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Πρόθεση Διαδικτυακών Χρηστών για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Σελίδων Σύγκρισης Τιμών

Περίληψη
Στόχος της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση των παραγόντων
οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την πρόθεση των διαδικτυακών χρηστών, να
χρησιμοποιήσουν κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Για την υλοποίηση του σκοπού
της έρευνας αντλήθηκαν παράγοντες σχετικά με χαρακτηριστικά ιστοσελίδων σύγκρισης
τιμών και ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου, από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η συλλογή
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σύνθετης μεθόδου δειγματοληψίας, με
δειγματοληψία ευκολίας σε συνδυασμό με μεθοδολογία χιονοστιβάδας, με τη χρήση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε διαδικτυακά, μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Δείγμα της
έρευνας αποτέλεσαν 200 φοιτητές, οι οποίοι είχαν όλοι χρησιμοποιήσει έστω και μια
φορά κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η
αντιλαμβανόμενη από τους χρήστες εικόνα της ιστοσελίδας και η ικανοποίηση από τη
χρήση της ιστοσελίδας επιδρούν θετικά στην πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν κάποια
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Τα ευρήματα της έρευνα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα
από τη θεωρία και στις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών οι οποίες μπορούν να αντλήσουν
χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, αυξάνοντας έτσι τη
δημοτικότητά και τα έσοδά τους.

Λέξεις Κλειδιά: Σύγκριση τιμών, Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, Πρόθεση χρήσης,
Χαρακτηριστικά ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών

Internet Users’ Perceptions Towards Price Comparison Sites In Greece

Abstract
The present master thesis aims to investigate the factors, which may affect Internet
users’ intention to use a price comparison website. To achieve the goal of the study,
factors regarding features of price comparison websites and ecommerce websites were
used. Data collection was performed by using convenience sampling technique in
conjunction with snowball sampling technique, via an electronic questionnaire, which
was distributed online, through email and through the social network Facebook.
Participants were 200 students who had all used even once a price comparison website.
The results showed that the perceived website image, as well as the user’s overall
satisfaction with the website, have a positive impact on their intention to use a price
comparison website. The findings of the research can contribute both to the literature and
the price comparison websites, which can find useful information in order to improve
their provided services, increasing both their popularity and their revenues.

Keywords: Price comparison websites; Price comparison; Price comparison website
characteristics; Intention to use.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
1.1.

Ερευνητικό Πρόβλημα
Με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 2007

και το 2008 (Havemann 2016; Shah, 2013; Καρκαγιάννης, 2011, Bank of Greece, 2014)
η οποία εντείνεται ολοένα και περισσότερο, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δαπάνες σε
τοπικό επίπεδο, οι Έλληνες αντιμετωπίζουν μια πολύ σοβαρή κοινωνικοοικονομική
διαταραχή (Economou et al., 2013) η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με το έτος
2016 να είναι απρόβλεπτο (Smith, 2016). Η Ελληνική οικονομική κρίση έχει επιφέρει τη
δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με υψηλή αβεβαιότητα με τέσσερις
κλάδους να έχουν μέλλον στην Ελλάδα της κρίσης, ένας εκ των οποίων είναι και οι νέοι
τεχνολογικοί κλάδοι (Δουκίδης, χχ).
Έτσι, η οικονομική κρίση και η ανάγκη των καταναλωτών για φθηνά προϊόντα, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας στην Ελλάδα, έφερε τους
Έλληνες πιο κοντά στη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν
αγορές τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών. Παρατηρείται λοιπόν, ότι η οικονομική
κρίση κατάφερε να επιτύχει κάτι το οποίο η τεχνολογία δεν είχε καταφέρει από μόνη της
στην Ελλάδα, δηλαδή τόσο να στρέψει τους καταναλωτές στην αγορά προϊόντων μέσω
του διαδικτύου, όπου τα προϊόντα διατίθενται συνήθως σε χαμηλότερες τιμές από ότι στα
φυσικά καταστήματα, όσο και στο να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι σαν καταναλωτές
κάνοντας διεξοδική έρευνα προτού προβούν σε αγορά (Μανιφάβα, 2011). Την ανάγκη
αυτή που δημιουργήθηκε για την εύρεση προϊόντων σε καλύτερη τιμή, έρχονται να
καλύψουν οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, οι οποίες σήμερα αποτελούν την κυριότερη
πηγή, την οποία εμπιστεύονται οι καταναλωτές προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναζητούν (Κασσίμη, 2016). Η αναζήτηση και
η αγορά αγαθών μέσω του διαδικτύου έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς
δραστηριότητες (Farag et al., 2007).
Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί αρκετές ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών
στην Ελλάδα. Οι ιστοσελίδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη-καταναλωτή να
πραγματοποιεί μια παραμετροποιημένη αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών ανάμεσα
από μία πληθώρα ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων, προκειμένου να λάβει
εξατομικευμένα αποτελέσματα. Μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες οι καταναλωτές πέρα
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από το να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την τιμή των προϊόντων ή των
υπηρεσιών που αναζητούν, έχουν και τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά
με τα χαρακτηριστικά των υπό αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η αναδυόμενη αυτή
τεχνολογία, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να προβούν σε συγκρίσεις προϊόντων
έχει αναγνωριστεί ως πολύ σημαντική καθώς βοηθάει ολοένα και περισσότερο τους
καταναλωτές στο να πραγματοποιούν συγκρίσεις (Moukas et al., 2000).
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που οι χρήστεςκαταναλωτές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών για
να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους τόσο για τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών, όσο και
για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους.

1.2.

Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι να διερευνήσει τους

παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την πρόθεση του χρήστη-καταναλωτή να προβεί
στη χρήση μιας ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών. Με τη χρήση ποσοτικής προσέγγισης,
διερευνάται η σχέση μεταξύ των παραγόντων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της
ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών με την πρόθεση του χρήστη να τη χρησιμοποιήσει.
Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας παρατίθενται αρχικά κάποια στοιχεία σχετικά
με τη χρήση του διαδικτύου αλλά και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε Ελλάδα και
Ευρώπη, έπειτα ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών.
Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των ερευνητικών παραγόντων και αναλύεται η
ερευνητική μεθοδολογία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος, παρατίθενται τα
αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και η ανάλυσή τους και οι περιορισμοί της.

1.3.

Κίνητρο για την Ανάληψη του Θέματος
Βιώνοντας σε μία χώρα η οποία πλήττεται από την οικονομική κρίση, η οποία

κλιμακώνεται με μεγάλους ρυθμούς, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση της
ανεργίας και της φορολογίας και τη μείωση των μισθών και συντάξεων, η ανάγκη για την
εύρεση οικονομικότερων προϊόντων σε καλή ποιότητα έχει αυξηθεί. Επιπλέον οι
σημερινοί ρυθμοί ζωής δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την
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απαιτούμενη έρευνα αγοράς, ώστε να επιτύχει την καλύτερη ποιότητα στην χαμηλότερη
δυνατή τιμή.
Έτσι οι καταναλωτές έχουν πλέον στραφεί στις αγορές μέσω του διαδικτύου, το
οποίο προσφέρει τη δυνατότητα εύρεσης προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλότερές τιμές
από αυτές που υπάρχουν στα φυσικά καταστήματα, είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, στις άκρες των δακτύλων τους. Θα ήταν, λοιπόν ενδιαφέρον να
γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες συμβάλουν στην πρόθεση των χρηστών του διαδικτύουκαταναλωτών να χρησιμοποιήσουν μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

1.4.

Συνεισφορά και Περιορισμοί της Έρευνας
Η παρούσα διπλωματική διατριβή συνεισφέρει στον καθορισμό των παραγόντων

εκείνων οι οποίοι επηρεάζουν την πρόθεση ενός διαδικτυακού χρήστη να χρησιμοποιήσει
κάποια σελίδα σύγκρισης τιμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να
συνεισφέρουν τόσο στη συγκέντρωση σχετικής βιβλιογραφίας και την κάλυψη του κενού
που υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση
ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, όσο και στις ίδιες τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, αλλά
και στα καταστήματα που προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω αυτών.
Η μη ύπαρξη προγενέστερων ερευνών στη βιβλιογραφία που να αφορούν το τι ωθεί
τον χρήστη να πραγματοποιήσει κάποια αναζήτηση μέσω μίας ιστοσελίδας σύγκρισης
τιμών και η υιοθέτηση παραγόντων κυρίως από τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,
δημιουργεί κίνδυνο αναξιοπιστίας των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου
να εκπληρωθεί ο σκοπός της έρευνας. Ένας άλλος περιορισμός που τίθεται στη παρούσα
έρευνα είναι το μέγεθος του δείγματος, διότι παρά το γεγονός ότι το μέγεθος του
δείγματος της έρευνας είναι ικανοποιητικό για την περάτωση των στόχων της, καθώς και
την στατιστική ανάλυση, δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων από το
δείγμα στον πληθυσμό, καθώς οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτητές, που
φοιτούσαν σε ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας.
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2.1. Εισαγωγή
Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται στοιχεία για τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, του διαδικτύου, καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε Ελλάδα και
Ευρώπη. Στη συνέχεια αναλύονται βασικές έννοιες και ορισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με
τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές λειτουργούν.
Έπειτα παρατίθενται προγενέστερες έρευνες, σχετικές με το θέμα της παρούσας
διατριβής.

2.2. Στοιχεία για τη Χρήση του Διαδικτύου και Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών
Αγορών Σύμφωνα με ΕΛ.ΣΤΑΤ. και EURO.STAT.
2.2.1. Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα
Παρακάτω θα παρουσιαστούν επίσημα αποτελέσματα, σύμφωνα με έρευνα της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής1 για το ποσοστό της χρήσης των νέων τεχνολογιών για το
έτος 2015 στην οποία συμμετείχαν 4677 ιδιωτικά νοικοκυριά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε πως το ποσοστό των
ατόμων που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 68,6%
των ατόμων κάνει χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση του διαδικτύου. Η
αύξηση από το έτος 2010 έως και το 2015 φθάνει το 21,7% (Γράφημα 1).
Γράφημα 1: Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, 2010-2015 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015α)

1

http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0
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Το 67,1% του συνόλου του δείγματος χρησιμοποιεί ευρυζωνική σύνδεση στην
κατοικία του. Από την άλλη τα ποσοστά χρήσης χαμηλής συχνότητας έχουν μειωθεί
δραματικά. Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2), παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης
των ευρυζωνικών συνδέσεων και των συνδέσεων χαμηλής συχνότητας για το χρονικό
διάστημα 2010-2015.
Γράφημα 2:Εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων και συνδέσεων περιορισμένης - ποσοστό % επί του συνόλου
της Χώρας την πενταετία 2010-2015 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015α)

Παρατηρώντας το Γράφημα 3, βλέπουμε ότι το 2015, το 66% του συνόλου
χρησιμοποίησε έστω και μία φορά το διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου άλλα και του
ηλεκτρονικού υπολογιστή στο διάστημα των ετών 2002 μέχρι και 2015.
Γράφημα 3: Χρήση Η/Υ - Πρόσβαση στο διαδίκτυο 2002 – 2015 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015α)
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Σύμφωνα με το Γράφημα 4, στο πρώτο τρίμηνο του 2015, το ποσοστό του
πληθυσμού της Ελλάδος που έκανε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και το
ποσοστό που έκανε χρήση διαδικτύου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το 2014 5,2%
και 5,7%, αντίστοιχα.
Γράφημα 4: Χρήση διαδικτύου ανά ηλικιακή ομάδα, ποσοστό % επί του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας
2014 και 2015 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015)

2.2.2. Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας2 πάνω στο ποσοστό της χρήσης των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα,
όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο για τη χρονιά 2015, όπου συμμετείχαν 4.677
νοικοκυριά.
Παρατηρείται λοιπόν ότι τη χρονιά 2015, το 1/3 των ατόμων που χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια φορά, κάποια ηλεκτρονική αγορά.
Αν και υπάρχει αύξηση (14,6%) στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του 2014, η χρονική εξέλιξη από το έτος 2010 έως και το έτος 2015 (Γράφημα
5) δείχνει πως το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων ακόμα προτιμούν να μην
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.

2

http://www.statistics.gr/documents/20181/ab0a752c-31a2-4679-b9cf-94119d0b1106

12

Χρήστος Γεράνης
Γράφημα 5: Ποσοστό χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου την πενταετία 2010-2015 (Ελληνική Στατιστική
Αρχή, 2015β)

Όσον αφορά το προφίλ των καταναλωτών που πραγματοποίησε αγορές στο
διαδίκτυο για το έτος 2015, παρατηρούμε ότι το ποσοστό ανδρών και γυναικών είναι
54,2% και 45,8% αντίστοιχα. Το 1/3 των ατόμων αυτών ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία
35 έως 45 ετών. Επίσης το ½ των ατόμων έχει τελειώσει τουλάχιστον ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άρα
έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Το 40% έχει τελειώσει λύκειο ή ΙΕΚ.
Γράφημα 6: Ηλεκτρονικές αγορές κατά φύλο, ομάδα ηλικιών και επίπεδο μόρφωσης: Α΄ τρίμηνο 2015
(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015β)

Όσον αφορά τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή αναζητήθηκαν, σύμφωνα με την
έρευνα, για την περίοδο 2014 έως και 2015, τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τα
αθλητικά είδη ήταν πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών με ποσοστό 47,6%.
Δεύτερα σε προτίμηση ήταν τα είδη ηλεκτρονικών συσκευών με ποσοστό 26,3%. Στη
συνέχεια οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με ποσοστό 18,5%, έπειτα τα οικιακά είδη με
ποσοστό 16,8%, τα εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός ηλεκτρονικών
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υπολογιστών με ποσοστό 15,0%, έπειτα η διαμονή σε καταλύματα με ποσοστό 12,4%.
Μετά ακολουθούν τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή με ποσοστό 12,3%, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις με ποσοστό 11,6%. Έπειτα με
ποσοστό 9,8% ακολουθούν τα κοσμήματα, οι πληροφορίες από βάσεις δεδομένων κλπ.,
τα φάρμακα με ποσοστό 9,7%, τα λογισμικά και οι αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένου λογισμικών για computer games και video games
σε ποσοστό 6,6% και τα είδη διατροφής σε ποσοστό 5,6%. Τέλος οι ταινίες και η μουσική
με ποσοστό 5,5%, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 2,4%, υλικό ηλεκτρονικής
εκμάθησης με ποσοστό 1,3% και μετοχές, οικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με
ποσοστό 0,6%.

2.2.3. Η Χρήση του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σύμφωνα με την
EURO.STAT.
Σχεδόν, τα 2/3, (67%) των ατόμων του δείγματος, της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε από την Eurostat3 σε άτομα ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησαν το
διαδίκτυο κατά μέσο όρο καθημερινά το έτος 2015. Τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης του
διαδικτύου παρατηρούνται στο Λουξεμβούργο (92%), τη Δανία (87%), στις Κάτω Χώρες
και την Φινλανδία (85%). Ωστόσο, το 16% του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει
χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν διαθέτει εμπειρία
χρήσης του διαδικτύου (στο σπίτι, στην εργασία ή οπουδήποτε αλλού) ήταν υψηλότερο
στη Βουλγαρία με ποσοστό 35%, στη Ρουμανία με ποσοστό 32% και την Ελλάδα με
ποσοστό 30%, και το χαμηλότερο συναντάται στο Λουξεμβούργο με ποσοστό 2%, τη
Δανία με ποσοστό 3%, την Ολλανδία σε ποσοστό 4%, τη Φινλανδία και τη Σουηδία σε
ποσοστό 5% και το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 6%.
Από τα αποτελέσματα, που αποτυπώνονται στο Γράφημα 7, παρατηρείται πως
περίπου τα 2/3 των χρηστών του διαδικτύου κατά τη διάρκεια 12 μηνών πριν από την
έρευνα, πραγματοποίησαν διαδικτυακές αγορές. Συνολικά, το μερίδιο των χρηστών του
διαδικτύου που έχουν πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές αυξάνεται, με τα
υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται για τις ηλικίες 16-24 και 25-54 με το ποσοστό να
κυμαίνεται στο 68% και στις δυο αυτές ομάδες. Στο σύνολο των χρηστών του διαδικτύου
παρατηρείται μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
3

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ecommerce_statistics_for_individuals#65.C2.A0.25_of_internet_users_in_the_EU_shoed_online_in_2015
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Γράφημα 7: Χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι αγόρασαν ή παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική
χρήση τους τελευταίους 12 μήνες (πριν πραγματοποιηθεί η έρευνα) ανά ηλικιακή ομάδα, την 9ετία 20072015 (EUROSTAT, 2015).

Η χώρα μέλος με το υψηλότερο ποσοστό διαδικτυακών καταναλωτών είναι το
Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 87%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό, παρατηρείται στη
Ρουμανία όπου το ποσοστό των διαδικτυακών αγοραστών είναι το 18% των χρηστών του
διαδικτύου.
Σύμφωνα με το Γράφημα 8 η δημοφιλέστερη προϊοντική κατηγορία στις αγορές
των Ευρωπαίων μέσω του διαδικτύου ήταν τα ρούχα και τα είδη αθλητισμού, τα οποία
αγοράστηκαν σε ποσοστό 60% των αγοραστών. Η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία
ήταν τα ταξίδια και η διαμονή σε ξενοδοχεία, όπου αγοράστηκαν σε ποσοστό 52% των
αγοραστών. Έπειτα ακολουθούν τα οικιακά είδη, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις, τα βιβλία,
περιοδικά εφημερίδες, οι ταινίες και η μουσική, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα παιχνίδια
ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και άλλα λογισμικά και αναβαθμίσεις λογισμικών, ο
εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, το φαγητό ή
λαχανικά, οι μετοχές, οι ασφάλειες και άλλες οικονομικές υπηρεσίες, τα φάρμακα και
τέλος υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης. Η ηλικιακή ομάδα 16-24, η οποία
πραγματοποίησε και τις περισσότερες διαδικτυακές αγορές, προτίμησε κυρίως προϊόντα
σχετικά με ρούχα και αθλητικά είδη με ποσοστό 67%. Η ηλικιακή ομάδα 25-54
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προτίμησε κυρίως την αγορά ειδών οικιακής χρήσης με ποσοστό 45%. Τέλος, η
μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, 55-74, προτίμησε κατά κύριο λόγο διαδικτυακές αγορές
σχετικά με ταξίδια και διαμονή διακοπών, με ποσοστό 57%.
Γράφημα 8: Προϊόντα που αγοράστηκαν διαδικτυακά, από τους κατοίκους της Ε.Ε. (EUROSTAT, 2015).

Το μεγαλύτερο ποσοστό διαδικτυακών αγοραστών, 39%, πραγματοποίησε αγορές,
σε χρονικό διάστημα τριών μηνών πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, μια με δύο φορές.
Σχετικά με τα χρήματα που δαπανήθηκαν στις διαδικτυακές αγορές (Γράφημα 9), 40%
των αγοραστών δαπάνησαν για τις αγορές τους, το ποσό των 100€ με 499€. Τέλος, το
30% των διαδικτυακών αγοραστών πραγματοποίησε αγορές προϊόντων από άλλα κράτη
μέλη, ποσοστό το οποίο είναι ανεβασμένο κατά 5% από το 2012.
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Γράφημα 9: Χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν σε διαδικτυακές αγορές (EUROSTAT, 2015).

2.3. Πραγματοποίηση Αγορών Κατόπιν Σύγκρισης και Διαδικτυακή Εφαρμογή
Πραγματοποίηση αγορών έπειτα από σύγκριση, ή «comparison shopping» όπως
είναι ο ορισμός στα αγγλικά, ορίζεται σύμφωνα με το διαδικτυακό λεξικό της Οξφόρδης
ως «η πρακτική της σύγκρισης της τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται από
διαφορετικά καταστήματα ή επιχειρήσεις πριν την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς» 4 και
δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιδιώξουν καλύτερες τιμές (Zeithaml, 1988).
Σύμφωνα με τους Hajaj et al., (2015), πραγματοποίηση αγορών έπειτα από σύγκριση, ή
«comparison shopping» είναι η πρακτική της σύγκρισης τιμών των προϊόντων, από
διαφορετικές πηγές, με σκοπό την εύρεση της καλύτερης συμφωνίας.
Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν μια τέτοια σύγκριση στο συμβατικό τρόπο αγορών
με την ύπαρξη φυσικών καταστημάτων, απαιτείται πολύς χρόνος από τους καταναλωτές,
καθώς είναι αναγκαίο να μεταβούν σε κάποιο κατάστημα για να πραγματοποιήσουν τις
αγορές τους (Lee & Seo, 2006). Μετά την «έκρηξη» του διαδικτύου στα τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, δημιουργήθηκαν νέοι οδοί για τους εμπόρους να πωλούν τα
προϊόντα τους (Hajaj et al., 2014) και δόθηκε στους καταναλωτές η δυνατότητα της
4

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/comparison-shoing
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χρήσης του διαδικτύου για την πραγματοποίηση των αγορών τους (Lee & Seo, 2006)
όντας σπίτι τους (McKinney 2004). Το «e-shopping», ή αλλιώς διαδικτυακές αγορές,
επιχειρεί την πιο γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση του καταναλωτή σε εμπόρους,
καθώς και τη δυνατότητα να προβεί σε συγκρίσεις ανεξαρτήτως της ώρας (Bellman et
al., 1999). Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους
καταναλωτές, αποτελεί η πραγματοποίηση αγορών έπειτα από σύγκριση (Alba et al.,
1997). Οι ταχύτατες αλλαγές στις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου (Tan, 2003),
καθώς και η δημοτικότητά του (Hajaj et al., 2014), έχουν επιφέρει την εμφάνιση των
ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, λόγω της ύπαρξης των οποίων οι αντιλήψεις των πελατών
σχετικά με τις τιμές διαφέρουν στο διαδίκτυο (Jung et al., 2004). Έτσι λοιπόν, η
δυνατότητα διεξαγωγής σύγκρισης τιμών, φέρεται να αποτελεί έναν σημαντικό λόγο, για
τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (Wallace, 1995). Μία από τις
μεγαλύτερες υποσχέσεις του διαδικτύου υπήρξε η μείωση του κόστους εύρεσης
πληροφοριών, σχετικά με την τιμή, αλλά και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, μέσω
διαδικτυακών εργαλείων όπως οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (Koças, 2002), οι οποίες
καθιστούν εύκολο στους καταναλωτές, να βρουν ποιος προσφέρει το προϊόν που
επιθυμούν στη χαμηλότερη τιμή (Teurban et al., 2015).
Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών συναντώνται στη βιβλιογραφία με διάφορα
ονόματα όπως «shopbot», το οποίο είναι συντομογραφία που προέρχεται από το
«shopping robot», δηλαδή ρομπότ αγορών (Garfinkel et al., 2008; Xu & Kim, 2008; Wan,
2006; Montgomery, et al., 2004; Smith 2002; Kaufman-Scarborough & Lindquist, 2002;
Smith & Brynjolfsson, 2001; Latcovich & Smith, 2001; Rowley, 2000), ή απλά «bot»
(Wan, 2006), ως «aggregator» (Wan, 2006), ως «comparison shopping agents» (Hajaj et
al., 2014; Garfinkel et al., 2008; Lee & Seo, 2008; Park& Gretzel, 2010; Wan &
Ramaprasad, 2009; Wan, 2006), ή ως «Internet agents» (Crowston & MacInnes, 2000),
ή «product comparison agent» (Wan & Menon, 2007), ή «Internet shopping agents» (Iyer
& Pazgal, 2003), ή απλά ως «shopping agents» (Chatterjee, 2010), επίσης αναφέρονται
και ως μηχανές αναζήτησης «search engines» (Kaufman-Scarborough & Lindquist,
2002; Latcovich & Smith, 2001), ως «comparison shopping portals» (Xu & Kim, 2008;
Alba et al., 1997) και φυσικά, ως ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών «price comparison
websites» (Bock et al., 2007; Tan, 2003; Tan, 2010a; Varian, 1999).
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Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, ως ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ορίζεται η
ιστοσελίδα, η οποία συγκρίνει τιμές από συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία σε
διαφορετικά καταστήματα ή εταιρίες5.
Σύμφωνα με τους Garfinkel, et al., (2008) τα «Shopbots» ή οι «πράκτορες
συγκριτικών αγορών», είναι ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σύγκρισης
αγορών σε εκατομμύρια αγοραστές καθημερινά.
Σύμφωνα με τον Tan (2003), οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών δρουν ως «ευφυείς
πράκτορες», οι οποίοι ερευνούν αυτόματα, έναν μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων
εμπόρων για πληροφορίες για το υπό αναζήτηση προϊόν, προκειμένου να εξαγάγουν τα
αποτελέσματα σε μία λίστα και να τα παρουσιάσουν στον καταναλωτή, δίνοντάς του έτσι
την δυνατότητα να πραγματοποιεί μια πιο εμπεριστατωμένη σύγκριση τιμών και
προϊόντων από το να επισκέπτεται κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα ξεχωριστά.
Κατά τον Wan (2006), «Comparison-shopping agents» είναι τα πληροφοριακά
συστήματα τα οποία έχουν βάση στο διαδίκτυο και συλλέγουν πληροφορίες, κυρίως
σχετικά με την τιμή, για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, από πολλούς διαδικτυακούς
πωλητές, τα συγκεντρώνουν και έπειτα τα μετατρέπουν σε προστιθέμενης αξίας
πληροφορίες για τους διαδικτυακούς καταναλωτές, προκειμένου να τους βοηθήσουν στη
λήψη απόφασης.
Σύμφωνα με τους Iyer και Pazgal (2003), οι διαδικτυακοί πράκτορες αγορών,
«Internet Shopping Agents (ISAs)», επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναζητήσουν
ανάμεσα σε πολλούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές χωρίς κάποιο κόστος και να
αγοράσουν στη χαμηλότερη τιμή.
Κατά τον Pathak (2010), οι διαδικτυακοί πράκτορες αγορών, είναι ευφυή
λογισμικά τα οποία τα οποία δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και επιτρέπουν στους
καταναλωτές να συγκρίνουν πολλές τιμές από διαφορετικά διαδικτυακά καταστήματα
την ίδια φορά, εξοικονομώντας πολύ χρόνο και χρήμα.
Οι Hajaj et al., (2014) αναφέρουν ότι οι πράκτορες συγκριτικών αγορών,
«comparison shopping agents», έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την ικανότητα του
αγοραστή να συγκρίνει τις τιμές των διαδικτυακών καταστημάτων για όποιο προϊόν
επιθυμεί.

