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Περίληψη
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου του ψηφιακού
μάρκετινγκ ως εργαλείο του καταναλωτή και η σύγκριση της χρήσης του για αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών. Η μεθοδολογική προσέγγιση διερεύνησης του θέματος
περιλάμβανε τη δευτερογενή μελέτη μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης των πλέον
σχετικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών αλλά και τη πρωτογενή μελέτη μέσω
σύνταξης, διανομής ερωτηματολογίων σε 54 συμμετέχοντες και περιγραφική-στατιστική
ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.
Όπως διαπιστώθηκε, οι καταναλωτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δηλώνουν πολύ
ικανοποιημένοι από τις αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα, ενώ
απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, παρουσιάζουν μετριοπαθείς προς θετικές εντυπώσεις, με
το ποσοστό παρερμηνείας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζεται από φυσικό
κατάστημα να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ενθαρρύνονται να
πραγματοποιήσουν μια αγορά μέσω ιστοσελίδας περισσότερο από ότι μέσω εφαρμογών ή
κοινωνικών δικτύων. Από την άλλη μεριά, το αποτελεσματικότερο μέσο προσέλκυσης των
χρηστών ως μέσο επικοινωνίας διαφήμισης φάνηκαν να είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Οι
δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται από τους χρήστες διαδικτυακά είναι
τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης ενώ στον τομέα των υπηρεσιών αναδείχθηκε ως πιο
δημοφιλής η ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών.
Μεταξύ των παραγόντων αποθάρρυνσής των συμμετεχόντων για τις ηλεκτρονικές
αγορές προϊόντων, κυριότερος αναδείχθηκε η άυλη φύση τους ενώ για τις ηλεκτρονικές
αγορές υπηρεσιών αναδείχθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έλλειψη ευνοϊκών
αξιολογήσεων. Η ευρεία διαθεσιμότητα των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών
αναδείχθηκε ως κυριότερος ενθαρρυντικός παράγοντας διαδικτυακής αγοράς προϊόντων και
(σε μικρότερο βαθμό) υπηρεσιών.
Αναφορικά με την πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών βάση της
ήρεμης και αντιστοίχως επιβαρυμένης ψυχολογικής τους κατάστασης, αναδείχθηκε μεγάλη
θετική πρόθεση αγοράς για ένα προϊόν σε σχέση με μια υπηρεσία σε ήρεμη ψυχολογική
κατάσταση. Επιπλέον, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της προτίμησης
αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, με τα προϊόντα να επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό
καταναλωτών έναντι των υπηρεσιών. Αναδείχθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων στην πρόθεση και διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών για προϊόντα.
Ειδικότερα, περισσότερες γυναίκες τόσο σε ήρεμη όσο και σε επιβαρυμένη ψυχική
κατάσταση βρέθηκαν να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε σχέση με τους άντρες, ενώ για
την αγορά υπηρεσιών δεν αποκαλύφθηκε παρόμοια συσχέτιση.
Όπως συμπεραίνεται, στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον του διαδικτυακού μάρκετινγκ,
η διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων και προθέσεων αλλά και της επίδρασης της
ψυχολογίας του καταναλωτή μπορεί να πυροδοτήσει μεγαλύτερη συσχέτιση του χρήστη με
το προϊόν ή την υπηρεσία δημιουργώντας νέους δρόμους κερδοφορίας και
αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακό_μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό_λιανικό_εμπόριο, υιοθέτηση, προϊόν, υπηρεσίες

Abstract
The purpose of the thesis was the investigation of the role of digital marketing as a
cosumer’s tool and the comparison between e commerce adoption for purchases of products
and services. The methodological approach to investigating the issue included the secondary
study through a literature review of the most relevant and scientifically approved studies but
also the primary study through the writing and distribution of a custom-made questionnaire
to 54 participants and descriptive-statistical analysis of their results.
As it was indicated, most consumers declare pure satisfaction with the purchases of products
and services in physical stores, and moderate impressions with online markets, they present
moderately to positive impressions, with decreased confusion for the product or service
purchased from a physical store compared to online store.
In addition, most internet users are encouraged to make a purchase through a website rather
than through applications or social networks. On the other hand, the most effective means of
attracting users as advertising communicators appeal to be social networks. The most popular
product categories bought by users online are clothing and footwear, while in the service
sector electronic bill payment emerged as the most popular.
Among the factors discouraging the participants for the electronic purchases of products, the
main one revieled was their intangible nature, while for the electronic purchases of services
the lack of trust and the lack of favorable evaluations emerged. The wide availability of online
products and services has emerged as a major motivating factor in the online marketplace of
products and (to a lesser extent) services.
Regarding the intention of the online market of consumers based on their calm or burdened
psychological state, a great positive buying intention for a product as well as a service
emerged. In addition, there was a statistically significant difference between the market
preference for products and services, with products being chosen by a larger number of
consumers over services. There was also a statistically significant difference between
different genders towards the intention and resume of online purchases for products. In
particular, more women, both calm and stressed, were found to buy more products than men,
while no similar correlation was found for the purchase of services.
As it turns out, in the dynamically evolving environment of internet marketing, exploring
consumer trends and intentions as well as the impact of consumer psychology can trigger
greater user interaction with the product or service creating new paths of profitability and
efficiency for retailers.
Keywords: digital_marketing, e-commerce, adoption, product, services
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1
Εισαγωγή

1.1 Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο
Οι συνεχείς εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία έχουν οδηγήσει στον τρέχοντα, άνευ
προηγουμένου

μετασχηματισμό

των

περισσότερων

οικονομικών

και

κοινωνικών

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχει από καιρό καθιερωθεί η
εμφάνιση νέων διαδικτυακών καταστημάτων, μαζί με την εξέλιξη των παραδοσιακών
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που απομακρύνονται την συντήρηση των φυσικών
καταστημάτων (Berger et al., 2021).
Ξέχωρα από τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι ίδιοι οι κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες
μπορούν να μεταβάλλουν την επιθυμία και την πρόθεση αγοράς εκ μέρους των καταναλωτών
δημιουργώντας νέα μέσα εμπορίου. Οι αλλαγές αυτές, συχνά αναγκάζουν τους λιανοπωλητές
να καινοτομούν τα προϊόντα τους για να παραμείνουν διακεκριμένοι στον αυξανόμενο
ανταγωνισμό στην αγορά. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη και την ευρύτατη
διάδοση του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.
Ως προϊόν της σύγκλισης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το
ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από διαφορετικές οπτικές. Έτσι (Villa et al., 2018) :
-

Από την άποψη της επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η παροχή
πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή πληρωμών μέσω τηλεφωνικών γραμμών,
δικτύων υπολογιστών ή παρόμοιων μέσων.
1

-

Από την προοπτική της επιχειρηματικής διαδικασίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η
εφαρμογή τεχνολογίας για την επίτευξη αυτοματοποίησης συναλλαγών ή ροής
εργασίας.

-

Από την άποψη της υπηρεσίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα εργαλείο για την
επίτευξη των στόχων του οργανισμού και του πελάτη, και για τη σωστή διαχείριση του
κόστους βελτιώνοντας σημαντικά τους χρόνους παράδοσης.

-

Από διαδικτυακή προοπτική, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα
προβολής και αγοράς προϊόντων και πληροφοριών από το Διαδίκτυο ή άλλες
διαδικτυακές υπηρεσίες.

Το λιανικό εμπόριο διαχρονικά έχει βρεθεί να συνεισφέρει σημαντικά σε όλες τις οικονομίες,
γεφυρώνοντας τις ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών με τις εξειδικευμένες προσφορές των
παραγωγών. Μεταξύ των λειτουργιών του λιανικού εμπορίου συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη
συλλογών προϊόντων, η εφοδιαστική των εμπορευμάτων, οι νομικές συναλλαγές με τον
καταναλωτή, η παροχή πληροφοριών (και η επικοινωνία γενικά) και η παροχή βοηθητικών
υπηρεσιών. Παρόλο που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν πολλές μορφές λιανικής πώλησης (όπως
η πώληση δι’ αλληλογραφίας, η πώληση από πόρτα σε πόρτα κ.α), το φυσικό στατικό λιανικό
εμπόριο θεωρήθηκε η ναυαρχίδα (Reinartz, Wiegand & Imschloss, 2019).
Πλέον, η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και η ζήτηση των καταναλωτών για νέες αγοραστικές
εμπειρίες έχουν ανοίξει το δρόμο για ένα νέο περιβάλλον λιανικού εμπορίου. Οι λιανοπωλητές
προσπαθούν να υιοθετήσουν νέες, ελκυστικές και συναρπαστικές τεχνολογίες για να
προσελκύσουν τους καταναλωτές και να βελτιώσουν τις στρατηγικές διαχείρισης του λιανικού
εμπορίου. Έτσι, σύγχρονα παρατηρούνται νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των
διαδραστικών βιτρίνων και οθονών στα καταστήματα, των έξυπνων συσκευών για την
υποστήριξη των ανέπαφων πληρωμών, εφαρμογών ειδικά σχεδιασμένων για κινητά και
ρομποτικών βοηθών για την καθοδήγηση των καταναλωτών στο κατάστημα. Καθώς
επιταχύνεται μια τέτοια ανάπτυξη, απαιτείται καλύτερη κατανόηση της απόκρισης των
εμπόρων λιανικής στην τεχνολογική πρόκληση για τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το νέο
φαινόμενο (Pantano & Vannucci, 2019).
Άλλωστε, ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις συνοδές τάσεις επίμονης χρήσης και
συμβουλευτικής του διαδικτύου, έχει καθοδηγήσει την καταναλωτική τάση προς την
ηλεκτρονική αγορά (Hoffman 2007). Η ψηφιοποίηση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και
εξ εξελίξει μετασχηματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας που συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς σε ένα νέο πλαίσιο. Αυτός ο μετασχηματισμός είναι σημαντικός για τον
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τομέα του λιανικού εμπορίου, ο οποίος επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτήν την εξέλιξη
(Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén 2016). Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς, οι
ενδιαφερόμενοι ψωνίζουν όποτε και όπου το επιθυμούν, είτε σε καταστήματα, σε απευθείας
σύνδεση από οποιεσδήποτε συσκευές (smartphones, tablets, PCs), μέσω ενεργοποίησης φωνής
μέσα από διαδοχικά κλικ και συναινέσεις. Οι λιανοπωλητές παρέχουν στους καταναλωτές
διάφορα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένα στη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών και ταυτόχρονα επηρεάζονται από τις νέες μορφές κατανάλωσης που σχετίζονται
με αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén, 2016).
Όπως αποδείχθηκε μέσα από την μελέτη Deloitte της Omnichannel Opportunity, οι άνθρωποι
αγοράζουν διπλάσια εμπορεύματα όταν ψωνίζουν χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα (online)
σε σύγκριση με εκείνους που επισκέπτονται αποκλειστικά τα φυσικά καταστήματα (Deloitte
2014). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Nazir et al. (2012), οι διαδικτυακές αγορές έχουν
περισσότερα θετικά από τα συμβατικά ψώνια και γίνονται αρκετά δημοφιλείς λόγω της
ευκολίας και της διαθεσιμότητάς τους. Οι διαδικτυακές αγορές είναι μόνο ένα κλικ μακριά από
τους χρήστες των ψηφιακών μέσων, παρέχοντας την ευκολία προσαρμογής του χρόνου και του
τόπου παράδοσης σύμφωνα με την επιλογή και την διευκόλυνση των καταναλωτών. Ωστόσο,
σύμφωνα με τους Javadi et al. (2012), οι αντιληπτοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις
διαδικτυακές αγορές αυξάνουν τον φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές
του διαδικτύου.
Διαδικτυακά, η καταναλωτική αγορά κατηγοριοποιείται με διαφορετικούς όρους (φύλο,
ηλικία, στυλ, περίσταση) βάση των προτύπων κατανάλωσης. Η διακοπή των παραδοσιακών
επιχειρηματικών μοντέλων του λιανικού εμπορίου έχει ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη
πολλών εταιρειών διανομής (courier) και διαδικτυακών πληρωμών (PayPal) για την
ικανοποίηση των πιο απαιτητικών και διστακτικών πελατών, κι έχουν περιορίσει τον ρόλο που
κατείχαν μέχρι πρότινος άλλα μέσα προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών όπως οι
κατάλογοι, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις κ.λπ (Christopher, Lowson, & Peck, 2004).

