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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης έχουν έντονο 

αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτή η δυσµενής 

κατάσταση, κρίνεται αναγκαίο να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή και οικονοµία. Η 

επιλογή και κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων αποτελεί µια έντονη τάση των 

Ελλήνων, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθότι γνωρίζουν ότι µε αυτόν τον τρόπο 

µπορούν να συµβάλλουν και να βοηθήσουν τη χώρα τους. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αντιλαµβανόµενες την τάση αυτή, προωθούν και 

προβάλλουν τα ελληνικά προϊόντα. Εµφανίζεται πλέον το σήµα «made in Greece», το 

οποίο καθιστά τα ελληνικά προϊόντα πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα εισαγόµενα.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναλύονται οι έννοιες της προέλευσης των 

προϊόντων και η ελληνικότητα των προϊόντων, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο 

επηρεάζουν τις καταναλωτικές συµπεριφορές.  

Το πρώτο µέρος της εργασίας αναφέρεται στην προέλευση των προϊόντων. Επεξηγείται 

πως η έννοια αυτή είναι άµεση συνυφασµένη µε τις καταναλωτικές προτιµήσεις και τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος (τιµή, εικόνα). Κατ’ επέκταση, η χώρα από την 

οποία προέρχεται το προϊόν δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ή όχι του 

προϊόντος. 

Στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η εγχώρια κατανάλωση προϊόντων και η στήριξη των 

ελληνικών εταιρειών. Αιτιολογείται αυτή η σύγχρονη τάση βάσει ερευνών που έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται κάποια παραδείγµατα 

επιτυχηµένων ελληνικών επιχειρήσεων και γίνεται αντιληπτό πως µπορούν να 

ανταπεξέρχονται σε αυτές τις δύσκολες εξωγενείς συνθήκες. 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται έρευνα σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε 

σκοπό να παρατηρηθεί η συµπεριφορά  και η προτίµηση των καταναλωτών απέναντι 

στα ελληνικά προϊόντα. Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζεται η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας, τονίζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα που διεξάγονται 

και γίνονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα αναφορικά µε την ελληνικότητα των 

προϊόντων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, που µαστίζει και την Ελλάδα, αποτελεί τροχοπέδη για 

την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών. Κάθε χώρα προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτές 

τις συνθήκες, ενδυναµώνοντας την εγχώρια παραγωγή και οικονοµία της και, στη 

συνέχεια, ενισχύοντας και το κοµµάτι των εξαγωγών. 

Βάσει των προϊόντων που παράγει κάθε χώρα, δηµιουργείται µια εικόνα για τους 

καταναλωτές, η οποία ταυτίζεται µε την εικόνα των ίδιων των προϊόντων της. Στόχος, 

εποµένως, των χωρών είναι να δηµιουργούν τη βέλτιστη δυνατή εθνική εικόνα, 

προκειµένου τα προϊόντα τους να κερδίζουν την εµπιστοσύνη και την προτίµηση των 

καταναλωτών. 

Κινητήρια δύναµη µελέτης στο θέµα αυτό, αποτέλεσε το παράδειγµα της δικής µας της 

χώρας. Η Ελλάδα έχει προσανατολιστεί, τον τελευταίο καιρό, στην παραγωγή 

ελληνικών προϊόντων και στη συνεχή προβολή τους. Προωθούνται τα εγχώρια 

προϊόντα έτσι ώστε να τονιστεί η ελληνική οικονοµία. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο τα ελληνικά προϊόντα 

γίνονται προτιµητέα από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό και πώς αντιλαµβάνονται οι 

καταναλωτές ότι η επιλογή τους αυτή στηρίζει άµεσα την ελληνική οικονοµία. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2.1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Οι καταναλωτές έρχονται διαρκώς αντιµέτωποι µε πληθώρα πληροφοριών για τα 

προϊόντα, είτε µέσω των διαφόρων µαρκών, είτε  µέσω της διαφήµισης και των 

καναλιών διανοµής. Αυτή η πληροφόρηση χρησιµοποιείται από τους καταναλωτές 

προκειµένου να διαµορφώσουν προτιµήσεις και αγοραστικές συµπεριφορές. Ο Dichter 

(1962) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η προέλευση των προϊόντων µπορεί να έχει 

τεράστια επίδραση στην αποδοχή και επιτυχία των προϊόντων. Η πρώτη εµπειρική 

έρευνα για το θέµα αυτό πραγµατοποιήθηκε από τον Schooler, το 1965. Βάσει των 

αποτελεσµάτων της έρευνας, εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές στην αξιολόγηση 

πανοµοιότυπων προϊόντων, µε µόνη τους διαφορά το όνοµα της χώρας στην ετικέτα (η 

γνωστή ‘made in’ ετικέτα). Η έρευνα του Schooler αποτέλεσε βάση για πολλές µελέτες 

που ακολούθησαν. Οι Tan και Farley περιέγραψαν την έννοια της προέλευσης των 

προϊόντων σαν «την πιο µελετηµένη διεθνή πτυχή της συµπεριφοράς καταναλωτή» 

(1987). Λίγα χρόνια µετά, οι Peterson και Jolibert απέδειξαν πόσο σηµαντική είναι η 

επιρροή της προέλευσης των προϊόντων στην αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζοντας την 

σαν «ένα φαινόµενο, που έχει ευρέως µελετηθεί σε διεθνείς βιβλιογραφίες για 

επιχειρήσεις, µάρκετινγκ και συµπεριφορά καταναλωτή» (1995). Έρευνες που 

διεξήγαγαν γι’ αυτό το θέµα, τους οδήγησαν στα συµπεράσµατα ότι η προέλευση των 

προϊόντων είναι µια γενικευµένη έννοια  και ότι το φαινόµενο δεν έχει γίνει ακόµα 

ιδιαιτέρως κατανοητό (1995). 

 

Ως προέλευση των προϊόντων ,λοιπόν όπως προαναφέρθηκε, (country of origin effect) 

ορίζεται “η χώρα που κατασκευάζει” (Bilkey και Nes, 1982), και προσδιορίζεται µε τις 

ετικέτες “κατασκευάστηκε σε” ή “made in” (Nagashima, 1977). Η ανάπτυξη όµως των 

πολυεθνικών εταιρειών και η εµφάνιση υβριδικών προϊόντων,  που προέρχονται από 

διάφορες χώρες, αποτέλεσαν τροχοπέδη για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

προϊόντων µε ετικέτες “κατασκευάστηκε σε” (Ahmed, Johanson, Yang, Chen, Han και 

Boon, 2004) κάνοντας συχνά την αναγνώριση των προϊόντων µε αυτές τις ετικέτες 

ιδιαιτέρως δύσκολη. Για παράδειγµα, αρκετοί καταναλωτές αναγνωρίζουν πολύ εύκολα 

πολλές γνωστές µάρκες από συγκεκριµένες χώρες, ακόµα και αν το συγκεκριµένο 

προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, θεωρείται ότι η Toyota και η 
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Honda κατασκευάζει ιαπωνικά προϊόντα και, αντίστοιχα, τα McDonald’s και τα KFC 

αµερικάνικα. 

 

Πολλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η προέλευση ενός προϊόντος είναι δυνατό να 

επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τους καταναλωτές ως προς την αξιολόγηση του προϊόντος 

αυτού (Peterson και Jolibert, 1995 ̇ Srinivisan και Jain, 2003 ̇ Verlegh και Steenkamp, 

1999). Είναι γεγονός ότι καταναλωτές δείχνουν µια προτίµηση σε προϊόντα που 

προέρχονται ή κατασκευάζονται σε χώρες, για τις οποίες έχουνε θετική εντύπωση και 

εικόνα.  

Μόνο τα τελευταία χρόνια, το παραπάνω συµπέρασµα έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση. 

Εφόσον σηµαντικές δοµικές αλλαγές έχουν τροποποιήσει τις διεθνείς αγορές και τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα, οι ερευνητές πλέον αµφισβητούν την έννοια της προέλευσης 

των προϊόντων αναφορικά µε την αξιολόγηση των προϊόντων, το γνωστικό επίπεδο και 

την πληροφόρηση των καταναλωτών για την προέλευση των µαρκών που αγοράζουν 

(Samiee, Shimp και Sharma, 2005 ̇ Chen, 2004 ̇ Thakor και Lavack, 2003). 

[Βλέπε #1#,# 2#,#3#, Πίνακας 1] 

 

2.1.2 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Οι καταναλωτές λαµβάνουν αγοραστικές αποφάσεις µε βάση µια συστηµατική 

διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων για τα προϊόντα. Σα 

στοιχείο ορίζεται το σύνολο των πληροφοριακών ερεθισµάτων που δέχονται οι 

καταναλωτές πριν την αγορά (Ahmed et al., 2004). Σύµφωνα µε το Hong και τον Wyer, 

όταν οι καταναλωτές έρχονται αντιµέτωποι µε το στοιχείο της χώρας προέλευσης και 

άλλα στοιχεία, όπως η τιµή και η µάρκα, η επιρροή της προέλευσης του προϊόντος, στη 

γνωστική τους διαδικασία, µπορεί να εξεταστεί µε δυο τρόπους: µε το «φαινόµενο του 

φωτοστέφανου» (ή αλλιώς halo effect) και µε την «περίληψη του υποδείγµατος ή 

µοντέλου κατασκευής» (summary of the constructive model) (1989). Στην πρώτη 

περίπτωση, οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα προϊόντα µιας χώρας, και 

έτσι η εικόνα της χώρας λειτουργεί σα «φωτοστέφανο» που επηρεάζει άµεσα τις 

απόψεις των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, 

όταν οι καταναλωτές είναι εξοικειωµένοι µε τα προϊόντα µιας χώρας, σχηµατίζουν µια 
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εικόνα για τη χώρα βάσει των πληροφοριών των προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι 

Παπαδόπουλος και Heslop τόνισαν ότι η εικόνα µιας χώρας όντως έχει επιρροή στις 

αγοραστικές αποφάσεις (1993).  Πιο συγκεκριµένα, όταν η εικόνα µιας χώρας, στην 

οποία κατασκευάζονται προϊόντα, είναι αρνητική, είναι πιθανό ο καταναλωτής να 

σχηµατίσει την ίδια αρνητική εντύπωση και για τα προϊόντα της χώρας αυτής. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όταν η εικόνα µιας χώρας δηµιουργεί θετική εντύπωση στον 

καταναλωτή, τότε αυτός θα έχει µιας υψηλής ποιότητας αντίληψη και εκτίµηση για τα 

προϊόντα που κατασκευάζονται στη χώρα αυτή και η αγοραστική του πρόθεση θα είναι 

πιο έντονη (L.A. Manrai και A.K. Manrai, 1993). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν καταβάλλει προσπάθειες, κατά διαστήµατα, να εξηγήσουν το 

ψυχολογικό κοµµάτι της επιρροής που ασκεί η προέλευση των προϊόντων µέσω 

διαφόρων µοντέλων (Han, summary contrast model, 1989 ̇ Hong και Wyer, the halo 

effect model, 1989 ̇ Knight και Calantone, cognitive elaboration model, 2000). 

Παρά τις όσες διαφορές υπήρχαν στις θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, όλες βασίζονταν 

στην ίδια πεποίθηση ̇ όσο υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων, οι 

καταναλωτές θα στηρίζουν τις αγοραστικές τους συµπεριφορές στην αξιολόγηση της 

προέλευσης. 

[Βλέπε #2#, #4#, #5#, Πίνακας 1] 

 

2.1.3 ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η γνώση του προϊόντος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση της καταναλωτικής 

συµπεριφοράς, γι’ αυτό και αποτελεί ένα ιδιαιτέρως βασικό ερευνητικό πεδίο. Η Brucks 

αναφέρει ότι η γνώση ενός προϊόντος στηρίζεται σε αναµνήσεις ή ήδη υπάρχουσα 

γνώση από τους καταναλωτές (1985). Βάσει ενός ορισµού που έδωσε η Brucks, 

υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες για τη γνώση των προϊόντων: η υποκειµενική 

γνώση, η αντικειµενική γνώση και η γνώση που βασίζεται σε εµπειρίες. Οι Alba και 

Hutchinson όµως έχουν διαφορετική άποψη ̇ η γνώση των προϊόντος περιλαµβάνει δυο 

µέρη: την πείρα και την οικειότητα (1987). Ένας ακόµα διαχωρισµός δίνεται από τους 

Schribner και Seugnoog, οι οποίοι διαχωρίζουν τη γνώση του προϊόντος σε τρεις 

κατηγορίες: 1) τη γνώση της µάρκας, 2) τη γνώση των χαρακτηριστικών και 3) τη 

γνώση της εµπειρίας (2001). 
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Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η γνώση για κάθε προϊόν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

και για συσχέτιση µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η χώρα προέλευσής του, 

αλλά και για τις καταναλωτικές επιλογές. 

[Βλέπε #2#, Πίνακας 1] 

2.1.4 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η προέλευση των προϊόντων συχνά εξεταζόταν από µια συγκεκριµένη θεωρητική 

οπτική γωνία, σαν ένα στοιχείο πληροφόρησης (Peter και Olson, 1987). Τα προϊόντα 

µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα σύνολο στοιχείων πληροφόρησης, και ενδογενών και 

εξωγενών. Τα ενδογενή χαρακτηριστικά  περιλαµβάνουν τη φυσική υπόσταση του 

προϊόντος, όπως γεύση, χρώµα, υφή, σχήµα κτλ. Τα ενδογενή χαρακτηριστικά δε 

γίνεται να αξιολογηθούν πλήρως µέχρι να χρησιµοποιηθούν στην πράξη από τον 

καταναλωτή (για παράδειγµα ο ήχος από στερεοφωνικά ηχεία). Τα εξωγενή 

χαρακτηριστικά δεν προσδιορίζουν το ίδιο το φυσικό προϊόν αλλά συσχετίζονται µε την 

τιµή, τη µάρκα, την εγγύηση, τη χώρα που σχεδιάστηκε, τη χώρα που κατασκευάστηκε 

κτλ. (Liefeld, 1993). Οι αγοραστές συνήθως χρησιµοποιούν τα εξωγενή 

χαρακτηριστικά ως βάση για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος, διότι τους 

είναι δύσκολο να διακρίνουν την ποιότητα του προϊόντος, βάσει των ενδογενών 

στοιχείων µόνο. Η χώρα προέλευσης των προϊόντος αποτελεί ένα από αυτά τα εξωγενή 

χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όταν οι καταναλωτές είναι λιγότερο εξοικειωµένοι µε ξένα 

προϊόντα (Han και Terpstra, 1988) ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ενδογενή 

χαρακτηριστικά (Huber και McCann, 1982 ̇ Olson, 1977). 

 

Οι έρευνες, που έχουν διεξαχθεί για το θέµα αυτό, έχουν εξετάσει κυρίως  τη χρήση της 

προέλευσης προϊόντων σαν γνωστικό στοιχείο, δηλαδή σαν ένα ερέθισµα για τη 

συσχέτιση των προϊόντων που προτιµώνται µε την εικόνα και τα χαρακτηριστικά του 

κάθε προϊόντος, όπως η ποιότητα (Bilkey και Nes, 1982 ̇ Steenkamp, 1990). Εφόσον η 

χώρα προέλευσης δε συµβάλλει στην αλλαγή των φυσικών χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, θεωρείται εξωγενής παράγοντας (Olson, 1972). Από αυτή την οπτική γωνία, 

η χώρα προέλευσης των προϊόντων δε διαφέρει από τα υπόλοιπα εξωγενή 

χαρακτηριστικά όπως η τιµή, η µάρκα και η φήµη του λιανοπωλητή. Βάσει αρκετών 

µελετών, έχει αποδειχτεί ότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες λειτουργούν σαν «σήµατα» 

για την ποιότητα των προϊόντων. (Steenkamp, 1990 ̇ Dawar και Parker, 1994). 
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Υπάρχουν όµως και µελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι η προέλευση των προϊόντων 

δεν αποτελεί ένα ακόµα γνωστικό στοιχείο. Ο Wyer και οι συνάδελφοί του (Hong και 

Wyer, 1989, 1990 ̇ Li & Wyer, 1994) απέδειξαν ότι η επίδραση της προέλευσης των 

προϊόντων δε µπορεί να εξηγηθεί πλήρως µόνο από διαδικασίες αξιολόγησης 

ποιότητας. Επιπρόσθετα, η προέλευση των προϊόντων έχει συµβολική και 

συναισθηµατική σηµασία για τους καταναλωτές και µπορεί να συνδέσει το προϊόν µε 

αξιοπιστία, αναγνωρισιµότητα και status (Li και Monroe, 1992 ̇ Batra, Ramaswamy, 

Alden, Steenkamp και Ramachander, 1999). Η Fournier (1998) κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η χώρα προέλευσης του προϊόντος συσχετίζει ένα προϊόν µε την 

εθνική ταυτότητα, που µπορεί να οδηγήσει σε ένα δυνατό συναισθηµατικό δέσιµο µε 

συγκεκριµένες µάρκες και προϊόντα. Περιγράφει την περίπτωση µιας Ιταλο-

Αµερικανίδας γυναίκας, η οποία είναι ιδιαιτέρως έντονα συνδεδεµένη µε τα ιταλικά 

προϊόντα, και κυρίως µε την ιταλική κουζίνα. Για το συγκεκριµένο καταναλωτή, η 

Ιταλία είχε µεγάλη συναισθηµατική αξία και επιρροή. Οι Botschen και Hemettsberger 

(1998) ανέφεραν ότι οι καταναλωτές συνδέουν τη χώρα προέλευσης των προϊόντων όχι 

µόνο µε την ποιότητα του προϊόντος αλλά και µε συναισθήµατα όπως εθνική 

υπερηφάνεια και αναµνήσεις από πιθανές παρελθοντικές διακοπές.  