5

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/price-comparison-site?q=price+comparison
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Κατά τους Kaufman-Scarborough και Lindquist (2002), τα «shopping bots» ή
«μηχανές αναζήτησης», είναι ιστοσελίδες, οι οποίες αναζητούν για κάποια συγκεκριμένες
προϊοντικές κατηγορίες, προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του καταναλωτή.
Σύμφωνα με τον Smith (2002) τα «lnternet shopbots» είναι αυτόματα εργαλεία τα
οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναζητούν με ευκολία τιμές και χαρακτηριστικά
προϊόντων, από διαδικτυακούς λιανοπωλητές, με το πάτημα ενός κουμπιού.
Αυτού του είδους η τεχνολογία, χαρακτηρίζεται από τους Moukas et al., (2000) ως
πολύ σημαντική εφαρμογή, η οποία θα υποστηρίζει ολοένα και περισσότερο τους
καταναλωτές στις ηλεκτρονικές τους αγορές και ειδικότερα στην πραγματοποίηση
σύγκρισης των αγορών, από όπου ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους.
Οι χρήστες, αφού πληκτρολογήσουν το προϊόν που επιθυμούν να αναζητήσουν,
λαμβάνουν από τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, στις οθόνες τους μια λίστα από
ιστοσελίδες οι οποίες έχουν το προϊόν, επιτρέποντάς τους να δουν πέρα από την τιμή, τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και να επιλέξουν απευθείας το ηλεκτρονικό κατάστημα
το οποίο επιθυμούν (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 2002; Smith, 2002), ενώ
κάποιες ιστοσελίδες δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν σχόλια,
τόσο από εμπειρογνώμονες όσο και από αρχάριους χρήστες (Kaufman-Scarborough &
Lindquist, 2002).

2.4. Οφέλη για τους Χρήστες
Η πραγματοποίηση αγορών έπειτα από σύγκριση συνήθως σχετίζεται με την
εύρεση του επιθυμητού προϊόντος στην καλύτερη τιμή (Park & Gretzel, 2010). Η
διείσδυση του διαδικτύου έχει αυξηθεί δραματικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο την
τελευταία δεκαετία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο βαθμός του ανταγωνισμού να έχει
ενταθεί (Gee et al., 2007), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να βρίσκουν
στο διαδίκτυο φθηνότερα προϊόντα. Η εύρεση της καλύτερης τιμής αποτελεί έναν τύπο
επιχειρησιακών μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου (Τeurban et al., 2008).
Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα τα οποία οι
συμβατικές αγορές δε μπορούν. Αρχικά, οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών στοχεύουν στη
διευκόλυνση των χρηστών να συγκρίνουν τιμές από διαδικτυακά καταστήματα, από
όποιο προϊόν επιθυμούν (Hajaj, et al., 2014). Οι διαδικτυακοί καταναλωτές,
επισκέπτοντας μια τέτοια ιστοσελίδα μπορούν να βρουν τα προϊόντα τα οποία αναζητούν
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σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα (Koças, 2005; Tan, 2010a; Tan, 2010b; Garfinkel,
et al., 2008) πολύ γρήγορα, πριν προβούν σε αγορά (Tan, 2010a; Tan, 2010b). Ένα από
τα κύρια, όμως, πλεονεκτήματα των ιστοσελίδων αυτών είναι η εύρεση προϊόντων στη
καλύτερη δυνατή τιμή (Garfinkel, et al., 2008; Latcovich & Smith, 2001). Το γεγονός ότι
συγκεντρώνουν και παρέχουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα
(Gee et al., 2007 Tan, 2003), δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους για άμεση
σύγκριση τιμών καθώς είναι πιο ενημερωμένοι (Tan, 2010b). Πολλές ιστοσελίδες,
προσφέρουν ακόμα και πληροφορίες που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα (Garfinkel, et al., 2008).
Ένα άλλο πλεονέκτημα που δίνεται στου ηλεκτρονικούς καταναλωτές είναι η
μείωση του κόστους αναζήτησης (Tan, 2010a; Garfinkel, et al., 2008; Crowston 2001;
Yuan & Liu 2000; Wan et al., 2009), μειώνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που θα
χρειαστεί να καταβάλουν (Lim et al., 2011).
Έτσι οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να
συγκρίνουν τιμές και προϊόντα πιο περιεκτικά (Tan, 2003) και πιο εκτενή (Tan, 2010a),
βοηθώντας τους έτσι στο να λάβουν μια απόφαση σχετικά με κάποια ενδεχόμενη αγορά
τους (Wan et al., 2009; Wan, 2006).

2.5. Πώς Συλλέγουν τις Πληροφορίες
Από τεχνική άποψη, οι μηχανές αναζήτησης των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών
παίρνουν τις πληροφορίες με δύο τρόπους, με τη χρήση λογισμικού «πρακτόρων» σε
πραγματικό χρόνο (Dos Santos et al. 2001 σε Lim et al., 2011), όπως είναι οι «crawlers»
(Roboshoer.com, 2007), παρά την ύπαρξη όμως αυτών των προγραμμάτων, πολλές
ιστοσελίδες βασίζονται ακόμη σε μερικώς χειροκίνητες αναβαθμίσεις (Lim et al., 2011),
γνωστές και ως «data feeds» (Roboshoer.com, 2007) ή στα Ελληνικά «ροές
πληροφοριών».
Σύμφωνα με το Roboshoer.com, (2007), ο πρώτος τρόπος είναι οι ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών να κάνουν «crawl» τις ιστοσελίδες των εμπόρων, περίπου με το ίδιο
τρόπο με τη μηχανή αναζήτησης της Google, κάτι το οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο στα
πλαίσια της σύγκρισης τιμών, καθώς μεταξύ των ηλεκτρονικών καταστημάτων η
περιγραφή και ο τίτλος του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, γεγονός που καθιστά
δύσκολη για το λογισμικό την εύρεση και σύγκριση όμοιων προϊόντων. Επίσης, κάθε
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φορά που ένας έμπορος αλλάζει τη μορφή της ιστοσελίδας του, το πρόγραμμα
ανίχνευσης μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά
Το παραπάνω πρόβλημα έρχεται να λύσει ο δεύτερος τρόπος τα λεγόμενα «data
feeds», καθώς οι πληροφορίες παρέχονται από τους εμπόρους σε μορφή που είναι εύκολο
να κατανοηθεί από την ιστοσελίδα (Roboshoer.com, 2007). Πέρα όμως από τα
πλεονεκτήματα που προφέρουν υπόκεινται και σε ορισμένα μειονεκτήματα. Σύμφωνα με
το Roboshoer.com, (2007) από τη στιγμή που παρασκευάζονται από τον έμπορο, είναι
τόσο ενημερωμένα όσο ο έμπορος τα κάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες
στις ροές δεδομένων μπορεί να μην είναι η ίδιες όπως στην ιστοσελίδα εμπόρου, επίσης,
σε πολλές περιπτώσεις, οι έμποροι ενδέχεται να μη μπουν στον κόπο να συμπεριλάβουν
όλα τους τα προϊόντα στις ροές δεδομένων, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ δουλειά,
αλλά να επικεντρωθούν στα πιο δημοφιλή ή κερδοφόρα προϊόντα τους. Τέλος το
τελευταίο μειονέκτημα που αναφέρει το Roboshoer.com, (2007), σχετικά με τις ροές
δεδομένων είναι ότι κάθε μηχανή αναζήτησης έχει τη δική της μορφή ροής δεδομένων,
γεγονός που κάνει πολλή τη δουλειά για τους εμπόρους και σημαίνει επίσης ότι πρέπει
να υπάρξει μια σχέση μεταξύ της ιστοσελίδας και του εμπόρου, για την ομαλή ροή
δεδομένων που διατίθενται εκεί.

2.6. Επιχειρηματικά Μοντέλα Ιστοσελίδων Σύγκρισης Τιμών
Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών λειτουργούν ως συνεργάτες (affiliates). Σύμφωνα
με τους Chaffey et al., (2009) ως «affiliate» ορίζεται μια εταιρία, η οποία προωθεί έναν
έμπορο είτε μέσω ενός συστήματος προμήθειας, είτε άμεσα είτε μέσω ενός δικτύου
συνεργατών. Στα πλαίσια του συνεργατικού μάρκετινγκ (affiliate marketing), στο οποίο
δραστηριοποιούνται αυτές οι ιστοσελίδες μια ιστοσελίδα παραθέτει τον σύνδεσμο της
ιστοσελίδας της εταιρίας η οποία θέλει να προβληθεί, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες
της να το επισκεφτούν, λαμβάνοντας συνήθως κάποια προμήθεια ανάλογα με τις
πωλήσεις ή με το πλήθος των «κλικ» (Laudon & Traver, 2014; Chaffey et al., 2000).
Σύμφωνα με την έρευνα των Moraga-González και Wildenbeest (2011), υπάρχουν
τρία επιχειρηματικά μοντέλα. Στο πρώτο μοντέλο, το οποίο είναι και το πιο διαδεδομένο
τα ηλεκτρονικά καταστήματα πληρώνουν μια αμοιβή για να συμπεριληφθεί το
κατάστημά τους στην ιστοσελίδα. Τέτοιες αμοιβές πέρα από ένα σταθερό ποσό είναι η
χρέωση με το «κλικ» ή η χρέωση σε ποσοστό επί των πωλήσεων. Επίσης μπορούν να
υπάρξουν και άλλες χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η δυνατότητα τα καταστήματα να
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έχουν προτεραιότητα στη σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων. Στην Ελλάδα
συναντάται ο συνδυασμός αυτών των τρόπων όπου οι ιστοσελίδες χρεώνουν ένα πάγιο
ποσό για την ένταξη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ιστοσελίδα σύγκρισής τιμών
και έπειτα υπάρχει χρέωση ανά κλικ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του μοντέλου
αποτελούν οι ιστοσελίδες Skroutz.gr, η οποία χρεώνει 200€ (+48€ Φ.Π.Α) εφάπαξ
κόστος συμμετοχής, ελάχιστη αγορά αποθέματος 100€ και έπειτα η χρέωση γίνεται
ανάλογα με τα κλικ6 από 0,03€ έως 0,05€ ανάλογα με την κατηγορία7 και η ιστοσελίδα
BestPrice.gr, όπου χρεώνει τα καταστήματα με 100€ ως εφάπαξ κόστος ενεργοποίησης
και ελάχιστο ποσό αποθεματικού 50€, έπειτα η χρέωση γίνεται ανά κλικ με τις τιμές να
κυμαίνονται από 0,026€ έως 0,041€.
Στο δεύτερο επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με τους Moraga-González και
Wildenbeest (2011), η παροχή υπηρεσιών σύγκρισης προϊόντων και τιμών είναι δωρεάν
και για τους πωλητές και για τους αγοραστές, με την προϋπόθεση να διαφημίζουν τα
προϊόντα τους σε αυτές, από εκεί βγάζουν τα χρήματα. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα
αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου αποτελούν οι ιστοσελίδες Google Product Search
και Microsoft’s Bing Shopping.
Το τρίτο και τελευταίο μοντέλο που παραθέτουν οι Moraga-González και
Wildenbeest (2011), θέλει τους καταναλωτές να πληρώνουν συνδρομή στην ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών, με τις τιμές να κυμαίνονται ανάλογα με το τόπο κατοικίας τους, ενώ τα
ηλεκτρονικά καταστήματα συμπεριλαμβάνονται δωρεάν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών AngiesList.com8.

2.7. Είδη Ιστοσελίδων Σύγκρισης Τιμών
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιος σαφής διαχωρισμός σε είδη ιστοσελίδων
σύγκρισης τιμών. Θα μπορούσαν να γίνουν όμως, δύο κατηγοριοποιήσεις.
Η πρώτη κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να γίνει με βάση την προϊοντική ή
προϊοντικές κατηγορίες τις οποίες περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες. Οι περισσότερες
ιστοσελίδες εστιάζουν στην αναζήτηση και τη σύγκριση τιμών που αφορούν ένα είδος
προϊόντος όπως π.χ ασφάλεια αυτοκινήτου, αεροπορικά εισιτήρια, και άλλες σελίδες που

6

https://merchants.skroutz.gr/merchants
https://merchants.skroutz.gr/merchants/home/per_category
8
http://www.angieslistbusinesscenter.com/
7
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περιέχουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως το «scroutz.gr» ή το «bestprice.gr».
Αναλυτικότερα, τα είδη των ιστοσελίδων που συγκρίνουν τιμές όσον αφορά τα προϊόντα
είναι τα εξής:


Συγκρίσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες.



Συγκρίσεις τιμών σε καταστήματα.



Συγκρίσεις τιμών σε ξενοδοχεία.



Σύγκριση τιμών σε καταστήματα, ξενοδοχεία, εισιτήρια και ιστοσελίδες
προσφορών.



Συγκρίσεις προϊόντων από το υπουργείο Οικονομίας.



Συγκρίσεις τιμών σε σούπερ-μάρκετ.



Συγκρίσεις τιμών σε τραπεζικά προϊόντα.



Συγκρίσεις τιμών σε προϊόντα adsl και τηλεφωνία.



Συγκρίσεις τιμών στα καύσιμα.



Συγκρίσεις τιμών σε ασφαλιστικά πακέτα.



Σύγκριση τιμών σε ιατρικές υπηρεσίες.



Σύγκριση τιμών σε γραφικές τέχνες και εκτυπώσεις.
Η δεύτερη κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με βάση τον τρόπο

της συναλλαγής. Έτσι οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών θα μπορούσαν να χωριστούν σε
δυο κατηγορίες, αυτές που απαιτούν την ύπαρξη φυσικού καταστήματος για την
πραγματοποίηση της αγοράς και σε αυτές που η ύπαρξη φυσικού καταστήματος δεν
απαιτείται καθώς οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του διαδικτύου.
Συνεπώς, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών οι οποίες
πραγματοποιούν συγκρίσεις σε καύσιμα αυτοκινήτων, ή προϊόντα σούπερ-μάρκετ, όπως
το timimas.gr ή το fuelprices.gr ενώ στη δεύτερη ιστοσελίδες όπως το «skroutz.gr» ή το
«bestprice.gr» ή το «trivago.gr» μέσω των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να προβούν
σε διαδικτυακές αγορές.

2.8. Ιστοσελίδες Σύγκρισης Τιμών
Η πρώτη διαδικτυακή σελίδα σύγκρισης τιμών σύμφωνα με τον Smith (2002)
δημιουργήθηκε το 1995 από τον Jeff Leane. Σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
ιστοσελίδα greek-sites.gr9 η οποία λειτουργεί ως ηλεκτρονικός κατάλογος ονομάτων
9

http://www.greek-sites.gr/
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ιστοχώρων ελληνικών ιστοσελίδων10, υπάρχουν 17 ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, οι
οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) σύμφωνα με την κατάταξή
τους όπως αυτή δίνεται από την ιστοσελίδα greek-sites.gr.
Πίνακας 1: Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα11

Α/Α Ιστοσελίδα

Alexa Rank

1

skroutz.gr

1,661

2

bestprice.gr

11,338

3

trivago.gr

48,498

4

hotelscombined.gr

265,033

5

fuelprices.gr

390,982

6

snif.gr

438,347

7

shopnsave.gr

1,243,859

8

travelcompare.gr

2,792,448

9

hotelbase.gr

3,034,368

10

moocher.gr

3,067,388

11

gourounaki.gr

3,734,162

12

eprice.gr

4,833,593

13

gigagora.gr

5,087,235

14

cartvalue.gr

5,971,227

15

myshoer.gr

7,326,068

16

pricetag.gr

8,206,198

17

myprice.gr

50,000,000

Πέρα, όμως από τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, υπάρχουν και
άλλες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών στο διαδίκτυο, όπως οι ιστοσελίδες timimas.gr
(Thech IT., 2014) και supermarket.xo.gr (That’s Life, 2013), οι οποίες πραγματοποιούν
συγκρίσεις τιμών προϊόντων σούπερ-μάρκετ, και market insurancemarket.gr, η οποία
πραγματοποιεί συγκρίσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων (Thech IT., 2014).

10
11

http://www.greek-sites.gr/terms-of-use
http://www.greek-sites.gr/tags/istoselides-sygkrisi-timon
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Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για τις δημοφιλέστερες τρείς ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών.
Skroutz.gr
Η

ιστοσελίδα

σύγκρισης

τιμών

Skroutz.gr ιδρύθηκε το 200512, από μια
ομάδα
Εικόνα 1: Λογότυπο Skroutz.gr14

αποφοίτων

ηλεκτρολόγων

μηχανικών13, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το
2006, εξαγοράστηκε κατά το ήμισυ από τον

όμιλο Dionic AEBE (Εφημερίδα Ναυτεμπορική, 2006). Το όνομά τη ιστοσελίδας
οφείλεται στο γνωστό ήρωα της Disney σε μια «greeklish» εκδοχή, καθώς πίστευαν ότι
ελάχιστοι Έλληνες θα γνώριζαν το πώς γράφεται στα αγγλικά (Χριστοδούλου, 2015).
Αρχικά το Skroutz πραγματοποιούσε αναζητήσεις προϊόντων και συγκρίσεις τιμών
ανάμεσα σε 12 καταστήματα (Μάλλας, 2016), σήμερα στην πλατφόρμα υπάρχουν
περισσότερα από 2.000 καταστήματα και 11 εκατ. προϊόντα14. Η αρχική ιδέα αφορούσε
ένα «ρομποτάκι» το οποίο θα συνέλεγε τιμές προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων
και θα τις πρόβαλε σε μία νέα σελίδα15. Με την ιστοσελίδα να γίνεται ολοένα και πιο
δημοφιλής η παρέα τεσσάρων ατόμων σε ένα γκαράζ (Χριστοδούλου, 2015), σήμερα
απασχολεί 125 εργαζομένους από 33 που ήταν το 2011, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών
μέτρων με έσοδα για το 2015 6,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσία σε Τουρκία ως
www.alve.com από τον Μάρτιο του 2013 και τη Βρετανία ως www.scrooge.co.uk από
τον Σεπτέμβριο του 2015 (Μάλλας, 2016), έχοντας 6 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες
μηνιαίως, που είναι λίγο λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των χρηστών Ιντερνετ στη
χώρα μας (Γιαννάρου, 2016). Τον Ιούνιο του 2016 παρουσιάζει τη νέα του υπηρεσία
«έξυπνο καλάθι αγορών του Skroutz», με στόχο τη βελτίωση της «online shopping»
εμπειρίας των χρηστών της, με τη νέα αυτή υπηρεσία οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν
πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν το πιο συμφέρον «καλάθι» συνυπολογίζοντας τη
συνολική αξία των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος των
μεταφορικών, λαμβάνοντας υπόψιν δεδομένα που παρέχουν τα συνεργαζόμενα
καταστήματα, καθώς και τη δυνατότητα πληρωμής μέσω της ιστοσελίδας skroutz.gr (PC
Magazine, 2016).

12

https://www.skroutz.gr/blog/news
http://www.dionicgroup.com/gr/activity-fields/software/skroutz/
14
https://www.skroutz.gr/
15
http://www.skroutz.gr/blog/posts/314-10-chronia-skroutz-what-a-ride
13
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BestPrice.gr
Η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών «Bestprice.gr»
αποτελεί

την

εξελιγμένη

έκδοση

της

πρώτης

ιστοσελίδας του pathfinder η οποία δημιουργήθηκε το
2001 και πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη
πλατφόρμα αναζήτησης εύρεσης και σύγκρισης
προϊόντων, μετρώντας πάνω από δέκα χρόνια ζωής.
Σήμερα φιλοξενεί 1.254 ηλεκτρονικά καταστήματα, τα
οποία προβάλλουν συνολικά 5.075.426 προϊόντα. Τον

Εικόνα 2: Λογότυπο Best Price.gr16

Απρίλιο το BestPrice.gr εισήγαγε για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα το ενιαίο
καλάθι αγορών δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διευκολύνει την έρευνα
αγοράς του, επίσης δίνει τη δυνατότητα υποβολής παραγγελίας από διαφορετικά
ηλεκτρονικά καταστήματα, εντός της υπηρεσίας με ένα κλικ.17
Σύμφωνα με την εταιρία «SimilarWeb» η οποία πραγματοποιεί μετρήσεις
επισκεψιμότητας, τον πρώτο μήνα του έτους 2016, 2.700.000 χρήστες επισκέφτηκαν την
ιστοσελίδα του Bestprice.gr.18
Από τον Ιούνιο του 2016 η ιστοσελίδα BestPrice.gr παρουσίασε μια νέα λειτουργία,
το πρώτο Facebook Messenger Bot στην ελληνική αγορά, έτσι ο καταναλωτής έχει την
δυνατότητα να επισκεφθεί την σελίδα του «BestPrice.gr» στο Facebook ή να
χρησιμοποιήσει απευθείας την εφαρμογή του Messenger και στέλνει μήνυμα με το
ερώτημά του σχετικά με κάποιο προϊόν και θα λαμβάνει απάντηση σε φυσική γλώσσα
από το «bot» (Εφημερίδα Ναυτεμπορική, 2016β; Εφημερίδα Καθημερινή, 2016β).

Trivago.gr
Η Trivago.gr εστιάζεται στην ανάπτυξη καινοτομιών που αλλάζουν τα δεδομένα,
με σκοπό όχι μόνο τη βελτίωση των προϊόντων τους, αλλά και ολόκληρης της
τουριστικής βιομηχανίας19. Πιο συγκεκριμένα, η trivago είναι μια μηχανή σύγκρισης
τιμών ξενοδοχείων, η οποία πέρα από τη σύγκριση τιμών δωματίων δίνει και
16

http://www.bestprice.gr/
http://www.bestprice.gr/about
18
https://www.similarweb.com/website/bestprice.gr#referrals
19
http://company.trivago.gr/
17
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πληροφορίες

σχετικά

τουριστικά

αξιοθέατα,

προορισμούς

και

με

καταλύματα,
ταξιδιωτικούς

οποιαδήποτε

άλλη

πληροφορία η οποία συνδέεται με τα ταξίδια17.
Εικόνα 3: Λογότυπο της ιστοσελίδας trivago20

Οι περισσότεροι από 120 εκατομμύρια
ταξιδιώτες μηνιαίως που πραγματοποιούν

αναζήτηση ξενοδοχείου μέσω της trivago, έχουν δυνατότητα να κάνουν σύγκριση τιμών
ξενοδοχείων σε πάνω από 250 ιστοσελίδες κρατήσεων με περισσότερα από 1
εκατομμύριο ξενοδοχεία παγκοσμίως20. Η trivago μέσω ενός δικτύου πάνω από 950
συνεργατών, σε όλο κόσμο, στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων που κάνουν τον
«κόσμο» «πιο δίκαιο και προσιτό», έχοντας ως επίκεντρο τον καταναλωτή21.

2.8. Προγενέστερες Έρευνες Σχετικές με το Θέμα
Οι Bodur et al. (2015) πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό να εξετάσουν τον ρόλο
των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών. Ειδικότερα, πραγματοποίησαν τρεις έρευνες οι οποίες
ήταν διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Αρχικά, στην πρώτη έρευνα εξέτασαν την επίδραση
των αξιολογήσεων που φέρει διαδικτυακά ένας λιανοπωλητής στην αντίληψη του κοινού
αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων που προσφέρει στο φυσικό κατάστημα. Το δείγμα
αποτελούνταν από 63 προπτυχιακούς φοιτητές από πανεπιστήμιο του Καναδά, τα
δεδομένα συλλέχθηκαν με την βοήθεια ειδικής ιστοσελίδας καταχώρησης λιανοπωλητών
και προϊόντων (pricegrabber.com) και η επεξεργασία αυτών έγινε με ανάλυση ANOVA.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναζητήσεις των καταναλωτών στις ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών έχουν θετική επίδραση στις τελικές αποφάσεις τους στην αγορά ενός
προϊόντος, καθώς οι θετικές αξιολογήσεις των προϊόντων του λιανοπωλητή διαδικτυακά
φαίνεται να ενισχύουν την απόφαση αγοράς του προϊόντος, και αντίθετα. Στη δεύτερη
έρευνα, εξετάστηκε η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών όταν για χαμηλότερες
τιμές υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση προϊόντος. Το δείγμα αποτελούνταν από 113
προπτυχιακούς φοιτητές και η επεξεργασία αυτών έγινε με ανάλυση ANOVA. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το σχήμα της κατανομής των τιμών που προσφέρονται
διαδικτυακά από τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών τείνει να επηρεάζει μελλοντικές
αντιλήψεις. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θεωρούν πιο ελκυστικές τις τιμές προσφοράς

20
21

http://www.trivago.gr/
http://company.trivago.gr/about/
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όταν η κατανομή των τιμών είναι μονότροπη. Τέλος, η τρίτη έρευνα, εστίαζε στο κατά
πόσο η επίδραση του σχήματος της κατανομής συνεχίζει να υπάρχει όταν οι αξιολογήσεις
είναι ασυμβίβαστες, δηλαδή όταν η κατανομή δεν είναι μονότροπη. Το δείγμα
αποτελούνταν από 171 μέλη του δικτυακού τόπου MarketTools και η επεξεργασία των
δεδομένων έγινε με ανάλυση ANOVA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση αυτή
είναι εμφανώς μειωμένη όταν η κατανομή δεν είναι μονότροπη. Τα αποτελέσματα και
από τις τρεις έρευνες γενικότερα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο καταναλωτής επηρεάζεται
πολύ κατά την απόφαση της αγοράς από την χαμηλή τιμή που πληροφορείται από
ιστοσελίδες σύγκρισης. Παρόλα αυτά, ο παράγοντας της αξιολόγησης έχει μεγάλη
επίδραση, και για αυτό το λόγο όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην αξιολόγηση, η
φθηνότερη τιμή δεν αποτελεί πάντα τον πρωταρχικό στόχο του καταναλωτή.
Η έρευνα των Jung et al. (2014) διερευνά πως οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών
επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη τιμή και αξία των διαδικτυακών καταναλωτών σε
διάφορες κατηγορίες προϊόντων και σε διάφορα επίπεδα αντίληψης αυτών. Το δείγμα της
έρευνας αποτελούταν από 160 άτομα. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δεδομένα
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου και
ερωτήσεις με απαντήσεις σε κλίμακα σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών
όσον αφορά τη χρήση των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, ενώ η επεξεργασία αυτών έγινε
με ανάλυση MANCOVA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πληροφορίες για τις τιμές που
παρέχονται από μία ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις των
καταναλωτών στις τιμές αναφοράς, ανεξάρτητα από την κατηγορία του προϊόντος. Αυτό
όμως δεν ισχύει στην αντίληψη της αξίας, η οποία τείνει να διαφέρει ανάλογα με τον
τύπο του προϊόντος. Συγκεκριμένα, η χρήση των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών συμβάλει
στην δημιουργία σωστής αντίληψης για προϊόντα που δεν χρειάζεται να δοκιμαστούν
(π.χ. φορητούς υπολογιστές), αλλά όχι για τα προϊόντα που χρειάζονται να δοκιμαστούν
πριν αγοραστούν (π.χ. ρούχα). Σε αντίθεση με το προσδοκώμενο, η άποψη-πεποίθηση
που έχουν οι διαδικτυακοί αγοραστές σχετικά με την τιμή επηρεάζει τις αντιλήψεις τους
όσων αφορά τις τιμές και την αξία, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πληροφοριών που
παρέχονται από τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών.
Οι Chatterjee και Wang (2012) εξέτασαν την έκταση της προ-αγοραστικής
δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες τουρισμού αναφορικά με τη διάρκεια της
αναζήτησης και το μέγεθος των εναλλακτικών προμηθευτών που αναζητήθηκαν, καθώς
και τις επιπτώσεις της στην τάση αγοράς για πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και
κρατήσεις ξενοδοχείων. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα Comscore, η
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οποία διαθέτει εξατομικευμένα δεδομένα επισκεψιμότητας και συναλλακτικής
δραστηριότητας ιστοσελίδων, για υποψήφιους τουρίστες στο χρονικό διάστημα
Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2008. Το δείγμα αποτελούνταν από περισσότερα από 50.000
νοικοκυριά από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, καλύπτοντας δραστηριότητες αναζήτησης
καταναλωτών σε ποικίλες ιστοσελίδες αεροπορικών μεταφορών, ξενοδοχείων,
ενοικιάσεων αυτοκινήτων και «aggregators» (ιστοσελίδες οι οποίες συλλέγουν τα υπόαναζήτηση δεδομένα και τα παραθέτουν ή παραπέμπουν σε άλλες σελίδες μέσω
υπερσυνδέσμων).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι o αριθμός των

