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Περίληψη
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ecommerce) έχει γνωρίσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια
καταγράφοντας μεγάλους τζίρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιχειρήσεις, καταναλωτές και
κρατικές υπηρεσίες διαμορφώνουν και χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα στα πλαίσια
του Ecommerce προκειμένου να εξυπηρετήσουν και να εξυπηρετηθούν διαδικτυακά. Η
επέκτασή του στις κινητές συσκευές το μετάλλαξε στο Mobile Commerce δημιουργώντας
ένα νέο, ευκολότερο και αμεσότερο κανάλι επικοινωνίας για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Με την βοήθεια του Μάρκετινγκ και του ταχύτερου και αποτελεσματικότερου Shipping
έγινε ελκυστικότερο στους καταναλωτές. Χάρη σε εργαλεία, όπως τα CMS, οι επιχειρήσεις
απέκτησαν μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην δημιουργία περιεχομένου για τις ιστοσελίδες
τους. Αυτές οι εξελίξεις δημιούργησαν Trends τα οποία αποτυπώνονται σε διάφορες
μετρήσεις που γίνονται παγκοσμίως. Η σημαντική πρόοδος που καταγράφει γίνεται εμφανή
στην Ψηφιακή Οικονομία, της οποίας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελεί κομμάτι. Παρά την
μεγάλη του όμως πρόοδο, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει αρκετά Αρνητικά σημεία και
Θέματα Ασφαλείας που μας επηρεάζουν όλους.
Σκοπός της διπλωματικής είναι να παρουσιαστούν οι εξελίξεις στον τομέα του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως αυτές καταγράφονται σήμερα και να περιγραφεί η σημασία
του στην Ψηφιακή Οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας.
Προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται
τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του Ecommerce, διεξήχθη έρευνα σε ένα δείγμα 100
ιστοσελίδων Ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτήν ερευνήθηκε με αντικειμενικά κριτήρια το
αν οι ιστοσελίδες εφαρμόζουν ορισμένες σύγχρονες μεθόδους, λειτουργίες και δυνατότητες
που προσφέρει το Ecommerce. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας
παρουσιάζονται στο τέλος της διπλωματικής εργασίας.
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Abstract
Ecommerce has made great progress in the recent years recording high global turnovers.
Businesses, consumers, and government agencies shape and use digital environments within
the boundaries of Ecommerce in order to serve and be served online. Its expansion into
mobile devices has transformed it into Mobile Commerce creating a new, easier, and more
direct communication channel for companies and consumers. With the assistance of
Marketing and of the faster and more efficient Shipping it became more attractive to
consumers. Thanks to tools such as CMS businesses became more productive in creating
content for their websites. These developments have created Trends which are reflected in
various measurements made worldwide. The significant progress it is making is becoming
apparent in the Digital Economy, of which Ecommerce is a part. Despite its great progress
though, Ecommerce has several Negative Points and Security Issues which affect us all.
The purpose of this thesis is to record the developments in the field of Ecommerce as they
are recorded today and to present its importance in the Digital Economy, with particular
reference to the case of Greece. In order to examine the extent to which Greek companies
take advantage of the latest developments in the field of Ecommerce, a survey was conducted
on a sample of 100 Greek business websites. It investigated with objective criteria whether
the websites apply certain modern methods, functions and capabilities offered by
Ecommerce. The results and conclusions of the research are being presented at the end of the
diploma thesis.
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Εισαγωγή
Το Internet δεν είναι κάτι καινούργιο στις ζωές μας. Έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό την
δεκαετία του ‘90 και, χάρη στην ταχεία εξάπλωσή του, αποτελεί σήμερα σημαντικό κομμάτι
της καθημερινότητάς μας (Mcmillan, Morrison, 2006). Σύμφωνα με στοιχεία του 3ου
τριμήνου του 2019, ο μέσος άνθρωπος δαπανά κατά μέσο όρο 6 ώρες και 43 λεπτά
ημερησίως στο Internet (datareportal.com).
Με την χρήση του Internet δόθηκαν πολλές νέες δυνατότητες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και
κρατικές διοικήσεις. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση έγινε ευκολότερη, η μετάδοση των
δεδομένων ταχύτερη, η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποδοτικότερη. Μερικοί τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας άλλαξαν ριζικά, ορισμένοι υπέστησαν σημαντικές μεταβολές
ενώ άλλοι έμειναν ανεπηρέαστοι. Ένας τομέας που γνώρισε βαθιές αλλαγές ήταν το εμπόριο.
Το εμπόριο επαναπροσδιορίσθηκε, μετασχηματίστηκε και άλλαξε μορφή. Έγινε
Ηλεκτρονικό, εξάλειψε τις αποστάσεις και συνέδεσε επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε
διαφορετικές ηπείρους. Έφερε πιο κοντά τις επιχειρήσεις μεταξύ τους, έδωσε την
δυνατότητα στο κράτος να παρέχει νέας μορφής υπηρεσίες στους πολίτες του και
αναδιοργάνωσε την εφοδιαστική αλυσίδα. Έδωσε την δυνατότητα στους καταναλωτές να
συνδέονται από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπουδήποτε υπάρχει
διαθέσιμο δίκτυο σε ένα Ηλεκτρονικό κατάστημα και να χρησιμοποιούν τις Ηλεκτρονικές
συναλλαγές για να αποκτούν αυτό που επιθυμούν. Η εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
ήταν μια σημαντική ιστορικά αλλαγή.
Η πρόοδος στον κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι
βασικός παράγοντας που οδηγεί τα συνεχώς αυξανόμενα στατιστικά του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου. Χάρη στην ραγδαία και συνεχή τεχνολογική πρόοδο, έχουν δημιουργηθεί πολλές
εφαρμογές και λύσεις που βοηθούν στην παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Με
τα σύγχρονα συστήματα οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση
των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών εμπορικών τους δραστηριοτήτων.
Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της
οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής σε υπολογίσιμα
μεγέθη. Την δεκαετία του 1990, όταν το διαδίκτυο έγινε εμπορικά διαθέσιμο και άρχισαν να
γίνονται από περισσότερες επιχειρήσεις και καταναλωτές εμπορικές συναλλαγές μέσω
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αυτού, προέκυψε η ανάγκη αυτή η νέα οικονομική κατάσταση να οριστεί για να μπορέσει
να γίνει κατανοητή από όλους. Έτσι δημιουργήθηκε ο όρος Ψηφιακή Οικονομία ο οποίος με
το πέρασμα των ετών κατέληξε να έχει ευρεία χρήση και ακόμα ευρύτερο πεδίο ορισμού
εξαιτίας των ταχύτατων τεχνολογικών και οικονομικών μεταβολών. Ο Στειακάκης (2013)
χρησιμοποιεί τον ορισμό των Atkinson και McKay (2007) γράφοντας ότι «Ψηφιακή
οικονομία είναι η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό,
εφαρμογές) και των τηλεπικοινωνιών και οι επιπτώσεις τους σε όλες τις πτυχές της
οικονομίας», ο οποίος είναι αρκετά εύστοχος αφού περικλείει «κάθε πλευρά – διάσταση της
οικονομίας» όπως συμπληρώνει.
Από τον παραπάνω ορισμό γίνεται εύκολα κατανοητό το ευρύ πλήθος των δραστηριοτήτων
της οικονομίας που περικλείει η Ψηφιακή Οικονομία. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η
δραστηριότητα που απασχολεί την παρούσα διπλωματική, αποτελεί μέρος της Ψηφιακής
Οικονομίας. Κάθε οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
καταγράφεται ως κομμάτι της Ψηφιακής Οικονομίας.
Η Ψηφιακή Οικονομία αυξάνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο. Οι συνθήκες οι εμπορικές,
τεχνολογικές, νομικές ωριμάζουν ενώ παράλληλα οι συνήθειες επιχειρήσεων και
καταναλωτών μεταβάλλονται προς όφελος της Ψηφιακής Οικονομίας. Κάθε χρόνο νέοι
εμπορικοί κλάδοι ξεκινούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ψηφιακή Οικονομία και
κλάδοι που ήδη δραστηριοποιούνταν σε αυτήν βελτιώνουν την προσέγγισή τους. Η πρόοδος
που καταγράφει είναι σημαντική.
Βεβαίως, υπάρχουν και τα μελανά σημεία αυτής της προόδου. Η τεχνολογική πρόοδος στον
κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει κάνει εφικτή την μεγάλης κλίμακας
παρακολούθηση επιχειρήσεων και καταναλωτών με σκοπό την εκμετάλλευση των
δεδομένων τους με οικονομικά, ανταγωνιστικά και πολιτικά κίνητρα. Ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις των επιχειρήσεων κολοσσών παρατηρούμε την συγκέντρωση τεράστιων
δεδομένων «στα χέρια» τους, γεγονός επικίνδυνο για την δημόσια και ιδιωτική ασφάλεια.
Μπορεί αυτός ο έλεγχος να απειλήσει την ελευθερία των πολιτών; Πώς αντιδρούν τα κράτη
σε αυτό; Ποιες οι συνέπειες στις Ελληνικές επιχειρήσεις;
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιθυμεί να παρουσιάσει ορισμένες από τις πιο σημαντικές
πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και το 2020 αλλά και
να μελετήσει τη σημασία που δίνουν σε αυτό οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Η σημασία και η
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επιρροή του στην Ψηφιακή Οικονομία και στις ζωές μας μεγαλώνει καθημερινά. Για να
μπορέσει ο καθένας μας να ανταποκριθεί με σύνεση σε ένα ταχέως και συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πρέπει να γνωρίζει τα θετικά και αλλά και τα αρνητικά του
στοιχεία.
Για το κομμάτι της βιβλιογραφικής έρευνας πάνω στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την
Ψηφιακή Οικονομία συλλέχθηκαν στοιχεία από βιβλία, papers και ιστοσελίδες που
βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Για το κομμάτι της έρευνας πάνω στην παρουσία των Ελληνικών
Επιχειρήσεων στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από Ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τα οποία συλλέχθηκαν από
τον συγγραφέα.
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Κεφάλαιο 1ο - Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
1.1 Ιστορική Αναδρομή
Με τον όρο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce ή Ecommerce στα Αγγλικά)
περιγράφεται η αγορά, πώληση, μεταφορά ή ανταλλαγή δεδομένων, αγαθών και υπηρεσιών
μέσω του διαδικτύου και άλλων δικτύων, π.χ. intranets (Turban et. al, 2018).
Η ιστορία του, σύμφωνα με την Becker (2008), ξεκινά από την δεκαετία του ’70 με την
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, γνωστή ως EDI (electronic data interchange). Η EDI
αφορούσε την ανταλλαγή μεγάλου όγκου (για την τότε εποχή) δεδομένων σε συγκεκριμένη
μορφή (XML) μεταξύ εμπορικών συνεργατών. Σχεδιάστηκε με σκοπό να δημιουργήσει ένα
εργασιακό περιβάλλον δίχως χαρτιά μέσα στο οποίο θα αυτοματοποιούνταν οι παραγγελίες.
Αυτή ήταν η πρώτη γενιά του Ecommerce. Χρησιμοποιήθηκε για περισσότερα από 20 χρόνια
όμως εξαιτίας του μεγάλου κόστους και της αργής υιοθέτησής της από τις επιχειρήσεις,
αντικαταστάθηκε με την πρώτη ευκαιρία.
Η επόμενη γενιά στο Ecommerce ήταν το Internet. Ήταν το 1991 όταν η NFS (National
Science Foundation) στις ΗΠΑ επέτρεψε να δοθεί σε εμπορική χρήση το, περιορισμένο μέχρι
τότε μόνο σε πανεπιστήμια και κυβερνητικούς οργανισμούς, Internet. Αυτή η απόφαση
οδήγησε άμεσα στην αύξηση του αριθμού των χρηστών του. Η καινοτομία του Internet σε
σύγκριση με τις παλαιότερες τεχνολογίες ήταν η οικονομικότερη και ευκολότερη
διασύνδεση επιχειρήσεων, ιδιωτών και κρατικών φορέων. Το νέο περιβάλλον που πρόσφερε
με τις πολλές και νέες δυνατότητες το καθιστούσε ελκυστικό σε πολλούς. Το Internet έγινε
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στην οικονομική ιστορία (Becker, 2008).
Ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν στην ταχύτερη εξάπλωσή του Internet ήταν οι Web
Browsers. Οι Web Browsers (φυλλομετρητές) είναι εφαρμογές που βοηθούν την πλοήγηση
στο διαδίκτυο κάνοντας ευκολότερη τη σύνδεση των χρηστών τους στις ιστοσελίδες. Το
πόσο διευκόλυναν την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων φαίνεται στην
περίπτωση του Navigator, του γνωστότερου την δεκαετία του ’90 Browser. Ο Navigator, με
μερίδιο αγοράς το 1995 να φτάνει στο 90%, χαρακτηριζόταν ως ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα λογισμικά στην ιστορία (Windrum, 2004).
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Αφού το Internet εξάλειψε τις αποστάσεις, είχε εργαλεία για εύκολη πρόσβαση σε αυτό και
ήταν ανοιχτό σε όλους, έγινε μία ελκυστική ευκαιρία για όποιον ήθελε να εμπορευθεί
απόμακρα. Έτσι δεν άργησαν να δημιουργηθούν τα πρώτα Eshops και οι άλλες Ecommerce
ιστοσελίδες οι οποίες άρχισαν άμεσα να καταγράφουν μεγάλους τζίρους και πολλούς νέους
πελάτες. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2000 οι Ecommerce ιστοσελίδες μόνο στις
ΗΠΑ ήταν περίπου 600.000 (Dholakia 2002).
Αυτή η φρενίτιδα της νέας τεχνολογίας, εκτός από την προσέλκυση μεγάλου όγκου χρηστών,
επιχειρήσεων και επενδυτών, προσέλκυσε και πολλούς κακόβουλους επενδυτές. Η
περίπτωση είναι γνωστή στην βιβλιογραφία ως η dot com bubble (τελεία com φούσκα). Κατά
τα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας που εμφανίζονται στο
Ecommerce έχουν σχεδόν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά: καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία,
μεγάλη προβολή, γρήγορη δημιουργία καλής φήμης (brand awareness) και απόκτηση
μεγάλης βάσης χρηστών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν
αρκετά για να εκτοξεύσουν τις τιμές των μετοχών τους αμέσως μετά την είσοδο των
εταιρειών αυτών στο χρηματιστήριο.
Κατά τον Colley (theconversation.com, 2020), επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν
κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών για γρήγορη αποκόμιση
κερδών, οι επενδυτές πούλησαν τις μετοχές τους με αποτέλεσμα την απότομη πτώση στις
τιμές τους. Το φαινόμενο αυτό συνέβη μαζικά σε πάρα πολλές επιχειρήσεις
δραστηριοποιούμενες στο Ecommerce με αποτέλεσμα να προκύψει η γνωστή dot com
bubble του 2000. Βασική συνέπεια αυτής της κρίσης, σε συνδυασμό με την ακόλουθη
οικονομική κρίση του 2001, ήταν για λίγο να μειωθεί ο ρυθμός προσέλκυσης μεγάλων
επενδύσεων στον κλάδο.
Από το 2007 όμως που παρουσιάστηκε στην αγορά η νέα γενεά smartphones, το Ecommerce
έλαβα μία ώθηση. Οι νέες συσκευές έδωσαν διπλή βοήθεια. Από την μία βοήθησαν τους
καταναλωτές με τις αυξημένες δυνατότητές τους σε σχέση με τα παλαιότερης γενιάς κινητά,
τόσο από άποψη λογισμικού όσο και από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών. Από την άλλη
βοήθησαν τις επιχειρήσεις, μέσω του ανοιχτού κώδικα λογισμικού που παρείχαν, ώστε αυτές
να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές και μέσω διάφορων application markets να
μπορέσουν να τις διαθέσουν στους χρήστες των νέων smartphones (textrequest.com, 2018).
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Όταν ύστερα από λίγα χρόνια ωρίμασε αυτή η νέα τεχνολογία των smartphones και
βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο οι ταχύτητες των ασύρματων δικτύων, βοηθήθηκε
σημαντικά το Mobile Commerce (ή Mcommerce) (Shrivastava, Prakash, 2019). Το
Mcommerce δεν ήταν κάτι το καινούργιο. Σαν έννοια υπήρχε πριν ακόμη από την
δημιουργία του Internet. Όμως η σύγχρονη μορφή του, που άλλαξε και τον τρόπο
προσέγγισης του Ecommerce, ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η ταχύτητά του, η
ανεξαρτήτου τοποθεσίας δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (δεδομένου ότι υπάρχει
κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας) και η ευκολία του ανέδειξαν το Mcommerce ως μία
από τις σημαντικότερες πηγές κίνησης στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στο Ecommerce
μέχρι και σήμερα.
Καθώς οι χρήστες συνεχώς αυξάνονταν, γίνονταν πιο εξοικειωμένοι και είχαν ευκολότερη
και ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, γιγαντώθηκε η ζήτηση για την αγοραπωλησία
αγαθών και υπηρεσιών διαδικτυακά. Η τάση αυτή δημιούργησε την ανάγκη για
αυτοματοποιήσεις στις ιστοσελίδες (στην κατασκευή και συντήρησή τους) ώστε να
επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα: για να
υπάρξει παραγωγικότητα, έπρεπε να υπάρχουν κάποιες νόρμες ή συστήματα που να
ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ώστε να γίνεται γρηγορότερα η παραγωγή
περιεχομένου. Την λύση ήρθαν να δώσουν τα Content Management Systems (CMS).
Τα CMS είναι λογισμικά που βοηθούν στην δημιουργία, διαχείριση, οργάνωση και
δημοσίευση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας (smallbiztrends.com, 2018). Έκαναν την
εμφάνισή τους πολύ νωρίς, το 1995 (contentstack.com, 2018). Παρότι θεωρητικά έδιναν την
απάντηση στο πρόβλημα της παραγωγικότητας, εντούτοις άφηναν άλυτα πολλά άλλα θέματα
εκείνη την περίοδο. Δεν έδιναν πολλές επιλογές στον διαχειριστή τους, είχαν μεγάλο κόστος
κτίσης, κάποιες φορές δεν αναβαθμίζονταν αρκετά συχνά ενώ άλλες σταματούσε γενικά η
υποστήριξή τους. Χρειάστηκε να περάσουν 15 περίπου χρόνια ώσπου να εδραιωθούν στην
αγορά τα σύγχρονα CMS, αν και ακόμη εμφανίζουν ελλείψεις που σιγά σιγά καλύπτονται.
Πριν την ευρεία χρήση των CMS στο διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες στην πλειοψηφία τους
κατασκευάζονταν εξ ολοκλήρου από το μηδέν. Αυτό έκανε αργή και κοστοβόρα τόσο την
δημιουργία τους όσο και την ενημέρωσή τους. Με την χρήση των CMS αυξήθηκε η
παραγωγή περιεχομένου με συνέπεια να ωφεληθεί το Ecommerce. Περισσότερο
περιεχόμενο και περισσότερες ιστοσελίδες παράγονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα και
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έτσι καλύπτονταν περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών. Αντίστοιχα CMS υπάρχουν και
για την δημιουργία εφαρμογών στα κινητά.
Ώσπου φτάσαμε στο σημείο όπου οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είχαν πλέον ένα
τεράστιο εύρος από ηλεκτρονικά καταστήματα για να επιλέξουν εκείνο που θα τους
βοηθήσει να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τα νέα προβλήματα ήταν από την μία να
προσεγγιστούν οι αγοραστές και να πεισθούν να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και
από την άλλη να παραδοθούν τα προϊόντα άμεσα στους αγοραστές τους.
Για την προσέγγιση των αγοραστών υπήρχε ανέκαθεν το Marketing, το οποίο σαν
βιομηχανία γνώρισε τεράστια άνθηση χάρη στο Ecommerce. Το Marketing όμως δεν είναι
από μόνο του αρκετό για την προσέγγιση των σύγχρονων καταναλωτών. Για να μπορέσεις
να φτάσεις στον κάθε αγοραστή που είναι κλεισμένος στην καθημερινότητά του, στους
οικείους του και τον εαυτό του πρέπει να εισέλθεις στο περιβάλλον του. Λύση σε αυτό το
πρόβλημα ήρθε να δώσει το «Social Commerce», όπως λέγεται στην βιβλιογραφία1. Το
«Social Commerce» είναι ένα νέο είδος Ecommerce μέσω του οποίου η απόφαση αγοράς ή
πώλησης ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των χρηστών
που συμμετέχουν σε μια Online κοινότητα (Sarker et al., 2019).
Έστω ότι παραγγέλνει κάποιος μέσα από το Mcommerce ή το «Social Commerce» ένα
προϊόν. Για να ολοκληρωθεί μία εμπορική σχέση πρέπει ο αγοραστής να λάβει το προϊόν ή
την υπηρεσία που παρήγγειλε. Με την μεγάλη διασπορά όμως των πελατών σε πολλά
διαφορετικά μήκη και πλάτη του κόσμου είναι δύσκολο να τους προμηθεύσει κανείς άμεσα
όλους. Εδώ βοηθούν τα Ecommerce Logistics.
Ένας παράγοντας που εξελίχθηκε ραγδαία και παράλληλα με το Ecommerce, μιας και
αποτελεί συμπληρωματικό παράγοντα για αυτό, είναι οι μεταφορές (Ecommerce Logistics).
Στα Ecommerce Logistics περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι διαδικασίες που σχετίζονται με
την αποθήκευση και αποστολή των αποθεμάτων για λογαριασμό μιας διαδικτυακής
επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την διαχείριση αποθέματος, την
συσκευασία και την αποστολή των διαδικτυακών παραγγελιών (shipbob.com , 2020).

