη απμαλφκελα πνζνζηά επηζέζεσλ ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία ππνλνκεχνπλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπ, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αζθαιείο ζπλαιιαγέο, φπσο επίζεο θαη 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Σέηνηεο ηερλνινγίεο 

είλαη ηα ηείρε αζθάιεηαο (Firewalls), ε θξππηνγξάθεζε θαη ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο. 

 

αλ Firewalls νξίδεηαη ην ινγηζκηθφ ή ην πιηθφ ην νπνίν επηηξέπεη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ή 

δίθηπν. Έλα ηέηνην πξφγξακκα επηηξέπεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ λα 

έρνπλ πιήξε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, πξφζβαζε, ελψ παξαρσξεί επίζεο πξφζβαζε ζε 

εμσηεξηθνχο ρξήζηεο επηιεθηηθά ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα, φπσο είλαη φλνκα 

ρξήζηε ή δηεχζπλζε ρξήζηε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Firewall ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζία 

ηείρνπο αλάκεζα ζην δίθηπν ελφο νξγαληζκνχ θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

απνηειεί ην δηαδίθηπν (Husain and Aljedaibi  2009). 

 

Ζ θξππηνγξάθεζε είλαη κηα ηερλνινγία, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα εθαξκνγή 

αιγνξίζκνπ, κε ηελ νπνία πξνθείκελνπ λα επηθνηλσλήζνπλ δπν ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ 

ππνινγηζηψλ, απαηηείηαη λα απνθξππηνγξαθεζεί έλα καζεκαηηθνπνηεκέλν κήλπκα 

(Chesher et al. 2003, Belanger et al. 2002). Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο ή 

δηαθνξεηηθά ε άδεηα γηα λα επηηεπρηεί ε πξφζβαζε ζε έλα δίθηπν απφ έλα εμσηεξηθφ 

ρξήζηε, δχλαηαη λα είλαη επηηπρήο κφλν κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ηδησηηθψλ 

θαη δεκνζίσλ θιεηδηψλ, ηα νπνία γλσξίδνπλ κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο. Καη ηα 

δπν ζπλαιιαζζφκελα κέξε πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα έλα θνηλφ κπζηηθφ θιεηδί θαη 
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λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιείο κεηάδνζε ηνπ. Κάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηφζα 

θιεηδηά φζα θαη ηα κέιε ηεο κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη (Ratnasingham 1998). 

 

Οη αιγφξηζκνη ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη δηάθνξεο κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε έλα άιιν εξγαιείν πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηα πξσηφθνιια αζθαιείαο. Απηά ηα πξσηφθνιια είλαη 

κηα ζεηξά θαλφλσλ, νη νπνίνη επηβάιιεηαη λα αθνινπζεζνχλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε κηαο δεδνκέλεο εξγαζίαο. Απνηεινχλ ηελ επηβεβαίσζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο. Γπν απφ ηα πνην δηαδεδνκέλα πξσηφθνιια είλαη ην 

SSL (Secure Socket Layer) θαη ην SET (Secure Electronic Transactions), κε ην πξψην 

λα ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά θαηά ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 

δεχηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο, δειαδή ησλ 

πιεξσκψλ. Καη ηα δπν απηά πξσηφθνιια αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

άιισλ κεζφδσλ νη νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ, ηθαλνπνηνχλ ζρεδφλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. ιεο νη πξνζπάζεηεο 

ηεο ηερλνινγίαο εζηηάδνπλ ζην λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο αζθαιείαο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:  

 

 ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ε νπνία έγθεηηαη ζην φηη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

αληαιιάζζνληαη, πξέπεη λα παξέρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ζηα 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ απνθπγή 

κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνίεζεο κηαο πιεξνθνξίαο θαη παξέρεηαη κέζσ 

θξππηνγξάθεζεο.   

 ηελ αθεξαηφηεηα, ε νπνία έγθεηηαη ζην φηη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη σο 

κέξνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα κελ είλαη ηξνπνπνηήζηκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπο θαη απνζήθεπζεο ηνπο ζην δίζθν.  

 ηνλ έιεγρν ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ, κε ηε ρξήζε 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ νη Αξρέο 

Πηζηνπνίεζεο. Ζ βεβαηφηεηα φηη ην πεξηερφκελν ελφο κελχκαηνο παξακέλεη 

αλαιινίσην θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ εληφο ησλ δηθηχσλ, νξηνζεηεί ηελ έλλνηα ηνπ 

ειέγρνπ ηεο απζεληηθφηεηαο.            
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  
 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα σο έλλνηα θαη δήηεκα βξίζθεηαη εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ αηδέληα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπδεηήζεσλ ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, φζν ζε θιαδηθφ θαη 

εζληθφ. Ζ απφδνζε ελφο ζαθνχο νξηζκνχ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζπλαληά εκπφδηα, 

θαζψο είλαη κηα πνιπδηάζηαηε θαη πνιχπινθε έλλνηα θαη πιήζνο νξηζκψλ δίλεηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. ε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ε 

αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο εμεηάδεηαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπ πκβνχιηνπ Τπνπξγψλ Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ   

Δζληθνχ πκβνχιηνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΑΑ)                        

(Παπαδφπνπινο θαη άιινη 2005). 

 

Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη απφ ηελ θχζε ηεο κηα έλλνηα ζπγθξίζεσο θαη 

κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά, αιιά αιιειέλδεηα, επίπεδα θαη πιαίζηα. 

Απηή ε ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο ή αλάκεζα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, αιιά θαη ζε επίπεδν θξαηψλ μερσξηζηά.        

Ζ ζχγθξηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε επίπεδν επηρείξεζεο εμεηάδεη θαη αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζε κηθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ελψ ε ζχγθξηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

θξαηψλ αλαθέξεηαη ζε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε (Danford et al. 2001, Man et al. 2002).  

 

Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία, έξεπλεο παλεπηζηήκησλ, ηλζηηηνχησλ θαη δηάθνξεο 

δεκνζηεχζεηο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αλάινγα κε ην πξίζκα ζην νπνίν επηθεληξψλεηαη ε θάζε κειέηε. 

πκθψλα κε ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθνπλ νη Notta et al. (2010) σο αληαγσληζηηθφηεηα 

ελλνείηαη ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη 

θξαηψλ λα δηαηεξνχλ ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά ην εηζφδεκα ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο 

ζπληειεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη εθηηζέκελεο ζε πιήξε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ απφδνζε απηήο ηεο έλλνηαο είλαη πνιχ γεληθή θαη αλαθέξεηαη θαη ζηα ηξία επίπεδα 

ζηα νπνία κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ επηρείξεζε, ηνλ βηνκεραληθφ 

θιάδν θαη ην θξάηνο.  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη απηή κε ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ζ’ απηήλ έρνπλ επηθεληξσζεί νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ζπγθξηλφκελε κε 
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απηή ησλ θιάδσλ θαη ησλ εζλψλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Ambastha and Momaya 2004) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα έζλε αληαγσλίδνληαη κφλν φηαλ νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο είλαη 

αληαγσληζηηθέο. Ο Porter (1998b) ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο νη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη ζηηο δηεζλήο αγνξέο θαη φρη ηα θξάηε. Υσξίο ηηο επηρεηξήζεηο έλα 

θξάηνο δελ ζα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σελ ίδηα 

άπνςε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Baldwin et al. (1995), επηζεκαίλνληαο πσο 

αληαγσληζηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζηα θξάηε, παξά κφλν ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ. Μηα επηρείξεζε εάλ δελ είλαη θαζφινπ αληαγσληζηηθή ζα παξνπιηζηεί 

απφ ηηο ππφινηπεο θαη ζα εθηνπηζηεί απφ ην πεδίν ηεο αγνξάο. ε αληίζεζε φκσο κε 

απηή ηελ άπνςε ην θξάηνο δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη, έζησ θαη αλ δελ 

είλαη αληαγσληζηηθφ, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξά ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, αιιά γηα κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή έλλνηα, κε βαζηθφ ηεο ζθνπφ ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.     

 

Οη Παπαδφπνπινο θαη άιινη (2005) επηζεκαίλνπλ πσο αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο 

κπνξεί λα νξηζηεί ε ηθαλφηεηα ηεο λα παξάγεη ηα θαηάιιεια πξντφληα, ζηνλ θαηάιιειν 

ρξφλν, ηελ θαηάιιειε πνηφηεηα θαη ηηκή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Οη Man et al.(2002),  

νξίδνπλ πσο κηα επηρείξεζε είλαη αληαγσληζηηθή φηαλ παξάγεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε πςειή πνηφηεηα θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο απ’ φηη νη άκεζνη 

αληαγσληζηέο ηεο.  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπλψλπκε κε κηα καθξνπξφζεζκε θαη 

ζπλερφκελε επίηεπμε θέξδνπο, ε νπνία απμάλεη ην εηζφδεκα θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο θαη επηζηξέθεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο, κέζσ ησλ θεξδψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. ζν 

πεξηζζφηεξν κεηψλεη ην θφζηνο παξάγσγεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κηα 

επηρείξεζε θαη παξάιιεια απμάλεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ, ζε ζχγθξηζε κε 

νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, ηφζν πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή είλαη (Dunford et al.2001).  

 

Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζε 

καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Αλάινγα κε ην πξίζκα θάησ 

απφ ην νπνίν εμεηάδεηαη, αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.         

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν δελ είλαη αξθεηφ γηα κηα επηρείξεζε λα δηαηεξεί ηα θφζηε 



21 
 

παξαγσγήο ρακειά θαη ηελ πνηφηεηα βειηησκέλε κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αιιά απαηηείηαη απφ απηήλ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

πεξηβάιινληα θαη λα είλαη εμίζνπ αληαγσληζηηθή φζν ζε κηα κηθξφηεξε, ρξνληθά, 

πεξίνδν. Γε ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ε απφθηεζε 

πξσηαγσληζηηθήο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κφλν γηα παξνδηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά ε 

πξνζπάζεηα λα είλαη δηαρξνληθή θαη κε βάζνο ρξφλνπ. Ο Ramasany (1995) ζεκεηψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο κηα επηρείξεζε είλαη αληαγσληζηηθή φηαλ απμάλεη ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο θαη πξνζζέηεη αμία ζ’ απηήλ δηαρξνληθά θαη φρη παξνδηθά. Βξαρππξφζεζκεο 

πνιηηηθέο, νη νπνίεο απμάλνπλ ην κεξίδην αγνξάο σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο κείσζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο δελ πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ σο αληαγσληζηηθή, αιιά σο κηα επηρείξεζε ε νπνία επηδηψθεη παξνδηθφ 

θέξδνο γηα λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο.  

 

εκαληηθφ ξφιν, γηα ην πφζν αληαγσληζηηθή κπνξεί λα είλαη κηα επηρείξεζε 

δηαδξακαηίδεη θαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζε έλα θιάδν. ζν πνην 

κνλνπσιηαθφο είλαη ν θιάδνο ηφζν πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο είλαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο θαηέρνπλ θαη ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο θαη 

επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Dunford et al.2001). 

 

Αλάινγα κε είδνο ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο αλαιπηέο, ε αληαγσληζηηθφηεηα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμαξηεκέλε, ζαλ αλεμάξηεηε θαη ζαλ ελδηάκεζε κεηαβιεηή.        

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ απνδεηθλχεη ηελ επξεία θιίκαθα 

ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Ambastha and 

Momaya 2004, Man et al. 2002) πξνζδίδνπλ ζην πιαίζην ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηξεηο 

πηπρέο, ηελ απφδνζε ηεο, ηε δπλακηθή ηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο. 

 

Απφ φπνην πξίζκα φκσο θαη αλ εμεηαζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα, απηφ πνπ θπξίσο 

ελδηαθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζε βάζνο ρξφλνπ, δειαδή ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.   

Σν ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε είλαη λα αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο σο θάηη δπλακηθφ θαη φρη σο θάηη ζηαηηθφ. Γελ ζα πξέπεη δειαδή 

λα εζηηάδεη κφλν ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

ηελ νδεγνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ψζηε βειηηψλνληαο απηέο, λα γίλεηαη 

νινέλα θαη πνην αληαγσληζηηθή.  
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Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ θαη θαηάιιειεο παξάιιειεο 

ιεηηνπξγίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ δχλαηαη λα θιεξνλνκεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, φπσο είλαη νη θπζηθνί 

πφξνη ή λα ηα δεκηνπξγήζεη ε ίδηα, φπσο είλαη νη ππνδνκέο ηεο. Ζ βέιηηζηε 

ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, κπνξεί λα νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ (Nickell 1996). 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ην ζρεηηθφ κεξίδην 

αγνξάο ζε εζληθφ επίπεδν, γηα εγρψξηεο πσιήζεηο θαη απφ ην κεξίδην εμαγσγψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν (Notta et al. 2010). Οη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο αληαγσλίδνληαη γηα 

κεγαιχηεξα ζρεηηθά κεξίδηα αγνξάο, φπσο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο.                              

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη αλ απηά ηα λέα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο δχλαηαη λα παξαρζνχλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο.   

 

Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, απνδεηθλχεη πσο ε έλλνηα ηεο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ, αιιά αληηζέησο είλαη 

κηα  έλλνηα πνιπδηάζηαηε, ε νπνία δελ είλαη εχθνιν λα εμεηαζηεί ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.    

 

Πέξα απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε 

ππάξρεη θαη ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Ο θιάδνο ή 

ε βηνκεραλία κηαο ρψξαο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ φκνηα 

πξντφληα θαη αληαγσλίδνληαη φρη κφλν κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη σο ζχλνιν, ζαλ κηα 

νκάδα, κε αληίζηνηρνπο θιάδνπο ηεο αιινδαπήο. Οη επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο πνπ 

αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ηηο ίδηαο ρψξαο, αιιά αλήθνπλ ζε άιιν 

θιάδν. Έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο κηαο ρψξαο είλαη αληαγσληζηηθφο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο άιισλ ρσξψλ, εάλ έρεη απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία θαη πςειά θέξδε 

γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελψ παξάιιεια απμάλεη ην εηζφδεκα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηέο (Υιέηζνο 2011).  
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Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο έζλνπο είλαη πεξηζζφηεξν δπζλφεηε απφ απηήλ 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Σν θξάηνο δελ είλαη σο έλλνηα θαη σο 

ιεηηνπξγία ίδην κε κηα επηρείξεζε. Ο αληαγσληζκφο ησλ θξαηψλ δελ δχλαηαη λα 

ζπγθξηζεί φπσο απηφο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έλλνηα πσο έλα θξάηνο αληαγσλίδεηαη κέζα 

ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λνείηαη πσο απηφ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο πνπ ζα ην νδεγήζνπλ ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, 

ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο          

(Dunford et al. 2001). Μέζα ζ’ απηφ ην γεληθφηεξν πιαίζην έλα θξάηνο είλαη 

αληαγσληζηηθφ φηαλ ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πνηνηηθά θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, βειηηψλεη ηε 

πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο θαη εληζρχεη ηελ ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο.  

  

Τπφ ην πξίζκα ηεο βειηίσζεο ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο θηλείηαη θαη ε 

πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο έζλνπο πνπ πξνζέδσζε ν Garelli 

(2004), ν νπνίνο ρψξηζε ηηο πξνζεγγίζεηο ζε αθαδεκατθή θαη θαζαξά επηρεηξεκαηηθή. 

χκθσλα κε ηελ αθαδεκατθή πξνζέγγηζε αληαγσληζηηθφηεηα έζλνπο είλαη ν ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ν νπνίνο αλαιχεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πνιηηηθέο ελφο θξάηνπο, 

ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ θαζαξά επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε πεξηγξάθεη έλα θξάηνο 

σο αληαγσληζηηθφ φηαλ ην ίδην δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθέο, ψζηε λα αληαγσλίδνληαη απηέο 

ηεο αιινδαπήο.  

 

Οη Zanakis θαη Fernades (2005) έζεζαλ ην δήηεκα ζε κηα ζηελφηεξε έλλνηα 

ππνζηεξίδνληαο πσο ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο έζλνπο κπνξεί λα νξηζηεί σο ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν έλα θξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία 

πξνσζεί ζηηο δηεζλήο αγνξέο κε επηηπρία, κε παξάιιειν άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη επεκεξίαο 

ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κ’ απηή ηελ πξνζέγγηζε ην θξάηνο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 

κηα επηρείξεζε, ε νπνία αληαγσλίδεηαη νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, ζπγθξίλνληαο ηα ζρεηηθά 

κεξίδηα αγνξάο ηνπο, παξά ζαλ κηα νληφηεηα αθεξεκέλε, ε νπνία δελ ζα έπξεπε λα 
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είλαη εγθισβηζκέλε κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη ηνπ 

θέξδνπο.  

 

Πνιιέο θνξέο φκσο απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζνο 

νξηζκνχο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη ηνπ θέξδνπο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα γηα έλα θξάηνο ζεκαίλεη πσο ηα πξντφληα ηα νπνία εμάγεη είλαη 

αληαγσληζηηθά ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Απηφ φκσο κπνξεί λα θξχβεη απφ πίζσ κηα 

πνιηηηθή κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οπφηε, δε ελλνείηαη πιένλ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ θξάηνπο, δηφηη κ’ απηφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, δειαδή κείσζε κηζζψλ, 

επηδεηλψλεηαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ.  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηαηα δειαδή γηα έλα έζλνο επηβάιιεηαη λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

έλλνηα ησλ θεξδψλ θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο. Απαξαίηεην ζεσξείηαη λα κπνξεί λα 

κεηξεζεί θαη απφ άιινπο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ απφ ηνπο πνιίηεο ηεο, ην επίπεδν κφξθσζεο 

ηνπο, ζηνηρεία ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ην επίπεδν επεκεξίαο ελφο ιάνπ (Garelli 2004). 

 

2.2  ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ   
 

Ζ ζηξαηεγηθή ηελ νπνία αθνινπζεί θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα κπνξεί λα κειεηεζεί 

κε βάζε ηξία επίπεδα. Σν εηαηξηθφ επίπεδν, ην νπνίν είλαη θαη ην αλψηεξν απφ ηα ηξία, 

ην επίπεδν θάζε κηαο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ην νπνίν είλαη ην 

δεχηεξν επίπεδν θαη ηέινο ην επίπεδν ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. Σν πξψην επίπεδν 

αζρνιείηαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο σο γεληθφ ζχλνιν θαη πξαγκαηεχεηαη 

ζέκαηα φπσο ην φξακα θαη ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο.. Με ηελ έλλνηα ηνπ δεπηέξνπ 

επηπέδνπ, δειαδή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ελλνείηαη ε ζηξαηεγηθή ηελ νπνία 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ζηηο ζην 

ρψξν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

απφθηεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ 

επίπεδνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, φπσο είλαη ην ηκήκα ησλ 
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αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, ην ηκήκα παξαγσγήο                                 

(Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ 2010). 

 

ην ζεκεξηλφ παγθφζκην ξεπζηφ θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο 

είλαη αλαγθαζκέλεο, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαπηπρηνχλ νηθνλνκηθά κέζα ζ’ 

απηφ, λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξγηνπο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληαγσλίδνληαη. Υξεηάδεηαη δειαδή λα απνθηήζνπλ λέα θαη ηζρπξά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Πνιιέο θνξέο ε επηηπρία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αλεμάξηεηα απφ 

ην γεγνλφο φηη έλαο θιάδνο δελ εκθαλίδεη θεξδνθφξα πνξεία, ε βέιηηζηε δπλαηή ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν, ιφγσ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηελ 

νδεγνχλ ζε θεξδνθφξα απνηειέζκαηα. Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη πσο δηαζέηεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο κέζα ζε έλα θιάδν, φηαλ ν 

κέζνο φξνο ησλ απνδφζεσλ ηνπ θιάδνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο απνδφζεηο ηεο 

επηρείξεζεο (Barney 1991).  