ανταγωνιστικών ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι καταναλωτές προκειμένου να
πραγματοποιήσουν συγκριτική αναζήτηση έχει θετική σχέση με την πιθανότητα αγοράς
αεροπορικών εισιτηρίων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ενώ αναφορικά με την
αναζήτηση ξενοδοχείων, η σχέση αυτή είναι αρχικά θετική και αργότερα αρνητική. Ο
συνολικός χρόνος συγκριτικής αναζήτησης σε ταξιδιωτικές ιστοσελίδες έχει θετική
σχέση με την πιθανότητα αγοράς υπηρεσιών ξενοδοχείου αλλά όχι για αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων ευρημάτων, η
έρευνα απέδειξε ότι αγορές αεροπορικών εισιτηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, και
διαμονή σε ξενοδοχεία είναι υψηλότερη σε «aggregators» από ότι στις ιστοσελίδες
παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα αφορούν
συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν
σημαντικά υψηλότερες διάρκειες αναζήτησης σε σχέση με τους νεότερους και
επισκέπτονται μικρότερο αριθμό ιστοσελίδων. To μέγεθος του νοικοκυριού έχει έντονη
θετική συσχέτιση με τη διάρκεια αναζήτησης για αεροπορικά εισιτήρια, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων και ξενοδοχεία. Τέλος, το εισόδημα των νοικοκυριών έχει σημαντικά
αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των ανταγωνιστικών ιστοσελίδων που θα
επισκεφθούν για συγκριτική αναζήτηση, όπως και στη διάρκεια αυτής.
Οι Park και Gretzel (2010) ασχολήθηκαν επίσης με την διερεύνηση της
διαδικτυακής καταναλωτικής συμπεριφοράς αναφορικά με την τάση χρήσης διάφορες
ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών. Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των εργαλείων
σύγκρισης αγορών επηρεάζεται από την τάση χρήσης αυτών, η οποία με τη σειρά της
επηρεάζεται από τον τρόπο λήψης αποφάσεων για τις διαδικτυακές αγορές. Τα δεδομένα
της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ενός εμπορικού διαδικτυακού πάνελ έρευνας, ενώ το
τελικό δείγμα αποτελούνταν από 355 άτομα που διερωτήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου.
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρήση διάφορων στατιστικών τεστ, όπως η
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ανάλυση παλινδρόμησης και ο έλεγχος υποθέσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ του τρόπου λήψης αποφάσεων και της
τάσης για αγορές έπειτα από σύγκριση. Οι καταναλωτές που κατέχονται από μια τάσης
τελειομανίας διέπονται από ανάγκη χρήσης σύγκρισης διαδικτυακών καταστημάτων
ώστε να έχουν τις «τέλειες» επιλογές. Παρομοίως, οι χρήστες που ψάχνουν καλή σχέση
μεταξύ ποιότητας και τιμής, τείνουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ώστε να βρουν
εναλλακτικές αγορές.
Η έρευνα των Broeckelmann και Groeppel-Klein (2008) διερευνά την επίδραση
που έχει η χρήση της ιστοσελίδας ενός λιανοπωλητή με σκοπό την σύγκριση της
διαδικτυακής τιμής με αυτή που έχει το ίδιο προϊόν στον φυσικό χώρο του καταστήματος.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση αυτή όταν οι χρήστες βρίσκονται
στο κατάστημα και επισκέπτονται την ιστοσελίδα μέσω κινητού τηλεφώνου. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2005 σε μια γερμανική πόλη
σε δείγμα 109 συμμετεχόντων, πριν αυτοί εισέλθουν σε ένα υπερκατάστημα
ηλεκτρονικών στο κέντρο της πόλης. Πριν από την έναρξη του πειράματος, οι ερευνητές
κατέγραψαν τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνταν στο κατάστημα ώστε να
γίνει η σύγκριση αυτών με τις τιμές για τα ίδια προϊόντα on-line. Στη συνέχεια,
σχεδιάστηκε μία κατάλληλη διαμορφωμένη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών για κινητά
τηλέφωνα (με την γλώσσα HTML), όπου δημιουργήθηκαν τρεις ξεχωριστές λίστες τιμών
(μία για κάθε ομάδα από τις τρεις που διαχωρίστηκε το δείγμα), τιμές 22% φθηνότερες
με τις τιμές των προϊόντων του καταστήματος, 5% φθηνότερες και 5% ακριβότερες. Για
την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική
ανάλυση. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τις διαφορές στην
τιμή των φυσικών καταστημάτων από τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και οι διαφορές
αυτές επηρεάζουν την εκτίμησή τους για την ανταγωνιστικότητα των τιμών του
καταστήματος, την εμπιστοσύνη τους και την αποδοχή στήριξης τους προς αυτό.
Επιπρόσθετα, όσο περισσότερη εμπειρία κατέχει ένας χρήστης ή και περισσότερες
ικανότητές ως προς το χειρισμό κινητών συσκευών, τόσο περισσότερο διατεθειμένος
είναι να χρησιμοποιήσει μία ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών στο φυσικό χώρο του σημείου
πώλησης. Τέλος, όσο περισσότερη εμπειρία και περισσότερες ικανότητές κατέχει ένας
χρήστης σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, όπως και όσο περισσότερο ενδιαφέρεται
για την εύρεση φθηνών τιμών, τόσο περισσότερο προτίθεται να χρησιμοποιήσει μία
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών κινητού τηλεφώνου στο σημείο πώλησης.
Μια έρευνα που ασχολήθηκε συγκεκριμένα με την μελέτη της χρήσης του
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Διαδικτύου, τις διαδικτυακές αγορές και τη χρήση ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών
αποκλειστικά από ηλικιωμένους είναι αυτή των Iyer και Eastman (2006). Η έρευνα
διεξήχθη με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου 24 ερωτήσεων σε άτομα ηλικίας 65 και
άνω, με τελικό δείγμα 190 άτομα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με παραγοντική
ανάλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περίπου το 83% του δείγματος έχει όντως
χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο, με συχνότερες αιτίες αρχικά την επικοινωνία με φίλους
και συγγενείς, δεύτερον για σκοπούς ενημέρωσης, τρίτον για διαδικτυακές αγορές,
τέταρτον για ψυχαγωγία και τέλος, για απόκτηση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Αναφορικά με την χρήση ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, η έρευνα κατέληξε ότι οι
ηλικιωμένοι με μια πιο θετική στάση προς το Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τέτοιες
ιστοσελίδες πολύ περισσότερο σε σύγκριση με εκείνους που έχουν λιγότερο θετική
στάση. Επίσης, οι ηλικιωμένοι που έχουν καλύτερες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών και πλοήγησης στο Διαδίκτυο είναι πρόθυμοι να τα χρησιμοποιούν για
σύγκριση τιμών. Τέλος, η έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της
ικανοποίησης των ηλικιωμένων σχετικά με τις δεξιότητες τους στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και της προθυμίας τους να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για σύγκριση τιμών.
O Tan (2003) διερεύνησε τον βαθμό στον οποίο δύο διάσημοι παράγοντες που
συμβάλουν στην λήψη διαδικτυακής αγοραστικής απόφασης, αυτός της διαλογής και
αυτός της ταξινόμησης- γνωστοί ως «φίλτρα», επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της
απόφασης του καταναλωτή στα πλαίσια των διαφόρων πληροφοριών που προσφέρουν οι
αναζητήσεις των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών. Η έρευνα εστιάζει σε τρεις κατηγορίεςοδηγούς αναζήτησης προϊόντων, τον βοηθό αναζήτησης προϊόντων με χρήση
υπερσυνδέσμων, τον οδηγό αναζήτησης με πληκτρολόγηση κριτηρίων και τον οδηγό
αναζήτησης με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Το δείγμα αποτελούνταν από
180 προπτυχιακοούς φοιτητές ενός πανεπιστημίου της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ η ανάλυση
των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση διάφορων στατιστικών εργαλείων, όπως η
ανάλυση MANOVA και η παραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
ότι αν τα εργαλεία σύγκρισης τιμών που περιλαμβάνουν την χρήση φίλτρων είναι
σύνθετα, η αποτελεσματικότητα της απόφασης δεν αυξάνεται, αν και αυτό δεν ισχύει
πάντα. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της
απόφασης είναι ο όγκος των πληροφοριών.
Οι Vijayasarathy και Jones (2001) διερεύνησαν την χρησιμότητα των ιστοσελίδωνβοηθών σύγκρισης για διαδικτυακές αγορές. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με
ελεγχόμενες πειραματικές διαδικασίες, ενώ το δείγμα αποτελούνταν από 124
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προπτυχιακούς φοιτητές ενός μικρού πανεπιστημίου των ΗΠΑ. Η επεξεργασία των
δεδομένων έγινε με τη χρήση στατιστικών εργαλείων με κυριότερο την ανάλυση
ANOVA. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, η πρώτη χρησιμοποιούσε ιστοσελίδαοδηγό (βοήθεια για αναζήτηση) διαδικτυακής αγοράς, ενώ η δεύτερη όχι. Οι
συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή
προσομοίωση αγοράς μιας τηλεόρασης και κατόπιν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια
αναφορικά με τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές. Τα αποτελέσματα
της μελέτης έδειξαν ότι η χρήση ενός διαδικτυακού βοηθού αναζήτησης αγορών έχει
επίδραση στις αντιλήψεις για τα προϊόντα στο διαδίκτυο, στις δραστηριότητες
αναζήτησης, στην εμπιστοσύνη του αγοραστή, καθώς και στις προτιμήσεις του στα
προϊόντα, ενώ τείνει να μειώνει τον χρόνο λήψης της αγοραστικής απόφασης.
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3.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι παράγοντες, οι οποίοι
επηρεάζουν την πρόθεση κάποιου χρήστη του διαδικτύου να χρησιμοποιήσει μια
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να
εκπληρωθεί ο σκοπός της έρευνας, βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ταιριάζουν με
τον σκοπό της έρευνας και έχουν χωριστεί σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ιστοσελίδων
σύγκρισης τιμών, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά την εξοικείωση του ερωτώμενου με
τη χρήση του διαδικτύου και την εμπειρία του στις διαδικτυακές αγορές. Από τους
προαναφερθέντες παράγοντες προκύπτει ένα μοντέλο παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν
την πρόθεση κάποιου χρήστη του διαδικτύου να χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών.

3.2. Η Εξαρτημένη Μεταβλητή
3.2.1. Πρόθεση Χρήσης Ιστοσελίδας Σύγκρισης Τιμών
Ο ψυχολόγος Ajzen (1991), ορίζει τις προθέσεις ως δείκτες του πόσο σκληρά
διατίθενται οι άνθρωποι να προσπαθήσουν και πόση προσπάθεια σχεδιάζουν να
καταβάλουν, στην προσπάθεια τους αυτή. Σύμφωνα με τους Eagly και Chaiken (1993),
ως πρόθεση ορίζεται η δέσμευση, το σχέδιο ή η απόφαση ενός ατόμου να προβεί σε
κάποια ενέργεια ή σε επίτευξη κάποιου στόχου. Η πρόθεση συμπεριφοράς είναι ο πιο
ισχυρός προγνωστικός δείκτης της συμπεριφοράς και προηγείται αυτής (Ajzen, 2002),
ενώ σύμφωνα με τους Wang, et al., (2015) είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της
πρόθεσης. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την πρόβλεψη προθέσεων και συμπεριφορών
σχετικά με τεχνολογίες πληροφορίας, είναι το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής
(Technological Acceptance Model – TAM) του Davis (1989), το οποίο χρησιμοποιείται
σε πολλές εμπειρικές έρευνες και εξηγεί με συνέπεια ένα σημαντικό ποσοστό της
διακύμανσης, συνήθως περίπου 40% ως προς την πρόθεση χρήσης και τη συμπεριφορά
(Venkatesh και Davis, 2000).
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν την πρόθεση κάποιου χρήστη. Σύμφωνα με την έρευνα της Mahlke (2002),
οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν κάποιον χρήστη του διαδικτύου να επιχειρήσει να
χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα είναι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της
ιστοσελίδας, η ευκολία της χρήσης της, η αντιλαμβανόμενη ηδονική ποιότητα και η
αντιλαμβανόμενη οπτική ελκυστικότητα της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τους Hartono et
al., (2014), η πρόθεση κάποιου χρήστη του διαδικτύου να χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα
ηλεκτρονικού εμπορίου επηρεάζεται από την αντίληψη του χρήστη σχετικά με την
ασφάλεια, την αντιλαμβανόμενη από το χρήστη χρησιμότητα της ιστοσελίδας αυτής και
τέλος από τη στάση του χρήστη απέναντι στις διαδικτυακές αγορές. Σύμφωνα με τους
Moon και Kim (2001) η πρόθεση χρήσης κάποιας ιστοσελίδας επηρεάζεται από την
ευκολία χρήσης της, από την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητά της στον χρήστη και από τη
στάση του χρήστη προς τη χρήση της. O van der Heijden, (2003) στην έρευνά του βρήκε
ότι η πρόθεση χρήσης επηρεάζεται από τη στάση του χρήστη απέναντι στη χρήση της,
από την αντιληπτή χρησιμότητά της και τέλος από την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης
της. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Udo et al., (2010), η πρόθεση
επηρεάζεται αρνητικά από τον αντιλαμβανόμενο από τον χρήστη κίνδυνο, ενώ δέχεται
άμεση επιρροή από την ποιότητα της υπηρεσίας της ιστοσελίδας και την ικανοποίηση
του χρήστη, η οποία δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ της πρόθεσης και της ποιότητας της
διαδικτυακής υπηρεσίας. Η έρευνα των Chiu, et al., (2005), έδειξε ότι οι παράγοντες της
εύκολης συνδεσιμότητας με την ιστοσελίδα, της διαδραστικότητας, της διάθεσης για
παιχνίδι μέσω της σχεδίασης της ιστοσελίδας και μάθησης έχουν θετικές επιπτώσεις στην
συμπεριφορική πρόθεση του καταναλωτή για αναζήτηση κάποιου προϊόντος ή
υπηρεσίας. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Ahn, et al, (2007), πάνω στην πρόθεση
χρήσης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου, βρήκαν ότι η πρόθεση χρήσης
ηλεκτρονικού εμπορίου συνδέεται θετικά με το αίσθημα της χαράς και της απόλαυσης,
που θα νοιώσει ο χρήστης. Οι Chuan-Chuan et al., (2000), βρήκαν ότι η πρόθεση κάποιου
χρήστη να επαναλάβει την χρήση μιας ιστοσελίδας επηρεάζεται από την προτίμηση του
χρήστη, από την χρησιμότητά της ιστοσελίδας, την ευκολία της χρήσης της, την ποιότητα
των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν, τον χρόνο ανταπόκρισης της ιστοσελίδας
και την ευκολία πρόσβασης σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Tέλος σημαντικό
ρόλο στην πρόθεση συμπεριφοράς του καταναλωτή, σύμφωνα με τους Cho και YounKyung (2012) παίζει και η σχεδίαση της ιστοσελίδας.
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3.3. Οι Ανεξάρτητες Μεταβλητές
3.3.1. Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης
Σύμφωνα με τον Davis, (1989), ο οποίος ανέπτυξε το Μοντέλο Τεχνολογικής
Αποδοχής (ΤΑΜ) η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης αναφέρεται στον βαθμό τον οποίο
πιστεύει κάποιος ότι χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα θα είναι
απαλλαγμένος από την προσπάθεια και αποτελούν έναν καθοριστικής σημασίας
παράγοντα στην εξήγηση της διακύμανσης στην πρόθεση των χρηστών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ευκολία της χρήσης μιας ιστοσελίδας είναι από
τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους χρήστες του διαδικτύου. Σύμφωνα με
αρκετές μελέτες η ευκολία χρήσης επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την πρόθεση, τόσο
άμεσα, όσο και έμμεσα μέσω της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας (Chen και Teng,
2013; Venkatesh και Davis, 2000; Venkatesh, 2000; Venkatesh και Morris, 2000). Η
ευκολία χρήσης έχει βρεθεί ότι επηρεάζει την πρόθεση του χρήστη σε έρευνες τόσο που
σχετίζονται με τη χρήση κάποιας ιστοσελίδας γενικά (Mahlke, 2002; Moon και Kim
2001; van der Heijden, 2003; Chuan-Chuan Lin, και Lu 2000) όσο και σε ιστοσελίδες
που αφορούν ηλεκτρονικές αγορές (Abdeldayem, 2010; Ahn, et al, 2007; Wallace και
Barkhi, 2007; Griffith, 2005) και σε ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής (Cheng, et al., 2006), αλλά και σε ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες
ανταλλαγής μηνυμάτων (Wang et al., 2004). Σε έρευνα των Smith et al., (2013) σε τρία
διαφορετικά κράτη, τη Νορβηγία, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α., βρήκαν ότι μόνο στις
Η.Π.Α. βρέθηκε να επηρεάζει η ευκολία χρήσης την πρόθεση για διαδικτυακή αγορά,
Ενώ σε έρευνα των (Jackson, Yi και Park, 2013) η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης δεν
βρέθηκε να έχει κάποια σημαντική επίδραση στην πρόθεση συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τους Wallace και Barkhi, 2007 εάν η ιστοσελίδα η οποία προτίθεται
να χρησιμοποιήσει κάποιος είναι εύκολη στη χρήση τότε θα αλληλοεπιδρά περισσότερο
με αυτή. Επίσης η ευκολία χρήσης σύμφωνα με τους Flavia´n et al. (2006) επιδρά θετικά
στην αφοσίωση των καταναλωτών απέναντι στην ιστοσελίδα.
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Υ1: Η αντιλαμβανόμενη από τους χρήστες ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας, επιδρά
θετικά στην πρόθεσή τους να τη χρησιμοποιήσουν.
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3.3.2. Εγκυρότητα Πληροφοριών
Όσο ο παγκόσμιος ιστός συνεχίζει να αποκτά δημοτικότητα, η πρόσβαση σε
σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο γίνεται πιο δύσκολη (Lin et al., 2010). Όταν κάποιος
πρόκειται να πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές, είναι δύσκολο να αξιολογήσει τις
πληροφορίες που του παρέχει ο πωλητής (Lu, Fan και Zhou, 2016). Σύμφωνα με τους
Tseng και Fogg (1999) οι αξιόπιστες πληροφορίες είναι πιστευτές. Ένας από τους λόγους
για τον οποίο οι χρήστες πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου, είναι λόγω των
πλούσιων πληροφοριών που μπορούν να βρουν (Chiu, et al., 2012), καθώς βρίσκονται
ένα κλικ μακριά από τη λήψη πληροφοριών οι οποίες θα είναι εκτενείς και υψηλής
ποιότητας (To et al., 2007) και αναλόγως την ποιότητα των πληροφοριών που θα βρουν
θα κληθούν να κρίνουν εάν η ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για να πραγματοποιήσουν την
αγορά που επιθυμούν (Kim et al., 2008).
Οι Hoffman και Novak (1996) όρισαν την «πληροφορικότητα» («informativness»),
ως την ικανότητα μιας ιστοσελίδας να κάνει τις πληροφορίες διαθέσιμες στους
επισκέπτες. Σύμφωνα με τους Kim et al., (2008) η ποιότητα των πληροφοριών μπορεί να
θεωρηθεί ως η γενική τους αντίληψη, σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια των
πληροφοριών μιας ιστοσελίδας τόσο όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες όσο και
τη διαδικασία για τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής συναλλαγής. Σύμφωνα με τους Yang
et al., (2005) οι πληροφορίες προϊόντος αφορούν την ποιότητα των πληροφοριών που
έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πλούσιες πληροφορίες αποτελούν κύριο προνόμιο
των διαδικτυακών αγορών καθώς μπορούν να βοηθήσουν τους αγοραστές να πάρουν μια
απόφαση (To et al., 2007).
Σύμφωνα με την έρευνα των Chen et al., (2012) η ποιότητα των πληροφοριών
επηρεάζει την επιθυμία του καταναλωτή στο να προβεί σε αγορά, καθώς σύμφωνα και
με τους Kim et al., (2008) παίζει βασικό ρόλο στη πρόθεση των καταναλωτών. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από πολλές προγενέστερες μελέτες (Aghekyan-Simonian et al., 2012;
Lee και Kozar, 2012; Ranganathan και Ganapathy, 2002)
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνει την αϋλότητα των υλικών προϊόντων
(Nepomuceno et al., 2014) και σε περίπτωση που ο καταναλωτής αντιληφθεί ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται είναι λανθασμένες, ίσως χάσει την εμπιστοσύνη του σε
αυτές. Η εμπιστοσύνη σε μια ιστοσελίδα παίζει σημαντικό ρόλο στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, καθώς οι καταναλωτές είναι απίθανο να προβούν σε διαδικτυακές αγορές, όταν
δεν εμπιστεύονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (Kim et al., 2008). Έτσι δημιουργείται
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αντιλαμβανόμενος από τον καταναλωτή κίνδυνος σχετικά με το προϊόν, ο οποίος είναι
πολύ πιθανό να αυξηθεί όταν οι επιθυμητές για το προϊόν πληροφορίες είναι
περιορισμένες (Forsythe και Shi, 2003).
Συνεπώς, μία καλή ιστοσελίδα αναζήτησης, θα πρέπει να εστιάζει στην παροχή
πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει (Mazaheri et
al., 2012).
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Υ2: Η ορθότητα και η ενημερότητα των πληροφοριών των υπό αναζήτηση αγαθών
επιδρά θετικά στην πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών.

3.3.3. Αντιλαμβανόμενη Αξία Συναλλαγών
Σύμφωνα με τους Chiu et al., (2012) οι αγοραστές πραγματοποιούν διαδικτυακές
αγορές, επειδή αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ευκολίας, της ευρείας γκάμας
προϊόντων, των πλούσιων πληροφοριών για το προϊόν και της εξοικονόμησης χρημάτων.
Οι καταναλωτές ανησυχούν γενικά για το κόστος αγοράς ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας (Atchariyachanvanich et al., 2008). Η εξοικονόμηση χρημάτων, αποτελεί
βασικό πόλο έλξης για τους διαδικτυακούς αγοραστές, καθώς το διαδίκτυο καθιστά
ευκολότερη τη σύγκριση τιμών και ως εκ τούτου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
απόκτηση προϊόντων φθηνότερα για τους αγοραστές (Soscia et al., 2010). Οι φθηνές
τιμές και οι προωθητικές ενέργειες μπορούν να θεωρηθούν από κοινού ως εξοικονόμηση
χρημάτων (Chiu et al., 2012).
Η αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών βασίζεται στη θεωρία ανταλλαγής του
Thaler (1983; 1985), όπου η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα αποτελείται από δυο
γνωστικές διαδικασίες, η μία εκ των οποίων είναι η χρησιμότητα της συναλλαγής, η
οποία αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής που έχει θέσει ο καταναλωτής με την
τιμή αγοράς. Η αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών αποτελεί την μία από τις δύο αξίες
που συντελούν την συνολική αντιλαμβανόμενη αξία (Monroe και Chapman, 1987;
Grewal et al., 1998; Monroe, 1990). Η αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών ορίζεται στην
βιβλιογραφία ως τα θετικά συναισθήματα και η ικανοποίηση του καταναλωτή, να
επωφεληθεί από προσφορές που θα βρει (Grewal et al., 1998; El-Adly και Eid, 2015). Σε
διαδικτυακό περιβάλλον ενισχύεται λόγω της ικανότητας που προσφέρει το διαδίκτυο να
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αναζητήσει καλύτερες προσφορές και να βρει την καλύτερη τιμή, κοντά σε αυτήν που
έχει θέσει ο ίδιος (Grewal et al., 2003). Σύμφωνα με τους Grewal et al. (1998) η
αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών σχετίζεται θετικά με την με την επιθυμία κάποιου να
προβεί σε αγορά από έναν συγκεκριμένο πωλητή.
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Υ3: Η εύρεση καλύτερων οικονομικών όρων-προσφορών επιδρά θετικά στην
πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

3.3.4. Αντιλαμβανόμενη Αξία Κτήσης
Η αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης βασίζεται στην θεωρία ανταλλαγής του Thaler
(1983;1985), αποτελώντας τον δεύτερο τύπο χρησιμότητας στις αγορές των
καταναλωτών. Σύμφωνα λοιπών με τον Thaler (1985), η χρησιμότητα της απόκτησης
αντιπροσωπεύει το οικονομικό κέρδος ή ζημία μιας αγοράς, πιο συγκεκριμένα, η
χρησιμότητα της κτίσης ισούται με τη χρησιμότητα από την συναλλαγή μείον την τιμή
αγοράς του αγαθού. Η αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης αποτελεί μαζί με την
αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών, την αντιλαμβανόμενη αξία (Monroe και Chapman,
1987; Grewal et al., 1998; Monroe, 1990). Βάσει της βιβλιογραφίας η αντιλαμβανόμενη
αξία κτήσεως ορίζεται ως το καθαρό κέρδος των αγοραστών από την απόκτηση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας που αντιπροσωπεύει ένα πιο παγκόσμιο και διαχρονικό είδος
αξίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την τιμή όσο και την ποιότητα (Grewal et al., 1998).
H αξία κτήσεως ενισχύεται από την ικανότητα του διαδικτύου να παρέχει
μεγαλύτερη εμβέλεια και πρόσβαση, ευκολία σύγκρισης αγορών με την παροχή
λεπτομερών πληροφοριών για το προϊόν και τις τιμές, ανώτερες τεχνικές και πολυμεσικές
πηγές εξυπηρέτησης και υποστήριξης (Grewal et al., 2003). Πολλές έρευνες, όπως αυτές
των Grewal et al. (1998) και Monroe et al. (1987) φανερώνουν θετική σχέση ανάμεσα
στην αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης και την πρόθεση κάποιου να αγοράσει. Επίσης έχει
βρεθεί ότι επιδρά θετικά και στην ικανοποίηση σε διαδικτυακό περιβάλλον (AudrainPontevia, et al.,, 2013).
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
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Υ4: Η σχέση μεταξύ της τιμής αγοράς και της αξίας των προϊόντων/υπηρεσιών επιδρά
θετικά στην πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης
τιμών.