 

Όλες οι παραπάνω αναφορές από τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί υποδεικνύουν ότι η 

χώρα προέλευσης δεν αποτελεί απλά ένα γνωστικό στοιχείο για την εκτιµώµενη 

ποιότητα του προϊόντος, αλλά συνδέει και συναισθήµατα, ταυτότητα, υπερηφάνεια και 

αυτοβιογραφικές αναµνήσεις. 

[Βλέπε #1#, #6#, Πίνακας 1] 

 

2.1.5 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗ  

 

Πολλές µελέτες που αναλύουν τη σχέση τιµής και προέλευσης προϊόντος εστιάζουν είτε 

στην οικονοµική ανοχή των καταναλωτών (Drozdenko και Jensen, 2009 ̇ Nebenzahl και 

Jaffe,1993) είτε στις πραγµατικές τιµές πωλήσεων (Agrawal και Kamakura,1999  ̇

Hulland, Todino και Lecraw, 1996). Μελέτες σχετικές µε την ανοχή των καταναλωτών 

στις τιµές ορίζουν µια τιµή βάσης για κάποια προϊόντα που κατασκευάζονται σε 

συγκεκριµένες χώρες, και έπειτα ερωτώνται οι καταναλωτές αν είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν περισσότερο ή λιγότερο για το ίδιο προϊόν, αν κατασκευαζόταν σε άλλη 

χώρα. 
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Στην περίπτωση µελετών που συσχετίζουν την προέλευση των προϊόντων µε τις 

πραγµατικές τιµές πωλήσεων, έχει όντως αποδειχτεί ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι 

να πληρώσουν παραπάνω, αλλά δεν προσδιορίζουν το µέγιστο ποσό που είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν (Gabrino και Slonim, 2003). 

 

Μόνο µία, προσφάτως, δηµοσιευµένη µελέτη (Hu και Wang, 2010) εξέτασε σε µια 

διαδικτυακή εφαρµογή (eBay), εάν οι καταναλωτές είναι όντως διατεθειµένοι να 

πληρώσουν περισσότερα ή λιγότερα, ανάλογα µε την προέλευση του λιανοπωλητή. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι Αµερικάνοι λιανοπωλητές είναι σε υπερέχουσα θέση, το 

οποίο οφείλεται στη δικαιοσύνη της συγκεκριµένης χώρας αντί για εµπορικά ρίσκα (Hu 

και Wang, 2010). 

 

Κάποιες φορές, η ίδια η µάρκα µπορεί να καθορίσει µια ανώτατη τιµή (Aaker, 1996  ̇

Keller, 1993). Βάσει γεγονότων, εµπειρικά αποδεδειγµένων, για τις εκτιµήσεις των 

καταναλωτών όσον αφορά τη σχέση ποιότητας και προέλευσης προϊόντος, το 

αναµενόµενο θα ήταν να επηρεαστεί η τιµολογιακή πολιτική των εταιρειών λόγω της 

προέλευσης των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες µε 

καλύτερη εικόνα χώρας-προϊόντων, πρέπει να θέτουν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε 

χώρες που δεν έχουν τόσο καλή εικόνα και συνήθως προσφέρουν τα προϊόντα τους σε 

εκπτωτικές τιµές, λόγω της εικόνας αυτής. 

 

Η σηµασία της προέλευσης του προϊόντος µπορεί, ενίοτε, να περιοριστεί ̇ η προέλευση 

του προϊόντος είναι απλά ένα από τα διάφορα στοιχεία(τιµή, ποιότητα, µάρκα) που έχει 

στη διάθεση του ο κάθε καταναλωτής. Κατά τη διάρκεια των αγοραστικών τους 

αποφάσεων-οι καταναλωτές ξεκινάνε από την αρχική αξιολόγηση της µάρκας του 

προϊόντος και καταλήγουν στην τελική απόφαση- ο ρόλος από ένα µεµονωµένο 

στοιχείο, όπως η εθνικότητα του προϊόντος, µπορεί να θεωρηθεί ασήµαντος. Άλλωστε, 

άλλοι παράγοντες, όπως το περιορισµένο εισόδηµα ή οι προτεραιότητες των αναγκών, 

µπορούν να τροποποιήσουν την αγοραστική τους συµπεριφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

οι καταναλωτές µπορεί να µην είναι πρόθυµοι να πληρώσουν παραπάνω για ένα προϊόν, 

λόγω της προέλευσής του. 

 

Συνοψίζοντας, οι καταναλωτές είναι πιθανό να είναι πιο ελαστικοί µε την τιµή του 

προϊόντος, στην περίπτωση που έχουν θετική εικόνα για τη χώρα προέλευσής του. 
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Πρέπει όµως, πάντα, να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι εξωγενείς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις καταναλωτικές συµπεριφορές, όπως το γενικότερο οικονοµικό κλίµα, οι 

τάσεις στην αγορά, το διαθέσιµο εισόδηµα. 

[Βλέπε #4#, #7#, Πίνακας 1] 

 

2.1.6 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η φήµη των χωρών λειτουργεί περισσότερο σαν εικόνα των εντόπιων εταιρειών και 

προϊόντων, η οποία είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για την πρόοδο, την ευηµερία και τη 

σωστή διοίκηση των χωρών αυτών. Αυτός είναι και  ο λόγος που πλέον έχει οριστεί η 

έννοια της «εθνικής µάρκας». 

Όλα τα µέρη έχουν σχηµατίσει τη δική τους εικόνα, αλλά ο βαθµός στον οποίο µπορούν 

να ταυτιστούν µε αυτήν την εικόνα είναι, ακόµα, θέµα έντονων διαπραγµατεύσεων. 

Πολλές κυβερνήσεις, πολλοί σύµβουλοι και ερευνητές επιµένουν σε µια επιφανειακή 

ερµηνεία της εθνικής εικόνας, η οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την προώθηση των 

προϊόντων, τις δηµόσιες σχέσεις, όπου το προϊόν ταυτίζεται µε τη χώρα, την πόλη ή την 

περιοχή. 

Στις µέρες µας, ο κόσµος είναι µια τεράστια και ενιαία αγορά ̇ η ραγδαία πρόοδος της 

παγκοσµιοποίησης οδηγεί άµεσα στην ανάγκη όλων των χωρών να σχηµατίσουν τη 

βέλτιστη δυνατή εθνική εικόνα ώστε να ανταγωνίζονται µε τις υπόλοιπες χώρες για το 

µερίδιο τους στην αγορά, αναφορικά µε τους καταναλωτές, τους τουρίστες, τους 

επιχειρηµατίες, τους µαθητές, τα πολιτιστικά δρώµενα. Σκοπός τους είναι να 

αποσπάσουν την προσοχή και το σεβασµό των διεθνών µέσων ενηµέρωσης, των άλλων 

κυβερνήσεων και των κατοίκων άλλων χωρών.  

Η εικόνα µιας χώρας, προκειµένου να είναι θετική και επιτυχηµένη, πρέπει να 

παρακολουθείται συνέχεια και αναλόγως να αναπροσαρµόζεται ̇ να διαχειρίζεται, 

δηλαδή, όπως η εικόνα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, που αλλάζει και αυτή σε 

διαρκή βάση. 

Σύµφωνα µε τους Kotlet και λοιπούς, η εικόνα µιας χώρας είναι ‘το σύνολο των 

αντιλήψεων και εντυπώσεων που υπάρχει για ένα συγκεκριµένο µέρος’ (1993). Η 

εικόνα αυτή είναι ένα βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία µιας ‘εθνικής µάρκας’. 

Επιπρόσθετα, λόγω του γεγονότος ότι οι στάσεις για τις µάρκες είναι από τα πιο 

σηµαντικά συστατικά στοιχεία για τη συµπεριφορά καταναλωτή (Berger και Mitchell, 
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1989), οι στάσεις απέναντι σε µια χώρα µπορούν να αποδειχθούν κρίσιµες για την 

κατανόηση µιας µάρκας από τη χώρα αυτή. 

Οι Roth και Romeo υποστήριξαν ότι η εκτίµηση των καταναλωτών για ένα 

συγκεκριµένο προϊόν από µία χώρα διαφέρει ανάλογα µε τη σχέση προϊόντος και 

εικόνας της χώρας (1992). Όταν ο καταναλωτής αντιλαµβάνεται ότι ένα προϊόν 

αντιπροσωπεύει την εικόνα της χώρας προέλευσης, συνήθως το προτιµά αν όντως 

προέρχεται από αυτή τη χώρα. 

Μια ακόµα σηµαντική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η ίδια η µάρκα του προϊόντος 

(Harris και λοιποί, 1994 ̇ Johansson, 1993 ̇ Leclerc και λοιποί, 1994 ̇ Thakor και Kohli, 

1996). Έτσι, η γνώση για τη µάρκα του προϊόντος δύναται να αποτελέσει τη βάση για 

τη δηµιουργία στάσεων απέναντι σε προϊόντα που τονίζουν τη χώρα προέλευσης. Για 

παράδειγµα, κάποιες ιδιαιτέρως αναγνωρίσιµες µάρκες, όπως Samsung και Sony, 

αυτόµατα προωθούν στοιχεία της χώρας προέλευσης στους καταναλωτές, ακόµα και αν 

οι χώρες αυτές δεν τονίζονται µε τις µάρκες αυτές. Από την άλλη µεριά, µάρκες όχι 

τόσο γνωστές, δεν είναι τόσο πιθανό να τονίσουν στοιχεία της χώρας προέλευσης.  

Πολλές χώρες έχουν γίνει γνωστές για την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένες 

προϊοντικές κατηγορίες ή για τη δηµιουργία µιας συγκεκριµένης εικόνας. Ο κόσµος 

µεταλλάσσεται σε ένα «πολιτιστικό παζάρι» όπου οι καταναλωτές έχουν την ευχέρεια 

να επιλέξουν µάρκες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, στηριζόµενοι στις 

αντιλήψεις τους για την ποιότητα των προϊόντων ή ακόµα για την εικόνα που αυτά τα 

προϊόντα προωθούν. Η επιλογή µάρκων µε ισχυρούς εθνικούς δεσµούς αντανακλά µια 

στοχευµένη απόφαση µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας του προϊόντος, 

βάσει της εικόνας που έχουν σχηµατίσει οι καταναλωτές για αυτό. 

Εν κατακλείδι, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, να κατευθύνονται µε 

µοναδικό γνώµονα τη δηµιουργία µιας ισχυρής εθνικής εικόνας. Οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία και ενέργεια πρέπει να διεξάγεται για έναν αληθινό σκοπό, σε έναν 

αληθινό κόσµο ̇ σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση να θεωρηθεί 

αναποτελεσµατική και ανειλικρινής. Η διαχείριση για την εθνική εικόνα κάθε χώρας 

πρέπει να αποτελεί στοιχείο µιας εθνικής πολιτικής και όχι σαν ένα πειθαρχικό µέτρο ή 

µια καµπάνια για την επιτυχηµένη προώθησή της. 
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Εποµένως, είναι πρωτεύον καθήκον κάθε υπεύθυνης κυβέρνησης να προσπαθεί για την 

καλύτερη δυνατή διοίκηση της χώρας, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια καλή φήµη και 

για τη χώρα αλλά και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

[Βλέπε #8#, Πίνακας 1 ̇ #1#, #2#, Πίνακας 2] 

 

2.1.7 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 

ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

 

Σύµφωνα µε το Smith (1990), οι αγοραστικές επιλογές µπορούν να χαρακτηριστούν 

σαν «καταναλωτικοί ψήφοι» ̇ οι καταναλωτές µε την απόφαση να προτιµήσουν ή να 

απορρίψουν τα προϊόντα µιας χώρας «ψηφίζουν» υπέρ ή κατά της κάθε κυβέρνησης και 

πολιτικής. 

 

Ένας άτυπος κανόνας είναι η χώρα προέλευσης να είναι και η προτιµητέα ̇ δηλαδή να 

γίνεται κατανάλωση εγχώριων προϊόντων. ∆εν είναι λίγοι οι καταναλωτές που το 

θεωρούν ηθικά σωστό να αγοράζουν προϊόντα που παράγονται στην δική τους χώρα. Σε 

χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αγγλία, οι κυβερνήσεις και τα 

εργατικά συνδικάτα προωθούν καµπάνιες που στοχεύουν στην δηµιουργία µιας 

«εγχώριας αγοραστικής» νόρµας. Ο καταναλωτικός εθνοκεντρισµός λειτουργεί σαν 

κίνητρο για αγοραστικές επιλογές εγχώριων προϊόντων ̇ συνδέει τις κρίσεις των 

καταναλωτών µε την ηθική των αγορών ξένων προϊόντων, που κατασκευάζονται σε 

άλλες χώρες. Έχει αποδειχτεί ότι ο καταναλωτικός εθνοκεντρισµός, επειδή 

περιλαµβάνει συναισθηµατικά στοιχεία όπως  αίσθηµα εθνικής ταυτότητας και αίσθηµα 

ότι ανήκεις σε ένα σύνολο, συσχετίζει θετικά τις καταναλωτικές προτιµήσεις µε 

εγχώρια προϊόντα και αρνητικά µε ξένα προϊόντα. Αυτό υποδεικνύει ότι η εκτιµώµενη 

ηθική των αγορών ξένων προϊόντων, σε αντίθεση µε τα εγχώρια, έχει όντως ένα πολύ 

σηµαντικό αντίκτυπο στις στάσεις των καταναλωτών (Shimp και Sharma, 1987). 

Οι Orth και Firbasova (2003) και οι Balabanis και Diamantopoulos (2004) ανακάλυψαν 

ότι ο καταναλωτικός εθνοκεντρισµός- το να πιστεύει κάποιος ότι η δικιά του 

κουλτούρα υπερέχει των άλλων- αποτελεί ένα σηµαντικό γνώµονα πρόβλεψης των 

εκτιµήσεων της προέλευσης των προϊόντων. 

Ακόµα ισχυρότερη επιρροή από µια θετική εικόνα χώρας ασκεί ο καταναλωτικός 

εθνοκεντρισµός. Οι καταναλωτές επιλέγουν τα εγχώρια προϊόντα εις βάρος των 

εισαγόµενων, στηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη χώρα τους και την οικονοµία τους. 
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[Βλέπε #1#, #3#, Πίνακας 1] 

 

2.1.8 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

Οι Liu και Johnson ανέφεραν ότι τα στερεότυπα για τις χώρες επηρεάζουν σε µεγάλο 

βαθµό τις εκτιµήσεις για την προέλευση των προϊόντων και ότι τέτοια στερεότυπα 

τελικά φαίνεται να δηµιουργούνται βάσει πληροφοριών για την προέλευση των 

προϊόντων από το εξωτερικό περιβάλλον (2005). 