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση του digital marketing ως εργαλείο
του καταναλωτή και η ανάδειξη του καθοριστικού του ρόλου στη διαδικασία σύγκρισης
προϊόντων κι υπηρεσιών.
Ο βαθμός αποδοχής και υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει μελετηθεί εκτεταμένα τις
τελευταίες δύο δεκαετίες που παρατηρείται κι η ευρεία διάδοσή του. Ωστόσο, από την
διαθέσιμη βιβλιογραφία φαίνεται να εκλείπουν οι μελέτες σύγκρισης της προτίμησης των
διαδικτυακών καταναλωτών για αγορές προϊόντων έναντι των υπηρεσιών. Επιπλέον,
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παρατηρείται ένα ερευνητικό κενό για τον βαθμό ενίσχυσης των παρορμητικών αγορών
(impulse purchases) και των εξαναγκαστικών αγορών (compulsive purchase) σε βάρος των
αναγκαίων αγορών διαμέσου του διαύλου των διαδικτυακών αγορών. Μεταξύ άλλων
επομένως, πρόκειται να συγκριθεί η διενέργεια παρορμητικών ή αναγκαίων αγορών διαμέσου
του διαδικτύου, διερευνώντας παράλληλα το ποσοστό εκείνων που αφορούν τα προϊόντα σε
σύγκριση με εκείνων που αφορούν τις υπηρεσίες. Θα μελετηθεί μέσω συσχετίσεων η
ψυχολογία του χρήστη και πως αυτή τον επηρεάζει, ώστε να καταλήξει στην αγορά προϊόντος
ή υπηρεσίας, με σκοπό την ανάλυση ακόμη πιο εξειδικευμένων περιπτώσεων συναισθηματικής
αντίδρασης, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση τεχνικών-διαδικτυακών μεθόδων προώθησης.
Ποια τεχνική υπερτερεί από μια άλλη, ώστε να ενσωματωθεί με το κατάλληλο περιεχόμενο
στη λιγότερο αποδοτική για βελτιστοποίηση της.
Η απάντηση στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα δύναται να δοθεί μετά από την επισταμένη
ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στην ήδη παγιωμένη γνώση
που θα προκύψει, καλείται να προστεθεί το πρωτογενές ερευνητικό αποτέλεσμα των
απαντήσεων 54 Ελλήνων συμμετεχόντων από όλη την Ελληνική Επικράτεια στους/ις
οποίους/ες πρόκειται να διανεμηθεί ένα ειδικά συντεταγμένο ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη
διερεύνηση της στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές.
Εκτός από την περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, θα διενεργηθούν
ορισμένες συσχετίσεις με σκοπό να αναδειχθεί και να τεθεί υπό σύγκριση η αγοραστική
πρόθεση των χρηστών του διαδικτύου για προϊόντα και υπηρεσίες.

1.2.1 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής:
1. Επισταμένη μελέτη και σχολιασμός των συμπερασμάτων της σχετικής με το θέμα και
επιστημονικά τεκμηριωμένης βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας
2. Σύνταξη

ενός

ειδικά

σχεδιασμένου

ερωτηματολογίου

και

ηλεκτρονική

(τυχαιοποιημένη) διανομή του σε χρήστες του διαδικτύου από όλη την Ελληνική
επικράτεια
3. Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου
4. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου με σκοπό την
ανάδειξη τυχόντων συσχετίσεων
5. Συζήτηση των πρωτογενών αποτελεσμάτων και συσχέτισή τους με πρόσφατα και
απολύτως σχετικά αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων
6. Εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων και διατύπωση μελλοντικών επιδιώξεων
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1.3 Οργάνωση κειμένου
Στο Κεφάλαιο 1 ο αναγνώστης εισάγεται στο θέμα της διπλωματικής εργασίας, το οποίο είναι
το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο ως εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή. Ερευνητικές εργασίες
σχετικές με το αντικείμενο της διπλωματικής παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 . Στο Κεφάλαιο
3 συζητούνται ορισμοί, παραδοχές και άλλες παγιωμένες θέσεις σχετικά με την θεματολογία
της παρούσας διπλωματικής. Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσουμε τη μεθοδολογική προσέγγιση της
πρωτογενούς έρευνας που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διπλωματική, ενώ στο Κεφάλαιο
5 παρατίθενται τα αποτελέσματα της περιγραφικής και στατιστικής ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο
6 επιχειρείται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας πρωτογενούς έρευνας και η
συσχέτισή τους με αποτελέσματα προηγούμενων απόλυτα σχετικών μελετών. Στο Κεφάλαιο 7
συζητούνται ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και περιορισμοί της έρευνας που προέκυψαν, ενώ
στο Κεφάλαιο 8 παρατίθενται κατευθύνσεις και επιδιώξεις για μελλοντική έρευνα.
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2
Σχετικές εργασίες

2.1 Πώς η ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς
Είναι αναμφισβήτητο ότι η ψηφιακή επανάσταση ασκεί μία από τις πιο ισχυρές επιδράσεις στη
συμπεριφορά των καταναλωτών κι ότι η επίδραση του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία
συνεχώς θα επεκτείνεται καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται καθημερινά
χρήστες του διαδικτύου που καταναλώνουν και παράγουν περιεχόμενο. Έτσι, η προσαρμογή
σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τους Kotler &
Armstrong (2008) οι έμποροι πρέπει να επανεξετάζουν συνεχώς τις διαδικασίες μέσω των
οποίων προσδιορίζουν, επικοινωνούν και παρέχουν αξία για τους πελάτες τους, καθώς επίσης
πρέπει να βελτιώνουν τις δυνατότητές διαχείρισης των ατομικών και εταιρικών αγοραστών.
Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα γύρω από το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, αφορά τον
μετασχηματισμό των αποφάσεων αγοράς μέσω της ψηφιοποίησης του λιανικού εμπορίου.
Όπως συνοψίζεται στην μελέτη της Fulgoni (2014), ο βαθμός στον οποίο οι καταναλωτές
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πραγματοποιήσουν μια αγορά είναι αξιοσημείωτος.
Ειδικότερα, οι ψηφιακές συναλλαγές αντιστοιχίστηκαν στο 36% (που μεταφράζεται σε περίπου
1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια) των συνολικών δαπανών σε καταστήματα λιανικού εμπορίου
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2013 (Deloitte, 2014). Περί τα τέλη του 2014, το
ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 50%, (1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) των συνολικών πωλήσεων
σε καταστήματα. Για παράδειγμα, μόνο τον Δεκέμβριο του 2013, 222 εκατομμύρια άτομα στις
Ηνωμένες Πολιτείες επισκέφτηκαν την κατηγορία ιστότοπων λιανικού εμπορίου (26
επισκέψεις ανά επισκέπτη), ενώ περίπου 98 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου
επισκέφθηκαν ιστότοπους σύγκρισης-αγορών (τρεις επισκέψεις ανά επισκέπτη). Ακόμη, 91
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εκατομμύρια χρήστες επισκέφθηκαν ιστότοπους κουπονιών (π.χ Groupon) με ρυθμό 11
επισκέψεων ανά επισκέπτη, ενώ 229 εκατομμύρια χρησιμοποίησαν μηχανές αναζήτησης για
τη διεξαγωγή 33 ερωτημάτων αναζήτησης ανά άτομο, σύμφωνα με τα στοιχεία του comScore
(comScore Local Search Association Conference, 2014). Αντιστοίχως στην Κίνα, από τις αρχές
του 2000 έως το 2016, οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν από μηδέν
σε 750 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, καθιστώντας την Κίνα τη μεγαλύτερη αγορά
ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως (με μερίδιο άνω του 40%) ενώ αναμένετο να
υπερδιπλασιαστεί έως το 2020 (προσεγγίζοντας τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια) (Luo & Niu,
2019). Όπως αποδεικνύεται, σήμερα οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα smartphone και τα
tablet τους για να διαδώσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους επί των αγορών τους σε
δίκτυα φίλων, συγκρίνουν τις τιμές στα smartphone τους όταν κάνουν αγορές σε φυσικά
καταστήματα, χρησιμοποιούν εφαρμογές που τους βοηθούν να συντάξουν τις λίστες αγορών
τους και αναζητούν συμβουλές αγορών ολοένα και πιο συχνά στο διαδίκτυο (Reynolds &
Sundström, 2014). Σε αυτή την αθρόα αναζήτηση πληροφοριών εκ μέρους των καταναλωτών,
οδήγησε μεταξύ άλλων η ψηφιακή «ώθηση» από την μεριά των εμπόρων, οι οποίοι φαίνεται
να δαπάνησαν περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια δολάρια για ψηφιακή διαφήμιση το 2013
(Interactive Advertising Bureau, 2014). Το ποσό αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τα (μεμονωμένα)
διατιθέμενα ποσά για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις καθώς και την έντυπη
ενημέρωση αγοράς (περιοδικά και εφημερίδες).
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι ψωνίζουν μέσω του υπολογιστή ή της ηλεκτρονικής τους συσκευής
πιο συχνά από ό, τι αυτοπροσώπως. Μια περισσότερο πρόσφατη μελέτη (2017) έδειξε ότι το
80% των Αμερικανών είναι διαδικτυακοί αγοραστές, με το 15% εξ αυτών να αγοράζουν
διαδικτυακά προϊόντα ή υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση. Ειδικότερα, οι καταναλωτές κάτω
των 30 ετών βρέθηκαν να ψωνίζουν στο διαδίκτυο περισσότερο συχνά σε σχέση με
μεγαλύτερες αλλά και μικρότερης ηλικιακές ομάδες (Smith 2017). Επιπλέον, το 60,6% των
καταναλωτών κάτω των 30 ετών ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν μια αγορά μέσω του
smartphone τους. Αυτοί οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς όλο και περισσότερα είδη
γίνονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο και εμφανίζονται περισσότεροι τρόποι για αγορές μέσω
διαδικτύου (εφαρμογές, διαδικτυακές αγορές δι’αλληλογραφίας, αγορές μέσω κοινωνικών
μέσων κλπ).
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ερευνητές που εξακολουθούν να αμφισβητούν το αυξανόμενο
δυναμικό των ηλεκτρονικών καταστημάτων, υποστηρίζοντας ότι τα φυσικά καταστήματα
μπορούν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συμπεριφορά περιήγησης και
αγοράς των καταναλωτών, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι επί του παρόντος
μια «επιδίωξη μειονοτήτων». Παρά την αυξανόμενη έρευνα μέσω της οποίας προκύπτει βαθιά
γνώση για την δημιουργία έλξης και κινήτρων για την συντήρηση της επισκεψιμότητας σε

7

φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικού εμπορίου, η έρευνα μάρκετινγκ εξακολουθεί
να παρέχει γνώσεις σχετικά με το πώς οι πελάτες επιλέγουν πού να ψωνίσουν από την άποψη
της τοποθεσίας των αγορών και σχετικά με την τεράστια σημασία της προστασίας των αγορών
και των συναλλαγών (Reynolds & Sundström, 2014).
Ενδεχομένως, η παραπάνω θέση να βασίζεται στην παραδοχή ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ως
ένας δίαυλος για κάθε τύπο συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προϊόντων και
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, παρά τα πλεονεκτήματά του, δεν κατάφερε ακόμη να πείσει
ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών να πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω αυτού του μέσου
(Barbonis & Laspita, 2005). Από αυτήν την άποψη, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το
ποσοστό υιοθέτησης των καταναλωτών για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι χαμηλό στις
αναδυόμενες οικονομίες και στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση με
τις ανεπτυγμένες χώρες. Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή περισσότερων μελετών που εξετάζουν τις
τάσεις και τις εξελίξεις στον εντοπισμό παραγόντων που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση του
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει θεωρηθεί πολύ σημαντική (Villa et al., 2018).
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου
βάση δημογραφικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών.
Ένα χαρακτηριστικό που έχει λάβει σχετικά μικρή προσοχή μεταξύ των πολλών
χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι το φύλο.
Αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στις πεποιθήσεις τους
σχετικά με τη χρήση καινοτομιών που σχετίζονται με την τεχνολογία πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, λιγότερα είναι γνωστά για το πώς
το φύλο μετριάζει την επίδραση διαφόρων πεποιθήσεων στις προθέσεις της αγοραστικής
συμπεριφοράς. Όπως ενδεικτικά αποδεικνύεται από την μελέτη διερεύνησης της υιοθέτησης
του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των φύλων, των Van Slyke & Johnson (2010) οι προθέσεις
χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φύλο. Πιο
συγκεκριμένα, μέσω της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η (αντιληπτή) συμβατότητα ήταν ο πιο
σημαντικός παράγοντας υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε αντίθεση με τους άνδρες,
που βρέθηκαν να επηρεάζονται περισσότερο από το σχετικό πλεονέκτημα της χρήσης του
διαδικτύου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Άλλοι παράγοντες που προώθησαν την
υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου εκ μέρους των γυναικών ήταν ο σχεδιασμός του
ιστότοπου, οι προσφορές του ιστότοπου και οι διαδικασίες που υποστηρίζουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών. Αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην αντιληπτή
συμβατότητα για τις γυναίκες (που βλέπουν τις αγορές ως κοινωνική δραστηριότητα), η οποία
με τη σειρά της μπορεί να βελτιώσει τις προθέσεις χρήσης. Ίσως οι έμποροι στο Διαδίκτυο να
μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνολογίες που επιτρέπουν σε ομάδες αγοραστών
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να «συναντιούνται» ηλεκτρονικά και να ψωνίζουν μαζί σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το
οποίο θα παρέχει πιο κοινωνικές αγορές.
Σε επίπεδο τόπου κατοικίας, σύμφωνα με τους Luo & Niu (2019) οι άνθρωποι που ζουν σε
χωριά ή κωμοπόλεις αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερο στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Δεδομένου ότι η απόσταση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των μεγαλουπόλεων λειτουργεί
ως αποθαρρυντικός παράγοντας για την πρόσβαση σε αγορές φυσικών καταστημάτων,
θεωρείται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δύναται να μειώσει το κόστος συναλλαγής (συνδέοντας
πωλητές και αγοραστές στο διαδίκτυο) και λειτουργεί ως υποκατάστατο των παραδοσιακών
αγορών. Αντίθετα, οι άνθρωποι που ζουν σε χωριά που βρίσκονται στα προάστια μιας μεγάλης
πόλης είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς βρίσκονται
εγγύτερα στις παραδοσιακές αγορές είτε είναι ευκολότερο για τους κατοίκους να ασχοληθούν
με αστικές εργασιακές δραστηριότητες. Τόσο η γειτνίαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο
και οι αστικοί κόμβοι είναι καλές περιοχές πρόσβασης στην φυσική αγορά.