1

Προσωπικά δεν αποδέχομαι ούτε τον όρο «Social Commerce», ούτε τον όρο «Social Media». Ο όρος «κοινωνικό»
χρησιμοποιείται στην Οικονομική Επιστήμη για να δηλώσει ότι κάτι είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την κοινωνία (π.χ. το
νερό είναι κοινωνικό αγαθό). Με βάση αυτό, ένα καταναλωτικό αγαθό όπως οι ιστοσελίδες προβολής και επικοινωνίας που
έχουν ως μόνη επιδίωξη το επιχειρηματικό κέρδος δεν μπορούν να λογιστούν κοινωνικές. Ένας καταλληλότερος όρος θα
ήταν το Consumer Commerce ή Consumer Media.
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Σήμερα σχεδόν τα πάντα στο Ecommerce έχουν αυτοματοποιηθεί. Πριν από 25 χρόνια, όταν
το Internet έγινε εμπορικά διαθέσιμο προς όλους και δημιουργήθηκαν τα πρώτα Eshops, όλα
γίνονταν «χειροκίνητα». Το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες πλέον δημιουργείται με απίστευτα
γρήγορους ρυθμούς. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν μέσω Browsers, εφαρμογών,
κινητών τηλεφώνων, «social media» και μία πληθώρα άλλων μεθόδων. Οι επιχειρήσεις είναι
σε θέση να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη την εμπορική τους δραστηριότητα και η
διαδικασία από την παραγγελία του προϊόντος μέχρι και την παράδοσή του στον πελάτη
δύναται να γίνει αυτόματα, με την μεσολάβηση του ανθρώπου να γίνεται μόνο για την
μεταφορά του προϊόντος.
Το Ecommerce εξυπηρετεί όλο και μεγαλύτερο ποσοστό από τις συναλλαγές που γίνονται
σε κάθε είδος εμπορίου παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ρυθμός ετήσιας
αύξησης στους τζίρους του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου που παρατηρείται στις Ηνωμένες
Πολιτείες ο οποίος υπολογίζεται στο 16,98% κατά μέσο όρο τα τελευταία 20 χρόνια
(census.gov, 2000-2020).
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1.2 Κατηγοριοποιήσεις του Ecommerce
Είδαμε πως εξελίχθηκε το Ecommerce τα τελευταία 20 χρόνια και παρουσιάσαμε τα
βασικότερα συστατικά του στοιχεία σήμερα. Για να κάνουμε ευκολότερη την μελέτη του
πολυποίκιλου Ecommerce, θα πρέπει να το κατηγοριοποιήσουμε.
Μια πολύ συχνή κατηγοριοποίηση του Ecommerce γίνεται σύμφωνα με το είδος των
συναλλαγών και τα συναλλασσόμενα μέρη. Διακρίνονται οι έννοιες Business to Business
(B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), Direct to Consumer
(D2C), Government to Business (G2B) και Government to Consumer (G2C) (Turban et al.,
2018).

1.2.1 Business to Business (B2B)
B2B Ecommerce είναι οι ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ
επιχειρήσεων. Ο όγκος των B2B συναλλαγών είναι σαφέστερα μεγαλύτερος από εκείνο των
B2C συναλλαγών, αν και δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια.
Ένα βασικό πρόβλημα που απασχολεί τις B2B επιχειρήσεις σήμερα είναι ο τρόπος
προσέγγισης των πελατών μέσω της ιστοσελίδας. Ορισμένες B2B επιχειρήσεις έχουν
δημιουργήσει Eshop και ήδη κάνουν πωλήσεις μέσω αυτού. Άλλες πάλι δημιούργησαν μία
απλή ιστοσελίδα παρουσίασης για να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Υπάρχουν δε και εκείνες που είναι ακόμα σκεπτικές να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή
παρουσία.
Δεν αρκεί όμως σήμερα μία επιχείρηση να προσφέρει τις B2B υπηρεσίες ή προϊόντα της
διαδικτυακά. Πρέπει να τα προσφέρει με ένα σύγχρονο τρόπο που θα καλύπτει τις απαιτήσεις
που έχουν οι πελάτες της κατά την αγορά, αποστολή, παραλαβή και την επιστροφή των
προϊόντων (Bourlakis, Julien, Ali, 2020).
Με τους περισσότερους καταναλωτές να έχουν συνηθίσει την ευκολία αλλά και την
λειτουργικότητα των μεγάλων Eshops, όπως αυτών των λεγόμενων «τεχνολογικών
γιγάντων» (tech giants), οι προσδοκίες τους για μία ιστοσελίδα είναι υψηλές. Καθώς μάλιστα
αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις εισέρχονται πέρα από τον B2C και στον B2B κλάδο, οι
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παραδοσιακές και μικρότερες επιχειρήσεις έχουν δύο εναλλακτικές: την ψηφιακή
καινοτομία και την δημιουργία και προώθηση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος
(applicoinc.com, 2018).

1.2.2 Business to Consumer (B2C)
B2C Ecommerce είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις
σε καταναλωτές για ιδία χρήση. Εδώ υπάρχουν πιο καθαρά στοιχεία από την Στατιστική
Υπηρεσία των ΗΠΑ (Census Bureau) σχετικά με το μέγεθος της αγοράς. Σύμφωνα με το
census.gov, οι διαδικτυακές B2C πωλήσεις στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν από τα 27,805
δισεκατομμύρια δολάρια το 2000 στα 599,512 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, αύξηση
2.156,13% σε βάθος εικοσαετίας. Σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα με
πίνακες το ιστορικό εξέλιξης του B2C Ecommerce των τελευταίων 20 ετών.
Σύμφωνα με στοιχεία του datareportal.com (2020), οι συνολικές συναλλαγές στο B2C
Ecommerce για το 2019 φτάνουν παγκοσμίως στα 3,43 τρισεκατομμύρια δολάρια,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18%, ποσό που εκτιμάται ότι είναι ίσο με το 16% των
συνολικών B2C συναλλαγών σε όλους τους εμπορικούς κλάδους. Το 50% από αυτές
εκτιμάται ότι έγινε με την χρήση κινητού τηλεφώνου (datareportal.com, 2020). Στην
Ελλάδα, οι B2C Ecommerce συναλλαγές για το ίδιο έτος υπολογίζονται στα 5,6
δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2018, με το 25% αυτών να
εκτιμάται ότι έγιναν μέσων κινητών τηλεφώνων.

1.2.3 Consumer to Consumer (C2C)
C2C Ecommerce είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών μέσω μίας τρίτης
πλατφόρμας. Ο κλάδος αυτός υπάρχει από τις πρώτες μέρες του διαδικτύου και έχει γνωρίσει
τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθηση εξαιτίας της μεγαλύτερης ταχύτητας με την οποία
γίνονται οι μεταφορές των εμπορευμάτων αλλά και του μικρότερου κόστους αυτών. Δεν
είναι λίγοι εκείνοι που έχουν μετατρέψει την αγοραπωλησία προϊόντων μέσα από C2C
πλατφόρμες στην κύρια πηγή εσόδων τους.
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Για να γίνει μία C2C συναλλαγή συνήθως χρησιμοποιείται μία τρίτη ιστοσελίδα όπου ο ένας
καταναλωτής θα δημοσιεύσει ένα προϊόν προς πώληση και ένας άλλος καταναλωτής θα
δείξει ενδιαφέρον για να το αγοράσει. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για χρόνια σε
αυτές τις ιστοσελίδες είναι τα ποσοστά εξαπάτησης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που με πονηρό
λογισμό θα προσπαθήσουν να εξαπατήσουν το άλλο μέλος προκειμένου να κερδίσουν
μερικά χρήματα παραπάνω. Για να το αποφύγουν αυτό, οι C2C ιστοσελίδες έχουν ένα
ενσωματωμένο σύστημα αξιολογήσεων ώστε κάθε αγοραστής ή πωλητής να δίνει μία
«κριτική» για το άλλο μέλος της συναλλαγής. Όσοι εισήλθαν χρονικά νωρίς σε αυτές τις
πλατφόρμες και έκαναν συχνές αγοραπωλησίες έχουν πλέον λάβει ένα μεγάλο αριθμό
κριτικών που τους βοηθά να δείχνουν αξιόπιστοι στα μάτια των ενδιαφερόμενων. Αντιθέτως,
όσοι είναι νεοεισερχόμενοι δυσκολεύονται στο να κάνουν αγοραπωλησίες εξαιτίας της
έλλειψης κριτικών στο λογαριασμό τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελάχιστες οι C2C
ιστοσελίδες στον αριθμό, συγκριτικά με τις B2C και B2B.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας, ήταν το
γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των papers που αφορούσαν το C2C Ecommerce και
δημοσιεύτηκε την τελευταία τριετία προερχόταν είτε από την Ασία είτε αφορούσε την Ασία.

1.2.4 Direct to Consumer (D2C)
D2C Ecommerce είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός
καταναλωτή. Διαφέρει από τις B2C συναλλαγές γιατί οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε
αυτό το είδος συναλλαγών πουλούσαν παραδοσιακά τα προϊόντα τους σε άλλες επιχειρήσεις
(μεσάζοντες) πριν εκείνα φτάσουν στον καταναλωτή.
Το Direct to Consumer ήδη αποτελεί το 16% του συνόλου των πωλήσεων των
κατασκευαστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα επόμενα 5 χρόνια η αγορά αυτή αναμένεται να
αυξηθεί κατά 13 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας (supplychaindigital.com, 2020).
Το Direct to Consumer έχει την έννοια μία επιχείρηση κατασκευαστής να επικοινωνήσει
απευθείας με τον καταναλωτή, δίχως την παρεμβολή μεσαζόντων. Μία αντίστοιχη έννοια
είναι η Producer to Consumer σύμφωνα με την οποία ένας παραγωγός επικοινωνεί απευθείας
με τον καταναλωτή, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες. Μία προσπάθεια δημιουργίας ενός
δικτύου Producer to Consumer στα πλαίσια του Ecommerce έγινε το 2012 και στην Ελλάδα.
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Όπως διαμορφώθηκε η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης, οι παραγωγοί είναι συχνά αναγκασμένοι να πωλούν τα προϊόντα τους στους
χονδρέμπορους σε τιμές κόστους ή κατώτερες αυτού. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των μικρών
εξαγωγικών δυνατοτήτων που έχουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, της έλλειψης
βοήθειας από το κράτος και του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένο το δίκτυο διανομής των
προϊόντων τους στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, αντί τα προϊόντα αυτά να φτάνουν στους
καταναλωτές σε αντίστοιχα χαμηλές τιμές, καταλήγουν να πωλούνται ακόμα και στις λαϊκές
αγορές σε πολύ υψηλότερες.
Προκειμένου να υπερκεραστεί το πρόβλημα, καταναλωτές από την Κατερίνη ήρθαν σε
επαφή με παραγωγούς πατάτας από το Νευροκόπι της Δράμας. Μέσω της χρήσης μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας, οι καταναλωτές ήταν σε θέση να δώσουν παραγγελίες απευθείας
στους παραγωγούς πετυχαίνοντας έτσι οικονομικότερες τιμές από αυτές που θα έβρισκαν
στα μαγαζιά ή τις λαϊκές. Το αποτέλεσμα ήταν να είναι ικανοποιημένοι και οι παραγωγοί
αλλά και οι καταναλωτές διότι λάμβαναν τα προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές (μέχρι και
70% φθηνότερα) από εκείνες της αγοράς και γνώριζαν με ασφάλεια την προέλευσή τους.
Στον απόηχο αυτής, δημιουργήθηκαν και άλλες παρόμοιες διαδικτυακές πλατφόρμες οι
οποίες όμως δεν ευδοκίμησαν (Αθανασιάδης, Ιωαννίδης, 2014). Οι μεσάζοντες που
επλήγησαν οικονομικά από αυτήν την κατάσταση αλλά και η κυβέρνηση που δεν επιθυμεί
την κοινωνική ευημερία (αλλά μόνο την ευημερία του κατεστημένου της) ενήργησαν άμεσα
και σταμάτησαν όλα αυτού του είδους τα εγχειρήματα.