Συγκεκριµένα, όταν οι καταναλωτές, εκ προθέσεως, εστιάζουν στην χώρα προέλευσης 

των προϊόντων και συλλέγουν πληροφορίες  από διάφορες πηγές για τα προϊόντα της 

χώρας, είναι πιο πιθανό να κρίνουν θετικά τα προϊόντα αυτά λόγω της χώρας 

προέλευσης (Gurhan- Canli και Maheswaran, 2000). 

Πληθώρα µελετών για την προέλευση προϊόντων αποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές 

δηµιουργούν στερεότυπα για τις ξένες χώρες, τα οποία και χρησιµοποιούν έπειτα για 

αξιολογήσεις προϊόντων και για καθορισµό των αγοραστικών τους προθέσεων (Hong 

και Wyer, 1989 ̇ Peterson και Jolibert, 1995 ̇ Janda και Rao, 1997). 

  

Ο Maheswaran τόνισε τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε αρχάριους και 

εµπειρογνώµονες, αναφορικά µε το βαθµό που χρησιµοποιούν στερεότυπα για τη χώρα 

προέλευσης των προϊόντων (1994). 

Η επιρροή της προέλευσης των προϊόντων στην αξιολόγηση της ποιότητάς τους δεν 

στηρίζεται στο σχεδιασµό των προϊόντων ή στην ποιότητα κατασκευής τους. Αυτές 

είναι «προκαταλήψεις ποιότητας», και όπως τις χαρακτήρισαν οι Sauer, Young και 

Unnava «άµεσες διαδικασίες πεποιθήσεων» ̇ για παράδειγµα, ένας καταναλωτής µπορεί 

κάποια στιγµή να έχει µια άσχηµη εµπειρία στη Γαλλία (είτε σαν καταναλωτής είτε 

,γενικότερα, σαν τουρίστας) και, από εκεί και πέρα, να είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε 

γαλλικό προϊόν, ανεξαρτήτως κατασκευής ή ποιότητας. 

Η δηµιουργία στερεότυπων για τις χώρες προέλευσης οφείλεται, εν µέρει, στους 

έντονους ρυθµούς της καθηµερινότητας, οι οποίοι περιορίζουν το διαθέσιµο χρόνο για 

πληροφόρηση σε σχέση µε άλλα µέρη και χώρες. Καθοδηγούµαστε βάσει της 

πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσµου, στηριζόµενοι σε στερεότυπα, χωρίς να 

υπάρχει βεβαιότητα για την ορθότητα των απόψεων αυτών. Έτσι , το Παρίσι είναι 
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γνωστό για το στυλ, η Ιαπωνία για την τεχνολογία, το Ρίο ντε Τζανέιρο για το 

καρναβάλι και το ποδόσφαιρο. Αυτά τα στερεότυπα, είτε είναι θετικά ή αρνητικά είτε 

είναι αληθή ή αναληθή, επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη συµπεριφορά των πολιτών 

απέναντι σε άλλα µέρη, αναφορικά µε τους κατοίκους και τα παραγόµενα εκεί 

προϊόντα.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, που οι καταναλωτές έχουν ήδη σχηµατίσει µια εικόνα για µια 

χώρα, βάσει κάποιου προσωπικού τους βιώµατος συνήθως, είναι σχετικά δύσκολο να 

ανατραπεί. Άµεση απόρροια αυτού, είναι και η επιρροή στις καταναλωτικές 

προτιµήσεις. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι, τις περισσότερες φορές, η δηµιουργία 

στερεοτύπων λειτουργεί ανασταλτικά στην αντικειµενική κρίση και αξιολόγηση των 

προϊόντων. 

[Βλέπε #3#, #6#, #9#, Πίνακας 1 ̇ #2#, Πίνακας 2] 

 

2.1.9 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Οι Klein, Etterson και Morris κατέληξαν σε δυο νέα συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

προέλευση των προϊόντων (1998). Τόνισαν, πρώτον, ότι παράγοντες που σχετίζονται µε 

την κουλτούρα επηρεάζουν το βαθµό σηµαντικότητας της προέλευσης προϊόντων και, 

δεύτερον, ότι η στάση για µη εγχώρια προϊόντα δεν είναι τόσο θετική, όσον αφορά την 

αξιολόγηση της ποιότητας. Γενικά, προηγούµενες έρευνες δίνουν στοιχεία ότι οι 

επιρροές της προέλευσης ενός προϊόντος µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε τη χώρα, 

και οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται σε παράγοντες που προσανατολίζονται 

στην κουλτούρα. 

 

Βάσει της θεωρίας του δικαίου (equity theory) έχουν διεξαχθεί πειράµατα, στόχος των 

οποίων ήταν να προσδιορίσουν το βαθµό, κατά τον οποίο οι καταναλωτές είναι 

πρόθυµοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήµατα για ένα προϊόν που κατασκευάστηκε σε 

µία χώρα, για την οποία έχουν δηµιουργήσει µια θετική εικόνα (Adams, 1965). Επίσης, 

σε αρκετές µελέτες υπάρχει η βασική υπόθεση ότι ο βαθµός επιρροής της προέλευσης 

προϊόντων εξαρτάται και από την εξοικείωση µε τη συγκεκριµένη µάρκα (Josiassen, 

Lukas και Whitwell, 2008). 
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Εν κατακλείδι, η χώρα προέλευσης ενός προϊόντος διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 

στις καταναλωτικές αποφάσεις. Είναι σύνηθες η ίδια η χώρα του καταναλωτή, να 

γίνεται και η προτιµητέα για τις αγορές του. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, για να 

επιλέξει ο καταναλωτής προϊόντα µιας χώρας, πέραν της δικής του, πρέπει να έχει µια 

θετική εικόνα για τη χώρα αυτή, να έχει αποκοµίσει κάποιο θετικό βίωµα από τη 

συγκεκριµένη χώρα και να θεωρεί ότι η κουλτούρα της χώρας αυτής αντιπροσωπεύει 

δικά του πιστεύω. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο για όλες τις χώρες να προσπαθούν για τη 

καλύτερη δυνατή εθνική τους εικόνα, διότι αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για την 

επιτυχηµένη προβολή των προϊόντων τους. 

 

[Βλέπε #4# ,#10#, Πίνακας 1] 

 

Πίνακας 1: Άρθρα για την προέλευση των προϊόντων 

ΤΙΤΛΟΣ 

PAPER 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

PAPER 

1. A review 

and meta-

analysis of 

country-of-

origin 

research 

Peeter W.J. 

Verlegh, Jan-

Benedict E.M. 

Steenkamp 

1999 Journal of 

Economic 

Psychology 

meta-analysis of 

country of origin 

research,ποσοτική 

ανάλυση, 

οικονοµική 

ανάπτυξη, 

αξιολόγηση 

προϊόντων, 

ποιότητα 

προϊόντων 

2. The effect 

of the 

country-of-

origin image, 

product 

knowledge 

and product 

involvement 

Khosrozadeh 

Shirin, 

Heidarzadeh 

Hanzaee Kambiz 

2011 Chinese 

Business 

Review 

καταναλωτικές 

συµπεριφορές, 

εικόνα χώρας 

προέλευσης, 

γνώση 

προϊόντων,  

ανάµειξη 

προϊόντος 
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on consumer 

purchase 

decisions 

3. 

Synthesizing 

country-of-

origin 

research from 

the last 

decade: Is the 

concept still 

salient in an 

era of global 

brands? 

Julie M. Pharr 2005 Journal of  

Marketing 

Theory and 

Practice 

επιρροή χώρας 

προέλευσης 

προϊόντος, 

δοµικές αλλαγές 

αγορών, 

«πρόδροµοι» 

αξιολόγησης 

προέλευσης 

προϊόντων 

4. Are 

consumers 

really willing 

to pay more 

for a 

favorable 

country 

image? A 

study of 

country-of 

origin effects 

on 

willingness to 

pay 

Nicole 

Koschate-

Fischer, 

Adamantios 

Diamantopoulos, 

Katharina 

Oldenkotte 

2012 The Journal of 

International 

Marketing 

τιµή και 

προέλευση 

προϊόντων, 

willingness to pay 

(WTP), 

εξοικείωση 

µαρκών 

5. The 

automatic 

country-of-

origin effects 

on brand 

judgments 

Scott S. Liu, 

Keith F. Johnson 

2005 The Journal of 

Advertising 

αξιολόγηση 

προϊόντων και 

µαρκών, 

στερεότυπα, 

εικόνα χώρας 

προέλευσης,  
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6. The impact 

of country-of-

origin effects 

on industrial 

buyers’ 

perceptions 

of product 

quality 

Gary S. Insch 2003 Management 

International 

Review 

βιοµηχανικοί 

καταναλωτές, 

διαχωρισµός 

χώρας 

προέλευσης σε 

υποκατηγορίες, 

πείραµα 

7. Country of 

origin: A 

competitive 

advantage? 

Jagdish 

Agrawal, 

Wagner A. 

Kamakura 

1999 International 

Journal of 

Research in 

Marketing 

προέλευση 

προϊόντων και 

ποιότητα, 

προέλευση 

προϊόντων και 

τιµή, ανώτατη 

τιµή-εκπτωτική 

τιµή 

8. Positive vs. 

Negative 

Publicity with 

Advertising. 

An 

application of 

the Synergy 

on Country 

Brand and 

Country-of-

Origin 

Products 

Chang-Dae 

Ham, Chang-

Hoan Cho, Jong 

Woo Jun 

2012 International 

Journal of 

Integrated 

Marketing 

Communications 

διαφήµιση και 

δηµοσιότητα, 

εικόνα χώρας, 

integrated 

marketing 

communication, 

επίδραση 

προέλευση 

προϊόντων βάσει 

προϊοντικής 

κατηγορίας  

9. The effect 

of stereotype 

incongruent 

information 

on country of 

origin. 

Khaled 

Aboulnasr 

2012 International 

Journal of 

Business 

Strategy 

στερεότυπα και 

αξιολόγηση 

προϊόντων, 

στερεότυπα και 

προέλευση 

προϊόντων, 
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Stereotype 

revision 

πληροφορίες για 

προϊόντα και 

αντιλήψεις για 

προέλευση 

προϊόντων 

10. Cultural 

Variations in 

Country of 

Origin 

Effects 

 

Zeynep 

Guerhan-Canli, 

Durairaj 

Maheswaran 

2000 Journal of 

Marketing 

Research 

κουλτούρα και 

προέλευση 

προϊόντων, 

παράδειγµα δυο 

χωρών (Ιαπωνία, 

ΗΠΑ), 

πολιτιστικός 

προσανατολισµός 

 

Πίνακας 2: Βιβλιογραφικές πηγές για την προέλευση των προϊόντων 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1.Strategic Brand 

Management 

Richard H. Elliot, 

Larry Percy 

2009 συσχετισµός χώρας 

ή γεωγραφικής 

περιοχής µε 

προϊόν, εικόνα 

προϊόντος, εικόνα 

χώρας 

2.Brands and 

branding 

Rita Clifton, 

Sameena Ahmad 

2007 εθνική εικόνα 

χωρών, εθνική 

ταυτότητα, 

παγκοσµιοποίηση, 

κυβερνήσεις- 

δηµιουργία εθνικής 

εικόνας 
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2.2 EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 

Έντονη προτίµηση έχει παρατηρηθεί, το τελευταίο διάστηµα, από τους Έλληνες για τα 

ελληνικά προϊόντα. Πρόκειται για µια όλο και διευρυνόµενη τάση µεταξύ των  

καταναλωτών, η οποία άρχισε να µορφοποιείται µετά την εκδήλωση της  οικονοµικής 

κρίσης και να αποκτά ιδιαίτερη ισχύ µε την ωρίµανση των συνεπειών της. Εποχές όπως 

αυτή της δεκαετίας του 1990- που είναι ιδιαίτερα  χαρακτηριστική- κατά την οποία 

ήταν κυρίαρχο στην αντίληψη των  καταναλωτών το περίφηµο «made in ΕU», το οποίο 

σηµατοδοτούσε την ενιαία  ευρωπαϊκή αγορά, φαίνεται πως έχουν παρέλθει. 

Η στροφή στην αγορά ελληνικών προϊόντων είναι τόσο εµφανής ώστε, όπως τονίζει  

πηγή της αγοράς, «ο προσδιορισµός “ευρωπαϊκό” έχει αντικατασταθεί από τη  λέξη 

“ξένο”, µε εµφανή αρνητική χροιά». Το φαινόµενο αυτό συναντάται και  σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες και κινείται σε αντίθετη φορά από την ενοποιηµένη ευρωπαϊκή 

αγορά.  

 

2.2.1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στην επιλογή εγχώριων προϊόντων καταγράφηκε 

στην ετήσια έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου των Αθηνών. Η συγκεκριµένη 

έρευνα διεξάγεται εδώ και έξι χρόνια και είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριµένη τάση 

ανιχνεύεται τόσο έντονα.  

Η νέα αυτή τάση έχει, επίσης παρατηρηθεί, και από την πρώτη διαπανεπιστηµιακή 

έρευνα για τα ελληνικά προϊόντα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο 

Μπαλτά, καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και από τον κ. Προκόπη 

Θεοδωρίδη, επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας. Σκοπός της 

έρευνας ήταν η ανίχνευση της αγοραστικής συµπεριφοράς και των αντιλήψεων των 

καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 1.317 

ατόµων.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα συµπεράσµατα της έρευνας πάνω από 1 στους 3 καταναλωτές, 

και συγκεκριµένα το 36,07%, ξεκίνησε να αγοράζει ελληνικά προϊόντα -υπό την έννοια 

του να τα προτιµά έναντι των εισαγόµενων- εντός του τελευταίου χρόνου. Από το 

παραπάνω ποσοστό το 12,91% έχει στραφεί στα ελληνικά προϊόντα µόλις τους 
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τελευταίους έξι µήνες. Το υπόλοιπο, πάντως, ποσοστό, το 63,93% , αγοράζει ελληνικά 

προϊόντα εδώ και πολλά χρόνια.  

Η επιστροφή στα ελληνικά προϊόντα φαίνεται, µάλιστα, να µην έχει συγκυριακό 

χαρακτήρα.  Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συµµετέχουν στην έρευνα δηλώνει ότι θα 

συνεχίσει να το κάνει για να στηρίξει την ελληνική οικονοµία, παρότι τα ελληνικά 

προϊόντα είναι ακριβότερα από τα εισαγόµενα. 

Το 93% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα συνεχίζουν να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα 

και στο µέλλον, ενώ το 79% δηλώνει ότι στο µέλλον θα αγοράζει ακόµη περισσότερα 

ελληνικά προϊόντα. Η αύξηση των πωλήσεων των ελληνικών προϊόντων φαίνεται ότι 

επαφίεται στον «πατριωτισµό» των Ελλήνων. Οι καταναλωτές µέσα από αυτόν τον 

ιδιότυπο οικονοµικό πατριωτισµό θέλουν κυρίως να στηρίξουν την ελληνική οικονοµία 

(αυτό υποστηρίζει το 83,37% των ερωτώµενων)  και να συµβάλουν στην 

καταπολέµηση της ανεργίας (αποτελεί άποψη του 80,33% των συµµετεχόντων στην 

έρευνα). Μάλιστα, το 86,4% των καταναλωτών όταν βρίσκει ελληνικά προϊόντα τα 

προτιµά από τα εισαγόµενα, αν και το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2012 ήταν 

ελαφρώς υψηλότερο στο 87,24%.  

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάµεσα σε πέντε ορισµούς για το τι 

αντιπροσωπεύει για αυτούς το «Ελληνικό Προϊόν» και το 67,30% επέλεξε τον 

ακόλουθο ορισµό: «Ελληνικό προϊόν είναι το προϊόν που φτιάχνεται από ελληνικούς 

παραγωγικούς συντελεστές». Όπως επισηµαίνουν οι ερευνητές «οι ερωτηθέντες ορθά 

προκρίνουν εκείνον τον ορισµό της ελληνικότητας που συνδέει το προϊόν µε την 

παραγωγή και αποσαφηνίζει άµεσα γιατί το Made in Greece είναι τόσο κρίσιµο για την 

οικονοµία». 