 

Ο Παπαδάθεο (2007) ζεκεηψλεη πσο αλάκεζα ζε δπν αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο απηή 

ε νπνία απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηπγράλεη ή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηηχρεη πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα.  χκθσλα κ’ απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνλίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, δίλνληαο ηνπ ην ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

απνηειεί ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα κεηαμχ επηηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία γηα κηα επηρείξεζε 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηα εηήζηα θέξδε.    

 

χκθσλα κε ηνλ Bamberger (1989) ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη απηφ ην 

ηδίσκα κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο.    

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξαηεξείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ή ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εκπνξίαο. Πεξηέρεη πηπρέο ή ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξία είλαη 

αλψηεξε απφ ηνπο άιινπο θαη ηηο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κε ζθνπφ λα επηηχρεη αλψηεξε απφδνζε, αιιά θαη λα δηαηεξεί ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή έρεη απνδείμεη 

πσο απηφ ην πιενλέθηεκα, ην νπνίν πξνζδίδεη ζηελ εηαηξία πςειή αληαγσληζηηθή ζέζε, 

ζην κέιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην εάλ ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο δελ 
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πξνζαξκνζηεί ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο                 

(Christensen 1997).  

 

Φηινδνμία θάζε αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία απνηειεί ην δεχηεξν επίπεδν ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, απνηειεί ε επίηεπμε ελφο βηψζηκνπ, 

καθξνπξφζεζκα, αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη απηφ εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αμίαο θαη 

αχμεζε ηεο απφδνζεο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. Υσξίο ηελ δεκηνπξγία 

πξνζηηζεκέλεο αμίαο κηα επηρείξεζε έρεη πεξηνξηζκέλα θέξδε, ίζνο θαη κεδακηλά, νπφηε 

θαη φρη νπζηαζηηθφ ιφγν χπαξμεο.   

 

Ζ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ηζρπξνχ δηαρξνληθά αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

πνιιέο θνξέο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζηφρν κηαο επηρείξεζεο θαη απηφο ζηνλ νπνίν 

νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

ζρεδηαζκνχ ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ ζηειέρε κηαο εηαηξίαο πξνζπαζνχλ λα αληηγξάςνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο κηαο άιιεο επηηπρεκέλεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ηελ πεγή 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ αληαγσληζηψλ. Ο Christensen (1997) 

ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ζε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, παξάγνληεο 

δηακεηξηθά αληίζεηνη κεηαμχ ηνπο απνηέιεζαλ πεγέο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλεηαη πσο νη ζηξαηεγηθέο απφθηεζεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, δειαδή νη πεγέο ηνπ, επηθεληξψλνληαη ζε δπν βαζηθά 

ζεκεία. ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε νπνία 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλνηφκα πξντφληα, δειαδή ζηελ δηαθνξνπνίεζε. 

Πνιινί ζπγγξαθείο (Bamberger 1989, Barney 1991, Παπαδάθεο 2007) ρξεζηκνπνηνχλ 

ην κνληέιν ηνπ Michael Porter (1980) γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

ην κνληέιν απηφ ππάξρνπλ δχν είδε αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, απηφ ηεο εγεζίαο 

θφζηνπο θαη απηφ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σν πξψην είδνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά έλα πξντφλ κε κηθξφηεξν θφζηνο 
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απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη ην δεχηεξν ζηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πξνζθέξεη ζηελ αγνξά πξντφληα κε ηέηνηα γλσξίζκαηα γηα ηα νπνία ν πειάηεο είλαη 

δηαηηζέκελνο λα πιεξψζεη παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα ην απνθηήζεη. Καη κε ηηο δπν 

ζηξαηεγηθέο ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη. ηελ πξψηε πεξίπησζε δηφηη 

κεηψλεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ δεχηεξε δηφηη απμάλνληαη ηα ζπλνιηθά ηεο 

έζνδα απφ ηηο απμεκέλεο ηηκέο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

 

Ζ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο εγεζίαο θφζηνπο κπνξεί λα 

επηηεπρηεί κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θακπχιεο 

εκπεηξίαο, ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο, ηεο θαζεηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη γεληθά κέζσ ηνπ πνιχ απζηεξνχ 

έιεγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ ιαζψλ, ηα νπνία 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

Σν πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία πηνζεηεί ηελ 

αληαγσληζηή ζηξαηεγηθή ηεο εγεζίαο θφζηνπο, ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο, θαζψο ε κείσζε θφζηνπο πνπ επηηπγράλεη 

ηεο επηηξέπεη, πξνζθέξνληαο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε ηηκέο παξφκνηεο ή 

θαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο ζε ζχγθξηζε 

κ’ απηνχο.  Οη επηρεηξήζεηο εγεζίαο θφζηνπο ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο 

αγνξάο επηδηψθνληαο κεγάινπο φγθνπο παξάγσγεο κεηψλνληαο έηζη ηα θφζηε.              

Ζ δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ πεξηνξίδεηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ ηηκή, ηνλίδνληαο 

έηζη ην ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο.         

Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξεο πηέζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα κείσζε 

ησλ ηηκψλ, θαζψο νη ηηκέο είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο. Ζ 

δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ ρακεινχ θφζηνπο απνηειεί γη’ απηέο ηελ πεγή ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

Ζ δεχηεξε πεγή απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε δηαθνξνπνίεζε, 

ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ζην κέγηζην ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη παξαγσγή κε ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, ηερληθή ππνζηήξημε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο πξντφληνο ή έλα πνιχ ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα 

(Bamberger 1989). Πεγή ηνπ πιενλεθηήκαηνο κέζσ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ην 

γεγνλφο πσο νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη έλα πξντφλ σο πνηνηηθφ θαη κνλαδηθφ.  
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ε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, νη 

επηρεηξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε πςειφηεξε ηηκή απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Μηα ηηκή, ε νπνία δελ 

απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο κέζσ απηήο, αληηθαηνπηξίδεηαη ε 

πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ζχκβνια θχξνπο γηα φζνπο ηα θαηαλαιψλνπλ.  

 

Πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δελ απνηειεί κφλν ε πξνζθνξά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, αιιά θαη ε πςεινχ επηπέδνπ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαηφπηλ ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί είηε κε ην ίδην ην πξντφλ ην νπνίν δηαζέηεη ζηελ αγνξά, είηε κε ηελ 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη καδί κε ηελ πψιεζε. Σν είδνο απηφ ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ. πσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Παπαδάθεο (2007) πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δελ απνηειεί κφλν ε δηαθνξνπνίεζε ελφο πξντφληνο 

φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή ε ρεηξνπηαζηή δηαθνξνπνίεζε, αιιά θαη  

θάπνηα άπια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηελ ςπρνινγηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Πεξά απφ ηα δχν είδε αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζηελ πξάμε εθαξκφδεηαη θαη έλα 

ηξίην, ην νπνίν ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη απφ δπν πξνεγνχκελα.  Δίλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

εζηίαζεο θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη βαζίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο αγνξάο, ελψ ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο εζηηάδνπλ 

ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο (Bamberger 1989, Παπαδάθεο 2007, Nickell 1996).                 

Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζηξαηεγηθή ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε ελφο ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο νπνίεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο.   

 

Κάζε κηα πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθή νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο, ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα αλαπηχμεη θαη γεληθφηεξα, ηεο 

θηινζνθίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Οη ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη 
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αλάινγα κε ην είδνο ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη.                  

ηελ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο  απαξαίηεηε ηθαλφηεηα είλαη ε φζν δπλαηφλ 

θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ. ηελ 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ε επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, ελψ ζηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο νη ηθαλφηεηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο λα εμππεξεηήζεη επθνιφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ. 

 

Οη πεγέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο δελ δηαξθνχλ πάληα 

θαη δελ είλαη ίδηεο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Κάζε επηηπρεκέλε αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα απνδίδεη λα αλακελφκελα απνηειέζκαηα φηαλ 

δηαθνξνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη θαη δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζεκαζία νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αθνινπζείηαη. Έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απνδεηρηεί παξνδηθφ επίζεο φηαλ νη ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο 

πεγάδεη δηαθνξνπνηεζνχλ ή εθιείςνπλ λα ππάξρνπλ (Christensen 1997).  

 

Oη πεγέο ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο εμαξηψληαη θαη είλαη ζπλδπαζκφο 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ επηδησθφκελσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δηνηθνχλησλ. O Porter 

(1980) ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη αξρηθά λα αλαιχνπλ ην 

εμσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, λα επηιέγνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέγνπλ επίζεο ηνπο πφξνπο κε ηνπ 

νπνίνπο ζέινπλ λα επηηχρνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 

Οη κνξθέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο είλαη απφ ηηο πνην ηζρπξέο θαη απφ ηηο πνην 

δχζθνιεο λα αληηγξαθνχλ. Ζ νξγαλσηηθή θαη εξγαζηαθή θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη πεγέο νη νπνίεο 

θάπνηα άιιε αληαγσληζηηθή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθαξκφζεη κε 

απφιπηε επηηπρία ζηε δηθή ηεο κνλάδα. Αθφκε θαη λα αληηγξαθνχλ νη δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, δελ κπνξνχλ λα 

αληηγξαθνχλ ε θνπιηνχξα θαη ν ραξαθηήξαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο.  
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Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη κφληκν. Δάλ ε πεγή ηνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη εχθνιν λα αληηγξαθεί είλαη ζρεδφλ 

βέβαην πσο νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο ζα ην απνθηήζνπλ κφιηο εληνπίζνπλ ηελ πεγή 

ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ επηβάιιεηαη λα κελ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ εθαξκνγή κηαο θαη κφλν ζηξαηεγηθήο, αιιά θαηφπηλ αλάιπζεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο λα ζπλδπάδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θαζεκίαο θαη λα εθκεδελίζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αληηγξαθήο ησλ πεγψλ ηνπο          

(Horne et al. 1992). 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – ΚΛΑΔΟ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΟΣΨΝ 
 

3.1 ΕΤΡΩΠΗ 
 

Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Theuvsen 2005). Με κηα αμία παξαγσγήο, πεξίπνπ ζηα 720 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ππνινγίδεηαη πσο ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο αληηπξνζσπεχεη 

πεξίπνπ ην 13% ηεο ζπλνιηθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ν θιάδνο απνηειεί κηα ηεξάζηηα πεγή αγνξάο εξγαζίαο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν θαζψο ζ’ απηφλ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 4,5 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, θαζψο ν θιάδνο απνηειείηαη 

ηφζν απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηηο νινθιεξσηηθά νηθνγελεηαθέο, φζν απφ κεζαίεο 

θαη κεγάιεο πνιπεζληθέο. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Απηέο νη ρψξεο αληηπξνζσπεχνπλ φιεο καδί ην 80% ηεο παξαγσγήο θαη 

απαζρνινχλ ην 50% ησλ εξγαδνκέλσλ (http://www.ebusiness-watch.org).  

 

Ο θιάδνο απνηειείηαη ηφζν απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη απφ 

κηθξνκεζαίεο θαη νηθνγελεηαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζε φιεο ηηο ρψξεο 

(Theuvsen 2005). ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ν νξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο 

κηθξνκεζαίαο ή κεγάιεο πνηθίιεη θαη ν πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ είλαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζ’ απηή. χκθσλα κε ηνλ    

Theuvsen (2005) ζηελ Γεξκαλία κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζεσξείηαη απηή πνπ 

απαζρνιεί κέρξη 100 άηνκα πξνζσπηθφ, ελψ ζχκθσλα κε ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

http://www.ebusiness-watch.org/
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Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ ζηελ Διιάδα, κηθξνκεζαία επηρείξεζε είλαη απηή πνπ 

απαζρνιεί κέρξη 250 άηνκα πξνζσπηθφ. Ζ έξεπλα ηνπ E-Business-watch ην 2006 

θαηέδεημε πσο απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ην 95,5% πεξίπνπ είλαη 

κηθξέο θαη κεζαίεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

αληηπξνζσπεχεη ην 49% ηνπ ζπλφινπ θαη ην πνζνζηφ ησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πνπ απαζρνιείηαη ζ’ απηέο αληηζηνηρεί ζην 62% ηνπ ζπλφινπ. Σα ζηνηρεία 

απνδεηθλχνπλ πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο.  

 

Ο θιάδνο απνηειείηαη απφ αξθεηνχο ππνθιάδνπο θαη πεξηιακβάλεη κηα ηεξάζηηα 

πνηθηιία παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ ζπζθεπαζίαο. πγθεθξηκέλα 

ππνθιάδνπο απνηεινχλ ηα ιαραληθά, ην ςάξη, ην θξέαο, ηα θξνχηα, ηα ακπινχρα 

πξντφληα, ηα αιθννινχρα θαη κε πνηά, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα ζηηεξά θαη 

άιεπξα, νη έηνηκεο δσνηξνθέο. Μεξηθέο κεγάιεο θαζεηνπνηεκέλεο πνιπεζληθέο 

παξάγνπλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεζλή 

αγνξά. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν κε εηδίθεπζε ζε έλα ή δπν ππνθιάδνπο.  

 

3.2 ΕΛΛΑΔΑ 
 

ε αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη επηρεηξήζεηο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη θπξίσο νη κεγάιεο 

βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (Ζκεξεζία 2010). Ζ ειιεληθή βηνκεραλία  ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ επίζεο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο θαη νη φπνηεο εμειίμεηο παξαηεξνχληαη ζ’ απηφλ επεξεάδνπλ ζην ζχλνιν 

ηνπ ηνλ ηνκέα ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο (ΗΟΒΔ 2010). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ ην 96% ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή κε πξνζσπηθφ κέρξη 250 άηνκα.  

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία πξνζέγγηζε ηα πνζνζηά ηνπ 20,6% θαη νη εμαγσγηθέο εηαηξίεο ηνπ 

θιάδνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, κε ηα 

έζνδα λα θηάλνπλ ζηα δπν δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Οη θπξηφηεξεο ρψξεο απνζηνιήο ησλ 
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ειιεληθψλ πξντφλησλ είλαη ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ θαη κεγάιν δίθηπν δηαλνκήο θαη πψιεζεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (http://www.investingreece.gov.gr).   

 

Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί ηνλ θιάδν κε ηελ ζεκαληηθφηεξε 

ζπκβνιή ζε φια ηα βαζηθά κεγέζε ηεο κεηαπνίεζεο, φπσο νη πσιήζεηο, ε πξνζηηζέκελε 

αμία θαη ε απαζρφιεζε. Απνηειεί ην 25% ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο, ην 25% ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ, παξάγεη ην 24% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαη 

απαζρνιεί πάλσ απφ ην 22% ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζχλνιν ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα (Κέξδνο 2010). Δλδεηθηηθφ ηεο δπλακηθήο ηνπ θιάδνπ είλαη ην γεγνλφο πσο ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θηάλεη ην 17,9% επί ηνπ ζπλφινπ.  

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, ν εγρψξηνο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα πιήζνο πξνθιήζεσλ, θαζψο είλαη δέθηεο ζεκαληηθψλ 

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ, αιιά θαη πξνθιήζεσλ ζηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε.   

Σα θαηαλαισηηθά πξφηππα αιιάδνπλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη νη 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ. Οη εηαηξίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ επηβάιιεηαη λα αληηδξνχλ εγθαίξσο 

ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κε ζθνπφ λα αλαδηνξγαλψλνπλ ηνλ ηξφπν δηάζεζεο θαη 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ κε ηειηθφ επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Οη θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

θιάδνο, ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα αληαπνθξηζεί κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη 

κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, είλαη ε εμσζηξέθεηα, ε θαηλνηνκία-έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηέινο ε αλάπηπμε κεζφδσλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

 

Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 νη ζπλαιιαγέο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Διιάδα αθνινπζνχζαλ θαζαξά ηελ ζπκβαηηθή 

νδφ, κε ειάρηζηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη θαηαλαισηέο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ έπξεπε λα ην θάλνπλ κε θπζηθή 

παξνπζία ηνπο ζηνλ ρψξν πψιεζεο. Οη αιιαγέο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, κε ηελ 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ, νδεγνχλ 

http://www.investingreece.gov.gr/
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ζηελ δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ φζν πνην απνηειεζκαηηθή 

θαη ηαρχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

  

Δπηπιένλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, σζνχλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξγησλ πιένλ ζπλεξγαηψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, γηα λα επσθειεζνχλ κέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Οη ηερλνινγίεο θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη εξγαιεία ηα νπνία παξέρνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηέο ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη 

αλάγθεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  Οη ζπκβαηηθέο  πξαθηηθέο έρνπλ αιιάμεη θαη 

ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, φρη φκσο ζηελ πιεηνςεθία, παξαηεξνχληαη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο κεζφδσλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

(http://www.ebusinessforum.gr).  

 

3.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  
 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, νη νπνίεο πηνζεηνχλ 

πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξαηεξείηαη θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή απηψλ, ζε 

ζχγθξηζε κε άιινπο θιάδνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνκεζαίσλ, νη νπνίεο πζηεξνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Manthou et al. 2005). Οη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πξνζδίδνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν πεξίπνπ ην 80% ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο (Stockdale and Craig 2004). εκαληηθφ φκσο εξψηεκα παξακέλεη θαηά πφζν 

νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην λέεο ηάζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

ηέηνηα πνιιέο θνξέο, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ απηέο νη επηρεηξήζεηο λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη ιεηηνχξγεη εθθνβηζηηθά ελαληίνλ ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επίζεο δελ έρεη κειεηεζεί ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία ζε βαζκφ πνπ έρεη κειεηεζεί ζε άιινπο θιάδνπο (Baourakis et al. 2002). 

 

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο δελ 

επηηξέπνπλ ηελ πιήξε θαη νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε 

απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

νθέιε ηεο ρξήζεο. Παξφιν πνπ ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ είλαη αξθεηά κεγάιε θαη απαηηείηαη πνιχ θάινο ζπληνληζκφο θάζε ιεηηνπξγίαο, 

http://www.ebusinessforum.gr/


34 
 

ψζηε λα πξνζδίδεη αμία ε κηα ιεηηνπξγία ζηελ επφκελε κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε 

εθαξκνγή ηνπο πνιιέο θνξέο είλαη πνιχ δχζθνιε.  

 

Βαζηθή αίηηα γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ απνηειεί ε θχζε ηνπ 

πξντφληνο. ηα ηξφθηκα ηα δεδνκέλα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε άιια 

πξντφληα. Οη θαηαλαισηέο ακθηζβεηνχλ ην γεγνλφο πσο κπνξεί θαη ζηνλ θιάδν απηφ λα 

εθαξκνζηεί κε επηηπρία ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Σα ηξφθηκα δελ 

είλαη έλα ςεθηαθφ πξντφλ, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη λα πνπιεζεί κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νχηε δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κηθξφ θάθειν ψζηε λα ζηαιεί 

ηαρπδξνκηθά. Δίλαη θπζηθά πξντφληα κε φγθν θαη βάξνο ηα νπνία απαηηείηαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα παθέην ψζηε λα απνζηαινχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε.      

Ο φγθνο ηνπ παθέηνπ πνπ απαηηείηαη πνιιέο θνξέο είλαη ηέηνηνο, ν νπνίνο απμάλεη ηα 

κεηαθνξηθά έμνδα ζε ζεκείν λα είλαη αζχκθνξε ε απνζηνιή γηα ηνλ πειάηε       

(Kinsey and Buhr 2003, Theuvsen 2005, Begalli et al. 2009). 