1.2.5 Government to Business (G2B) και Government to Consumer (G2C)
Αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται ότι ανήκουν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, εντούτοις οι
G2B και G2C συναλλαγές στην βιβλιογραφία εντάσσονται στα πλαίσια του Ecommerce.
G2B και G2C είναι οι μη εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεως και επιχειρήσεων και
κυβερνήσεως και ιδιωτών αντίστοιχα. Αφορούν θέματα φορολογίας, εξυπηρέτησης,
ενημέρωσης και διοικητικά.
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1.3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
Μία έννοια συνυφασμένη με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σήμερα είναι το Μάρκετινγκ. Είναι
εξαιρετικά σπάνιο να υπάρξει πετυχημένο Ecommerce project σήμερα δίχως να εφαρμόζεται
κάποιας μορφής Μάρκετινγκ, συνειδητά ή ασυνείδητα. Όπως αναφέρθηκε και στην
εισαγωγή, το Μάρκετινγκ προϋπήρχε του Ecommerce. Επειδή όμως το Ecommerce αποτελεί
πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ, προέκυψε μία μεγάλη
άνθηση για τον κλάδο της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Πολλά παλαιά είδη Μάρκετινγκ έχουν εξελιχθεί και εξίσου πολλά νέα είδη έχουν προκύψει
χάρη στο Ecommerce. Υπάρχει το Content Μάρκετινγκ (περιεχομένου), το Affiliate ή
Referral ή CPA (συνεργατών), το Direct (άμεσο), το Local (τοπικό), το Word of Mouth (από
στόμα σε στόμα), το ανανεωμένο και πολύ προβαλλόμενο Influencer (επηρεαστών), το
σταθερής αξίας Email Μάρκετινγκ, το Performance (απόδοσης), το Retention
(επαναπροσέγγισης, όχι σε ακριβή μετάφραση), το Coupon (εκπτωτικών προσφορών), η
Διαφήμιση καθώς και τα SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine
Marketing), SMM (“Social Media” Marketing), Video, Audio και Mobile Μάρκετινγκ. Όλα
αυτά

εντάσσονται

στην

ευρύτερη

έννοια

του

Digital

Μάρκετινγκ

(ψηφιακό)

(sparklogic.com, 2017). Πολλά τα είδη, μικρά τα πλαίσια της διπλωματικής για αυτό και θα
γίνει αναφορά μόνο στα κυριότερα.
Το Μάρκετινγκ Περιεχομένου βοηθά στην παραγωγή περιεχομένου (άρθρα, ebooks, white
papers, videos, infographics, podcasts, webinars κλπ) για την προσέλκυση και διατήρηση
των πελατών σε μία ιστοσελίδα (trewmarketing.com, 2020). Ο στόχος του είναι να
πληροφορήσει και να οδηγήσει σε μία απόφαση τον πελάτη, να του λύσει απορίες σχετικές
με το προϊόν ή την υπηρεσία και να προσθέσει αξία σε αυτό/ή. Η χρησιμότητά του στο
Ecommerce

είναι

σημαντική

καθότι

η

διαφήμιση

πλέον

δεν

έχει

την

ίδια

αποτελεσματικότητα με παλαιότερα. Σύμφωνα με έρευνες, το 70% των χρηστών του
διαδικτύου προτιμούν να πληροφορηθούν για ένα προϊόν μέσω του περιεχομένου παρά μέσω
μιας διαφήμισης (mdgadvertising.com, 2014) γεγονός που ωθεί στην εξεύρεση της
εναλλακτικής λύσης που έρχεται μέσω του Content Marketing. Αναφορά θα πρέπει να γίνει
και στις Ad Blocker εφαρμογές οι οποίες είναι ένας ακόμη λόγος που οδηγεί προς την χρήση
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Content Marketing, για τις οποίες ωστόσο δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ως προς το
ποσοστό χρήσης τους από τους καταναλωτές.
Ένα άλλο μεγάλο είδος Digital Marketing είναι το Μάρκετινγκ Συνεργατών. Μέσω του
Affiliate Marketing ένας τρίτος προωθεί ένα προϊόν/υπηρεσία μίας εταιρείας με σκοπό να
κερδίσει ένα μερίδιο από την πώληση αυτού (streamline-marketing.com, 2019). Το Eshop
δίνει σε έναν τρίτο (συνεργάτη ή affiliate) ένα μοναδικό link. Αυτός το δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα του ή σε άλλες Web 2.0 ιστοσελίδες όπου έχει πρόσβαση και συνήθως το
συνοδεύει από ένα άρθρο ή βίντεο όπου εξηγεί γιατί είναι καλό αυτό το προϊόν. Όταν
κάποιος κάνει κλικ στο link συνεργάτη και αγοράσει το προϊόν, τότε ο συνεργάτης θα λάβει
ένα ποσό ως προμήθεια για την πώληση. Η προμήθεια μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό ποσό
είτε ένα ποσοστό από το ποσό της πώλησης. Όταν αυτό το είδος Μάρκετινγκ ωρίμασε και
συνδυάστηκε με τις νέες πλατφόρμες για βίντεο και εικόνες, εξελίχθηκε και δημιούργησε το
Influencer Marketing, το οποίο αποτελεί συνδυασμό του Affiliate Marketing, του Direct
Marketing και του Word of Mouth.
Ένα από τα πιο γνωστά εν έτει 2020 Digital Marketing είδη είναι το Search Engine
Optimization ή SEO (Βελτιστοποίηση σε Μηχανή Αναζήτησης). Ο βασικός λόγος που
χρησιμοποιείται είναι γιατί για πάρα πολλές Ecommerce ιστοσελίδες αποτελεί την βασική
πηγή κίνησης. Θεωρητικά, το SEO έχει ως στόχο να «αρέσει» η ιστοσελίδα στις μηχανές
αναζήτησης και να βγαίνει υψηλότερα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων (SERPs). Με
κατάλληλες τεχνικές προσαρμόζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (τίτλος, κείμενα,
εικόνες) προκειμένου οι μηχανές αναζήτησης να την κρίνουν ως την καλύτερη απάντηση ως
προς το search query ή τις λέξεις κλειδιά που έχει δώσει χρήστης και έτσι αυτή να λάβει
υψηλότερη θέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης
και οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης αλλάζουν πολλές φορές κάθε χρόνο με συνέπεια
να αλλάζει και η σειρά των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση. Το ποιες είναι οι σωστές
μέθοδοι βελτιστοποίησης γνωστοποιείται είτε από τις εταιρείες που ελέγχουν τις μηχανές
αναζήτησης είτε από τις εταιρείες δορυφόρους – συνεργάτες τους. Πολλά χρήματα
επενδύονται σε αυτό το κόμματι κάθε χρόνο από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Πρακτικά
όμως, όπως αποδεικνύεται, το ποια ιστοσελίδα θα λάβει ψηλότερη θέση και άρα
περισσότερους επισκέπτες δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές του SEO που θα εφαρμόσει.
Τον Νοέμβριο του 2019 η Wall Street Journal με άρθρο της επιβεβαίωσε με στοιχεία όλους
τους κατά καιρούς ισχυρισμούς ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το SEO περί
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κατευθυνόμενης πληροφόρησης (wsj.com, 2019). Όπως σημειώνει το άρθρο, οι μηχανές
αναζήτησης πολύ συχνά προωθούν περιεχόμενο που ταιριάζει με τις εμπορικές και
ιδεολογικές τους απόψεις ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν άλλο που είναι αντίθετο ως προς
αυτές ασχέτως εάν είναι καταλληλότερο ως απάντηση στην αναζήτηση του χρήστη. Το
φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παράδειγμα κατευθυνόμενης πληροφόρησης στο
διαδίκτυο.
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1.4 Η Σημασία των CMS και του Shipping στο Ecommerce
Όπως αναφέρθηκε, οι συνθήκες στο σύγχρονο Ecommerce δημιούργησαν πολλές ανάγκες
που κατάφεραν να καλυφθούν μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών. Η ανάγκη, όπως την είδαμε
στο Content Marketing, για μεγαλύτερη ταχύτητα στην παραγωγή περιεχομένου και αύξηση
της παραγωγικότητας οδήγησε στην δημιουργία των σύγχρονων CMS.
Το CMS κατέστη ένα προσφιλές λογισμικό γιατί κατάφερε να είναι το ίδιο χρήσιμο και
εύκολα διαχειρίσιμο τόσο από άτομα με μικρή γνώση σχεδιασμού ιστοσελίδων όσο και από
επαγγελματίες του χώρου. Με πολύ απλό τρόπο ένα CMS μπορεί μέσω της χρήσης HTML,
CSS, Javascript και εικόνων να δημιουργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα περιεχόμενο
κατάλληλο για Web Browsers. Ταυτόχρονα, μέσω της δυνατότητας επέμβασης στον ανοιχτό
κώδικά του, επιτρέπει στους ειδικούς να κάνουν πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις.
Η δυνατότητα να γίνονται περισσότερα, ευκολότερα και ταχύτερα από ότι με άλλα
συστήματα κατέστησε τα CMS την λύση στην οποία καταφεύγουν οι περισσότεροι
κατασκευαστές ιστοσελίδων (Patel, Rathod, Prajapati, 2011). Πλέον τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες των επιχειρήσεων μπορούν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να δημοσιευτούν στις
ιστοσελίδες τους. Μικρές επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να ανταγωνιστούν τις
μεγαλύτερες με καλύτερες προοπτικές αφού μπορούν με έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο
μέσω των CMS να διαχειρίζονται το Eshop τους (smallbiztrends.com, 2018).
Τα CMS συνδυάζονται με μία πληθώρα από άλλες εφαρμογές προκειμένου να επιτελέσουν
όλες τις απαραίτητες για μία Ecommerce ιστοσελίδα λειτουργίες. Αυτές οι εφαρμογές
συνήθως καλούνται plugins ή modules. Κάποιες από τις βασικότερες εφαρμογές είναι
εκείνες που σχετίζονται με την αποστολή των αγαθών στον πελάτη. Αυτές οι εφαρμογές
είναι ανεξάρτητες, κατασκευάζονται για όλα τα μεγάλα σε χρήση CMS και συνήθως
συνδέονται μέσω API με την μεταφορική εταιρεία. Το Shipping, όπως αλλιώς είναι γνωστή
η αποστολή αγαθών, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για το Ecommerce. Αυτό
επιβεβαιώνουν τα στοιχεία ερευνών που παραθέτει το shipbob.com:
•

το 38% των πελατών δεν θα ψωνίσουν ξανά από έναν έμπορο με τον οποίο είχαν
κακή εμπειρία στην παραλαβή των προϊόντων τους,

•

το 60% των πελατών θα επιλέξουν έναν ανταγωνιστή που προσφέρει καλύτερες
επιλογές παράδοσης προϊόντων,
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•

το 74% των καταναλωτών θεωρεί ότι η δωρεάν αποστολή είναι σημαντικός
παράγοντας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς,

•

το 45% των πελατών θα εγκαταλείψουν το καλάθι αγορών μιας ιστοσελίδας που δεν
τους προσφέρει καλές μεθόδους αποστολής.

Όταν γίνεται μια αγορά από ένα φυσικό κατάστημα, ο πελάτης παραλαμβάνει το προϊόν την
ίδια στιγμή στα χέρια του. Όταν η αγορά γίνεται μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ο
πελάτης αναμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα να παραλάβει το προϊόν στα χέρια του.
Μάλιστα, χρόνο με τον χρόνο εξαιτίας της βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και
της εξοικείωσης του πελάτη με τις διαδικτυακές αγορές, το περιθώριο αναμονής του πελάτη
μειώνεται. Σύμφωνα με έρευνα, ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος παράδοσης για έναν μέσο
καταναλωτή ήταν 4,5 μέρες το 2018, όταν το 2012 ήταν 5,5 μέρες. Σύμφωνα με την ίδια
έρευνα της AlixPartners, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 73% δήλωσαν ότι τα δωρεάν
μεταφορικά παίζουν σημαντικό ρόλο στο αν θα κάνουν μια διαδικτυακή αγορά ή όχι ενώ
ταυτόχρονα το 60% δήλωσε ότι αναζητούν προϊόντα που συνδυάζονται με τις επιθυμητές
για αυτούς μεθόδους αποστολής (supplychaindigital.com, 2018).
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1.5 Θέματα Ασφάλειας στο Ecommerce
Ένα από τα πρώτα ζητήματα που οφείλει να προσέχει μία επιχείρηση στο Ecommerce
επιχείρηση είναι αυτό της ασφάλειας της ιστοσελίδας της, των δεδομένων της και των
δεδομένων των πελατών της. Παλαιότερα, ορισμένοι άνθρωποι, οι γνωστοί hackers,
προσπαθούσαν να πάρουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες προκειμένου μέσω κάποιας μεθόδου
εξαπάτησης να αποκομίσουν κέρδη. Στόχευαν όποια σελίδα ήθελαν ανεξαρτήτως
χαρακτηριστικών, κίνησης ή σημασίας. Όταν το κατάφερναν, έκαναν αμέσως φανερή την
παρουσία τους.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. Οι hackers δεν φανερώνουν την παρουσία τους
αλλά περιμένουν και παρακολουθούν μέχρι να τους δοθεί η ευκαιρία να αποκομίσουν κάποιο
κέρδος. Ως επί το πλείστον στοχεύουν και κατευθύνουν τις επιθέσεις τους κυρίως προς τις
ιστοσελίδες μεγάλων επιχειρήσεων. Άφησαν το μικρό ψάρι για να κυνηγήσουν το
μεγαλύτερο προσδοκώντας μεγαλύτερα κέρδη. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν πλέον
τα μέσα για αυτές τις επιθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άφησαν ήσυχες και τις
μικρότερες. Για αυτές έχουν προγραμματίσει bots (ρομποτάκια) τα οποία λυμαίνονται το
διαδίκτυο και προσπαθούν να βρουν exploits (κενά σε ελεύθερη μετάφραση) στα τείχη
προστασίας κάθε ιστοσελίδας προκειμένου να εισχωρήσουν και να κάνουν τη δουλειά τους.
Παράλληλα οι ίδιοι ψάχνουν νέους τρόπους εξαπάτησης των χρηστών των Ecommerce
ιστοσελίδων.
Δε θα ήταν ούτε ψέμα αλλά ούτε και υπερβολή η θέση πως κάθε εβδομάδα εμφανίζεται
τουλάχιστον ένας νέος τρόπος εξαπάτησης των χρηστών των Ecommerce ιστοσελίδων. Αυτό
συμβαίνει εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης του διαδικτύου παγκοσμίως σε συνδυασμό με την
ελλειπή ενημέρωση των χρηστών του σχετικά με τους κινδύνους αυτού. Τα είδη των
μεθόδων εξαπάτησης είναι τόσα που θα μπορούσαν να γραφούν πολλοί τόμοι για να
αναφερθούν όλα αναλυτικά. Ως εκ τούτου, θα αναφέρουμε επιγραμματικά τα κυριότερα
θέματα ασφάλειας στο Ecommerce κατά τα τελευταία χρόνια.
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1.5.1 Emails
Μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές εξαπάτησης είναι μέσω των Emails. Πολλά είναι τα
παραδείγματα προσπαθειών εξαπάτησης που μπορούν να αναφερθούν. Το πιο γνωστό
παράδειγμα αποτελεί ο “Νιγηριανός πρίγκηπας” (theconversation.com, 2019). Αυτήν την
περίοδο οι προσπάθειες εξαπάτησης των καταναλωτών μέσω Email περιλαμβάνουν
συνήθως ψευδή Email (SPAM) από τράπεζες και την εφορία, ψευδή κουπόνια μεγάλων
εταιρειών, Phishing Links και συνημμένα μολυσμένα αρχεία.
Παράλληλα γίνονται συνεχώς προσπάθειες εξαπάτησης των εταιρειών. Μία μέθοδος που
εντοπίζεται από το 2014, και δυστυχώς συνεχίζει να έχει επιτυχία, είναι μέσω της
παρεμβολής του hacker στην επικοινωνία μεταξύ δύο εταιρειών πριν την καταβολή
χρημάτων. Αξίζει να αναφερθεί πολύ περιληπτικά (για να μην δώσει ιδέες) γιατί πρώτον το
φαινόμενο είναι πολύ συχνό και δεύτερον απασχολεί το σύνολο των επιχειρήσεων με
διαδικτυακή παρουσία.
Ένας hacker καταφέρνει να βρεθεί σε θέση να παρακολουθεί όλα τα Emails μιας εταιρείας
με τους προμηθευτές της ή τους πελάτες της. Αφού το επιτύχει αυτό αναμένει την κατάλληλη
ευκαιρία δίχως να αποκαλύπτεται. Όταν η επικοινωνία των εταιρειών φτάσει στο σημείο της
μεταφοράς χρημάτων, ο hacker παρεμβάλλεται δίνοντας δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Αν
καμία από τις δύο εταιρείες δεν αντιληφθεί την απάτη, τότε τα χρήματα μεταφέρονται στον
hacker ενώ ταυτόχρονα ζημιώνονται και η εταιρεία προμηθευτής αλλά και η εταιρεία
πελάτης.
Αν ο hacker και η εταιρεία βρίσκονται στην ίδια χώρα, τότε είναι σίγουρο ότι ο hacker θα
συλληφθεί. Οι διωκτικές αρχές έχουν στην χώρα μας και τα τεχνικά και τα νομικά εφόδια
για να το πράξουν αυτό. Αν όμως ο hacker βρίσκεται σε διαφορετική χώρα τότε ενδέχεται
να διαφύγει της σύλληψης παρότι οι διωκτικές αρχές θα έχουν στοιχεία εις βάρος του. Αυτό
συμβαίνει διότι πρώτον οι τράπεζες ακόμα και μετά από εντολή κρατικών αρχών τρίτου
κράτους (ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης), δήθεν με το πρόσχημα της διαφύλαξης των
προσωπικών δεδομένων, αρνούνται να αποκαλύψουν τα στοιχεία του λογαριασμού του
hacker. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεργούν ηθικά σε ένα έγκλημα (όμως κανέναν
πολιτικό ή νομοθέτη δεν φαίνεται να τον απασχολεί αυτό για να το αλλάξει). Δεύτερον, διότι
είτε οι πολιτικές αρχές της μίας χώρας είτε οι πολιτικές αρχές αμφότερων των χωρών δεν
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έχουν την βούληση να συνεργαστούν με τις αρχές της άλλης. Και εδώ πάλι όμως συνεργούν
ηθικά στην ατιμωρησία και διαιώνιση του εγκλήματος.