Η στήριξη της χώρας αποτελεί το κυρίαρχο -αν όχι το µοναδικό- κίνητρο των 

καταναλωτών που προτιµούν περισσότερο σήµερα τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση µε 

την προ κρίσης περίοδο. Συγκεκριµένα στην ερώτηση «Για ποιο λόγο προτιµάτε τα 

ελληνικά προϊόντα περισσότερο από ότι κάνατε πριν την κρίση», το 65,70% απαντά ότι 

µε αυτό τον τρόπο θεωρεί πως στηρίζει την Ελλάδα. Από την άλλη µόλις το 13,50% τα 

προτιµά επειδή πιστεύει ότι είναι φθηνότερα. Άλλωστε, όταν οι καταναλωτές 

καλούνται να συγκρίνουν τα ελληνικά προϊόντα µε τα εισαγόµενα, σε σηµαντικό 

ποσοστό, 45,8%, δηλώνουν ότι η τιµή των πρώτων αποτελεί το αδύνατο σηµείο τους. 

Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιµο για το αν θα διατηρηθούν ψηλά στις 
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προτιµήσεις των Ελλήνων καταναλωτών τα εγχώρια προϊόντα, µε δεδοµένη τη συνεχή 

συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος. 

Πρωταρχικό κίνητρο για την επιλογή των ελληνικών προϊόντων είναι ότι οι 

καταναλωτές θεωρούν ότι έτσι στηρίζουν την ελληνική παραγωγή. ∆εύτερος λόγος 

είναι ότι θεωρούν πως τα ελληνικά προϊόντα υπερτερούν σε ποιότητα από τα 

εισαγόµενα, ενώ τρίτος λόγος µε χαρακτηριστικά χαµηλό ποσοστό είναι ότι αγοράζουν 

ελληνικά προϊόντα διότι είναι φθηνότερα από τα εισαγόµενα. 

Παρά την αρνητική επιρροή που δηµιουργεί η τιµή των ελληνικών προϊόντων στις 

αγοραστικές συµπεριφορές, οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να πιστεύουν -

όπως και παλαιότερα- ότι τα ελληνικά προϊόντα υπερέχουν σε ποιότητα έναντι των 

αντίστοιχων εισαγόµενων. Περίπου ένας στους δύο (48,97%) θεωρεί ότι τα ελληνικά 

προϊόντα είναι ασφαλέστερα και το 50,27% ότι είναι πιο ποιοτικά από τα εισαγόµενα. 

Όπως επισηµαίνεται και από τον κ. Μπαλτά, οι καταναλωτές φαίνεται ότι στρέφονται 

στα ελληνικά προϊόντα συνδυάζοντας το ατοµικό συµφέρον (αγοράζουν ποιότητα) και 

το γενικό συµφέρον (στηρίζουν την εθνική οικονοµία). Το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για το «Made in Greece» είναι χρήσιµη εξέλιξη και µπορεί να συµβάλλει 

στην απασχόληση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες οι καταναλωτές προτιµούν τα ελληνικά είδη είναι 

τα φρέσκα τρόφιµα-οπωροκηπευτικά (91%), τα γαλακτοκοµικά (91%), τα 

αρτοσκευάσµατα (84%), τα αναψυκτικά-χυµοί-νερά (75%), τα κρασιά-µπύρες (68%), 

τα κατεψυγµένα και συσκευασµένα τρόφιµα (56% και 57% αντιστοίχως). 

 

2.2.2 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ «ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 

Ως αντίδοτο στην οικονοµική κρίση το κίνηµα "Καταναλώνουµε ό,τι παράγουµε" 

προτρέπει τους Έλληνες να καταναλώνουν προϊόντα εγχώριας παραγωγής, αλλά και 

τους επιχειρηµατίες να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα αγαθά που προσφέρουν. Το 

βασικό σύνθηµα του κινήµατος είναι "Ντύνοµαι, τρώω, κάνω τουρισµό ελληνικά" και 

στόχος του η αλλαγή των συνηθειών µας, η στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και η 

διατήρηση θέσεων εργασίας. Όπως, ορθά τονίζεται, από πολλούς οικονοµολόγους, οι 
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Έλληνες καταναλωτές εισάγουνε την πλειοψηφία των προϊόντων και ενισχύουνε, µε 

αυτόν τον τρόπο, τις πρακτικές αισχροκέρδειας των µεγάλων παγκόσµιων εταιρειών. 

 

Οι καταναλωτές έχουν δύναµη, µπορούνε να µετάσχουνε ενεργά στον αγώνα για να 

προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, να σταµατήσει το κλείσιµο καταστηµάτων, να 

στηριχθούν οι αγρότες, οι παραγωγοί, ο τουρισµός της χώρας. Οι ξένες πολυεθνικές 

εταιρείες έχουν µεγαλύτερη δύναµη προώθησης των προϊόντων τους και γι' αυτό 

καταλήγουν να ελέγχουν, όλο και περισσότερο, το καταναλωτικό κοινό. 

Άποψη πολλών Ελλήνων επιχειρηµατιών και παραγωγών αποτελεί η επιτακτική ανάγκη 

για οργανωµένη επιστροφή στην τοπική και εθνική ανασυγκρότηση. Μέσα από αυτή 

την προσπάθεια, καθίσταται δυνατό να «ανακυκλώνονται» όσο γίνεται περισσότερο τα 

χρήµατα στην Ελλάδα, γιατί έτσι στηρίζεται η ελληνική οικονοµία και ο κοινωνικός 

ιστός. Πολλές φορές, η τιµή παίζει καθοριστικό παράγοντα και επηρεάζει τους 

καταναλωτές, στρέφοντάς τους στην επιλογή ξένων προϊόντων ̇ αυτό όµως αποτελεί 

ένα πρόσκαιρο κέρδος, καθώς οι επιλογές αυτές πλήττουν την ελληνική οικονοµία. 

Αυτήν την πρωτοβουλία ανέλαβαν να στηρίξουν, επτά αλυσίδες σουπερµάρκετ: «ΑΒ 

Βασιλόπουλος, «Σκλαβενίτης», «My Market», «Βερόπουλος», «Θανόπουλος», 

«Γαλαξίας» και «Χαλκιαδάκης».  

 

2.2.3 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ-www.madeingreece.com 

Οι προσπάθειες για τη στήριξη της οικονοµικής κρίσης εντείνονται και µέσω του 

διαδικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η δηµιουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας www.madein-greece.com, που δηµιούργησαν ο 37χρονος µηχανολόγος 

µηχανικός Γιώργος Βλάχος και η δασοπόνος - τεχνολόγος Αθηνά Παπαλέξη, εδώ και 

1,5 χρόνο περίπου. 

Η πλατφόρµα δίνει, µέχρι στιγµής, την ευκαιρία σε περίπου 300 ελληνικές παραγωγικές 

επιχειρήσεις, µε πολύ µικρό κόστος συµµετοχής, να προβάλλουν τα προϊόντα τους 

µέσω διαδικτύου. Μέσω της ιστοσελίδας, οι ξένοι αγοραστές, κυρίως χονδρέµποροι, 

µπορούν να αγοράσουν αυθεντικά ελληνικά προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό. 

Η ιδέα για τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα κυοφορήθηκε λόγω της έλλειψης προώθησης 

των ελληνικών προϊόντων διαδικτυακά. Σε µια εποχή, που το ηλεκτρονικό εµπόριο 
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είναι ένας από τους δυνατότερους παράγοντες συναλλαγών παγκοσµίως, βρέθηκαν 

πολλές µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µην έχουν τη δική τους ιστοσελίδα. 

Στόχος της συγκεκριµένης πλατφόρµας είναι η κατασκευή ενός «εργαλείου», µε το 

οποίο θα παρουσιάζεται το «made in Greece» σε όλο του το µεγαλείο, καλύπτοντας ό,τι 

αφορά την παραγωγή, τη µεταποίηση και τις υπηρεσίες ̇ να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό 

brand name και να καθιερωθεί η αναγραφή στις ετικέτες των προϊόντων «ελληνικής 

προέλευσης». Όπως αναφέρεται και από τον ένα εκ των δυο δηµιουργών, τον κ. Βλάχο, 

επιδίωξή τους αποτελεί η δηµιουργία ενός κινήµατος, ενός ρεύµατος κατανάλωσης 

ελληνικών προϊόντων, και µέσα και έξω από την Ελλάδα. Η επισκεψιµότητα στην πύλη 

των ελληνικών προϊόντων, στο πρώτο εξάµηνο λειτουργίας, ανήλθε σε 170.000 

επισκέπτες, µε το 55% να προέρχεται από το εξωτερικό και το 45% από Ελλάδα. 

 

2.2.4 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αγοράζοντας προϊόντα πολυεθνικών αποδυναµώνονται οι ελληνικές παραγωγές, και 

έτσι επιδεινώνεται η ανεργία και η εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια ενώ παράλληλα 

ενισχύονται οι οικονοµίες ξένων χωρών. Στον αντίποδα, αγοράζοντας ελληνικά 

προϊόντα, αυξάνεται η προσφορά θέσεων εργασίας. Με την αγορά 500 ευρώ ετησίως σε 

ελληνικά προϊόντα,  ένα εκατοµµύριο οικογένειες µπορούν να στηρίξουν 150.000 νέες 

θέσεις εργασίας. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι χώρες µε δυνατή οικονοµία προτιµούν τα δικά τους 

προϊόντα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, αποτελεί η αγοραστική συµπεριφορά των 

Γερµανών, οι οποίοι δείχνουν έντονη προτίµηση στα δικά τους προϊόντα, ακόµα και αν 

είναι ακριβότερα ή χαµηλότερης ποιότητας. Έτσι, οι Γερµανοί θα προτιµήσουν να 

αγοράζουν σπαράγγια γερµανικής παραγωγής µε κόστος τριπλάσιο των ελληνικών και 

ποιότητα σαφώς κατώτερη. 

Οι στρατηγικές, η διαφήµιση και οι τρόποι που εµπορεύονται ξένες εταιρίες-κολοσσοί 

τα δικά τους προϊόντα, έχουν φέρει σε δυσµενή κατάσταση τους Έλληνες παραγωγούς 

και έχουν στρέψει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό στα δικά τους προϊόντα, την ίδια 

στιγµή που οι χώρες αυτές αγοράζουν ελάχιστα εισαγόµενα και ιδιαίτερα ελληνικά.  

Πρέπει να αναβιώσει στην πράξη το γνωστό σύνθηµα του παρελθόντος «ο επιµένων 

ελληνικά». Επιτακτική ανάγκη είναι η τόνωση της ελληνικής παραγωγής και η 

διατήρηση των παλαιών θέσεων εργασίας, καθώς και η δηµιουργία νέων. Άµεση 
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απόρροια των παραπάνω, θα είναι η µείωση του εµπορικού ελλείµµατος, ενώ η 

ανάκαµψη της εγχώριας οικονοµίας θα επιτρέψει και τον πολυπόθητο περιορισµό του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. ∆εν πρόκειται για εθνικιστική προτροπή, αλλά 

ρεαλιστική απάντηση σε µια πρωτόγνωρη ύφεση. 

Οι Έλληνες κατασκευαστές και παραγωγοί οφείλουν από την πλευρά τους να 

εκµεταλλευτούν την ευκαιρία, βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγόµενων αγαθών 

και µειώνοντας στο ελάχιστο τα περιθώρια κέρδους, τη στιγµή µάλιστα που 

επωφελούνται από τον περιορισµό του µισθολογικού κόστους. Έτσι, θα πετύχουν 

αύξηση της κατανάλωσης στο εσωτερικό, αλλά και ενίσχυση των εξαγωγών. Φυσικά, 

δεν µπορούν να παραχθούν όλα τα προϊόντα εντός της χώρας. Πολλά θα 

εξακολουθήσουν να εισάγονται, µε πλέον χαρακτηριστική την περίπτωση της 

ενέργειας, παρότι ακόµη και σε αυτόν τον τοµέα µπορούν να ανατραπούν οι αναλογίες. 

Το βέβαιο είναι πως για πολλά από τα ξένα προϊόντα που καταναλώνουµε, υπάρχουν 

ελληνικά ανάλογης ποιότητας. 

 

 Αν στη διάρκεια ενός έτους κάθε Έλληνας καταναλώσει χίλια ευρώ σε ελληνικά 

προϊόντα αντί ξένων, το όφελος για την ελληνική οικονοµία υπολογίζεται σε 11 δισ. 

ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα επώδυνα µέτρα που καλείται να εφαρµόσει η 

κυβέρνηση. Όχι µόνο θα στηριχθεί έµπρακτα η Ελλάδα, αλλά θα είναι και µια ευκαιρία 

να σταµατήσει η υπερβολική ροπή προς τις εισαγωγές, η οποία, τηρουµένων των 

αναλογιών, παρατηρείται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

 

2.2.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Στο πέρασµα του χρόνου κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν και 

να αποδειχθούν διαχρονικές. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που χάρη στα πρωτοποριακά 

προϊόντα και στις υπηρεσίες που διέθεταν, κατορθώνουν και να προσφέρουν στην 

οικονοµική ζωή του τόπου, αλλά και να καταξιωθούν στη συνείδηση του κόσµου. 

Πολλές από αυτές κατάφεραν όχι µόνο να κυριαρχήσουν στην ελληνική αγορά, αλλά 

και να ξεπεράσουν τα σύνορα της µικρής αυτής χώρας και να µας εκπροσωπήσουν 

επάξια στο εξωτερικό. 
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Παρακάτω θα αναφερθούν κάποια παραδείγµατα επιτυχηµένων ελληνικών εταιρειών, 

οι οποίες καταφέρνουν, κατά τη διάρκεια της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της 

χώρας, να ανταπεξέλθουν και να θεωρούνται πετυχηµένες.  

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ιστορία της εταιρείας Αφοί Βασιλόπουλοι ξεκινάει το 1939, όταν τρία από τα επτά 

αδέρφια της οικογένειας Βασιλόπουλου, αγοράζουν ένα µπακάλικο, θέτοντας 

ουσιαστικά τις βάσεις γι’ αυτό που, αρκετά αργότερα, θα ονοµαζόταν σουπερµάρκετ. 

∆ιψασµένοι για επιτυχία και καινοτοµία, τα τρία αδέρφια θα µετατρέψουν το 

µπακάλικό τους σε ένα εκλεκτό παντοπωλείο µε την επωνυµία Αφοί Βασιλόπουλοι. Το 

κατάστηµα αυτό, που διατηρήθηκε ως το 1966 µε την ίδια επωνυµία, θα αποτελέσει 

σηµείο αναφοράς µεταπολεµικά για την καλή κοινωνία της Αθήνας. 

 

Τη δεκαετία του 1960 οι δυο εκ των αδερφών Βασιλόπουλοι θα ιδρύσουν την Αφοί 

Βασιλόπουλοι ΕΠΕ, ανοίγοντας καταστήµατα στη Βάρκιζα και στην Κηφισιά και ένα 

κατάστηµα self service στο Παλαιό Φάληρο. Η εποχή αυτή αρχίσει να επιτάσσει την 

αντικατάσταση του παντοπωλείου µε ένα πρωτοεµφανιζόµενο τύπο καταστηµάτων, τα 

σουπερµάρκετ. Τα δυο αδέρφια, αντιλαµβανόµενοι την τάση αυτή που επικρατούσε, 

σπεύδουν να ανοίξουν το κατάστηµα που αποτελούσε τοµή στο χώρο του 

λιανεµπορίου, στο Φάρο Ψυχικού. Η «Μητρόπολη», όπως έµελλε να βαφτιστεί το 

παλιότερο κατάστηµα του οµίλου ΑΒ , ήταν ό,τι πιο σύγχρονο και πρωτοποριακό είχε 

να επιδείξει ο κλάδος του σουπερµάρκετ σε όλα τα Βαλκάνια. 

 

Με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών σε θέµατα ποιότητας, 

εξυπηρέτησης και ποικιλίας- εξού και το πετυχηµένο σλόγκαν «και του πουλιού το 

γάλα» - και στοχεύοντας στα µεσαία και ανώτερα στρώµατα του πληθυσµού, ανοίγουν 

και άλλα εννέα καταστήµατα µέχρι το 1989 σε καλές συνοικίες της Αθήνας. 

 

Το 1990 η επέκταση συνεχίζεται και εκτός Αττικής, µε πρώτο κατάστηµα στον Πύργο 

Ηλείας, το οποίο και βραβεύεται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Λιανεµπορίου ως το πιο 

ολοκληρωµένο σουπερµάρκετ της Ευρώπης. 