 

Σα θξέζθα ηξφθηκα αιινηψλνληαη πνιχ εχθνια θαη ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα ηα 

επηζεσξεί πξνζσπηθά πξηλ ηελ αγνξά, ψζηε λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Σα παγσκέλα 

θαη θαηεςπγκέλα ηξφθηκα κε ηελ ζεηξά ηνπο, είλαη δχζθνιν λα απνζηαινχλ, θαηφπηλ 

κηαο αγνξάο κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ζε κεγάιε απφζηαζε, θαζψο ε 

θχζε ηνπο δελ επηηξέπεη θάηη ηέηνην. Οη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα ζεσξνχλ ηελ αγνξά 

ησλ ηξνθίκσλ κηα εχθνιε, γξήγνξε θαη θζελή αγνξά, γηα ηελ νπνία δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν απηφ πνπ επηζπκνχλ 

μνδεχνληαο παξάιιεια ρξήκαηα ζηα έμνδα παξάδνζεο θαη απνζηνιήο.  

 

Μηα αθφκε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλνπ, θιάδνπ είλαη φηη πνιιά απφ ηα πξντφληα 

ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο, φζνλ αθνξά ηελ επνρηθφηεηα ηνπο. Τπάξρνπλ δειαδή επνρέο ηνπ ρξφλνπ 

φπνπ ε δήηεζε ηνπο απμάλεηαη θαη επνρέο φπνπ ε δήηεζε ηνπο κεηψλεηαη αξθεηά.        

Σν γεγνλφο απηφ δελ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ ηέηνηα είδε 

ηξνθίκσλ, λα επελδχζνπλ κεγάια πνζά ζηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, θαζψο απηέο δελ ζα είλαη ρξήζηκεο νιφθιεξν ηνλ ρξφλν. 

  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην B2C ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα θξέζθα θαη θαηεςπγκέλα 

πξντφληα δελ ελδείθλπηαη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο πσο απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νινθιεξσηηθά.               

Σα πξντφληα ηα νπνία ελδείθλπληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο εκπφξην κπνξνχλ λα είλαη 

ζπζθεπαζκέλα θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, φπσο εβδνκάδεο ή ρξφληα, ψζηε ν ρξφλνο λα κελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ 

απνζηνιή κεγάιεο απνζηάζεηο.  

 

Λακβάλνληαο απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνυπνζέζεηο ππφςε ηνπο, νη επηρεηξήζεηο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, είλαη ζε ζέζε κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπο, λα εθαξκφζνπλ ηηο 

ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ψζηε λα επσθειεζνχλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ηνπ θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο κέζσ ηεο 

απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ην παξαθάησ θεθάιαην 

αθνινπζεί κηα παξάζεζε σθειεηψλ θαη εκπνδίσλ εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ην θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

 

3.4 ΟΥΕΛΗ ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
 

Λίγεο θαηλνηνκίεο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία παξέρνπλ ηφζα πνιιά νθέιε, φζα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σα νθέιε αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

θνηλσλία (Turban et al. 2008). πσο πξναλαθέξζεθε ε πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. ηαλ φκσο νη ηδηαηηεξφηεηεο μεπεξληνχληαη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εθαξκφδνληαη ηα νθέιε είλαη 

πνιιαπιά θαη ηζάμηα κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ.  

 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη πσο ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε (Lederer et al. 1996,  

Jemmeson 1997, Kleindl 2000, Sparkes and Thomas 2001, Gunasekaran et al. 2002, 

Begalli et al. 2009). Οη εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε 

ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε θαη πξηλ, αιιά ηψξα ηηο 

δηεθπεξαηψλεη ηαρχηεξα, φπσο ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ 

δσληαλήο επηθνηλσλίαο κε εηθφλα. Ζ ηαρχηεηα πηνζέηεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε.    
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Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ πνην γξήγνξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φκσο γηα ηηο 

κηθξφηεξεο είλαη ζεκαληηθφηεξε πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. O θιάδνο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αληαγσληζκφ θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Sigala 2006). Σηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαλέκνπλ θαη λα 

πξνβάινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

ππέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά ζε επελδχζεηο. 

 

Δπηπιένλ δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα, σο απνηέιεζκα ηεο πξνβνιήο ζε κηα παγθφζκηα 

αγνξά, λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ζ’ απηέο ηηο αγνξέο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή 

δηακεζνιαβεηψλ ή θαη αλ απαηηείηαη, ν αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ζε 

ζχγθξηζε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. Οη αγνξέο απηέο είλαη γλσζηέο σο ειεθηξνληθέο 

αγνξέο θαη πξνζδίδνπλ πνιιά νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο αγνξέο απηέο, 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο πέξα απφ ηνπηθά θαη δηεζλή γεσγξαθηθά φξηα κε ρακειφ θφζηνο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Μηα ειεθηξνληθή αγνξά απνηειεί έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο, είηε απηέο 

είλαη αγνξαζηέο, είηε είλαη πσιεηέο, λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνσζνχλ, κε ζθνπφ λα γίλνπλ 

γλσζηέο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Stockdale  and Craig 2004,          

Turban et al. 2008, Manouselis et al. 2009).   

 

ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ην κέγεζνο ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ είλαη 

ζπγθεθξηκέλν. ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθφ κνληέιν, φπνπ 

εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλαιιαγέο. ζεο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ηφζν πεξηζζφηεξν πνην ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ. Οη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη νη αγνξαζηέο έρνπλ επξχηεξε 

πνηθηιία επηινγήο πξντφλησλ. Τπάξρνπλ πνιινί κεραληζκνί ζπλαιιαγήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο, φπσο δηαδηθηπαθνί θαηάινγνη πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

δεκνπξαζίεο πξντφλησλ, δηαπξαγκαηεχζεηο πσιήζεσλ, αληαιιαγέο πξντφλησλ. Με ηελ 

ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ειεθηξνληθή αγνξά, κεηψλεηαη ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ελφο αγνξαζηή θαη ελφο 
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πξνκεζεπηή, θαζηζηψληαο ηελ ζπλαιιαγή πνιχ πνην εχθνιε θαη πξνζηηή. Ζ ηαρχηεηα 

ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κεηψλεη ην θφζηνο αλαδήηεζεο λέσλ 

πξνκεζεπηψλ θαη λέσλ αγνξαζηψλ (Bakos 1998, Leontiades 2001, Grieger 2003).       

Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

επηρείξεζεο, νπφηε ηηο δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη πνην αληαγσληζηηθή 

ρακειψλνληαο ηηο ηηκέο θαη λα απμάλνληαη ηα έζνδα ηεο, ρσξίο φκσο λα ππνβαζκίδεηαη 

ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ (Gunasekaran et al. 2002, Smart and Ζarisson 2003). 

 

πλέρεηα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο αλαδήηεζεο λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ 

απνηειεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ απφ κείσζε ησλ ιαζψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηηο ρεηξφγξαθεο θαη έληππεο ιεηηνπξγίεο (Berthon et al 1996, Lederer et al.1996,  

Kleindl 2000,  Mcfarlane et al. 2003, Clasen 2004,  Montealegre et al. 2004,                        

Tatsis V. et al. 2006, Begalli et al. 2009). Δπεηδή νη ςεθηαθέο αγνξέο αληαγσλίδνληαη 

ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο, νη δεκηνπξγνί ηνπο ειπίδνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθνί 

πξνζθέξνληαο εκπνξηθέο ππεξεζίεο ζε ρακειφηεξν θφζηνο ή δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα  

επηθνηλσλίαο ζε αγνξαζηέο θαη πσιεηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο. Καη ηα δπν απηά δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.  

 

Σν θφζηνο ζπλαιιαγήο αλαθέξεηαη ζην θφζηνο αληαιιαγήο ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, 

ζην θφζηνο αλεχξεζεο θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε, ζην θφζηνο αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ 

γηα ην θαηάιιειν πξντφλ, ζην θφζηνο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ζπλαιιαγήο θαη 

κεηαθνξάο, ζην θφζηνο απνπιεξσκήο κηαο ζχκβαζεο, ζπλνπηηθά δειαδή ζην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Williamson 1985, Clasen 2004). Με ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην νη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηελ ηνπνζεζία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, εμνηθνλνκψληαο 

πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα. 

 

Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε γηα λα απνηειέζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην εξγαιείν 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη φρη ηξνρνπέδε γηα κηα επηρείξεζε, είλαη νη 

ηερλνινγίεο, ηηο νπνίεο απηή ζα πηνζεηήζεη, λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο (Baourakis et al. 2002). Αθνινπζψληαο απηή ηελ ηαθηηθή ε επηρείξεζε 

απνθηά πιενλεθηήκαηα πνπ ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 
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δελ κπνξνχζε πξηλ λα ηα εθκεηαιιεπηεί. Οη πειάηεο κηαο επηρείξεζεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηελ αλαδεηνχλ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, λα πξνβνχλ ζε κηα 

παξαγγειία, κηα αγνξά κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ρσξίο λα 

είλαη αλαγθαία κηα δσληαλή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο.  

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη παξνπζία παληνχ θαη φιεο ηηο ψξεο ηηο εκέξαο.      

Ζ δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο, ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν ελδηαθέξεη ηνλ θαηαλαισηή θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (Ainscough and Luckett 1996, 

Baourakis et al. 2002, Taylor and Murphy 2004, Chaffey 2008). Με ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο  λα επηθνηλσλήζνπλ κε πειάηεο, λα 

ελεκεξσζνχλ πνηνη θαη πφζνη πειάηεο επηζθέθηεθαλ μαλά ηνλ ηζηφηνπν ηεο 

επηρείξεζεο, λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, δίλνληαο γηα 

παξάδεηγκα, ζηνπο πειάηεο ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απηνί ηνλ ηξφπν απνζηνιήο 

ησλ πξντφλησλ, ηελ ψξα θαη ηελ κέξα.  

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε πξφζβαζε ζε εθηελέζηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ (Lederer et al. 1996, Sparkes and Thomas 2001,         

Baourakis et al 2002, Boyd et al. 2003, Turban et al. 2008, Begalli et al. 2009).           

Σν γεγνλφο απηφ αληηζηαζκίδεη ην αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πνηψλ. πσο πξναλαθέξζεθε ε θχζε ησλ πξντφλησλ απηψλ, εηδηθά ησλ θξέζθσλ, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

νη πιεξνθνξίεο φκσο πνπ δχλαηαη λα εθκαηεχζεη έλαο θαηαλαισηήο κέζσ ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ απφθαζε αγνξάο ή φρη.  

 

Ο θαηαλαισηήο δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληιήζεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο απφ κηα ζπλαιιαγή ζε κηα ζπκβαηηθή αγνξά δχζθνια ζα 

κπνξέζεη λα πιεξνθνξεζεί. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πεξηγξαθεί ην πξντφλ κε πιήξε ιεπηνκέξεηα, φπσο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ, παξέρνληαο ζηνλ 
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θαηαλαισηή φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα ηνπ. Δπίζεο 

πξνσζείηαη κηα ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαζψο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο γίλνληαη γλσζηέο φιεο νη θηλήζεηο θαη νη εμειίμεηο ζηελ εηαηξία 

(Gunasekaran et al. 2002, Turban et al. 2008). 

 

Πιεξνθνξίεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκαηεχζεη θαη ε επηρείξεζε, απηή ηε θνξά φκσο 

ηφζν γηα ην είδνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηελ επηιέγνπλ θαη γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.     

Ζ επηρείξεζε δειαδή κπνξεί λα έξζεη ζε απεπζείαο επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο πειάηεο 

ηεο θαη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ λα πξνζαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηελ παξαγσγή ηεο ζχκθσλα κε απηά. (Gunasekaran et al. 2002, Boyd et al. 2003, 

Turban et al. 2008) 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν κάξθεηηλγθ, ην νπνίν 

ελψλεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο. ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ πνην δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ηνπ B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, εμαηηίαο ηεο 

θχζεο ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε δελ επλννχλ πιήξσο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ B2C ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ πξνβνιή ελφο πξντφληνο, κέζσ ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, είλαη πνιχ πνην απνηειεζκαηηθή απφ φηη είλαη 

ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο, θαζψο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα 

πξνβιεζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο δπλεηηθνχο πειάηεο θαη ζε 

παγθφζκην πεξηβάιινλ.  Ζ πξνβνιή απαηηεί πνιχ κεγάιν αξηζκφ ρξεκάησλ ψζηε λα 

απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην θφζηνο 

κεηψλεηαη αξθεηά δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηελ κηθξή επηρείξεζε λα είλαη πνην 

αληαγσληζηηθή απέλαληη ζε κηα κεγάιε (Baourakis et al. 2002, Turban et al. 2008). 

 

Σφζν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ θιάδσλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη επίδξαζε ζηελ κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ζην θφζηνο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη 

παξαγγειηνιεςίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

απνζεθεχνπλ ηελ εληειψο απαξαίηεηε πνζφηεηα πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα 

εμνηθνλνκείηαη ζεκαληηθή πεγή θφζηνπο. Σα ρξήκαηα ηα νπνία εμνηθνλνκνχληαη 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχληαη ζε άιινπο πνην παξαγσγηθνχο ζθνπνχο 

(Gunasekaran et al. 2002, Tatsis et al. 2006).   
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Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ είλαη αθφκε κηα ζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ο θχθινο αγνξάο θαη παξαγγειίαο ησλ πξντφλησλ είλαη 

κηθξφηεξνο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη επειημία ησλ ζπζηεκάησλ θαη άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Flicker θαη 

Holler (2000) κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηνπ έιεγρνπ παξαγγειηψλ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο παξαγγειίεο 

απαζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη φρη κε δηαδηθαζηηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Δπηηξέπνληαο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εμνξζνινγηζηεί ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη λα βειηησζεί ν ζπληνληζκφο 

θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ θχθινπ ηεο (Sigala 2006). Με ηε ρξήζε ηνπ B2B  ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ 

ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ έλαο έκπνξνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε θάζε ηεο 

ειεθηξνληθήο αιπζίδαο. Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπρλά απνθαινχληαη θαη εθηεηακέλε ή ελζσκαησκέλε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα (Kalakota and Whinston 1997). 

 

Δηδηθφηεξα ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Σα πεξηζζφηεξα 

πξντφληα είλαη επάισηα θαη επαίζζεηα ζηελ έθζεζε ζην πεξηβάιινλ θαη αλ εμαηξεζνχλ 

απηά ηα νπνία δηαηεξνχληαη πάλσ απφ έλα κήλα ρσξίο λα αιινησζνχλ, γηα ηα ππφινηπα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηηπγράλεηαη κείσζε ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηνπ Brack (2000) νη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

επηζήκαλαλ πσο ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο, κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο αγνξάο θαηά 5-10% θαη ηνλ  θχθιν δσήο ησλ 

απνζεκάησλ θαηά 5 κέξεο.  

 

Έρνληαο παξαζέζεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φζν θαη γεληθά ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, απηά δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

σο εμήο:  

 



41 
 

 Λεηηνπξγηθά νθέιε: Μείσζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο φπσο ηνπ 

θφζηνπο απνζήθεπζεο, ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο, ηνπ θφζηνπο πξνβνιήο 

πξντφλησλ, ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο παξαγγειηψλ 

θαη εθηέιεζεο ηνπο,   

 Δπθαηξηαθά: ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ε ελίζρπζε ηεο θήκεο 

ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά θαη ε απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ,  

 ηξαηεγηθά: κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ πνπ παξαηεξείηαη απφ 

ηελ κείσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ 

ηνλ πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα νθέιε απφ ηελ 

πηνζέηεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φπσο ηα θαηέγξαςαλ νη         

Gunasekaran et al. (2002), ελψ ζηνλ πίλαθα 3.2 θαηαγξάθνληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο.  
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ΠΙΝΑΚΑ 3.1 

ΟΦΕΛΗ ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Δπισειπηζιακέρ 

Λειηοςπγίερ 

Δπγαλεία-Σεσνολογία        

ηλεκηπονικού εμποπίος 

Δθαπμογέρ ηλεκηπονικού 

εμποπίος 

Μάπκεηινγκ B2B ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

Internet Ordering, 

Ηζηνζειίδα Δηαηξίαο 

Πξνψζεζε πξντφλησλ, 

ππνζηήξημε πειαηψλ, 

θαηλνχξγηα θαλάιηα 

δηαλνκήο, εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο 

Ππομήθειερ EDI, ειεθηξνληθέο αγνξέο 

(e-marketplaces) 

Παξαγγειίεο, Δπηινγή 

πξνκεζεπηψλ 

Παπαγυγή B2B, MRP, ERP, SAP Έιεγρνο θαη ζρεδηαζκφο 

παξαγσγήο, 

πξνγξακκαηηζκφο 

παξαγσγήο, Έιεγρνο 

Πνηφηεηαο 

Πώληζη και Γιανομή ERP, δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ, δηαδηθηπαθή 

πψιεζε θαη δηαλνκή 

πξντφλησλ 

Πψιεζε κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο, Δπηινγή 

θαλαιηψλ δηαλνκήο, 

Αποθήκεςζη EDI, δηαδηθηπαθή 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ 

Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ, 

πξφβιεςε απνζεκάησλ 

Ανάπηςξη δικηύος 

ππομηθεςηών 

Δπηθνηλσλία κέζσ 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, αλεχξεζε 

πξνκεζεπηψλ κέζσ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ(e-

marketplaces) 

Αλάπηπμε εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ 

Πεγή: Gunasekaran et al. (2002) 
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ΠΙΝΑΚΑ 3.2 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΜΕ ΣΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΕ ΠΗΓΕ ΣΟΤ 

Πλεονεκηήμαηα 

Δθαπμογών 

Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

Πηγή 

Παπάκαμτη 

διαμεζολαβηηών 

εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ 

Croom S. (2005), Gunasekaran A. et al. (2002), Kleindl B. (2000), 

Manthou V.  et al. (2005),   Montealegre F. (2004), Shapiro C. and 

Varian H.R.(1999), Turban E. et al.(2008), Vlachos I. et al.(2007) 

Μείυζη ηος σπόνος 

ζςναλλαγών, 

επικοινυνίαρ και 

παπάδοζηρ ηυν 

πποφόνηυν 

Ainscough T.L. and Lucket M.G. (1996), Begalli D. et al.(2009), 

Croom S.(2005), E Business Watch (2006), Gunasekaran A. et 

al.(2002),  Henderson J. et al.(2000), Jemmeson P.(1997),           

Kleindl B.(2000), Lucking-Reiley D. and Spulber D.F.(2000), 

Manouselis N. et al.(2009),  Montealegre F.(2004), Shapiro C. and 

Varian H.R.(1999), Sigala M. (2006), Tatsis V. et al. (2006), Taylor 

M. and Murphy A.(2004),  Vlachos I. et al.(2007) 

Δνίζσςζη B2C 

ηλεκηπονικού εμποπίος 

Bloch M. et al.(1996), Kinsey J. And Buhr B.(2003),                  

Shapiro C. and Varian H.R.(1999) 

Ππόζβαζη ζε 

εκηενέζηεπερ 

πληποθοπίερ για ηο 

πποφόν 

Baourakis G. et al.(2002), Begalli D. et al.(2009), Berthon P. et 

al.(1996), Bloch M. et al.(1996), Boyd S.L. et al.(2003), Gunasekaran 

A. et al.(2002), Henderson J. et al.(2000), Lederer et al.(1996), 

Sparkes A. and Thomas B. (2001), Turban E. et al.(2008) 

Δπικοινυνία καθ’ όλη 

ηην διάπκεια ηος 24υπος 

Begalli D. et al.(2009), Bloch M. et al.(1996), Chaffey D. et al.(2006), 

Jemmeson P.(1997), Taylor M. and Murphy A.(2004),                 

Turban E. et al.(2008) 

Μείυζη ηος κόζηοςρ 

ζςναλλαγών και 

ανηαλλαγών 

Bakos Y. (1998), Baourakis et al. (2002), Begalli D. et al.(2009), 

Berthon et al.(1996), Boyd S.L. et al.(2003),                                

Buhalis D. and Deimezi O.(2003), Clasen M. (2004), Currie (2000), 

Grieger M. (2003), Gunasekaran A. et al.(2002),                        

Henderson J. et al. (2000), Hoffman D.L. and Novak T.P. (1996), 

Kleindl B. (2000),   Lederer et al.(1996), Leontiades J. (2001),  

Lucking-Reiley and Spulber D.(2000), Manouselis N. et al.(2009), 

Manthou V. et al.(2005), Mcfarlane D. et al. (2003),           

Montealegre F. (2004), Smart A. and Harisson A. (2003), Sparkes A. 

and Thomas B. (2001), Tatsis V. et al.(2006), Vlachos I. et al.(2007) 
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Ππόζβαζη ζε μια 

παγκόζμια αγοπά, 

διείζδςζη ζε αγοπέρ 

Niche, ενίζσςζη ηος 

brand name                                    

Baourakis et al. (2002), Begalli D. et al. (2009), Berthon et al. (1996), 

Bloch M. et al. (1996), Boyd S.L. et al. (2003), Buhalis D. and 

Deimezi O. (2003),  Chaffey D. et al. (2006),                                        

E Business Watch  (2006), Gunasekaran A. et al. (2002),               

Henderson J. et al. (2000), Hoffman D.L. and Novak T.P. (1996), 

Kleindl B. (2004), Lituchy T.R. and Rail A.(2000), Lucking-Reiley 

and Spulber D. (2000), Manouselis N. et al. (2009),                           

Shapiro C. and Varian H.R. (1999) 

Μείυζη διοικηηικών 

εξόδυν 

Begalli D. et al.(2009), Bloch M. et al.(1996),   Buhalis D. And 

Deimezi O. (2003), Clasen M. (2004), Mcfarlane D. et al.(2003), 

Montealegre F. Et al.(2004), Sigala M.(2006), Tatsis V. et al.(2006) 

Μείυζη κόζηοςρ 

διαηήπηζηρ αποθεμάηυν 
Gunasekaran et al.(2002), Sigala M. (2006), Tatsis V. et al.(2006) 

 

3.5 ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
 

Ζ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

δελ είλαη απξφζθνπηε θαη ζπλαληά πνιιά εκπφδηα. πσο πξναλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ίδηα ε θχζε ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ  

απνθιείεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ δηαδηθηπαθή παξάδνζε. Σν γεγνλφο φηη ηα πξντφληα δελ 

είλαη ςεθηαθά, αιιά είλαη θπζηθά, απνηξέπεη πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα 

επελδχζνπλ ζε εμνπιηζκφ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο δελ αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.      