2.2 Καθοριστικοί παράγοντες της διαδικτυακής αγοράς
προϊόντων ή υπηρεσιών
Η συζήτηση γύρω από την ανάδειξη ή αποσαφήνιση των παραγόντων που επηρεάζουν τη
διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά είναι πολύ σημαντική, καθώς η τελευταία έχει βρεθεί
να διαφοροποιείται μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και μεταξύ
των διαφόρων ηλικιακών ομάδων (millenials, generation X κλπ) και των δύο φύλων. Ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό και ουσιαστικό για τους ερευνητές να μελετήσουν τα προφίλ και τις
συμπεριφορές των καταναλωτών για να κατανοήσουν πώς να παρακινήσουν τους καταναλωτές
να προσελκύονται από τους πωλητές και πώς οι πωλητές μπορούν να ελπίζουν να διατηρήσουν
τους καταναλωτές μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους λιανοπωλητές να
προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τις θετικές πτυχές των διαύλων τόσο της λιανικής
πώλησης σε φυσικό κατάστημα όσο και της λιανικής πώλησης σε ψηφιακό τόπο. Η
αναγνώριση των παραγόντων που οδηγούν τις πωλήσεις εκτός και εντός σύνδεσης είναι
ζωτικής σημασίας για την παράδοση μιας καλύτερης εμπειρίας αγοράς στον καταναλωτή.
Ο σκοπός της παρακάτω θεματικής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων που
ενεργοποιούν ή οδηγούν τα κίνητρα προς αγορά στο μυαλό των καταναλωτών που επιλέγουν
το διαδίκτυο για ορισμένες -αν όχι τη μερίδα του λέοντος- των συνολικών αγορών τους.
Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών συνιστούσε ανέκαθεν ένα δημοφιλές
ερευνητικό ερώτημα της επιστήμης του μάρκετινγκ. Η κυρίαρχη προσέγγιση, εξηγώντας τις
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βασικές αρχές της συμπεριφοράς των καταναλωτών, περιγράφει τη διαδικασία αγοράς των
καταναλωτών ως μια δραστηριότητα μάθησης, επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης
αποφάσεων χωρισμένη σε συγκεκριμένα στάδια μεταξύ των οποίων α) η αναγνώριση του
προβλήματος, β) η αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών, γ) η εναλλακτική αξιολόγηση, δ) η
απόφαση αγοράς και ε) η συμπεριφορά μετά την αγορά (Brassington & Pettitt, 2003). Όπως
και στην περίπτωση του παραδοσιακού μάρκετινγκ στο παρελθόν, το μεγαλύτερο μέρος της
πρόσφατης έρευνας και συζήτησης εστιάζεται στον προσδιορισμό και την ανάλυση των
παραγόντων που τείνουν να επηρεάζουν ή ακόμη και να διαμορφώνουν την διαδικτυακή
καταναλωτική συμπεριφορά. Ενώ πολλοί ερευνητές δεν διακρίνουν καμία θεμελιώδη διαφορά
μεταξύ της παραδοσιακής και της διαδικτυακής αγοραστικής συμπεριφοράς, υποστηρίζεται
συχνά ότι ένα νέο βήμα που έχει προστεθεί στη διαδικτυακή διαδικασία αγοράς είναι αυτό της
οικοδόμησης της εμπιστοσύνης (Constantinides, 2004).
Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Li & Zhang (2002) αναδείχθηκαν συνολικά δέκα παράγοντες
που επιδρούν σημαντικά στις αγοραστικές συμπεριφορές των διαδικτυακών καταναλωτών.
Αυτοί οι δέκα παράγοντες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ανεξάρτητες
μεταβλητές μεταξύ των οποίων α) το εξωτερικό περιβάλλον, β) τα δημογραφικά στοιχεία, γ)
τα προσωπικά χαρακτηριστικά, δ) τα χαρακτηριστικά του πωλητή / της υπηρεσίας / του
προϊόντος και της ποιότητας του ιστότοπου) και πέντε εξαρτώμενες μεταβλητές μεταξύ των
οποίων ε) η στάση απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, ζ) η πρόθεση αγοράς στο διαδίκτυο, στ)
η λήψη αποφάσεων, η) η διαδικτυακή αγοραστική συνήθεια και θ) η ικανοποίηση των
καταναλωτών. Οι πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές προσδιορίζονται ως προϋπάρχοντες
παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν άμεσα τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στις
διαδικτυακές αγορές. Μεταξύ αυτών, τα χαρακτηριστικά του πωλητή / της υπηρεσίας / του
προϊόντος και η ποιότητα της ιστοσελίδας επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση των
καταναλωτών. Αντίθετα, η στάση, η πρόθεση, η λήψη αποφάσεων και οι διαδικτυακές αγορές
αποτελούν στάδια της διαδοχής μιας φάσης επεξεργασίας του καταναλωτή προς την τελική
απόφαση. Η ικανοποίηση των καταναλωτών διαχωρίζεται και μπορεί να εμφανιστεί κατά την
διάρκεια όλων των σταδίων, ανάλογα με τη συμμετοχή του καταναλωτή στη διαδικασία
διαδικτυακών αγορών και αυτή η αμφίδρομη σχέση θα μπορούσε να επηρεάσει το κάθε στάδιο
αντίστοιχα (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1
Ερευνητικό μοντέλο της στάσης και συμπεριφοράς των διαδικτυακών καταναλωτών (Vinay
& Ujwala, 2012)

Στην πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της Koski (2004), με στόχο την ανάλυση των
χαρακτηριστικών του διαδικτύου ως περιβάλλοντος αγορών που ενθαρρύνουν και
αποθαρρύνουν την αγορά, η ανωνυμία, η εύκολη πρόσβαση, η μεγαλύτερη ποικιλία αγαθών, η
ύπαρξη προωθητικών ενεργειών μάρκετινγκ και άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και η χρήση
πιστωτικών καρτών, ήταν οι παράγοντες που ενθάρρυναν την παρορμητική αγορά στο
διαδίκτυο. Από την άλλη μεριά, η καθυστερημένη ικανοποίηση, η εύκολη πρόσβαση, ο
αυξημένος έλεγχος των καταναλωτών, το αντιληπτό φτωχό περιβάλλον και οι συγκρίσεις τιμών
και προϊόντων προτάθηκαν ως παράγοντες αποθάρρυνσης των παρορμητικών διαδικτυακών
αγορών. Από την άλλη μεριά, οι Aragoncillo-Caballero & Orús (2018) εξειδικεύοντας το ίδιο
ερευνητικό ερώτημα, επιχείρησαν μια σύγκριση μεταξύ των παρορμητικών αγορών
(προϊόντων μόδας) μεταξύ διαδικτυακών και μη διαύλων. Οι διαδικτυακοί και offline δίαυλοι
συγκρίθηκαν με στόχο την ανάδειξη του διαύλου που οδηγεί στην διενέργεια των
περισσότερων παρορμητικών αγορών. Όπως αναδείχθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση,
οι φυσικές (εκτός σύνδεσης) αγορές βρέθηκαν ελαφρώς πιο ενθαρρυντικές για την διενέργεια
παρορμητικών αγορών σε σύγκριση με τις διαδικτυακές αγορές.
Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί ειδικά και η αναγνώριση των στοιχείων της διαδικτυακής
λιανικής πώλησης που καθοδηγεί την αγοραστική πρόθεση των καταναλωτών έναντι της
πρόθεσης αγοράς σε ένα φυσικό κατάστημα. Σύμφωνα με την Rigby (2012), το μοντέλο
λιανικής όπου όλα τα υπάρχοντα κανάλια ενσωματώνονται πλήρως για παράδοση στους
πελάτες (omni-channel) είναι μονόδρομος για τους λιανοπωλητές που επιδιώκουν να
ικανοποιήσουν πελάτες που επιδιώκουν όλο και περισσότερο τα πάντα. Οι πελάτες αυτοί
επιδιώκουν όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής (όπως η ύπαρξη σχεδόν απεριόριστων
επιλογών, η τιμολογιακή διαφάνεια, η απλουστευμένη αγορά με το πάτημα ενός κουμπιού και
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η διάθεση εξατομικευμένων προτάσεων από φίλους και ειδικούς). Επίσης επιδιώκουν τα
πλεονεκτήματα των φυσικών καταστημάτων (όπως η πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση
με το προσωπικό του καταστήματος, η διάθεση των προϊόντων για δοκιμή και η κοινωνική και
ψυχαγωγική προέκταση της εμπειρίας των αγορών). Η συγγραφέας, συνοψίζει στα
πλεονεκτήματα των λιανικών πωλήσεων σε φυσικά καταστήματα την α) επεξεργάσιμη
δημιουργία συλλογών, β) την δραστηριότητα αγοράς ως ψυχαγωγική και κοινωνική εμπειρία,
γ) την δυνατότητα δοκιμής των προϊόντων ή προσομοίωσης της εμπειρίας των υπηρεσιών, δ)
την δυνατότητα εξατομικευμένης βοήθειας/εξυπηρέτησης από υπαλλήλους, ε) την
διευκολυνόμενη επιστροφή ή επιδιόρθωση προϊόντων και στ) την άμεση ικανοποίηση όλων
των αισθήσεων. Από την άλλη μεριά, στα πλεονεκτήματα των ψηφιακών λιανικών πωλήσεων
συμπεριλαμβάνει τις α) πλούσιες πληροφορίες των προϊόντων και τις ενημερωμένες κριτικές
και συμβουλές των υπολοίπων πελατών, β) το περιεχόμενο και τις συμβουλές των ειδικών (π.χ
influencers), γ) την κοινωνική δέσμευση και την αμφίδρομη επικοινωνία, δ) την ύπαρξη
διευρυμένων επιλογών, ε) την βολική και γρήγορη ολοκλήρωση αγοράς, στ) την ευκολία
σύγκρισης τιμών και ανάδειξης ειδικών προσφορών μαζί με την πρόσβαση οποτεδήποτε και
οπουδήποτε, αλλά και ζ) η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων μετά την ολοκλήρωση της
παραγγελίας και πριν την παραλαβή. Αντίστοιχα, όπως αναδεικνύεται μέσα από μελέτη που
αναδημοσιεύουν οι Pawar & Sarmah (2015) οι κυριότεροι ενθαρρυντικοί παράγοντες για τις
πωλήσεις εκτός σύνδεσης είναι η δυνατότητα επαφής και αίσθησης του προϊόντος που δίνει
στον καταναλωτή την ευκαιρία να συσχετίσει πραγματικά τη χρήση και τη σημασία του με τη
ζωή του και η άμεση ικανοποίηση που ακολουθείται από την εμπειρία της χαλάρωσης
(hangout) στο εμπορικό κέντρο και την υπηρεσία στο κατάστημα. Αντίθετα, ως κυριότεροι
ενθαρρυντικοί παράγοντες των πωλήσεων εντός σύνδεσης (διαδικτυακών) αναδείχθηκαν η
ευκαιρία επισκόπησης ενός ευρύτερου φάσματος επωνυμιών που προσφέρουν τον ίδιο τύπο
προϊόντων αλλά και μιας ευρύτερης γκάμας προϊόντων εντός της ίδιας μάρκας μαζί με την
άνεση και την ευκολία διενέργειας αγορών από οπουδήποτε και οποτεδήποτε με την
δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των τιμών.
Ένα ακόμη ερευνητικό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ολοκληρωτικά τα τελευταία χρόνια
της γιγαντωμένης χρήσης του διαδικτύου για ηλεκτρονικές αγορές είναι αυτό της προτίμησης
των διαδικτυακών καταναλωτών για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Μια μελέτη των Phau &
Poon (2000) στη Σιγκαπούρη επιχείρησε να αναγνωρίσει τα είδη προϊόντων ή υπηρεσιών που
είναι περισσότερο κατάλληλα για διάθεση στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Τα δείγματα
προϊόντων και υπηρεσιών ταξινομήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κόστος, τη
συχνότητα αγοράς, την υφή του προϊόντος και τη διαφοροποίηση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες
ρωτήθηκαν επίσης για την προτίμησή τους σε καθεμία από τις παραμέτρους ταξινόμησης των
προϊόντων και των υπηρεσιών, (φθηνή/ακριβή, συχνά-σπάνια αγοραζόμενα, άυλη-απτή φύση,
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χαμηλή-υψηλή διαφοροποίηση). Όπως αναδείχθηκε, μερικά προϊόντα είναι πιθανότερο να
αγοραστούν από αγοραστές μέσω διαδικτύου σε σχέση με τους αγοραστές εκτός διαδικτύου.
Μεταξύ αυτών των προϊόντων κι υπηρεσιών συμπεριελήφθησαν τα λουλούδια (παραγγελία και
πληρωμή μέσω διαδικτύου), οι συνδρομές σε εφημερίδες και οικονομικές πληροφορίες, τα
διαδικτυακά