 

Σήµερα η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η πέµπτη µεγαλύτερη εµπορική επιχείρηση 

της χώρας, µε 201 καταστήµατα και 9.000 εργαζοµένους. Ο ιθύνων νους αυτού του 

οικοδοµήµατος, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ανταγωνιστή της πρώτης γενιάς των 
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επιχειρηµατιών του κλάδου ως «πρότυπο του ελληνικού λιανεµπορίου», ο Γεράσιµος 

Βασιλόπουλος πρωτοπόρησε, για ακόµα µια φορά, ιδρύοντας την «Τράπεζα 

Τροφίµων», ίδρυµα για την καταπολέµηση της πείνας και τον περιορισµό της 

σπατάλης, στο έργο της οποίας συνδράµουν σήµερα περισσότερες από 200 

επιχειρήσεις. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το προηγούµενο έτος η εταιρεία, ύστερα από πολύµηνη 

προετοιµασία, προώθησε την καµπάνια «73 χρόνια στηρίζουµε τον Έλληνα 

παραγωγό». Μέσα από αυτήν, δόθηκε η ευκαιρία στους καταναλωτές να γνωρίσουν  

µερικούς από τους παραγωγούς, µε τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία εδώ και 

δεκαετίες και που φροντίζουν καθηµερινά να εφοδιάζουν τα ΑΒ µε εξαιρετικά 

ελληνικά προϊόντα από κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει αυτήν 

την καµπάνια µε ένα ακόµα πρόγραµµα το «ΦΘΗΝΟΠΟΛΥ» που προωθεί µια σειρά 

ελληνικών προϊόντων προσφέροντας στους καταναλωτές µια µεγάλη ποικιλία αγαθών 

σε εκπτωτικές τιµές. 

 

Η εταιρεία µε το συνδυασµό των δυο αυτών προγραµµάτων αποδεικνύει ότι οι 

ενέργειές της έχουν συνέχεια στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές σε αυτήν τη 

δύσκολη περίοδο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την ποιότητα των ελληνικών 

προϊόντων, στηρίζει την ελληνική οικονοµία και αναδεικνύει τις αξίες που 

ενστερνίζεται και η ίδια όπως η ελληνικότητα, παράδοση, ποιότητα, εµπιστοσύνη, 

συνεργασία αλλά και σεβασµό στο συνάνθρωπο. 

 

ΕΒΓΑ 

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1930 θα αρχίσει να κάνει τα πρώτα της δειλά βήµατα η 

ελληνική γαλακτοβιοµηχανία. Σηµαντικότερος εκφραστής αυτής της προσπάθειας 

υπήρξε αναµφίβολα η Εθνική Βιοµηχανία Γάλακτος, η γνωστή σε όλους µας ΕΒΓΑ. 

 

Η ΕΒΓΑ ιδρύθηκε το 1934 από τους αδερφούς Σουράπα, από την Τρίπολη, συνολικά 

έξι αδέρφια, εκ των οποίων τα τέσσερα µετανάστευσαν στο Σικάγο της Αµερικής. Στην 

Αµερική, λοιπόν, όπου το παγωτό έχει ήδη κάνει την εµφάνισή του στις αρχές του 

αιώνα από Ιταλούς πλανόδιους πωλητές, τα τέσσερα αδέρφια θα εργαστούν σκληρά, θα 

αποκτήσουν εµπειρίες και θα επιστρέψουν στα πάτρα εδάφη γεµάτοι ιδέες. 
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Έχοντας πια αποκτήσει κάποια σχετική οικονοµική επιφάνεια, τα έξι αδέρφια 

αποφασίζουν να ανεγείρουν το πρώτο στην ελληνική αγορά εργοστάσιο παστεριωµένου 

γάλακτος. Το εργοστάσιο, συνολικής έκτασης 10.000 τ.µ., χτίζεται στην περιοχή του 

Βοτανικού, όπου βρίσκεται µέχρι και σήµερα, ενώ το κόστος του φθάνει σε 

δυσθεώρητα, για τα δεδοµένα της εποχής, ύψη ξεπερνώντας κατά πολύ τα 35 

εκατοµµύρια δραχµές. 

 

Ένα χρόνο αργότερα, το 1935, τα πρώτα προϊόντα της Εθνικής Βιοµηχανίας Γάλακτος, 

όπως ήταν το αρχικό όνοµά της, κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η νεοσύστατη 

επιχείρηση από την πρώτη σχεδόν στιγµή πέρασε στην κερδοφορία.  Η φήµη της 

απογειώθηκε το 1936, όταν παρήγαγε το παγωτό ξυλάκι, που ήταν και αυτό που της 

χάρισε και την πρώτη της ευρεσιτεχνία .  

 

Στη συνέχεια, η εταιρεία αλλάζει όνοµα και το «Εθνική» αντικαθίσταται από το 

«Ελληνική». Παρουσιάζει διάφορες καινοτοµίες, όπως παγωτό και γιαούρτι σε 

πλαστική συσκευασία και επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους, όπως στη 

σοκολατοποιία. 

 

Το 1964 αποτελεί χρονιά- σταθµό στην εξέλιξη της συσκευασίας του γάλακτος στην 

ελληνική αγορά. Τότε, η ΕΒΓΑ γίνεται η πρώτη βιοµηχανία - και ανάµεσα στις πρώτες 

σε όλη την Ευρώπη- που αλλάζει τη συσκευασία του γάλακτος από γυάλινη σε 

πλαστική µιας χρήσης. Έκτοτε η Ελληνική Εταιρεία Γάλακτος και Αλεύρου, όπως θα 

µετονοµαστεί στα τέλη του 20ου αιώνα λόγω της επέκτασής της στα κατεψυγµένα 

αρτοσκευάσµατα, θα αλλάξει χέρια δύο φορές, καταλήγοντας το 1988 στον όµιλο 

εταιρειών Φιλίππου. 

 

 Έως και σήµερα, η εταιρεία έχει προβεί σε συγχωνεύσεις (µε την εταιρεία παραγωγής 

κρουασάν Folie), εξαγορές και νέες επενδύσεις. Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση 

υψηλής ποιότητας προϊόντων και της αξιοπιστίας της. 

 

ΦΙΞ 

Η µπύρα Φιξ είναι η πρώτη ελληνική µπύρα. Η ιστορική µπύρα πρωτοεµφανίστηκε το 

1864 και κέρδισε την προτίµηση του ελληνικού κοινού, µέχρι το 1982, όταν εξαιτίας 



26 
 

µιας σειράς εσφαλµένων χειρισµών, βρέθηκε στο περιθώριο και ανεστάλη η παραγωγή 

της. 

 

Ο Ιωάννης Φιξ ήρθε στην Ελλάδα το 1833, µετά από προτροπή του βασιλιά Όθωνα, µε 

σκοπό να τονιστεί η εγχώρια βιοµηχανία.  Ο Φιξ δηµιούργησε δυο µικρές ζυθοποιίες 

και έτσι ενέπνευσε και άλλους συµπατριώτες του να ασχοληθούνε µε το ίδιο 

αντικείµενο. Η οικογένεια Φιξ, όµως, που είχε την εύνοια του βασιλιά και είχε 

αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο διανοµής των προϊόντων της, ήταν ιδιαιτέρως 

ανταγωνιστική.  

 

Το 1983, τη σκυτάλη αναλαµβάνει ο Κάρολος Φιξ, γιος του ιδρυτή, ο οποίος και 

µεταφέρει το εργοστάσιο σε άλλη τοποθεσία, στη Λεωφόρο Συγγρού. Η αυξηµένη 

παραγωγική δυναµικότητα του νέου εργοστασίου, το οποίο προσέφερε εργασία σε 

τουλάχιστον 5.000 άτοµα, θα καταστήσει τη µπύρα Φιξ κυρίαρχη σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Χαρακτηριστικά, πάνω από 200 καταστήµατα διέθεταν αποκλειστικά την 

εν λόγω µπύρα, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να εξάγεται, σε φιάλες και βαρέλια, στο 

εξωτερικό.  

 

Μέχρι τη δεκαετία του 1950, η Φιξ, που εν τω µεταξύ έχει αποσπάσει πληθώρα 

βραβείων και τιµητικών διακρίσεων, έχει καταστεί συνώνυµη της µπύρας στην Ελλάδα. 

Το ιδιότυπο µονοπώλιο που απολαµβάνει για αρκετές δεκαετίες, έχει µετατρέψει την 

εταιρεία, τη διοίκηση της οποίας έχει πλέον αναλάβει ο Κάρολος Φιξ ο νεότερος, σε 

ένα πραγµατικό κολοσσό. 

 

Ξεκίνησε όµως µια σειρά διαµαρτυριών εκ µέρους των λιανοπωλητών, οι οποίοι 

κατήγγειλαν την εταιρεία Φιξ για υιοθέτηση εκβιαστικών πρακτικών ώστε να 

προωθήσει τα προϊόντα της. Έτσι, η τότε κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου  δίνει το 

πράσινο φως για την ίδρυση δυο ακόµα ζυθοποιείων. Μία από αυτές ήταν η ολλανδική 

Heineken, η οποία παράγει την Amstel. Σύντοµα η εταιρεία αυτή θα εκτοπίσει τη Φιξ 

από την πρώτη θέση. 

 

Η µπύρα Φιξ, λόγω και κάποιων αρνητικών πολιτικών περιστατικών, µπαίνει σταθερά 

σε τροχιά απαξίωσης και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 το εργοστάσιο 

εγκαταλείπεται. Η ζυθοποιία Φιξ δε µπορεί πλέον να αντιµετωπίσει τον διαρκώς 

αυξανόµενο ανταγωνισµό και, φορτωµένη µε δάνεια, κηρύσσει πτώχευση το 1983. 
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Το 1995 επιχειρείται η επανεµφάνιση της Φιξ από την εταιρεία Κουρτάκη ̇ προσκρούει 

όµως στην οικογένεια Φιξ, που ξεκινά δικαστική µάχη, την οποία και κερδίζει. Σήµερα, 

στην εποχή της παντοδυναµίας του οµίλου Heineken (ελέγχει το 80% της αγοράς 

µπύρας στην Ελλάδα), η εταιρεία Χήτος εξαγόρασε το εµπορικό σήµα της Φιξ και 

αισιοδοξεί ότι, αυτήν τη φορά, θα καταφέρει να αναγεννήσει το µύθο και να σταθεί µε 

αξιώσεις σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. 

 

Για την προβολή της µπύρας Φιξ κατά την επανείσοδό της, δηµιουργήθηκε ένα βίντεο 

το οποίο τονίζει την ελληνικότητα του προϊόντος και ότι µε την επιλογή της 

συγκεκριµένης µπύρας στηρίζεται, εµπράκτως, και η Ελλάδα.  

 

Οι τρεις παραπάνω ελληνικές εταιρείες αποδεικνύουν ότι η επιτυχία των ελληνικών 

εταιρειών, και κατ’ επέκταση των ελληνικών προϊόντων, µπορεί να επιτευχθεί και να 

συνεχιστεί και σε τέτοιες δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Βασική προϋπόθεση γι’ 

αυτήν την επιτυχία αποτελεί η συνεχής προσπάθεια για παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων, η πίστη στο ελληνικό προϊόν και η δηµιουργία αισθήµατος εµπιστοσύνης 

στο καταναλωτικό κοινό. Έτσι καθίσταται δυνατό για πολλές ελληνικές εταιρείες να 

επιτύχουν και στην Ελλάδα αλλά και σε ξένες αγορές. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Η έντονη ανάπτυξη των εγχώριων προϊόντων τα τελευταία χρόνια καθώς και η αύξηση 

της κατανάλωσής τους καθιστά τη µελέτη τους ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Παλαιότερα, η 

προτίµηση των ελληνικών προϊόντων ήταν πιο περιορισµένη. Η αλλαγή της στάσης 

αυτής δικαιολογεί το αυξηµένο ενδιαφέρον για να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήµατα 

όπως: ποιοι παράγοντες οδηγούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη των εν λόγω 

προϊόντων από το καταναλωτικό κοινό, µε ποια κριτήρια οι καταναλωτές τα επιλέγουν, 

είναι περιστασιακή η αλλαγή της στάσης αυτής ή όχι. 

Ο βασικός στόχος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης του ελληνικού καταναλωτικού 

κοινού απέναντι στα ελληνικά προϊόντα και η εξέταση των κριτηρίων για τη 

διαµόρφωση της στάσης αυτής. 

 

3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το σχέδιο έρευνας είναι το πλαίσιο εργασίας το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή 

και ανάλυση των στοιχείων της έρευνας. Τα  σχέδια έρευνας µπορούν να οµαδοποιηθούν 

σε τρεις κατηγορίες: εξερευνητικές έρευνες αγοράς, περιγραφικές και αιτιολογικές 

(Σταθακόπουλος, 2001). 

 

Στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιείται η περιγραφική έρευνα αγοράς µε σκοπό τη 

σκιαγράφηση των καταναλωτών και τους λόγους των προτιµήσεών τους. 

 

3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι συλλογής δεδοµένων: συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, η 

οποία πραγµατοποιείται κάθε φορά για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος 

ή συλλογή δευτερογενών δεδοµένων, κατά την οποία χρησιµοποιούνται στοιχεία που 

προϋπάρχουν από άλλες έρευνες. (Parasuraman, Grewal και Krishnan, 2004).  
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Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιηθήκαν πρωτογενή δεδοµένα λόγω της έλλειψης ήδη 

υπαρχόντων δεδοµένων από παλαιότερες έρευνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

επικαιρότητα του θέµατος. 

  

Αναφορικά µε το είδος της έρευνας, αυτό που επιλέχθηκε εκ των δυο (ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα) είναι η ποιοτική έρευνα. Οι ποσοτικές έρευνες αναλύουν την 

ποσότητα εµφάνισης του φαινοµένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται στο 

είδος, στο συγκεκριµένο χαρακτήρα του φαινοµένου (Kvale, 1996). Επικρατεί µια 

διαµάχη για το ποια έρευνα θεωρείται καταλληλότερη και πληρέστερη. Η ιδανική και 

σωστή έρευνα είναι αυτή που είναι περισσότερο εφάµιλλη µε τους σκοπούς της έρευνας 

και µπορεί να αντλήσει τις σωστές πληροφορίες θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Η ποσοτική έρευνα θεωρείται από πολλούς επιστηµονικά πιο αντικειµενική σε σχέση 

µε την ποιοτική, καθώς προσφέρει στατιστικά αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα οφέλη της 

έρευνας αυτής είναι η δόµηση που την χαρακτηρίζει όπως επίσης και η 

αποστασιοποίηση του ερευνητή, καθότι δε µπορεί να «καθοδηγήσει» τον ερωτώµενο 

(Τσιώλης, 2011). 

 

Αντιθέτως, η ποιοτική έρευνα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η απόκτηση της γνώσης 

για τους ανθρώπους είναι αδύνατη χωρίς την περιγραφή των εµπειριών τους, όπως οι 

ίδιοι τις βιώνουν και τις ορίζουν  (Polit και Hungler, 1991). 

 

Το είδος της έρευνας αυτής εξετάζει κυρίως στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες. Ο ρόλος του 

ερευνητή είναι ενεργός, διότι οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας απαιτούν τη χρήση όλων 

εκείνων των στοιχείων που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από ερωτώµενους, απορίες, 

τρόπος απαντήσεων. Λόγω της προσωπικής επαφής ερευνητή- ερωτώµενου, δίνεται η 

δυνατότητα να διερευνηθεί το θέµα σε βάθος. Στο τέλος, ο ερευνητής αναλαµβάνει να 

συνδυάσει µε ένα λογικό τρόπο δεδοµένα, στοιχεία και καταστάσεις ώστε να καταλήξει 

σε ένα συµπέρασµα από τα όσα παρατηρεί. Η έρευνα αυτή εξετάζει τις συµπεριφορές 

των ανθρώπων και το πώς ερµηνεύουν οι ίδιοι τα φαινόµενα στο φυσικό τους 

περιβάλλον ̇ ουσιαστικά, η ποιοτική έρευνα δηµιουργεί θεωρία (Eisner, 1991). 