1.5.2 Phishing Links
Μία άλλη μέθοδος εξαπάτησης είναι τα Phishing Links. Τα Phishing Links είναι Links
(υπερσύνδεσμοι) που προσπαθούν να «ψαρέψουν» (εξ ου και το όνομα) τον χρήστη μιας
Ecommerce ιστοσελίδας ή τον παραλήπτη ενός Email να κάνει κλικ σε αυτά ώστε να
εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κακόβουλο λογισμικό (malware) ή να τον οδηγήσουν σε
μία παραπλανητική ιστοσελίδα. Αν και συχνά εμπεριέχονται στα Emails, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και με πολλές άλλες μεθόδους. Πλέον τα Phishing Links καμουφλάρονται
πίσω από εικόνες, κείμενα, διαφημίσεις, κουμπιά κλεισίματος παραθύρων ή μέσα σε chat
rooms και καταφέρνουν να περάσουν απαρατήρητα ακόμα και από τα καλύτερα συστήματα
Antimalware.
Βεβαίως, όλες αυτές οι μορφές εξαπάτησης αφαιρούν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια από
την αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απόπειρες εξαπάτησης
εις βάρος των καταναλωτών το 2019 εκτιμάται ότι θα έφταναν τα 10 δισεκατομμύρια
δολάρια, εάν στέφονταν με επιτυχία. Σε αυτά προφανώς δεν συνυπολογίζονται οι απόπειρες
εξαπάτησης εις βάρος εταιρειών διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει έστω και μία
υπόθεση εργασίας.

1.5.3 Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες
Ένα ακόμη χειρότερο και πιο ζημιογόνο πρόβλημα εξαπάτησης στο Ecommerce είναι οι
κλοπές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Για να ολοκληρωθεί μία ηλεκτρονική
συναλλαγή σήμερα, πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή ηλεκτρονικού συναλλάγματος. Η πιο
διαδεδομένη μέθοδος ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών
καρτών. Οι συναλλαγές όμως αυτές δεν είναι ασφαλείς με συνέπεια να χάνονται πολλά
δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Το 2015 υπολογίζεται ότι οι απάτες μέσω χρεωστικών ή
πιστωτικών καρτών ξεπέρασαν τα 21,84 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με το ποσό
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αυτό να βαραίνει κατά 72% τις τράπεζες και κατά 28% τους εμπόρους (Shah et al., 2019).
Είναι χαρακτηριστικά δε τόσο μεγάλα τα κενά ασφαλείας στις κάρτες ώστε οι Turban et al.
(2018) παραθέτουν link στο βιβλίο τους προς βίντεο που δείχνει πως μπορεί να «χακαριστεί»
μία πιστωτική κάρτα με κόστος μόλις 8 δολάρια!
Υπάρχουν πολλά είδη απάτης με την χρήση καρτών τα οποία αλλάζουν συνεχώς εξαιτίας
της αλλαγής της τεχνολογίας. Μπορούν όμως να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: με
την κάρτα (CP) και χωρίς την κάρτα (CNP). Η πρώτη κατηγορία απάτης γίνεται με την χρήση
της κάρτας (Card Present) την ώρα που κάνει ο κάτοχος μία αγορά. Το μηχάνημα από όπου
περνά η κάρτα είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να αποθηκεύει τα στοιχεία της ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για παράνομες οικονομικές συναλλαγές. Η δεύτερη
κατηγορία, που είναι και η πιο συχνά εμφανιζόμενη, γίνεται χωρίς την χρήση της κάρτας
(Card Not Present) μέσω μιας άλλης μεθόδου Phishing (διαφορετική από τα Phishing Links
που προαναφέρθηκαν). Ο κάτοχος εξαπατάται και εισάγει τα στοιχεία της κάρτας είτε σε
ψεύτικη και παραπλανητική ιστοσελίδα που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό όμοια με την
πραγματική, είτε σε μία χακαρισμένη ιστοσελίδα (theconversation.com, 2017).

1.5.4 GDPR
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ή αλλιώς GDPR, είναι πλέον
γεγονός. Κάθε επιχείρηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υποχρεωμένη να εναρμονιστεί
με τις διατάξεις του έως και τις 25 Μαΐου 2018. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατόν να
αντιμετωπίσει πρόστιμα μέχρι και 20 εκ. ευρώ ή 4% του τζίρου της. Η εφαρμογή του
προωθεί την αλλαγή του τρόπου χρήσης των δεδομένων των πολιτών στο επίπεδο του
Ecommerce.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection
Regulation) είναι μία σειρά από αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται,
αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε
δεδομένο το οποίο μπορεί άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός ατόμου
θεωρείται προσωπικό. Σκοπός του Κανονισμού είναι η αύξηση του ελέγχου των ατόμων επί
των προσωπικών τους δεδομένων και η προστασία αυτών. Σύμφωνα με αυτόν, λοιπόν, η
προστασία των προσωπικών δεδομένων καθίσταται υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή
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Ένωση, ο κάθε πολίτης αποκτά πλήρη δικαιώματα επί των προσωπικών του δεδομένων και
πλέον για να χρησιμοποιηθούν αυτά από τον οποιοδήποτε πρέπει προηγουμένως να
παράσχει την άδειά του.
Αφορά εν ολίγοις άπαντες όσους κατοικούν ή συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάθε πολίτης ή κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και μετανάστης, αποκτά επί ίσους
όρους πλήρη δικαιώματα επί του Κανονισμού. Επηρεάζει κάθε επιχείρηση εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει προσωπικά δεδομένα πολιτών της. Όσες, δηλαδή,
επιχειρήσεις παγκοσμίως επιθυμούν να συνεχίσουν τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλουν να εναρμονιστούν. Επηρεάζει ακόμα όλους τους δημόσιους και διεθνείς
οργανισμούς, τα ιδρύματα και τις Μ.Κ.Ο. . Έχει κάποιος στην κατοχή του προσωπικά
δεδομένα άλλων; Είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον GDPR.
Βεβαίως, όσο μεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο πιο χρονοβόρα η διαδικασία εναρμόνισης.
Πολλές πολυεθνικές ξεκίνησαν την εναρμόνισή τους από τις αρχές του 2017 ώστε να είναι
έτοιμες εντός της προθεσμίας. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται παρά μερικές ημέρες
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον αυτή συνοδεύεται από επαγγελματική
καθοδήγηση.
Στον Κανονισμό αναφέρονται χαρακτηριστικά δύο επίπεδα προστίμων. Στο πρώτο επίπεδο
το πρόστιμο φτάνει τα 10 εκ. ευρώ ή 2% του παγκόσμιου τζίρου της επιχείρησης. Στο
δεύτερο επίπεδο το πρόστιμο φτάνει τα 20 εκ. Ευρώ ή 4% του παγκόσμιου τζίρου,
επιλέγοντας πάντα εκείνο που είναι μεγαλύτερο. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2020, τα
πρόστιμα ανέρχονταν στο ποσό των 467.471.268 ευρώ (enforcementtracker.com, 2020). Τα
υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με το ύψος
τους να φτάνει τα 315,31 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν η Γαλλία με 51,1 εκατομμύρια
και η Ιταλία με 39,452 εκατομμύρια ευρώ. Η χώρα με τα περισσότερα πρόστιμα είναι η
Ισπανία με 80 και ακολουθούν η Ρουμανία με 27 και η Γερμανία με 25. Στην Ελλάδα
συνολικά έχουν επιβληθεί έως τώρα 8 πρόστιμα που κυμαίνονται μεταξύ των 5.000 και των
200.000 ευρώ.
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1.5.5 Η Λύση του Προβλήματος
Η καλύτερη λύση στην αντιμετώπιση των κινδύνων του Ecommerce είναι η ενημέρωση για
τους κινδύνους ή τις συνέπειες μιας πράξης. Όταν γνωρίζει ένας άνθρωπος τους κινδύνους,
ξέρει τι να αποφύγει. Σίγουρα οι εταιρείες οφείλουν να πάρουν όσο το δυνατόν καλύτερα
μέσα προστασίας ώστε να δυσκολεύουν τους hackers να πάρουν πρόσβαση στα δεδομένα
τους. Όμως και οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται, να έχουν όσο το δυνατόν πιο
αναβαθμισμένα συστήματα τουλάχιστον από άποψη λογισμικού και να πιέζουν τις πολιτικές
αρχές να κάνουν την δουλειά τους.
Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό στο διαδίκτυο και τίποτα που να μην αφήνει με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο ίχνη. Από τη στιγμή που κάποιος συνδέεται στο διαδίκτυο αφήνει ίχνη. Ακόμη
και αν χρησιμοποιήσει proxies, VPSs και διάφορες μεθόδους κρυπτογράφησης ή
anonymization θα αφήσει ίχνη. Είναι αδύνατο να μην αφήσει ίχνη. Οι κρατικές υπηρεσίες
διαθέτουν υπεραρκετές δυνατότητες καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Μπορούν να δράσουν αφού διαπιστωθεί μία παράβαση. Δεν είναι όμως εκείνες που θα
λύσουν το πρόβλημα.
Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους μπορούν να περιορίσουν, όχι όμως να εξαλείψουν, το
πρόβλημα ασφαλείας. Το πρόβλημα περιορίζεται με κωδικοποιημένες επικοινωνίες, καλή
χρήση προγραμμάτων προστασίας και χρήση ισχυρών firewalls, τα οποία αποτελούν το
τεχνικό κομμάτι. Με έξυπνες επενδύσεις μικρού κόστους μπορούν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να αποκλείσουν σημαντικό μέρος των κινδύνων. Και πάλι όμως θα υπάρχουν
κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να αποκλειστούν μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις αφού
απαιτούν την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων.
Εκείνοι όμως που έχουν την ευθύνη για τις μεγάλες απάτες που γίνονται στο διαδίκτυο είναι
οι πολιτικοί. Η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών
προκειμένου να παταχθεί ριζικά το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι εκείνη που καλύπτει τους
εγκληματίες. Μπορεί να γίνονται κινήσεις για το θεαθήναι όπως η δημιουργία του GDPR
και η ψήφιση κρατικών νόμων για το ηλεκτρονικό εμπόριο τα οποία αδικαιολογήτως
βρίσκονται συνεχώς πίσω από την εποχή τους και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πρακτικά,
ωστόσο, καμία κίνηση δεν γίνεται, καμία πρωτοβουλία δεν λαμβάνεται για να εξαλειφθεί η
μάστιγα του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
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1.6 Mobile Commerce
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το Ecommerce έχει περάσει από πολλές φάσεις κατά την
σύντομη ιστορία του. Μία από τις σημαντικότερες ήταν η επέκτασή του στα κινητά
τηλέφωνα και ειδικότερα η χρήση των smartphones για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το
Mcommerce άλλαξε τη βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό και δημιούργησε ένα νέο, ευκολότερο
και αμεσότερο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών.
Το Mcommerce καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων. Αυτό βοηθά
και τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με έρευνα του datareportal.com
(2020), που παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές που
συμμετείχαν στο Ecommerce το 2019 χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο στις
ηλεκτρονικές αγορές. Αν και ο υπολογιστής δεν έχει πάψει να είναι η κύρια πλατφόρμα με
την οποία γίνονται οι περισσότερες ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, εντούτοις είναι
σαφές ότι τα κινητά τηλέφωνα, εξαιτίας της φορητότητάς τους και της μεγάλης ευκολίας που
προσφέρουν σε θέματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, έχουν γίνει ένα σημαντικό
στοιχείο του Ecommerce.
Η παλαιότερη αναφορά στο Mcommerce, όπως επικράτησε να γράφεται στην βιβλιογραφία
το Mobile Commerce, εντοπίζεται στο 1997 από τον Kevin Duffey στο ξεκίνημα του Global
Mobile Commerce Forum (Wei et al., 2003). Από τότε μέχρι και σήμερα δόθηκαν πάρα
πολλοί ορισμοί για το Mcommerce. Οι Shrivastava, Prakash, (2019) συγκέντρωσαν έναν
κατάλογο με μερικούς από αυτούς. Το γεγονός ότι έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί φανερώνει
την δυσκολία στην κατανόηση και ερμηνεία αυτού το κλάδου εξαιτίας του διαφορετικού
τρόπου αντίληψης και προσέγγισής του από τους ερευνητές.
Υπάρχει μία διχογνωμία στην βιβλιογραφία. Για κάποιους το Mcommerce είναι μία
προέκταση του Ecommerce (Wei et al., 2003). Μέχρι περίπου και το 2010 στην βιβλιογραφία
επικρατούσε αυτή η άποψη, αν και υπήρχαν οι εξαιρέσεις. Από το 2012 και μετέπειτα
διακρίνεται η άποψη ότι το Mcommerce και το Ecommerce διαφέρουν. Οι Κουρουθανάσσης
και Γιαγλής (2012) διατυπώνουν την άποψη ότι επειδή οι υπηρεσίες του Mcommerce είναι
προσβάσιμες από οπουδήποτε μέσω κινητών και tablets και καθότι έχουν διαφορετική
παρουσίαση, δυνατότητες αλληλεπίδρασης και επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του
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Ecommerce μέσω του σταθερού υπολογιστή, θα πρέπει να λογιστούν ως διαφορετικό είδος
(Shrivastava, Prakash, 2019).
Ο Schneider (2019) σημειώνει ότι αν και το Mcommerce εκ πρώτης όψεως μοιάζει να φέρνει
κάτι καινούργιο στο διαδικτυακό εμπόριο, εντούτοις αν εξεταστεί το θέμα επί τη βάση της
οικονομικής θεωρίας θα φανεί ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να το
χαρακτηρίζουν ένα ξεχωριστό είδος διαδικτυακού Εμπορίου. Στην άποψη αυτή συνηγορεί
και ο Tomer (2019). Ο Tomer στην εργασία του θεωρεί ότι η βασική διαφορά είναι το μέσο
με το οποίο γίνεται το εμπόριο. Παρουσιάζει επίσης την άποψη των Kaur και Singh (2016)
οι οποίοι θεωρούν ότι το Mcommerce είναι μία επέκταση του Ecommerce, γνωστή και ως
ασύρματο Ecommerce.
Οι Shrivastava et al. (2019), στην εργασία τους που προαναφέρθηκε, όρισαν το Mcommerce
ως «την αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από το Internet σε μία βάση
οποτεδήποτε, οπουδήποτε με την χρήση ασύρματων φορητών δια χειρός συσκευών».
Ίσως για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι ή όχι ένα διαφορετικό είδος εμπορίου ή μία
επέκταση του Ecommerce, θα πρέπει να εξετάσουμε το Mcommerce από τεχνικής άποψης.
Από τεχνικής πλευράς φαίνεται αρκετά όμοιο με το Ecommerce. Το θέμα όμως απαιτεί
ανάλυση που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη εργασία. Ως καταλληλότερος
ορισμός για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, εξαιτίας της πολύ γενικής φύσεώς του, μοιάζει
εκείνος των Turban et al. (2018) οι οποίοι θεωρούν ως Mcommerce την διενέργεια
Ecommerce μέσω κινητών συσκευών και ασύρματων δικτύων.
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1.7 Ecommerce Trends
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι απασχολεί τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στο
Ecommerce σήμερα, θα πρέπει να διακρίνουμε τις τάσεις (trends) που διαμορφώνονται στην
αγορά. Οι τάσεις δίνουν εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία τα οποία περιέχουν μεταξύ άλλων
πληροφορίες για τις προτιμήσεις των αγοραστών. Η Fedex διεξήγαγε διάφορες έρευνες πάνω
στο Ecommerce μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα trends στο
Ecommerce. Τα δεδομένα αυτών των ερευνών παρουσιάζονται παρακάτω.
Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Fedex και αφορούν τις ΗΠΑ για το 2019, τα δωρεάν
μεταφορικά φαίνεται ότι οδηγούν πιο εύκολα τους πελάτες σε μία απόφαση αγοράς (Fedex,
2020). Το 93% των καταναλωτών αγοράζουν περισσότερο από καταστήματα που
προσφέρουν δωρεάν μεταφορικά. Παράλληλα σε ποσοστό 70% οι καταναλωτές κατέταξαν
τα δωρεάν μεταφορικά ως τον πιο σημαντικό παράγοντα στην λήψη απόφασης αγοράς.
Σε επίπεδο καταναλωτικών αγαθών η περίοδος πριν τις χειμερινές εορτές είναι διαχρονικά
εκείνη που καταγράφει τους μεγαλύτερους τζίρους στο εμπόριο. Κατά τους μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο η Fedex υπολογίζει ότι δαπανήθηκαν 142,50 δισεκατομμύρια δολάρια στο
Ecommerce με το 36% αυτών να γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων.