βίντεο/μουσική,

διάφοροι

τύποι

λογισμικού

υπολογιστών,

διάφορες

συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες για έκδοση δανείων αυτοκινήτων
αλλά και υπηρεσίες ασφάλισης. Αντίθετα, αναδείχθηκαν ορισμένα προϊόντα που ήταν πολύ πιο
απίθανο να αγοραστούν από διαδικτυακούς αγοραστές, μεταξύ των οποίων τρόφιμα
καθημερινής κατανάλωσης (π.χ γάλα, αυγά και λαχανικά). Αναφορικά με τις παραμέτρους των
προϊόντων και των υπηρεσιών, όπως αποδείχθηκε από την ίδια μελέτη, τα χαμηλού κόστους
και συχνά αγοραζόμενα αγαθά είναι πιο πιθανό να αγοραστούν από τους διαδικτυακούς
καταναλωτές. Παρομοίως, οι άυλες υπηρεσίες (πληροφοριακής) αγοράζονται περισσότερο
διαδικτυακά σε σύγκριση με τα υλικά ή τα φυσικά προϊόντα, ενώ τα προϊόντα με υψηλή
διαφοροποίηση είναι πιο κατάλληλα για πώληση στο διαδίκτυο σε αντίθεση με τα προϊόντα
χαμηλής διαφοροποίησης. Γενικά, η ανάλυση έδειξε ότι τα προϊόντα που σχετίζονται με τον
υπολογιστή (με εξαίρεση τα λουλούδια) μπορούν να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο μέσω του
διαδικτύου. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στον υψηλό
τεχνολογικό προσανατολισμό των χρηστών του διαδικτύου. Επίσης, το διαδικτύου μπορεί να
γίνει το βασικό μέσο παράδοσης (άυλων) προϊόντων λογισμικού ή υπηρεσιών πληροφορικής
και να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη κυριολεκτικά σε λίγα λεπτά. Προφανώς, ένας άλλος
σημαντικός λόγος είναι ότι το διαδίκτυο επιτρέπει τη διαδικτυακή δοκιμή τέτοιων προϊόντων,
απαλείφοντας την αβεβαιότητα στην απόφαση αγοράς. Από την άλλη μεριά, αναδείχθηκε ότι
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με υψηλή δαπάνη, που αγοράζονται συχνά, απτά ή φυσικά και
με χαμηλή δυνατότητα διαφοροποίησης, είναι ακατάλληλα για πώληση μέσω διαδικτύου στη
Σιγκαπούρη. Για παράδειγμα, ακριβά είδη όπως αυτοκίνητα, στερεοφωνικά συστήματα και
κοσμήματα, δεν είναι κατάλληλα για πώληση μέσω του διαδικτύου, καθώς απαιτούν κάτι
περισσότερο από οπτική επιθεώρηση. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο πρέπει να οδηγηθεί,
ενώ ένα κόσμημα πρέπει να εξεταστεί φυσικά από τον δυνητικό αγοραστή προκειμένου να
εκτιμήσει την αξία του.
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2.3 Η επίδραση της ψυχολογίας του χρήστη στην αγορά
προϊόντος ή υπηρεσίας (βελτίωση τεχνικών-διαδικτυακών
μεθόδων προώθησης)
Σε γενικές γραμμές, η θεωρία της ψυχολογίας των καταναλωτών είναι μια νέα αρχή, σκοπός
της οποίας είναι η μελέτη της καταναλωτικής διαδικασίας των ανθρώπων στην καθημερινή
τους ζωή και αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών βάση των νόμων της ψυχικής τους δραστηριότητας
και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν
κυρίως τις σωματικές τους ανάγκες. Η συνεχώς δυναμική αλλαγή διεγείρεται από τις
φυσιολογικές ανάγκες και την ηγετική συμπεριφοράς των ανθρώπων. Η μελέτη της
καταναλωτικής ψυχολογίας, μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα κατανάλωσης για τους
εμπόρους της λιανικής, βελτιώνοντας τη λειτουργική τους αποδοτικότητα (Chen, 2010).
Αν και πρόκειται για μια τεράστια συζήτηση, αξίζει να αναφερθεί μια από τις βασικότερες
συνιστώσες της ψυχολογίας του καταναλωτή, εδράζεται στη σχέση εμπιστοσύνης του με το
λιανικό φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια διεπιστημονική
τυπολογία και συνδέει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις ενέργειες των καταναλωτών του
ηλεκτρονικού εμπορίου, ορίζοντας τόσο τις εννοιολογικές όσο και τις λειτουργικές
παραμέτρους της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Οι δομές εννοιολογικού επιπέδου συνίστανται
στη διάθεση στην εμπιστοσύνη (κυρίως από την ψυχολογία), στην εμπιστοσύνη που βασίζεται
σε θεσμούς (από την κοινωνιολογία) και στην εμπιστοσύνη στις πεποιθήσεις και στις προθέσεις
εμπιστοσύνης (κυρίως από την κοινωνική ψυχολογία). Κάθε δομή υποδιαιρείται σε μετρήσιμες
υποκατασκευές, και η τυπολογία δείχνει πώς οι δομές εμπιστοσύνης σχετίζονται με τις ήδη
υπάρχουσες και οικοδομημένες σχέσεις στο διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων, θεωρείται ότι η
βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου (από τους παρόχους) μπορεί να επιδρά σημαντικά στις
συμπεριφορές των καταναλωτών οι οποίες μεσολαβούνται εν μέρει από τις πεποιθήσεις
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τις προθέσεις εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό κατάστημα
(McKnight & Chervany, 2001).
Για τον προσδιορισμό των ψυχολογικών καθοριστικών παραγόντων για την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, οι ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν
γενικά την εμπιστοσύνη έχουν αποσαφηνιστεί από τους Walczuch, Seelen & Lundgren (2001).
Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παγιωθεί μια ολοκληρωμένη θεωρία, πολλές
θεωρίες μπορεί να συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των
ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι παράγοντες χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες.
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-

Παράγοντες που βασίζονται στην προσωπικότητα

-

Παράγοντες που βασίζονται στην αντίληψη

-

Παράγοντες βάσει εμπειρίας

-

Παράγοντες που βασίζονται στη γνώση και στάση

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες χωρίζονται σε διάφορους παράγοντες όπως απεικονίζονται
στο παρακάτω σχήμα

Εικόνα 2
Υποδιαίρεση παραγόντων που καθορίζουν κι επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο (Walczuch, Seelen & Lundgren, 2001)

Από την άλλη μεριά, στην πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή μελέτη των Burns & Neisner
(2006) διερευνήθηκε ο ρόλος του συναισθήματος στην ανάπτυξη της ικανοποίησης των
πελατών σε ένα περιβάλλον λιανικής. Στους συμμετέχοντες της μελέτης παρουσιάσθηκαν δύο
σενάρια προσδοκίας που απεικονίζουν την εμπειρία του παρελθόντος με ένα ανώνυμο
κατάστημα λιανικής, δεδομένου ότι το ένα αναπτύχθηκε με σκοπό να οικοδομήσει υψηλές
προσδοκίες, ενώ το άλλο αναπτύχθηκε για να οικοδομήσει χαμηλές προσδοκίες. Οι
συμμετέχοντες στη μελέτη εισήχθησαν σε ένα από τα δύο σενάρια απόδοσης που απεικονίζουν
μια νέα εμπειρία με το ανώνυμο κατάστημα λιανικής, με ένα που απεικονίζει μια επιτυχημένη
ευχάριστη εμπειρία και ένα που απεικονίζει μια αποτυχία απόδοσης και ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες

να

συμπληρώσουν

ειδικά

διαμορφωμένες

κλίμακες

μέτρησης

της

συναισθηματικής τους αντίδρασης απέναντι στα δύο σενάρια. Η συναισθηματική τους
αντίδραση βρέθηκε να εξηγεί το επίπεδο ικανοποίησης απέναντι στο ανώνυμο κατάστημα
λιανικής. Ωστόσο, η γνωστική αξιολόγηση αποδείχθηκε πιο σημαντική από τη συναισθηματική
αντίδραση στην επεξήγηση της ικανοποίησης του πελάτη. Μεταξύ των συναισθημάτων για το
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σενάριο κακής απόδοσης του καταστήματος παρατηρήθηκε θυμός και μεταμέλεια. Τα
παραπάνω ευρήματα έδειξαν ότι οι λιανοπωλητές των οποίων οι πελάτες έχουν υψηλές
προσδοκίες θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή στα συναισθήματα των πελατών τους.
Εάν η απόδοση του καταστήματος θεωρείται αρνητική, εκτός από το επίπεδο ικανοποίησης
μπορεί να επάγει και πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων όπως ο θυμός και η ντροπή.
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3
Θεωρητικό υπόβαθρο

3.1 Μέσα ηλεκτρονικού εμπορίου
Αγορές εντός εφαρμογής (In-App Shopping)
Οι αγορές εντός εφαρμογής αναφέρεται στην ικανότητα ενός smartphone ή μιας κινητής
συσκευής να διευκολύνει την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών εντός μιας συγκεκριμένης
εφαρμογής (application). Μια από τις βασικότερες διαφορές του In-App Shopping με άλλους
τύπους διαδικτυακών τόπων για ηλεκτρονικές αγορές (π.χ κοινωνικά μέσα, απλοί ιστότοποι)
είναι ότι η εφαρμογή εγκαθίσταται μόνιμα στην κινητή συσκευή, κι ο χρήστης της μπορεί να
την χρησιμοποιεί περιοδικά. Οι αγορές εντός εφαρμογής καθίστανται όλο και πιο συχνές σε
πολλές νεαρές ηλικιακές ομάδες καθώς προσφέρουν μια αίσθηση άμεσης ικανοποίησης μέσα
σε μια φυσική εμπειρία χρήσης των κοινωνικών μέσων (Jaffe, 2019).

Αγορές μέσα από τα κοινωνικά μέσα (Social media shopping/social commerce)
Ενώ οι κοινωνικές πλατφόρμες έχουν χρησιμοποιήσει διαφημίσεις και άλλους τρόπους
σύνδεσης περιεχομένου για να ωθήσουν τους χρήστες να πραγματοποιήσουν μια αγορά (σε
φυσικό τόπο) εδώ και αρκετό καιρό, η πρώτη κοινωνική πλατφόρμα που εισήγαγε δοκιμαστικά
τις αγορές εντός εφαρμογής ήταν το Facebook τον Ιούλιο του 2014, με πολλές ακόμη
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων να συμμετέχουν, ακολουθώντας έναν μετασχηματισμό για
περισσότερο ευνοϊκή συσχέτιση του χρήστη με τις διαδικτυακές πωλήσεις. Έτσι, ακολούθησε
το Instagram το οποίο ξεκίνησε επίσημα την πλήρη αγορά εντός εφαρμογής το 2019 (Hardy
2019). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διέθετε μια απλοποιημένη
διαδικασία σύνδεσης περιεχομένου με ιστότοπους αγοράς, στους οποίους μεταφερόταν ο
χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει την αγορά. Οι αναρτήσεις που συγκεντρώνουν
αγορές εντός εφαρμογής είναι συνήθως διαφημίσεις που εμφανίζονται σε συναφείς
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ανατροφοδοτήσεις των χρηστών του Instagram ή υπερσυνδέσμους αγορών που μπορούν να
εμφανίζονται σε αναρτήσεις ενός νέου είδους διαφημιστών, των επαγγελματιών δημιουργών
περιεχομένου που καλούνται influencers. Οι τελευταίοι έχουν την δυνατότητα να συνδέονται
απευθείας με ένα προϊόν, επιτρέποντας στον χρήστη να πραγματοποιήσει μια αγορά εντός
εφαρμογής χωρίς να παρακολουθήσει κάποια διαφήμιση ή να επισκεφτεί το περιεχόμενο αυτής
της μάρκας (Arnold 2018). Δεδομένου ότι αυτές οι δυνατότητες είναι σχετικά νέες, λίγες
μάρκες προϊόντων ή υπηρεσιών είχαν έως τώρα την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως τις
ανταμοιβές που μπορεί να δημιουργήσουν αυτές οι λειτουργίες (Jaffe, 2019).