 

Στις ποιοτικές έρευνες, τις περισσότερες φορές λαµβάνεται υπόψη και η 

υποκειµενικότητα του ερευνητή, όσο και αν γίνεται προσπάθεια για µια πλήρως 
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αντικειµενική διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, υπάρχει µεγάλη επιρροή και από την 

κουλτούρα- πολιτισµό του ερευνητή. Ο ερευνητής καλείται να ερµηνεύσει τα δεδοµένα 

που έχουν συλλεχθεί και να αναδείξει τα τελικά συµπεράσµατα, χρησιµοποιώντας τις 

παρατηρήσεις του. Εξέχουσα βαρύτητα στις ποιοτικές έρευνες έχει η κρίση του 

ερευνητή και όσων διαβάσουν την έρευνα. Πάντοτε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας 

αποτελούν αφετηρία για µια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών µεθοδολογικών 

προσπαθειών, γιατί τα ζητήµατα προς µελέτη και ανάλυση δε σταµατούν να υφίστανται 

και τα αποτελέσµατά τους θέτουν συνεχείς προβληµατισµούς στους ερευνητές (Eisner, 

1991). 

 

3.4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Πιο συγκεκριµένα, η µέθοδος ποιοτικής έρευνας που θα ακολουθηθεί είναι το πλέγµα 

του ρεπερτορίου (repertory grid). Υπάρχει πληθώρα τεχνικών ανάλυσης για ποιοτικές 

έρευνες ̇ οι τεχνικές αυτές ποικίλουν ανάλογα µε τη βαθµό δόµησης, τον αριθµό των 

ερωτώµενων, το βαθµό συµµετοχής του ερευνητή. Η χρήση του πλέγµατος του 

ρεπερτορίου θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη για την παρούσα έρευνα. 

 

Η ανάλυση του πλέγµατος του ρεπερτορίου είναι ιδανική για την εξέταση των 

πεποιθήσεων των καταναλωτών όσον αφορά την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών και 

για την εξακρίβωση πιθανών κρυφών αναγκών τους. Αναπτύχθηκε από τον George 

Kelly, το 1955, και βασίστηκε στη θεωρία της προσωπικής δόµησης (Personal 

Construct Theory). Η βασική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι η παροµοίωση του 

ανθρώπου µε επιστήµονα. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, κάθε άνθρωπος δηµιουργεί ένα 

δικό του µοντέλο του κόσµου (όπως ο επιστήµονας δηµιουργεί θεωρία), ενεργεί 

στηριζόµενος στη βάση του δικού του µοντέλου (όπως ο επιστήµονας πειραµατίζεται 

για να εξετάσει τη θεωρία), και στη συνέχεια τροποποιεί το µοντέλο που κατασκεύασε 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών του (όπως ο επιστήµονας χρησιµοποιεί 

δεδοµένα  από το πείραµα για να τροποποιήσει τη θεωρία) (Fransella,  Bell, και 

Bannister, 2004). 

 

Το πλέγµα του ρεπερτορίου υπερέχει ως προς τις υπόλοιπες µεθόδους διότι ο ρόλος του 

ερευνητή είναι περιορισµένος µε αποτέλεσµα οι απόψεις του ερωτώµενου να είναι 

λιγότερο ευαίσθητες σε πιθανή εξωτερική επίδραση από τον ερευνητή (Fransella,  Bell, 

και Bannister, 2004). 
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Η τεχνική αυτή αποτελείται από τα στοιχεία (elements), ένα σύνολο παρατηρήσεων 

µιας ατοµικής σκέψης, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει έννοιες και τιµές, και από τα 

κατασκευάσµατα (constructs), συγκεκριµένα κριτήρια που αξιολογούν τα παραπάνω 

στοιχεία (Jankowicz, 2003). 

 

Για τη δηµιουργία του πλέγµατος του ρεπερτορίου, τα στοιχεία αποτυπώνονται σε 

κατακόρυφες στήλες, ο αριθµός των οποίων εξαρτάται από τον αριθµό των 

χρησιµοποιούµενων στοιχείων, και τα κατασκευάσµατα αποτυπώνονται σε οριζόντιες 

γραµµές. Ο αριθµός των γραµµών δεν είναι προκαθορισµένος εξαρχής αλλά προκύπτει 

συνήθως µε βασικό γνώµονα την επαρκή σύγκριση όλων των στοιχείων, ώστε τα 

αποτελέσµατα να είναι ολοκληρωµένα και πιο αντικειµενικά. Οι στήλες και οι γραµµές 

χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν την αξιολόγηση του αντικειµένου της έρευνας, 

συνήθως σε 5-βάθµια ή 7-βάθµια κλίµακα. 

 

Η διαδικασία περάτωσης της τεχνικής αυτής στηρίζεται στην παρουσίαση κάποιων 

µαρκών συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών και στη συνέχεια στη 

σύγκριση των µαρκών αυτών µεταξύ τους (Jankowicz, 2003). 

 

Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να αποφασιστεί είναι η κατηγορία προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Στην προκείµενη έρευνα , καθότι στόχος είναι η εξέταση ελληνικών 

προϊόντων, η κατηγορία η οποία θα επιλεγεί, πρέπει σαφώς να περιλαµβάνει αρκετές 

ελληνικές µάρκες. Για τον παραπάνω λόγο, προτιµήθηκε η κατηγορία των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

 

Χρησιµοποιήθηκαν έξι µάρκες για την έρευνα, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι 

ελληνικές (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΕΒΓΑ, ΦΑΓΕ, ΚΟΥΚΑΚΗ) και οι υπόλοιπες δυο όχι (∆ΕΛΤΑ 

και ΑΓΝΟ). Οι δυο τελευταίες µάρκες επιλέχθηκαν για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

ερωτώµενοι γνωρίζουν τις ελληνικές µάρκες και αν αυτό αποτελεί κριτήριο για την 

αγορά ενός προϊόντος εις βάρους ενός αντίστοιχου µη ελληνικού. 

 

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η έρευνα είναι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί 

φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Οι περιπτώσεις διερεύνησης είναι 

περιορισµένες λόγω του είδος της έρευνας (ποιοτική) που έχει επιλεχθεί.  
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Αρχικά, οι ερωτώµενοι χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες προκειµένου να είναι πιο 

εύκολα διαχειρίσιµες από τον ερευνητή. Ανάλογα µε τον αριθµό των µαρκών -στην 

προκειµένη περίπτωση έξι- δηµιουργούνται και τόσες κάρτες, οι οποίες και θα 

αριθµηθούν. Κάθε αριθµηµένη µάρκα τοποθετείται στο σχήµα που δηµιουργείται για 

την αποτύπωση των αποτελεσµάτων, στο επάνω µέρος των στηλών.  

 

Σε κάθε οµάδα δίνονται έξι κάρτες µε τις προαναφερθείσες µάρκες (τα στοιχεία) και 

στη συνέχεια επιλέγονται τρεις. Κάθε µέλος της οµάδας καλείται να εκφέρει την άποψή 

του για κάποια στοιχεία των προϊόντων, µε απώτερο σκοπό να προσδιοριστεί η 

ικανοποίηση, ή όχι, που λαµβάνει από τα προϊόντα. Συγκρίνει, δηλαδή, µια πτυχή των 

προϊόντων και αιτιολογεί την επιλογή των δυο έναντι του τρίτου για κατανάλωση. 

 

Με τον παραπάνω τρόπο δηµιουργούνται τα κατασκευάσµατα, τα οποία και 

αποτυπώνονται και σε σχήµα (πίνακα) για να είναι πιο εύκολη η διεξαγωγή των 

αποτελεσµάτων στο τέλος. Επειδή κάθε ερωτώµενος καλείται να συγκρίνει δυο µάρκες 

έναντι της τρίτης, στον πίνακα αυτό και στην αρχή του, θα τοποθετηθεί στη µία στήλη 

αριστερά ο χαρακτηρισµός «παρόµοια ζευγάρια» και στην ίδια σειρά, µετά την 

αποτύπωση των µαρκών, θα δηµιουργηθεί και µια στήλη ακόµα, χαρακτηριζόµενη ως 

«µεµονωµένα στοιχεία». 

 

Στη στήλη «παρόµοια ζευγάρια» ουσιαστικά αναφέρονται οι δυο µάρκες που θα 

προτιµηθούν. Για το λόγο αυτό κάτω από αυτή τη στήλη αναγράφεται ο χαρακτηρισµός 

«ποιοτικές». Αντίστοιχα, κάτω από τη στήλη «µεµονωµένα στοιχεία» θα γραφτεί ο 

χαρακτηρισµός «πρόχειρη». Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το τρίτο προϊόν, το οποίο ο 

ερωτώµενος απέρριψε σε σχέση µε τα υπόλοιπα δυο. 

 

Έπειτα, κάθε µάρκα αξιολογείται µε µια τιµή, βάσει της κλίµακας που θα προτιµηθεί. 

Σε αυτήν την έρευνα θα χρησιµοποιηθεί η 5-βάθµια κλίµακα, εποµένως όλες οι µάρκες 

θα βαθµολογούνται από 1 έως 5.  Έστω ότι ο βαθµός 1 χαρακτηρίζει την πιο ισχυρή 

προτίµηση για ένα προϊόν και ο βαθµός 5 την απόρριψη. Στην περίπτωση αυτή, 

βαθµολογίες 1 και 2 θα αντιπροσωπεύουν την περιγραφή των «παρόµοιων ζευγαριών», 

δηλαδή τις ποιοτικές µάρκες. Αντίθετα, βαθµολογίες 4 και 5 θα αντιπροσωπεύουν τον 

τίτλο των «µεµονωµένων στοιχείων». 

 



33 
 

Έτσι στον πίνακα σηµειώνονται οι τρεις µάρκες που συγκρίθηκαν (σηµειώνοντας, για 

παράδειγµα, ένα Χ κάτω από τις στήλες των αντίστοιχων µαρκών) και στη συνέχεια 

βαθµολογούνται µε βάση την αξιολόγηση των ερωτώµενων. 

 

Στη συνέχεια επιλέγεται ένα διαφορετικό σύνολο τριών καρτών και επαναλαµβάνεται η 

προηγούµενη διαδικασία. Έπειτα, πραγµατοποιούνται διάφοροι συνδυασµοί στοιχείων 

(διαφορετικές τριάδες), οι οποίοι σταµατάνε όταν οι ερωτώµενοι πλέον δεν έχουν να 

προσθέσουν άλλους χαρακτηρισµούς στις τριάδες σύγκρισης των µαρκών. Αφού έχουν 

ολοκληρωθεί όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί τριάδων αναγράφονται σε ένα πίνακα και 

αυτοί.  

 

Έτσι έχουν δηµιουργηθεί τα κατασκευάσµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 

συµπεριφοριστικές πτυχές της ικανοποίησης του καταναλωτή. Απαιτείται εξέχουσα 

προσοχή από τον ερευνητή, καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε να µην ασκήσει κάποια 

επιρροή στις σκέψεις των ερωτώµενων µε την υποβολή προτάσεων-κατασκευασµάτων. 

Σαφώς, είναι αναγκαία κάποια επεξήγηση των κατασκευασµάτων από τον ερευνητή, 

χωρίς όµως παρεµβάσεις που να προκαλούν αλλαγή της έννοιάς του. 

 

Αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανές τριάδες σύγκρισης, στο τέλος αξιολογείται από 

τους ερωτώµενους η συνολική ικανοποίηση που λαµβάνουν από την κατανάλωση των 

προϊόντων και βαθµολογείται βάσει της κλίµακας. 

 

Μόλις απαριθµηθούν τα κατασκευάσµατα ως προς τα στοιχεία (µάρκες) τότε είναι 

δυνατό να ξεκινήσει η τελική ανάλυση µε τη χρήση των συνολικών βαθµολογήσεων. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 14 φοιτητές του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας, οι οποίοι 

βρίσκονται σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι περιπτώσεις διερεύνησης 

ήταν περιορισµένες, παρόλα ταύτα, θεωρήθηκε ικανοποιητικός ο αριθµός αυτός, 

εφόσον η έρευνα είναι ποιοτική. 

 

Σκοπός της ποιοτικής έρευνας δεν είναι να εστιάσει στο γενικό και αντικειµενικό, αλλά 

στο ειδικό και συγκεκριµένο. Έτσι λοιπόν, το είδος της έρευνας αυτής δε στοχεύει σε 

µεγάλο ποσοτικά δείγµα ούτε σε αντικειµενική και τυχαία δειγµατοληψία. Σύµφωνα µε 

τις Morse και Field, η ποιοτική δειγµατοληψία βασίζεται σε δυο κανόνες: της 

καταλληλότητας και της επάρκειας. ∆ηλαδή, για την ποιοτική έρευνα το δείγµα θα 

πρέπει να είναι κατάλληλο για την ερµηνεία του φαινοµένου και θα πρέπει να είναι 

επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά σε παροχή ποιοτικών πληροφοριών που θα επιτρέψουν 

να επιτευχθεί η έννοια του κορεσµού, αναφορικά µε τις πληροφορίες για το υπό έρευνα 

φαινόµενο. 

 

Συµπεραίνεται λοιπόν ότι στην ποιοτική έρευνα το δείγµα δε χρειάζεται να είναι 

ποσοτικά µεγάλο για τη διεξαγωγή έγκυρης έρευνας. Συνήθως αφορά σε διψήφιο ή 

ακόµα και σε µονοψήφιο αριθµό. Ένα µεγάλο δείγµα δεν εξυπηρετεί τους στόχους της 

ποιοτικής έρευνας. Αντιθέτως, ένα µεγάλο δείγµα συνήθως λειτουργεί αρνητικά για την 

εγκυρότητα της ποιοτικής έρευνας, αφού µέσα στο µεγάλο αριθµό των συµµετεχόντων 

χάνονται τα υποκειµενικά και εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά, τα οποία θέλει να 

κατανοήσει η ποιοτική έρευνα.  

 

Από τους 14 ερωτηθέντες, έχουν συµπληρωθεί τα δηµογραφικά στοιχεία για τους 13 

συµµετέχοντες. Μια περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε στη δήλωση των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. 

 

 

 

 



 

4.1.1 ΦΥΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

 

Από τους 13 φοιτητές εποµένως

Η αντίστοιχη αναλογία σε ποσοστά

τη συντριπτική πλειοψηφία

συµπεριλαµβάνεται σαφώς και

ανταποκρίθηκε, αναφορικά µε

 

Πίνακας 3: Κατανοµή

Φύλο 

Άνδρες 

Γυναίκες 

Ελλιπείς τιµές 

Σύνολο 

 

   ∆ιάγραµµα 1:Κατανοµή

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

φοιτητές εποµένως, οι 11 ανήκαν στο θηλυκό φύλο και οι 2 

αναλογία σε ποσοστά εκφράζεται ως 78,5% γυναίκες, που αποτελούν

πλειοψηφία, και 14,3% άνδρες. Στη διεξαγωγή των

συµπεριλαµβάνεται σαφώς και µια ελλιπή τιµή, καθώς µια περίπτωση

αναφορικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία. 

Πίνακας 3: Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει φύλου

Συχνότητα Ποσοστιαία συχνότητα

2 14,3 % 

11 78,5 % 

1 7,2 % 

14 100% 

Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει φύλου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
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οι 2 στο αρσενικό. 

γυναίκες που αποτελούν και 

διεξαγωγή των ποσοστών 

περίπτωση µελέτης δεν 

βάσει φύλου 

Ποσοστιαία συχνότητα 

 

φύλου 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ



 

4.1.2 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

 

Η επόµενη κατανοµή δείγµατος που ακολουθεί γίνεται βάσει του επιπέδου των 

σπουδών των ερωτηθέντων ̇ διευκρινίζεται αν οι φοιτητές

έρευνα, βρίσκονται στο προπτυχιακό

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω

προπτυχιακό επίπεδο, ενώ οι

βρίσκονται σε µεταπτυχιακό επίπεδο

 

Πίνακας 4: Κατανοµή

Επίπεδο σπουδών 

Προπτυχιακό επίπεδο 

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

Ελλιπείς τιµές 

Σύνολο 

 

∆ιάγραµµα 2: Κατανοµή περιπτώσεων

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η επόµενη κατανοµή δείγµατος που ακολουθεί γίνεται βάσει του επιπέδου των 

σπουδών των ερωτηθέντων ̇ διευκρινίζεται αν οι φοιτητές, που συµµετείχαν

βρίσκονται στο προπτυχιακό ή στο µεταπτυχιακό επίπεδο των σπουδών

και στον παρακάτω πίνακα, οι 10 συµµετέχοντες βρίσκονται

επίπεδο ενώ οι υπόλοιποι 3 είναι ήδη κάτοχοι κάποιου

µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει επιπέδου σπουδών

Συχνότητα Ποσοστιαία συχνότητα

10 71,4 % 

3 21,4 % 

1 7,2 % 

14 100 % 

Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει επιπέδου σπουδών

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η επόµενη κατανοµή δείγµατος που ακολουθεί γίνεται βάσει του επιπέδου των 

που συµµετείχαν στην 

επίπεδο των σπουδών τους. 

