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Καθηγήτρια Βίκυ Βάρδα

2. Μεγέθη της αγοράς 
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2.1. Συμβολή της ψηφιακής οικονομίας στα συνολικά 
οικονομικά μεγέθη

Μια πρόσφατη μελέτη της McKinsey ανέλυσε τη διαδικτυακή οικονομία των 
χωρών του G8 (Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ρωσίας, 

Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής), καθώς και της 
Βραζιλίας, Κίνας, Ινδίας, Νότιας Κορέας και Σουηδίας. 

Μελέτη της McKinsey 

η διαδικτυακή οικονομία φαίνεται να αντιπροσωπεύει το 3.4% του συνολικού ΑΕΠ στις 13

υπό έρευνα χώρες, ξεπερνώντας κλάδους όπως η αγροτική οικονομία ή η ενέργεια.

Πάνω από το 50% αυτής της συνεισφοράς προέρχεται από την ιδιωτική κατανάλωση, κυρίως

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και διαφήμιση.

Το 30% προέρχεται από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε εξοπλισμό (εξυπηρετητές,

λογισμικό, τηλεπικοινωνίες).
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2.2. Αριθμός χρηστών του διαδικτύου, κατόχων κινητού τηλεφώνου, 
μελών κοινωνικών δικτύων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ITU (International Telecommunication 

Union) για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ το ποσοστό διείσδυσης του 

διαδικτύου θα φθάνει στο τέλος του 2018 το 95% στον ανεπτυγμένο κόσμο ενώ 

στον αναπτυσσόμενο μόλις το 38%, παρόλο που αυξάνεται σε όλες τις περιοχές 
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Η σύντομη παρουσίαση των πιο πάνω μεγεθών καταδεικνύει 
τουλάχιστον τέσσερα βασικά σημεία:

 οι αγορές των ΤΠΕ βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και θα αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον ένα όλο μεγαλύτερο 

μέρος της οικονομίας μιας χώρας, παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών και κλάδων 

 το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρονικής αγοράς αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)

 στο λιανεμπόριο η υποκατάσταση των παραδοσιακών πωλήσεων από τις ηλεκτρονικές είναι σταθερά αυξανόμενη, αν 

και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις παραμένουν συνολικά ακόμη ένα μικρό μέρος του λιανικού εμπορίου

 η χρήση του κινητού τηλεφώνου θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών αγορών.

Τι περιλαμβάνει; Το ηλεκτρονικό 
επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
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Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

καλύπτει το σύνολο των επιχειρηματικών στρατηγικών, 
διαδικασιών, μέσων, εργαλείων και πρακτικών. 

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο 

αναφέρεται στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

κινητών συσκευών, καθώς και κλειστών ηλεκτρονικών δικτύων (EDI), αλλά 
όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άσχετα εάν πληρώθηκαν ή 

παραδόθηκαν με άλλον τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

• Η S.Goodall, Social Media Lead, SAP, κατά την διάρκεια της διαμονής της σε 

ένα Hilton είχε ένα πρόβλημα διπλής χρέωσης της υπηρεσίας του Wi-Fi. 

• Εξέθεσε το σχόλιο της στο προσωπικό του ξενοδοχείου, της πρόσφεραν 

δωρεάν χρήση για 1 ½ ώρα, προσφορά  που δεν την ικανοποίησε.  

• Δημοσίευσε ένα αρνητικό σχόλιο στο προσωπικό της profile στο twitter (στο 

οποίο μετρά σχεδόν 2,200 followers). 

• Η ομάδα παρακολούθησης των social media της Hilton στην Αμερική, είδε το 

σχόλιο της και μέσα στην επόμενη ώρα επικοινώνησαν μαζί της και της είπαν 

ότι θα μεταφέρουν το σχόλιο στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. 

• Μερικές ώρες αργότερα είχε αφαιρεθεί η χρέωση Wi-Fi από τον λογαριασμό 

της, είχε λάβει ένα email από το ξενοδοχείο με το οποίο ζητούσαν συγνώμη 

για την αναστάτωση και από τον υπεύθυνο των social media στην Αμερική ο 

οποίος την ρωτούσε αν όλα είναι εντάξει
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Νέες σχέσεις στην αγορά 
Μεγαλύτερη επιλογή

Μεγαλύτερη δυνατότητας σύγκρισης και διαφάνειας

Χαμηλότερες τιμές

Δυνατότητα άμεσης διαπραγμάτευσης με τον πωλητή

Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης με τους άλλους καταναλωτές, WEB 2.0, social media
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΜΕΣΑ

Κίνητρα αγορών στο διαδίκτυο 

 Η εύρεση χαμηλότερων τιμών

 Η ευκολία, με άνεση χρόνου

 Το κέρδος χρόνου και κόπου

 Η πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία

 Η δυνατότητα καλής- καλύτερης προετοιμασίας
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Λόγοι αποφυγής αγορών στο 
διαδίκτυο 

 Φόβος υποκλοπής στοιχείων πιστωτικής κάρτας

 Φόβος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για spam

 Αμφιβολία για την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος

 Μαφιβολία για τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των προιόντων

 Τα πλεονεκτήματα των φυσικών καταστημάτων:

 Η άμεση αγορά και παραλαβή

 Η καλύτερη και προσωπική εξυπηρέτηση των φυσικών καταστημάτων

 Η ευκολότερη επιστροφή των φυσικών καταστημάτων

 Η ανθρώπινη επαφή
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

 ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

 ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΗ

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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