3.2 Διαφοροποίηση προϊόντος και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό
εμπόριο
Οι

υπηρεσίες

θεωρούνται

παραδοσιακά

ως

ετερογενής

ομάδα

δραστηριοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εμπίπτουν στις γεωργικές ή βιομηχανικές κατηγορίες. Ένας
από τους πιο συνηθισμένους ορισμούς των υπηρεσιών περιορίζεται περισσότερο στο τι δεν
είναι οι υπηρεσίες, παραγκωνίζοντας την επεξήγηση του τι πραγματικά είναι. Έτσι, «οι
υπηρεσίες δεν είναι απτές, δεν μεταφέρονται, δεν μπορούν να αποθηκευτούν, δεν μπορούν να
επαναληφθούν κ.λπ». Επιπρόσθετα, «οι υπηρεσίες έχουν κατά καιρούς συσχετισθεί περισσότερο
με μη παραγωγικές δραστηριότητες υπό την έννοια ότι είναι λιγότερο εντατική η χρήση του
φυσικού κεφαλαίου, ενώ τείνουν να επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα συσσώρευσης γνώσεων»
(Rubalcaba, Gago & Gallego Martínez-Alcocer, 2010).
Από την άλλη μεριά, τα προϊόντα είναι απτά και έχουν φυσικές διαστάσεις και ανταλλάξιμη
αξία, έτσι ώστε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους να μπορούν να καθιερωθούν και να
ανταλλαχθούν. Τα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ότι ενσωματώνουν εξειδικευμένες
γνώσεις με τρόπο που είναι εξαιρετικά επωφελές για την προώθησή τους. Τα προϊόντα
ορίζονται ως φυσικά αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση, επί των οποίων μπορούν να
καθοριστούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και των οποίων η ιδιοκτησία μπορεί να μεταφερθεί
από μια θεσμική μονάδα σε άλλη με την πραγματοποίηση συναλλαγών σε αγορές. Επιπλέον,
τα προϊόντα μπορούν να υφίστανται ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη τους και να διατηρούν την
ταυτότητά τους ανά τους χρόνους. Βάση των παραπάνω ορισμών, μπορεί να περιγραφεί ένα
σύνολο χαρακτηριστικών για τα προϊόντα:
• Φυσικά αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση
• Τα φυσικά χαρακτηριστικά τους διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου
• Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορούν να καθοριστούν
• Υπάρχουν ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη τους
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• Είναι ανταλλάξιμα
• Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μονάδας μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ ιδρυμάτων
• Υφίστανται ως αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε αγορές
• Ενσωματώνουν εξειδικευμένες γνώσεις με τρόπο που είναι εξαιρετικά επωφελές για την
προώθηση του καταμερισμού της εργασίας (Parry, Newnes & Huang, 2011).

Εξειδικεύοντας ωστόσο τη συζήτηση στα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου,
αναγνωρίζεται γι’αυτά μια σημαντική αδυναμία, έναντι των υπηρεσιών που πωλούνται μέσω
του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διαμέσου του διαδικτύου, μπορούν να αναπαραχθούν
ρεαλιστικά μόνο δύο από τις πέντε αισθήσεις (η όραση και ο ήχος). Αντίθετα, ο καταναλωτής
δεν μπορεί να γευτεί μια βιταμίνη, ούτε να μυρίσει ένα άρωμα εξ αυτών που διαφημίζονται στο
διαδίκτυο. Αυτός ο περιορισμός αποτελεί μια ικανή συνθήκη αυτόματου αποκλεισμού μιας
μεγάλης γκάμας προϊόντων που πωλούνται ανεμπόδιστα στο διαδίκτυο. Έτσι, μπορεί να
θεωρηθεί ότι παρά τις παρουσιάσεις πολυμέσων, οι αγορές στο διαδίκτυο δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν την ελεύθερη εμπειρία αγοράς από ένα φυσικό κατάστημα. Έτσι, μπορεί να
υποστηριχθεί η άποψη ότι η καταλληλότητα του διαδικτυακού μάρκετινγκ προς τους
καταναλωτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των
υπηρεσιών που εμπορευματοποιούνται (Phau & Poon, 2000).
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4
Ανάλυση του προβλήματος

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί

η ανάλυση του προβλήματος που καλείται να

διαπραγματευθεί η παρούσα διπλωματική.

4.1 Διερεύνηση στάσεων και προθέσεων των διαδικτυακών
καταναλωτών
Ο βαθμός αποδοχής και υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει μελετηθεί εκτεταμένα τις
τελευταίες δύο δεκαετίες που παρατηρείται κι η ευρεία διάδοσή του. Ωστόσο, από την
διαθέσιμη βιβλιογραφία φαίνεται να εκλείπουν οι μελέτες σύγκρισης της προτίμησης των
διαδικτυακών καταναλωτών για αγορές προϊόντων έναντι των υπηρεσιών. Επιπλέον,
παρατηρείται ένα ερευνητικό κενό για τον βαθμό ενίσχυσης των παρορμητικών αγορών
(impulse purchases) και των εξαναγκαστικών αγορών (compulsive purchase) σε βάρος των
αναγκαίων αγορών διαμέσου του διαύλου των διαδικτυακών αγορών. Μεταξύ άλλων
επομένως, πρόκειται να συγκριθεί η διενέργεια παρορμητικών ή αναγκαίων αγορών διαμέσου
του διαδικτύου, διερευνώντας παράλληλα το ποσοστό εκείνων που αφορούν τα προϊόντα σε
σύγκριση με εκείνων που αφορούν τις υπηρεσίες. Θα μελετηθεί μέσω συσχετίσεων η
ψυχολογία του χρήστη και πως αυτή τον επηρεάζει, ώστε να καταλήξει στην αγορά προϊόντος
ή υπηρεσίας, με σκοπό την ανάλυση ακόμη πιο εξειδικευμένων περιπτώσεων συναισθηματικής
αντίδρασης, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση τεχνικών-διαδικτυακών μεθόδων προώθησης.
Ποια τεχνική υπερτερεί από μια άλλη, ώστε να ενσωματωθεί με το κατάλληλο περιεχόμενο
στη λιγότερο αποδοτική για βελτιστοποίηση της.
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4.2 Ορισμοί ερευνητικών ερωτημάτων
Τα ερευνητικά ερωτήματα που δύνανται να απαντηθούν μέσα από την παρούσα έρευνα είναι
τα εξής :
-

Ποιος ο βαθμός αποδοχής και υιοθέτησης των ηλεκτρονικών αγορών έναντι των
αγορών σε φυσικά καταστήματα εκ μέρους των καταναλωτών ;

-

Μέσα από ποιο μέσο (δίαυλο επικοινωνίας) προσελκύονται θερμότερα οι καταναλωτές
έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μια ηλεκτρονική αγορά ;

-

Ποιο το μέγεθος της ικανοποίησης και της σύγχυσης των διατιθέμενων
προϊόντων/υπηρεσιών των καταναλωτών από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά καταστήματα,
έναντι των φυσικών ;

-

Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών που αγοράζονται
διαδικτυακά από τους καταναλωτές ;

-

Ποιο το μέγεθος της επίδρασης της ψυχολογικής κατάστασης του καταναλωτή στην
αυθόρμητη διαδικτυακή αγορά προϊόντων έναντι των υπηρεσιών ;

-

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι ενθάρρυνσης/αποθάρρυνσης από την διαδικτυακή
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ;

-

Ποια η συχνότητα αγοράς προϊόντων έναντι αγοράς υπηρεσιών σε περιβάλλον
διαδικτυακού ιστότοπου ;

-

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και συχνότητας αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών ;
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5
Επίλυση του προβλήματος

Η μέθοδος για την απάντηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων είναι ο συγκερασμός
των δεδομένων που προέρχονται από την πρόσφατα δημοσιευμένη βιβλιογραφία με τα
πρωτογενή δεδομένα που δύνανται να προκύψουν από την έρευνα με τη μέθοδο των
ερωτηματολογίων. Η πληρότητα της αποκωδικοποίησης των δεδομένων που θα προκύψουν
από τα ερωτηματολόγια, εκτός από την περιγραφική ανάλυση δύναται να δημιουργήσει
συσχετίσεις μέσω της χρήσης στατιστικών μεθόδων.

5.1 Ανάδειξη των στάσεων και προθέσεων των καταναλωτών
απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ευρεία διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ανάπτυξης νέων μεθόδων διαδικτυακού
μάρκετινγκ των επιχειρήσεων παρασύρει τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε μια νέα δίνη
ευκαιριών αλλά και προκλήσεων. Παρά την πληθώρα των δημοσιεύσεων σχετικά με το
ηλεκτρονικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια, η σύγκριση της δημοτικότητας των προϊόντων
έναντι των υπηρεσιών που αγοράζονται διαδικτυακά δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Για την
ακρίβεια, αυτή η σύγκριση περιορίζεται στις λιγοστές οδηγίες που εκδίδονται από εταιρείες
συμβουλευτικής και μάρκετινγκ και σε όλη την έκταση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας δεν
διερευνάται με ορθή μεθοδολογική προσέγγιση. Ακόμη, αναφορικά με τις τάσεις και την
επίδραση της ψυχολογίας των καταναλωτών στην αγορά αναγκαίων, παρορμητικών και
ψυχαναγκαστικών αγορών η διαθέσιμη βιβλιογραφία περιορίζεται σε θεωρήσεις και
παγιωμένες απόψεις ερευνητών, χωρίς να ζητείται η σύγχρονη άποψη του διαδικτυακού
καταναλωτή. Η διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων στο παρόν στάδιο ανάπτυξης του
καταναλωτικού ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της ανάλυσης ψυχολογικών παραγόντων
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μπορούν να ωθήσουν τους λιανέμπορους να εκσυγχρονίσουν το πρόσωπο της σύγχρονης
επιχείρησης και να το προσαρμόσουν στη συγκεκριμένη καταναλωτική ψυχολογία,
αποπέμποντας τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και τροποποιώντας την εγγενή στρατηγική
μάρκετινγκ ούτως ώστε να ταιριάζει στον νέο μηχανισμό λειτουργίας του ηλεκτρονικού
εμπορίου.

5.2 Μέθοδος επίλυσης
Η απάντηση στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα δύναται να δοθεί μετά από την επισταμένη
ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στην ήδη παγιωμένη γνώση
που θα προκύψει, καλείται να προστεθεί το πρωτογενές ερευνητικό αποτέλεσμα των
απαντήσεων 54 Ελλήνων συμμετεχόντων από όλη την Ελληνική Επικράτεια στους/ις
οποίους/ες πρόκειται να διανεμηθεί ένα ειδικά συντεταγμένο ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη
διερεύνηση της στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές.
Εκτός από την περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, θα διενεργηθούν
ορισμένες συσχετίσεις με σκοπό να αναδειχθεί και να τεθεί υπό σύγκριση η αγοραστική
πρόθεση των χρηστών του διαδικτύου για προϊόντα και υπηρεσίες.
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6
Αξιολόγηση

6.1 Παράμετροι αξιολόγησης
Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμηθεί η αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με το
ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν
αναμένονται να ενισχύσουν την ήδη θεμελιωμένη γνώση που προκύπτει από την σχετική
βιβλιογραφία, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο των
προϊόντων όσο και των υπηρεσιών.

6.2 Σύστημα αξιολόγησης
Η συγκεκριμένη μελέτη διερεύνησης των στάσεων και προθέσεων αγοράς εκ μέρους των
διαδικτυακών καταναλωτών εκπονήθηκε με την μέθοδο συλλογής του υλικού με την βοήθεια
του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε αποτέλεσε το
βασικό εργαλείο συγκέντρωσης των απόψεων των ερωτώμενων στους οποίους διανεμήθηκε.
Οι στάσεις και οι προθέσεις αγοράς των συμμετεχόντων στο περιβάλλον διαδικτυακού
λιανικού εμπορίου (προϊόντων και υπηρεσιών) ήταν ο βασικός πυρήνας των ερωτήσεων που
περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονταν 17 ερωτήσεις σχετικές με τις
καταναλωτικές τάσεις του δείγματος σε περιβάλλον διαδικτυακών αγορών προϊόντων και
υπηρεσιών και 5 ερωτήσεις δημογραφικού ενδιαφέροντος. Τον υπό μελέτη πληθυσμό
αποτέλεσαν χρήστες του διαδικτύου από όλη την Ελληνική επικράτεια (αστικά κέντρα,
προάστια και περιφέρεια) που συνηθίζουν να διενεργούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
τόσο από φυσικά όσο κι από ηλεκτρονικά καταστήματα.
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6.3 Οργάνωση πειραμάτων
Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου συνδέθηκε άμεσα µε τους στόχους της έρευνας. Έτσι, οι
επιλογές απαντήσεων του υπό μελέτη πληθυσμού σκιαγραφούν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις
και τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την ψυχολογία του διαδικτυακού καταναλωτή και
πως αυτή επηρεάζει την ολοκλήρωση διαδικτυακών αγορών προϊόντων & υπηρεσιών
(Checkout στο καλάθι αγορών), τις προτιμήσεις τους κατά τη διενέργεια αγορών σε φυσικό και
ηλεκτρονικό κατάστημα, τη σύγκριση συχνότητας ηλεκτρονικής αγοράς μεταξύ προϊόντων και
υπηρεσιών αλλά και την επίδραση του πρόσφατου ξεσπάσματος της υγειονομικής κρίσης του
Κορωνοϊού στην συχνότητα αγορών από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα
δημογραφικά στοιχεία της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που
διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας και επαγγέλματος σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας. Αφού ενημερώθηκαν για τις
παραμέτρους και τα ερευνητικά κίνητρα της μελέτης, στους συμμετέχοντες που κλήθηκαν να
λάβουν μέρος στην μελέτη, ζητήθηκε συγκατάθεση για την ανώνυμη αξιοποίηση των
δεδομένων που θα προκύψουν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τελικά, από τους
100 εν δυνάμει συμμετέχοντες (στους οποίους στάλθηκε), το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε
και υποβλήθηκε επιτυχώς από 54 άτομα και των δύο φύλων, όλων των ηλικιών, όλων των
επαγγελματικών στάτους που διαμένουν τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
Δεδομένου ότι από τα 100 ερωτηματολόγια που απεστάλησαν, υπεβλήθησαν επιτυχώς τα 54,
το ποσοστό ανταπόκρισης διαμορφώθηκε σε 54%.
Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια είναι τόσο περιγραφικά
(σύνοψη και επεξήγηση απαντήσεων ερωτηματολογίου) όσο και στατιστικά. Η στατιστική
ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το
υπολογιστικό πακέτο SPSS και ειδικότερα την έκδοση 21.