1.7.1 Κανάλια Επικοινωνίας
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις έχουν ήδη
καταφύγει ή βρίσκονται στην διαδικασία να καταφύγουν σε ελεγχόμενα από εκείνες (owned)
κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες τους, όπως την ιστοσελίδα τους, κινούμενες μακριά
από τα επί πληρωμή κανάλια επικοινωνίας, όπως οι διαφημίσεις.
Αυτό το στατιστικό αξίζει να αναλυθεί λίγο περισσότερο. Το προηγούμενα χρόνια οι
επιχειρήσεις κατέφευγαν σε outsourcing λύσεις στο επίπεδο του Marketing και του
Ecommerce γεγονός που σήμαινε την συμμετοχή σε κανάλια επικοινωνίας τρίτων. Η
απόφαση αυτή των επιχειρήσεων σε μαζική κλίμακα για μεταστροφή του παλαιότερου
μοντέλου προκύπτει μετά από την προφανή αποτυχία του. Κύρια πηγή διαφημίσεων στο
διαδίκτυο είναι οι μηχανές αναζήτησης, οι web 2.0 ιστοσελίδες επικοινωνίας καθώς και οι
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ιστοσελίδες ενημέρωσης (νέα και προσωπικά ιστολόγια). Χρόνο με τον χρόνο οι διαφημίσεις
σε αυτές τις πηγές γίνονται ακριβότερες ενώ ταυτόχρονα αποδίδουν μικρότερα
αποτελέσματα. Παράλληλα όμως, αλλάζουν και οι καταναλωτικές αντιλήψεις. Οι
καταναλωτές δεν επιθυμούν πλέον να βομβαρδίζονται συνεχώς με ανεπιθύμητες διαφημίσεις
και για αυτό ψάχνουν τρόπους για να τις μπλοκάρουν. Σύμφωνα με στοιχεία του
hostingfacts.com (2020) για το 2018, σχεδόν 1 στους 2 καταναλωτές χρησιμοποιούσε Ad
blocker σε τουλάχιστον 1 συσκευή του. Διαχρονικά το ποσοστό αυτό αυξάνεται χρόνο με
τον χρόνο. Οι 3 κυριότεροι λόγοι που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν Ad blocker είναι το
πλήθος των διαφημίσεων (48%), το περιεχόμενο των διαφημίσεων το οποίο είναι ενοχλητικό
ή άσχετο (47%) και η αυθάδεια των διαφημίσεων (44%). Ο συνδυασμός αυτών των
στοιχείων κάνει πολλές επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι το διαδίκτυο αλλάζει και
μετασχηματίζεται. Πλέον η προσέγγιση των πελατών μέσω αυτών των πηγών δεν είναι
κερδοφόρα ή έχει μικρότερο του αναμενόμενου ROI (Return of Investment). Αυτό τις οδηγεί
στην χρήση δικών τους καναλιών επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και σε παλαιότερες
μεθόδους Marketing που συνεχίζουν ακόμα να έχουν επιτυχία (όπως οι διαφημιστικές
επιστολές) ή στην καταφυγή σε νέες μεθόδους όπως το Content Marketing που αναφέρθηκε
ανωτέρω.

1.7.2 Ευκολία για τον Πελάτη
Επιστρέφοντας στην έρευνα της Fedex, υπολογίζεται ότι το μέσο Eshop θα αυξήσει το
conversion rate του πάνω από 35% επανασχεδιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάνει τις
αγορές του ο πελάτης. Οι πελάτες επιθυμούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκολία στην
αναζήτηση, επιλογή και πληρωμή μέσω ενός Eshop. Κάθε κομμάτι της διαδικασίας από την
αναζήτηση του προϊόντος μέχρι την πληρωμή του που είναι δυσκολότερο από ό,τι θα
περίμενε ο πελάτης μειώνει τις πιθανότητες να γίνει η αγορά.

1.7.3 Recurring Payments
Τα subscriptions, οι επαναλαμβανόμενες εγγραφές σε ελεύθερη μετάφραση, είναι μία
υπηρεσία που έχει προχωρήσει πολύ στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια ενώ στην Ελλάδα
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μοιάζει σχεδόν άγνωστη. Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν διαδικτυακά μία σειρά από
προϊόντα του ίδιου είδους σε μορφή bundle (δέσμης). Για παράδειγμα, μία δέσμη
αποτελείται από μια σειρά από ηλεκτρολογικά προϊόντα, μία άλλη αποτελείται από μια σειρά
από βιβλία και ούτω καθεξής. Η κάθε δέσμη πωλείται μαζικά για διάστημα ενός μήνα
συνήθως και τα προϊόντα της αλλάζουν με το πέρας αυτής της περιόδου. Από οικονομικής
πλευράς, η δέσμη των προϊόντων στοιχίζει στον αγοραστή πολύ φθηνότερα από ότι θα του
στοίχιζε η αγορά του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Οι καταναλωτές κάνοντας μία
επαναλαμβανόμενη εγγραφή (subscription) σε αυτές τις υπηρεσίες δέχονται να αγοράζουν
κάθε μήνα τα προϊόντα της δέσμης και η επιχείρηση που την πουλάει να χρεώνει αυτόματα
μέσω επαναλαμβανόμενων πληρωμών (Recurring Payments) τον τραπεζικό τους
λογαριασμό. Από τα αποτελέσματα αυτών των bundles, και την δημοφιλία τους, φαίνεται
ότι μένουν ικανοποιημένοι και οι καταναλωτές αλλά και η επιχείρηση που τις πουλάει. Στις
ΗΠΑ οι επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω subscription έχουν
ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 500% μεγαλύτερους από εκείνους των επιχειρήσεων λιανικής
και των επιχειρήσεων που βρίσκονται στον δείκτη Standard and Poors 500.
Το Ecommerce όμως αναπτύσσεται ταχύτατα και στην Ευρώπη. Σε άλλη έρευνα της Fedex
για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτυπώνεται η πεποίθηση των επιχειρήσεων
για το Ecommerce που το κατατάσσει ως το πιο σημαντικό ψηφιακό κανάλι για την εισροή
εσόδων (fedex.com, 2020). Στην ίδια έρευνα για το Ecommerce:
•

το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πωλήσεις προς άλλες Ευρωπαϊκές αγορές θα
αυξηθούν,

•

το 32% ότι οι πωλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθούν,

•

το 56% πιστεύει ότι θα υπάρξει αύξηση των συναλλαγών στο mobile commerce
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Οι χώρες που προηγούνται στις λιανικές πωλήσεις στο Ecommerce είναι οι ακόλουθες:
Χώρα

2018

2019

Ποσοστό

(Πωλήσεις)

(Πωλήσεις)

αύξησης

Κίνα

1.520,10

1.934,78

27,3

ΗΠΑ

514,84

586,92

14,0

Ηνωμένο

127,98

141,93

10,9

Ιαπωνία

110,96

115,40

4,0

Νότια Κορέα

87,60

103,48

18,1

Γερμανία

75,93

81,85

7,8

Γαλλία

62,27

69,43

11,5

Καναδάς

41,12

49,80

21,1

Ινδία

34,91

46,05

31,9

Ρωσία

22,68

26,92

18,7

Βασίλειο

Πίνακας 1 – Οι αριθμοί είναι σε δισεκατομμύρια δολάρια - Πηγή fedex.com

36

1.8 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο με Αριθμούς
1.8.1 Στοιχεία από το datareportal.com
Το datareportal.com σε αναφορά του τον Ιανουάριο του 2020 παρουσιάζει πολλά και
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το διαδίκτυο γενικότερα. Σύμφωνα με στοιχεία
που συγκέντρωσε εκτιμά ότι οι χρήστες του διαδικτύου ανέρχονταν σε 4,54 δισεκατομμύρια,
κατά την περίοδο δημοσίευσης της αναφοράς, που αντιστοιχεί στο 59% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Τον Ιανουάριο του 2016 η ίδια εταιρεία υπολόγιζε τους ενεργούς χρήστες σε
3,01 δισεκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενώ η αύξηση
μέσα σε 5 χρόνια (2016-2020) του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν περίπου 7,49%, την
αντίστοιχη περίοδο η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου ήταν 50,83% ! Αυτή η μεταβολή
καταδεικνύει την σημασία που έχει αποκτήσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων
παγκοσμίως το διαδίκτυο.
Άλλα στατιστικά στοιχεία στην ίδια αναφορά τα οποία αξίζει να σημειωθούν είναι εκείνα
που αφορούν το Ecommerce.
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 με 64 ετών που δήλωσαν ότι αγόρασαν ένα
προϊόν/υπηρεσία διαδικτυακά τον τελευταίο μήνα (Δεκέμβριο 2019) είναι 74% ενώ όσων
έκαναν την αγορά με την χρήση κινητού τηλεφώνου είναι 52%.
Τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στο Ecommerce ανά κλάδο για το 2019 είναι (σε
δολάρια):
•

1,19 τρισεκατομμύρια για τα ταξίδια και την διαμονή,

•

620,1 δισεκατομμύρια σε προϊόντα ρουχισμού και καλλωπισμού,

•

456,7 δισεκατομμύρια σε ηλεκτρονικά και φυσικά media,

•

316,7 δισεκατομμύρια σε έπιπλα και άλλες συσκευές,

•

383,2 δισεκατομμύρια σε παιχνίδια και χόμπι και

•

168,8 δισεκατομμύρια σε φαγητό και προσωπική υγιεινή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτουν νέες εταιρείες οι
καταναλωτές. Κατά την αναφορά:
•

οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν από το 35% των καταναλωτών,
37

•

οι διαφημίσεις στην τηλεόραση από το 34%

•

οι από στόμα σε στόμα προτάσεις από το 29%

ενώ άλλες κατηγορίες κατέγραψαν μικρότερα ποσοστά.
Τα στοιχεία για την Ελλάδα συγκεκριμένα είναι ενδιαφέροντα μεν, αμφισβητήσιμα δε. Κατά
μία άλλη αναφορά του datareportal.com για την Ελλάδα, οι χρήστες του διαδικτύου
υπολογίζονται σε 8,3 εκατομμύρια, ποσοστό 79% του πληθυσμού. Οι ταχύτητες των
συνδέσεων στο διαδίκτυο κατά μέσο όρο (25,63 mbps για τις σταθερές συνδέσεις και 39,19
mbps για τις συνδέσεις μέσω κινητών τηλεφώνων) που παρουσιάζονται είναι μάλλον
υψηλότερες από τις πραγματικές.
Τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στο Ecommerce στην Ελλάδα ανά κλάδο για το 2019
(και μοιάζουν πολύ υπερεκτιμημένα) είναι (σε ευρώ):
•

2,84 δισεκατομμύρια για τα ταξίδια και την διαμονή,

•

379 εκατομμύρια σε προϊόντα ρουχισμού και καλλωπισμού,

•

924 εκατομμύρια σε ηλεκτρονικά και φυσικά media,

•

362 εκατομμύρια σε έπιπλα και άλλες συσκευές,

•

511 εκατομμύρια σε παιχνίδια και χόμπι και

•

126 εκατομμύρια σε φαγητό και προσωπική υγιεινή.

Υπολογίζεται ότι 7,2 εκατομμύρια πολίτες αγόρασαν καταναλωτικά αγαθά μέσα στο 2019
με το συνολικό πόσο που δαπάνησαν να φτάνει τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

1.8.2 Στοιχεία από το census.gov
Η πιο ιστορική πηγή για στοιχεία σχετικά με το Ecommerce είναι η Στατιστική Υπηρεσία
των ΗΠΑ (Census Bureau). Στην ιστοσελίδα της census.gov δημοσιεύονται στοιχεία για το
Ecommerce από το 1999 σε τρίμηνη και ετήσια βάση. Είναι μια αξιόλογη για χρήση πηγή
στοιχείων για την δημιουργία μίας ακριβούς ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων του
Ecommerce. Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε ένας αναλυτικός
πίνακας με όσα στοιχεία περισυνελέγησαν με όλες τις μετρήσεις που παρουσιάζει το
census.gov για το Ecommerce της λιανικής (B2C), ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω. Ο
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πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία 20 ετών, από το 1999 έως και το 2019. Στοιχεία για το
Ecommerce της χονδρικής (B2B) δεν υπάρχουν και όσα δημοσιεύονται είναι κατά
προσέγγιση εκτιμήσεις.