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε σο ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ φκσο  

δηαζέηνπλ θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ίζσο θάλνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ λα 

απμεζεί. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ε 

αλσλπκία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ νπφηε ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ νη ρξήζηεο γηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο κπνξεί ζην ηέινο λα απνδεδεηρζεί κεγαιχηεξν απφ ην 

θφζηνο ζπλαιιαγήο ζε κηα ζπκβαηηθή αγνξά. ρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

σο εκπφδην θαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο γηα ηηο 

δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, ηφζν απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, φζν θαη απφ ηηο 
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ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο (Buhalis and Deimezi 2003, Mcfarlane et al. 2003, 

Taylor and Murphy 2004, Clasen 2004, Tatsis et al. 2006, Vlachos et al.2007,       

Turban et al. 2008). Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ – θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ 

είλαη επαξθήο κε απνηέιεζκα λα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο κε πηνζέηεζεο 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη απφ ηηο δπν απηέο θαηεγνξίεο.  

 

Σν εκπφξην κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν φγθνο ζπλαιιαγψλ δελ είλαη ν 

επηζπκεηφο θαη είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο, νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε αλεπηζχκεηα 

απνηειέζκαηα. Μηα εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ  

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην δηαδίθηπν απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ε αλνρή ζηνλ θίλδπλν είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε 

κηα κεγάιε εηαηξία. Αλ νη αξρηθέο πσιήζεηο είλαη ρακειέο ή αλ ζπκβεί θάηη 

αλαπάληερν, κηα ηππηθή κηθξνκεζαία επηρείξεζε δελ δηαζέηεη αξθεηά απνζέκαηα πφξσλ 

γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα (Clasen 2004,  Turban et al. 2008).  

 

εκαληηθφο παξάγνληαο κε πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε δηεζλέο επίπεδν 

απνηειεί πνιιέο θνξέο ε ζχγρπζε θαη ε άγλνηα πνπ επηθξαηεί, φζνλ αθνξά ην είδνο ηεο 

πνιίηηθεο θαη δηθαίνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θάζε θνξά. Ζ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 

αλάκεζα ζε ιανχο, ε δηαθνξεηηθή γιψζζα, ε δηαθνξεηηθή λνκνζεζία, ηα δηαθνξεηηθά 

λνκίζκαηα, απνηεινχλ ηξνρνπέδε θαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, θπξίσο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Alaniz and Roberts 1999, 

Boyd et al. 2003). Δπίζεο ζε κεξηθέο ρψξεο, φπσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, 

ε αγνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζεσξείηαη σο εηζαγσγή 

μέλνπ πξντφληνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν θαηαλαισηήο-αγνξαζηήο 

αληηκεησπίδεηαη απφ ην θξάηνο σο εηζαγσγέαο (Saliba 2000). ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξντφλ, ην νπνίν αγνξάδεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ή θαη κηα επηρείξεζε, δελ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην θξάηνο, ζεσξείηαη δειαδή αλαζθαιή, ηφηε απηφο 

επηβαξχλεηαη κε πξφζηηκα. Σν γεγνλφο απηφ απνζαξξχλεη πνιινχο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο λα ζπλαιιάζζνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κε επηρεηξήζεηο ηεο 

αιινδαπήο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πζηεξνχλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δηφηη ν θιάδνο βαζίδεηαη αξθεηά ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
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ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπο. Οη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο είλαη πνην πξφζπκεο θαη έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο κηθξνκεζαίεο                

(Henderson et al. 2000). Σν πςειφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επέλδπζε ζε 

ηερλνινγίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ιεηηνχξγεη απνηξεπηηθά ζε κηα κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, απφ φηη ζε κηα κεγαιχηεξε. Μηα ηζηνζειίδα 

ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξθεηά πςειφ ξίζθν θαη ζηαζεξφ θφζηνο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηηθψλ ξνψλ κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ ν 

κηθξνκεζαίνο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο νδεγεί ζηελ επηινγή κηαο 

αγνξάο ζηφρνπ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε κηα κηθξή ηνπηθή θνηλσλία θαη δελ δείρλνπλ ην 

αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, σο απψηεξν ζθνπφ ηελ 

δηεχξπλζε απηήο ηεο αγνξάο (Buhalis and Deimezi 2003, Taylor and Murphy 2004, 

Manthou et al. 2005, Tatsis et al. 2006, Turban et al. 2008, Manouselis et al. 2009).  

 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιηηηθή ησλ κάλαηδεξ ηνπο. Πνιινί κάλαηδεξ, νη νπνίνη δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα ζεηηθά ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη δελ ζα πηνζεηήζνπλ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ηειέθσλν, ην θαμ θαη ηηο έληππεο δηαδηθαζίεο 

δελ είλαη ηφζν εχθνιε. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηα ζεηηθά ηεο ηερλνινγίαο, ζπληεξεί ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ πέξα απφ ηε θνπιηνχξα ησλ 

ζηειερψλ, ε πηνζέηεζε ησλ κεζφδσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε θαη ηα ζεηηθά ηεο πηνζέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη έιιεηςε ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ή αλεπαξθήο εμεηδίθεπζε απηνχ. Σέηνηνη αλζξψπηλνη πφξνη κπνξεί λα κελ 

είλαη δηαζέζηκνη ή λα είλαη απαγνξεπηηθά αθξηβνί γηα κηα κεζαία θαη κηθξή επηρείξεζε 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ή ε δηαρείξηζε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη θαη δελ είλαη θάηη ην απιφ. Απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη ηερληθέο απφ έλα θαηαξηηζκέλν άηνκν (Hoffman and Novak 1996,       

Alaniz and Roberts 1999, Salampasis et al.2003, Thelwall 2003, E Business-Watch 

2006, McCole and Ramsey 2006, Modimogale  and Kroeze 2009). ην πίλαθα 3.3 πνπ 

αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα εκπφδηα πηνζέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο πήγεο ηνπο.   
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ΠΙΝΑΚΑ 3.3 

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΜΕ ΣΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΕ ΠΗΓΕ ΣΟΤ 

Μειονεκηήμαηα Δθαπμογών 

Ηλεκηπονικού Δμποπίος / 

Δμπόδια ςιοθέηηζηρ 

Πηγή 

Φύζη πποφόνηορ, έλλειτη 

πελαηειακού κοινού 

Begalli D. et al. (2003), Buhalis D. and  Deimezi O. (2003), Kinsey J. 

and Buhr B. (2003), Manouselis N. et al. (2009), Theuvsen L. (2005),              

Vlachos I. et al. (2007) 

Έλλειτη εμπιζηοζύνηρ και 

αζθάλειαρ ηυν ηλεκηπονικών 

ζςναλλαγών 

Begalli D. et al. (2009), Buhalis D. and  Deimezi O. (2003),              

Clasen M. (2004), E business Watch (2006), Henderson J. et al. (2000),   

Hoffman D.L. and Novak T.P. (1996),   Manthou V. et al. (2005), 

McCole P. and Ramsey E. (2006),  Mcfarlane D. et al. (2003),          

Sigala M. (2006), Stockdale R. and Craig S. (2004),                        

Tatsis V. et al. (2006), Taylor M. and Murphy A. (2004),             

Turban et al. (2008),   Vlachos I. et al. (2007) 

Έλλειτη κοςληούπαρ ηυν 

ζηελεσών και γνώζευν ηος 

πποζυπικού όζον αθοπά ηην 

σπήζη ηυν εθαπμογών 

Alaniz R. and Roberts R. (1999), Begalli D. et al. (2009), Buhalis D. 

and Deimezi O. (2003), E Business Watch (2006), Hoffman D.L. and 

Novak T.P. (1996),  Manthou V. et al. (2005),                              

McCole P. and Ramsey E. (2006),                                                  

Modimogale L. and Kroeze J.H. (2009), Salampasis M. et al.(2003), 

Sigala M. (2006), Stockdale R. and Craig S. (2004), Tatsis V. et al. 

(2006), Taylor M. and Murphy A. (2004), Thelwall M. (2003) 

Έλλειτη ςποδομών και 

οικονομικών πόπυν 

 

Buhalis D. and Deimezi O. (2003), E Business Watch (2006), Kinsey J. 

and Buhr B. (2003), Manouselis N. et al. (2009),                        

Manthou V. et al. (2005), Modimogale L. and Kroeze J.H. (2009), 

Salampasis M. et al.(2003), Sparkes A. and Thomas B. (2001),                                    

Stockdale R. and Craig S. (2004), Tatsis V. et al. (2006), Taylor M. 

and Murphy A.(2004), Turban et al. (2008) 

Παπαδοζιακόρ σαπακηήπαρ 

ηυν επισειπήζευν 
Stockdale R. and Craig S. (2004), Tatsis V. et al. (2006), 

Μέγεθορ επισειπήζευν 

Buhalis D. and Deimezi O. (2003),   E Business Watch (2006), 

Manthou V. et al. (2005), Stockdale R. and Craig S. (2004),                            

Tatsis V. et al. (2006) 

Γιαθοπεηική γλώζζα, 

κοςληούπα, έθιμα λαών και 

νομοθεζία 

Alaniz R. and Roberts R. (1999), Boyd S.L. et al. (2003) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 - ΕΡΕΤΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΔΙΕΙΔΤΗ ΣΟΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΗ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ρψξεο ηεο αιινδαπήο θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη νη επηδξάζεηο ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ.  

 

4.1 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ  
 

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ εμεηάδεηαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Adrian Sparkes θαη  

Brychan Thomas ζηελ Οπαιία ην 2000, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη θαηά πφζν ε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

επηηπρίαο γηα ηελ πξνβνιή κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ. Ωο θξίζηκνη 

παξάγνληεο επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο πνπ πξέπεη 

λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ε δηνίθεζε ηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο (Guimaraes et al. 1999). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξνβνιή κηαο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη απηή ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο.  

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα, κε έλα πξσηεχνλ θαη έλα δεπηεξεχνλ 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πξφζθεξε πξνηάζεηο θαη ηδέεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε 

ζέκαηα φπσο αλ νη εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ φλησο απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα 

επηηπρίαο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο Οπαιίαο, θαηά 

πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλέο αλαδήηεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα ηελ πξνβνιή ηνπο.           

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 500 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αθνινπζνχκελν απφ 

έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηηο 60, απφ ηηο πξψηεο 500 πνπ ξσηήζεθαλ, νη 

νπνίεο δερηήθαλ ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο.  

 

ιεο νη επηρεηξήζεηο ξσηήζεθαλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο πξνβνιήο ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ην 81% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

νη νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν πξνβνιήο 
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δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, 20% ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά κέζα φπσο ην ξαδηφθσλν, 

33% ρξεζηκνπνηνχλ ηε ηειεφξαζε, 66% ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έληππν ηχπν ελψ ην 70% 

ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ζεσξείηαη εξγαιείν θαη εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

(Gunasekaran et al. 2002).  

 

ζνλ αθνξά γηα ην πνηνπο παξάγνληεο ζεσξνχλ νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο σο θξίζηκνπο 

γηα ηελ επηηπρία ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζηα εμήο: 95% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζεσξεί σο θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, 96% ζεσξεί 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ σο 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ πξνβνιή ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηνίθεζεο, 44% 

ηηο εμαγσγέο, 88% ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηέινο 83% ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ ην 

δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ σο ηνλ θξηζηκφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο κηαο 

επηρείξεζεο.  

 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ε παξαδνρή πσο αλ θαη ην δηαδίθηπν θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπο ζεσξνχληαη απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ σο έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο, απηφ δελ απνηειεί παλάθεηα, νχηε ιχζε ζε θάζε 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δηαδίθηπν θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπ, φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηβίσζεο κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κηα ηζηνζειίδα 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε θαη εκπινπηηζκέλε, νη επηρεηξήζεηο εληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ 

ηφζν κε ηνπ πξνκεζεπηέο ηνπο φζν θαη κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο 

Οπαιίαο, θαζψο κέζσ απηνχ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα πειαηεηαθφ 

θνηλφ πξνεξρφκελν απφ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε.  

 

Ζ επφκελε έξεπλα πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή ησλ Dionne McFarlane, Duncan 

Chembezi θαη Joseph Befecadu θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηεία ηεο Αιακπάκα. Ζ έξεπλα ηνπο 

επηθεληξψζεθε ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ θαη απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηεο πεξηνρήο, ψζηε απηέο λα πηνζεηήζνπλ ηερλνινγίεο 

δηαδηθηχνπ θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπίζεο επηθεληξψζεθαλ ζην πσο 
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θαη αλ νη εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. Οη ζπγγξαθείο πξηλ ηελ έξεπλα, ζηεξηδφκελνη ζε ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, ζεψξεζαλ σο δεδνκέλν πσο δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζέηεζε ή φρη ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ νδεγνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή εξσηεκαηνιφγηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Purdue ην 2000 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ιίζηα απφ επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ε νπνία 

αλαθηήζεθε απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ επηκειεηήξηνπ ηεο Αιακπάκα ην 1999 θαη ην 2000. 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε 410 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη γηα δηαθφξνπο ιφγνπο νη ελεξγέο επηρεηξήζεηο αληηζηνηρνχζαλ ζε 325. Απφ απηέο 

έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 29,23% ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, δειαδή 95 επηρεηξήζεηο.           

Οη πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξνχζε παξαγσγνχο, δηαλνκείο ή πσιεηέο.            

Οη εξσηήζεηο πεξηιάκβαλαλ ζέκαηα φπσο αλ επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηζηνζειίδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνζειίδαο, ηηο γεληθέο απφςεηο ησλ ηδηνθηήησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, εκπφδηα θαη θίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο.  

 

Πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο εθθξάζηεθαλ γηα ηα εκπφδηα πηνζέηεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αιιά ζρεδφλ φιεο ζπκπίπηνπλ κε ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλαπηχρηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σέηνηα εκπφδηα αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κε ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, πεξίπνπ 41% 

ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ 

ηδηνθηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηνπο παξέρεη ηα εθφδηα γηα εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε. Ληγφηεξν 

ζεκαληηθά εκπφδηα απνδείρηεθαλ ε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ν πσιεηήο ζε ζπζηάζεηο 

γηα έλα πξντφλ, φπσο επίζεο θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Αλ θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηαζηήθαλ ζηελ έξεπλα πηνζεηεί 

πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, πεξίπνπ 24%, θάλεθε 

απξφζπκν λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξνπσιεζίεο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.                

Οη επηρεηξήζεηο κε ηελ κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ είλαη νη ζρεηηθά κεγάιεο. Μηα κεγάιε επηρείξεζε πξνζβιέπεη πνην ζεηηθά ηελ 
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ελζσκάησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.                    

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ζπκπίπηνπλ  κε ηελ ζεσξεηηθή αλάπηπμε πνπ δφζεθε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη πσο πνιιέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ζθνπφ λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ’ απηή ηελ έξεπλα απνδείρηεθε ην γεγνλφο 

πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηρείξεζε, ηφζν ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζαλ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απμάλεηαη. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο ζπκπίπηνπλ θαη κε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο, φπσο απηή ησλ John Van Beveren 

θαη Helen Thomson (2002), ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε πσο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ζε Απζηξαιηαλέο απηή ηε θνξά, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξα πνζνζηά πηνζέηεζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο.   

 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ηεο Αιακπάκα, πεξίπνπ 30% 

απφ απηέο πνπ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζεσξνχλ πσο ηα ζέκαηα 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ζέκαηα δηαλνκήο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ εχθνια θαη γξήγνξα, ιφγν ηεο θχζεο ηνπο, θάηη ην νπνίν δελ πηζηεχνπλ πσο 

επηηπγράλεηαη κε ηηο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο.  

 

ε αληίζεζε κε απηή ηελ αξλεηηθή επίδξαζε, ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππφινηπεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, επεξεάδνπλ ζεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηελ πηζαλφηεηα 

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη επηρεηξήζεηο είλαη πξφζπκεο λα 

πηνζεηήζνπλ ηέηνηεο ηερλνινγίεο φηαλ είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε πξντφλησλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εάλ δχλαηαη λα επηηεπρηεί θαιχηεξε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη γεληθά αλ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαηά 

κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 

Σέινο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο εάλ 

εθαξκνζηνχλ νη πξαθηηθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη λέεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ 

ζην λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ επηζηήκε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
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λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε επίζεο απνκαθξπζκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη δηακεζνιαβεηέο, επξήκαηα ηα νπνία 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζεσξίαο φζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.   

       

Οη  Simmons et al. (2007) κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο, επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζηελ Βφξεηα Ηξιαλδία. πσο θαη άιινη εξεπλεηέο 

(Baourakis et al. 2002, Chen et al. 2003), επηζεκαίλνπλ πσο δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

έξεπλεο ζε παγθφζκην επίπεδν, κε εξεπλεηηθφ ζέκα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

πηνζέηεζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ.  

 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ωο βαζηθά ζηνηρεία ζεσξεζήθαλ εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε, γεληθά κε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα αθνινχζεζε ηελ 

κέζνδν ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγν ηεο 

δπλαηφηεηαο γξήγνξεο αληαπφθξηζεο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηεο επθνιίαο ηεο ηαρχηεηαο 

ζηηο απαληήζεηο. ’ απηφ ην ζηάδην νη εξσηήζεηο ήηαλ πνην ζπγθεθξηκέλεο θαη 

αθνξνχζαλ ηνπο παξάγνληεο ελζάξξπλζεο ή απνηξνπήο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηελ επίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν δείγκα αθνξνχζε 50 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ ζηελ Βφξεηα Ηξιαλδία, εθ ησλ νπνίσλ ην 90% ήηαλ κηθξέο, κέρξη 50 άηνκα 

θαη ην 10% κεζαίεο, απφ 50 κέρξη 250 άηνκα.   