3.3.5. Αντιλαμβανόμενη Εικόνα Ιστοσελίδας
Ο Keller (1993) όρισε την εικόνα της μάρκας ως την αντίληψη που επικρατεί
σχετικά με την μάρκα στη μνήμη του καταναλωτή. Η εικόνα της μάρκας περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που συνδέονται με την μάρκα και την κάνουν πιο
διακριτή, διακρίνοντας έτσι την προσφορά της επιχείρησης από τον ανταγωνισμό
(Webster και Keller, 2004). Ο Martineau, (1958) τόνισε πώς η εικόνα είναι ο τρόπος με
τον οποίο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται τις λειτουργικές ιδιότητες και τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του καταστήματος. Κατά τους Bloemer και De Ruyter
(1998), η εικόνα αποτελεί συγκρότημα των συνολικών αντιλήψεων των καταναλωτών
για τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης.
Η εικόνα μιας ιστοσελίδας ορίστηκε από τους Yang και Chen (2007), ως η
αντίληψη των καταναλωτών για ένα δικτυακό τόπο, όπως αυτή αντανακλάται από
ενώσεις που σχετίζονται με την ιστοσελίδα της (συμπεριλαμβανομένων των υποιστοσελίδων) που μένουν στη μνήμη. Η εικόνα επιχείρησης (καταστήματος) ορίζεται από
τον Martenson, (2007), ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα του πώς αντιλαμβάνονται το
λιανοπωλητή ως ένα εμπορικό σήμα, τα εμπορικά σήματα του κατασκευαστή και τα
εμπορικά σήματα του καταστήματος. Επίσης προσθέτει ότι η εταιρική εικόνα βασίζεται
σε αυτό που οι άνθρωποι συνδέουν με την εταιρεία ή το σύνολο των πληροφοριών
(αντιλήψεις, συμπεράσματα και πεποιθήσεις) σχετικά με την εταιρία, που έχουν οι
άνθρωποι. Η εταιρική μάρκα είναι ένα πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, που είναι
δύσκολο να μιμηθεί, και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη συνεχώς αυξανόμενης
χρηματοοικονομικής απόδοσης (Roberts και Dowling, 2002).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η εικόνα ενός καταστήματος μπορεί να επηρεάσει
την πρόθεση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών μέσω της αφοσίωσης (Wu, 2011;
Merrilees και Miller, 2001) αλλά και της ικανοποίησης (Wu, 2011; Martenson, 2007).
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Y5: Όσο καλύτερη εικόνα/αντίληψη έχουν οι χρήστες σχετικά με μία ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών τόσο πιο πιθανό είναι να προβούν στη χρήση της.
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3.3.6. Επιρροή από Αξιολογήσεις Χρηστών
Οι αγοραστές όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές, είναι δύσκολο να
επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες των πωλητών (Lu et al., 2016). Οι Lee και Koo (2012)
έδειξαν ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο καταναλωτές από ότι εταιρίες
και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που τους παρέχονται από
συναδέλφους τους καταναλωτές προκειμένου να αξιολογούν τα προϊόντα/υπηρεσίες πριν
πάρουν μια απόφαση για συναλλαγή. Η έλευση και η ανάπτυξη του διαδικτύου έφερε
επανάσταση στην από στόμα σε στόμα επικοινωνία (Dellarocas, 2003), καθώς η
ανάπτυξη νέων καναλιών τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει γόνιμο το έδαφος για την
ηλεκτρονική από στόμα σε στόμα επικοινωνία (eWOM) (Cheung και Thadani, 2012),
επιτρέποντας στους καταναλωτές να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν συμβουλές μέσω
διαδικτυακών αξιολογήσεων σχετικά με θέματα αγορών (Cheung και Lee, 2012). Οι
διαδικτυακές αξιολογήσεις είναι μια διάχυτη μορφή της ηλεκτρονικής από στόμα σε
στόμα πληροφόρησης (Plotkina και Munzel, 2016). Οι Hennig-Thurau et al. (2004),
όρισαν την από στόμα σε στόμα επικοινωνία ως οποιαδήποτε θετική ή αρνητική δήλωση
από μελλοντικούς, τωρινούς, ή πρώην πελάτες σχετικά με ένα προϊόν ή μια εταιρεία που
έχει τεθεί στη διάθεση ανθρώπων και ιδρυμάτων μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τους
Litvin et al. (2008) ως ηλεκτρονική από στόμα σε στόμα επικοινωνία, ορίζονται όλες οι
ανεπίσημες ανακοινώσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές μέσω της τεχνολογίας με
βάση το διαδίκτυο και σχετίζονται με τη χρήση ή τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων
αγαθών και υπηρεσιών, ή των πωλητών τους. Η από στόμα σε στόμα επικοινωνία είναι
ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία και έχει φέρει μεγάλες
αλλαγές στις ζωές των ατόμων-καταναλωτών (Baber et al., 2016). Ένα από τα κυριότερα
μέσα που βοήθησε στην ανάπτυξη αυτής της μορφής επικοινωνίας, είναι οι ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης (Erkan και Evans, 2014; Jalilvand και Samiei, 2012), οι οποίες
επιτρέπουν στους ανθρώπους να ανταλλάσσουν γνώμες και εμπειρίες για προϊόντα και
υπηρεσίες με φίλους και γνωστούς τους (Erkan και Evans, 2016; Yoo, et al., 2015; Chu
και Kim, 2011). Πέρα όμως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καταναλωτές
χρησιμοποιούν και blogs, μηχανές αναζήτησης, κοινότητες στο διαδίκτυο, συστήματα
αξιολογήσεων και σε απευθείας ανταλλαγή μηνυμάτων για τη συλλογή και τη διάδοση
πληροφοριών (Yoo, et al., 2015).
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Η από στόμα σε στόμα επικοινωνία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο
σημαντικούς πόρους της μετάδοσης πληροφοριών (Jalilvand και Samiei, 2012, 2012;
Jalilvand et al., 2011) και η ηλεκτρονική της μορφή, θεωρείται εδώ και πολύ καιρό ένα
ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ (Zhang, et al., 2010). Προγενέστερες μελέτες στο πεδίο της
ηλεκτρονικής από στόμα σε στόμα επικοινωνίας, έχουν δείξει ότι επηρεάζει τις προθέσεις
των καταναλωτών (Erkan και Evans, 2016; See-To και Ho, 2014; Cheung και Thadani,
2012; Jalilvand και Samiei, 2012). Η από στόμα σε στόμα πηγή πληροφόρησης είναι
πιθανό να γίνει αντιληπτή ως πιο χρήσιμη από τους καταναλωτές με υψηλή ευαισθησία
στην ενημερωτική επιρροή από πηγές όπως από ουδέτερους-τρίτους και κατασκευαστέςπωλητές (Chen et al., 2016).
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Y6: Οι θετικές αξιολογήσεις που βρίσκει ένας χρήστης στο διαδίκτυο σχετικά με
μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, επιδρούν θετικά στην πρόθεσή του να τη
χρησιμοποιήσει.

3.3.7. Ικανοποίηση από τη Χρήση της Ιστοσελίδας
Η ικανοποίηση κατά τους Anderson et al., (1994), αναφέρεται ως μια συνολική
αξιολόγηση βασισμένη στο σύνολο της αγοράς και στην καταναλωτική εμπειρία ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τον Olivier (1981), η
ικανοποίηση ορίζεται ως η αξιολόγηση της έκπληξης που είναι εγγενής με την απόκτηση
του προϊόντος ή/και την εμπειρία της κατανάλωσης. Όσον αφορά την ικανοποίηση σε
διαδικτυακό περιβάλλον ή όπως την αναφέρουν «e-satisfaction», οι Anderson και
Srinivasan (2003), ορίζεται η ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με την προηγούμενη
αγοραστική εμπειρία που είχε με ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η
ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί ένα βασικό συστατικό στις οικονομικές επιδόσεις μιας
επιχείρησης (Pau και Quester, 2006). Όντας ένας καταναλωτής ικανοποιημένος από μία
υπηρεσία ή από ένα προϊόν είναι πιο πιθανό να προβεί σε αγορά και άλλη φορά (Lee, et
al., 2009). Επίσης, η ικανοποίηση του καταναλωτή σύμφωνα με πολλές έρευνες σε
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επιδρά θετικά και στην αφοσίωσή του (Wu και Hsu, 2015; A
Ahmad Al-Hawari, 2014; Chiu et al., 2009; Faullant 2008). Ως αφοσίωση σε διαδικτυακό
περιβάλλον ορίζεται η ικανοποίηση του πελάτη με μια ηλεκτρονική επιχείρηση, με
αποτέλεσμα να επαναλάβει την αγορά και να σχολιάσει θετικά την όλη του εμπειρία
(Srinivasan και Anderson, 2003).
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Η ικανοποίηση του καταναλωτή έχει να κάνει με όλη την καταναλωτική εμπειρία,
όπως αυτήν την όρισαν οι (Constantinides et al., 2010), από τη διάδραση με την
ιστοσελίδα μέχρι και την αναμονή για το προϊόν. Στην παρούσα έρευνα λόγω του
γεγονότος ότι δεν μπορούν πραγματοποιηθούν αγορές απευθείας από τον τύπο των
ιστοσελίδων που εξετάζονται επικεντρωνόμαστε στην ικανοποίηση που προέρχεται από
την καθαυτή ιστοσελίδα (Jeong et al., 2009). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που συνδέονται με την ικανοποίηση όπως ο καλός σχεδιασμός και
αισθητική της ιστοσελίδας (Cyr, 2008; Shukla, 2014; Wolfinbarger και Gilly, 2003), η
ευκολία στη χρήση της (Flavián et al., 2006; Abdinnour-Helm et al., 2005) και κυρίως η
ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών Gounaris et al., (2010), καθώς όταν είναι αυτή
υψηλή οδηγεί στην υψηλή ικανοποίηση (Ganguli και Roy, 2011).
Σύμφωνα με τον Bhattacherjee, (2001) στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, η
ικανοποίηση είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για την συνέχιση των προθέσεων
των χρηστών, ενώ σύμφωνα με τους Devaraj et al. (2002) η ικανοποίηση στο πλαίσιο του
ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προτίμησης καναλιού
πελατών. Τέλος η ικανοποίηση του καταναλωτή σε διαδικτυακό περιβάλλον συνδέεται
θετικά με την πρόθεσή του να την επισκεφθεί ξανά (Moon, 2016; Belanche, et al., 2012)
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Y7: Η ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση κάποιας ιστοσελίδας σύγκρισης
τιμών επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους να τη χρησιμοποιήσουν και πάλι.

3.3.8. Αντιλαμβανόμενή Εμπειρία από τη Χρήση του Διαδικτύου
Σύμφωνα με τους Montoya-Weiss et al., (2003) η γενική εμπειρία του καταναλωτή
με το διαδίκτυο αναφέρεται στη γνώση και την εμπειρία των καταναλωτών με το
διαδίκτυο. Οι Hölscher και Strube, (2000) όρισαν την εμπειρία κάποιου στο διαδίκτυο ως
ένα είδος επάρκειας των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την
αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού και άλλων πηγών του διαδικτύου με επιτυχία για την
επίλυση προβλημάτων πληροφοριών. Η εμπειρία κάποιου στη χρήση του διαδικτύου
είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου (Román και
Cuestas, 2008; Helander και Khalid, 2000) καθώς επιδρά τόσο στις αγορίστικές τους
προθέσεις όσο και στην αξιολόγηση των καταναλωτών για την ιστοσελίδα (Helander and
Khalid, 2000) καθώς και στην εμπιστοσύνη τους προς το κατάστημα (Bart et al., 2005).
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Σύμφωνα με τους Elliot και Fowell (2000), η εμπειρία των καταναλωτών με το διαδίκτυο
οδηγεί στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι Geranis et al., (2015) βρήκαν ότι η χρήση του διαδικτύου επιδρά θετικά στην
πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά μέσω του
διαδικτύου. Σύμφωνα με τους Dennis et al. (2002), οι νεότεροι ηλικιακά άνθρωποι
τείνουν να είναι πιο καταρτισμένοι στο διαδίκτυο σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους, οι
οποίοι έχουν λιγότερες γνώσεις σχετικά με τεχνολογίες διαδικτύου (Reisenwitz et al.,
2007).
Ένας έμπειρος χρήστης του διαδικτύου είναι πιο πιθανό να έχει μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο από έναν αρχάριο (Bart et al., 2005). Ενώ, άτομα με
μεγαλύτερα επίπεδα εμπειρίας στο διαδίκτυο θα ψάξουν πληροφορίες στο διαδίκτυο με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από όσους δεν έχουν πολύ εμπειρία (Frías et al., 2008).
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Y8: Όσο πιο έμπειρος θεωρεί ότι είναι ένας χρήστης του διαδικτύου τόσο πιο
πιθανό είναι να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

3.3.9. Εξοικείωση με τις Διαδικτυακές Συναλλαγές
Μία απόφαση για επανάληψη διαδικτυακής αγοράς διαμορφώνεται βάσει
αξιολογικών αποφάσεων που προέρχονται από εμπειρίες κατανάλωσης του παρελθόντος
που υποστηρίζουν την επίτευξη των αγοραστικών στόχων (Chiu et al., 2014). Μια τυπική
διαδικτυακή εμπειρία αγοράς περιλαμβάνει πολλαπλές επισκέψεις στην ιστοσελίδα,
μέσω της οποίας ο καταναλωτής επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν,
πριν τελικά κάνει μια αγορά (Mallapragada, et al., 2016). Όμως η αγορά αυτή καθ’ αυτή
που περιλαμβάνει και τη χρήση διαφόρων «web-based» εργαλείων υποστήριξης
αποφάσεων για την αναζήτηση, τη σύγκριση και την ανάλυση των προϊόντων και
υπηρεσιών στο διαδικτυακό περιβάλλον, έχει θετική επίδραση στην αντίληψη και
αξιολόγηση των προϊόντων στο διαδίκτυο (Wan et al., 2012). Σύμφωνα με τον Wan et al
(2012) προηγούμενη εμπειρία διαδικτυακών αγορών επηρεάζει σημαντικά το πώς οι
καταναλωτές αντιλαμβάνονται την αβεβαιότητα της ποιότητας των προϊόντων και την
αξιοπιστία τους.
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Πολλές έρευνες έχουν αποκαλύψει θετική συσχέτιση μεταξύ της εξοικείωσης με
την αγοραστική εμπειρία στο διαδίκτυο και της πρόθεσης για πραγματοποίηση αγοράς
(Geranis et al., 2015; Ling et al., 2010; Chen και Barnes, 2007). Οι καταναλωτές με
περισσότερη αγοραστική εμπειρία έχουν ισχυρότερη πρόθεση να προβούν σε
διαδικτυακές αγορές από αυτούς που δεν έχουν τόση εμπειρία (Ling, et al, 2010). Οι Wan
et al., (2012) βρήκαν ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία στις διαδικτυακές αγορές έχει
κάποιος, αισθάνεται πιο σίγουρος σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ανεξαρτήτου
ηλικίας. Αγοραστές με μεγαλύτερη διαδικτυακή εμπειρία αγορών είναι σε θέση να
λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς με λιγότερες πληροφορίες από ό, τι τα άτομα με λιγότερη
εμπειρία (Chen et al., 2014), και είναι πιο απελευθερωμένοι από τον κίνδυνο από αυτούς
που δεν έχουν (Lee και Tan, 2003), ενώ σε περίπτωση που η προγενέστερη αγοραστική
εμπειρία είναι ικανοποιητική, αυτό θα οδηγήσει στην συνέχιση των ηλεκτρονικών
αγορών (Shim, et. al., 2001).
Τέλος σύμφωνα με τα ευρήματα των Shim et al., (2001), η εμπειρία αγορών μέσω
του διαδικτύου θα προβλέψει θετικά τόσο την πρόθεση κάποιου να πραγματοποιήσει
ηλεκτρονικές αγορές, αλλά και την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να
αντλήσει πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν.
Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στην παρακάτω υπόθεση:
Y9: Η εξοικείωση των χρηστών με τις διαδικτυακές αγορές, επιδρά θετικά στην
πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

Βάσει των παραπάνω καταλήγουμε στο παρακάτω ερευνητικό μοντέλο.
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Σχεδιάγραμμα 1: Ερευνητικό Μοντέλο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ερευνητική Μεθοδολογία

4.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται αναλυτικά η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε
προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα ούτως ώστε να εκπληρωθεί ο στόχος της
έρευνας, για τον καθορισμό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τους χρήστες του
διαδικτύου ώστε να χρησιμοποιήσουν μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

4.2. Προσέγγιση της Έρευνας
Λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω στις ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία αρκετές θεωρίες σχετικά με αυτό το πεδίο,
συνεπώς καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή μιας διερευνητικής μελέτης.
Παρά το γεγονός ότι η διερευνητική μελέτη είναι συχνά συνδεδεμένη με τις
ποιοτικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα τα οποία εξάγουν σε σχετικούς
με το ερευνητικό αντικείμενο τομείς, η ποσοτική έρευνα κρίνεται ως πιο κατάλληλη.

4.3. Ο Πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας
Πληθυσμό της έρευνας αποτελούν όλοι φοιτητές που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν χρησιμοποιήσει
τουλάχιστον μια φορά κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Ο λόγος ο οποίος
επιλέχθηκε, φοιτητές να αποτελέσουν τον πληθυσμό της έρευνας είναι διότι ο κύριος
όγκος τους ανήκει στη γενιά «Υ» ή «Millennials», η οποία αποτελείται από άτομα που
γεννήθηκαν από το 1980 έως το 2000 και αποτελούν την πιο τεχνολογικά εξοικειωμένη
γενιά (Καριέρα.gr, 2016).
Λόγω του περιορισμού στο χρόνο ολοκλήρωσης της έρευνας και λόγω της
ανταποκρισιμότητας η οποία δεν ήταν υψηλή, το πλήθος του δείγματος καθορίστηκε στα
200 ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση, όμως ξεπέρασε τον προσδοκώμενο αριθμό
ερωτηματολογίων, με το πλήθος των ερωτηματολογίων τα οποία συλλέχθηκαν να είναι
στο σύνολο 226 από τα οποία τα 26 ερωτηματολόγια τέθηκαν εκτός ανάλυσης καθώς, 5
από τους ερωτώμενους απάντησαν πως δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα
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σύγκρισης τιμών, ενώ οι υπόλοιποι 21 δεν συμπλήρωσαν το πεδίο «Ίδρυμα Φοίτησης»
και θεωρήθηκε ότι δεν είναι φοιτητές.

4.4. Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, μέσω
του ερευνητικού εργαλείου της Google το «Google Forms». Ο σύνδεσμος του
ερωτηματολογίου διανεμήθηκε μέσω του διαδικτύου. Η χρήση του συγκεκριμένου τύπου
ερωτηματολογίου επιλέγηκε ούτως ώστε οι ερωτώμενοι να έχουν τη δυνατότητα να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο όταν αυτοί το επιθυμούν, αλλά και για λόγους
εύκολης πρόσβασης, ταχύτητας, αξιοπιστίας, μικρού κόστους (Δημητριάδη, 2000;
Babbie, 2014), αλλά και για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος απόκρισης (Σιώμκος
και Μαύρος, 2008).
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σύνθετης μεθόδου
δειγματοληψίας, με χρήση μεθόδου ευκολίας (Σιώμκος και Μαύρος, 2008; Babbie, 2014;
Gravetter και Forzano,2014) συνδυασμό με τη μέθοδο χιονοστιβάδας (Babbie, 2014).
Σύμφωνα με τη χρήση της δειγματοληψίας ευκολίας το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε
σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με τη χρήση της δειγματοληψίας
χιονοστιβάδας το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε φοιτητές, ζητώντας τους αφού το
απαντήσουν να το προωθήσουν.
Η διανομή του ερωτηματολογίου διήρκησε από τις 20 Μαΐου έως 19 Ιουλίου 2016.
Αναλυτικότερα το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με τρεις τρόπους. Αρχικά το
ερωτηματολόγιο στάλθηκε από τις γραμματείες του Διατμηματικού Προγράμματος στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Διατμηματικού Προγράμματος στα Πληροφοριακά
Συστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους φοιτητές των τμημάτων
αυτών (Παράρτημα, Εικόνα 4, σελ.:xxii και Εικόνα 5, σελ.:xxii). Το ερωτηματολόγιο
επίσης στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εξεταστές καθηγητές σε
φοιτητές τους μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου.
Έπειτα το ερωτηματολόγιο τοποθετήθηκε σε ομάδες ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης σχολών, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Παράρτημα, Πίνακας 8,
σελ.:xiii), μέσω του προσωπικού λογαριασμού του συγγραφέα, όπου ζητούσε από τους
υποψήφιους ερωτώμενους να το συμπληρώσουν και να το προωθήσουν σε κάποιο
γνωστό τους φοιτητή (Παράρτημα, Εικόνες, σελ.:xxiii). Τέλος το ερωτηματολόγιο
στάλθηκε μέσω προσωπικών μηνυμάτων από τον λογαριασμό του συγγραφέα στο
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Facebook σε διαδικτυακούς του φίλους ζητώντας τους να το συμπληρώσουν και να το
προωθήσουν σε άλλους φίλους τους φοιτητές (Παράρτημα, Εικόνα 32, σελ.:xxxvi).

4.5. Δομή Ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελούνταν
από τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση καλούσε τους ερωτώμενους να απαντήσουν
αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών. Η δεύτερη τους ζητούσε
εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών να διαλέξουν μια
προϊοντική κατηγορία την οποία αναζητούν κυρίως. Στην τρίτη ερώτηση οι ερωτώμενοι
έπρεπε να επιλέξουν ποιες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών γνώριζαν και στην τέταρτη ποια
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών χρησιμοποιούν κυρίως.
Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από στάσεις οι οποίες αφορούσαν την πρόθεση
του χρήστη να χρησιμοποιήσει ξανά κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, την
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας, την εγκυρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται από την ιστοσελίδα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπό αναζήτηση
προϊόντων ή υπηρεσιών, την αξία των συναλλαγών, την αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης,
την αντιλαμβανόμενη εικόνα της ιστοσελίδας, την επιρροή που δέχονται οι χρήστες από
τις κριτικές που βρίσκουν στο διαδίκτυο και την ικανοποίηση των χρηστών σχετικά με
την χρήση τις ιστοσελίδας.
Το τρίτο μέρος αποτελούνταν από στάσεις οι οποίες αφορούσαν την
αντιλαμβανόμενή εμπειρία του ερωτώμενου από τη χρήση του διαδικτύου καθώς και την
εξοικείωσή του με τις διαδικτυακές συναλλαγές. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος του
ερωτηματολογίου αναλύεται στην επόμενη ενότητα.
Το τέταρτο μέρος, αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και
επαγγελματική κατάσταση, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα χρήσης
του διαδικτύου και την συχνότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών αγορών.
Τέλος, το πέμπτο μέρος ζητούσε από τους ερωτώμενους σε περίπτωση που είναι
φοιτητές ή σπουδαστές να συμπληρώσουν το όνομα του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν
καθώς και τον τόπο διαμονής και καταγωγής τους.
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4.6. Τρόπος Μέτρησης Μεταβλητών
Προκειμένου να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι ταιριάζουν καλύτερα με το
αντικείμενο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία και οι
παράγοντες που προέκυψαν, προσαρμόστηκαν ούτος ώστε να ταιριάζουν με τον σκοπό
της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνονται δέκα παράγοντες, οι εννέα εκ των
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες και η δέκατη αφορά την πρόθεση του χρήστη να
χρησιμοποιήσει μια σελίδα σύγκρισης τιμών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν
παράγοντες οι οποίοι αφορούν χαρακτηριστικά ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών και στην
δεύτερη κατηγορία ανήκουν δυο παράγοντες οι οποίοι περιείχαν στάσεις, σχετικά με την
εμπειρία του ερωτώμενου στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές αγορές.
Αναλυτικότερα:
 Η μέτρηση του παράγοντα «Πρόθεση για Χρήση Ιστοσελίδας Σύγκρισης
Τιμών» έγινε με μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Hartono, et al.,
2014.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης» έγινε με
μεταβλητές που αντλήθηκαν από τον Kim, 2012.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Εγκυρότητα Πληροφοριών» έγινε με
συνδυασμό μεταβλητών που αντλήθηκαν από τους Kim, 2012; Gao & Bai,
2014.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Αντιλαμβανόμενη Αξία Συναλλαγών» έγινε με
μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Jung et al., 2014.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Αντιλαμβανόμενη Αξία Κτήσης» έγινε με
μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Jung et al., 2014.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Αντιλαμβανόμενη Εικόνα Ιστοσελίδας» έγινε
με μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Mamoun et al., 2015.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Επιρροή από Αξιολογήσεις Χρηστών» έγινε με
μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Cheung et al., 2009.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Ικανοποίηση Από τη Χρήση της Ιστοσελίδας»
έγινε με μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Hsu et al., 2015.
 Η μέτρηση του παράγοντα «Αντιλαμβανόμενή Εμπειρία από τη Χρήση του
Διαδικτύου» έγινε με μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους O’Cass &
Carlson, 2012.
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 Η μέτρηση του παράγοντα «Εξοικείωση με τις Διαδικτυακές Συναλλαγές»
έγινε με μεταβλητές που αντλήθηκαν από τους Hen & Barnes, 2007.
Η μέτρηση των παραγόντων πραγματοποιήθηκε μέσα από τριάντα οκτώ ερωτήσεις,
οι οποίες μετρήθηκαν με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert, σύμφωνα με την οποία
οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να δώσουν τον αριθμό συμφωνίας τους με τις στάσεις από το
ένα έως το πέντε, με το ένα να υποδηλώνει απόλυτη διαφωνία («Διαφωνώ Απόλυτα»),
το πέντε απόλυτη συμφωνία («Συμφωνώ Απόλυτα») και το τρία να δηλώνει ουδέτερη
στάση («Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ»).
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) φαίνονται συνοπτικά οι παράγοντές με πλήθος
των ερωτήσεων που περιείχαν, καθώς και από ποια έρευνα υιοθετήθηκαν.
Πίνακας 2: Πλήθος παραγόντων, ερωτήσεων και πηγή άντλησης αυτών.

Παράγοντας

Πλήθος
Ερωτήσεων

Πρόθεση Χρήσης Ιστοσελίδας

4

Hartono, et al., 2014

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης

3

Kim, 2012

Εγκυρότητα Πληροφοριών

3

Αντιλαμβανόμενη Αξία Συναλλαγών

4

Jung et al., 2014

Αντιλαμβανόμενη Αξία Κτήσης

5

Jung et al., 2014

3

Mamoun et al., 2015

5

Cheung et al., 2009

3

Hsu et al., 2015

Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας

Σύγκρισης Τιμών

Αντιλαμβανόμενη Εικόνα
Ιστοσελίδας
Επιρροή από Αξιολογήσεις Χρηστών
Ικανοποίηση από τη Χρήση της
Ιστοσελίδας

Εμπειρία Χρήστη

Πηγή

Αντιλαμβανόμενή Εμπειρία από τη
Χρήση του Διαδικτύου
Εξοικείωση με τις Διαδικτυακές

5

3

Συναλλαγές
Σύνολο Ερωτήσεων

38
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Kim, 2012; Gao & Bai,
2014

O’Cass & Carlson,
2012

Hen & Barnes, 2007
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4.7. Έλεγχος Εγκυρότητας Ερωτηματολογίου
Για να βεβαιωθεί η ορθή προσαρμογή και μετάφραση των ερωτήσεων καθώς και η
κατανοητή διατύπωση αυτών πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας του περιεχομένου
του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον οποίο το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε
δοκιμαστικά τόσο σε καθηγητές όσο και σε φοιτητές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η βέλτιστη προσαρμογή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.