Year
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003

Ecommerce
Sales
(millions of
Quarter
dollars)
$
Q4
4.640
$
Q1
5.922
$
Q2
6.603
$
Q3
7.405
$
Q4
7.875
$
Q1
8.227
$
Q2
8.335
$
Q3
8.292
$
Q4
9.280
$
Q1
9.932
$
Q2
10.700
$
Q3
11.401
$
Q4
12.067
$
Q1
12.579
$
Q2
13.592
$
Q3
14.502
$
Q4
15.095

Ecommerce
Sales Percent
Change from
same quarter
a year ago
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
69,70%
38,90%
26,20%
12,00%
17,80%
20,70%
28,40%
37,50%
30,00%
26,70%
27,00%
27,20%
25,10%

Total
Retail
Sales
(millions
of
dollars)
$
743.019
$
762.358
$
762.191
$
769.040
$
773.144
$
778.560
$
788.670
$
781.138
$
808.072
$
795.288
$
804.864
$
813.375
$
817.221
$
827.446
$
839.630
$
862.695
$
869.133

Total
Retail
Percent
Change
from
same
quarter a
year ago

Total
Ecommerce
Ecommerce
Total
Percent
as a
Ecommerce Retail Sales
Change
Percent of
Sales Sum Sum of the from a year
Total
of the year
year
ago

9,30%

0,60%

9,60%

0,80%

7,20%

0,90%

5,80%

1,00%

4,10%

1,00%

2,10%

1,10%

3,50%

1,10%

1,60%

1,10%

4,50%

1,10%

2,10%

1,20%

2,10%

1,30%

4,10%

1,40%

1,10%

1,50%

4,00%

1,50%

4,30%

1,60%

6,10%

1,70%

6,40%

1,70%

$
27.805

$
3.066.733

$
34.134

$
3.156.440

19,30%

$
44.100

$
3.230.748

26,90%

$
55.768

$
3.398.904

26,30%
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2004

Q1

2004

Q2

2004

Q3

2004

Q4

2005

Q1

2005

Q2

2005

Q3

2005

Q4

2006

Q1

2006

Q2

2006

Q3

2006

Q4

2007

Q1

2007

Q2

2007

Q3

2007

Q4

2008

Q1

2008

Q2

2008

Q3

2008

Q4

2009

Q1

2009

Q2

2009

Q3

2009

Q4

$
16.084
$
16.823
$
17.614
$
18.655
$
19.729
$
21.112
$
22.210
$
23.506
$
25.190
$
26.304
$
27.544
$
30.712
$
31.613
$
33.477
$
34.667
$
33.793
$
33.645
$
34.237
$
33.873
$
31.339
$
31.708
$
32.557
$
34.302
$
37.996

27,90%
23,80%
21,50%
24,30%
23,30%
25,70%
26,00%
22,80%
25,20%
22,80%
21,10%
24,10%
18,80%
20,20%
19,20%
19,40%
13,10%
8,30%
4,20%
-6,00%
-5,50%
-4,00%
2,60%
14,10%

$
889.062
$
904.135
$
916.510
$
905.703
$
915.972
$
941.282
$
957.804
$
946.903
$
976.652
$
984.548
$
992.603
$
984.910
$
1.000.919
$
1.012.375
$
1.021.042
$
1.032.040
$
1.026.876
$
1.033.794
$
1.017.934
$
921.637
$
907.668
$
906.440
$
923.194
$
938.636

7,40%

1,80%

7,70%

1,90%

6,20%

1,90%

8,50%

2,10%

7,20%

2,20%

8,50%

2,20%

8,50%

2,30%

6,20%

2,50%

8,20%

2,60%

6,50%

2,70%

5,30%

2,80%

4,90%

3,10%

3,40%

3,20%

3,70%

3,30%

3,90%

3,40%

5,50%

3,30%

3,00%

3,30%

2,40%

3,30%

0,20%

3,30%

-9,50%

3,40%

-10,40%

3,50%

-10,70%

3,60%

-7,40%

3,70%

1,80%

4,00%

$
69.176

$
3.615.410

23,50%

$
86.557

$
3.761.961

24,60%

$
109.750

$
3.938.713

23,50%

$
133.550

$
4.066.376

19,00%

$
133.094

$
4.000.241

4,60%

$
136.563

$
3.675.938

2,00%
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2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

$
38.719
$
39.941
$
41.782
$
44.485
$
46.131
$
47.352
$
48.567
$
51.497
$
53.091
$
54.936
$
57.034
$
59.642
$
61.720
$
64.653
$
66.930
$
69.426
$
71.503
$
75.080
$
77.789
$
77.659
$
80.451
$
84.019
$
87.225
$
89.792

14,30%
14,70%
14,30%
16,20%
17,80%
17,20%
14,50%
14,90%
15,30%
15,50%
17,40%
15,70%
16,40%
18,20%
17,40%
16,00%
15,50%
15,80%
15,80%
14,20%
14,80%
14,30%
14,70%
15,50%

$
959.264
$
971.384
$
979.572
$
1.003.118
$
1.029.862
$
1.041.406
$
1.053.190
$
1.064.205
$
1.080.064
$
1.076.950
$
1.091.897
$
1.105.348
$
1.118.329
$
1.126.486
$
1.141.077
$
1.145.128
$
1.149.198
$
1.174.741
$
1.185.773
$
1.170.098
$
1.153.584
$
1.171.458
$
1.184.473
$
1.186.513

6,10%

4,00%

7,50%

4,10%

6,10%

4,30%

8,10%

4,40%

8,60%

4,50%

8,10%

4,50%

8,30%

4,60%

7,40%

4,80%

6,20%

4,90%

4,30%

5,10%

4,60%

5,20%

4,50%

5,40%

4,10%

5,50%

4,70%

5,70%

4,70%

5,90%
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Τα στοιχεία του πίνακα 1 παρουσιάζονται γραφικά στα γραφήματα 1 έως 6.
Όπως συμπεραίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το B2C Ecommerce από τα 27,805
δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2000, έφτασε τα 136,563 δισεκατομμύρια το 2009,
καταγράφοντας αύξηση 491,15% (τα στοιχεία του 1999 είναι υπολογισμένα κατά
προσέγγιση και για αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν). Την ίδια στιγμή, οι συνολικές B2C
πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2000 ήταν 3.066,733 δισεκατομμύρια δολάρια και έφτασαν το 2009
τα 3.675,938 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση 119,86%. Η αύξηση των πωλήσεων στο
B2C Ecommerce έναντι των συνολικών πωλήσεων B2C για την δεκαετία 2000 – 2009 ήταν
409,75% μεγαλύτερη.
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Για την επόμενη δεκαετία, το B2C Ecommerce από τα 164,927 δισεκατομμύρια δολάρια σε
πωλήσεις το 2010, έφτασε τα 599,512 δισεκατομμύρια το 2019, καταγράφοντας αύξηση
363,50%. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές B2C πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2010 ήταν 3.913,338
δισεκατομμύρια δολάρια και έφτασαν το 2019 τα 5.466,534 δισεκατομμύρια δολάρια, με
αύξηση 139,69%. Η αύξηση των πωλήσεων στο B2C Ecommerce έναντι των συνολικών
πωλήσεων B2C για την δεκαετία 2010 – 2019 ήταν 260,22% μεγαλύτερη.
Συνολικά η αύξηση των B2C Ecommerce πωλήσεων σε επίπεδο εικοσαετίας, από το 2000
και τα 27,805 δισεκατομμύρια δολάρια στο 2019 και τα 599,512 δισεκατομμύρια δολάρια,
ήταν 2.156,13%, αυξημένο δηλαδή κατά 21,56 φορές! Παράλληλα, η αύξηση του συνόλου
των B2C πωλήσεων σε επίπεδο εικοσαετίας, από το 2000 και τα 3.066,733 δισεκατομμύρια
δολάρια στο 2019 και τα 5.466,534 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν 178,25%, αυξημένο
δηλαδή κατά μόλις 1,78 φορές. Η αύξηση των πωλήσεων δηλαδή σε 20 χρόνια στο λιανικό
Ecommerce ήταν 1.209,59% ή 12,09 φορές μεγαλύτερη από ότι η αύξηση των πωλήσεων
στο σύνολο του λιανεμπορίου.
Στο παρακάτω γράφημα 1 παρουσιάζεται η πορεία των Ecommerce πωλήσεων διαχρονικά
στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η μεγαλύτερη κλίση της καμπύλης από το
2017 μέχρι και το 2019. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο Marketing, στο Shipping, στο
Mcommerce, στις Subscription-based πωλήσεις αλλά και στην ωρίμανση και εμπέδωση του
Ecommerce και της χρήσης του.

Ecommerce Πωλήσεις (σε εκατομμύρια δολλάρια)
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Σε σύγκριση με το παραπάνω γράφημα μπορεί να δοθεί το γράφημα 2 όπου δείχνει την
πορεία των πωλήσεων λιανικής γενικά στο εμπόριο. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, το
Ecommerce φαίνεται σχεδόν ανεπηρέαστο από την οικονομική κρίση των ετών 2008-2011
όταν οι συνολικές πωλήσεις είχαν παρουσιάσει κάμψη.
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Στο γράφημα 3 παρουσιάζονται σε ένα κοινό γράφημα τόσο οι Ecommerce Πωλήσεις όσο
και το Σύνολο των Πωλήσεων Λιανικής, που δόθηκαν στα 2 παραπάνω γραφήματα.
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Ακόμη χρήσιμη θα ήταν η παρουσίαση του γραφήματος 4 το οποίο δείχνει την διαχρονική
μεταβολή του ποσοστού των ηλεκτρονικών πωλήσεων λιανικής σε σύγκριση με τον
συνολικό αριθμό των πωλήσεων σε αυτόν τον κλάδο του εμπορίου.

Το Ecommorce ως Ποσοστό των Συνολικών Πωλήσεων Λιανικής
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Στο γράφημα 5 μπορούμε να διακρίνουμε την ποσοστιαία μεταβολή των Ecommerce
Πωλήσεων σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο νωρίτερα. Οι μετρήσεις αφορούν το
4ο τρίμηνο του κάθε έτους. Η μεγάλη μεταβολή στο έτος 2000 οφείλεται στο γεγονός ότι για
το 1999 δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία από την υπηρεσία. Κατά το έτος 2008 επίσης
μπορούμε πολύ εύκολα να διακρίνουμε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης.
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Εάν συγκριθεί το γράφημα 5 με το γράφημα 6 που ακολουθεί και παρουσιάζει την
ποσοστιαία μεταβολή στις Συνολικές B2C Πωλήσεις σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο 1 χρόνο
νωρίτερα, θα φανεί ότι το B2C Ecommerce σε σύγκριση με τις Συνολικές Πωλήσεις
Λιανικής επηρεάζεται διαχρονικά λιγότερο από τις μεταβολές της οικονομίας και επιπλέον
καταγράφει μεγαλύτερα ποσοστά ετήσιας αύξησης των πωλήσεών του.

Ποσοστιαία διαφορά στις Συνολικές Πωλήσεις Λιανικής σε σχέση
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Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στο γράφημα 7.
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Τέλος, έχοντας τα δεδομένα από τις πωλήσεις όλων των τριμήνων των τελευταίων 20 ετών
(1999 – 2019), μπορούμε να δούμε ποια περίοδος του χρόνου καταγράφονται οι
περισσότερες πωλήσεις. Λαμβάνοντας τον μέσο όρο των Ecommerce πωλήσεων που έγιναν
διαχρονικά στο πρώτο τρίμηνο (Q1), στο δεύτερο (Q2), στο τρίτο (Q3) και στο τέταρτο (Q4)
και συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους στο γράφημα 6, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
μεγαλύτεροι τζίροι καταγράφονται την περίοδο του τετάρτου τριμήνου οπότε είναι η
περίοδος των χειμερινών εορτών και εκπτώσεων ενώ οι μικρότεροι καταγράφονται
διαχρονικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Το συμπέρασμα αυτό παρουσιάζεται στο γράφημα
8.

Κατανομή Ecommerce Πωλήσεων ανά Τρίμηνο σε Ποσοστό
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24,50%
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Γράφημα 8 - Πηγή census.gov
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1.9 Τα Αρνητικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει σίγουρα διευκολύνει τις ζωές των ανθρώπων σημαντικά σε
αρκετούς τομείς. Ταυτόχρονα όμως έχει δημιουργήσει και σημαντικά προβλήματα. Πολλά
έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ενώ άλλα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν αν και δεν έχουν ακόμα
επιβεβαιωθεί.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών,
όπως προαναφέρθηκε. Επεκτείνεται και στην πώληση δεδομένων. Ανέκαθεν όλες οι
εταιρείες αρνούνταν την πώληση των δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών τους σε τρίτες εταιρείες. Τα τελευταία όμως χρόνια όλο και περισσότερες
περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων των χρηστών και πώλησης των προσωπικών
δεδομένων βγαίνουν στο φως.
Πλέον αρκετές ιστοσελίδες διαθέτουν ειδική φόρμα με τον τίτλο «Do not sell my data»
προκειμένου να την συμπληρώσουν όσοι πελάτες τους επιθυμούν να μην πουληθούν τα
δεδομένα τους σε τρίτους. Αυτός είναι ένας πλάγιος τρόπος για να δηλώσουν αυτές οι
εταιρείες ότι σύννομα πουλούν τα δεδομένα των πελατών τους.
Είναι όμως τόσο σημαντικά τα δεδομένα μας για κάποιους; Βεβαίως, διότι με τον συνδυασμό
των δεδομένων που συλλέγονται από το διαδίκτυο από διαφορετικές πηγές μπορεί να
δημιουργηθεί ένα «προφίλ» για τον καθένα μας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τις απόψεις
μας, τις ανάγκες μας και τις επιδιώξεις μας. Κι αν τα δεδομένα μιας γενικής περιήγησης στο
διαδίκτυο είναι σημαντικά, τα δεδομένα που παράγονται από το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
συγκεκριμένα αποτελούν το κλειδί για την παραγωγή συμπερασμάτων. Είναι ίσως γνωστή η
φράση «είμαστε ό,τι αγοράζουμε».
Αυτές οι πληροφορίες στα χέρια ενός κακόβουλου, όπως ενός δικτάτορα ή γιατί όχι και των
κυβερνήσεων, μπορούν να γίνουν ένα όπλο κατά των αντιφρονούντων αλλά και ένα μέσο
ενίσχυσης των απολυταρχικών καθεστώτων. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν
την άποψη ότι τα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα «Data as an Asset», δηλαδή τα «δεδομένα
ως ένα περιουσιακό στοιχείο». Τέτοια είναι η σημαντικότητά τους για όσους
αντιλαμβάνονται την αξία τους.
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Στην Κίνα ήδη εδώ και αρκετά χρόνια οι αντιφρονούντες φυλακίζονται σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης όσοι έστω και διαδικτυακά εκφέρονται εναντίον του δικτατορικού
καθεστώτος μέχρις ότου αυτό να κρίνει ότι έχουν «σωφρονιστεί». Στην Τουρκία επίσης
παρακολουθείτε το διαδίκτυο και φυλακίζονται όσοι εκφράζονται σε διαδικτυακές τους
επικοινωνίες κατά του προέδρου ή της κυβερνήσεως. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες
μουσουλμανικές χώρες αλλά και στην Ρωσία! Στην Αγγλία στα εμπορικά κέντρα υπάρχει
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Στο Χονγκ Κονγκ, μετά τις διαδηλώσεις που κράτησαν
πάνω από 9 μήνες, η κυβέρνηση αποφάσισε να εισάγει και εκείνη αυτήν την τεχνολογία
προκειμένου να παρακολουθεί καλύτερα τους πολίτες της. Κι αν αύριο αυτό συμβεί και στην
χώρα μας, ή ακόμα χειρότερα, συμβαίνει ήδη; Μήπως πρέπει να ενδιαφερθούμε από νωρίς
για την ασφάλεια των δεδομένων μας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο;
Πηγές και σύνδεσμοι δεν παραθέτονται για τα παραπάνω για προσωπικούς λόγους διότι,
όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η δημιουργία ατομικών προφίλ
φρονημάτων μέσω της παρακολούθησης του διαδικτύου και δη του Ecommerce από
κυβερνήσεις και εταιρείες είναι ήδη γεγονός σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Μπορείτε
όμως εσείς να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία με μία μικρή έρευνα σχετικά με το πώς οι
μεγάλες εταιρείες έχουν σχέση (και τι είδους σχέση) με την Αμερικανική κυβέρνηση, το
πόσο στοιχίζουν πραγματικά όλες αυτές οι «δωρεάν» υπηρεσίες που μας προσφέρουν
(περίπου 20 δισεκατομμύρια δολλάρια το χρόνο για του 4 μεγαλύτερους Tech Giants) αλλά
και το πώς οι υπηρεσίες και η πληροφόρηση που μας παρέχουν περνάνε μέσα από πάρα
πολλά φίλτρα οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά και επιχειρηματικά πριν φτάσουν σε εμάς
αποκρύπτοντας πάρα πολύ συχνά την αλήθεια.
Σήμερα τα Smartphones είναι πιο ισχυρά από ποτέ γεμάτα με πλήθος εφαρμογών. Ένα
τηλέφωνο, μία κάμερα, ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ένα μικρός υπολογιστής με ένα πολύ
ισχυρό μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο βρίσκεται στο χέρι μας καθημερινά. Τα
κινητά μπορούν να συλλέξουν ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων για τον κάτοχό τους και την
χρήση που κάνει σε αυτά. Αν κάτι πάει στραβά και διαρρεύσουν αυτά τα δεδομένα
(διαρρέουν ήδη αλλά ας θεωρήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε), τι επιπτώσεις θα είχε αυτό σε
εμάς (βλέπε Στειακάκης, Γεωργιάδης, Ανδρονούδη, 2015 για μια ανάλυση επί των
οικονομικών επιπτώσεων); Πόσο ασφαλές είναι αυτό για την προσωπική μας ζωή;
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Θα πρέπει όλοι, και ιδιαίτερα όσοι λαμβάνουν ανώτατη εκπαίδευση, να αναλογιστούμε όχι
μόνο προς τα που βαδίζει το Ecommerce, και κατ’ επέκταση το διαδίκτυο, οικονομικά,
τεχνολογικά και επιχειρηματικά αλλά και το τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, την κάθε
κοινωνία, τον καθένα ξεχωριστά.
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Κεφάλαιο 2ο - Η Ψηφιακή Οικονομία
2.1 Η Ψηφιακή Οικονομία Σήμερα
Έρευνα για την Ψηφιακή Οικονομία διεξάγεται σε πολλές χώρες στον κόσμο. Ιδιαίτερη
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μεγάλο ποσοστό της έρευνας
προέρχεται από Ανατολικές χώρες (την Ρωσία κυρίως, την Ουκρανία, την Λευκορωσία, τις
Βαλτικές χώρες και το Καζακστάν). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανάγκες της έρευνας
έχει δημιουργηθεί ο δείκτης DESI (Digital Economy and Society Index), Δείκτης Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας στα Ελληνικά, ο οποίος δείχνει την πρόοδο της ψηφιακής
οικονομίας σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης (Nagy 2019). Ο δείκτης μετρά πέντε
κατηγορίες: την Συνδεσιμότητα, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, την Χρήση διαδικτυακών
υπηρεσιών, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες το οποίο περιλαμβάνει την ψηφιακή διακυβέρνηση (eGovernment). Κάθε χρόνο
δημοσιεύονται εκθέσεις με το βαθμό της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών.
Παρακάτω παρουσιάζεται η περίπτωση της Ελλάδας.
Πριν όμως δούμε την περίπτωση της Ελλάδας, θα ήταν χρήσιμο να δούμε την περίπτωση
των ΗΠΑ. Κύριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας θεωρείτε το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Εικόνα 1 - Συστατικά στοιχεία Ψηφιακής Οικονομίας - Πηγή bea.gov

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis) του Υπουργείου
Εμπορίου των ΗΠΑ σε έκθεσή του το 2018 σχετικά με τον ορισμό και την μέτρηση της
ψηφιακής οικονομίας θεωρεί το Ecommerce ως ένα από τα τρία βασικά συστατικά της. Τα
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άλλα δύο συστατικά είναι τα ψηφιακά μέσα (digital media) και οι ψηφιακές υποδομές
(digital-enabling infrastructure).
Τα στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας για τις ΗΠΑ φαίνονται στις επόμενες εικόνες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΓΟΑ, το 2017 η Ψηφιακή Οικονομία στις ΗΠΑ αποτελούσε
το 6,9% του ΑΕΠ καταγράφοντας μέσο ρυθμό μεγέθυνσης ετησίως 9,9%. Παράλληλα 5,1
εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν σε κάποιον τομέα της ψηφιακής οικονομίας το 2017,
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνόλου των εργαζομένων στις ΗΠΑ για εκείνη την
χρονιά.