 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ξσηήζεθαλ, πνζνζηφ 26% ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ην 30% ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλεχξεζε πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, δειαδή 

εθκεηαιιεπφληνπζαλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ζεηηθά κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο.             

Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ δελ απαηηεί κεγάιε ρξεκαηνδφηεζε ή θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή απφ κηα επηρείξεζε, θαζψο είλαη βνεζεηηθά εξγαιεία γηα κηα 

έξεπλα αγνξάο. 
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Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηαζηήθαλ, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο 16% δηέζεηε 

επαγγεικαηηθή ηζηνζειίδα, ελψ απφ ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο δελ δηέζεηαλ ηζηνζειίδα, ην 

60% δελ ζεψξεζε πσο ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνζδίδεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Σα δπν απηά επξήκαηα εληζρχνπλ ηελ 

άπνςε πσο ππάξρνπλ εκπφδηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζηελ Βφξεηα Ηξιαλδία. Οη ηδηνθηήηεο ζεσξνχζαλ 

πσο νη βαζηθέο ιεηηνπξγηέο ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, απαηηνχλ πνιχ ιηγφηεξνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζε ζρέζε ηελ 

δεκηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο ηζηνζειίδαο, έλα εχξεκα ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηελ επηζθφπεζεο ηελ εκπνδίσλ πηνζέηεζεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.   

 

Δπηπιένλ, 75% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηέζεηαλ ηζηνζειίδα, πξσηαξρηθφ ζθνπφ είραλ 

ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ απηψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ 

απνηειεί ζαθή έλδεημε πσο ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ίζσο ήηαλ ν κνλαδηθφο θαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ δεκηνπξγία φκσο κηαο 

ηζηνζειίδαο γηα απηφ κφλν ην ιφγν, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο θαη ζηελ δεκηνπξγία αμίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειαηψλ. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηαζηήθαλ κφλν 31% απάληεζαλ ζεηηθά ζηνλ αλ δηαζέηνπλ 

εξγαιεία άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπ πειάηεο, φπσο δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

θαη κεηά ηελ πψιεζε, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κε πξνηάζεηο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

θαη άιιεο ζρέζεηο ζπλαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

επίζεο, κφιηο ην 13%, ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ηζηνζειίδα σο κέζν πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη ζπλαιιαγήο κε ηνπο πειάηεο, έλα απνηέιεζκα ην νπνίν 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζεψξεζε πσο νη πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ πξνζδίδνπλ ζε 

κηα επηρείξεζε νθέιε θαη εληζρχνπλ ην B2C ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα 

πσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Βφξεηα Ηξιαλδία 

παξαηεξείηαη έιιεηςε ρξήζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην δηαδίθηπν 

γεληθφηεξα ζηελ επηρείξεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην 

γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη πξαθηηθέο 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ απνηχρεη ζην λα αλαπηχμνπλ κηα 

δπλαηή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδα θαη ηηο πσιήζεηο ηνπο, 

δηφηη δελ αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ απηφ πξνζθέξεη. Απφ 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, κφλν ην 25% ζεψξεζε πσο ε πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ πξνζέδσζε ζ’ απηέο  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δίλαη αλάγθε νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

πνπ πηνζεηνχλ, ψζηε απηφ λα νδεγήζεη ζηελ ζε κηα πνην δπλακηθή πξνζέγγηζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ ηνπ.    

 

4.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

ηεο αιινδαπήο, ζα αθνινπζήζεη κηα αλαζθφπεζε νξηζκέλσλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε θάζε σξηκφηεηαο.         

Οη επηρεηξήζεηο, κέζσ λέσλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο θαη θαηλνηφκσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο, ψζηε λα 

κελ επέιζεη ν θνξεζκφο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Papathanasiou et al. (2003) νη 

ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο.  Οη ίδηνη ζπγγξαθείο δηελέξγεζαλ 

κηα έξεπλα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζε κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, κε ζθνπφ λα εξεπλεζεί αλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε 

ηφζν κε ηελ κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, φζν θαη κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 48 

δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, απφ ηνπο 88 ζηνπο νπνίνπο αξρηθά είρε ζηαιεί θαη 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, πνηεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα 

λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη γεληθά 

ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο.  
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Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, 62,5%  ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίεο εγγπψληαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ πξηλ ν 

θαηαλαισηήο ηελ αηηεζεί θαη 50% ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ θαη παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ ζε λνχκεξα ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πγηή χπαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο έρνπλ ρξφλν 

παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα 

γηα λα κεησζεί θη άιιν. Δθαξκνγέο νη νπνίεο έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα γηα απηφκαηε 

πιεξσκή θαη απηφκαηε ηνπνζέηεζε παξαγγειηψλ, πηνζεηεζήθαλ απφ έλα κηθξφ ζρεηηθά 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ, 25% θαη 16% αληίζηνηρα. Σν ζηνηρείν απηφ απνδεηθλχεη 

πσο ε έιιεηςε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο γηα ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο θαη 

πιεξσκέο απνηειεί εκπφδην πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.    

 

Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο 79,2% ηνπ 

δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηαζηήθαλ, ππνζηήξημαλ φηη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην εληζρχεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο θαη βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπο 

κεηά ηελ πψιεζε,  κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα γλσξίδνπλ αξθεηά 

ζηνηρεηά ησλ πειαηψλ ηνπο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κ’ απηνχο θαη ηέινο κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Δπίζεο έλα 64,6% ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππνζηεξίδεη πσο νη ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απμάλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νξγαλσζηαθψλ ηνπο κνλάδσλ, θαζψο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ απηψλ δηαπηζηψζεθε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, αλάπηπμε ησλ 

πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο θαη βειηίσζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο. Έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φκσο, πεξίπνπ 27%, ππνζηήξημε πσο νη ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ είραλ επίδξαζε ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο ην ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηειηθνχο θαηαλαισηέο, παξά σο εξγαιείν γηα 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

Οη Papathanasiou et al. (2003) αλέδεημαλ ζηελ έξεπλα ηνπο πσο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αλέπηπμαλ ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

πνπ επηθεληξψλνληαη γηα ηηο θαζαξά επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο επηθνηλσλία κε 

πξνκεζεπηέο θαη πσιήζεηο πξντφλησλ, ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πειάηε θαη ζηελ 
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πεξεηαίξσ ηθαλνπνίεζε ηνπ κεηά ηελ πψιεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ 

πσο νη επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ζθνπφ θαη’ αξρήλ λα απμήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη θαηά δεχηεξν λα κεηψζνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε.  

 

Σελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηεο πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο εμεηάδνπλ νη Baourakis et 

al. (2002). Ζ έξεπλα αθνινχζεζε δπν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά ζθνπφ είρε λα 

εμεηάζεη κε πνηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηνπ λεζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη αλ απηφ ζπκβαίλεη θαηά πφζν ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο. Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζην θαηά πφζν νη 

θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζηηο θξεηηθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

   

Απφ ηηο 30 επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθιήζεθαλ ζηελ έξεπλα, 23 αληαπνθξίζεθαλ, έλα 

πνζνζηφ δειαδή 77% θαη φιεο ήηαλ κηθξνκεζαίεο. Ζ κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

ήηαλ ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ θαηαλαισηψλ ξσηήζεθαλ 118 θάηνηθνη ηεο Κξήηεο απφ φιεο ηηο ειηθίεο θαη απφ ηα 

δπν θχιια. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ πσο ην δείγκα ησλ θαηαλαισηψλ πεξηειάκβαλε 

ηφζν ρξήζηεο φζν θαη κε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Baouraki et al.(2002) απνθαιχπηνπλ ηελ αζζελή 

δηείζδπζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο θξεηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, έλα πνζνζηφ 96%, είρε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, θπξίσο γηα επηθνηλσλία κε πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

έλα πνζνζηφ 75% δηέζεηε ηζηνζειίδα. Ωζηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηέζεηαλ 

ηζηνζειίδα, κφιηο ην 16% είραλ εγθαηεζηεκέλεο πιαηθφξκεο πσιήζεσλ θαη 

παξαγγειηψλ πξντφλησλ κέζσ απηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, νη εξεπλεηέο 

δηέθξηλαλ κηα ζαθή έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ απηνχο γηα ηα νθέιε θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Δπίζεο πνιινί απφ 

απηνχο επηζήκαλαλ ηελ ρακειή επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο απφ ηνπο 

έιιελεο θαηαλαισηέο θαη παξαγσγνχο, ζε αληίζεζε κε ηελ αξθεηά ζπρλή ρξήζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο απφ αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο, κε παξάιιειε 
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εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία. Σα θπξηφηεξα θίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ήηαλ ην ρακειφηεξν θφζηνο αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ 

απηνχ, ε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο θαη ηα ρακειφηεξα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ, κε πνζνζηά 87%, 78% θαη 65% αληίζηνηρα, ζηνηρεία ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ε 

έιιεηςε αίζζεζεο αζθάιεηαο ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, ε έιιεηςε ζαθή λνκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ε πεπνίζεζε φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ επηδξά ζεηηθά ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε πνζνζηά 83%, 70% θαη 61% αληίζηνηρα.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ, 63% δήισζε πσο ήηαλ πξφζπκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα αλεχξεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα αληινχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα επηιέγνπλ απηφ πνπ ηνπο ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θχζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαη ε έιιεηςε αίζζεζεο ηεο αζθάιεηαο γηα κηα 

δηαδηθηπαθή ζπλαιιαγή, απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

κε ρξήζεο απφ απηνχο, ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ πσο ε θχζε 

ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δελ πξνζδίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ίζεο 

επθαηξίεο γηα επηηπρία ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην φπσο πξνζδίδνπλ ηα ςεθηαθά, θπξίσο, 

πξντφληα. Σν γεγνλφο απηφ απνδείρηεθε ηφζν ζηελ έξεπλα ησλ Baouraki et al (2002), 

φζν θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα                

(Manthou et al.2005, Sigala 2006, Tatsis et al.2006). 

 

Σνπο ιφγνπο πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ εμεηάδνπλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπο νη                   

Vlachos et al. (2007). Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην 2006 ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηηο 

400 αληαπνθξίζεθαλ κφιηο νη 77. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο θαηέδεημαλ ηξεηο  

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θξηηήξην πηνζέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηνί είλαη ην θέξδνο πνπ δχλαηαη λα επηηεπρηεί κέζσ ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ, ην πνζνζηφ ησλ επηηαρπκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πσιήζεσλ θαη ε 

αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ. Καη νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο, εθφζνλ 
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επηηεπρηνχλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απφθηεζε ελφο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Voudouris et al. 2000).   

 

Οη επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη δσηηθέο. Οη εθαξκνγέο B2C θαη B2B παξέρνπλ, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, ζεκαληηθά νθέιε ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Πνιιέο φκσο έξεπλεο (Baourakis et al. 2002, Salampasis et al. 2003, Buhalis and 

Deimezi 2003, Sigala 2006, Tatsis et al. 2006) απνδεηθλχνπλ πσο ε δηείζδπζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ 

είλαη πνιχ αξγή θαη δελ έρεη ηελ επηξξνή θαη επίδξαζε πνπ παξαηεξείηαη ζε αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο. Απηφ πνπ ελδείθλπηαη θαη πξνηείλεηαη είλαη ε επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ απφ θπβεξλεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο 

νξγαληζκνχο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε γηα ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κεγαιχηεξν θαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ.    

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΨΝ 
 

ηελ κέρξη ηψξα έθηαζε ηεο εξγαζίαο αλαιχζεθαλ νη δηαδηθαζίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, δχλαηαη λα πξνζδψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο πηνζεηνχλ, ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα λα επηηεπρηεί 

απηφο ν ζηφρνο, απαξαίηεην ζεσξείηαη ε παξνπζία θαη ε ζρεδίαζε ελφο επηηπρεκέλνπ 

θαη θαηάιιεια πξνβεβιεκέλνπ ηζηνρψξνπ, ν νπνίνο ζα απνηειεί κέζν δεκηνπξγίαο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη Voudouris et al. (2000) ζεκεηψλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πσο θαζψο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

απεηινχληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, 

είλαη απαξαίηεην λα αλαθαιχπηνπλ ζηξαηεγηθέο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα λα είλαη αληαγσληζηηθέο. Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ είλαη θαη 

ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη πξνυπνζέζεηο 

γηα κηα αληαγσληζηηθή ηζηνζειίδα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξαθηηθή επηζθφπεζε 

ηζηνζειίδσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζα εμεηαζηεί αλ θαη 

εθφζνλ πιεξνχλ θαη ζε πνην βαζκφ ηα ζεσξεηηθά θξηηήξηα.   
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5.1 ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ  
 

Πξηλ αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ζεσξείηαη ρξήζηκν λα δνζεί κηα πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνζειίδαο. χκθσλα κε 

ηελ δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα ηεο Βηθηπαίδεηα ε ηζηνζειίδα απνηειεί έλα κέξνο ηνπ 

παγθνζκίνπ ηζηνχ (WWW) κε ηελ κνξθή ελφο εγγξάθνπ. ’ απηφ ην έγγξαθν 

πεξηιακβάλνληαη θαη κεηαδίδνληαη πιεξνθνξίεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ κνξθή 

θεηκέλνπ, βίληεν, εηθφλαο θαη ήρνπ. Πνιιέο ηέηνηεο κνξθέο εγγξάθσλ-ηζηνζειίδσλ 

ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηνρψξν ή ηζηφηνπν κηαο εηαηξίαο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη θάησ απφ ην ίδην φλνκα ή δηεχζπλζε. Οη δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνρψξνπ αιιεινζπλδένληαη κέζσ κηαο πιαηθφξκαο θαη ν ηειηθφο 

ρξήζηεο δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβεί απφ ηελ κηα ζειίδα ζηελ άιιε επηιέγνληαο 

ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα θείκελα ή ζηηο θσηνγξαθίεο. Μηα ηζηνζειίδα 

δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηιάβεη πνιιψλ εηδψλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηειηθφ ρξήζηε. 

 

ηα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε-ρξήζηε κε 

ην ζχζηεκα θαη ηελ ηζηνζειίδα εμαξηάηαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ πνηφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο εμαξηάηαη απφ ην πψο απηή 

γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ρξήζηε θαη απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη απνθαζηζηηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηειηθφο θαηαλαισηήο αλαδεηά εχθνιεο θαη 

εχρξεζηεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο πεξίπινθεο ιεηηνπξγίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηζπκεί λα 

εθπιεξψζεη ηνπο εκπνξηθνχο ηνπ ζθνπνχο (Stefani and Xenos 2003). Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα θαηλνηνκία έλαο θαηαλαισηήο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ηνπ 

πξνζδίδεη έλα πιενλέθηεκα. Απηφ πνπ επηζπκεί είλαη ε επθνιία ζηε ρξήζε θαη ε 

ηαρχηεηα. Ζ επθνιία αγνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ ζπκβαηηθή αγνξά.  

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Anu Raijas (2002) ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα έλα 

θαηαλαισηή, ψζηε λα επηιέμεη ηελ αγνξά κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ, είλαη ε απνθπγή ηεο κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ, αθνινπζεί ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ηειεπηαία ζεκεηψλεηαη ε επηζπκία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα δνθηκάζνπλ θάηη λέν. Ο Abby Day (1997) 

ζεκεηψλεη πσο νη αλαθνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ, δελ είλαη πνιχ εθηεηακέλεο γηα δπν ζεκαληηθνχο 
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ιφγνπο. Δίλαη έλα ζρεηηθά λέν θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ πεδίν έξεπλαο θαη επίζεο νη εηδηθνί ηνπ ηνκέα δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

δηαδψζνπλ ηελ γλψζε ηνπο θαη λα ζέζνπλ ην ζέκα ζε θνηλή ζπδήηεζε. Οη Merwe and 

Bekker (2003) επίζεο επηζεκαίλνπλ πσο ζηνλ ηνκέαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάινγε, ηεο ζεκαζίαο ηεο, έξεπλα θαη πσο κηα πνην 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία.                

O  Cunliffe (2000)  ππνζηεξίδεη πσο έλαο ηζηφηνπνο θησρά ζρεδηαζκέλνο, ράλεη ην 50% 

απφ ηηο δπλεηηθέο πσιήζεηο θαη 40% απφ ηηο δπλεηηθέο επαλαεπηζθέςεηο, δηφηη ν 

πειάηεο αδπλαηεί λα βξεη απηφ πνπ ζέιεη. 

 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο, κέζσ απηήο θαη ε επίηεπμε ελφο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Ωο απνηέιεζκα, φηαλ αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο, ζαλ 

ηειηθφ θξηηήξην, ειέγρεηαη αλ έρνπλ επηηεπρηεί νη παξαπάλσ ζηφρνη. ην επίθεληξν 

δειαδή βξίζθεηαη ν πειάηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηελ εηαηξία, κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο.  

 

Γηα λα κεηξεζεί ή λα βειηησζεί ε πνηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε 

ζχγθξηζε απηψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη απηψλ πνπ δελ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Spiliopoulou et al. 1999). Οη Berthon et al. (1996) θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηνπο επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ε επηζθέπηεο ιίγνπ ρξφλνπ, ζε 

απηνχο πνπ ζέινπλ λα αλαθαιχςνπλ θάηη θαηλνχξγην θαη ζηνπο πειάηεο. Ο επηζθέπηεο 

ιίγνπ ρξφλνπ παξακέλεη ζηελ ηζηνζειίδα γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ν 

ελεξγφο κέλεη πεξηζζφηεξν θαη εμεξεπλεί ηελ ηζηνζειίδα. Έλα πνζνζηφ ησλ ελεξγψλ 

εμεξεπλεηψλ κεηαηξέπνληαη ζε πειάηεο. Ο ιφγνο ησλ ελεξγψλ πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο 

κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ν ιφγνο ησλ πειαηψλ κε ηνπο 

ελεξγνχο ρξήζηεο κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ ελεξγψλ 

ρξεζηψλ ζε πειάηεο. θνπφο απηψλ ησλ δπν δεηθηψλ είλαη λα απμάλνληαη. Οη ρξήζηεο 

ιίγνπ ρξφλνπ ζεσξνχληαη απηνί πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα κφλν ζηελ πξψηε 

ζειίδα αλαγλσξηζηηθά, ελψ φινη νη άιινη ζεσξνχληαη ελεξγνί ρξήζηεο. Ο πειάηεο είλαη 

έλαο ελεξγφο, ν νπνίνο έρεη αγνξάζεη απφ ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα έζησ θαη κηα 

θνξά. Δάλ αλαιπζνχλ νη ιφγνη ρξήζεο κηαο ηζηνζειίδαο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη 

ζπγθξηζνχλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κε ρξεζηψλ, ηφηε εμάγνληαη ζεκαληηθά 
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ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο. 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο θαηαλαισηή, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο, δελ δηαθέξεη 

ζε ζρέζε κε ηηο αγνξέο ζε κηα ζπκβαηηθή αγνξά θαη ζχκθσλα κε ηνπο                  

Merwe and Bekker (2003), ν θχθινο αγνξάο ελφο θαηαλαισηή αθνινπζεί ηέζζεξα 

ζηάδηα. Πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο αλάγθεο 

απφ ηνλ θαηαλαισηή, λα πξνζδηνξίζεη δειαδή ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. Γεχηεξν ζηάδην είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ίδην γηα ην πξντφλ ή 

ηελ αλάγθε πνπ επηζπκεί θαη έρεη πξνζδηνξίζεη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, λα απνθηήζεη 

ή λα ηθαλνπνηήζεη αληίζηνηρα. Σν ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρεη εληνπίζεη θαη ζην ηέινο επηιέγεη ην πξντφλ πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζρέδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

 

Σν αληίζηνηρν πξψην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζε  κηα 

ειεθηξνληθή αγνξά απνηειεί ηε θάζε ηεο επαθήο κε ηελ ηζηνζειίδα. Ζ πξψηε επαθή 

κε ηελ ηζηνζειίδα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, δηφηη κ’ απηήλ δεκηνπξγείηαη ε πξψηε 

εληχπσζε ζηνλ θαηαλαισηή. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηελ ηζηνζειίδα εχθνια θαη γξήγνξα. Σν δήηεκα ηνπ 

εληνπηζκνχ ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί εχθνια λα αγλνεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο      

(Thelwall 2000, Bodini and Zanoli 2011). Έλαο άξηζηα ζρεδηαζκέλα ηζηνρψξνο κπνξεί 

λα αγλνεζεί εληειψο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, δηφηη ιίγνη πηζαλνί πειάηεο ηνλ 

εληνπίδνπλ. Έλαο πηζαλφο πειάηεο κπνξεί λα εληνπίζεη έλα ηζηνρψξν κε ηξεηο ηξφπνπο: 

κε ηε δαθηπινγξάθεζε ηεο δηεχζπλζήο ηνπ, αθνινπζψληαο έλαλ ζχλδεζκν απφ κηα 

άιιε ηζηνζειίδα ή αθνινπζψληαο έλαλ ζχλδεζκν απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο.             