52

Χρήστος Γεράνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Έκθεση Αποτελεσμάτων
5.1. Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την πρόθεση ενός χρήστη του διαδικτύου να χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών. Μετά από εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
επιλέχθηκαν οι παράγοντες «Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης», «Εγκυρότητα
Πληροφοριών», «Αντιλαμβανόμενη Αξία Συναλλαγών», «Αντιλαμβανόμενη Αξία
Κτήσης», «Αντιλαμβανόμενη Εικόνα Ιστοσελίδας», «Επιρροή από Αξιολογήσεις
Χρηστών», που αφορούν την ιστοσελίδα και οι παράγοντες «Ικανοποίηση από τη Χρήση
της Ιστοσελίδας», «Αντιλαμβανόμενή Εμπειρία από τη Χρήση του Διαδικτύου» και
«Οικειότητα με τις Διαδικτυακές Συναλλαγές» που αφορούν την εμπειρία του χρήστη
στο διαδικτυακό περιβάλλον.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο στατιστικής
ανάλυσης S.P.S.S. v.23. Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η ανάλυση των
δημογραφικών στοιχείων καθώς και ο έλεγχος των υποθέσεων.

5.2. Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων
Στην παρούσα έρευνα συνολικά, έλαβαν μέρος 226 φοιτητές από τους οποίους
μόνο οι 200 αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας καθώς, 5 από τους ερωτώμενους
απάντησαν πως δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, ενώ οι
υπόλοιποι 21 δεν συμπλήρωσαν το πεδίο «Ίδρυμα Φοίτησης» και θεωρήθηκε ότι δεν
είναι φοιτητές.
Όσον αφορά το φύλο, 83 άτομα ήταν άνδρες(41,5%) και 117 άτομα(58,7%) ήταν
γυναίκες. Οι πλειοψηφία τους, 158 άτομα(79%), ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 21-30, 24
άτομα(12%) ήταν κάτω των 21 ετών, 12 άτομα ανήκαν στην ηλιακή ομάδα 31-40 ετών.
Στον Πίνακα 9 Πίνακας 9του Παραρτήματος, (σελ.:xv) παρατίθενται συνοπτικά τα
αποτελέσματα σχετικά με το φύλλο και την ηλικία του δείγματος.
Η πλειοψηφία των φοιτητών, 89 άτομα, (44,5%), ήταν από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, 52 άτομα(26%) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 26
άτομα(13%) από το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 9 άτομα(4,5%) από το Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, 4 άτομα(2%) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 4 άτομα(2%) από
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το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4 άτομα(2%) από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 3 άτομα(1,5%) από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3 άτομα(1,5%) από το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης, 1(0,5%) άτομο από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
1(0,5%) άτομο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1(0,5%) άτομο από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1(0,5%) άτομο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
1(0,5%) άτομο από το Τ.Ε.Ι. Αθηνών και τέλος 1(0,5%) άτομο από το Πανεπιστήμιο
Πειραιά. Στον Πίνακα 10 του Παραρτήματος, (σελ.:xv) παρατίθενται συνοπτικά τα
αποτελέσματα σχετικά με το ίδρυμα φοίτησης του δείγματος.
Όσον αφορά την εκπαίδευση 109 ερωτώμενοι(54,5%) δήλωσαν απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 41 ερωτώμενοι (20,5%) απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών,
39 ερωτώμενοι δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος 11
δήλωσαν απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον Πίνακας 11Πίνακα 11 του
Παραρτήματος, (σελ.:xvi) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με το
μορφωτικό επίπεδο του δείγματος.
Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 189(94,5%) είναι ελεύθεροι,
10(5%) παντρεμένοι και 1(0,5%) ερωτώμενος ήταν διαζευγμένος. Στον Πίνακας 12Πίνακα
12 του Παραρτήματος, (σελ.:xvi) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με
την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος.
Σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση των ερωτώμενων, οι 144(72%) δήλωσαν
φοιτητές-σπουδαστές, 41(20,5%) δήλωσαν ότι εργάζονται ως υπάλληλοι, 11(5,5%) ως
αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 4(2%) δήλωσαν άνεργοι. Στον Πίνακα 13 του Παραρτήματος,
(σελ.:xvi) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την επαγγελματική
κατάσταση του δείγματος.
Αναφορικά με το εισόδημά τους, οι 110(55%) ερωτώμενοι είχαν μηνιαίο εισόδημα
μικρότερο των 300 ευρώ, 45(22,5%) είχαν μηνιαίο εισόδημα 300€-500€, 21(10,5%)
είχαν μηνιαίο εισόδημα 551€-800€, 13(6,5%) είχαν μηνιαίο εισόδημα 801€-1000€, τέλος
μηνιαίο εισόδημα πάνω από 1001€ είχαν 11(5,5%) ερωτώμενοι. Στον Πίνακας 14Πίνακα
14 του Παραρτήματος, (σελ.:xvi) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με
το μηνιαίο εισόδημα του δείγματος.
Η πλειοψηφία του δείγματος, 114 άτομα(70,5%), έχει ως τόπο διαμονής την πόλη
της Θεσσαλονίκη, 17(8,5%) έχουν ως τόπο διαμονής την Καβάλα, 7(3,5%) διαμένουν
στο Βόλο, 6(3%) διαμένουν στις Σέρρες, από 4(2%) άτομα διαμένουν στις πόλεις Αθήνα,
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Ξάνθη και Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από 3(1,5%) άτομα στις πόλεις Κοζάνη και
Διδυμότειχο, από 2(1%) άτομα στις πόλεις Δράμα και Καρδίτσα και τέλος από ένα άτομο
μένει στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κιλκίς, Κατερίνη, Σίνδο Θεσσαλονίκης, Κρήτη,
Πειραιά, και τέλος Ιεράπετρα Κρήτης. Στον Πίνακα 15 του Παραρτήματος, (σελ.:xvii)
παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με τον τόπο διαμονής του δείγματος.
Η πλειοψηφία του δείγματος, 104 άτομα(52%), κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, 12
άτομα(6%) από Αθήνα, 8(4%) από Καβάλα, 7(3,5%) από Σέρρες, 5(2,5%) από
Αλεξανδρούπολη, από 3 άτομα (1,5%) κατάγονταν από τις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα,
Λάρισα, από 2 άτομα (1%) κατάγονταν από τις πόλεις Φλώρινα, Τρίκαλα, Κιλκίς, Δράμα,
Ηράκλειο Κρήτης, Ξάνθη, Καρδίτσα, Κατερίνη, Χαλκίδα, Αγρίνιο και τέλος από ένα
άτομο (0,5%) από Λευκάδα, Εύβοια, Βέροια, Σάμο, Μόναχο, Καλαμαριά, Χαλκίδα,
Μυτιλήνη, Κρήτη, Διδυμότειχο, Εύρο, Πέραμα, Πελοπόννησο, Ρόδο, Έδεσσα, Πειραιά,
Ιεράπετρα Κρήτης, Κρύα Βρύση Γιαννιτσών-Πέλλα, Λιβαδειά Βοιωτίας, Πάργα
Ηγουμενίτσας και Ερμούπολη Σύρου. Τα αποτελέσματα ανάλυσης συχνοτήτων σχετικά
με τον τόπο καταγωγής του δείγματος παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα 16 του
Παρατήματος, (σελ.:xvii).
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, 184 άτομα(92%), χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο πολλές φορές τη μέρα, 12 άτομα (6%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περίπου
μια φορά τη μέρα, 3 άτομα(1,5%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 1-2 φορές την εβδομάδα,
ενώ τέλος μόνο ένα άτομο(0,5%) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 3-5 φορές την εβδομάδα.
Στον Πίνακα 17 τουΠαραρτήματος, (σελ.:xix) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα
σχετικά με την συχνότητα χρήσης του διαδικτύου.
Όσον αφορά την εμπειρία του δείγματος στις ηλεκτρονικές αγορές, 96 άτομα(48%)
πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές 1-3 χρόνια, 63 άτομα(31,5%) πραγματοποιούν
διαδικτυακές αγορές 4-6 χρόνια, 25 άτομα(12,5%) πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές
εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο, τέλος μόλις 2 άτομα(1%) πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές αγορές από 10 χρόνια και πάνω. Στον Πίνακα 18 του Παραρτήματος,
(σελ.:xix) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά το πόσο καιρό
πραγματοποιούνται διαδικτυακές αγορές από το δείγμα.
Σχετικά με τη συχνότητα των αγορών μέσω του διαδικτύου, 144 άτομα(72%)
πραγματοποίησαν το τελευταίο τρίμηνο, από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 13 διαδικτυακές αγορές, 39 άτομα(19,5%) 4-6 διαδικτυακές αγορές, 12 άτομα(6%) 7-9
διαδικτυακές αγορές και τέλος πάνω από 10 διαδικτυακές αγορές πραγματοποίησαν 5
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άτομα(2,5%). Στον Πίνακα 19 του Παραρτήματος, (σελ.:xix) παρατίθενται συνοπτικά τα
αποτελέσματα σχετικά με το πλήθος των διαδικτυακών αγορών που πραγματοποίησε το
δείγμα, το τρίμηνο πριν την πραγματοποίηση της έρευνας.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 200 ερωτώμενων που αποτέλεσαν το δείγμα της
έρευνας, η κυριότερη κατηγορία προϊόντων της οποίας εμπορεύματα αναζητούνται είναι
η κατηγορία που αφορά προϊόντα τεχνολογίας με ποσοστό 59%(118 άτομα), έπειτα
ακολουθούν τα προϊόντα μόδας και ομορφιάς με ποσοστό 26,5%(53 άτομα), τα προϊόντα
τα οποία ανήκουν στην κατηγορία «Χόμπι-Σπίτι» με ποσοστό 7%(14άτομα), 5%(10
άτομα) αναζητούν υπηρεσίες τουρισμού (ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, κ.α. εισιτήρια,
ξενοδοχεία κ.α.) και τέλος προϊόντα που αφορούν αυτοκίνητα και μηχανές με ποσοστό
2,5%(5 άτομα). Στον Πίνακας 20Πίνακα 20 του Παραρτήματος, (σελ.:xix) παρατίθενται
συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά τις κατηγορίες προϊόντων που αναζήτησε κυρίως το
δείγμα.
Στην ερώτηση «Ποιες από τις παρακάτω ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών γνωρίζετε»,
και τα 200 άτομα (100%) γνώριζαν το skroutz.gr, έπειτα ακολουθεί η ιστοσελίδα
trivago.gr την οποία γνώριζαν 156 άτομα (78%), η ιστοσελίδα bestprice.gr την οποία
γνώριζαν 115 άτομα (115%), 21 άτομα (20,5%) γνώριζαν την ιστοσελίδα
insurancemarket.gr, από 11 άτομα (5,5%) γνώριζαν τις ιστοσελίδες hotelscombined.gr
και eprice.gr, από 10 άτομα (5%) γνώριζαν τις ιστοσελίδες gourounaki.gr και
myshopper.gr, 8 άτομα (4%) γνώριζαν την ιστοσελίδα travelcompare.gr, 7 άτομα (3,5%)
γνώριζαν την ιστοσελίδα fuelprices.gr, από 5 άτομα (2,5%) γνώριζαν τις ιστοσελίδες
shopnsave.gr και pricetag.gr, από 3 άτομα (1,5%) γνώριζαν τις ιστοσελίδες gigagora.gr,
amazon και skyscanner.gr, τέλος, από 1 άτομο (0,5%) γνώριζε τις ιστοσελίδες snif.gr,
supermarkets.xo.gr, aliexpress.com. Από τις σελίδες, τις οποίες είχαν να διαλέξουν μόνο
3 δεν γνώριζε κανένας από το δείγμα, τις ιστοσελίδες hotelbase.gr, moocher.gr και
cartvalue.gr. Στον Πίνακα 21 του Παραρτήματος, (σελ.:xx) παρατίθενται συνοπτικά τα
αποτελέσματα σχετικά το ποιες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών γνωρίζει το δείγμα.
Στην ερώτηση «Ποια από τις παρακάτω ιστοσελίδες χρησιμοποιείται κυρίως», 161
άτομα(80,5%) χρησιμοποιούν κυρίως το skroutz.gr, 19 άτομα(9,5%) την ιστοσελίδα
trivago.gr, 9 άτομα(4,5%) την ιστοσελίδα bestprice.gr, από 2 άτομα(1%) χρησιμοποιούν
κυρίως τις ιστοσελίδες travelcompare.gr, Amazon και skyscanner.gr, τέλος από 1
άτομο(0,5%) χρησιμοποιεί κυρίως τις ιστοσελίδες fuelprices.gr, gourounaki.gr,
myshopper.gr,

insuransemarket.gr

και

aliexpress.com.
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Πίνακα

22
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Χρήστος Γεράνης
Παραρτήματος (σελ.: xxi) παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών που χρησιμοποιείται κυρίως από το δείγμα.

5.3. Επικύρωση Ερωτηματολογίου
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση και ο έλεγχος των υποθέσεων, θα
πρέπει αρχικά να ελεγχθεί η δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Η
πραγματοποίηση του ελέγχου εγκυρότητας της δομής και του περιεχομένου γίνεται με τη
χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης, η οποία πραγματοποιείται με δυο, τρόπους την
Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis-CFA) και η
δεύτερη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis-EFA)
(Δημητριάδης, 2010). Η παραγοντική ανάλυση έχει ως σκοπό την ομαδοποίηση των
δεδομένων σε παράγοντες για την καλύτερη διαχείρισή τους (Δημητριάδης, 2010).
Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκαν 10 παραγοντικές αναλύσεις, μια φορά για
κάθε έναν από τους παράγοντες. Για τον προσδιορισμό της καταλληλόλητας της
παραγοντικής ανάλυσης, τα ακόλουθα μέτρα εξετάστηκαν (Δημητριάδης, 2010):


Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0,8, αν
και τιμές πάνω από 0,5 θεωρούνται γενικά αποδεκτές.



Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity), που
ελέγχει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει να έχει
επίπεδο σημαντικότητας 5%.



Οι φορτίσεις των ερωτήσεων να είναι μεγαλύτερες από 0,5.



Η συνολική διακύμανση που ερμηνεύεται (TVE) από τον κάθε παράγοντα
που θα προκύψει, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής
διακύμανσης.

Αφού ολοκληρώθηκε η παραγοντική ανάλυση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος
αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν, με τη χρήση του δείκτη alpha του
Cronbach, όπου για να γίνει αποδεκτός ένας παράγοντας θα πρέπει ο συγκεκριμένος
δείκτης να είναι μεγαλύτερος από 0,7 (Δημητριάδης, 2010).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, τα οποία
αποτυπώνονται στον Πίνακας 3, όλοι οι παράγοντες γίνονται δεκτοί και αξιόπιστοι,
καθώς πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, εκτός από τους παράγοντες Αντιλαμβανόμενη
Ευκολία Χρήσης και Εγκυρότητα Πληροφοριών, οι οποίοι γίνονται οριακά δεκτοί καθώς
οι δείκτες alpha του Chronbach, είναι 0,695 και 0,659, αντίστοιχα που πλησιάζουν το 0,7.
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης και ανάλυσης αξιοπιστίας.

Ερωτήσεις & Παράγοντες

Φορτίσεις

ΚΜΟ

Bartlett’s
Test

TVE

Cronbach’s

(%)

Alpha

2,529

63,213

0,800

1,908

63,616

0,695

1,763

58,770

0,659

Eigenvalue

Πρόθεση Χρήσης Ιστοσελίδας Σύγκρισης Τιμών
1.Μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών θα είναι η πρώτη επιλογή μου όποτε θέλω να
αναζητήσω κάποιο προϊόν/υπηρεσία.

0,705

2.Θα χρησιμοποιήσω ξανά κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.

0,783

3.Θα χρησιμοποιώ ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών κανονικά.

0,867

4. Θα χρησιμοποιώ ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών συχνά.

0,817

0,752

268,781
p=0,00

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης
5. H αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα είναι σαφής και κατανοητή.

0,855

6. H ιστοσελίδα είναι εύκολη στη χρήση.

0,871

7. Η αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα δεν απαιτεί ιδιαίτερη διανοητική προσπάθεια.

0,647

0,606

139,964
p=0,000

Εγκυρότητα Πληροφοριών
8. Η ιστοσελίδα παρέχει σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα υπό αναζήτηση

0,646

προϊόντα/υπηρεσίες.
9. Η ιστοσελίδα παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα υπό αναζήτηση

0,864

προϊόντα/υπηρεσίες.
10. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, σχετικά με τα υπό
αναζήτηση προϊόντα/υπηρεσίες, είναι ενημερωμένες.
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0,774

0,567

96,820
p=0,000

Χρήστος Γεράνης

Ερωτήσεις & Παράγοντες

Φορτίσεις

ΚΜΟ

Bartlett’s
Test

TVE

Cronbach’s

(%)

Alpha

2,495

62,371

0,786

2,2946

58,911

0,824

Eigenvalue

Αντιλαμβανόμενη Αξία Συναλλαγών
11. Πέρα από τα χρήματα που μπορώ να γλυτώσω, η τιμή που θα βρω θα μου δώσει
μια αίσθηση χαράς.

0,665

12. Είναι μια καλή ευκαιρία για να αγοράσω ένα προϊόν/υπηρεσία φθηνά.

0,838

13. Βρίσκω μια καλή προσφορά για να πληρώσω λιγότερα από ό, τι περίμενα.

0,855

14. Βρίσκω μια καλή προσφορά για να πληρώσω χαμηλότερη από την τιμή των άλλων
καταστημάτων.

0,742

264,100
p=0,000

0,787

Αντιλαμβανόμενη Αξία Κτήσης
15. Συγκριτικά με το μέγιστο ποσό που προτίθεμαι να δώσω για ένα συγκεκριμένο
προϊόν/υπηρεσία, η τιμή αποδίδει καλή αξία.
16. Αισθάνομαι ότι έχω βρει ένα προϊόν/υπηρεσία καλής ποιότητας για μια λογική
τιμή.
17. Νομίζω ότι θα βρω ένα προϊόν/υπηρεσία που θα αξίζει για τα χρήματα που θα
δαπανηθούν.
18. Έχω την αίσθηση ότι το προϊόν/υπηρεσία, που θα βρω, θα πληροί τόσο την
απαίτησή μου για υψηλή ποιότητα όσο και για χαμηλή τιμή.
19. Μπορώ να δεχτώ την τιμή αναλογιζόμενος την αξία του προϊόντος/υπηρεσίας.
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0,744

0,813
0,806
0,830

0,742
0,702

346,385
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Ερωτήσεις & Παράγοντες

Φορτίσεις

20. Πάντα είχα καλή εντύπωση για την ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών που χρησιμοποιώ.

0,830

ΚΜΟ

Bartlett’s
Test

TVE

Cronbach’s

(%)

Alpha

2,091

69,689

0,782

3,235

64,703

0,863

Eigenvalue

Εικόνα Ιστοσελίδας
21. Πιστεύω ότι αυτή η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών έχει καλύτερη εικόνα από αυτές
των ανταγωνιστών της.
22. Κατά την γνώμη μου αυτή η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών έχει καλή εικόνα στο
μυαλό των χρηστών της.

0,851

0,701

166,558
p=0,000

0,822

Επιρροή από Αξιολογήσεις Χρηστών
23. Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την αξιολόγηση της ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών, που
βρήκατε στο διαδίκτυο;
24. Οι πληροφορίες που αποκόμισα από τις αξιολογήσεις, συνεισέφεραν στη γνώση
για τη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών που χρησιμοποιώ.
25. Οι αξιολογήσεις της ιστοσελίδας έκαναν ευκολότερη την απόφασή μου να

0,670

0,837

0,840

χρησιμοποιήσω μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.
26. Οι κριτικές που βρήκα ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητά μου στη λήψη
απόφασης για αναζήτηση ενός προϊόντος, μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας

0,821

σύγκρισης τιμών.
27. Οι κριτικές που βρήκα για την ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών με ώθησαν να προβώ
στη χρήση της.
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Ερωτήσεις & Παράγοντες

Φορτίσεις

ΚΜΟ

Bartlett’s
Test

TVE

Cronbach’s

(%)

Alpha

2,3488

78,266

0,858

3,640

72,794

0,902

Eigenvalue

Ικανοποίηση από τη Χρήση της Ιστοσελίδας
28. Αισθάνομαι καλά για την απόφασή μου να αναζητήσω ένα προϊόν/υπηρεσία από
μια σελίδα σύγκρισης τιμών.
29. Νομίζω ότι η αναζήτηση προϊόντων/υπηρεσιών μέσω σελίδας σύγκρισης τιμών
είναι καλή ιδέα.
30. Είμαι ικανοποιημένος με την εμπειρία μου από την αναζήτηση

0,863

0,908

0,723

280,654
p=0,000

0,882

προϊόντων/υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών.
Αντιλαμβανόμενή Εμπειρία από τη Χρήση του Διαδικτύου
1. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εύκολα τον παγκόσμιο ιστό για να βρω

0,846

πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν/υπηρεσία.
2. Μπορώ να μπω σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
περιήγησης.
3. Έχω τις δεξιότητες και την εμπειρία για να κάνω μια αναζήτηση στον παγκόσμιο
ιστό.
4. Θα ήμουν σε θέση να χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο για να εντοπίσω συγκεκριμένες
ιστοσελίδες.
5. Αισθάνομαι ότι είμαι έμπειρος χρήστης του Διαδικτύου.

0,841

0,911

0,890
0,770
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Ερωτήσεις & Παράγοντες

Φορτίσεις

ΚΜΟ

Bartlett’s
Test

Eigenvalue

TVE

Cronbach’s

(%)

Alpha

79,259

0,868

Εξοικείωση με τις Διαδικτυακές Συναλλαγές
6. Προηγούμενες διαδικτυακές αγοραστικές μου εμπειρίες με κάνουν να αισθάνομαι
εξοικειωμένος με τις διαδικτυακές αγορές.
7. Προηγούμενες αγοραστικές μου εμπειρίες με κάνουν να πιστεύω σε μελλοντικές
κινήσεις μέσω κάποιας ιστοσελίδας.
8. Οι προηγούμενες αγοραστικές μου εμπειρίες διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για μια αγορά.
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0,886

0,910

0,875

0,731

294,650
p=0,000

2,378
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Προτού εφαρμοστεί η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης, για τον έλεγχο των
υποθέσεων, προκειμένου να ελεγχθεί η εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών,
καθώς και η ένταση και η κατεύθυνση αυτής πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Συσχέτισης,
τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στον Πίνακας 4.
Πίνακας 4: Ανάλυση συσχέτισης

Spearman’s
rho

Sig. (2-tailed)

Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης

0,243**

0,001

Εγκυρότητα πληροφοριών

0,158*

0,025

Αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών

0,142*

0,045

Αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης

0,314**

0,000

Εικόνα ιστοσελίδας

0,379**

0,000

Επιρροή από αξιολογήσεις χρηστών

0,232**

0,001

Ικανοποίηση από τη χρήση της ιστοσελίδας

0,446**

0,000

0,140*

0,047

0,248**

0,000

Αντιλαμβανόμενή εμπειρία από τη χρήση
του διαδικτύου
Εξοικείωση με τις διαδικτυακές συναλλαγές
Σημείωση:

**στατιστικά

σημαντική

εκτίμηση

σε

επίπεδο

σημαντικότητας

1%.

*στατιστικά

σημαντική

εκτίμηση

σε

επίπεδο

σημαντικότητας

5%.

Σε όλα τα υποδείγματα η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών.

Σύμφωνα με τον συντελεστή συσχέτισης του Spearman, υπάρχει θετική σχέση
ανάμεσα στις ελεγχόμενες μεταβλητές, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτεροι
από το 0, όταν αυτός παίρνει τιμές που κυμαίνονται από -1 έως 1 (Κολυβά και Μπόρα,
2013). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των συσχετίσεων είναι 1% για τους
παράγοντες «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης», «αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης»,
«εικόνα ιστοσελίδας», «επιρροή από αξιολογήσεις χρηστών», «ικανοποίηση από τη
χρήση της ιστοσελίδας» και «εξοικείωση με τις διαδικτυακές συναλλαγές» και 5% για
τους παράγοντες «εγκυρότητα πληροφοριών», «αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγών» και
«αντιλαμβανόμενή εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου» Οι σχέσεις αυτές παρά το
γεγονός ότι είναι θετικές δεν είναι αρκετά ισχυρές, καθώς οι σε όλες τις περιπτώσεις οι
συντελεστές συσχέτισης, είναι μικρότεροι από 0,7.
Εφόσον η ανάλυση συσχέτισης υποδηλώνει θετική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης
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και των ανεξάρτητων μεταβλητών, εφαρμόστηκε η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης
προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος της επιρροής της κάθε μεταβλητής στην πρόθεση
για χρήση ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών.
Για την αξιολόγηση του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε
έλεγχος σημαντικότητας της τιμής F (F-κατανομή) και έλεγχος της τιμής R2. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, η σημαντικότητα της F-κατανομής, του μοντέλου είναι στατιστικά
σημαντική, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Όσον αφορά τη διακύμανση των
ανεξάρτητων μεταβλητών που εξηγούν την πρόθεση κάποιου διαδικτυακού χρήστη να
χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, χωρίς τους τυχαίους παράγοντες με
μόνη έμφαση στους παράγοντες διακύμανσης της ανεξάρτητης μεταβλητής, που
αποτυπώνονται στη στήλη «Προσαρμοσμένο R2», Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν το
συντελεστή το 20% (Προσαρμοσμένο R2=0,200) της διακύμανσης της εξαρτημένης
μεταβλητής μπορεί να ερμηνευτεί από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ποσοστό το οποίο
θεωρείτε σχετικά χαμηλό, καθώς γενικά αποδεκτές θεωρούνται οι τιμές γύρω από το 50%
(Προσαρμοσμένο

R2=0,500).

Τα

αποτελέσματα

των

παραπάνω

αναλύσεων

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακας 1Πίνακας 5.
Πίνακας 5: Ανάλυση Παλινδρόμησης - περιλήψεις μοντέλων και αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης

R

R2

0,486

0,237

Σημείωση:

**στατιστικά

Προσαρμοσμένο

Τυπικό Σφάλμα

R2

Εκτίμησης

0,200

0,89419215

σημαντική

εκτίμηση

σε

επίπεδο

F
6,542**

σημαντικότητας

1%.

H εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος είναι η πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών.

