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REZUMAT 

 

În viziunea strategiilor de gestionare a afacerilor digitale, instrumentele TIC reprezintă o 

necesitate esențială pentru susținerea dezvoltării și a creșterii economiei. Teza se concentrează 

asupra sectorului de plăți electronice din Liban ca unul din instrumentele esențiale ale TIC. 

Obiectivul acestei cercetări doctorale este de a stabili relația dintre operarea online, plata 

electronică și acceptarea de către consumatori a acestor servicii în Liban. 

Rezultatele cercetării arată că incertitudinea produsă de comerțul online și gradul de 

încredere în vânzătorii online sunt mediate în mod semnificativ de credințele comportamentale ale 

consumatorului de a utiliza serviciile de plată electronică. Acest lucru indică faptul că în Liban 

consumatorii sunt dispuși să utilizeze serviciile de plată electronică mai mult pe măsură ce înțeleg 

și au încredere în serviciile de plată electronică. Decizia de a utiliza serviciile de plăți electronice 

inversează comportamentul consumatorului și intenția acestuia de a se îndrepta către 

caracteristicile de e-shopping online. Această cercetare arată că, în sectorul de plăți electronice, 

consumatorii au nevoie de o protecție pentru a-și spori compatibilitatea cu operațiunile online. 

Această cercetare are o valoare importantă pentru sectorul public și privat. Acest studiu se 

concentrează pe implementarea factorilor de servicii de plată electronică. În plus, prezintă o teorie 

a modului în care produsul și vânzătorul online sunt evaluați de consumator înainte de a lua orice 

decizie de a face vreo operațiune online. Astfel, înțelegerea comportamentului consumatorilor va 

duce la dezvoltarea de noi strategii pentru îmbunătățirea economiei digitale totale în Liban. 
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