συµµετέχοντες βρίσκονται σε 

κάτοχοι κάποιου πτυχίου και 

επιπέδου σπουδών 

Ποσοστιαία συχνότητα 

 

σπουδών 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ



 

4.1.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Τέλος, η ακολουθούσα κατανοµή

προκειµένη έρευνα κυµαίνεται

κατανοµής βάσει ηλικίας ταυτίζεται

επιπέδου σπουδών ̇ αυτό συµβαίνει διότι στο προπτυχιακό επίπεδο όλοι οι ερωτώµενοι 

είναι φοιτητές για πρώτη φορά

συγκεκριµένα, όλοι οι συµµετέχοντες

τους και γι αυτό συµπίπτουν

κάτοχοι κάποιου πτυχίου και για

Πίνακας 5: Κατανοµή

Ηλικία 

20-25 

25-30 

Ελλιπείς τιµές 

Σύνολο 

 

 

∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ακολουθούσα κατανοµή γίνεται βάσει της ηλικίας. Το ηλικιακό

έρευνα κυµαίνεται από 20 έως 26 ετών. Όπως φαίνεται

ηλικίας ταυτίζεται στα ποσοστά µε τον πίνακα κατανοµής

επιπέδου σπουδών ̇ αυτό συµβαίνει διότι στο προπτυχιακό επίπεδο όλοι οι ερωτώµενοι 

για πρώτη φορά και δεν είναι κάτοχοι κάποιου άλλου

όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα βρίσκονται στο 3ο έτος

αυτό συµπίπτουν και οι ηλικίες. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές

πτυχίου και για αυτό το λόγο οι ηλικίες τους είναι πάνω από

 

Πίνακας 5: Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει ηλικίας

Συχνότητα Ποσοστιαία συχνότητα

10 71,4 % 

3 21,4 % 

1 7,2 % 

14 100 % 

: Κατανοµή περιπτώσεων διερεύνησης βάσει ηλικίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

20-25 ΕΤΩΝ

25-30 ΕΤΩΝ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Το ηλικιακό φάσµα στην 

Όπως φαίνεται, ο πίνακας 

πίνακα κατανοµής βάσει του 

επιπέδου σπουδών ̇ αυτό συµβαίνει διότι στο προπτυχιακό επίπεδο όλοι οι ερωτώµενοι 

κάποιου άλλου τίτλου. Πιο 

έτος των σπουδών 

µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι ήδη 

είναι πάνω από 25 ετών. 

βάσει ηλικίας 

Ποσοστιαία συχνότητα 

 

βάσει ηλικίας 

25 ΕΤΩΝ

30 ΕΤΩΝ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
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4.2 ΕΡΕΥΝΑ 

 

Κατόπιν επεξήγησης της µεθόδου έρευνας, δόθηκε στους ερωτώµενους ο ακόλουθος 

οδηγός ερωτηµάτων συζήτησης. Επίσης, δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης 

της συγκεκριµένης φόρµας. Η κατηγορία προϊόντων που επιλέχθηκε είναι αυτή των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η 

συγκεκριµένη κατηγορία προσφέρει, στη µεγαλύτερη πλειοψηφία της, ελληνικά 

προϊόντα.  Έτσι επιλέχθηκαν έξι µάρκες γαλακτοκοµικών προϊόντων ( ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΒΓΑ, 

∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΚΟΥΚΑΚΗ, ΑΓΝΟ), οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την 

ελληνικότητα. Οι µάρκες αυτές θα εξεταστούν ανά τριάδες, σύµφωνα µε την ανάλυση 

του πλέγµατος ρεπερτορίου (Jankowicz, 2003). 

 

Ουσιαστικά, οι συµµετέχοντες στην έρευνα πρέπει, βάσει των προκαθορισµένων 

τριάδων που τους δόθηκαν, να εξετάσουν την εκάστοτε τυχαία ορισµένη τριάδα και να 

την αξιολογήσουν. Οι δυο από τις τρεις µάρκες, που ορίζονται από τις περιπτώσεις 

διερεύνησης ως παρόµοιες, απεικονίζονται στον πίνακα µε το σύµβολο του τετράγωνου 

και στην αριστερή στήλη ορίζεται το χαρακτηριστικό οµοιότητας του ζευγαριού. Η µια 

µάρκα εκ των τριών που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, συµβολίζεται µε το σχήµα 

του κύκλου, και η αιτιολογία για τη διαφοροποίηση αυτή γράφεται στη δεξιά στήλη (µη 

όµοιο χαρακτηριστικό). 

 

Οι τριάδες, που δηµιουργήθηκαν, στοχεύουν στη σύγκριση µαρκών µεταξύ τους, µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν εµφανείς οι διαφορές µεταξύ τους, ή ακόµα και τα 

στοιχεία που µοιάζουν. Οι συνδυασµοί επιλέχθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συγκριθούν οι µάρκες βάσει στοιχείων που τις διαφοροποιούν, πχ. ελληνικότητα, τιµή, 

αναγνωρισιµότητα, δίκτυο πωλήσεων. Έτσι, αφού παρατηρήθηκαν οι παραπάνω 

παράγοντες στις µάρκες, δηµιουργήθηκαν οι τριάδες σύγκρισης µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

σε κάθε τριάδα να συµπεριλαµβάνεται τουλάχιστον µια µάρκα που να διαφοροποιείται 

από τις άλλες δυο, τουλάχιστον ως προς έναν παράγοντα. Οι προκαθορισµένες τριάδες 

προϊόντων που δόθηκαν στους συµµετέχοντες είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

 

 



39 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΡΙ ΚΡΙ 2. ΕΒΓΑ 3. ΔΕΛΤΑ 4. ΦΑΓΕ 5. ΚΟΥΚΑΚΗ 6. ΑΓΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πίνακας 6: Σειρά τυχαίας κατανοµής τριάδων που επιλέχθηκαν στο εµπειρικό µέρος της 

έρευνας 

 

Συνδυασµοί προϊόντων ανά τριάδες 

1. 125 

2. 236 

3. 356 

4. 124 

5. 246 

6. 346 

7. 234 

8. 456 

 

Πίνακας 7: Αξιολόγηση τριάδων και αξιολόγηση συνολικής ικανοποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύγκριση των τυχαία ορισµένων τριάδων, ζητήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις διερεύνησης να συγκρίνουν ανά τριάδα τις εναλλακτικές µάρκες (µη 

αξιολογηµένες) ̇ οι µάρκες οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά 

που ορίστηκαν βάσει κοινών ζευγαριών ( όπως αιτιολογήθηκε στη δεξιά στήλη), 

σηµειώνονται µε σχήµα διακεκοµµένου τετραγώνου, ενώ αντίστοιχα οι µάρκες που 

ταιριάζουν περισσότερο µε τη µάρκα που παρουσιάζει διαφορετικότητα σε σχέση µε το 
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παρόµοιο ζεύγος (όπως αιτιολογήθηκε αριστερή στήλη) σηµειώνονται µε σχήµα 

διακεκοµµένου κύκλου. 

 

Στο τέλος του ερωτηµατολογίου ζητείται από  τους φοιτητές να αξιολογήσουν τις 

µάρκες, βάσει της συνολικής ικανοποίησης που τους προσδίδουν, βαθµολογώντας και 

πάλι από το 1 έως το 5, όπου 1= πολύ ικανοποιηµένος και 5= καθόλου ικανοποιηµένος. 

   

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Βάσει της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων, παρατηρήθηκε ότι οι συµµετέχοντες 

αξιολόγησαν τις τριάδες των προϊόντων στηριζόµενοι σε κοινά, επί το πλείστον, 

χαρακτηριστικά των προϊοντικών επιλογών της εκάστοτε τριάδας. Κάποια ενδεικτικά 

επιχειρήµατα ανά τριάδα σύγκρισης είναι η τιµή, η γεύση, τα σηµεία πώλησης των 

προϊόντων, η προτίµηση των καταναλωτών.  

Καταρχήν, έγινε ανάλυση για κάθε τριάδα ξεχωριστά και, όταν ολοκληρώθηκε η φάση 

σύγκρισης τριάδων, πραγµατοποιήθηκε µια συνολική ανάλυση, βάσει των 

προηγούµενων αποτελεσµάτων, και για τις έξι µάρκες. 

 

4.3.1 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΡΙΑ∆ΩΝ 

4.3.1.1 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΚΡΙΚΡΙ, ΕΒΓΑ, ΚΟΥΚΑΚΗ 

Στη συγκεκριµένη τριάδα, οι ερωτώµενοι αξιολόγησαν τις µάρκες βάσει τεσσάρων 

παραγόντων: τιµής, γεύσης, ποικιλίας προϊόντων και αναγνωρισιµότητας της µάρκας. 

Βάσει τιµής, η εταιρεία που παράγει τα πιο φθηνά προϊόντα αποδείχθηκε η ΕΒΓΑ, ενώ 

η πιο ακριβή η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ. Βάσει γεύσης, το οποίο θεωρείται πολύ 

σηµαντικό κριτήριο, σαν πιο εύγευστα προϊόντα επιλέχθηκαν αυτά της εταιρείας ΚΡΙ 

ΚΡΙ, εν αντιθέσει µε τα προϊόντα της ΦΑΡΜΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗ. Όσον αφορά το πόσο 

ανεπτυγµένο είναι το χαρτοφυλάκιο κάθε επιχείρησης, αποδεικνύεται ότι η ΕΒΓΑ έχει 

τη µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ τη µικρότερη. Τέλος, 

πιο αναγνωρίσιµη µάρκα ανάµεσα στις τρεις αυτές αποδεικνύεται η ΕΒΓΑ και λιγότερο 

γνωστά φαίνονται να είναι τα προϊόντα της ΦΑΡΜΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗ. 
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4 3.1 2 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΒΓΑ, ∆ΕΛΤΑ, ΑΓΝΟ 

Στην επόµενη τριάδα, οι συµµετέχοντες αξιολόγησαν τις µάρκες βάσει παρόµοιων 

παραγόντων µε την προηγούµενη: βάσει ποικιλίας προϊόντων, γεύσης, σηµείων 

πώλησης και τιµής. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, σε αυτή τη σύγκριση 

αποδεικνύεται ότι η ΑΓΝΟ διαθέτει τη µικρότερη ποικιλία προϊόντων και η ∆ΕΛΤΑ τη 

µεγαλύτερη. Η γεύση, εξακολουθεί να είναι µε µεγάλη διαφορά ο πιο συχνός 

παράγοντας, και πιο εύγευστα προϊόντα χαρακτηρίζονται αυτά της ∆ΕΛΤΑ, σε 

αντίθεση µε τα προϊόντα της ΑΓΝΟ. Στο συγκεκριµένο παράγοντα, αξίζει να αναφερθεί 

ότι οι αποκλίσεις είναι σχετικά µικρές. Επόµενος παράγοντας είναι τα σηµεία πώλησης ̇ 

οι ερωτώµενοι πιστεύουν ότι συναντούν πιο συχνά τα προϊόντα της ∆ΕΛΤΑ και 

λιγότερα συχνά τα προϊόντα της ΑΓΝΟ. Τέλος, ο παράγοντας της τιµής καθιστά την 

ΕΒΓΑ πιο ακριβή εταιρεία και την ΑΓΝΟ πιο φθηνή. 

 

4.3 1.3 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ∆ΕΛΤΑ, ΚΟΥΚΑΚΗ, ΑΓΝΟ 

Η τρίτη τριάδα περιλαµβάνει τις µάρκες ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και AΓΝΟ. Το 

πρώτο επιχείρηµα για την προκειµένη σύγκριση είναι η ποικιλία των προϊόντων, και η 

∆ΕΛΤΑ είναι αυτή που διαθέτει το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η ΑΓΝΟ 

επιλέγεται ξανά ως η εταιρεία που διαθέτει το πιο περιορισµένο χαρτοφυλάκιο. ∆εύτερο 

επιχείρηµα είναι η τιµή ̇ η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ αποδεικνύεται ότι είναι και πάλι η πιο 

ακριβή εταιρεία (όπως και στην πρώτη σύγκριση) και η ΑΓΝΟ η πιο φθηνή (όπως και 

στη δεύτερη σύγκριση). Επόµενο κριτήριο αξιολόγησης είναι η γεύση, που αποτελεί 

την πλειοψηφία των απόψεων. Καλύτερη γεύση θεωρούνται ότι έχουν τα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα της ΑΓΝΟ (µε µεγάλη απόκλιση σε σχέση µε τις άλλες δυο 

µάρκες) και τα προϊόντα της ΦΑΡΜΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗ επιλέγονται ως τα λιγότερα 

εύγευστα. Τελευταίο επιχείρηµα για την τριάδα αυτή είναι η αναγνωρισιµότητα της 

µάρκας. Εδώ, η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ φαίνεται να είναι η λιγότερο αναγνωρίσιµη 

µάρκα ενώ η ΑΓΝΟ και η ∆ΕΛΤΑ αξιολογούνται ακριβώς το ίδιο, όσον αφορά το πόσο 

γνωστές µάρκες είναι.  
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4.3 1.4 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΒΓΑ, ΦΑΓΕ 

Στην τέταρτη τριάδα σύγκρισης, οι ερωτώµενοι στηρίχθηκαν σε έξι διαφορετικούς 

παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι η ποικιλία των προϊόντων, και η εταιρεία ΚΡΙ 

ΚΡΙ έχει τη µεγαλύτερη ποικιλία ενώ η ΦΑΓΕ τη µικρότερη. Επόµενος και πιο 

σηµαντικός παράγοντας είναι η γεύση ̇ η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ θεωρείται ότι παράγει τα πιο 

εύγευστα προϊόντα (όπως και στην πρώτη τριάδα σύγκρισης) εν αντιθέσει µε την 

ΕΒΓΑ, που φαίνεται να στερείται καλής γεύσης. Τρίτος παράγοντας η τιµή, που 

καθορίζει τη ΦΑΓΕ σαν πιο φθηνή εταιρεία και τις εταιρείες ΚΡΙ ΚΡΙ και ΕΒΓΑ σαν 

ακριβότερες µε την ίδια ακριβώς αξιολόγηση. Επιπρόσθετος παράγοντας σε αυτήν τη 

σύγκριση είναι η αναγνωρισιµότητα των προϊόντων. Η ΕΒΓΑ κρίνεται ως η πιο γνωστή 

µάρκα και η ΚΡΙ ΚΡΙ ως η λιγότερο γνωστή. Τα σηµεία πώλησης της κάθε εταιρείας 

αποτέλεσαν ένα λόγο σύγκρισης των τριών αυτών µαρκών ̇ τα περισσότερα σηµεία 

πώλησης έχει η ΦΑΓΕ ενώ πολύ περιορισµένα δείχνουν να είναι τα σηµεία που 

πωλούνται τα προϊόντα της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ. Τελευταίος παράγοντας είναι η 

προώθηση των προϊόντων που κάνει η κάθε εταιρεία. Τις πιο έντονες προωθητικές 

ενέργειες φαίνεται να κάνει η ΕΒΓΑ, ενώ σε αυτό το κοµµάτι υστερεί η εταιρεία ΚΡΙ 

ΚΡΙ. 