Σύμφωνα με την ανάλυση παλινδρόμησης και τους συντελεστές κλίσης που
προκύπτουν από αυτή (Πίνακας 6) οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση κάποιου
διαδικτυακού χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών είναι η
«Εικόνα Ιστοσελίδας» και η «Ικανοποίηση από τη Χρήση της Ιστοσελίδας», με το t-test
των συντελεστών κλίσης (b) του κάθε παράγοντα να είναι στατιστικά σημαντικοί σε
επίπεδο 5%(p=0,014) και 1%(p=0,001) αντίστοιχα, γεγονός που κάνει τους συντελεστές
αποδεκτούς. Πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερη επιρροή στην πρόθεση φαίνεται να έχει ο
παράγοντας «Ικανοποίηση από τη Χρήση της Ιστοσελίδας», με συντελεστή 0,286 και
έπειτα η «Εικόνα Ιστοσελίδας», με συντελεστή 0,194.
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Αντίθετα, η ανάλυση παλινδρόμησης δεν έδειξε να υπάρχει κάποια στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ των υπόλοιπων ανεξάρτητων μεταβλητών και της πρόθεσης
κάποιου να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών (p>0,05 σε όλες τις
περιπτώσεις).
Πίνακας 6: Ανάλυση Παλινδρόμησης - Συντελεστές

Συντελεστής

Μεταβλητή

Κλίσης

t

sig

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία χρήσης

0,076

1,018

0,310

Εγκυρότητα πληροφοριών

0,026

0,334

0,739

0,016

0,205

0,838

Αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης

-0,013

-0,142

0,887

Εικόνα ιστοσελίδας

0,194

2,469

0,014*

0,008

0,107

0,915

0,286

3,400

0,001**

0,032

0,417

0,677

0,032

0,411

0,681

Αντιλαμβανόμενη αξία
συναλλαγών

Επιρροή από αξιολογήσεις
χρηστών
Ικανοποίηση από τη χρήση της
ιστοσελίδας
Αντιλαμβανόμενή εμπειρία από τη
χρήση του διαδικτύου
Εξοικείωση με τις διαδικτυακές
συναλλαγές
Σημείωση:

**στατιστικά

σημαντική

εκτίμηση

σε

επίπεδο

σημαντικότητας

1%.

*στατιστικά

σημαντική

εκτίμηση

σε

επίπεδο

σημαντικότητας

5%.

Η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος είναι η πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών.

Σύμφωνα, λοιπόν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης οι υποθέσεις 5 και 7 γίνονται
αποδεκτές, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες οι οποίες απορρίπτονται. Στον Πίνακας 7,
παρουσιάζονται συνοπτικά οι υποθέσεις καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
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Πίνακας 7: Έλεγχος Υποθέσεων.

Υπόθεση

Αποτέλεσμα

Υ1: Η αντιλαμβανόμενη από τους χρήστες ευκολία χρήσης της

Απορρίπτεται

ιστοσελίδας, επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους να την χρησιμοποιήσουν
Υ2: Η ορθότητα και η ενημερότητα των πληροφοριών των υπό αναζήτηση
αγαθών επιδρά θετικά στην πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει Απορρίπτεται
κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.
Υ3: Η εύρεση καλύτερων οικονομικών όρων-προσφορών επιδρά θετικά
στην πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα Απορρίπτεται
σύγκρισης τιμών.
Υ4: Η σχέση μεταξύ της τιμής αγοράς και της αξίας των
προϊόντων/υπηρεσιών επιδρά θετικά στην πρόθεση κάποιου χρήστη να Απορρίπτεται
χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.
Y5: Όσο καλύτερη εικόνα/αντίληψη έχουν οι χρήστες σχετικά με μία
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών τόσο πιο πιθανό είναι να προβούν στη χρήση

Δεκτή

της.
Y6: Οι θετικές αξιολογήσεις που βρίσκει ένας χρήστης στο διαδίκτυο
σχετικά με μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, επιδρούν θετικά στην Απορρίπτεται
πρόθεσή του να τη χρησιμοποιήσει.
Y7: Η ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση κάποιας ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους να τη χρησιμοποιήσουν

Δεκτή

και πάλι.
Y8: Όσο πιο έμπειρος θεωρεί ότι είναι ένας χρήστης του διαδικτύου τόσο

Απορρίπτεται

πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.
Y9: Η εξοικείωση των χρηστών με τις διαδικτυακές αγορές, επιδρά θετικά
στην πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν κάποια ιστοσελίδα σύγκρισης Απορρίπτεται
τιμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα
6.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η έκθεση των συμπερασμάτων, όπως αυτά προέκυψαν
από την υλοποίηση της έρευνας. Αρχικά παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία
προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και έπειτα τα εμπειρικά
συμπεράσματα της έρευνας. Τέλος, αναλύονται οι πρακτικές επίπτωσης της έρευνας, οι
οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας
και προτάσεις για περεταίρω έρευνα.

6.2. Θεωρητικά Συμπεράσματα
Η σύγκριση τιμών μέσω του διαδικτύου αποτελεί βασικό εργαλείο για τον Έλληνα
καταναλωτή στις μέρες μας, αποτελώντας πέρα από τρόπο αναζήτησης της καλύτερης
τιμής, τη νούμερο ένα πηγή πληροφόρησης των Ελλήνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των υπό-αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών να
πληθαίνουν, γίνεται ολοένα και ευκολότερη η σύγκριση τιμών για μια πληθώρα
προϊόντων, από προϊόντα καθημερινής χρήσης μέχρι και προϊόντα τεχνολογίας, με τις
υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ιστοσελίδες να γίνονται ολοένα και πιο ποιοτικές
λόγω της διαρκούς αύξησης του ανταγωνισμού.
Από τη στιγμή που κάποιος πληκτρολογήσει το όνομα κάποιου προϊόντος ή
υπηρεσίας σε μία από αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται στην οθόνη του σε μορφή
πινάκων τα σχετικά αποτελέσματα και με τη δυνατότητα χρήσης κριτηρίων αναζήτησης
ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει την αναζήτηση, βρίσκοντας ευκολότερα το
επιθυμητό για αυτόν προϊόν. Έτσι, οι χρήστες-καταναλωτές πέρα από χρήματα
εξοικονομούν και χρόνο, τον οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ξόδευαν για να
πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς. Παρά όμως το γεγονός της
επαρκέστατης πληροφόρησης η επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα δεν μπορεί να
αποφευχθεί εξ’ ολοκλήρου, καθώς ανάλογα με τη φύση του προϊόντος, απαιτείται η
φυσική παρουσία του καταναλωτή, είτε επειδή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την
αγορά διαδικτυακά, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα, είτε διότι πρέπει να ελέγξει άλλους
παράγοντες, όπως ή ποιότητα ή το μέγεθος, όπως γίνεται στη περίπτωση των ρούχων.
Πέρα όμως από το παρουσιαστικό κομμάτι οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, όσον
67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα
αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν τα δεδομένα, λειτουργούν με δυο τρόπους. Ο
πρώτος είναι με τη χρήση λογισμικού «crawler» το οποίο αυτόματα αναζητεί και
συγκεντρώνει τα δεδομένα από το διαδίκτυο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο,
αναλογιζόμενοι ότι τα αγαθά που πωλούνται μέσω του διαδικτύου συναντώνται με
διαφοροποιήσεις τόσο στην ονομασία όσο και στην περιγραφή τους. Ο δεύτερο τρόπος
συλλογής δεδομένων ονομάζεται «data feeds», όπου μέσω συγκεκριμένων φορμών οι
ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων υποβάλλουν τα προϊόντα που θέλουν να
συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, μέθοδος αρκετά αξιόπιστη
δεδομένου ότι μπορούν πιο εύκολα να αντιστοιχιστούν τα όποια προϊόντα, όμως λόγω
της ανάγκης πολύ «χειρωνακτικής» δουλειάς από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων,
συνήθως προτιμάται από αυτούς, να υποβάλλουν τα πιο δημοφιλή προϊόντα που
διαθέτουν.
Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών λειτουργούν ως συνεργάτες (affiliates) και
συγκεντρώνουν έσοδα βασιζόμενες σε ένα από τρία επιχειρηματικά μοντέλα. Σύμφωνα
με το πρώτο, που είναι και το πιο δημοφιλές, το ηλεκτρονικό κατάστημα πληρώνει βάσει
των «κλικ» που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας στα προϊόντα του και από ιστοσελίδα σε
ιστοσελίδα ενδεχόμενος να υπάρχει και κάποιο κόστος εισόδου του καταστήματος. Στο
δεύτερο μοντέλο η σύγκριση προϊόντων είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση το κατάστημα
να διαφημίζει τα προϊόντα του στη σελίδα σύγκρισης τιμών. Τέλος, το τρίτο μοντέλο, το
οποίο συναντάται λιγότερο, θέλει τους χρήστες-καταναλωτές να πληρώνουν κάποιο είδος
συνδρομής προκειμένου να μπορούν να προβούν σε αναζητήσεις προϊόντων.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών συναντώνται με διάφορα
ονόματα όπως «shopbot», ή απλά «bot», ως «aggregator», ως «comparison shopping
agents, ή ως «Internet agents», ή «product comparison agent», ή «Internet shopping
agents», ή απλά ως «shopping agents», επίσης αναφέρονται και ως μηχανές αναζήτησης
«search engines», ως «comparison shopping portals» και φυσικά, ως ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών «price comparison websites». Παρά το γεγονός ότι αυτού του είδους οι
ιστοσελίδες έχουν ερευνηθεί αρκετά από τη παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δε
φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφή κατηγοριοποίηση. Μία πιθανή κατηγοριοποίηση θα
μπορούσε να γίνει βάσει των προϊοντικών κατηγοριών τις οποίες περιλαμβάνουν. Ενώ,
θα μπορούσε επίσης να γίνει κατηγοριοποίηση βάσει του τρόπου συναλλαγής σε αυτές
που η ύπαρξη φυσικού καταστήματος δεν απαιτείται καθώς οι συναλλαγές μπορούν να
πραγματοποιηθούν μέσω του διαδικτύου.
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6.3. Εμπειρικά Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, η πρόθεση κάποιου να
χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών επηρεάζεται θετικά από:
 Την εικόνα της ιστοσελίδας στο μυαλό του χρήστη και
 Την ικανοποίηση που προέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας.

Αντίθετα, οι ακόλουθοι παράγοντες δεν βρέθηκαν να έχουν κάποια στατιστικά
σημαντική επίδραση στην πρόθεση κάποιου να χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών:
 Η αντιλαμβανόμενη από το χρήστη ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας.
 Η εγκυρότητα και ενημερότητα των πληροφοριών που παρέχονται από
αυτή σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτές διαθέτουν προς
σύγκριση.
 Η αντιλαμβανόμενη από το χρήστη αξία της συναλλαγής.
 Η αντιλαμβανόμενη από το χρήστη αξία κτήσης.
 Οι θετικές αξιολογήσεις της ιστοσελίδας σε διαδικτυακές κοινότητες.
 Η αντιλαμβανόμενη από τον χρήστη εμπειρία που κατέχει στη χρήση του
διαδικτύου και τέλος,
 Η εξοικείωσή του με τις διαδικτυακές συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος υπό διερεύνηση παράγοντας, η αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης, εξετάζει το κατά πόσο ο χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδρά με ευκολία με την
ιστοσελίδα και να του είναι εύκολη στη χρήση. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
προκύπτει ότι η ευκολία του χειρισμού της ιστοσελίδας από το χρήστη επηρεάζει θετικά
την πρόθεσή του να χρησιμοποίηση μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, αλλά όχι σε
στατιστικά σημαντικό βαθμό, αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε σύγκρουσή με τις έρευνες
των Abdeldayem, (2010); Ahn, et al, (2007); Wallace και Barkhi, (2007), οι οποίες
βέβαια έγιναν σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών αγορών και όχι σε ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιστοσελίδες πλέον
σχεδιάζονται με γνώμονα την ευκολία και η πλειοψηφία τους πλέον είναι εύκολες στο
χειρισμό. Ως εκ τούτου, ο παράγοντας αυτός, ίσως είναι αρκετά παλιός και δεν θα έπρεπε
να χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα.
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Ο δεύτερος υπό διερεύνηση παράγοντας, η εγκυρότητα πληροφοριών, μετρούσε το
κατά πόσο έγκυρες, πλήρης και ενημερωμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν. Σύμφωνα με την ανάλυση, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της
εγκυρότητας των πληροφοριών και της πρόθεσης των χρηστών να προβούν σε χρήση
μιας ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών ξανά. Παρά το γεγονός ότι οι ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών αποτελούν την νούμερο ένα πηγή πληροφόρησης (Κασσίμη, 2016), αυτό δεν
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιρροής της πρόθεσης των χρηστών του διαδικτύου.
Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες έρευνες, που έγιναν βέβαια
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (Aghekyan-Simonian et al., 2012; Lee και Kozar,
2012; Ranganathan και Ganapathy, 2002) που δείχνουν ότι η ποιότητα των πληροφοριών
παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόθεση για αγορά, ενός προϊόντος. Παρατηρείται λοιπόν,
ότι στην περίπτωση των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, η εγκυρότητα των πληροφοριών
δεν επηρεάζει την πρόθεση χρήσης τους.
Ο παράγοντας αντιλαμβανόμενη αξία συναλλαγής, αναφέρονταν στη διαφορά
μεταξύ της τιμής που έχει θέσει ο καταναλωτής με την τιμή αγοράς. Κατά πόσο δηλαδή,
ο χρήστης-καταναλωτής έχει βρει την καλύτερη δυνατή οικονομική προσφορά σχετικά
με τις οικονομικές του απαιτήσεις. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στην πρόθεση για χρήση
κάποιας ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών. Το ίδιο αποτέλεσμα βρέθηκε και για τον
παράγοντα αντιλαμβανόμενη αξία κτήσης, ο οποίος μετρούσε το κέρδος ή τη ζημία μιας
αγοράς, σε συνδυασμό με την αξία του αγαθού που θα αποκτηθεί.
Ο πέμπτος παράγοντας που διερευνήθηκε ήταν η εικόνα της ιστοσελίδας. Αυτός ο
παράγοντας μετρούσε το κατά πόσο η καλή αντίληψη του χρήστη, αναφορικά με την
ιστοσελίδα, μπορεί να επηρεάσει την πρόθεσή του να τη χρησιμοποιήσει. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν, ότι όταν η εικόνα της ιστοσελίδας που επικρατεί
στο μυαλό του χρήστη είναι καλή τότε η πρόθεσή του σχετικά με την χρήση της
επηρεάζεται θετικά. Έχοντας καλή εικόνα μια ιστοσελίδα, ανακαλείται πιο εύκολα στη
μνήμη των χρηστών, καθώς επίσης, ανεβαίνει και η δημοτικότητά της και οι χρήστες
τείνουν να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ιστοσελίδες που είναι
πιο δημοφιλείς.
Ο επόμενος παράγοντας που ερευνήθηκε, σχετίζονταν με την επιρροή των σχολίων
και αξιολογήσεων που έβρισκε ο χρήστης στο διαδίκτυο σχετικά με κάποια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών, στην πρόθεσή του να τη χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα με τα
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αποτελέσματα της ανάλυσης η εύρεση θετικών αξιολογήσεων και σχολίων από άλλους
χρήστες του διαδικτύου, δεν βρέθηκε να έχει κάποια στατιστικά σημαντική επιρροή στην
πρόθεσή των χρηστών να χρησιμοποιήσουν μια ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών.
Αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα ερευνών που δείχνουν ότι η
ηλεκτρονική από στόμα σε στόμα επικοινωνία επηρεάζει τις προθέσεις των διαδικτυακών
καταναλωτών (Erkan και Evans, 2016; See-To και Ho, 2014; Cheung και Thadani, 2012;
Jalilvand και Samiei, 2012).
Σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση της ιστοσελίδας, βρέθηκε
ότι επηρεάζει θετικά την πρόθεση κάποιου χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών. Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με τις έρευνες των Moon, (2016) και
Belanche, et al., (2012), σύμφωνα με τις οποίες η ικανοποίηση από τη χρήση μιας
ιστοσελίδας οδηγεί στην επανάληψη της χρήσης της. Η θετική αυτή επιρροή, μπορεί να
αποδίδεται στο γεγονός της ασφάλειας και της σιγουριάς που αισθάνονται οι χρήστες
όταν μένουν ικανοποιημένοι από την χρήση της ιστοσελίδας. Έτσι, ο χρήστης, όντας
ικανοποιημένος από προηγούμενη ή προηγούμενες αναζητήσεις του, θα ανακαλεί στη
μνήμη του ευκολότερα τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, όταν θα πρόκειται
να προβεί σε αναζήτηση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τέλος, όσον αφορά τις δεξιότητες των χρηστών με το διαδίκτυο και την εξοικείωσή
τους με τις διαδικτυακές αγορές, τα ευρήματα της έρευνας δεν αποκαλύπτουν κάποια
στατιστικά σημαντική σχέση στην πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν κάποια ιστοσελίδα
σύγκρισης

6.4. Πρακτικές Επιπτώσεις της Έρευνας
Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν, εκτός από τη θεωρία σχετικά
με τα κίνητρα διαδικτυακών χρηστών και στη θεωρία σχετικά με τις ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών, μπορούν επίσης να γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των
ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στη σύγκριση τιμών, προκριμένου να βελτιώσουν
τις παρεχόμενες, προς τους χρήστες του διαδικτύου, υπηρεσίες και να γίνουν ακόμη πιο
ανταγωνιστικές.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, θα
πρέπει να δώσουν στην εικόνα τους, αλλά και στην ικανοποίηση των χρηστών, καθώς
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτοί οι παράγοντες είναι οι οποίοι
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επηρεάζουν κυρίως την πρόθεση των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα οι ιστοσελίδες
σύγκρισης τιμών θα πρέπει να φροντίζουν να καλλιεργούν καλή αντίληψη στο μυαλό
των καταναλωτών, τηρώντας τις υποσχέσεις τους προς αυτούς. Το γεγονός όμως ότι η
εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο στη πρόθεση χρήσης, δημιουργεί εμπόδιο εισόδου νέων
ιστοσελίδων, καθώς αυτές θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ ούτως ώστε να μπορέσουν
να ανταγωνιστούν τις είδη υπάρχουσες ιστοσελίδες οι οποίες είναι γνωστές στους
χρήστες και βρίσκονται υψηλά στις προτιμήσεις τους.
Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, θα μπορούσαν να προσθέσουν ως νέα παράμετρο
την πόλη στην οποία ο χρήστης επιθυμεί να κάνει την αναζήτηση ή χιλιομετρική
απόσταση από το σημείο που βρίσκεται, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η αϋλότητα των υλικών αγαθών και να δίνεται τόσο η δυνατότητα
παραλαβής από το κατάστημα για τη μείωση των εξόδων, όσο και η δυνατότητα εύρεσης
των πλησιέστερων καταστημάτων για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν
μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, όπως καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ.
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί από τις ιστοσελίδες στην περεταίρω μείωση
του κόστους των προϊόντων που διαθέτουν προς αναζήτηση, εστιάζοντας στη μείωση
των εξόδων αποστολής, που βαραίνουν τον χρήστη-καταναλωτή. Αυτό, θα μπορούσε να
επιτευχθεί με τη χρήση μιας κοινής αποθήκης από όλα τα συνεργαζόμενα, με την
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, καταστήματα. Έτσι, θα μπορούσαν να μειωθούν τόσο τα
έξοδα αποθήκευσης των ηλεκτρονικών εμπόρων όσο και τα έξοδα αποστολής, καθώς οι
χρήστες-καταναλωτές θα μπορούν πλέον να αγοράζουν με μεγαλύτερη άνεση προϊόντα
από διαφορετικά συνεργαζόμενα, με την ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών, καταστήματα,
έχοντας ένα ενιαίο μεταφορικό κόστος.
Μια άλλη εφαρμογή που θα μπορούσαν οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών να κάνουν,
έτσι ώστε να μειώσουν την αβεβαιότητα του διαδικτυακού περιβάλλοντος, ενισχύοντας
την εικόνα τους και την ικανοποίηση των χρηστών τους, είναι η δημιουργία ενός
συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των συνεργαζόμενων καταστημάτων, πέρα από τις
αξιολογήσεις και τις βαθμολογίες των χρηστών-καταναλωτών, σύμφωνα με το οποίο
υπεύθυνη θα είναι η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών και θα ελέγχει τόσο την ύπαρξη όσο
και την αξιοπιστία των καταστημάτων όσον αφορά την τήρηση των υποσχέσεών τους
προς τους χρήστες-καταναλωτές. Υποσχέσεις, που σχετίζονται τόσο με την ορθότητα των
πληροφοριών των προϊόντων, όσο και με τον χρόνο παράδοσης και την ακεραιότητα του
προϊόντος κατά την παραλαβή του από τον τελικό καταναλωτή.
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Η υλοποίηση των παραπάνω, θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία διαδικτυακών
χρηστών, ικανοποιημένων από την χρήση της ιστοσελίδας. Το κυριότερο, όμως
αποτέλεσμα θα είναι η συνεχής βελτίωση της εικόνας της ιστοσελίδας και η αύξηση της
δημοτικότητάς της, που θα φέρει και την αύξηση των εσόδων.

6.5. Περιορισμοί της Έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Στα πλαίσια της διπλωματικής διατριβής πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη
έρευνα, η οποία μπορεί μελλοντικά να αναπτυχθεί περεταίρω. Συγκεκριμένα υπάρχουν
κάποιοι περιορισμοί που εντοπίζονται παρακάτω. Αρχικά, όσον αφορά το μέγεθος του
δείγματος, ο οποίος αποτελεί απόρροια του περιορισμού στον χρόνο περάτωσης της
παρούσας διπλωματικής διατριβής. Παρά το γεγονός ότι τόσο η μέθοδος δειγματοληψίας,
όσο και το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ ικανοποιητικά για την περάτωση της
έρευνας, μέσω της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε και την εκπλήρωση του
στόχου της, δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων από το δείγμα στον
πληθυσμό. Η γενίκευσή των αποτελεσμάτων καθίσταται δύσκολη για πολλούς λόγους,
όπως ότι το δείγμα αποτελούνταν μόνο από φοιτητές, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους
φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος.
Ένας άλλος περιορισμός που προκύπτει στην έρευνα, είναι ότι η πλειοψηφία των
παραγόντων που αντλήθηκαν ήταν από έρευνες από άλλους τομείς όπως το ηλεκτρονικό
εμπόριο και η χρήση ιστοσελίδων γενικότερα, παρά την προσαρμογή των παραγόντων
προκριμένου να ταιριάζουν στη έρευνα.
Τέλος, ένας ακόμη πολύ σημαντικός περιορισμός, είναι η μη ύπαρξη έρευνών που
να ελέγχουν τους συγκεκριμένους παράγοντες, καθιστώντας δύσκολη την σύγκριση των
αποτελεσμάτων με προγενέστερες έρευνες.
Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα. Μια μελλοντική
έρευνα, είναι σημαντικό να διαθέτει μεγαλύτερο δείγμα, όχι απαραίτητα μόνο από
φοιτητές, όπως επίσης και τη χρήση νέων παραγόντων οι οποίοι είτε δεν
χρησιμοποιήθηκαν από την παρούσα έρευνα, είτε ενδεχομένως να προκύψουν στο
μέλλον, παράγοντες οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται τόσο με τις ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών όσο και με τα χαρακτηριστικά των χρηστών.

73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές

A Ahmad Al-Hawari, M. (2014). Does customer sociability matter? Differences in equality, e-satisfaction, and e-loyalty between introvert and extravert online banking
users. Journal of Services Marketing, 28(7), 538-546.
Abdeldayem, M.M., (2010). A study of customer satisfaction with online shopping:
evidence from the UAE. International Journal of Advanced Media and
Communication, 4(3), 235–257.
Abdinnour-Helm, F.S., Chaparro, B.S. & Farmer, S.M. (2005). Using EUCS instrument
to measure satisfaction with a web site. Decision Sciences. 36(2), 341-64
Aghekyan-Simonian, M., Forsythe, S., Suk Kwon, W. and Chattaraman, V. (2012). The
role of product brand image and online store image on perceived risks and online
purchase intentions for aarel. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(3),
325-331.
Ahn, T., Ryu, S. and Han, I. (2007). The impact of Web quality and playfulness on user
acceptance of online retailing. Information & Management, 44(3), 263-275.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Residual Effects of Past on Later Behavior: Habituation and Reasoned
Action Perspectives. Personality and Social Psychology Review, 6(2), 107-122.
Alba, J., J. Lynch, C., Janiszewski, A., Sawyer, B., Weitz, R., Lutz & S. Wood (1997),
Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturers Incentives to
Participate in Electronic Marketplaces, Journal of Marketing, 61, 38–53.
Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market
share, and profitability: findings from Sweden. The Journal of Marketing, 53-66.
Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: A contingency
framework. Psychology & Marketing, 20(2), 123–138.

74

Χρήστος Γεράνης
Atchariyachanvanich, K., Okada, H. & Sonehara, N. (2008). Exploring factors effecting
the continuance of purchasing behavior in internet shopping: extrinsic benefits and
intrinsic benefits. ISPJ Digital Courier, 4, 91–102.
Audrain-Pontevia, A., N’Goala, G. & Poncin, I. (2013). A good deal online: The Impacts
of acquisition and transaction value on E-satisfaction and E-loyalty. Journal of
Retailing and Consumer Services, 20(5), 445-452.
Babbie, E., (2014). The Practice of Social Research, 14th Edition, Canada, Cengage
Learning.
Baloglu S. & Brinberg D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of
travel research, 35(4), 11–15.
Bank of Greece, (2014), “THE CHRONICLE OF THE GREAT CRISIS THE BANK OF
GREECE

2008-2013”,

Ανακτήθηκε

στις

28

Μαΐου

2016,

από

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/The%20Chronicle%20Of%20The%20
Great%20Crisis.pdf.
Barkhi, R. & Wallace, L. (2007). The impact of personality type on purchasing decisions
in virtual stores. Information Technology and Management, 8(4), 313-330.
Bart, Y., Shankar, V., Sultan, F. & Urban, G. (2005). Are the Drivers and Role of Online
Trust the Same for All Web Sites and Consumers? A Large-Scale Exploratory
Empirical Study. Journal of Marketing, 69(4), 133-152.
Belanche, D., Casaló, L. & Guinalíu, M. (2012). Website usability, consumer satisfaction
and the intention to use a website: The moderating effect of perceived risk. Journal
of Retailing and Consumer Services, 19(1), 124-132.
Bellman, S., Lohse, G.L. & Johnson, E.J., (1999). Predictors of online buying behavior.
Communications of the ACM, 42(12), 32-8.
Bhattacherjee, A. (2001). Understanding Information Systems Continuance: An
Expectation-Confirmation Model. MIS Quarterly, 25(3), 351.
Bock, G. W., Lee, S. Y. T., & Li, H. Y., (2007). Price comparison and price dispersion:
products and retailers at different internet maturity stages. International Journal of
Electronic Commerce, 11(4), 101-124.
Bodur, H., Klein, N. & Arora, N. (2015). Online Price Search: Impact of Price

75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Comparison Sites on Offline Price Evaluations. Journal of Retailing, 91(1), 125139.
Broeckelmann, P. & Groeppel-Klein, A. (2008). Usage of mobile price comparison sites
at the point of sale and its influence on consumers' shopping behaviour. The
International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(2),
pp.149-166.
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2009). Internet marketing:
strategy, implementation and practice, 4th Edition, Pearson Education.
Chatterjee, P. & Wang, Y. (2012). Online Comparison Shopping Behavior of Travel
Consumers. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 13(1), 1-23.
Chatterjee, P. (2010), “Multiple-channel and cross-channel shopping behavior: Role of
consumer shopping orientations”, Marketing Intelligence & Planning, 28(1), 9-24.
Chen, J., Teng, L., Yu, Y. & Yu, X. (2016). The effect of online information sources on
purchase intentions between consumers with high and low susceptibility to
informational influence. Journal of Business Research, 69(2), 467-475.
Chen, M. & Teng, C. (2013). A comprehensive model of the effects of online store image
on purchase intention in an e-commerce environment. Electronic Commerce
Research, 13(1), 1-23.
Chen, Y. H., & Barnes, S. (2007). Initial trust and online buyer behaviour. Industrial
management & data systems, 107(1), 21-36.
Chen, Z., Ling, K.C., Ying, G.X. & Meng, T.C. (2012), Antecedents of online customer
satisfaction in China, International Business Management, 6(2), 168-175
Cheng, T., Lam, D. & Yeung, A. (2006). Adoption of internet banking: An empirical
study in Hong Kong. Decision Support Systems, 42(3), 1558-1572.
Cheung, C. & Lee, M. (2012). What drives consumers to spread electronic word of mouth
in online consumer-opinion platforms. Decision Support Systems, 53(1), 218-225.
Cheung, C. & Thadani, D. (2012). The impact of electronic word-of-mouth
communication: A literature analysis and integrative model. Decision Support
Systems, 54(1), 461-470.
Cheung, C. & Thadani, D. (2012). The impact of electronic word-of-mouth
76

Χρήστος Γεράνης
communication: A literature analysis and integrative model. Decision Support
Systems, 54(1), 461-470.
Cheung, M. Y., Luo, C., Sia, C. L., & Chen, H. (2009). Credibility of electronic word-ofmouth: Informational and normative determinants of on-line consumer
recommendations. International Journal of Electronic Commerce, 13(4), 9-38.
Chiu, C., Lin, H., Sun, S. & Hsu, M. (2009). Understanding customers' loyalty intentions
towards online shopping: an integration of technology acceptance model and
fairness theory. Behaviour & Information Technology, 28(4), 347-360.
Chiu, C., Wang, E., Fang, Y. & Huang, H. (2012). Understanding customers' repeat
purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value
and perceived risk. Information Systems Journal, 24(1), 85-114.
Chiu, H., Hsieh, Y. and Kao, C. (2005). Website quality and customer's behavioural
intention: an exploratory study of the role of information asymmetry. Total Quality
Management & Business Excellence, 16(2), 185-197.
Cho, E., & Youn-Kyung, K. (2012). The effects of website designs, self-congruity, and
flow on behavioral intention. International Journal of Design,6(2).
Chu, S. C., & Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic wordof-mouth (eWOM) in social networking sites. International Journal of Advertising,
30(1), 47-75
Chuan-Chuan Lin, J. and Lu, H. (2000). Towards an understanding of the behavioural
intention to use a web site. International Journal of Information Management,
20(3), 197-208.
Clay, K., Krishnan, R., Wolff, E., & Fernandes, D., (2002), Retail strategies on the web:
Price and non–price competition in the online book industry, The Journal of
Industrial Economics, 50(3), 351-367.
Constantinides, E., Lorenzo-Romeroand, C. & Gómez, M.A. (2010). Effects of web
experience on consumer choice: a multicultural aroach. Internet Research, 20(2),
188-209.
Crowston, K. & MacInnes, I., (2000), The effects of market-enabling Internet agents on
competition and prices, Journal of Electronic Commerce Research, 1(4).