Ζ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξεί πεξαηηέξσ λα απμεζεί κε δηάθνξεο 

άιιεο κεζφδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλσζεο δηαθφξσλ ζπλδέζεσλ, φπνπ 

δηάθνξεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ζπκθσλνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηο ζπλδέζεηο απφ ηε κία 

ηζηνζειίδα ζηελ άιιε. Μηα επηρείξεζε επίζεο κπνξεί λα βάιεη ή λα πξναγάγεη ηνλ 

ηζηνρψξν ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Ζ απεπζείαο ζχλδεζε 

θαη ε παξαδνζηαθή δηαθήκηζε επίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή κηαο 

ηζηνζειίδαο.  
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Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ θχθινπ αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο, είλαη ην 

ζηάδην ηεο πινήγεζεο. Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε πινήγεζε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο 

δελ πξέπεη πνηέ λα αηζζαλζνχλ φηη ράλνληαη θαζψο πεξηεγνχληαη κέζα ζε κηα 

ηζηνζειίδα, θάζε κηα ζειίδα πξέπεη λα είλαη απηφλνκε, έρνληαο πάληα κηα ζχλδεζε κε 

ηελ θχξηα αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. Οη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πινήγεζεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ νη εμήο: Ζ χπαξμε ελφο κφληκνπ 

κελνχ πνπ λα επηηξέπεη ηελ κεηάβαζε ζε νπνηνδήπνηε άιιε ζειίδα θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνχ αλαδήηεζεο κε ιέμεηο θιεηδηά, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα εληνπίζεη 

εχθνια θαη γξήγνξα νηηδήπνηε ηνλ ελδηαθέξεη. Ζ επρξεζηία ζηελ πινήγεζε κπνξεί λα 

δηαηξεζεί ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα, ηελ ηαρχηεηα 

κεηαθφξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο (Thelwall 2000,                 

Stefani and Xenos 2001, Gonzales and Palacios 2004, Βνdini and Zanoli 2011).            

Ζ επρξεζηία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ελφο ηζηνηφπνπ. Αλ γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο είλαη δχζθνιν λα αγνξάζνπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηφηε απηή ζα 

είλαη απνηπρεκέλε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ηα πξντφληα είλαη πνιχ θηελά ή πνιχ θαιήο 

πνηφηεηνο, αλ δελ είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ θαηαλαισηή λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γη’ απηά, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.  

 

Οη ηζηνζειίδεο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρξήζηε, έλα 

γεγνλφο ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηηο κεγάιεο, ζε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ, ηζηνζειίδεο. 

Μέξνο ηεο επρξεζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη επίζεο θαη ε ζπλνρή ησλ ππεξζπλδέζεσλ. 

ηελ πξψηε επαθή κε ηελ ηζηνζειίδα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη εχθνια ηθαλφο λα 

εληνπίζεη απηφ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε νιφθιεξν ηνλ ηζηνρψξν ηεο εηαηξίαο, ήδε απφ 

ηελ βαζηθή ζειίδα (Furnas 1997). Ζ χπαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο 

(site map) είλαη πνιχ ρξήζηκε, απαξαίηεηε θαη νδεγεί ηνλ ρξήζηε εθεί αθξηβψο πνπ 

απηφο επηζπκεί. 

 

Ο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηεο αμηνπηζηίαο αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν γλσξηζκάησλ 

πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ κηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε απηή λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξήζεη ηηο επηδφζεηο ηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

αμηνπηζηίαο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ κηαο ζπλαιιαγήο ζε 
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πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ, ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε αθξίβεηα ζηα ζηνηρεία θαη ζηηο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

  

ην ηξίην ζηάδην ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ απηφλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερφκελνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Με ηελ έλλνηα ηνπ πεξηερφκελνπ ελλννχληαη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνζειίδαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ, φπσο είλαη ηα 

γξαθηθά θαη ηα ζρέδηα, κε ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο, ησλ πξντφλησλ, ε ζπρλφηεηα ησλ αλαλεψζεσλ θαη ηα βνεζεηηθά θαη 

πιεξνθνξηαθά εξγαιεία, φπσο νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θαη ηα έληππα παξαγγειίαο 

(Gonzales and Palacios 2004, Begalli et al. 2009). Έλαο ηζηνρψξνο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ 

άκεζε πξφζβαζε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη απηέο λα βξίζθνληαη ζηελ 

θχξηα βαζηθή ζειίδα.    

 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ηεο αγνξάο θαη επηινγήο ησλ πξντφλησλ 

απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ’ απηφ ην ζηάδην ε αμηνπηζηία ηεο ηζηνζειίδαο, γηα ηελ νπνία 

έγηλε αλαθνξά θαη παξαπάλσ, δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα δπν ιφγνπο. 

Πξψην δηφηη θξίλεηαη ε εηαηξία αλ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ παξαγγειία ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε άκεζα θαη γξήγνξα, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

θαη δεχηεξν δηφηη απνδεηθλχεη ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα εχθνιε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. ηελ εηθφλα 5.1 απεηθνλίδεηαη 

ζρεκαηηθά ε αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κε ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο ζπκπεξηθνξάο αγνξάο 

ηνπ θαηαλαισηή.   

 

 

               Εηθόλα 5.1 Πεγή:Rian van der Merwe and James Bekker (2003) 
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Με ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη αλ απηή δξα απνηειεζκαηηθά 

εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο, είλαη ν ηειηθφο ρξήζηεο-πειάηεο.      

Ο  Day (1997) θαη νη Stefani and Xenos (2001) ζεκεηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πσο 

πνηφηεηα είλαη νηηδήπνηε ν πειάηεο νξίδεη θαη ζεψξεη σο πνηφηεηα. Κάζε κνληέιν 

δειαδή αμηφινγεο εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη πνηνο 

είλαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο θαη ηη αθξηβψο ζεσξεί απηφο σο πνηφηεηα.   

 

Ζ πνηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξήζεο. 

Οπφηε, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ηζηνρψξνπ, 

είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε έθηαζε πσο έλα δεδνκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηδηνηήησλ εθπιεξψλεη έλα ζχλνιν άκεζσλ θαη έκκεζσλ αλαγθψλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηειηθνχ θνηλνχ. Οη Olsina et al. (2000) πξνηείλνπλ ηελ κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ, γλσζηή θαη σο QEM, απφ ηα αξρηθά Quality Evaluation 

Method. ηε κέζνδν απηή εληάζζνληαη θαη εμεηάδνληαη φια ζρεδφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φπσο είλαη ε 

επρξεζηία ζηελ πινήγεζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε απνδνηηθφηεηα.       

Σα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά εμεηάδεη θαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ ISO 9126, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο έξεπλεο ηνπο νη  Stefani and Xenos (2001, 2003),  φπσο επίζεο θαη 

ζηηο έξεπλεο ηνπο νη Visciola (2000), Bauer and Scharl (2000),                               

Merwe and Bekker (2003), Gonzales and Palacios (2004) θαη Turban et al. (2008). 

 

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   
 

Σν κνληέιν αμηφινγεο, ην νπνίν επηιέρηεθε γηα ηελ έξεπλα βαζίζηεθε ζηo ιεγφκελν 

7Cs, ε νλνκαζία ηνπ νπνίνπ πεγάδεη απφ ην αξρηθφ ιαηηληθφ γξάκκα  C ησλ ιέμεσλ ησλ 

παξακέηξσλ θαη θξηηεξίσλ, ηα νπνία εμεηάδεη. Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ 7Cs επηιέρηεθε 

δηφηη κέζσ απηνχ ηνλίδεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο σο έλα 

θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ελδηάκεζσλ ή 

ηειηθψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 7Cs, εμεηάδνληαη πξαθηηθά θαη ζπλνιηθά φιεο νη 

παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηαζηήθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Σν κνληέιν πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ζπκπεξηιακβάλεη θαη εμεηάδεη παξακέηξνπο κε ηηο 

νπνίεο εμεηάδεηαη ν βαζκφο επρξεζηίαο κηαο ηζηνζειίδαο, ν βαζκφο επθνιίαο ή 

δπζθνιίαο ζηελ πινήγεζε, ε αμηνπηζηία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. (Lee and Benbasat 2004, Sabouri and Jalali 2009).                      

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλαπηχρηεθε θαη παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 

Rayport θαη Jaworski ην 2001, αιιά ην 2008 νη Yang et al. ην βειηίσζαλ πξνζζέηνληαο 

αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ ζπλεξγαζία (collaboration) κεηαηξέπνληαο ην απφ 7Cs 

ζε 8Cs, δηφηη ην πξνεγνχκελν κνληέιν αδπλαηνχζε λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ ηεο. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ επηζπκεί έλαο αμηνινγεηήο λα εμεηάζεη, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

δχλαηαη λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θάζε πεξίπησζε. Σν 7Cs θξίλεηαη 

θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο νη 

παξάκεηξνη ηνπ είλαη δηακνξθσκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμεηάδνπλ ηηο 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κε θπζηθά θαη φρη 

κε ςεθηαθά πξντφληα. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο, έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα είλαη ζπκβαηνί γηα κηα ηζηνζειίδα εηαηξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηεο έξεπλαο ησλ Begalli et al. (2009), ε νπνία 

επηθεληξψζεθε ζηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο. Αληίζηνηρε έξεπλα απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηζηνζειίδσλ, κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα 

πξνζδψζνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηζηνζειίδσλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν 

βειηίσζεο ησλ ειαηησκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ πάληα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.   

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα αλάιπζε ησλ επηά C, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα θαη ηη αθξηβψο αμηνινγεί ην θαζέλα. Οη επηά παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο είλαη νη 

Content, Choice, Connection, Context or Comfort, Commerce, Customer Service or 

Customization, Communication.  

 

Content (πεξηερφκελν): Γείρλεη πσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ιεηηνπξγηθά 

θαη αηζζεηηθά κηα ηζηνζειίδα. Πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο ε χπαξμε ή φρη γξαθηθψλ, ε 

χπαξμε κεηξεηή επηζθέςεσλ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αλαλεψζεσλ.   



66 
 

 

Choice (επηινγέο): Αλαθέξεηαη ζην πσο παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο. Μέζα απφ απηφ ην 

θξηηήξην δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα αλ ε εθάζηε εηαηξία επηιέγεη κηα 

ιεπηνκεξή ή φρη παξνπζίαζε, δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξνζδίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

απφ απηήλ.     

 

Connection (ζπλδέζεηο): Αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή φρη ππεξζπλδέζεσλ, νη νπνίεο 

νδεγνχλ ηνλ ρξήζηε κηαο ηζηνζειίδαο ζε εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.    

 

Context / Comfort (πιαίζην): Με ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε επρξεζηία θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο. Παξνπζηάδεηαη ν ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ην πιήζνο ησλ γισζζψλ κε ηηο 

νπνίεο έρεη δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα επηθνηλσλήζεη θαη ε χπαξμε ή φρη κεραλήο 

αλαδήηεζεο θαη ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο.  

 

Commerce (εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο): Αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 

πξνζθέξεη κέζσ ηηο ηζηνζειίδαο κηα εηαηξία, φζνλ αθνξά ηηο παξαγγειίεο θαη ηελ 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο ρξεζηέο. 

 

Customization or Customer service (πξνζαξκνγή): Αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κηα εηαηξία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, κε ηειηθφ ζθνπφ λα 

πξνζαξκφζεη κηα παξαγγειία ή κηα παξάδνζε θαη πιεξσκή ζηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή.   

 

Communication (επηθνηλσλία): Οξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξίαο κε 

ηνπ πειάηεο ηεο, φπσο ε ρξήζε ή φρη θφξνπκ (forum) επηθνηλσλίαο, ε ρξήζε δσληαλήο 

ζπδήηεζεο (chat), νη απνζηνιέο ελεκεξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαηφπηλ 

εγγξαθήο ζηελ ειεθηξνληθή ιίζηα πειαηψλ θαη νη επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.   

 

 



67 
 

5.3 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ  
 

ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επηζθφπεζε 40 ηζηνζειίδσλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα εμεηαζηεί θαηά πφζν πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα, ηα νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαη αλαθέξνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζην κνληέιν 7Cs. Οη επηρεηξήζεηο επηιέρηεθαλ κε θξηηήξην λα αλήθνπλ 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

θαη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο. Ζ επηζθφπεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα θάζε ηζηνζειίδα μερσξηζηά, φπσο επίζεο θαη γηα θάζε θξηηήξην 

μερσξηζηά. Γηα θάζε κηα παξάκεηξν, παξνπζηάδνληαη ζε πηλάθεο ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηφπηλ αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη. Οη επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νη αληίζηνηρνη 

ηζηνρψξνη ηνπο είλαη νη εμήο:  

 

 LOUTRAKI OIL CO 

http://www.eleaoliveoil.com: Παξαγσγή θαη εμαγσγή ειαηνιάδνπ.  

 Γ.ΑΠΟΣΟΛΟΤ Α.Δ. 

http://www.apostolou.gr: Φξέζθα θαηεςπγκέλα ςάξηα θαη νζηξαθνεηδή. 

 ΕΔΛΗΑΛΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ.Κ.   

http://www.zelialidis.gr: Πξφηππε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο θξέαηνο. 

 ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΤΜΖ 

http://www.elzymi.gr: Βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

 FAMIGLIA DI PASTA 

http://www.famiglia.gr: Βηνκεραλία πξντφλησλ δχκεο. 

 ΚΣΖΜΑ ΠΑΠΑΡΓΤΡΗΟΤ 

http://www.papargyriou.gr: Ακπειψλεο-Παξαγσγή θαη εκπνξία νίλνπ. 

 ΑΝΔΜΟ 

     http://www.mastic.gr: Παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξντφλησλ καζηίραο.  

 ΒΗΟΛΑΝΣΑ Α.Δ. 

http://www.violada.gr: Βηνκεραλία παξαγσγήο cookies.    

 ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ.  

http://www.atlanta.com.gr: Δηζαγσγέο αιιαληηθψλ, εηδψλ δηαηξνθήο θαη πνηψλ. 

 ΓΗΡΟ 

http://www.diro.gr: Δηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο, πνηψλ, 

ηξνθνδνζίεο μελνδνρείσλ, ρψξσλ, καδηθήο εζηίαζεο θαη πινίσλ. 

http://www.eleaoliveoil.com/
http://www.apostolou.gr/
http://www.zelialidis.gr/
http://www.elzymi.gr/
http://www.famiglia.gr/
http://www.papargyriou.gr/
http://www.mastic.gr/
http://www.violada.gr/
http://www.atlanta.com.gr/
http://www.diro.gr/
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 ΣΡΟΦΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 

http://www.trofotechniki.gr: Δηζαγσγή αιιαληηθψλ, παξαγσγή, εηζαγσγή θαη 

εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο θαη πξψησλ πιψλ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. 

 Ζ ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ 

http://www.mpakaliko.gr: Καηάζηεκα παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 WINESHOP 

http://www.wineshop.gr: Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκπνξίαο νίλνπ. 

 ΜΠΟΤΣΑΡΖ Α.Δ. 

http://www.boutari.gr: Παξαγσγή θαη εκπνξία νίλνπ. 

 ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΗΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ 

http://www.hatziyiannakis.gr: Κνπθεηνπνηία.  

 ΝΔΟΓΑΛ Α.Δ. 

http://www.neogal.gr: Βηνκεραλία Γάιαθηνο.  

 ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ 

     http://www.gerovassilou.gr: Παξαγσγή θαη εκπνξία νίλνπ. 

 ΠΗΝΓΟ-ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

http://www.pindos-apsi.gr: Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Ησαλλίλσλ.  

 ΡΟΖ Α.Δ. 

http://www.lelia.gr: Δκπφξην ειαίσλ. 

 ΑΜΒΡΟΗΑΓΖ 

http://www.ambrosiadis.gr: Βηνκεραλία πνπιεξηθψλ λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ 

θξεαηνζθεπαζκάησλ. 

 ΑΡΓΤΡΗΟΤ Α.Δ.  

http://www.gnarghyiou.gr: Αληηπξνζσπίεο λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. 

 ΑΛΦΑ ΓΔΤΖ Α.Δ.Β.Δ.  

     http:// www.alphagefsi.gr: πζθεπαζκέλεο ζαιάηεο. 

 ΑΡΑΠΗΝΑ  

     http:// www.arapina.gr: Δκπφξην φζπξησλ, δάραξεο θαη ειαηνιάδνπ. 

 HOUSE OF WINE 

     http://www.houseofwine.gr: Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκπνξίαο νίλνπ. 

 EMERY SA 

    http://www.emery.gr: Δκπνξία νίλνπ θαη πνηψλ. 

 ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ 

     http://www.antonopoulos-vineyards.com: Δκπνξία νίλνπ θαη πνηψλ. 

http://www.trofotechniki.gr/
http://www.mpakaliko.gr/
http://www.wineshop.gr/
http://www.boutari.gr/
http://www.hatziyiannakis.gr/
http://www.neogal.gr/
http://www.gerovassilou.gr/
http://www.pindos-apsi.gr/
http://www.lelia.gr/
http://www.ambrosiadis.gr/
http://www.gnarghyiou.gr/
http://www.alphagefsi.gr/
http://www.arapina.gr/
http://www.houseofwine.gr/
http://www.emery.gr/
http://www.antonopoulos-vineyards.com/
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 ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ-ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΒΑΓΑΒΑΝΟΤ 

     http://www.vasdavanos.gr: Οίλνη-Απνζηάγκαηα. 

 ΓΗΟΝΤΟ Α.Δ.Β.Δ. 

    http://www.dionyssos-wine.gr: Παξαγσγή νίλνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. 

 ΔΤΟΗΚΖ Α.Δ.  

    http://www.evoiki.gr: Παξαγσγή θξαζηνχ θαη πξντφλησλ ζηαθπιηνχ 

 ΚΑΣΔΛΖ Α.Δ. 

    http://www.nutriat.gr: Βηνκεραλία αξηνζθεπαζκάησλ. 

 ΚΑΝΑΚΗ 

http://www.kanaki.gr: Βηνκεραλία πξντφλησλ δχκεο. 

 ΒΗΟΑΛ 

http://www.viosal.gr: πζθεπαζκέλεο ζαιάηεο. 

 COOKIE MAN 

http://www.cookieman.gr: Δκπφξην cookies. 

 TROFICOM Δ.Π.Δ. 

http://www.troficom.gr: Δκπφξην ηξνθίκσλ. 

 ΚΡΑΗΑ ΝΔΜΔΑ 

http://www.nemeawines.gr: Οηλνπνηεηηθφο πλεηαηξηζκφο Νεκέαο. 