 

4 3.1 5 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΒΓΑ, ΦΑΓΕ, ΑΓΝΟ 

Η σύγκριση των τριών αυτών µαρκών πραγµατοποιήθηκε βάσει έξι παραγόντων. Ο 

πρώτος είναι το εύρος του χαρτοφυλακίου των προϊόντων ̇ η ΕΒΓΑ έχει το πιο 

περιορισµένο χαρτοφυλάκιο και η ΦΑΓΕ το µεγαλύτερο. Η γεύση αποτελεί ένα ακόµα 

παράγοντα σύγκρισης και για άλλη µια φορά έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα. Πιο 

εύγευστα αποδεικνύονται τα προϊόντα της ΦΑΓΕ και σχετικά πιο άνοστα, εκ των τριών, 

τα προϊόντα της ΑΓΝΟ (το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και στη δεύτερη τριάδα 

σύγκρισης). Έπεται η αναγνωρισιµότητα της µάρκας, µε πιο γνωστή την ΕΒΓΑ, για 

ακόµα µια φορά, και λιγότερο γνωστή την ΑΓΝΟ. Βάσει τιµής, η ΦΑΓΕ δείχνει να 

είναι η πιο φθηνή µάρκα και η ΑΓΝΟ η πιο ακριβή. Παρατηρείται ότι η ΦΑΓΕ έχει 

επιλεχθεί ξανά ως η πιο φθηνή µάρκα, ενώ η ΑΓΝΟ στις προηγούµενες τριάδες 

συγκρίσεων είχε επιλεχθεί ως η πιο φθηνή. Αυτό βέβαια προκύπτει από τις 

συγκρινόµενες µάρκες, οι οποίες κάθε φορά διαφέρουν και ορίζουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Η σύγκριση των τριών µαρκών πραγµατοποιήθηκε και βάσει των 

σηµείων πώλησης, και αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα της ΕΒΓΑ συναντώνται σε 
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περισσότερα σηµεία, σε αντίθεση µε τα προϊόντα της ΑΓΝΟ. Τελευταίος παράγοντας 

είναι η προβολή των προϊόντων. Η εταιρεία ΕΒΓΑ στηρίζεται πολύ στην προβολή των 

προϊόντων της, ενώ η ΑΓΝΟ φαίνεται να δίνει λιγότερη σηµασία στο κοµµάτι της 

προβολής. 

 

4 3 1 .6 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΑΓΝΟ 

Στη τριάδα αυτή συγκρίνονται οι µάρκες ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ και ΑΓΝΟ. Ξεκινώντας πάλι 

από, τον κοινό για όλες τις συγκρίσεις, παράγοντα, την ποικιλία των προϊόντων, η 

∆ΕΛΤΑ φαίνεται να έχει την πιο περιορισµένη ποικιλία και η ΦΑΓΕ τη µεγαλύτερη. Ο 

συγκεκριµένος παράγοντας, σε κάθε τριάδα, δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα. Η γεύση 

εξακολουθεί να επιλέγεται από την πλειοψηφία των ερωτώµενων. Η ΦΑΓΕ 

προτιµήθηκε ότι παράγει τα πιο εύγευστα προϊόντα και η ΑΓΝΟ τα λιγότερα εύγευστα. 

Το ίδιο αποτέλεσµα, βάσει του παράγοντα της γεύσης, προκύπτει και από την 

προηγούµενη σύγκριση. Η τιµή αποτελεί τον τρίτο παράγοντα σύγκρισης και καθορίζει 

τη ∆ΕΛΤΑ σαν πιο φθηνή εταιρεία και την ΑΓΝΟ σαν πιο ακριβή. Οι ερωτώµενοι 

στηρίχθηκαν, επίσης, στην αναγνωρισιµότητα των προϊόντων κάθε εταιρείας και 

κατέληξαν ότι πιο γνωστή µάρκα είναι η ΦΑΓΕ, ενώ οι εταιρείες ∆ΕΛΤΑ και ΑΓΝΟ 

αξιολογούνται το ίδιο και δε θεωρούνται τόσο αναγνωρίσιµες µάρκες όσο η ΦΑΓΕ. 

Τελευταίος παράγοντας είναι η προώθηση των προϊόντων ̇ η εταιρεία ∆ΕΛΤΑ έχει την 

πιο έντονη προωθητική δραστηριότητα ενώ η ΑΓΝΟ δε φαίνεται να έχει τόσο 

ανεπτυγµένο το κοµµάτι της προώθησης. 

 

4 3.1 7 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΒΓΑ, ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ 

Η προκειµένη τριάδα αξιολογήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα βάσει έξι 

παραγόντων. Αξιολογήθηκαν βάσει ποικιλίας προϊόντων, µε την εταιρεία ΕΒΓΑ να έχει 

την πιο περιορισµένη ποικιλία και τις εταιρείες ∆ΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ να έχουν 

µεγαλύτερη ποικιλία παραγόµενων προϊόντων. Ο σηµαντικότερος παράγοντας, η 

γεύση, καθορίζει ως πιο εύγευστα τα προϊόντα της ∆ΕΛΤΑ, ύστερα τα προϊόντα της 

ΦΑΓΕ και λιγότερο εύγευστα επιλέγονται τα προϊόντα της ΕΒΓΑ. Έπεται ο 

παράγοντας των σηµείων πώλησης, που αποδεικνύει ότι η εταιρεία ∆ΕΛΤΑ έχει τα 

περισσότερα σηµεία πώλησης, άρα και το πιο ανεπτυγµένο δίκτυο διανοµής σε σχέση 

µε τις άλλες δυο γαλακτοκοµικές εταιρείες. Πιο γνωστά προϊόντα ως προς το 
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καταναλωτικό κοινό είναι αυτά της ∆ΕΛΤΑ και λιγότερο γνωστά τα προϊόντα της 

ΕΒΓΑ. Βάσει τιµής, κρίνεται πιο ακριβή µάρκα η ΦΑΓΕ και πιο φθηνή η ∆ΕΛΤΑ. 

Τέλος, βάσει προβολής, αποδεικνύεται ότι η ΕΒΓΑ προβάλλει έντονα και όσο δύναται 

περισσότερο τα προϊόντα της, ενώ η ΦΑΓΕ δε στηρίζεται τόσο στο κοµµάτι της 

προβολής. 

 

4 3 1 8 ΤΡΙΑ∆Α ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: ΦΑΓΕ, ΚΟΥΚΑΚΗ, ΑΓΝΟ 

Τελευταία τριάδα σύγκρισης των γαλακτοκοµικών εταιρειών αποτελούν οι εταιρείες 

ΦΑΓΕ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και ΑΓΝΟ. Το εύρος του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, 

ως πρώτος παράγοντας, σύγκρισης ορίζει τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ να διαθέτει το 

µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και µε διαφορά, ενώ ο επόµενος παράγοντας, η 

τιµή ορίζει την ίδια εταιρεία ως πιο ακριβή. Ως προς τη γεύση, καλύτερα 

αξιολογήθηκαν τα προϊόντα της ΑΓΝΟ και όχι τόσο θετικά τα προϊόντα της ΦΑΓΕ. Τα 

προϊόντα της ΦΑΓΕ φαίνεται ότι τα συναντούν οι καταναλωτές πιο συχνά, σε αντίθεση 

µε τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ που δε διαθέτει πολλά σηµεία πώλησης. Οι τελευταίοι δυο 

παράγοντες αναφέρονται πρώτη φορά στην έρευνα ̇ πρώτον, το µέγεθος της εταιρείας 

και δεύτερον η κοινωνική ευαισθησία που δείχνει. Πιο µεγάλη εταιρεία κρίνεται η 

ΦΑΓΕ ενώ πολύ µικρή φαίνεται να είναι η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ. Και τέλος, τη 

µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία φαίνεται να τη δείχνει η ΑΓΝΟ, ενώ και σε αυτόν 

τον παράγοντα δείχνει να υστερεί η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ.  

 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

Οι ερωτώµενοι αξιολόγησαν τις τριάδες που τους δόθηκαν βάσει των παραπάνω 

παραγόντων που αναφέρθηκαν. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ουσιαστικά τα 

κατασκευάσµατα (constructs) του πλέγµατος του ρεπερτορίου. Αξιολογήθηκαν τα 

κατασκευάσµατα προκειµένου να υπολογιστεί η βαρύτητα του κάθε κατασκευάσµατος 

ξεχωριστά στο σύνολο των µαρκών. Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα 

κατασκευάσµατα και οι βαρύτητες.  
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Πίνακας 8:Αξιολόγηση κατασκευασµάτων 

 

 

 

 

 

   

Όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα, η γεύση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την αξιολόγηση των τριάδων, καθότι έχει επιλεχθεί από τους περισσότερους 

ερωτώµενους σε όλες τις τριάδες συγκρίσεων των µαρκών. Έπεται η ποικιλία των 

προϊόντων που παράγει κάθε γαλακτοκοµική εταιρεία (πχ. πέρα από την παραγωγή 

γάλακτος, παραγωγή γιαουρτιού, παγωτού, χυµού κτλ). Οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι 

όσο µεγαλύτερο είναι το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που διαθέτει µια εταιρεία, τόσο 

πιο αξιόπιστη είναι και, σαφώς, οδηγεί τους καταναλωτές στην προτίµηση της 

συγκεκριµένης µάρκας. Τρίτος σηµαντικός παράγοντας θεωρείται η τιµή. Ακολουθούν 

τα υπόλοιπα κατασκευάσµατα µε µικρότερα ποσοστά προτίµησης σε σχέση µε τα 

πρώτα τρία. 

  

4.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΚΩΝ 

Στο τέλος του κάθε οδηγού συζήτησης, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

αξιολογήσουν την κάθε µάρκα βάσει της συνολικής ικανοποίησης που λαµβάνουν. Οι 

τιµές αξιολόγησης δεν είχαν ιδιαίτερα µεγάλη απόκλιση µεταξύ τους. Πρώτη επιλογή 

των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι η εταιρεία ∆ΕΛΤΑ. Ακολουθούν οι εταιρείες 

ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ και ΑΓΝΟ µε µικρές διαφορές. Τελευταίες µάρκες στην προτίµηση του 

συγκεκριµένου δείγµατος είναι η ΚΡΙ ΚΡΙ και η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ. 

Στο παρακάτω διάγραµµα αποτυπώνεται η ικανοποίηση που λαµβάνουν οι 

καταναλωτές του δείγµατος από τις µάρκες. Λόγω του τρόπου βαθµολόγησης που 

ορίστηκε από την έρευνα, ο βαθµός 1 αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή ικανοποίηση και 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

1. ΤΙΜΗ 16,9%

2. ΓΕΥΣΗ 36,6%

3. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18,8%

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ 12,5%

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 8,0%

6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1,8%

7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2,7%

8. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1,8%

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 0,9%



 

σταδιακά µειώνεται η ικανοποίησ

δυνατή ικανοποίηση που λαµβάνει

 

∆ιάγραµµα 4 : Αξιολόγηση συνολικής

(1=µέγιστη δυνατή ικανοποίηση
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΕΒΓΑ

µειώνεται η ικανοποίηση, µέχρι και το βαθµό 5 που δηλώνει

ικανοποίηση που λαµβάνει ο καταναλωτής. 

Αξιολόγηση συνολικής ικανοποίησης µαρκών 

ικανοποίηση..5=ελάχιστη δυνατή ικανοποίηση) 

ΔΕΛΤΑ ΦΑΓΕ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΓΝΟ
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που δηλώνει την ελάχιστη 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε στη 

σύνοψη των κυριότερων αποτελεσµάτων της. Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπωθεί 

η στάση και η συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά 

προϊόντα και ποιες είναι οι παράµετροι που τους οδηγούν σε αυτές τις επιλογές. Αφού 

ολοκληρωθούν τα συµπεράσµατα, θα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για την 

ενίσχυση της ελληνικής αγοράς και την υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων από το 

ελληνικό κοινό. 

 

Καταρχήν, από τις έξι µάρκες που δόθηκαν για σύγκριση οι τέσσερις είναι ελληνικές 

και οι δυο όχι. Οι εταιρείες ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΒΓΑ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και ΦΑΓΕ είναι 

αµιγώς ελληνικές ενώ οι ΑΓΝΟ και ∆ΕΛΤΑ δεν είναι. Στα αποτελέσµατα, η ∆ΕΛΤΑ, 

που δεν είναι ελληνική εταιρεία, έρχεται πρώτη σε προτίµηση των περιπτώσεων 

διερεύνησης και η ΑΓΝΟ τέταρτη. Αξίζει να σηµειωθεί, βέβαια, ότι οι αποκλίσεις 

µεταξύ των µαρκών είναι µικρές. 

 

Γίνεται, εποµένως, αντιληπτό, ότι στη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων προτιµώνται 

τόσο οι ελληνικές εταιρείες όσο και οι ξένες. Μπορεί η πρώτη σε προτίµηση εταιρεία 

να µην είναι ελληνική, αλλά ακολουθούν, µε πολύ µικρές διαφορές, δυο ελληνικές 

εταιρείες. 

 

Κρίνοντας βάσει της κατηγορίας των γαλακτοκοµικών προϊόντων που δόθηκε στους 

ερωτώµενους, αποδεικνύεται ότι επιλέγουν οι καταναλωτές ελληνικά προϊόντα και ο 

σηµαντικότερος λόγος που τους επηρεάζει είναι η εκτιµώµενη ποιότητα του προϊόντος 

(στην προκειµένη έρευνα, η ποιότητα αντιστοιχεί στη γεύση του προϊόντος). Τρίτος σε 

σηµαντικότητα ακολουθεί ο παράγοντας της τιµής, ο οποίος, όπως φαίνεται, 

υποβαθµίζεται από τους καταναλωτές όταν ικανοποιούνται από τη γεύση και από την 

ποικιλία των προϊόντων που µπορεί να προσφέρει η κάθε εταιρεία. 

 

Ένας ακόµα λόγος για να επιλέξει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό ελληνικά προϊόντα 

είναι τα σηµεία πώλησης ̇ πόσο συχνά συναντούν τα προϊόντα της κάθε µάρκας και 

πόσο εύκολο είναι να τα βρούνε όταν επιθυµούν.  
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Βάσει των 4P των προϊόντων (Price, Place, Product, Promotion), φαίνεται ότι τα 3P 

έχουν έντονο αντίκτυπο στις καταναλωτικές συµπεριφορές των συγκεκριµένων 

περιπτώσεων διερεύνησης. Η ποιότητα των προϊόντων, που στην προκειµένη έρευνα 

ταυτίζεται µε τη γεύση, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, εποµένως 

εντάσσεται στην κατηγορία Προϊόν (Product). Έπεται η τιµή σαν τρίτος 

σηµαντικότερος παράγοντας (Price) και ακολουθούν τα σηµεία πώλησης (Place). 

Αναφορικά µε την προβολή και την προώθηση των προϊόντων (Promotion), φαίνεται 

ότι ασκούν πολύ µικρότερη επιρροή στην επιλογή ελληνικών προϊόντων. 

 

5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα παρουσιάζει αποτελέσµατα και στοιχεία αναφορικά µε τις 

καταναλωτικές συµπεριφορές απέναντι σε ελληνικά προϊόντα. Τα αποτελέσµατα 

περιορίζονται σε µια προϊοντική κατηγορία και σε λίγες περιπτώσεις διερεύνησης. Το 

χρονικό διάστηµα, στο οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί η έρευνα, αποτέλεσε 

περιοριστικό παράγοντα στον µικρό αριθµό περιπτώσεων διερεύνησης που, εν τέλει, 

εξετάστηκαν. 

 

Για να καταστεί δυνατό να εξεταστεί το συγκεκριµένο θέµα σε περισσότερες 

περιπτώσεις διερεύνησης, θα µπορούσε να διεξαχθεί µια ποσοτική έρευνα. Με τη 

διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας, θα προκύψουν πιο αντικειµενικά δεδοµένα, που θα 

εκφράζουν τις απόψεις περισσότερων καταναλωτών. Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας 

έρευνας θα είναι αριθµητικά ή στατιστικά και έτσι θα επιτρέψουν τις συγκρίσεις µεταξύ 

διαφορών µεταβλητών που επηρεάζουν την ελληνικότητα των προϊόντων, προκειµένου 

να δηµιουργηθεί µια αντικειµενική και γενική θεωρία για το φαινόµενο αυτό. 

 

Είναι σηµαντικό να µπορέσει να αποτυπωθεί µια γενικότερη τάση για την κατανάλωση, 

ή όχι, ελληνικών προϊόντων, η οποία να στηρίζεται και σε αριθµητικά στοιχεία. Επίσης, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων τα τελευταία 

χρόνια, που η χώρα µας έχει πληγεί από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, συγκριτικά 

µε πιο παλιά, που οι οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερες. 
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