6.4 Αποτελέσματα
Με πρόθεση το μέγεθος του δείγματος να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο για την επίτευξη
υψηλότερης ακρίβειας, το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε ηλεκτρονικά σε συνολικά 100 άτομα
εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι 54 (ποσοστό ανταπόκρισης 54 % του πληθυσμού). Το δείγμα
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των 54 ερωτηθέντων αποτελείτο από 35 γυναίκες (64,8 %) και 19 (35,2 %) άνδρες. Το 31,5 %
(17/54) ήταν 26-35 ετών, το 31,5 % (17/54) ήταν ηλικίας 36-45 ετών, το 24,1 % (13/54) ήταν
ηλικίας 18 έως 25 ετών, ενώ πολύ μικρό ποσοστό του συγκεκριμένου δείγματος (9,3 % και 3,7
%) ήταν ηλικίας 46-55 και >56 ετών αντιστοίχως.

Η οικογενειακή κατάσταση και ο τόπος κατοικίας ήταν οι επόμενες ερωτήσεις δημογραφικού
ενδιαφέροντος που σχετίστηκαν με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (61,1 %) (33/54) ήταν άγαμοι, ενώ το 31,5 % (17/54)
ήταν έγγαμοι γονείς και μόλις το 7,4 & (4/54) ήταν έγγαμοι χωρίς παιδιά. Μεταξύ των
ερωτηθέντων, το 77,8 % (42/54) ήταν κάτοικοι της πρωτεύουσας των Αθηνών, το 18,5 %
(10/54) ήταν επαρχιακοί κάτοικοι και μόλις το 3,7 % (2/54) ήταν Έλληνες που διαμένουν στο
εξωτερικό.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως αποκαλύφθηκε από το μεγάλο ποσοστό (63 %) που
απάντησε καταφατικά η πρόθεση ηλεκτρονικής αγοράς ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
ενισχύεται σημαντικά όταν το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει και φυσικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, τα τελευταία τρία χρόνια το 37 %
πραγματοποίησε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου αθροιστικά
περισσότερο από 20 φορές, το 33 % πραγματοποίησε αθροιστικά λιγότερες από 10
φορές ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 29,6 % των ερωτώμενων πραγματοποίησε
αγορές αθροιστικά 10-20 φορές. Όπως παρατηρείται, η διασπορά μεταξύ των
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πραγματοποιούμενων αγορών μέσω διαδικτύου εκ μέρους των χρηστών είναι μεγάλη,
ωστόσο ανεξάρτητα από τη συχνότητα (η οποία είναι εξαιρετικά κυμαινόμενη) όλοι οι
χρήστες προβαίνουν σε αγορές μέσω του διαδικτύου και δεν τις αποκλείουν από την
καθημερινότητά τους.
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων
σχετικά με το μέγεθος της ικανοποίησης από τις διαδικτυακές αγορές έναντι των
φυσικών καταστημάτων. Όπως διαπιστώνεται κι από το παρακάτω γράφημα, οι
καταναλωτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις αγορές
προϊόντων κι υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα (στα οποία παρέχεται η δυνατότητα
επισκόπησης, δοκιμής και άμεσης αλλαγής/επιστροφής του είδους), ενώ απέναντι στις
διαδικτυακές αγορές, οι περισσότεροι ερωτώμενοι παρουσιάζουν τόσο μετριοπαθείς
όσο και θετικές εντυπώσεις.

Αντίστοιχα, το ποσοστό παρερμηνείας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζεται
από φυσικό κατάστημα και ηλεκτρονικό κατάστημα αντιστοίχως παρουσιάζει μια
σαφή απόκλιση όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα
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Μια ακόμη ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά στην προτίμηση ηλεκτρονικών αγορών
από εγχώριους (Ελληνικούς) ιστότοπους σε σύγκριση με διεθνείς. Όπως φαίνεται και
στο σχετικό γράφημα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (53,7 %) επιλέγει
εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το αμέσως μικρότερο ποσοστό των
ερωτώμενων (31,5 %) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες προτιμήσεις στην ηλεκτρονική
αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εγχώριους ή διεθνείς ιστότοπους.
Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο η έδρα ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος (και κατά συνέπεια η ποιότητα, αμεσότητα και ευκολία
επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων ή η προθεσμία τελικής παράδοσης)
καθορίζει την πρόθεση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής αγοράς.
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Όπως διαπιστώθηκε μέσω των ελέγχων ανάλυσης συχνοτήτων οι περισσότεροι
χρήστες του διαδικτύου (σε ποσοστό της τάξης του 79,6 %) ενθαρρύνονται να
πραγματοποιήσουν μια αγορά μέσω ιστοσελίδας, ενώ σημαντικά λιγότεροι χρήστες
ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν μια ηλεκτρονική αγορά μέσω εφαρμογής
(14,8%). Για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κοινωνικών δικτύων, η προτίμηση
βρέθηκε σημαντικά μειωμένη, καθώς μόνο το 5.6% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι
πραγματοποιούν συνήθως αγορές μέσα από τέτοιες πλατφόρμες
online_purchase_preference
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

social

3

5,6

5,6

5,6

app

8

14,8

14,8

20,4

ιστοσελίδα

43

79,6

79,6

100,0

Total

54

100,0

100,0

Μια πολύ σημαντική διαπίστωση αφορούσε στον τρόπο προσέλκυσης των χρηστών
του διαδικτύου έτσι ώστε να προβούν σε μια ηλεκτρονική αγορά. Όπως διαπιστώθηκε
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από τον έλεγχο ανάλυσης συχνοτήτων, το αποτελεσματικότερο μέσο προσέλκυσης
των χρηστών ως μέσο επικοινωνίας διαφήμισης ήταν τα social media που επιλέχθηκαν
από το 38,9% των συμμετεχόντων, έναντι των διαφόρων καμπανιών google ads, της
διαδικτυακής διαφήμισης και της διαφήμισης δι’αλληλογραφίας (email marketing).
attraction_purchase_online
Cumulative
Frequency
Valid

διαδικτυακή διαφήμιση

Percent

Valid Percent

Percent

12

22,2

22,2

22,2

6

11,1

11,1

33,3

social media

21

38,9

38,9

72,2

google ads

15

27,8

27,8

100,0

Total

54

100,0

100,0

email marketing

Όπως διαπιστώνεται, μετά από μια social media campaign ο χρήστης του διαδικτύου
θα κάνει conversion περισσότερο με το site μιας εταιρίας για να καταλήξει στην αγορά
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Επομένως, η βελτιστοποίηση του ιστότοπου (optimize
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site) είναι απαραίτητη ως μέσο αύξησης κι ενδυνάμωσης των ηλεκτρονικών αγορών
από τους χρήστες.

Όπως διαπιστώθηκε και μέσα από τη μελέτη της πρόσφατης βιβλιογραφίας του digital
marketing, η διερεύνηση των κατηγοριών των προϊόντων και υπηρεσιών με τη
μεγαλύτερη συχνότητα αγοράς μέσω διαδικτύου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς
μπορεί να ενδυναμώσει κλάδους της βιομηχανίας προϊόντων και υπηρεσιών που υποεπιλέγονται σε περιβάλλον διαδικτύου αλλά και να ενισχύσει τις ήδη επιτυχημένες
πρακτικές της βιομηχανίας προϊόντων και υπηρεσιών που υπερ-επιλέγονται σε
περιβάλλον διαδικτύου.
category_online_shopping
Cumulative
Frequency
Valid

προϊόντα μόδας

Percent

Valid Percent

Percent

16

29,6

29,6

29,6

παιχνίδια,βιβλία,δώρα

5

9,3

9,3

38,9

τρόφιμα

3

5,6

5,6

44,4

ηλεκτρονικά είδη

6

11,1

11,1

55,6

προϊόντα αισθητικής

5

9,3

9,3

64,8

τουριστικές υπηρεσίες

1

1,9

1,9

66,7

2

3,7

3,7

70,4

10

18,5

18,5

88,9

6

11,1

11,1

100,0

54

100,0

100,0

υπηρεσίες

ψυχαγωγίας

και

πολιτισμού
πληρωμή λογαριασμών
συνδρομητικές
(netflix, spotify, etc.)
Total

υπηρεσίες
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Όπως αναδείχθηκε από την παρούσα μελέτη, οι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών
που υπερ-επιλέγονται από τους χρήστες διαδικτυακά φαίνεται να είναι τα προϊόντα
ένδυσης, υπόδησης (ποσοστό επιλογής 29,6%) που συνδέεται άμεσα με την προτίμησή
τους σε φυσικό κατάστημα αγορών (ποσοστό επιλογής 63%).
online_purchase_with_physical_shop
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

οχι

20

37,0

37,0

37,0

ναι

34

63,0

63,0

100,0

Total

54

100,0

100,0

Η δεύτερη κατά σειρά επιλογή τους, παραδόξως αφορά έναν τύπο υπηρεσίας όπως
αυτή της ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών. Από τη μία πλευρά πρόκειται για μια
εξαιρετικά δημοφιλή υπηρεσία μεταξύ των προτεινόμενων, δεδομένου ότι διευκολύνει
τον χρήστη στην άμεση και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των οικονομικών του
υποχρεώσεων, ωστόσο πρόκειται για μια υπηρεσία που εν γένει απαιτεί υψηλό δείκτη
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εμπιστοσύνης εκ μέρους του καταναλωτή προς τον ιστότοπο, τον φορέα που
αποδέχεται την πληρωμή κ.ο.κ.
Ένα ακόμη αναμενόμενο, αλλά εξίσου ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης είναι
ότι οι ειδικές συνθήκες διαβίωσης κι εγκλεισμού που επιβλήθηκαν λόγω του
πρόσφατος ξεσπάσματος της υγειονομικής κρίσης του Κορωνοϊού, ενίσχυσαν τις
ηλεκτρονικές παραγγελίες τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών.
increase_purchase_lockdown
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

λίγο

16

29,6

29,6

29,6

αρκετά

17

31,5

31,5

61,1

πολύ

13

24,1

24,1

85,2

8

14,8

14,8

100,0

54

100,0

100,0

καθόλου
Total

Μια ακόμη βασική πρόθεση διερεύνησης των στάσεων και προθέσεων των
διαδικτυακών καταναλωτών απέναντι στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών,
συμπεριέλαβε την αξιολόγηση των παραγόντων αποθάρρυνσής τους για τις
ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών.
first_reason_disencourage_product_purchase
Cumulative
Frequency
Valid

άυλη φύση - δυσκολία στην
επιλογή
έλλειψη εμπιστοσύνης
αργή

υιοθέτηση

πληρωμών

μέσω διαδικτύου
επιφυλάξεις για τους τύπους
ηλεκτρονικής απάτης
προηγούμενη

κακή εμπειρία

ηλεκτρονικών αγορών
έλλειψη

ευνοϊκών

αξιολογήσεων (reviews)
τεχνικά προβλήματα- διαφωνία
όρων ( εγκατάλειψη καλαθιού)