Εικόνα 2 - Στατιστικά στοιχεία Ψηφιακής Οικονομίας - Πηγή bea.gov
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Για τα έτη 2006 με 2016 η Ψηφιακή Οικονομία στις ΗΠΑ κατέγραφε αύξηση με ετήσιο
ρυθμό 5,6% κατά μέσο όρο όταν αντίστοιχα η συνολική οικονομία είχε ανάπτυξη 1,5%. Σε
σύγκριση με τους άλλους τομείς της οικονομίας, η ψηφιακή οικονομία συνεισέφερε στο
ΑΕΠ το 2017 περίπου 1,450 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο.

Εικόνα 3 - Η Ψηφιακή Οικονομία σε σύγκριση με τις άλλες βιομηχανίες - Πηγή bea.gov

Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να σημειωθεί, εκτός από την σημαντική συνεισφορά της
στο ΑΕΠ των ΗΠΑ, είναι το συνεχώς θετικό ποσοστό προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής
Οικονομίας στην συνολική οικονομία των ΗΠΑ επί 20 χρόνια. Ακόμα και κατά την περίοδο
της οικονομικής κρίσης του 2008-2009 στις ΗΠΑ, παρότι οι άλλοι οικονομικοί κλάδοι
κατέγραψαν αρνητικά ποσοστά προστιθέμενης αξίας, η Ψηφιακή Οικονομία παρέμεινε με
θετικό πρόσημο.
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Εικόνα 4 - Συνεισφορά της Ψηφιακής Οικονομίας στο ΑΕΠ - Πηγή bea.gov

2.2 Η Ψηφιακή Οικονομία στην Ελλάδα
Για την εκτίμηση της Ψηφιακής Οικονομίας στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
ετήσιες εκθέσεις για τον δείκτη DESI από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτής της
διπλωματικής θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες για το 2018 και 2019.
Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης DESI αποτελείται από 5 κεφάλαια:
•

το πρώτο είναι η Συνδεσιμότητα που αφορά τα σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα, τα
κινητά ευρυζωνικά δίκτυα και τις τιμές ευρυζωνικών συνδέσεων,

•

το δεύτερο είναι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο που αφορά την χρήση του διαδικτύου
καθώς και τις βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών,

•

το τρίτο είναι η Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που μετρά την χρήση από τους
πολίτες του περιεχομένου, των επικοινωνιών και των επιγραμμικών συναλλαγών,

•

το τέταρτο είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω της μέτρησης της
ψηφιοποίησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου και

•

το πέμπτο είναι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που μετρά την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Το 2018 η Ελλάδα βρισκόταν προτελευταία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταλαμβάνοντας την 27η θέση, όντας πάνω μόνο από την Ρουμανία, ως προς τις
54

επιδόσεις της στην Ψηφιακή Οικονομία. Πρώτες χώρες στην ίδια έκθεση ήταν οι Δανία,
Σουηδία, Φιλανδία και Ολλανδία, κατά την σειρά που παρουσιάζονται, ενώ η Κύπρος
βρισκόταν στην θέση 20. Η βαθμολογία της Ελλάδας με βάση τον δείκτη DESI ήταν 38,4
μονάδες όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 54 μονάδες.

Εικόνα 5 - Κατάταξη Ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με το DESI 2018 - Πηγή ec.europa.eu

Σε κάθε κεφάλαιο η Ελλάδα κατατάχθηκε:
•

28η (τελευταία) ως προς την Συνδεσιμότητα εξαιτίας των πολύ αργών ταχυτήτων
που έχουν τα δίκτυά της.

•

26η ως προς το Ανθρώπινο κεφάλαιο, παραμένοντας όμως τελευταία (28η) σε
ποσοστό ειδικών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στο σύνολο
του πληθυσμού.

•

22η ως προς την Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και αυτό χάρη στην επιλογή των
Ελλήνων να ενημερώνονται σχετικά με ειδήσεις διαδικτυακά (8η θέση).

•

24η ως προς την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας.

•

28η ως προς τις Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.
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Εικόνα 6 - Ανάλυση DESI 2018 ανά κεφάλαιο και εξέλιξη DESI στον χρόνο - Πηγή ec.europa.eu

Αντίστοιχα το 2019 η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας πάνω μόνο από την Ρουμανία και την Βουλγαρία, ως προς τις
επιδόσεις της στην Ψηφιακή Οικονομία. Πρώτες χώρες στην ίδια έκθεση ήταν οι Φιλανδία,
Σουηδία, Ολλανδία και Δανία, κατά την σειρά που παρουσιάζονται, ενώ η Κύπρος
μετατοπίστηκε στην θέση 22. Η βαθμολογία της Ελλάδας με βάση τον δείκτη DESI ήταν 38
μονάδες όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 52,5 μονάδες.

Εικόνα 7 - Κατάταξη Ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με το DESI 2019 - Πηγή ec.europa.eu

Σε κάθε κεφάλαιο η Ελλάδα κατατάχθηκε:
•

28η (τελευταία) ως προς την Συνδεσιμότητα εξαιτίας των (συνεχιζόμενων) πολύ
αργών ταχυτήτων που έχουν τα δίκτυά της.
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•

25η ως προς το Ανθρώπινο κεφάλαιο, παραμένοντας όμως τελευταία (28η) σε
ποσοστό ειδικών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στο σύνολο
του πληθυσμού.

•

26η ως προς την Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, κατεβαίνοντας τέσσερις θέσεις
επειδή προστέθηκαν και νέες κατηγορίες στην λίστα.

•

22η ως προς την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, αν και τα δεδομένα είναι
ενδεχομένως αρκετά αυξημένα σε σύγκριση με τα πραγματικά.

•

27η ως προς τις Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Εικόνα 8 - Ανάλυση DESI 2019 ανά κεφάλαιο και εξέλιξη DESI στον χρόνο - Πηγή ec.europa.eu
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Κεφάλαιο 3ο - Έρευνα
3.1 Μελέτη Δεδομένων Ελληνικών Επιχειρήσεων
Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το αν οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν
ιστοσελίδα εκμεταλλεύονται και σε τι βαθμό τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του
Ecommerce.

3.2 Δεδομένα Έρευνας
Ο πληθυσμός των Ελληνικών ιστοσελίδων είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθεί. Ως εκ τούτου
είναι αδύνατο να υπάρξει ένα τυχαίο και καθ’ όλα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Για τις ανάγκες
της έρευνας επιλέχθηκε ένα δείγμα ευκολίας (convenience sample) από 100 Ελληνικές
επιχειρήσεις με ιστοσελίδα. Από το δείγμα αποκλείστηκαν ιστοσελίδες ξένων επιχειρήσεων
που είναι μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα, προσωπικές ιστοσελίδες ή blogs,
κατάλογοι ιστοσελίδων και επιχειρήσεων, μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδες διαδικτυακών
συνομιλιών, ιστοσελίδες υπό κατασκευή και ιστοσελίδες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς.
Επιπλέον δημιουργήθηκε ένας κατάλογος από 12 ερωτήματα μελέτης προκειμένου να
εντοπιστεί το αν οι Ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και κάνουν χρήση όλων των
σύγχρονων δυνατοτήτων που τους δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως βασική προϋπόθεση
της επιλογής κάθε ερωτήματος μελέτης ήταν το καθένα να είναι απόλυτα αντικειμενικό,
απαλλαγμένο από κάθε μορφής υποκειμενική άποψη και να μην συνδέεται απευθείας με
τρίτη επιχείρηση. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκαν ερωτήματα μελέτης όπως το αν
είναι καλαίσθητη η ιστοσελίδα ή όχι, αν είναι ακριβές ή φθηνές οι τιμές σε ένα Eshop, εάν
η ιστοσελίδα ή τα προϊόντα της εμφανίζονται στον χ κατάλογο ή στην ψ ιστοσελίδα και
άλλα.
Η επιλογή των ιστοσελίδων που θα απάρτιζαν το δείγμα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι. Το
δείγμα έπρεπε να περιέχει και πολύ απλές ιστοσελίδες αλλά και πολύ σύνθετες, ιστοσελίδες
με μεγάλη κίνηση και άλλες με ελάχιστη ή καθόλου κίνηση, ιστοσελίδες που δεν
εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης, που εμφανίζονται (ή δεν εμφανίζονται) σε
ελάχιστους καταλόγους και που δεν έχουν links (συνδέσμους) από άλλες ιστοσελίδες, και
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ταυτόχρονα να έχει ιστοσελίδες που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των μηχανών
αναζήτησης και έχουν πολλά backlinks από άλλες ιστοσελίδες.
Ένα άλλο πολύ δύσκολο κομμάτι είναι να εκτιμηθεί αν μία ιστοσελίδα είναι επιτυχημένη,
δηλαδή αν έχει κίνηση, αν κάνει πωλήσεις και πόσες πωλήσεις κάνει καθημερινά. Εάν δεν
υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του παρόχου φιλοξενίας είναι αδύνατο να γνωρίζουμε την
πραγματική κίνηση μιας ιστοσελίδας και τι ποσοστό της κίνησης γίνεται από ανθρώπους ή
από bots. Οι εκτιμήσεις που κάνουν διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο δεν μπορούν να
θεωρηθούν αξιόπιστες. Επίσης, εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης
που ανήκει η ιστοσελίδα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες πωλήσεις κάνει η ιστοσελίδα
και ποια είναι τα έσοδά της. Ακόμα και μέσα από την συμμετοχή της σε καταλόγους τρίτων
εταιρειών, τις διαφημίσεις ή την θέση της σε μηχανές αναζήτησης, δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με μικρή πιθανότητα σφάλματος τα έσοδά της. Ενδεχομένως στα πλαίσια μίας
διατριβής σε συνεργασία με μία εταιρεία με πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα να μπορούσαν
να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις.
Καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες και στα πλαίσια μίας διπλωματικής δεν μπορούν να
δοθούν ακριβή δεδομένα, η έρευνα με τα ερωτήματα μελέτης θα έχει ως στόχο να εξετάσει
στατιστικά το ποια χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης Ecommerce ιστοσελίδας παρουσιάζει η
κάθε επιχείρηση στο δείγμα.
Αναφορικά με τον τρόπο εργασίας για την δημιουργία των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Ορισμένα από τα ερωτήματα απαντήθηκαν με την χρήση Online εργαλείων, όπου αυτό ήταν
εφικτό, ενώ άλλα πρέπει να απαντηθούν με έλεγχο της ιστοσελίδας από έναν ειδικό στο
Ecommerce. Πιο αναλυτικά:
-

Τα Ερωτήματα Α, Β, Γ, 1, 4, 6 και 8 απαντήθηκαν με οπτικό έλεγχο της κάθε
ιστοσελίδας ξεχωριστά από πλευράς μου. Ειδικότερα, για να απαντηθεί το ερώτημα
εάν η κάθε ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια του GDPR, μελετήθηκε πρώτα ο
Κανονισμός στο σύνολό του και κατόπιν εξετάστηκαν οι σελίδες, οι φόρμες
επικοινωνίας, οι όροι χρήσης και προσωπικών δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας. Εάν
πληρούνταν όλα τα κριτήρια, η ιστοσελίδα καταγραφόταν στα αποτελέσματα ότι
εφαρμόζει τις διατάξεις του GDPR ενώ εάν έστω και ένα δεν εφαρμοζόταν, η
ιστοσελίδα κατατασσόταν ότι δεν τα πληρούσε.
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-

Το ερώτημα 2 για το Search Engine Optimization ελεγχόταν με το εργαλείο SEO
Spider της Screaming Frog (https://screamingfrog.co.uk/seo-spider/).

-

Το ερώτημα 3 για το αν είναι η ιστοσελίδα Mobile Friendly ελεγχόταν με το
αντίστοιχο

εργαλείο

της

Google

που

βρίσκεται

στο

σύνδεσμο

https://search.google.com/test/mobile-friendly
-

Το ερώτημα 4 για το Page Load Time ελέγχθηκε με το εργαλείο Pingdom Website
Speed Test της Solarwinds (https://tools.pingdom.com/). Η χώρα από όπου
ελέγχθηκε η ταχύτητα των ιστοσελίδων ήταν η Γερμανία και επιλέχθηκε ως η
κοντινότερη διαθέσιμη λύση.

-

Το

ερώτημα

7

ελεγχόταν

με

τα

εργαλεία

https://builtwith.com/

και

https://whatcms.org/ . Σε όσες περιπτώσεις τα εργαλεία δεν μπορούσαν να δώσουν
ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, ελεγχόταν οπτικά ο πηγαίος κώδικας της ιστοσελίδας για
να διαπιστωθεί το CMS που χρησιμοποιούνταν.
-

Το ερώτημα 9 για το αν μία ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για άτομα με αναπηρία
ελεγχόταν

με

το

εργαλείο

Wave

(https://wave.webaim.org/),

το

οποίο

χρησιμοποιείται από τους τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εξέταση της σωστής
εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν την δημιουργία
ιστοσελίδας κατάλληλης για άτομα με αναπηρία. Εάν το εργαλείο δεν εμφάνιζε
Errors, η ιστοσελίδα θεωρούνταν κατάλληλη για άτομα με αναπηρία.
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3.3 Τα Ερωτήματα Μελέτης και ο Σκοπός τους
Τα ερωτήματα μελέτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει 3
ερωτήματα που θέλουν να προσδιορίσουν τα στοιχεία της επιχείρησης και της ιστοσελίδας.
Η δεύτερη κατηγορία έχει 9 ερωτήματα που θέλουν να προσδιορίσουν το αν η ιστοσελίδα
κάνει χρήση ορισμένων σύγχρονων μεθόδων, λειτουργιών και δυνατοτήτων που προσφέρει
το Ecommerce.

Πρώτη Κατηγορία
Ερώτημα Α. Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Σκοπός: Να δείξει εάν μέσω της ιστοσελίδας πωλούνται ή παρουσιάζονται προϊόντα ή
υπηρεσίες.

Ερώτημα Β. Eshop ή Ιστοσελίδα προβολής και πληροφόρησης
Σκοπός: Να δείξει εάν μπορούν να γίνουν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα από την
ιστοσελίδα ή εάν μόνο προβάλλονται και παρουσιάζονται αυτά στον επισκέπτη.

Ερώτημα Γ. Κατάληξη ονόματος χώρου
Σκοπός: Να μελετήσει τις καταλήξεις που επιλέγουν για το όνομα χώρου τους οι εταιρείες
του δείγματος.

Δεύτερη Κατηγορία
Ερώτημα 1. Αριθμός γλωσσών ιστοσελίδας
Σκοπός: Να μετρήσει τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η
ιστοσελίδα.

Ερώτημα 2. Search Engine Optimization
Σκοπός: Να μελετήσει εάν η ιστοσελίδα εφαρμόζει ή όχι μεθόδους Search Engine
Optimization. Δεν έχει σκοπό να μελετήσει το αν οι μέθοδοι Search Engine Optimization
εφαρμόζονται καλά ή όχι.