 ΜΖΣΑΣΟ 

http://www.mitato.gr: Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα βηνινγηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ.  

 ΑΛΦΑ ΕΤΜΖ 

http://www.alpha.org.gr: Βηνκεραλία παξαγσγήο ζθνιηάησλ θαη εηδψλ πίηαο.  

 ΒΗΟΣΡΟΦΟ 

http://www.biotrofos.gr: Βηνινγηθά δπκαξηθά. 

 ΚΟΤΜΑΝΣΟΡΑΚΖ 

       http://www.olivenoel.gr: Βηνκεραλία παξαγσγήο θαη εκπφξην ειαίσλ. 

 ΔΛΒΑΚ 

http://www.elbak.gr: Παξαγσγή θαη εκπφξην θξνχησλ, θνκπφζηαο θαη καξκειάδαο. 

 

 

 

 

http://www.vasdavanos.gr/
http://www.dionyssos-wine.gr/
http://www.evoiki.gr/
http://www.nutriat.gr/
http://www.kanaki.gr/
http://www.viosal.gr/
http://www.cookieman.gr/
http://www.troficom.gr/
http://www.nemeawines.gr/
http://www.mitato.gr/
http://www.alpha.org.gr/
http://www.biotrofos.gr/
http://www.olivenoel.gr/
http://www.elbak.gr/
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5.4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

5.4.1 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONTENT” 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.1 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONTENT” 

7Cs 

Content 

(Πεξηερφκελν) 

Παξάκεηξνη Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο % % ζπλνιηθά 

Αλαλέσζε 

Ηζηνζειίδαο 

Γελ δηεπθξηλίδεηαη 65% 

100% 

Πάλσ απφ έλα κήλα 2,5% 

Κάζε κήλα 7,5% 

Κάζε δπν εβδνκάδεο 2,5% 

Δβδνκαδηαίσο 22,5% 

Πνηφηεηα Γξαθηθψλ 

Μφλν γξαθηθά 62,5% 

100% 

Μφλν θίλεζε 17,5% 

Μφλν ήρν 0% 

Κίλεζε θαη ήρν 20% 

Μεηξεηήο επηζθέςεσλ 

Ναη 5% 

100% 

ρη 95% 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, o νπνίνο εμεηάδεη ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο “Content”, 

δειαδή πσο παξνπζηάδεηαη ε ηζηνζειίδα ζαλ εηθφλα ζηνλ ρξήζηε κε ηελ πξψηε επαθή, 

παξαηεξείηαη πσο έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ δελ πξνζδίδεη ηελ ηδηάδνπζα ζεκαζία ζ’ απηφ ην θξηηήξην. ην 65% ησλ 

επηιεγκέλσλ ηζηνζειίδσλ δελ δηεπθξηλίδεηαη ε πεξίνδνο πνπ έγηλε ε ηειεπηαία 

αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο, έλα απνηέιεζκα πνπ ζπλήζσο ζπκβαδίδεη κε ηελ αδηαθνξία 

ηεο επηρείξεζεο λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην επίθαηξν ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο. Σν γεγνλφο απηφ ιεηηνχξγεη απνηξεπηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηεο 

ηζηνζειίδαο, σζψληαο ηνλ λα απνκαθξπλζεί απφ απηήλ ρσξίο λα θάλεη ρξήζε πηζαλψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απηή πξνζθέξεη, ιφγν ηεο άζρεκεο πξψηεο εληχπσζεο πνπ ζα 

ζρεκαηίζεη. Σν πνζνζηφ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ αλαλεψλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν, 

δειαδή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα αλέξρεηαη ζην 22,5%, πνζνζηφ ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη πσο δελ είλαη αξθεηέο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επελδχνπλ ζηελ επίθαηξε 
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πξνβνιή ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ απφ ηελ ζεηηθή 

πξψηε εληχπσζε ησλ ρξεζηψλ.  

 

Δμεηάδνληαο ηελ δεχηεξε παξάκεηξν απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ 

ησλ επηιεγκέλσλ ηζηνζειίδσλ, παξαηεξείηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

62,5%, δηαζέηεη ηζηνζειίδεο κφλν κε γξαθηθά, δειαδή κφλν κε απιέο εηθφλεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο, ελψ απηέο πνπ πξνζθέξνπλ ήρν θαη θίλεζε καδί αθνινπζνχλ κε 20% 

θαη ηέινο κφλν κε θίλεζε 17,5% . ζν πνην πεξίπινθε είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ, δειαδή ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο, ήρνπ θαη θίλεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξε 

επέλδπζε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο απαηηείηαη γηα λα πξνβιεζεί κηα ηζηνζειίδα.             

Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ιφγν ηνπ κηθξνκεζαίνπ ραξαθηήξα ησλ εμεηαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ιεηηνχξγεη απνηξεπηηθά ζηελ επέλδπζε κεγάισλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πινχζηαο ζε γξαθηθά ηζηνζειίδαο.            

Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, 

ηελ χπαξμε ή φρη κεηξεηή επηζθέςεσλ. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 95%, 

δελ δηαζέηεη κεηξεηή επηζθέςεσλ, απνηέιεζκα ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ επηζπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ κε ρξήζε 

πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ δηάκεζνπ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. 
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5.4.2 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CHOICE” 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.2 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CHOICE” 

7Cs 

Choice 

(επηινγέο) 

Παξάκεηξνη 
Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 
% % ζπλνιηθά 

Παξνπζίαζε 

Πξντφλησλ 

Υσξίο Παξνπζίαζε 7,5% 

100% 

Μφλν ιίζηα 

πξντφλησλ 
25% 

Λίζηα κε βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
32,5% 

Λίζηα κε 

πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο 

22,5% 

Λίζηα κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη 

ηηκνθαηάινγν καδί 

12,5% 

Δχξνο Πξντφλησλ 

Γελ ππάξρεη 5% 

100% 

Μηθξή 20% 

Μεγάιε 60% 

Πνιχ κεγάιε 15% 

Παξνπζίαζε 

εηαηξίαο 

Ναη 100% 

100% 

ρη 0% 

 

Ζ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ 

αμηνινγεηή θαη ηνλ ρξήζηε κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηνλ ηξφπν πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο 

ησλ πξντφλησλ. ζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ηα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ 

κνηξαζκέλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη  κφλν 

ζε κηα ιίζηα ζην 25% ηνπ δείγκαηνο, κε κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ απνηειεί θαη ηελ πιεηνςεθία, ζην 32,5% ηνπ δείγκαηνο θαη κε 

κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη ηα πξντφληα κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε πνζνζηφ 22,5%. 

Σν δεδνκέλν φηη ιίζηα πξντφλησλ κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη ηηκνθαηάινγν καδί 

δηαζέηεη κφιηο ην 12,5% ησλ ηζηνζειίδσλ, αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο πσο νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηζηνζειίδεο θπξίσο σο κέζν πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, ρσξίο λα επηζπκνχλ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκή, άξα δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη ηδηνθηήηεο θαη θαη’ 
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επέθηαζε νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηζπκνχλ κηα πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ 

πειάηε, φζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ελφο πξντφληνο πνπ 

πξνβάιιεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, θαζψο αξθεηνί απφ απηνχο δελ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ζεηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν 60% ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν εχξνο πξντφλησλ, πνζνζηφ ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη νη 

δηνηθήζεηο επελδχνπλ ζηελ απιή δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο θαη 

ζηελ πξνβνιή ηεο εηαηξίαο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ ηζηνζειίδσλ δηαζέηεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εηαηξία.        

 

5.4.3 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONNECTION” 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.3 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONNECTION” 

7Cs 

Connection 

(Τπεξζπλδέζεηο) 

Παξάκεηξνη 
Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 
% % ζπλνιηθά 

πλδέζεηο κε 

εμσηεξηθέο 

ηζηνζειίδεο 

Ναη 47,5% 

100% 

ρη 52,5% 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θξηηεξίνπ θαηαδεηθλχεη θαηά πφζν νη ηζηνζειίδεο ησλ εμεηαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ ζχλδεζε κε εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο αλάινγνπ ελδηαθέξνληνο ή 

ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ παξάκεηξνο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ είλαη ζεκαληηθή θαζψο 

ε χπαξμε ζπλδέζκσλ κε εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηνλ 

ρξήζηε παξακνλήο ζηελ ηζηνζειίδα, θαζψο κέζσ απηήο ζα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιεο ππεξεζίεο. Σν πνζνζηφ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζπλδέζκνπο κε εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζην 47,5%  έλα πνζνζηφ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ αλ 

ζπγθξηζεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν πξνεγνχκελσλ θξηηήξησλ, κε ηα νπνία 

θαηαδεηθλχεηαη ε φρη κεγάιε επέλδπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο 

ησλ ηζηνζειίδσλ, πέξα απφ ηηο βαζηθέο.   
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5.4.4 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONTEXT / COMFORT” 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.4 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CONTEXT / COMFORT” 

7Cs 

Context / Comfort 

(Πιαίζην) 

Παξάκεηξνη 
Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 
% % ζπλνιηθά 

Καηάηαμε ζηηο 

κεραλέο 

αλαδήηεζεο 

Μεηά απφ 30 

ηζηνζειίδεο 
5% 

100% 

21-30 ηζηνζειίδεο 2,5% 

11-20 ηζηνζειίδεο 0% 

6-10 ηζηνζειίδεο 5% 

Πξψηεο (5) 

ηζηνζειίδεο 
87,5% 

Γιψζζεο 

Δπηθνηλσλίαο 

Μφλν Διιεληθά 25% 

100% 

Γπν γιψζζεο 57,5% 

Σξεηο γιψζζεο 17,5% 

Πάλσ απφ ηξεηο 

γιψζζεο 
0% 

Πινήγεζε 

Γχζθνιε(πάλσ απφ 

5 ππεξζπλδέζεηο) 
15% 

100% 
Μέηξηα(4-5 

ππεξζπλδέζεηο) 
65% 

Πνιχ θαιή 

(ιηγφηεξεο απφ 4 

ππεξζπλδέζεηο) 

20% 

Υάξηεο ηζηνζειίδαο 

Ναη 35% 

100% 

ρη 65% 

Μεραλή 

αλαδήηεζεο 

Ναη 25% 

100% 

ρη 75% 
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Παξαηεξψληαο θαλείο ηνπο παξακέηξνπο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, δηαπηζηψλεη πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη, φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ρξεζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο φπσο 

επίζεο θαη ζηελ δηαηήξεζε ελφο ήδε ελεξγνχ ρξήζηε φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν, σζψληαο ηνλ κε επθνιία ζε δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. Ο παξαπάλσ πίλαθαο 

εμεηάδεη ην πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο, ην νπνίν εμεηάζηεθε ζηελ 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηελ επρξεζηία θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θάζε παξάκεηξν. 

Απνδεηθλχεηαη πσο νη επηρεηξήζεηο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξάκεηξν ηεο 

γξήγνξεο αλαδήηεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, δηακέζνπ 

ηζηνρψξσλ αλάινγεο ιεηηνπξγίαο, φπσο είλαη ην Google θαη ην Yahoo, θαζψο απφ ηελ 

έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 87,5% ησλ εμεηαδφκελσλ ηζηνρψξσλ βξίζθεηαη ζηηο 

πξψηεο πέληε ζέζεηο θαηάηαμεο. Σν δεδνκέλν απηφ είλαη ζαθψο ζεηηθφ γηα κηα εηαηξία, 

θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα ρξήζηε πνπ ηελ αλαδεηά κέζσ ησλ παξαπάλσ 

κεραλψλ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ άκεζα θαη γξήγνξα.   

 

Ζ ζπλέρεηα φκσο δελ είλαη αλάινγε. Απφ ηηο εμεηαδφκελεο ηζηνζειίδεο, κεραλή 

αλαδήηεζεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη ράξηε ηζηνζειίδαο γηα 

πνην εχθνιε θαη θαηαηνπηζηηθή πινήγεζε, δηαζέηνπλ κφλν ην 25% θαη 35% αληίζηνηρα. 

Σα απνηειέζκαηα απηά, αλ θαη δελ είλαη εληειψο απνζαξξπληηθά, ρξήδνπλ απαξαίηεηα 

βειηίσζεο. πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θχζε ησλ πξντφλησλ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ, δελ επηηξέπνπλ ηηο εηαηξίεο λα αζθήζνπλ εχθνια πνιηηηθέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην εκπφδην νη επηρεηξήζεηο, απαξαίηεην 

θξίλεηαη λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπο, γηα λα αηζζάλεηαη ν ρξήζηεο πσο δελ ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ πινήγεζε 

ηνπ.   

 

Κίλεηξα γηα πεξηζζφηεξε θαη εχθνιε πινήγεζε ζα έρεη θαη ν ρξήζηεο απφ κηα ρψξα 

ηνπ εμσηεξηθνχ, φηαλ ζα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζηνζειίδα ζε 

κηα δηαδεδνκέλε δηεζλή γιψζζα νκηιίαο. Πεξίπνπ ην κηζφ πιήζνο ηνπ δείγκαηνο, 57,5% 

ρξεζηκνπνηεί δπν γιψζζεο, κε κηα λα είλαη ηα ειιεληθά, φηαλ ην 25% ησλ ηζηνζειίδσλ 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ειιεληθά θαη 17,5% ηξεηο γιψζζεο. Καη ζ’ απηή ηελ παξάκεηξν, 

απνδεηθλχεηαη πσο ν κηθξνκεζαίνο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί ηξνρνπέδε  
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γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο φζν πεξηζζφηεξεο γιψζζεο νκηιίαο είλαη 

δηαζέζηκεο ζε κηα ηζηνζειίδα, ηφζν πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθνί πφξνη απαηηνχληαη λα 

επελδπζνχλ, ηνπο νπνίνπο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Με ηελ 

δηαζεζηκφηεηα πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ, ε επηρείξεζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο λα πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο, εληζρχνληαο κ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ.    

 

5.4.5 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “COMMERCE”  
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.5 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑTΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “COMMERCE” 

7Cs 

Commerce 

(Δκπνξηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο) 

Παξάκεηξνη 
Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 
% % ζπλνιηθά 

Γηαζεζηκφηεηα Απεπζείαο 

πσιήζεσλ/παξαγγειηψλ 

Γελ ππάξρεη 

δηαζεζηκφηεηα 
50% 

100% 
Δθηφο ζχλδεζεο 10% 

On-line 35% 

Off line θαη on-line 5% 

Δίδνο πλαιιαγψλ 

Καζφινπ πλαιιαγέο 50% 

100% 

B2B 15% 

B2C 20% 

B2B θαη B2C 15% 

Υξφλνο Παξάδνζεο 

Γελ δηεπθξηλίδεηαη 90% 

100% 

Πάλσ απφ 7 κέξεο 0% 

3-7 κέξεο 7,5% 

24-48 ψξεο 2,5% 

Ληγφηεξν απφ 24 

ψξεο 
0% 

Μεηαθνξηθά έμνδα 

Γελ δηεπθξηλίδεηαη 85% 

100% 

Αλάινγν πνζνζηφ ηεο 

πψιεζεο 
15% 

ηαζεξά έμνδα 0% 

Υσξίο έμνδα 0% 
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Ζ αλάιπζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ θαηαδεηθλχεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αλ νη επηιεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο, κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη πσο 

ν κηζφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο εθαξκφδεη αλάινγεο πνιηηηθέο, φπσο είλαη νη 

ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο θαη νη απεπζείαο online πσιήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 20% 

αθνξνχλ B2C ειεθηξνληθφ εκπφξην, 15% B2B θαη 15% ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν 

κνξθψλ. Οπζηαζηηθά, ιηαληθέο πσιήζεηο ζε ηξφθηκα θαη πνηά εθαξκφδεη ην 35% ηνπ 

δείγκαηνο, αξθεηά ιηγφηεξεο απφ ην κηζφ θαη ζπλαιιαγέο ρνλδξηθήο εθαξκφδεη ην 30% 

ηνπ δείγκαηνο. Δμεηάδνληαο ηα δπν απηά πνζνζηά, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη ειιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δελ εθαξκφδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαξπψλνληαη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ δξα αξλεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, θαζψο 

δελ εθκεηαιιεχνληαη έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ελίζρπζε ηεο, φπσο είλαη νη εθαξκνγέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

Οη ππφινηπεο παξάκεηξνη ηνπ θξηηεξίνπ δελ παξνπζηάδνπλ θαζφινπ ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο κφιηο ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ρξφλν 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, εθφζνλ ν ηειηθφο ρξήζηεο πξνβεί ζε παξαγγειία θαη ην 

15% επίζεο δηεπθξηλίδνπλ πσο ηα κεηαθνξηθά έμνδα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ 

ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ. Παξαηεξείηαη δειαδή ην 

θαηλφκελν πσο αθφκε θαη αλ ν ηειηθφο ρξήζηεο κεηαηξαπεί ζε πειάηε, νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ παξείραλ κηα ρξήζηκε ελεκέξσζε γηα ηα έμνδα 

απνζηνιήο θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο, απνηξέπνληαο ηνλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.  
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5.4.6 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CUSTOMER SERVICE / CUSTOMIZATION”  
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.6 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “CUSTOMER SERVICE / CUSTOMIZATION” 

7Cs 

Customization or 

Customer Service 

(Δμππεξέηεζε 

πειαηψλ) 

Παξάκεηξνη 
Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 
% % ζπλνιηθά 

Έιεγρνο πνξείαο 

παξαγγειίαο 

(shipment status) 

Ναη 2,5% 

100% 

ρη 97,5% 

Γηαδηθαζίεο 

πιεξσκήο 

Μηα επηινγή 0% 

100% 

Γπν επηινγέο 0% 

Σξεηο επηινγέο 7,5% 

Πεξηζζφηεξεο απφ 

ηξεηο επηινγέο 
7,5% 

Γελ δηεπθξηλίδεηαη 85% 

Δπηινγέο 

Παξάδνζεο 

Ναη 12,5% 
100% 

ρη 87,5% 

Αζθάιεηα 

πλαιιαγψλ 

Ναη 27,5% 

100% 

ρη 72,5% 

 

Ζ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ, έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο 

αλάιπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ- 

πειαηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πξνζθεξφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Σν δείγκα δειαδή ησλ εμεηαδνκέλσλ ηζηνζειίδσλ δελ 

απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αξρηθά 40, αιιά εθφζνλ αλαθέξεηαη ζε εμππεξέηεζε 

πειαηψλ, θπζηνινγηθά πεξηνξίδεηαη ζ’ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαδεηθλχεη κηα ζρεδφλ αλχπαξθηε εμππεξέηεζε ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ, εθφζνλ απηνί πξνβνχλ ζηελ παξαγγειία ή αγνξά. Ζ έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη πάιη, απνηειεί ηελ 

βαζηθφηεξε αηηία κε εκπινπηηζκνχ ησλ ηζηνζειίδσλ κε παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα απηνί λα κελ έρνπλ θίλεηξα λα 

πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη λα κεηαηξαπνχλ ελ ηέιε απφ απινχο 
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επηζθέπηεο ζε κφληκνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Αθφκε θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ 

ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ δελ έρεη αμηνινγεζεί αλάινγα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη κφιηο ην 27,5% απηψλ δηαβεβαηψλεη πσο αθνινπζεί πξσηφθνιια 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαηεχεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπο δεκηψζνπλ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ παξάκεηξν ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ε θαηακέηξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ πξσηφθνιια 

αζθαιείαο, βαζίζηεθε ζηελ αλαγξαθή ή φρη ηεο αλάινγεο πνιίηηθεο ζε εκθαλή ζεκείν 

ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο.  

 

ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο επηζεκάλζεθε πσο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

θαη αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

εκπφδηα πηνζέηεζεο εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

απνδεηθλχνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο δελ θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ πειαηεηαθφ θνηλφ, λα κελ θαξπψλνληαη ηηο 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη κελ εληζρχνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.     