77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ανακτήθηκε

στις

26

Φεβρουαρίου

2016,

από

http://www.csulb.edu/web/journals/jecr/issues/20011/paper1.htm.
Cyr, D. (2008). Modeling web site design across cultures: relationships to trust,
satisfaction, and e-loyalty. Journal of Management Information Systems, 24(4), 4772.
Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of
Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319.
Dellarocas, C. (2003). The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of
Online Feedback Mechanisms. Management Science, 49(10), 1407-1424.
Devaraj, S., Fan, M. & Kohli, R. (2002). Antecedents of B2C Channel Satisfaction and
Preference: Validating e-Commerce Metrics. Information Systems Research, 13(3),
316-333.
Eagly, A. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt
Brace Jovanovich College Publishers.
Economou, M., Madianos, M., Peou, L. E., Patelakis, A., & Stefanis, C. N., (2013), Major
depression in the era of economic crisis: a replication of a cross-sectional study
across Greece, Journal of affective disorders, 145(3), 308-314.
El-Adly, M. & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western
context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution
Management, 43(9), 849-869.
Elliot, S. & Fowell, S. (2000). Expectations versus reality: A snapshot of consumer
experiences with internet retailing. International Journal of Information
Management 20(5), 323-336.
Erkan, I. & Evans, C. (2016). Social media or shopping websites? The influence of
eWOM on consumers’ online purchase intentions. Journal of Marketing
Communications, 1-17.
Erkan, I., & Evans, C. (2014). The impacts of electronic word of mouth in social media
on consumers' purchase intentions. In Proceedings of the International conference
on digital marketing (ICODM2014) ( 9e14) (Colombo, Sri Lanka).
EUROSTAT (2015). E-commerce statistics for individuals. [online] Ανακτήθηκε στις 10-

78

Χρήστος Γεράνης
3-2016

από:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-

commerce_statistics_for_individuals#Context.
Farag, S., Schwanen, T., Dijst, M., & Faber, J., (2007), Shopping online and/or in-store?
A structural equation model of the relationships between e-shopping and in-store
shopping, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(2), 125-141.
Faullant, R., Matzler, K. & Füller, J. (2008). The impact of satisfaction and image on
loyalty: the case of Alpine ski resorts. Managing Service Quality, 18(2), 163-178.
Flavia´n, C., Guinalı´u, M. & Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability,
satisfaction and consumer trust on website loyalty. Information & Management,
43(1), 1–14.
Flavián, C., Guinalíuand, M. & Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability,
satisfaction and consumer trust on website loyalty. Information & Management,
43(1), 1-14.
Forsythe, S. & Shi, B., (2003). Consumer patronage and risk perceptions in internet
shopping. Journal of Business Research, 56(11), 867–876.
Frías, D., Rodríguez, M. & Castañeda, J. (2008). Internet vs. travel agencies on pre-visit
destination image formation: An information processing view. Tourism
Management, 29(1), 163-179.
Ganguli, S. & Roy, S. (2011). Generic technology-based service quality dimensions in
banking: impact on customer satisfaction and loyalty. International Journal of Bank
Marketing, 29(2), 168-189.
Gao, L., & Bai, X., (2014), Online consumer behaviour and its relationship to website
atmospheric induced flow: Insights into online travel agencies in China, Journal of
Retailing and Consumer Services, 21(4), 653-665.
Garfinkel, R., Gopal, R., Pathak, B., & Yin, F., (2008), Shopbot 2.0: Integrating
recommendations and promotions with comparison shopping, Decision Support
Systems, 46(1), 61-69.
Geranis, C., Papadopoulos, D. & Koveris, K. (2015). Accommodative and Dissuasive
Factors that Affect the Intention to Transact through the Internet in Greece.
Procedia Economics and Finance, 33, 552-561.

79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Gounaris, S., Dimitriadis, S. & Stathakopoulos, V. (2010). An examination of the effects
of service quality and satisfaction on customers’ behavioral intentions in shopping.
Journal of Services Marketing, 24(2), 142-156.
Gravetter, F., & Forzano, L. A., (2014). Research methods for the behavioral sciences,
5th Edition, United States, Cengage Learning.
Grewal, D., Iyer, G. R., Krishnan, R., & Sharma, A. (2003). The Internet and the price–
value–loyalty chain. Journal of Business Research, 56(5), 391-398.
Grewal, D., Monroe, K. B., & Krishnan, R. (1998). The effects of price-comparison
advertising on buyers' perceptions of acquisition value, transaction value, and
behavioral intentions. The Journal of Marketing, 62, 46-59.
Griffith, D. (2005). An examination of the influences of store layout in online retailing.
Journal of Business Research, 58(10), 1391-1396.
Hajaj, C., Hazon, N., & Sarne, D., (2014), Ordering Effects and Belief Adjustment in the
Use of Comparison Shopping Agents, In AAAI, 930-936, Ανακτήθηκε στις 28
Μαΐου 2016, από http://u.cs.biu.ac.il/~hajajch/pub/hajaj2014ordering.pdf.
Hajaj, C., Hazon, N., & Sarne, D., (2015), Improving comparison shopping agents’
competence through selective price disclosure. Electronic Commerce Research and
Alications, 14(6), 563-581.
Hartono, E., Holsale, C. W., Kim, K. Y., Na, K. S., & Simpson, J. T. (2014). Measuring
perceived security in B2C electronic commerce website usage: A respecification
and validation, Decision Support Systems, 62, 11-21.
Havemann, J., (2016). The Financial Crisis of 2008: Year In Review 2008, Encyclopædia
Britannica

Online.

Ανακτήθηκε

στις

28

Μαΐου

2016,

από

http://www.britannica.com/topic/Financial-Crisis-of-2008-The-1484264.
Helander, M. & Khalid, H. (2000). Modelling the customer in electronic commerce,
Applied Ergonomics. 31, 609-19.
Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G. & Gremler, D.D. (2004). Electronic wordof-mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate
themselves on the internet?. Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.
Hoffman, D.L. and Novak, T.P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated

80

Χρήστος Γεράνης
environments: conceptual foundations. Journal of Marketing, 60(3), 50-68.
Hölscher, C. & Strube, G. (2000). Web search behavior of Internet experts and newbies.
Computer Networks, 33(1-6), 337-346.
Hsu, M. H., Chang, C. M., & Chuang, L. W., (2015), Understanding the determinants of
online repeat purchase intention and moderating role of habit: The case of online
group-buying in Taiwan, International Journal of Information Management, 35(1),
45-56.
Iyer, G., & Pazgal, A., (2003), Internet shopping agents: Virtual co-location and
competition”, Marketing Science, 22(1), 85-106.
Iyer, R. and Eastman, J. (2006). The Elderly and Their Attitudes Toward the Internet: The
Impact on Internet Use, Purchase, and Comparison Shopping. Journal of Marketing
Theory and Practice, 14(1), 57-67.
Jalilvand, M. R., Esfahani, S. S., & Samiei, N. (2011). Electronic word-of mouth:
Challenges and oortunities. Procedia Computer Science, 3, 42-46.
Jalilvand, M.R. & Samiei, N. (2012). The effect of electronic word of mouth on brand
image and purchase intention. Marketing Intelligence & Planning, 30(4), 460-476.
Jeong, S.W., Fiore, A.M., Niehm, L.S. & Lorenz, F.O. (2009). The role of experiential
value in online shopping: the impacts of product presentation on consumer
responses towards an aarel web site”, Internet Research, 19(1), 105-124
Jung, K., Cho, Y. C., & Lee, S., (2014). Online shopper' response to price comparison
sites. Journal of Business Research, 67(10), 2079-2087.
Kaufman-Scarborough, C., & Lindquist, J. D. (2002). E-shopping in a multiple channel
environment. Journal of consumer marketing, 19(4), 333-350.
Keller, K. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand
Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1.
Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making
model in electronic commerce: the role of trust, perceived risk, and their
antecedents. Decision Support Systems, 44(2), 544-564.

81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Kim, J. B., (2012). An empirical study on consumer first purchase intention in online
shopping: integrating initial trust and TAM. Electronic Commerce Research, 12(2),
125-150.
KoçAs, C, (2005). A model of Internet pricing under price-comparison shopping.
International Journal of Electronic Commerce, 10(1), 111-134.
Koças, C., (2002). Evolution of prices in electronic markets under diffusion of pricecomparison shopping. Journal of Management Information Systems. 19(3), 99-119.
Latcovich, S., & Smith, H, (2001). Pricing, sunk costs, and market structure online:
evidence from book retailing. Oxford Review of Economic Policy, 17(2), 217-234.
Laudon, K. C. & Traver, C. (2014). E-Commerce 2014, 10th Edition, Pearson.
Lee, H., Choi, S. Y., & Kang, Y. S. (2009). Formation of esatisfaction and repurchase
intention: Moderating roles of computer self-efficacy and computer anxiety. Expert
Systems with Alications, 36(4), 7848–7859.
Lee, K. J., & Seo, Y. H. (2006), A pervasive comparison shopping business model for
integrating offline and online marketplace, Proceedings of the 8th international
conference on Electronic commerce: The new e-commerce: innovations for
conquering current barriers, obstacles and limitations to conducting successful
business on the internet, 289-294.
Lee, K. T., & Koo, D. M. (2012). Effects of attribute and valence of e-WOM on message
adoption: Moderating roles of subjective knowledge and regulatory focus.
Computers in Human Behavior, 28, 1974–1984.
Lee, K.S. & Tan, S.J. (2003). E-retailing versus physical retailing: A theoretical model
and empirical test of consumer choice, Journal of Business Research, 56(11), 877885.
Lee, Y. & Kozar, K. (2012). Understanding of website usability: Specifying and
measuring constructs and their relationships. Decision Support Systems, 52(2), 450463.
Lim, G. G., Kang, J. Y., Lee, J. K., & Lee, D. C., (2011), “Rule-based personalized
comparison shopping including delivery cost”, Electronic commerce research and
alications, 10(6), 637-649.

82

Χρήστος Γεράνης
Lin, W-S., Cassaigne, N. & Huan, T-C. (2010). A framework of online shopping support
for information recommendations. Expert Systems with Alications, 7(10), 6874–
6884.
Ling, K. C., Chai, L. T., & Piew, T. H. (2010). The effects of shopping orientations, online
trust and prior online purchase experience toward customers' online purchase
intention. International Business Research, 3(3), 63.
Litvin, S.W., Goldsmith, R.E. & Pan, B., 2008. Electronic word-of-mouth in hospitality
and tourism management. Tourism Management. 29, 458–468.
Lu, B., Fan, W. & Zhou, M. (2016). Social presence, trust, and social commerce purchase
intention: An empirical research. Computers in Human Behavior, 56, 225-237.
Mahlke, S. (2002). Factors influencing the experience of website usage. Student’s Poster.
In CHI'02 extended abstracts on Human factors in computing systems, 846-847.
ACM.
Mallapragada, G., Chandukala, S. R., & Liu, Q. (2016). Exploring the Effects of
“What”(Product) and “Where”(Website) Characteristics on Online Shopping
Behavior. Journal of Marketing, 80(2), 21-38.
Martenson, R. (2007). Corporate brand image, satisfaction and store loyalty. Intl J of
Retail & Distrib Mgt, 35(7), 544-555.
Martineau, P. (1958). The personality of the retail store. Harvard Business Review, 36,
47–55.
Mazaheri, E., Richard, M. & Laroche, M. (2012). The role of emotions in online
consumer behavior: a comparison of search, experience, and credence services.
Journal of Services Marketing, 26(7), 535-550.
McKinney, L. N., (2004), Internet shopping orientation segments: An exploration of
differences in consumer behavior, Family and Consumer Sciences Research
Journal, 32(4), 408-433.
Merrilees, B. & Miller, D. (2001). Superstore interactivity: a new self‐service paradigm
of retail service?. International Journal of Retail & Distribution Management,
29(8), 379-389.
Monroe, K.B. & Chapman, J.D. (1987). Framing effects on buyers’ subjective product

83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
evaluations. Advances in Consumer Research, 14(1), 193-7.
Montgomery, A. L., Hosanagar, K., Krishnan, R. & Clay, K. B. (2004). Designing a better
shopbot. Management Science, 50(2), 189-206.
Montoya-Weiss, M., Voss, G. & Grewal, D. (2003). Determinants of Online Channel Use
and Overall Satisfaction with a Relational, Multichannel Service Provider. Journal
of the Academy of Marketing Science, 31(4), 448-458.
Moon, J. & Kim, Y. (2001). Extending the TAM for a World-Wide-Web context.
Information & Management, 38(4), 217-230.
Moon, Y. (2016). Consumer’s Shopping Values for e-Satisfaction and e-Loyalty:
Moderating Effect of Personality. IJUNESST, 9(2), 331-342.
Moraga-González, J.,L. & Wildenbeest, M. R., (2011), Comparison Sites, IESE Business
School Working Paper No. 933. Ανακτήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2016, από
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1947292.
Moukas, A., Zacharia, G., Guttman, R. & Maes, P. (2000). Agent-Mediated Electronic
Commerce: An MIT Media Laboratory Perspective. International Journal of
Electronic Commerce, 4(3), 5-21.
Nepomuceno, M., Laroche, M. & Richard, M. (2014). How to reduce perceived risk when
buying online: The interactions between intangibility, product knowledge, brand
familiarity, privacy and security concerns. Journal of Retailing and Consumer
Services, 21(4), 619-629.
O’Cass, A., & Carlson, J., (2012), An e-retailing assessment of perceived website-service
innovativeness: Implications for website quality evaluations, trust, loyalty and word
of mouth, Australasian Marketing Journal (AMJ), 20(1), 28-36.
Oliver, R. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of
Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469.
Park, Y. A., & Gretzel, U. (2010). Influence of consumers' online decision-making style
on comparison shopping proneness and perceived usefulness of comparison
shopping tools, Journal of Electronic Commerce Research, 11(4), 342.
Pathak, B. (2010). A survey of the comparison shopping agent-based decision support
systems. Journal of Electronic Commerce Research, 11(3), 178.

84

Χρήστος Γεράνης
Pau, R. & Quester, P. (2006). Does customer satisfaction lead to improved brand equity?
An empirical examination of two categories of retail brands. Journal of Product &
Brand Management, 15(1), 4-14.
Ranganathan, C., Ganapathy, S., (2002). Key dimensions of business to consumer web
sites. Information and Management 39 (6), 457–465.
Reisenwitz, T., Iyer, R., Kuhlmeier, D.B. & Eastman, J.K. (2007). The elderly’s internet
usage, Journal of Consumer Marketing, 24(7), 406-18
Roberts, P.W. & Dowling, G.R. (2002). Corporate reputation and sustained superior
financial performance. Strategic Management Journal, 23, 1077-93
Roboshoer.com. (2007). Comparison Shopping Engines: How They Work. [online]
Ανακτήθηκε

στις

26-2-2016

από:

http://www.roboshoer.com/comparison-

shopping-engines.htm.
Rowley, J. (2000). “Product search in e-shopping: a review and research
propositions”, Journal of consumer marketing, 17(1), 20-35.
See-To, E. W. K., & Ho, K. K. W. (2014). Value co-creation and purchase intention in
social network sites: the role of electronic word-of-mouth and trust - a theoretical
analysis. Computers in Human Behavior, 31(1), 182-189.
Shah, A., 2013, Global Financial Crisis, Global Issues, Ανακτήθηκε στις 28 Μαΐου 2016,
από http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis.
Shim, S., Eastlick, M.A., Lotz, S.L. & Warrington, P. (2001). An online prepurchase
intentions model: the role of intention to search. Journal of Retailing, 77(3), 397416.
Smith, H., (2016), Greece's economic crisis goes on, like an odyssey without end. The
Guardian,

Ανακτήθηκε

στις

1

Φεβρουαρίου

2016,

από

https://www.theguardian.com/business/2016/jan/04/greeces-economic-crisis-goeson-odyssey-without-end.
Smith, M. D., (2002), The impact of shopbots on electronic markets. Journal of the
Academy of Marketing Science, 30(4), 446-454.
Smith, M.D. & Brynjolfsson E., (2001), Consumer Decision-Making at an Internet
Shopbot, Journal of Industrial Economics, 49 (4), 541–58.

85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Smith, R., Deitz, G., Royne, M., Hansen, J., Grünhagen, M. & Witte, C. (2013). Crosscultural examination of online shopping behavior: A comparison of Norway,
Germany, and the United States. Journal of Business Research, 66(3), 328-335.
Tan, C. H., (2003). Comparison-shopping websites: an empirical investigation on the
influence of decision aids and information load on consumer decision-making
behavior. ICIS 2003 Proceedings, 1.
Tan, C. H., Goh, K. Y., & Teo, H. H., (2010a), Effects of Comparison Shopping Websites
on Market Performance: Does Market Structure Matter?”, Journal of Electronic
Commerce Research, 11(3), 193.
Thaler, R. (1983). Transaction utility theory. NA-Advances in Consumer Research (10).
Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science, 4(3),
199-214.
To, P., Liao, C. & Lin, T. (2007). Shopping motivations on internet: a study based on
utilitarian and hedonic value. Technovation, 27, 774–787.
Tseng, S. and Fogg, B. (1999). Credibility and computing technology. Communications
of the ACM, 42(5), 39-44.
Turban E., Lee, K. K., Kling, D., McKay, J. & Marsall, P., (2008), Electronic commerce:
A managerial perspective, 1st Edition, Prentice Hall.
Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C., (2015), Electronic
commerce: A managerial and social networks perspective, 8th Edition, Revised
Edidition, Springer, London.
Udo, G., Bagchi, K. & Kirs, P. (2010). An assessment of customers’ e-service quality
perception, satisfaction and intention. International Journal of Information
Management, 30(6), 481-492.
Van der Heijden, H. (2003). Factors influencing the usage of websites: the case of a
generic portal in The Netherlands. Information & Management, 40(6), 541-549.
Varian, H. R. (1999). Market structure in the network age. Understanding the Digital
Economy, MIT Press, Cambridge, MA, 137-150.
Venkatesh, V. & Davis, F. (2000). A Theoretical Extension of the Technology
Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science, 46(2),
86

Χρήστος Γεράνης
186-204.
Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: integrating control,
motivation and emotion into the technology acceptance model. Information Systems
Research, 11 (4), 342-65.
Venkatesh, V., & Morris, M. G. (2000). Why don't men ever stop to ask for directions?
Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage
behavior. MIS quarterly, 115-139.
Vijayasarathy, L.R. & Jones, J.M. (2001). Do Internet Shopping Aids Make a Difference?
An Empirical Investigation. Electronic Markets, 11(1), 75-83.
Wallace, D.J. (1995), Shopping online: a sticky business, Advertising Age, Ανακτήθηκε
στις 26 Φεβρουαρίου 2016, από http://adage.com/article/news/shopping-online-asticky-business-buying-groceries-aol-slow-potential-strong/82953/.
Wan, Y., (2006). A New Paradigm for Developing Intelligent Decision-making Support
Systems (i-DMSS): A Case Study on the Development of Comparison-Shopping
Agents. In Intelligent Decision-making Support Systems, 147-165.
Wan, Y., Menon, S., & Ramaprasad, A. (2009). The paradoxical nature of electronic
decision aids on comparison-shopping: The experiments and analysis. Journal of
theoretical and alied electronic commerce research, 4(3), 80-96.
Wan, Y., Menon, S., & Ramaprasad, A., (2007), A classification of product comparison
agents, Communications of the ACM, 50(8), 65-71.
Wan, Y., Nakayam, M. & Sutcliffe, N. (2012). The impact of age and shopping
experiences on the classification of search, experience, and credence goods in
online shopping, Information Systems and eBusiness Management, 10(1), 135-148.
Wang CC, Hsu Y & Fang W. (2005). Acceptance of technology with network
externalities: an empirical study of internet instant messaging services. JITTA:
Journal of Information Technology Theory and Alication, 6(4), 15.
Wang, S., Ngamsiriudom, W. and Hsieh, C. (2015). Trust disposition, trust antecedents,
trust, and behavioral intention. The Service Industries Journal, 35(10), 555-572.
Webster, F.E. & Keller, K.L. (2004). A roadmap for branding in industrial markets, Brand
Management, 11(5), 388-402.

87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
Wolfinbarger, M. & Gilly, M. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and
predicting etail quality. Journal of Retailing, 79(3), 183-198.
Wu, C. & Hsu, C. (2015). How to Improve E-Satisfaction and E-Loyalty and Strengthen
the Links Between Them: Value From Regulatory Fit. Human Factors and
Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 25(3), 353-369.
Wu, C. C. (2011). The impact of hospital brand image on service quality, patient
satisfaction and loyalty. African Journal of Business Management, 5(12), 48734882.
Wu, L. Y., Chen, K. Y., Chen, P. Y., & Cheng, S. L. (2014). Perceived value, transaction
cost, and repurchase-intention in online shopping: A relational exchange
perspective. Journal of Business Research, 67(1), 2768-2776.
Xu, Y. C., & Kim, H. W. (2008). Order effect and vendor inspection in online comparison
shopping. Journal of Retailing, 84(4), 477-486.
Yang, X., & Chen, J. (2007). Website image transfer: Perception of uninformative online
ads. NA-Advances in Consumer Research Volume 34.
Yang, Z., Cai, S., Zhou, Z. & Zhou, N. (2005). Development and validation of an
instrument to measure user perceived service quality of information presenting web
portals. Information & Management, 42, 575–589.
Yoo, C., Kim, Y. & Sanders, G. (2015). The impact of interactivity of electronic word of
mouth systems and E-Quality on decision support in the context of the emarketplace. Information & Management, 52(4), 496-505.
Yuan, S. T. (2003). A personalized and integrative comparison-shopping engine and its
alications. Decision Support Systems, 34(2), 139-156.
Yuan, S. T., & Liu, A. (2000). Next-generation agent-enabled comparison
shopping. Expert systems with Alications, 18(4), 283-297.
Zeithaml, V. A., (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end
model and synthesis of evidence. The Journal of marketing, 2-22.
Zhang, J. Q., Craciun, G., & Shin, D. (2010). When does electronic word-of-mouth
matter? A study of consumer product reviews. Journal of Business Research,
63(12), 1336-1341.

88

Χρήστος Γεράνης
PC Mafazine, (2016). Ψώνισε έξυπνα με το καλάθι αγορών του Skroutz, 1-6-2016,
Ανακτήθηκε

στις

από

12-6-2016

http://gr.pcmag.com/diadiktuo/20919/news/psonise-exupna-me-to-kalathi-agorontou-skroutz.
That’s Life, (2013), Νέο site σύγκρισης τιμών προϊόντων supermarkets από τον Χρυσό
Οδηγό, Ανακτήθηκε στις 26-2-2016 από http://www.thatslife.gr/technology/sitesygkrisis-timwn-xo/.
Thech IT., (2014), timimas.gr – Το πιο σύγχρονο, εύχρηστο και έμπιστο site σύγκρισης
τιμών

supermarket

στην

Ελλάδα.

Ανακτήθηκε

στις

26-2-2016

από

http://techit.gr/2014/01/www-timi-mas-to-pio-sigxrono-euxristo-kai-ebisto-sitesugkrisis-timon-supermarket-stin-ellada/.
Γιάνναρου, Λ., (2016), Αυτός ο Σκρουτζ διαφέρει, αλλά και συμφέρει, Εφημερίδα
Ημερησία,

5-6-2016,

Ανακτήθηκε

στις

12-6-2016

από

http://www.kathimerini.gr/862536/article/epikairothta/ellada/aytos-o-skroytzdiaferei-alla-kai-symferei.
Δημητριάδη, Ζ., 2000, Μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας, INTERBOOKS, Αθήνα.
Δημητριάδης, Ε. (2010). Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7. Αθήνα:
Εκδόσεις Κριτική.
Δουκίδης, Ι., (χχ), Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και εξειδικευμένες κλαδικές θεσμικές
παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, Η Ελλάδα Καινοτομεί!,
Ανακτήθηκε

στις

28

Μαΐου

2016,

από

http://www.kainotomeis.gr/article.aspx?id=1141#sthash.NlfFyJTz.dpuf.
Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2015α). Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα: 2015 - Βαθμός Χρήσης Νέων
Τεχνολογιών.

[online]

Ανακτήθηκε

στις

10-3-2016

από:

http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186d17d55a496a0.
Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2015β). Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα: 2015 - Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
Ασφάλεια

στο

Διαδίκτυο.