Ερώτημα 3. Mobile Friendly
Σκοπός: Να δείξει αν η ιστοσελίδα είναι φιλική προς κινητά τηλέφωνα ή όχι.
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Ερώτημα 4. Δωρεάν Αποστολή
Σκοπός: Να δείξει εάν η εταιρεία παρέχει δωρεάν αποστολή προϊόντων.

Ερώτημα 5. Page Load Time
Σκοπός: Να μετρήσει τον χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας.

Ερώτημα 6. GDPR Compliance
Σκοπός: Να εξετάσει εάν η ιστοσελίδα εφαρμόζει τον GDPR.

Ερώτημα 7. CMS
Σκοπός: Να εξετάσει το CMS που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

Ερώτημα 8. Pop-ups ή άλλα promotions
Σκοπός: Να δείξει εάν στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται pop-ups ή άλλα promotions.

Ερώτημα 9. Είναι κατάλληλη για άτομα με αναπηρία;
Σκοπός: Να μελετήσει εάν η ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις για να απευθύνεται σε
άτομα με αναπηρία.

3.4 Αποτελέσματα έρευνας
Από τις 100 ιστοσελίδες του δείγματος:
Καταλήξεις
•

το 87% έχει κατάληξη .gr

•

το 9% έχει κατάληξη .com

•

το 3% έχει κατάληξη .com.gr

•

το 1% έχει κατάληξη .net.gr
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Καταλήξεις Ονομάτων Χώρου
3%

1%

9%

87%

.gr

.com

.com.gr

.net.gr
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Προϊόντα ή Υπηρεσίες
•

το 52% αφορά την πώληση ή παρουσίαση προϊόντων

•

το 48% αφορά την πώληση ή παρουσίαση υπηρεσιών

Προϊόντα ή Υπηρεσίες
53%
52%
52%
51%
50%
49%
48%
48%
47%
46%
Πώληση ή παρουσίαση προϊόντος

Πώληση ή παρουσίαση υπηρεσίας
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Eshop ή Ιστοσελίδα Προβολής και Παρουσίασης
•

το 22% είναι Eshops

•

το 78% είναι Ιστοσελίδες προβολής και παρουσίασης
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Είδος Ιστοσελίδας
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Συνδυαστική
•

το 21% αφορά την πώληση προϊόντων μέσω Eshop

•

το 31% αφορά την πώληση προϊόντων μέσω ιστοσελίδας προβολής και παρουσίασης

•

το 1% αφορά την πώληση υπηρεσιών μέσω Eshop

•

το 47% αφορά την πώληση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας προβολής και παρουσίασης

Γλώσσες
•

το 51% είναι μεταφρασμένο σε 1 γλώσσα

•

το 37% σε 2 γλώσσες

•

το 2% σε 3 γλώσσες

•

το 5% σε 4 γλώσσες

•

το 1% σε 5 γλώσσες

•

το 2% σε 7 γλώσσες

•

το 1% σε 8 γλώσσες

•

το 1% σε 30 γλώσσες
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Γλώσσες Ιστοσελίδων
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Search Engine Optimization
•

το 24% έχει εφαρμόσει κάποια μορφής SEO

•

το 76% δεν έχει εφαρμόσει καθόλου SEO

Εφαρμόζει Κάποιας Μορφής SEO
76%
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50%
40%
30%

24%

20%
10%
0%
Εφαρμόζει SEO

Δεν εφαρμόζει SEO
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Είναι κατάλληλη για άτομα με αναπηρία;
•

το 9% είναι κατάλληλες για άτομα με αναπηρία

•

το 91% είναι ακατάλληλες για άτομα με αναπηρία
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Mobile Friendly
•

το 78% είναι mobile friendly

•

το 22% δεν είναι mobile friendly

Φιλική προς Κινητά
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GDPR Compliance
•

το 20% έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για τον GDPR

•

το 80% δεν έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για τον GDPR
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Free Shipping
•

το 11% εφαρμόζει πολιτική δωρεάν αποστολής

•

το 89% δεν εφαρμόζει πολιτική δωρεάν αποστολής

Free Shipping
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Από τα Eshops:
•

το 50% εφαρμόζει πολιτική δωρεάν αποστολής

•

το 50% δεν εφαρμόζει πολιτική δωρεάν αποστολής

Περιέχει Promotions
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•

Το 25% περιέχει κάποιου είδους promotion

•

Το 75% δεν περιέχει κάποιου είδους promotion

Περιέχει Promotions
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CMS
•

το 36% είναι κατασκευασμένο σε wordpress

•

το 28% είναι κατασκευασμένο σε joomla

•

το 21% είναι κατασκευασμένο με custom τρόπο

•

το 5% είναι κατασκευασμένο σε prestashop

•

το 1% είναι κατασκευασμένο σε virtuemart

•

το 2% είναι κατασκευασμένο σε magento

•

το 1% χρησιμοποιεί περισσότερα του 1 CMS

•

το 2% είναι κατασκευασμένο σε opencart

•

το 1% είναι κατασκευασμένο σε Blogger

•

το 1% είναι κατασκευασμένο σε wix

•

το 1% είναι κατασκευασμένο σε visualsoft

•

το 1% είναι κατασκευασμένο σε άλλο CMS
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Page Load Time
Ο συνολικός χρόνος φόρτωσης των 100 ιστοσελίδων ήταν 135,274 δευτερόλεπτα.
Ο μέσος χρόνος φόρτωσης είναι 1,35274 δευτερόλεπτα.
Η ταχύτερη ιστοσελίδα φόρτωσε σε 0,055 δευτερόλεπτα.
Η βραδύτερη φόρτωσε σε 5,83 δευτερόλεπτα.
Το 78% φόρτωσε σε διάστημα μικρότερο ίσο των 2 δευτερολέπτων που είναι το άψογο.
Το 22% φόρτωσε σε διάστημα μεγαλύτερο των 2 δευτερολέπτων.
Το 91% φόρτωσε σε διάστημα μικρότερο ίσο των 3 δευτερολέπτων που είναι ικανοποιητικό.
Το 9% φόρτωσε σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 δευτερολέπτων.
Το 93% φόρτωσε σε διάστημα μικρότερο ίσο των 4 δευτερολέπτων που είναι ανεκτό.
Το 7% φόρτωσε σε διάστημα μεγαλύτερο των 4 δευτερολέπτων που είναι ανεπιθύμητο.
Το 49% φόρτωσε σε διάστημα μικρότερο του 1 δευτερολέπτου που είναι το βέλτιστο.
Το 29% φόρτωσε σε διάστημα μεταξύ 1 και 2 δευτερολέπτων που είναι πάρα πολύ καλό.
Το 13% φόρτωσε σε διάστημα μεταξύ 2 και 3 δευτερολέπτων που είναι πολύ καλό.

69
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Χρόνος Φόρτωσης Ιστοσελίδας
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Χρόνος Φόρτωσης Ιστοσελίδας
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Χρόνος Φόρτωσης Ιστοσελίδας
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3.5 Συμπεράσματα Έρευνας
Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα για το πως
αντιλαμβάνονται το Ηλεκτρονικό Εμπόριο οι Ελληνικές επιχειρήσεις.
Καταλήξεις
Αρχικά παρατηρούμε ότι περισσότερες από 9 στις 10 ιστοσελίδες έχουν επιλέξει μία από τις
Ελληνικές καταλήξεις. Αυτό δείχνει μια προτίμηση και εμπιστοσύνη προς την κατάληξη .gr
ως την καταλληλότερη για την ιστοσελίδα τους. Στο δείγμα όπως γίνεται αντιληπτό δεν
εμφανίζονται άλλες ξένες καταλήξεις πέρα από την .com . Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι
δεν καταχωρούνται ονόματα χώρου σε άλλες καταλήξεις πέρα από τις .gr και .com .
Μπορούμε όμως να πούμε ότι στο σύνολο του πληθυσμού αυτά αποτελούν ένα πολύ μικρό
τμήμα.
Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Οι ιστοσελίδες φαίνονται να είναι μοιρασμένες με τις μισές να αφορούν την προσφορά
προϊόντων και τις υπόλοιπες μισές να αφορούν την προσφορά υπηρεσιών. Εδώ μπορούμε να
πούμε ότι η δημιουργία της ιστοσελίδας για την Ελληνική επιχείρηση είναι ανεξάρτητη από
το αν προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες.
Eshop ή Ιστοσελίδα Προβολής και Παρουσίασης
Μόλις το 22% των ιστοσελίδων φαίνεται ότι είναι Eshops ενώ το 78% είναι ιστοσελίδες
παρουσίασης και προβολής της επιχείρησης και των υπηρεσιών της. Μεγάλο ενδιαφέρον
έχει το γεγονός ότι από τις 22 επιχειρήσεις που έχουν Eshop, μόνο 1 αφορά την πώληση
υπηρεσιών μέσω αυτού ενώ οι υπόλοιπες 21 αφορούν την πώληση προϊόντων. Αντιθέτως,
από τις 48 επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες, οι 47 έχουν ιστοσελίδα παρουσίασης
και προβολής. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν προϊόντα
ενδιαφέρονται για την κατασκευή Eshop. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες,
στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα παρουσίασης,
ενδεχομένως αφενός εξαιτίας της φύσεων του επαγγέλματός τους και αφετέρου εξαιτίας του
μεγαλύτερου κόστους που έχει η δημιουργία ενός Eshop σε σύγκριση με μία ιστοσελίδα
παρουσίασης.
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Γλώσσες
Από όσες ιστοσελίδες ελέγχθηκαν, το 51% παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους μόνο σε μία
γλώσσα. Το υπόλοιπο 49% αθροιστικά έχει 2 και περισσότερες γλώσσες. Η κατάσταση είναι
μοιρασμένη συνεπώς με τις μισές Ελληνικές επιχειρήσεις να απευθύνονται μόνο προς το
εγχώριο καταναλωτικό κοινό και τις υπόλοιπες να απευθύνονται σε διεθνές κοινό. Εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι 5% του δείγματος είχε 5 ή περισσότερες γλώσσες στην ιστοσελίδα.
Search Engine Optimization
Αναφορικά με το Search Engine Optimization για την καλύτερη προβολή τους στις μηχανές
αναζήτησης, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν
εφαρμόζουν στην πλειοψηφία τους κάποια τεχνική βελτιστοποίησης. Μάλιστα το ποσοστό
εκείνων που εφάρμοσαν συστηματικά κάποια μέθοδο βελτιστοποίησης είναι μικρότερο από
24%, όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο.
Καταλληλότητα για άτομα με αναπηρία
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρατηρήσεων του δείγματος
είναι η μη καταλληλότητά τους για άτομα με αναπηρία. Μόλις το 9% των ιστοσελίδων είναι
κατάλληλη για άτομα με αναπηρία. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μεγάλο περιθώριο
βελτίωσης. Μία αιτία που θα μπορούσε να το εξηγεί αυτό είναι το γεγονός ότι συνήθως όταν
δημιουργείτε μία ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά κατάλληλα για ανάπηρους, είναι δύσκολο
τεχνικά να ενσωματωθούν πολλές άλλες σύγχρονες μέθοδοι λειτουργίας και προώθησης της
ιστοσελίδας.
Mobile Friendly
Το 78% των ιστοσελίδων του δείγματος φαίνεται ότι είναι Mobile Friendly, δηλαδή
κατάλληλες για κινητά τηλέφωνα. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία
των Ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζεται στην νέα τεχνολογική τάση που θέλει μεγάλο
ποσοστό των καταναλωτών να χρησιμοποιεί τα κινητά τηλέφωνα για τις ηλεκτρονικές του
αγορές και περιηγήσεις (Μcommerce).
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GDPR Compliance
Ένας τομέας στον οποίο υστερούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι η συμμόρφωσή τους με
τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Το 80% των ιστοσελίδων που ελέγχθηκαν δεν πληροί τις
προϋποθέσεις που έχει ο κανονισμός για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
Free Shipping
Στα Eshops η κατάσταση με τις δωρεάν αποστολές είναι μοιρασμένη με τα μισά να δίνουν
την δυνατότητα επιλογής δωρεάν αποστολής των προϊόντων ενώ τα υπόλοιπα μισά να μην
την έχουν διαθέσιμη.
Promotions
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι 3 στα 4 ιστοσελίδες δεν έχουν καμία μορφή
προωθητικής ενέργειας εντός τους. Αυτό μπορεί να έχει πολλαπλή ερμηνεία. Ενδεχομένως
οι ιδιοκτήτες τους μπορεί λόγω κόστους, λόγω έλλειψης γνώσεως σε θέματα μάρκετινγκ ή
της διαθέσιμης τεχνολογίας, λόγω μη απασχόλησης με την ιστοσελίδα να μην έχουν εισάγει
κάποια μορφή προωθητικής ενέργειας ή ακόμη να μην επιθυμούν να τις ενσωματώσουν.
CMS
Στα CMS η κατάσταση είναι ιδιόμορφη. Το 36% χρησιμοποιεί wordpress το οποίο είναι
περίπου ίσο με το ποσοστό χρήσης wordpress παγκοσμίως. Το ποσοστό του joomla που είναι
28%, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το παγκόσμιο ποσοστό χρήσης του, γεγονός που
εξηγείται από την μεγάλη προτίμηση προς το joomla στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια.
Από τα υπόλοιπα στοιχεία εκείνο που θα μπορούσε να προκαλέσει εντύπωση είναι το
γεγονός ότι 1 στις 5 σελίδες εμφανίζεται να έχει κατασκευαστεί με custom τρόπο και δίχως
την χρήση κάποιου από τα γνωστά CMS.
Page Load Time
Στους χρόνους φόρτωσης των ιστοσελίδων μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήθηκαν πολύ
ικανοποιητικές τιμές. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος θα πρέπει να είναι
ευχαριστημένες με τις ταχύτητες των ιστοσελίδων τους αφού περισσότερες από 9 στις 10
επιτυγχάνουν χρόνους φόρτωσης μικρότερους των 3 δευτερολέπτων. Το 7% των
ιστοσελίδων φαίνεται ότι χρειάζεται την επέμβαση ενός τεχνικού καθώς ο χρόνος φόρτωσής
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τους είναι μεγαλύτερος των 4 δευτερολέπτων, στοιχείο μη ικανοποιητικό για έναν
επισκέπτη.
Σύνοψη και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Συνοπτικά από αυτήν την έρευνα φαίνεται ότι το Ecommerce στην Ελλάδα έχει μεγάλο
περιθώριο βελτίωσης. Τα Eshops είναι λίγα σε ποσοστό σε σύγκριση με το σύνολο των
ιστοσελίδων στην Ελλάδα με συνέπεια να υπάρχει περιθώριο για την δημιουργία νέων. Στο
κομμάτι του μάρκετινγκ οι Ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι υστερούν σημαντικά στην
πλειοψηφία τους σε σύγκριση με το εξωτερικό. Με τις μισές ιστοσελίδες να είναι ήδη έτοιμες
να απευθυνθούν σε ένα διεθνές κοινό, υπάρχουν οι δυνατότητες εξωστρέφειας.
Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, εγχώριο και
παγκόσμιο. Aκολουθούν στην πλειοψηφία τους τις σύγχρονες τάσεις του ηλεκτρονικού
εμπορίου ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους καλύτερα. Είναι
όμως μόνες τους και δεν έχουν την στήριξη του κράτους, όπως φαίνεται και από τον δείκτη
DESI, αλλά ούτε και των υπόλοιπων διοικητικών φορέων. Χρειάζονται στήριξη και, όπως
φαίνεται, καθοδήγηση για να κατανοήσουν τις ελλείψεις τους και να αναγνωρίσουν τις
ευκαιρίες που έχουν.
Ενδιαφέρουσα θα ήταν η επανάληψη της έρευνας ύστερα από 2 με 5 χρόνια ώστε να
διαπιστωθεί το πως μεταβλήθηκε η προσέγγιση των Ελληνικών επιχειρήσεων στο
Ecommerce δεδομένων των οικονομικών, πολιτικών, πολιτειακών και κοινωνικών
προβλημάτων που υφίστανται στην χώρα.
Επίσης, ενδεχόμενη μελλοντική έρευνα με παρόμοιο θέμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει
περισσότερα στοιχεία προς εξέταση, μεγαλύτερο δείγμα και κατανομή των αποτελεσμάτων
ανά επαγγελματικό κλάδο.
Τέλος, χρήσιμη θα ήταν και μία πιο τεχνική έρευνα όπου θα κατέγραφε, εκτός των γενικών
σημείων της παρούσης έρευνας, είτε τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστοσελίδα για
να επιτευχθούν οι διαδικτυακοί στόχοι της επιχείρησης, όπως Plugins, 3rd party services,
είδη Marketing, κλπ, είτε τις μεθόδους με τις οποίες προστατεύει η κάθε ιστοσελίδα τα
δεδομένα της και τα δεδομένα των χρηστών της.
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