Percent

Valid Percent

Percent

13

24,1

24,1

24,1

11

20,4

20,4

44,4

1

1,9

1,9

46,3

10

18,5

18,5

64,8

5

9,3

9,3

74,1

10

18,5

18,5

92,6

3

5,6

5,6

98,1
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άλλο

1

1,9

1,9

Total

54

100,0

100,0

100,0

first_reason_disencourage_service_purchase
Cumulative
Frequency
Valid

άυλη φύση- δυσκολία στην

Percent

Valid Percent

Percent

11

20,4

20,4

20,4

15

27,8

27,8

48,1

1

1,9

1,9

50,0

9

16,7

16,7

66,7

1

1,9

1,9

68,5

14

25,9

25,9

94,4

2

3,7

3,7

98,1

άλλο

1

1,9

1,9

100,0

Total

54

100,0

100,0

επιλογή
έλλειψη επιστοσύνης
αργή

υιοθέτηση

πληρωμών

μέσω διαδικτύου
επιφυλάξεις για τους τύπους
ηλεκτρονικής απάτης
προηγούμενη

κακή εμπειρία

ηλεκτρονικών αγορών
έλλειψη

ευνοϊκών

αξιολογήσεων (reviews)
τεχνικά προβλήματα- διαφωνία
όρων (εγκατάλειψη καλαθιού)
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Όπως παρατηρήθηκε, ο κυριότερος λόγος αποθάρρυνσης από την αγορά ενός
προϊόντος είναι η άυλη φύση (24.1%) του που δυσκολεύει την επιλογή του, ενώ σε
σύγκριση με την υπηρεσία ο κυριότερος λόγος αποθάρρυνσης από την αγορά μιας
υπηρεσίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 27.8% ( σε αντίθεση με το προϊόν που είναι
20,4%) και με μικρή διαφορά η έλλειψη ευνοϊκών αξιολογήσεων 25.9% (προϊόν
18.5%), πράγμα το οποίο συνδέεται άρρηκτα και με τα προαναφερόμενα. Δηλαδή πως
ο καταναλωτής θέλει αληθινό content από ένα site, για να τον προσελκύσει να
πραγματοποιήσει μια αγορά.
Παρατηρούμε πως και τα τρία metrics επηρεάζουν τον χρήστη σε μια ηλεκτρονική
αγορά προϊόντος αλλά και υπηρεσίας, όμως παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά
μεταξύ των παραγόντων αποθάρρυνσης από την αγορά ενός προϊόντος ηλεκτρονικά σε
σχέση με τους παράγοντες αποθάρρυνσης από την αγορά μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικά.
Αντίστοιχα, μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν οι παράγοντες ενθάρρυνσης της
διαδικτυακής αγοράς ενός προϊόντος με τους παράγοντες ενθάρρυνσης της
διαδικτυακής αγοράς μιας υπηρεσίας.
first_reason_encourage_service_purchase
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Cumulative
Frequency
Valid

αυξημένη

προσβασιμότητα/

δραστηριότητα στο διαδίκτυο
διευκόλυνση

ολοκλήρωσης

συναλλαγών
ευρεία

διαθεσιμότητα/

δυνατότητα σύγκρισης

Valid Percent

Percent

13

24,1

24,1

24,1

11

20,4

20,4

44,4

21

38,9

38,9

83,3

9

16,7

16,7

100,0

54

100,0

100,0

αποφυγή φυσικής παρουσίας
Total

Percent

first_reason_encourage_product_purchase
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

αυξημένη
προσβασιμότητα/δραστηριότητ

12

22,2

22,2

22,2

9

16,7

16,7

38,9

29

53,7

53,7

92,6

4

7,4

7,4

100,0

54

100,0

100,0

α στο διαδίκτυο
διευκόλυνση

ολοκλήρωσης

συναλλαγών
ευρεία

διαθεσιμότητα/

δυνατότητα σύγκρισης
αποφυγή φυσικής παρουσίας
Total

Όπως παρατηρείται από την ανάλυση συχνοτήτων, η διαφορά μεταξύ των
ενθαρρυντικών παραγόντων διαδικτυακής αγοράς ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας
είναι έντονη. Ειδικότερα, η ευρεία διαθεσιμότητα των διαδικτυακών προϊόντων και
υπηρεσιών αναδείχθηκε ως κυριότερος παράγοντας μεταξύ των υπολοίπων, ωστόσο
φάνηκε να είναι κρισιμότερος παράγοντας στην επιλογή αγοράς προϊόντων (53,7%)
έναντι των υπηρεσιών (38,9%). Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως να μπορούν να
εξηγηθούν μέσω της διαπίστωσης ότι για την διαδικτυακή αγορά προϊόντων υπάρχουν
περισσότερες πλατφόρμες σύγκρισης στοχεύοντας στην πλέον συμφέρουσα τελική
επιλογή εκ μέρους του χρήστη σε σύγκριση με τις υπηρεσίες. Έτσι, ο πελάτης επιλέγει
πολύ πιο εύκολα να αγοράσει ένα προϊόν αφού θα του παρουσιάζεται περισσότερο
ολοκληρωτικά η συνολική εικόνα του προϊόντος, σε αντίθεση με την λιγότερο
ολοκληρωμένη παρουσίαση της αγοράς των υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
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Ακόμη, εξετάστηκε η πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών βάση της
ψυχολογικής τους κατάστασης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με
την πρόθεση αγοράς υπηρεσιών έναντι προϊόντων (επί των οποίων έχουν αποκτήσει
υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης μέσω παλαιότερης αγοράς τόσο από φυσικό όσο κι από
ηλεκτρονικό κατάστημα) σε καθεστώς ήρεμης ψυχολογικής κατάστασης
psychometric_goodmood_product
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

όχι

16

29,6

29,6

29,6

ναι

38

70,4

70,4

100,0

Total

54

100,0

100,0

Στην ερώτηση εάν θα επέλεγε ένας υποψήφιος πελάτης που βρίσκεται σε ήρεμη και
χαλαρή ψυχολογία, να αγοράσει ένα προϊόν από site που είχε ήδη πραγματοποιήσει
ξανά μια αγορά (διατηρώντας αυξημένη εμπιστοσύνη σε προϊόν που έχει ξανά
παραλάβει σε παρελθόντα χρόνο) επιλέχθηκε σε ποσοστό 70,4% θετική πρόθεση
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αγοράς, ενώ υπό την ίδια ψυχολογική διάθεση δεν θα επιλέξει έκπτωση 60% σε κάτι
άυλο όπως μια υπηρεσία (το ποσοστό πρόθεσης αγοράς υπηρεσίας βρέθηκε μόλις
7,4%).
psychometric_goodmood_service
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

όχι

50

92,6

92,6

92,6

ναι

4

7,4

7,4

100,0

54

100,0

100,0

Total

Αντίστοιχα, εξετάστηκε η πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών σε
καθεστώς επιβαρυμένης διάθεσης (κακή ψυχολογική κατάσταση). Ειδικότερα, οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με την πρόθεση αγοράς υπηρεσιών έναντι
προϊόντων (επί των οποίων έχουν αποκτήσει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης μέσω
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παλαιότερης αγοράς τόσο από φυσικό όσο κι από ηλεκτρονικό κατάστημα) σε
καθεστώς επιβαρυμένης ψυχολογικής κατάστασης
psychometric_badmood_product
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

όχι

22

40,7

40,7

40,7

ναι

32

59,3

59,3

100,0

Total

54

100,0

100,0

Όπως διαπιστώθηκε, πως ακόμη και αν βρίσκεται ο χρήστης βρίσκεται σε καθεστώς
πίεσης και άγχους θα προτιμήσει να κάνει μια γρήγορη αγορά από ένα προϊόν που έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη του στο παρελθόν (ποσοστό αποδοχής περί το 60%) με
μεγαλύτερη πρόθεση σε σχέση με ένα ήδη γνωστό και προσωποποιημένο πακέτο
υπηρεσιών (ποσοστό άρνησης αγοράς 81.5%).
Έπειτα, με στατιστικές μεθόδους επιχειρήθηκε η μελέτη της προτίμησης των
καταναλωτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε προϊόντα έναντι των
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υπηρεσιών. Από τις ψυχομετρικές ερωτήσεις και από την ερώτηση επιλογής
κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών κατασκευάστηκαν νέες μεταβλητές (scores) για
την σύγκριση των μέσων. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι διαφορές των προτιμήσεων
ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ των δύο φύλων.
Η σύγκριση μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Paired-Samples t-test, καθότι στο ίδιο δείγμα τέθηκαν οι
σχετικές ερωτήσεις χωρίς προφανή και στατιστική σύνδεση μεταξύ τους.
Η μηδενική υπόθεση (Η0) περιλαμβάνει την θέση πως δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ
των δύο μέσων τιμών. Δηλαδή, αυτό συνεπάγεται ότι ο ίδιος αριθμός καταναλωτών
αγοράζει υπηρεσίες ή προϊόντα. Η εναλλακτική (Η1) υπόθεση είναι η ακριβώς
αντίθετη, δηλαδή ότι υπάρχει διαφορά στον αριθμό καταναλωτών οι οποίοι αγοράζουν
προϊόντα με τον αριθμό καταναλωτών που αγοράζουν υπηρεσίες.

Όπως προέκυψε, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μέσων. Ειδικότερα,
ο αριθμός καταναλωτών οι οποίοι αγόρασαν προϊόντα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
καταναλωτών οι οποίοι αγόρασαν υπηρεσίες. Κατά συνέπεια η μηδενική μας υπόθεση
απορρίπτεται και αποδεχόμαστε ότι υπάρχει διαφορά στον αριθμό καταναλωτών οι οποίοι
αγοράζουν προϊόντα σε σχέση με τον αριθμό καταναλωτών που αγοράζουν υπηρεσίες.
Έπειτα, για τον έλεγχο των διαφορών στην προτίμηση μεταξύ των δύο φύλων ως προς την
αγορά προϊόντων έναντι των υπηρεσιών εκτελέστηκε η στατιστική μέθοδος ανάλυσης Oneway ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το score των προϊόντων και κατηγορική το φύλο.

40

Όπως αποδεικνύεται, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
στα προϊόντα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα, περισσότερες
γυναίκες στις καταστάσεις στις οποίες ρωτήθηκαν (ήρεμη και επιβαρυμένη ψυχική
κατάσταση) θα αγόραζαν προϊόντα σε σχέση με τους άντρες.
Τέλος, εξετάστηκαν οι διαφορές στις προτιμήσεις μεταξύ των δύο φύλων στις
υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας One-way ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το score
των υπηρεσιών και κατηγορική το φύλο.
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Όπως παρατηρήθηκε, οριακά δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων στις αγορές υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως οριακά δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως
κάποιο από τα δύο φύλα αγοράζει περισσότερες υπηρεσίες σε σχέση με το άλλο φύλο.

6.5 Σύνοψη συμπερασμάτων
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σχετικά με τις στάσεις και προθέσεις
των χρηστών του διαδικτύου για αγορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, στο δείγμα των 54
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ερωτηθέντων που ανταποκρίθηκαν συμπεριλήφθησαν 35 γυναίκες και 19 άνδρες μέσης ηλικίας
τα 36 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν άγαμοι, ή έγγαμοι γονείς και
μόνιμοι κάτοικοι της πρωτεύουσας των Αθηνών.
Ολόκληρο το δείγμα βρέθηκε να προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών,
μάλιστα με αξιοσημείωτη συχνότητα τα τρία τελευταία χρόνια. Το μεγάλο ποσοστό των
συμμετεχόντων βρέθηκε να διατηρεί ενισχυμένη πρόθεση ηλεκτρονικής αγοράς ενός
προϊόντος ή μίας υπηρεσίας όταν το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει και φυσικό κατάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αποδεικνύεται όλοι οι χρήστες προβαίνουν σε αγορές μέσω του
διαδικτύου και δεν τις αποκλείουν από την καθημερινότητά τους.
Οι καταναλωτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μοιάζουν πολύ ικανοποιημένοι από τις αγορές
προϊόντων κι υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα (στα οποία παρέχεται η δυνατότητα
επισκόπησης, δοκιμής και άμεσης αλλαγής/επιστροφής του είδους), ενώ απέναντι στις
διαδικτυακές αγορές, οι περισσότεροι ερωτώμενοι παρουσιάζουν αμφότερα μετριοπαθείς και
θετικές εντυπώσεις. Παραδέχτηκαν δε, ότι το ποσοστό παρερμηνείας του προϊόντος ή της
υπηρεσίας που αγοράζεται από φυσικό κατάστημα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το
ηλεκτρονικό κατάστημα. Η προτίμηση των ηλεκτρονικών αγορών δεν φάνηκε να επηρεάζεται
από την χώρα δραστηριότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο ένα οριακά
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων προτιμά τα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα.
Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο η έδρα ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος (και κατά συνέπεια η ποιότητα, αμεσότητα και ευκολία
επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων ή η προθεσμία τελικής παράδοσης) καθορίζει την
πρόθεση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής αγοράς.
Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν μια
αγορά μέσω ιστοσελίδας, παρά ή κοινωνικών δικτύων. Από την άλλη μεριά, το
αποτελεσματικότερο μέσο προσέλκυσης των χρηστών ως μέσο επικοινωνίας διαφήμισης
φάνηκαν να είναι τα κοινωνικά δίκτυα (έναντι των google ads, της διαδικτυακής διαφήμισης
και της διαφήμισης δι’αλληλογραφίας. Έτσι, συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι χρήστες
εμπνέονται για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο
προτιμούν να ολοκληρώνουν τις αγορές τους στο ασφαλέστερο ίσως περιβάλλον των
ιστοτόπων. Επομένως, η βελτιστοποίηση του ιστότοπου (optimize site) είναι απαραίτητη ως
μέσο αύξησης κι ενδυνάμωσης των ηλεκτρονικών αγορών από τους χρήστες.
Όπως διαπιστώθηκε και μέσα από τη μελέτη της πρόσφατης βιβλιογραφίας του digital
marketing, η διερεύνηση των κατηγοριών των προϊόντων και υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη
συχνότητα αγοράς μέσω διαδικτύου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς μπορεί να
ενδυναμώσει κλάδους της βιομηχανίας προϊόντων και υπηρεσιών που υπο-επιλέγονται σε