[online]

Ανακτήθηκε

στις

10-3-2016

http://www.statistics.gr/documents/20181/ab0a752c-31a2-4679-b9cf-

89

από:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
94119d0b1106.
Εφημερίδα Η Καθημερινή, (2016). Το BestPrice.gr λανσάρει το πρώτο ελληνικό
Messenger

Bot!,

1-6-2016,

Ανακτήθηκε

στις

12-6-2016

από

http://www.kathimerini.gr/862008/article/texnologia/diadiktyo/to-bestpricegrlansarei-to-prwto-ellhniko-messenger-bot.
Εφημερίδα Ναυτεμπορική, (2006). Dionic: Εξαγορά του 50% της Skroutz, 26-9-2006,
Ανακτήθηκε

στις

26-2-2016

από

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/130943.
Εφημερίδα Ναυτεμπορική, (2016). «Γεγονός» το πρώτο Facebook Messenger Bot από
την

BestPrice.gr,

1-6-2016,

Ανακτήθηκε

στις

12-6-2016

από

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1110461/gegonos-to-proto-facebookmessenger-bot-apo-tin-bestpricegr.
Καριέρα.gr, (2016). Έρευνα: Καριέρα και Γενιά Υ 2016. [video] Ανακτήθηκε στις 9-62016 από: https://www.youtube.com/watch?v=g_ZpvVQd3i0.
Καρκαγιάννης, Κ. (2011). Η ακτινογραφία της κρίσης χρέους στην Ελλάδα και την
Ευρωζώνη, Εφημερίδα Η Καθημερινή Online, Ανακτήθηκε στις 28 Μαΐου 2016,
από

http://www.kathimerini.gr/443332/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-

aktinografia-ths-krishs-xreoys-sthn-ellada-kai-thn-eyrwzwnh.
Κασσίμη, Α., (2016), Αυξάνονται οι online αγορές των Ελλήνων, Εφημερίδα Η
Καθημερινή

Online,

Ανακτήθηκε

στις

30

Απριλίου

2016,

από

http://www.kathimerini.gr/858073/article/epikairothta/ellada/ay3anontai-oionline-agores-twn-ellhnwn.
Κολύβα-Μαχαίρα, Φ. & Μπόρα-Σέντα, Ε. (2013). 2η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Ζήτη.
Μάλλας, Δ. (2016). To Skroutz έμαθε στους Ελληνες να αγοράζουν online. Εφημερίδα
Ημερησία,

30-5-2016,

Ανακτήθηκε

στις

31-5-2016

από

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=114019828.
Μανιφάβα, Δ. (2011). Η κρίση στρέφει τους Έλληνες καταναλωτές σε αγορές μέσω
Διαδικτύου. Εφημερίδα Η Καθημερινή Online, Ανακτήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου
2016,

από

http://www.kathimerini.gr/442539/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/h-krish-strefei-toys-ellhnes-katanalwtes-se-agores-mesw-diadiktyoy.
90

Χρήστος Γεράνης
Σιώμκος,Γ., & Μαύρος, Δ. (2008). Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
Χριστοδούλου, Κ., (2015), Η Skroutz είναι η εταιρεία που θα ήθελες να δουλεύεις (και δεν
το

ξέρεις),

14-3-2015,

News247.gr,

Ανακτήθηκε

στις

31-5-2016

από

http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/h-skroutz-einai-h-etaireia-poy-thahtheles-na-doyleueis-kai-den-to-ksereis.3356909.html.

http://company.trivago.gr/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://company.trivago.gr/about/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/price-comparisonsite?q=price+comparison (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.angieslistbusinesscenter.com/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.bestprice.gr/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.bestprice.gr/about (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.dionicgroup.com/gr/activity-fields/software/skroutz/ (Ανακτήθηκε στις 262-2016)
http://www.greek-sites.gr/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.greek-sites.gr/tags/istoselides-sygkrisi-timon (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.greek-sites.gr/terms-of-use (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/comparison-shopping
(Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
http://www.skroutz.gr/blog/posts/314-10-chronia-skroutz-what-a-ride (Ανακτήθηκε στις
26-2-2016)
http://www.trivago.gr/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
https://merchants.skroutz.gr/merchants (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
https://merchants.skroutz.gr/merchants/home/per_category (Ανακτήθηκε στις 26-22016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιογραφικές Αναφορές
https://www.similarweb.com/website/bestprice.gr#referrals (Ανακτήθηκε στις 12-62016)
https://www.skroutz.gr/ (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
https://www.skroutz.gr/blog/news (Ανακτήθηκε στις 26-2-2016)
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Παράρτημα

Το Ερευνητικό Εργαλείο

i

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόθεση Διαδικτυακών Χρηστών για τη Χρήση
Ηλεκτρονικών Σελίδων Σύγκρισης Τιμών.
Ερευνητής: Χρήστος Γεράνης
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δρ. Μάρω Βλαχοπούλου
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος έρευνας, η οποία πραγματοποιείται από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με στόχο την διερεύνηση των παραγόντων που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την πρόθεση ενός χρήστη να προβεί σε χρήση κάποιας ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών.
 Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα
χρησιμοποιηθούν
μόνο
για
τους
σκοπούς
της παρούσας έρευνας.
 Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 7 λεπτά.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

ii

Χρήστος Γεράνης
E1. Έχετε χρησιμοποιείσει ποτέ κάποια ιστοσελίδα
αναζήτησης τιμών;

• Ναί
• Όχι




Ε2. Αν απαντήσατε Ναί στην ερώτηση Ε1 τι είδους
προϊόντα ή υπηρεσίες αναζητείτε κυρίως;
•
•
•
•
•
•

Τεχνολογίας
Μόδας-Ομορφιάς
Παιδικά-Βρεφικά
Χόμπι-Σπίτι
Αυτο-Μοτο
Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
(ξενοδοχεία, ακτοπλοικά-αεροπορικά εισητήρια κ.λ.π.)
• Άλλο: ____________________

Ε3. Ποιές από τις παρακάτω ιστοσελίδες
αναζήτησης τιμών γνωρίζετε;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skroutz.gr

bestprice.gr

trivago.gr

hotelscombined.gr

fuelprices.gr

snif.gr

shopnsave.gr

travelcompare.gr

hotelbase.gr

moocher.gr

gourounaki.gr

gigagora.gr

eprice.gr

cartvalue.gr

pricetag.gr

myshoer.gr

insurancemarket.gr

Άλλο: _______________________

iii








Παράρτημα

Ε4. Ποιά από τις παρακάτω ιστοσελίδες
αναζήτησης τιμών χρησιμοποιείτε κυρίως;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skroutz.gr

bestprice.gr

trivago.gr

hotelscombined.gr

fuelprices.gr

snif.gr

shopnsave.gr

travelcompare.gr

hotelbase.gr

moocher.gr

gourounaki.gr

gigagora.gr

eprice.gr

cartvalue.gr

pricetag.gr

myshoer.gr

insurancemarket.gr

Άλλο: _______________________

iv

Χρήστος Γεράνης
Ε5. Οι παρακάτω στάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την πρόθεση ενός χρήστη να αναζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
μέσω μιας ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών. Ποιο από τα παρακάτω θα αποτελούσε για
εσάς κίνητρο για να πραγματοποιήσετε κάποια αναζήτηση μέσω μιας ιστοσελίδας
σύγκρισης τιμών. *
Παρακαλούμε αξιολογήστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μια από τις παρακάτω
δηλώσεις, επιλέγοντας την απάντηση σας σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5),
όπου το 1 θα υποδηλώνει "διαφωνώ απόλυτα" ενώ το 5 "συμφωνώ απόλυτα".

Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

1.Μια ιστοσελίδα σύγκρισης
τιμών θα είναι η πρώτη
επιλογή μου όποτε θέλω να
αναζητήσω κάποιο
προϊόν/υπηρεσία.
2.Θα χρησιμοποιήσω ξανά
κάποια ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών.
3.Θα χρησιμοποιώ
ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών κανονικά.
4. Θα χρησιμοποιώ
ιστοσελίδες σύγκρισης
τιμών συχνά.
5.H αλληλεπίδραση με την
ιστοσελίδα είναι σαφής και
κατανοητή.
6.H ιστοσελίδα είναι εύκολη
στη χρήση.
7.Η αλληλεπίδραση με την
ιστοσελίδα δεν απαιτεί
ιδιαίτερη διανοητική
προσπάθεια.
8. Η ιστοσελίδα παρέχει
σχετικές πληροφορίες
σχετικά με τα υπό
αναζήτηση προϊόντα /
υπηρεσίες.
9. Η ιστοσελίδα παρέχει
πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με τα υπό
αναζήτηση προϊόντα /
υπηρεσίες.
v

Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5

Παράρτημα

Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

10. Οι πληροφορίες που
παρέχονται από αυτή την
ιστοσελίδα, σχετικά με τα
υπό αναζήτηση προϊόντα /
υπηρεσίες, είναι
ενημερωμένες.
11. Πέρα από τα χρήματα
που μπορώ να γλυτώσω, η
τιμή που θα βρω θα μου
δώσει μια αίσθηση της
χαράς.
12. Είναι μια καλή ευκαιρία
για να αγοράσω ένα προϊόν/
υπηρεσία φθηνά.
13. Βρίσκω μια καλή
προσφορά για να πληρώσω
λιγότερα από ό, τι περίμενα.
14. Βρίσκω μια καλή
προσφορά για να πληρώσω
χαμηλότερη από την τιμή
των άλλων καταστημάτων.
15. Συγκριτικά με το
μέγιστο ποσό που
προτίθεμαι να δώσω για ένα
συγκεκριμένο προϊόν/
υπηρεσία, η τιμή αποδίδει
καλή αξία.
16. Αισθάνομαι ότι έχω βρει
ένα προϊόν / υπηρεσία καλής
ποιότητας για μια λογική
τιμή.
17. Νομίζω ότι θα βρω ένα
προϊόν / υπηρεσία που θα
αξίζει για τα χρήματα που
δαπανηθούν.
18. Έχω την αίσθηση ότι το
προϊόν/ υπηρεσία, που θα
βρω, θα πληροί τόσο την
απαίτησή μου για υψηλή
ποιότητα όσο και για
χαμηλή τιμή.

vi

Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5

Χρήστος Γεράνης

Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

19. Μπορώ να δεχτώ την
τιμή αναλογιζόμενος την
αξία του προϊόντος/
υπηρεσίας.
20. Πάντα είχα καλή
εντύπωση για την
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών
που χρησιμοποιώ.
21. Πιστεύω ότι αυτή η
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών
έχει καλύτερη εικόνα από
αυτές των ανταγωνιστών
της
22. Κατά την γνώμη μου
αυτή η ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών έχει καλή
εικόνα στο μυαλό των
χρηστών της.
23. Σε τι βαθμό συμφωνείτε
με την αξιολόγηση της
ιστοσελίδας σύγκρισης
τιμών, που βρήκατε στο
διαδίκτυο;
24. Οι πληροφορίες που
αποκόμισα από τις
αξιολογήσεις, συνεισέφεραν
στη γνώση για τη
ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών
που χρησιμοποιώ.
25. Οι αξιολογήσεις της
ιστοσελίδας έκαναν
ευκολότερη την απόφασή
μου να χρησιμοποιήσω μια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών
26. Οι κριτικές που βρήκα
ενίσχυσαν την
αποτελεσματικότητά μου
στη λήψη απόφασης για
αναζήτηση ενός προϊόντος,
μέσω της συγκεκριμένης
ιστοσελίδας σύγκρισης
τιμών.
vii

Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5
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Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5

27. Οι κριτικές που βρήκα
για την ιστοσελίδα
σύγκρισης τιμών με ώθησαν
να προβώ στη χρήση της.
28. Αισθάνομαι καλά για
την απόφασή μου να
αγοράσω ένα προϊόν /
υπηρεσία από μια σελίδα
σύγκρισης τιμών.
29. Νομίζω ότι η αγορά
προϊόντων / υπηρεσιών
μέσω σελίδας σύγκρισης
τιμών είναι καλή ιδέα
30. Είμαι ικανοποιημένος με
την εμπειρία μου από την
αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω
ιστοσελίδας σύγκρισης
τιμών.

Ε6. Οι παρακάτω στάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες που σχετίζονται με την
εμπειρία σας στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές αγορές.
Παρακαλούμε αξιολογήστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μια από τις παρακάτω
δηλώσεις, επιλέγοντας την απάντηση σας σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5),
όπου το 1 θα υποδηλώνει "διαφωνώ απόλυτα" ενώ το 5 "συμφωνώ απόλυτα".

Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

1. Θα μπορούσα να
χρησιμοποιήσω εύκολα τον
παγκόσμιο ιστό για να βρω
πληροφορίες σχετικά με ένα
προϊόν / υπηρεσία
2. Μπορώ να μπω σε μια
συγκεκριμένη ιστοσελίδα
χρησιμοποιώντας ένα
πρόγραμμα περιήγησης
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Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5
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Διαφωνώ
απόλυτα:
1

Ούτε
Συμφωνώ
Διαφωνώ:
Ούτε
2
διαφωνώ:
3

3. Έχω τις δεξιότητες και
την εμπειρία για να κάνω
μια αναζήτηση στον
παγκόσμιο ιστό.
4. Θα ήμουν σε θέση να
χρησιμοποιήσω το
Διαδίκτυο για να εντοπίσω
συγκεκριμένες ιστοσελίδες
5. Αισθάνομαι ότι είμαι
έμπειρος χρήστης του
Διαδικτύου
6. Προηγούμενες online
αγοραστικές μου εμπειρίες
με κάνουν να αισθάνομαι
εξοικειωμένος με τις
διαδικτυακές αγορές.
7. Προηγούμενες
αγοραστικές μου εμπειρίες
με κάνουν να πιστεύω σε
μελλοντικές κινήσεις μέσω
της ιστοσελίδας
8. Οι προηγούμενες
αγοραστικές μου εμπειρίες
διευκολύνουν τις
διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για μια αγορά

E7. Φύλλο
• 'Ανδρας
• Γυναίκα




ix

Συμφωνώ:
4

Συμφωνώ
απόλυτα:
5

Παράρτημα
E8. Ηλικία
• <21
• 21-30
• 31-40
• 41-50
• <50







Ε9. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
•
•
•
•

1-2 φορές την εβδομάδα
3-5 φορές την εβδομάδα
Περίπου μία φορά την ημέρα
Πολλές φορές τη μέρα






Ε10. Εδώ και πόσο καιρό πραγματοποιείτε
διαδικτυακές αγορές
•
•
•
•
•

<1 χρόνο
1-3 χρόνια
4-6 χρόνια
7-9 χρόνια
10< χρόνια







Ε11. Πόσες διαδικτυακές αγορές
πραγματοποιήσατε τους τελευταίους 3 μήνες;
• Καμία
• 4-6
• 4-6
• 7-9
• 10+







x

Χρήστος Γεράνης
Ε12. Μορφωτικό Επίπεδο
•
•
•
•
•

Απόφοιτος-η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος







Ε13. Οικογενιακή Κατάσταση
•
•
•
•
•

Απόφοιτος-η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Ε14. Επαγγελματική Κατάσταση
• Φοιτητής - Σπουδαστής 
• Υπάλληλος

• Αυτοαπασχολούμενος

• Άνεργος

• Συνταξιούχος

• Άλλο _______________


Ε15. Μηνιαίο Εισόδημα
• Φοιτητής - Σπουδαστής 
• <300 €

• 300€-550€

• 551€-800€

• 801€-100€

• >1001€


xi
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Στοιχεία Φοιτητή
Ίδρυμα Φοίτησης

• ____________________________________________

Τόπος Διαμονής

• _____________________________________________

Τόπος Καταγωγής

• _____________________________________________
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Πίνακες
Πίνακας 8: Ομάδες στο Facebook όπου κοινοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο.

URL

Μέλη (έως
19/7/2016)

MBA UOM FULL TIME
2014-2015

https://www.facebook.com/groups/
504759262993753/permalink/7900
05304469146/?comment_id=79000
6097802400&notif_t=group_comm
ent&notif_id=1466274378972624

34

Marketing (MBA University Of
Macedonia)

https://www.facebook.com/groups/
868003429961410/

14

Εφαρμοσμένη Πληροφορική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

https://www.facebook.com/groups/i
t.uom/

2.271

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
(ΔΕΣ) - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

https://www.facebook.com/groups/
140052216067456/

1.112

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών

https://www.facebook.com/groups/
30980156333/?fref=ts

1.111

Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας

https://www.facebook.com/groups/
310725757132/?ref=notif&notif_t=
group_r2j_aroved&notif_id=14661
80621029621

1.501

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

https://www.facebook.com/groups/
297510926934632/?fref=ts

376

ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

https://www.facebook.com/groups/
1074432932569595/?fref=ts

61

T.E.I. ΚΑΒΑΛΑΣ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

https://www.facebook.com/groups/
170038299722286/

1.515

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης | TEI of East Macedonia
and Thrace.

https://www.facebook.com/groups/
250187325127607/

1.326

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ Α.Μ.&Θ.

https://www.facebook.com/groups/
297070653659237/

702

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

https://www.facebook.com/groups/
152494531488545/

1.649

ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Λογιστικής

https://www.facebook.com/groups/
222371134458519/

879

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ

https://www.facebook.com/groups/
219300871559725/

617

Ομάδα Facebook
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΜΚ ΑΠΘ

https://www.facebook.com/groups/
281099968673611/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66178108610357

115

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

https://www.facebook.com/groups/
207643696063533/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66178317143179

1.321

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ

https://www.facebook.com/groups/
281817048539380/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66179233452262

765

Φοιτητές Ιταλικης Φιλολογιας
ΑΠΘ

https://www.facebook.com/groups/i
talikhfilologia/?ref=notif&notif_t=
group_r2j_aroved&notif_id=14661
79959131969

538

Φοιτητές Νομικής ΑΠΘ Εισαχθέντες 2014

https://www.facebook.com/groups/
361450567346111/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66181234260951

983

Φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ (Έτος
Εισαγωγής 2014-2015)

https://www.facebook.com/groups/
1536052066636621/?ref=notif&not
if_t=group_r2j_aroved&notif_id=1
466182285664123

485

Φοιτητές Φαρμακευτικής ΑΠΘ

https://www.facebook.com/groups/
172179179525474/?fref=ts

1.209

Φοιτητές Ψυχολογίας ΑΠΘ

https://www.facebook.com/groups/
187415191336021/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66363987250121

2.532

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών

https://www.facebook.com/groups/i
cte.uowm/

700

Φοιτητές Πληροφορικής &
Επικοινωνιών στο ΤΕΙ Σερρών

https://www.facebook.com/groups/i
cd.teiserron/?fref=ts

1.252

MBA Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΔΠΘ

https://www.facebook.com/groups/
203702463087828/?ref=notif&notif
_t=group_r2j_aroved&notif_id=14
66274540421040

501

Φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων
στο ΤΕΙ Σερρών

https://www.facebook.com/groups/
de.teiserron/?ref=notif&notif_t=gro
up_r2j_aroved&notif_id=14663468
61709017

888

Π.Μ.Σ. στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
(MBA - TEI OF SERRES)

https://www.facebook.com/groups/
Mba.Tei.of.Serres/?ref=ts&fref=ts
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Χρήστος Γεράνης
Πίνακας 9: Φύλο και Ηλικία ερωτώμενων.

Φύλο
Συχνότητα

Ποσοστό

Άνδρας

83

41,5%

Γυναίκα

117

58,5

Σύνολο

200

100,0

Ηλικία
Συχνότητα

Ποσοστό

<21

24

12,0%

21-30

158

79,0%

31-40

12

6,0%

41-50

6

3,0%

50<

0

0,0%

200

100,0%

Σύνολο

Πίνακας 10: Ίδρυμα φοίτησης ερωτώμενων.

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Συχνότητα

Ποσοστό

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

89

44,5%

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

52

26,0%

Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας Θράκης

26

13,0%

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

9

4,5%

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4

2,0%

Πανεπηστήμιο Θεσσαλίας

4

2,0%

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

4

2,0%

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3

1,5%

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

3

1,5%

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1

0,5%

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1

0,5%

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1

,05%

Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

0,5%

Τ.Ε.Ι. Αθηνών

1

0,5%

Πανεπιστήμιο Πειραιά

1

0,5%

200

100,0%

Σύνολο

xv

Παράρτημα
Πίνακας 11: Μορφωτικό επίπεδο δείγματος.

Συχνότητα

Ποσοστό

Απόφοιτος-η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

39

19,5%

Απόφοιτος-η Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευσης

11

5,5%

Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

109

54,5%

Απόφοιτος-η Μεταπτυχιακών Σπουδών

41

20,5%

200

100,0%

Σύνολο

Πίνακας 12: Οικογενειακή κατάσταση δείγματος.

Συχνότητα
Ελεύθερος-η

Ποσοστό

189

94,5

Παντρεμένος-η

10

5,0

Διαζευγμένος-η

1

,5

200

100,0

Σύνολο

Πίνακας 13: Επαγγελματική κατάσταση.

Συχνότητα

Ποσοστό

Φοιτητής - Σπουδαστής

144

72,0%

Υπάλληλος

41

20,5%

Αυτοαπασχολούμενος

11

5,5%

Άνεργος

4

2,0%

200

100,0%

Σύνολο

Πίνακας 14: Μηνιαίο εισόδημα ερωτώμενων.

Συχνότητα

Ποσοστό

<300€

110

55,0%

300€-550€

45

22,5%

551€-800€

21

10,5%

801€-1000€

11

5,5%

1001€<

13

6,5%

200

100,0%

Σύνολο

xvi

Χρήστος Γεράνης
Πίνακας 15: Τόπος διαμονής δείγματος.

Συχνότητα

Ποσοστό

Θεσσαλονίκη

141

70,5%

Καβάλα

17

8,5%

Βόλος

7

3,5%

Σέρρες

6

3,0%

Αθήνα

4

2,0%

Ξάνθη

4

2,0%

Καλαμαριά-Θεσσαλονίκης

4

2,0%

Κοζάνη

3

1,5%

Διδυμότειχος

3

1,5%

Δράμα

2

1,0%

Καρδίτσα

2

1,0%

Αλεξανδρούπολη

1

0,5%

Κιλκίς

1

0,5%

Κατερίνη

1

0,5%

Σίνδος-Θεσσαλονίκης

1

0,5%

Κρήτη

1

0,5%

Πειραιάς

1

0,5%

Ιεράπετρα Κρήτης

1

0,5%

200

100,0

Σύνολο

Πίνακας 16: Τόπος καταγωγής δείγματος.

Συχνότητα

Ποσοστό

Θεσσαλονίκη

104

52,0%

Αθήνα

12

6,0%

Βόλος

12

6,0%

Καβάλα

8

4,0%

Σέρρες

7

3,5%

Αλεξανδρούπολη

5

2,5%

Κοζάνη

3

1,5%

Πτολεμαΐδα

3

1,5%

Λάρισα

3

1,5%

xvii

Παράρτημα
Συχνότητα

Ποσοστό

Φλώρινα

2

1,0%

Τρίκαλα

2

1,0%

Κιλκίς

2

1,0%

Δράμα

2

1,0%

Ηράκλειο Κρήτης

2

1,0%

Ξάνθη

2

1,0%

Καρδίτσα

2

1,0%

Κατερίνη

2

1,0%

Ξάνθη

2

1,0%

Χαλκίδα

2

1,0%

Αγρίνιο

2

1,0%

Λευκάδα

1

0,5%

Εύβοια

1

0,5%

Βέροια

1

0,5%

Σάμος

1

0,5%

Μόναχο

1

0,5%

Καλαμαριά

1

0,5%

Χαλκίδα

1

0,5%

Μυτιλήνη

1

0,5%

Κρήτη

1

0,5%

Διδυμότειχος

1

0,5%

Εύρος

1

0,5%

Πέραμα

1

0,5%

Πελοπόννησος

1

0,5%

Ρόδος

1

0,5%

Έδεσσα

1

0,5%

Πειραιάς

1

0,5%

Ιεράπετρα Κρήτης

1

0,5%

Κρύα Βρύση Γιαννιτσών-Πέλλα

1

0,5%

Λιβαδειά Βοιωτίας

1

0,5%

Πάργα Ηγουμενίτσας

1

0,5

Ερμούπολη Σύρου

1

0,5

200

100,0%

Σύνολο

xviii

Χρήστος Γεράνης
Πίνακας 17: Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου.

Συχνότητα

Ποσοστό

1-2 φορές την εβδομάδα

3

1,5%

3-5 φορές την εβδομάδα

1

0,5%

Περίπου μία φορά την μέρα

12

6,0%

Πολλές φορές τη μέρα

184

92,0%

200

100,0%

Σύνολο

Πίνακας 18: Χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές από το δείγμα.

Συχνότητα Ποσοστό
<1 Χρόνο

25

12,5%

1-3 χρόνια

96

48,0%

4-6 χρόνια

63

31,5%

7-9 χρόνια

14

7,0%

10< χρόνια

2

1,0%

200

100,0%

Σύνολο

Πίνακας 19: Πλήθος διαδικτυακών αγορών που πραγματοποίησε το δείγμα το τελευταίο τρίμηνο.

Συχνότητα

Ποσοστό

0

0%

1-3

144

72,0%

4-6

39

19,5%

7-9

12

6,0%

10+

5

2,5%

200

100,0%

Καμία

Σύνολο

Πίνακας 20: Κατηγορίες προϊόντων που αναζητούνται κυρίως.

Κατηγορία Προϊόντων

Συχνότητα Ποσοστό

Τεχνολογία

118

59,0%

Μόδα-Ομορφιά

53

26,5%

Χόμπι-Σπίτι

14

7,0%

Auto-Μoto

5

2,5%

Ταξιδιωδικές υπηρεσίες

10

5,0%

Σύνολο

200

100,0%

xix

Παράρτημα
Πίνακας 21: Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών που γνωρίζει το δείγμα.

Ιστοσελίδα

Συχνότητα

Ποσοστό

skroutz.gr

200

100%

trivago.gr

156

78%

bestprice.gr

115

57,5%

insurancemarket.gr

21

10,5%

hotelscombined.gr

11

5,5%

eprice.gr

11

5,5%

gourounaki.gr

10

5,5%

myshopper.gr

10

5,5%

travelcompare.gr

8

4%

fuelprices.gr

7

3,5%

shopnsave.gr

5

2,5%

pricetag.gr

5

2,5%

amazon

3

1,5%

skyscanner.gr

3

1,5%

gigagora.gr

3

1,5%

snif.gr

1

0,5%

supermarkets.xo.gr

1

0,5%

aliexpress.com

1

0,5%

hotelbase.gr

0

0%

moocher.gr

0

0%

cartvalue.gr

0

0%

xx

Χρήστος Γεράνης
Πίνακας 22: Ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται κυρίως από το δείγμα.

Ιστοσελίδα

Συχνότητα

Ποσοστό

skroutz.gr

161

80,5%

trivago.gr

19

9,5%

bestprice.gr

9

4,5%

travelcompare.gr

2

1,0%

Amazon

2

1,0%

skyscanner.gr

2

1,0%

fuelprices.gr

1

0,5%

gourounaki.gr

1

0,5%

myshopper.gr

1

0,5%

insurancemarket.gr

1

0,5%

aliexpress.com

1

0,5%

200

100,0

Σύνολο
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xxv

Παράρτημα
Εικόνα 12: Ανάρτηση Ερωτηματολογίου στην ομάδα του Facebook «Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».
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