 

5.4.7 ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “COMMUNICATION” 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.7 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ “COMMUNICATION” 

7Cs 

Communication 

(Δπηθνηλσλία κε 

πειάηεο ) 

Παξάκεηξνη Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο % % ζπλνιηθά 

Forum 

Δπηθνηλσλίεο/chat 

Ναη 2,5% 

100% 

ρη 97,5% 

Δπθαηξίεο 

ζηαδηνδξνκίαο 

Ναη 5% 

100% 

ρη 95% 

Δπηθνηλσλία κε 

ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν 

Ναη 100% 

100% 

ρη 0 

Newsletter κέζν 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ 

Ναη 25% 

100% 

ρη 75% 

Δπηθνηλσλία κέζσ 

ηειεθψλνπ ή θαμ 

Ναη 100% 

100% 

ρη 0% 
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Με ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη ε έθηαζε θαη νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο, κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο απέλαληη ζηνπο 

ρξήζηεο. πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο, ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απιά κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη επηπιένλ δηαζέηνπλ ελεκέξσζε γηα ην λνχκεξν ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηνπ 

ηειενκνηφηππνπ γηα πεξεηαίξσ επηθνηλσλία. Δμεηάδνληαο φκσο πνην ηδηαίηεξεο 

παξακέηξνπο ηνπ θξηηεξίνπ, παξαηεξείηαη ε έιιεηςε άιισλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο, 

φπσο ε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ κε λέα ηεο εηαηξίαο, κέζσ newsletter ή ε χπαξμε 

θφξνπκ ζπλνκηιίαο ησλ ρξεζηψλ. Μφιηο ην 25% ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

δηαζέηεη ιίζηα πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απνζηέιιεη ελεκεξσηηθά ειεθηξνληθά 

κελχκαηα, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ δηαηήξεζε ελφο ειεθηξνληθνχ 

πειαηεηαθνχ θνηλνχ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Διάρηζηνο είλαη επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο θαξηέξαο ζε επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο.      

Αλ θαη απηή ε ιεηηνπξγία δελ είλαη θαζαξά εκπνξηθήο θχζεσο, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη γηα κηα επηρείξεζε ζηνηρείν πξνβνιήο, δηαθήκηζεο θαη δείγκαηνο 

επαγγεικαηηζκνχ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ  ΓΙΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ  Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΟΣΨΝ  
 

6.1 ΕΙΑΓΩΓΗ  
 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζίζηεθαλ ζηηο ζεσξεηηθέο 

ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο πνπ αλαπηχρηεθαλ ζην θεθάιαην 5 ζπγθξηλφκελα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο έξεπλαο πνπ αθνινχζεζε. Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ην δείγκα ησλ 40 εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο βέβαηα, παξνπζηάδνπλ ηέηνηα ηάζε πνπ δχζθνια ζα 
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κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ πξνο κηα εληππσζηαθά ζεηηθή θαηεχζπλζε, εάλ πξνζηίζεληαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ.  

 

6.2 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί, κέζα απφ 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, εάλ νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δχλαηαη λα 

απνηειέζνπλ πεγή απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο. ηελ πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο, ε εξγαζία εζηίαζε, φζνλ αθνξά ην εμεηαδφκελν 

δείγκα, ζην θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ θαη επηδεηθλχνπλ ηελ αλάινγε 

ζεκαζία ηεο παξνπζία ηνπο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο θαη θαηά πφζν 

πιεξνχλ ηα ζεσξεηηθά θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρηεθε.    

 

Ζ εξγαζία μεθηλά κε κηα εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κε ηελ νπνία 

παξαηίζεληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ, ησλ κνξθψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη πσο απηφ δελ απνηειεί κφλν ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζαξά σο ζπλαιιαγή, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ πνην ζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία ππνζηεξίδεη θαη αλαθέξεηαη θαη 

ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε, ην κάξθεηηλγθ, ε δηαθήκηζε, νη παξαδφζεηο θαη νη 

παξαγγειίεο. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ειιηπέο θαη φρη νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ 

πιαίζην, ζην νπνίν ππφθεηληαη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηε Διιάδα θαη ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ηηο δηέπνπλ. ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην 

ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε είλαη πσο απνηειεί έλα αξθεηά ζχλζεην δήηεκα θαη πσο ε 

απφδνζε ελφο ζαθνχο νξηζκνχ ζπλαληά αξθεηά εκπφδηα, θαζψο απνηειεί κηα 

πνιπδηάζπαζε θαη πνιχπινθε έλλνηα.  

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε κηα παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηφζν ζε Διιεληθφ, φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, θαηαιήγνληαο 

ζηελ παξαδνρή πσο απνηειεί έλα απφ ηνπο πνην αλαπηπζζνκέλνπο θιάδνπο, ν νπνίνο 

αληηζηέθεηαη ζηελ νινέλα θαη πνην έληνλε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε.  
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Πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη, κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ησλ 

σθειεηψλ θαη ησλ εκπνδίσλ πηνζέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σα νθέιε είλαη πνιιαπιά θαη απαηηείηαη ε ζσζηή 

ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα λα είλαη θαη πινπνηήζηκα. 

Απνδείρηεθε φκσο, πσο αξθεηά είλαη θαη ηα εκπφδηα πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Οη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο καθξνρξφληα είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ, ψζηε κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ θαη λα 

αληαπνδψζνπλ ζε κηα επηρείξεζε πήγεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, νη νπνίεο 

είλαη ζεκαληηθφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο απφ ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλψλ γηα ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηφζν 

ζε επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο, φζν θαη ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, εμήρζε ην 

ζπκπέξαζκα πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη κηθξφηεξν πνζνζηφ εθαξκνγήο ζην 

θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο. Βαζηθή αηηία απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο απνηειεί θπξίσο ε θχζε ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο απνδείρηεθε πσο νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο είλαη δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.    

ε επηρεηξήζεηο ηεο Οπαιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ζεσξείηαη πσο εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πσο 

απνηειεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο, ελψ ζηελ έξεπλα πνπ αθνξά ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο νη ηδηνθηήηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ επηρείξεζε 

ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο νη 

επηδξάζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ρσξίο φκσο αθφκε λα έρεη επηηεπρηεί έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηείζδπζεο ζηελ πξάμε.  

 

Κάζε επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνζειίδα ηεο γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο ηεο. Δίλαη έλα κέζσ εθπξνζψπεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην πειαηεηαθφ θνηλφ. 

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ηζηνζειίδσλ 

είλαη πνιχ κεγάιε θαη κηα επηρείξεζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, επηβάιιεηαη λα επηδεηθλχεη ηελ δένπζα ζεκαζία ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε δηαθφξσλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο 

ηζηνζειίδσλ θαη εμήρζε ην ζπκπέξαζκα πσο ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ε 

επρξεζηία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε 

αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.  

 

Δπηιέρηεθαλ ζαξάληα ηζηνρψξνη ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ θαη αμηνινγήζεθαλ βάζε ηνπ κνληέινπ 7Cs. Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ βαζίζηεθε 

ζηελ παξαδνρή πσο είλαη θαηάιιειν γηα αμηνιφγεζε ηζηνρψξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, θαζψο εμεηάδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Σα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ 

ηελ πξαθηηθή έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 

ρεηηθά κε ην θξηηήξην “content”, πσο παξνπζηάδεηαη ζαλ εηθφλα ε ηζηνζειίδα ζην 

ρξήζηε, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δελ απνδίδεη ηελ αλάινγε 

ζεκαζία, ζηνηρείν ην νπνίν επηδξά απνηξεπηηθά ζηελ πηζαλφηεηα ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 

λα επηζθεθηεί μαλά ηελ ηζηνζειίδα. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο απηνχ ηνπ 

θξηηεξίνπ θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εζηηάζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 

Αλαιχνληαο ην θξηηήξην “choice”, ην πψο πξνβάιινληαη ηα πξντφληα θαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηζηνζειίδεο σο κέζν πξνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ γη’ 

απηέο, ελψ γηα ηα πξντφληα ηα πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

φκσο δελ επλννχλ ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ αληηζηνηρεί ζε πνιχ ρακειά 

πνζνζηά, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ειάρηζηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ.    

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ θξηηήξησλ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

επρξεζηίαο, απέδεημαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πξνζδίδνπλ αλάινγε ζεκαζία ζε νξηζκέλα 

θξηηήξηα θαη ιηγφηεξε ζε άιια. Πνιχ ςειά ζηελ θαηάηαμε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

βξίζθεηαη κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηζηνρψξσλ, γεγνλφο, ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ 

ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηελ πξνβνιήο ηνπο κέζσ ηνπ 
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δηαδηθηχνπ. Σα απνηειέζκαηα δελ είλαη αλάινγα ζε άιιεο παξακέηξνπο. Μεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη ράξηεο ηζηνζειίδσλ δελ ππάξρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηνζειίδσλ, 

απνζαξξχλνληαο ηνπο ρξήζηεο γηα κειινληηθή επίζθεςε.  

 

Απνζαξξπληηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θξηηεξίσλ “commerce” θαη “customer 

service”, ην νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην αλ κηα επηρείξεζε αθνινπζεί θαη 

εθαξκφδεη πνιηηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη θαηά πφζν ππνζηεξίδεη ηηο φπνηεο 

δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο κεηά ηελ ζπλαιιαγή. Οη κηζέο θαη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ θαη απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δελ 

πξνζδίδνπλ ζρεδφλ θακία ζεκαζία ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πειάηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σέινο, εμεηάδνληαο ην ηειεπηαίν θξηηήξην αμηνιφγεζεο, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απιά κέζα 

επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ην ηειέθσλν ή θαμ, κε 

παξέρνληαο ελεκέξσζε ζηνπο πειάηεο γηα ηα λέα ηεο εηαηξίαο κέζσ newsletter ή ελφο 

forum.  

 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν κπνξεί λα θαηαιήμεη έλαο αμηνινγεηήο ηνπ 

επηιεγκέλνπ δείγκαηνο είλαη πσο νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ δελ εθαξκφδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πνιηηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.          

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο ηνπο κφλν σο κέζσ πξνβνιήο θαη 

ελεκέξσζεο ηφζν γηα ηα πξντφληα φζν θαη γηα απηέο, ρσξίο λα επηδηψθνπλ λα 

ζπλαιιάζζνληαη θαη λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξνπσιεζίεο. Γεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δχλαηαη λα εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

επηβάιιεηαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, ψζηε λα θαξπσζνχλ ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

6.3  ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ 
 

πσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ε ρξήζε εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζπλαληά αλππέξβιεηα 

εκπφδηα, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ θχζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. 



85 
 

Πνιιέο θνξέο, φζν ηθαλνπνηεηηθά θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη πξνβεβιεκέλε κηα 

ηζηνζειίδα εηαηξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην επηηπρίαο ηεο 

απνηειεί ην ίδην ην πξντφλ, ην νπνίν πξνσζείηαη κέζσ απηήο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα 

επαίζζεηεο, ζε θπζηθέο αιινηψζεηο, θχζεο ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θξέζθα 

πξντφληα, θαηεςπγκέλα θαη πξντφληα, ηα νπνία απαηηνχλ ζπληήξεζε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία είλαη αθαηάιιεια γηα πξαθηηθέο B2C ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αιινίσζεο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο. Ζ παξαπάλσ παξαδνρή δελ απνθιείεη ηηο φπνηεο 

πηζαλφηεηεο γηα επηηπρεκέλεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

κέζσ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ, θαηφπηλ πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ.  

 

6.3.1 ΠΑΝΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 
 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, έγηλε εθηεηακέλε αλαθνξά γηα ηνπο ηξφπνπο 

απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Μεηαμχ άιισλ ν Barney (2002) 

επηζεκαίλεη πσο πεγέο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηεινχλ ν 

βαζκφο ππνθαηάζηαζεο θαη ην πφζν ζπάληνη είλαη νη πφξνη κηαο επηρείξεζεο. Με ηνπο 

πφξνπο απηνχο κηα επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ είλαη πνιχηηκεο γηα ηνπο πειάηεο ηεο.         

Σα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, δχλαηαη λα πσιεζνχλ 

απφ πιεζψξα ζεκείσλ πψιεζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ σζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

επηιεγνχλ ην δηαδίθηπν σο ηξφπν αγνξάο ηνπο, φηαλ απηνί κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε έλα 

θνληηλφ παληνπσιείν θαη λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ησλ εμφδσλ 

απνζηνιήο.  

 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην πξνβεβιεκέλν πξντφλ είλαη θάηη φρη ην ζπλεζηζκέλν θαη ε 

αγνξά ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηα ζπκβαηηθά παληνπσιεία θαη ηηο ζπκβαηηθέο 

ππεξαγνξέο, ηφηε ν θαηαλαισηήο σζείηαη λα ην αλαδεηήζεη απφ άιιεο πεγέο πψιεζεο, 

φπσο είλαη ην δηαδίθηπν. O Kotler (2003) επηζεκαίλεη πσο ζην εκπφξην ε ζπαληφηεηα 

ησλ πξντφλησλ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο ησλ πσιήζεσλ θαη απφ ην 

βάζνο ηεο δηαλνκήο απηψλ. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απηήο ηεο παξαδνρήο θαζψο ην 

κηθξνκεζαίν κέγεζνο ηνπο πεξηνξίδεη ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθφ ρψξν. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ εκπνξία, φρη πνιχ 
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ζπλεζηζκέλσλ πξντφλησλ ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο, έρνπλ πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ 

φηαλ ε πξνψζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ επηθεληξψλνληαη ζηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε 

πεξηνξηζκέλεο, γεσγξαθηθά, αγνξέο, αιιά ζε κηα επξχηεξε αγνξά, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ζπαληφηεηα, φηαλ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Σα ηξφθηκα θαη πνηά, 

ηα νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ηα αλαδεηήζεη εχθνια ζε πνιιά ζεκεία πψιεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θαλάιηα δηαλνκήο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ. Σα πξντφληα απηά δελ είλαη εχθνιν λα πνπιεζνχλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, ιφγσ έιιεηςε ηεο ζπαληφηεηαο. ζν ζπαληφηεξν είλαη ην εκπνξεχζηκν 

πξντφλ, ηφζν ιηγφηεξα θαλάιηα δηαλνκήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαη 

δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε δηαδηθηπαθή πψιεζε.  

 

Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, είλαη ε δπλαηφηεηα ή κε ππνθαηάζηαζεο ελφο πξντφληνο. Δάλ νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνθαηαζηήζνπλ έλα πξντφλ κε έλα παξφκνην, 

ην νπνίν ηθαλνπνίεη ηελ ίδηα ή παξφκνηα αλάγθε, δε ζα είλαη ζεηηθνί ζηελ δηαδηθηπαθή 

αγνξά ηνπ. ζν δπζθνιφηεξα ππνθαζίζηαηαη έλα πξντφλ, απφ έλα παξφκνην ηνπ, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ γηα επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ.  

 

6.3.2 ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΨΝ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ     

  
Οη Loudon and Della Bitta (1993) επηζεκαίλνπλ πσο έλαο θαηαλαισηήο έρεη πςειή 

ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο φηαλ ν ίδηνο αζρνιείηαη ζπλαηζζεκαηηθά ή 

γλσζηηθά κε ηελ απφθαζε αγνξάο ηνπ, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζηαζκίδεη ηα 

αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ελφο πξντφληνο έλαληη θάπνηνπ άιινπ παξφκνηνπ. Καηαλαισηήο 

ρακειήο ζπκκεηνρήο αληίζηνηρα,  ραξαθηεξίδεηαη απηφο, ν νπνίνο  δελ ελδηαθέξεηαη λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ πνπ πξνηίζεηαη λα αγνξάζεη θαη δελ δείρλεη ην 

αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπ αγνξά.  

 

Ζ έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο εμαξηάηαη θαη 

είλαη απνηέιεζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο, ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη δηαθφξσλ άιισλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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θαηαλαισηή κπνξνχλ λα νξηζηνχλ νη πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη 

εκπεηξίεο. Μηα εκπνξηθή πνιηηηθή απφ κηα εηαηξία ιακβάλεη ππφςε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Δμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε δπλαηφηεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη έλαο θαηαλαισηήο λα επεμεξγάδεηαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο εμ 

απνζηάζεσο. 

 

Σα ηξφθηκα θαη ηα πνηά ραξαθηεξίδνληαη σο πξντφληα, ζηα νπνία ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηαλαισηψλ δελ παξνπζηάδεη πςειή ζπκκεηνρή, θαζψο πνιινί θαηαλαισηέο ηα 

αληηκεησπίδνπλ σο αγαζά ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ βαζηθέο αλάγθεο θαη φρη θάηη ην 

μερσξηζηφ ή κηα αλάγθε πνιπηειείαο. Ζ ρακειή απηή ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηελ απφθαζε αγνξάο, κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κηαο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο βαζηζκέλεο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ νξηζκέλα πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, γηα 

θάπνηνπο θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο αλάγθεο, 

εκπεηξίεο, αμίεο, ζηηγκέο θαη ελδηαθέξνληα. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν θαηαλαισηήο 

παξνπζηάδεη πςειή ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, ζέινληαο λα ελεκεξσζεί φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξεί γηα ην ίδην ην πξντφλ, ην νπνίν ηθαλνπνηεί κηα αλάγθε πνπ ηελ έρεη 

ζπλδπάζεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Ζ άληιεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα έλα πξντφλ, εληάζζεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, φπνηε φζν πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή παξνπζηάδνπλ νη θαηαλαισηέο ζηελ 

αγνξά ελφο πξντφληνο, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη ην πξντφλ λα πσιεζεί κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά κεηαηξέπνληαη ζε 

πξντφληα πςειήο ζπκκεηνρήο, δίλνληαο θίλεηξν ζηνλ θαηαλαισηή λα ηα αλαδεηήζεη 

κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.   

 

6.3.3 ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ   
 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχζεθαλ νη δπν αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηηο νπνίεο 

πξφηεηλε ν Porter (1980), κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε  

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο. Οη κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο  ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πζηεξνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο, ζηελ επίηεπμε 

ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο, θαζψο ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξάγσγεο 

κπνξεί λα επηηεπρηεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο πιεξνχλ νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο φπσο, καδηθή παξαγσγή θαη νηθνλνκίεο 
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θιίκαθαο. Ζ πψιεζε ελφο πξντφληνο κέζσ δηαδηθηχνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

απμήζεη ην θφζηνο αγνξάο ελφο πξντφληνο απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, εάλ πξνζηεζεί 

ζηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο.  

 

Γη απηφ ην ιφγν, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, νθείινπλ λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε δηαθνξνπνίεζεο ηφζν ησλ πξντφλησλ ηνπο, φζν θαη ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο κεγαιχηεξεο. Γηα πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ηφζν ζηα πξντφληα, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε εζηηάδεη ζηελ βέιηηζηε πνηφηεηα θαη 

απηφ επηδξά απμεηηθά ζην θφζηνο. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ  

ηελ δπλαηφηεηα θαη επηηχρνπλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηφζν ζηα πξντφληα φζν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ, παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μέζα ζ’ 

απηά ηα πιαίζηα, ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, δε ζα πξέπεη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ λα πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο λέσλ ηερλνινγηψλ κφλν θαη κφλν δηφηη 

έλαο αληαγσληζηήο ηηο εθαξκφδεη. Απαξαίηεην γηα θάζε επηρείξεζε ζεσξείηαη λα κεηξά 

θαη λα εθηηκά ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο, λα επηιέγεη ηηο εθαξκνγέο, νη νπνίεο 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ θηινζνθία ηεο θαη ζην ηέινο λα ζπγθξίλεη ην θφζηνο κε ην φθεινο 

απφ ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. ηελ πεξίπησζε, ηελ νπνία νη εθαξκνγέο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νδεγνχλ έζησ θαη κεζνκαθξνπξφζεζκα ζε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ε πηνζέηεζε απηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν 

παξάγνληα επηηπρίαο.      
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