43

περιβάλλον διαδικτύου αλλά και να ενισχύσει τις ήδη επιτυχημένες πρακτικές της βιομηχανίας
προϊόντων και υπηρεσιών που υπερ-επιλέγονται σε περιβάλλον διαδικτύου.
Έπειτα, οι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που υπερ-επιλέγονται από τους χρήστες
διαδικτυακά φαίνεται να είναι τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης και η ηλεκτρονική εξόφληση
λογαριασμών. Στον τομέα των προϊόντων, αυτή η προτίμηση συνάδει με τα παγκόσμια και
Ευρωπαϊκά δεδομένα, ωστόσο η δημοφιλία των ηλεκτρονικών εξοφλήσεων δεν ήταν
αναμενόμενη καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία που εν γένει απαιτεί υψηλό δείκτη
εμπιστοσύνης εκ μέρους του καταναλωτή προς τον ιστότοπο, τον φορέα που αποδέχεται την
πληρωμή κ.ο.κ. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να προέρχεται από την
τρέχουσα κατάσταση κοινωνικών περιορισμών που έχουν νομοθετικά επιβληθεί, μέσω των
οποίων μοιραία κι αναμενόμενα ενθαρρύνθηκαν οι ηλεκτρονικές παραγγελίες.
Μεταξύ των παραγόντων αποθάρρυνσής των συμμετεχόντων για τις ηλεκτρονικές αγορές
προϊόντων, κυριότερος αναδείχθηκε η άυλη φύση τους ενώ για τις ηλεκτρονικές αγορές
υπηρεσιών αναδείχθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έλλειψη ευνοϊκών αξιολογήσεων. Όπως
φαίνεται, ο καταναλωτής ενδόμυχα απαιτεί αληθινό content από έναν ιστότοπο, προκειμένου
να προσελκυθεί για να πραγματοποιήσει μια αγορά μέχρι τέλους. Αντίστοιχα, μεταξύ των
παραγόντων ενθάρρυνσης της διαδικτυακής αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
αναδείχθηκε έντονη διασπορά. Ειδικότερα, η ευρεία διαθεσιμότητα των διαδικτυακών
προϊόντων και υπηρεσιών αναδείχθηκε ως κυριότερος παράγοντας μεταξύ των υπολοίπων,
ωστόσο φάνηκε να είναι κρισιμότερος παράγοντας στην επιλογή αγοράς προϊόντων έναντι των
υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως να μπορούν να εξηγηθούν μέσω της διαπίστωσης
ότι για την διαδικτυακή αγορά προϊόντων υπάρχουν περισσότερες πλατφόρμες σύγκρισης
στοχεύοντας στην πλέον συμφέρουσα τελική επιλογή εκ μέρους του χρήστη σε σύγκριση με
τις υπηρεσίες. Έτσι, ο πελάτης επιλέγει πολύ πιο εύκολα να αγοράσει ένα προϊόν αφού θα του
παρουσιάζεται περισσότερο ολοκληρωτικά η συνολική εικόνα του προϊόντος, σε αντίθεση με
την λιγότερο ολοκληρωμένη παρουσίαση της αγοράς των υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
Αναφορικά με την πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών βάση της ήρεμης και
αντιστοίχως επιβαρυμένης ψυχολογικής τους κατάστασης, αναδείχθηκε μεγάλη θετική
πρόθεση αγοράς για ένα προϊόν σε σχέση με μια υπηρεσία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση.
Αξιοσημείωτα, σε καθεστώς επιβαρυμένης διάθεσης παρατηρήθηκαν ακριβώς οι ίδιες
προθέσεις.
Η μελέτη της προτίμησης των καταναλωτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε
προϊόντα έναντι των υπηρεσιών έφερε αντιστοίχως ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Προέκυψε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της προτίμησης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.
Απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση και έγινε αποδεκτή η διαφορά στον αριθμό καταναλωτών
οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα σε βάρος του αριθμού των καταναλωτών που αγοράζουν
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υπηρεσίες. Επιπλέον, αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην
πρόθεση και διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών για προϊόντα. Ειδικότερα, περισσότερες
γυναίκες στις καταστάσεις στις οποίες ρωτήθηκαν (ήρεμη και επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση)
θα αγόραζαν προϊόντα σε σχέση με τους άντρες. Αντίθετα, οριακά δεν προέκυψε στατιστικά
σημαντική διαφορά στις προτιμήσεις μεταξύ των δύο φύλων στις υπηρεσίες, υποδεικνύοντας
ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως κάποιο από τα δύο φύλα αγοράζει περισσότερες
υπηρεσίες σε σχέση με το άλλο φύλο.
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7
Τεχνικές λεπτομέρειες

7.1 Λεπτομέρειες υλοποίησης
7.1.1 Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων
Μερικά από τα κυριότερα αλλά μικρής σημασίας για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της
παρούσας έρευνας αφορούσαν στην σύλληψη των τρεχόντων καταναλωτικών τάσεων μέσω
της χρήσης ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου. Αφενός, το ερωτηματολόγιο
αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα που να
διαμένει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ωστόσο τελικά μέσα στο
περιορισμένο χρονικό διάστημα της συλλογής των απαντήσεων, η συμπλήρωση και υποβολή
του ολοκληρώθηκε μόνο για 54 άτομα, ένα μεγάλο μέρος των οποίων διαμένει μόνιμα στην
Αθήνα. Προφανώς, βάση αυτήν την συνθήκης, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν
μπορούν να γενικευθούν σε επίπεδο χώρας και πολύ περισσότερο σε επίπεδο Ηπείρου
(Ευρώπη), ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενή δεδομένα επόμενων μελετών
που δύνανται να εκπονηθούν απευθυνόμενες σε μεγαλύτερους και περισσότερο
τυχαιοποιημένους πληθυσμούς.
Επιπλέον, ένα σύνηθες πρόβλημα που παρατηρείται γενικά στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων και μοιάζει να προέκυψε και στην παρούσα μελέτη είναι το γεγονός ότι
συχνά οι ερωτηθέντες ενδέχεται να απαντούν λιγότερο αντικειμενικά σε ορισμένες ερωτήσεις
λόγω της κοινωνικής επιθυμίας τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να επιδιώκουν να
παρουσιάσουν μια θετική εικόνα του εαυτού τους, έτσι ώστε να απαντούν λιγότερο αληθινά σε
ορισμένες ερωτήσεις στρεβλώνοντας τα αντικειμενικά αποτελέσματα που επιδιώχθηκαν για τη
συγκεκριμένη μελέτη (π.χ. η συχνότητα ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών αγορών εκ μέρους των
ανδρών μπορεί να περιλαμβάνει και απλή περιήγηση με τελική εγκατάλειψη καλαθιού).
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Τέλος, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου με μεμονωμένες ερωτήσεις, η
αξία της οποίας θα είναι χαρακτηριστική και μεγάλη για καθένα από τα ζητήματα που
παρατέθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενδεχομένως να εισήχθησαν λανθασμένα
ερωτήσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ένα σαφές ποιοτικό ή ποσοτικό
αποτέλεσμα για τον συγκεκριμένο πληθυσμό που εξετάστηκε.

7.1.2 Δυσκολίες εκπονητή
Μια άλλη τεχνική δυσκολία που παρουσιάστηκε είναι εκείνη που προκύπτει από τον ίδιο τον
εν δυνάμει ερευνητή. Η μειωμένη διαθεσιμότητα χρόνου λόγω έτερων επαγγελματικών και
εκπαιδευτικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την φυσική και κοινωνική απόσταση που
επεβλήθη από τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας οδήγησαν στην
περιορισμένη προ-οργάνωση των βημάτων εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Τέλος, η
αναμενόμενη αίσθηση ανασφάλειας του εκπονητή ως αρχάριου σε ερευνητικά ζητήματα που
μπορούν να συνεισφέρουν στην παγκόσμια γνώση και προοπτική γύρω από ένα ειδικό θέμα
μαζί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του εκπονητή καθοδήγησαν μια
αλλαγή της σειράς ή της εστίασης του συγκεκριμένου έργου όταν τα δεδομένα δεν ήταν
σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο

7.2 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία
Για τον αρχικό σχεδιασμό της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα απλό φύλλο εξαγωγής
δεδομένων (Excel). Έτσι κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν όλες οι ιδέες σε μια λογική σειρά
και να ενταχθούν σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (google calendar). Για τις ανάγκες
ανεύρεσης της πλέον σχετικής και πρόσφατης βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος
της εξειδικευμένης αναζήτησης (advanced search) δημοσιευμένων άρθρων και μελετών σε
μηχανές αναζήτησης όπως το Google και το Science Direct. Για την αρχική και τελική
συγγραφή της εργασίας και τη μεταφορά όλων των ιδεών της εργασίας σε υπολογιστή
χρησιμοποιήθηκε το Office Word, ενώ για την ανάπτυξη και ηλεκτρονική διανομή του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το πλέον εύχρηστο και ευρέως διαδεδομένο λογισμικό
διαχείρισης ερευνών Google Forms. Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 21).
Εδώ περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υλοποίησης, όπως η πλατφόρμα
ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραμματιστικά εργαλεία, οι απαιτήσεις της εφαρμογής σε
hardware, κ.λ.π. Επίσης, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εγκατάστασης της
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διπλωματικής σε υπολογιστή. Προσέξτε να δίνονται όλες οι λεπτομέρειες, το απαραίτητο
λογισμικό και οι αναγκαίες ρυθμίσεις.
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8
Επίλογος

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Όπως διαπιστώθηκε, οι καταναλωτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δηλώνουν πολύ
ικανοποιημένοι από τις αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα, ενώ
απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, παρουσιάζουν μετριοπαθείς προς θετικές εντυπώσεις, με
το ποσοστό παρερμηνείας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζεται από φυσικό
κατάστημα να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν μια
αγορά μέσω ιστοσελίδας περισσότερο από ότι μέσω εφαρμογών ή κοινωνικών δικτύων. Από
την άλλη μεριά, το αποτελεσματικότερο μέσο προσέλκυσης των χρηστών ως μέσο
επικοινωνίας διαφήμισης φάνηκαν να είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Οι δημοφιλέστερες
κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται από τους χρήστες διαδικτυακά είναι τα προϊόντα
ένδυσης και υπόδησης ενώ στον τομέα των υπηρεσιών αναδείχθηκε ως πιο δημοφιλής η
ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών.
Μεταξύ των παραγόντων αποθάρρυνσής των συμμετεχόντων για τις ηλεκτρονικές αγορές
προϊόντων, κυριότερος αναδείχθηκε η άυλη φύση τους ενώ για τις ηλεκτρονικές αγορές
υπηρεσιών αναδείχθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έλλειψη ευνοϊκών αξιολογήσεων. Η
ευρεία διαθεσιμότητα των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών αναδείχθηκε ως κυριότερος
ενθαρρυντικός παράγοντας διαδικτυακής αγοράς προϊόντων και (σε μικρότερο βαθμό)
υπηρεσιών.
Αναφορικά με την πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών βάση της ήρεμης και
αντιστοίχως επιβαρυμένης ψυχολογικής τους κατάστασης, αναδείχθηκε μεγάλη θετική
πρόθεση αγοράς για ένα προϊόν σε σχέση με μια υπηρεσία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση.
Επιπλέον, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της προτίμησης αγοράς προϊόντων
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και υπηρεσιών, με τα προϊόντα να επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών έναντι
των υπηρεσιών. Αναδείχθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
στην πρόθεση και διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών για προϊόντα. Ειδικότερα, περισσότερες
γυναίκες τόσο σε ήρεμη όσο και σε επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση βρέθηκαν να αγοράζουν
περισσότερα προϊόντα σε σχέση με τους άντρες, ενώ για την αγορά υπηρεσιών δεν
αποκαλύφθηκε παρόμοια συσχέτιση.
Όπως συμπεραίνεται, στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον του διαδικτυακού μάρκετινγκ,
η διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων και προθέσεων αλλά και της επίδρασης της
ψυχολογίας του καταναλωτή μπορεί να πυροδοτήσει μεγαλύτερη συσχέτιση του χρήστη με το
προϊόν ή την υπηρεσία δημιουργώντας νέους δρόμους κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας
για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής στη διερεύνηση των παραμέτρων που αφορούν
τον δυναμικά εξελισσόμενο τομέα του διαδικτυακού εμπορίου επιβεβαιώνεται από τα
αποτελέσματά μας, δεδομένου ότι προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη συχνότητα αγοράς
προϊόντων έναντι των υπηρεσιών σε περιβάλλον διαδικτυακού ιστοτόπου αλλά και για την
επίδραση της ψυχολογίας του καταναλωτή στην εκτέλεση των διαδικτυακών αγορών.

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αντίστοιχων μελετών που να
συνδυάζουν τα πρωτογενή με τα δευτερογενή δεδομένα, ενδεχομένως με μεγαλύτερο δείγμα
πληθυσμού και με περισσότερο σταθμισμένα μεθοδολογικά εργαλεία για την επιβεβαίωση ή
μη των παρόντων συμπερασμάτων γύρω από τις καταναλωτικές τάσεις σε περιβάλλον
διαδικτύου.
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