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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, σαν και αυτή που ζούμε τον τελευταίο καιρό, έχουν 

τεράστια επιρροή στις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των καταναλωτών και 

αποτελούν την πιο κρίσιμη απειλή για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού και τη 

κερδοφορία του. Οι παράγοντες που ενισχύουν την κατανάλωση, δηλαδή το διαθέσιμο 

εισόδημα, η ασφάλεια για το μέλλον, η εμπιστοσύνη στην αγορά και στην οικονομία 

αλλά και ο τρόπος ζωής, αλλάζουν αρνητικά και ωθούν τους καταναλωτές ενδεχομένως 

σε μια μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς τους.  

Οι επιχειρήσεις - που επίσης επηρεάζονται με διάφορους τρόπους από την οικονομική 

κρίση - προσπαθούν να αναπτύξουν στρατηγικές και αναζητούν νέες τακτικές για να 

ανταπεξέλθουν σ΄αυτή την παγκόσμια πρόκληση. Εάν οι καταναλωτές, οι οποίοι 

αποτελούν την στοιχειώδη βάση για οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, αλλάζει 

στάσεις, επιθυμίες και πρότυπα συμπεριφοράς σε περιόδους ύφεσης, οι εταιρείες πρέπει 

να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους μαρκετινγκ, προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις νέες προτιμήσεις τους.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική έρευνα και καταγραφή των 

σημαντικών αλλαγών της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των ενδεδειγμένων 

στρατηγικών μάρκετινγκ που μπορούν οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν προκειμένου 

να βοηθηθούν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των υφέσεων. 
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ABSTRACT 

Financial crises as the one we are currently going through, have a significant impact on 

financial and social aspects of consumers’ lives and form the most crucial threat for the 

sustainability of an organization as well as for its profitability. The factors which 

promote consumption, i.e. available income, a feeling of security for the future, 

confidence in the market, the economy and in lifestyle in general, are changing 

adversely and most probably motivate consumers in a permanent change in their 

behavior. 

The organizations - which are also affected in various ways by the economic crisis - are 

trying to develop strategies and seek new tactics to cope with this global challenge. If 

consumers, who are at the core of any organization or enterprise, change their attitudes, 

desires and behavioral patterns in the downturn, companies would need to adapt their 

marketing strategies to meet new preferences. 

The purpose of this dissertation is the literature review and the recording of significant 

changes in consumer behavior and reporting back the appropriate marketing strategies 

that organizations can follow to help them in difficult economic times of economic 

downturns. 
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Κεφάλαιο 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρόσφατη οικονομική ύφεση που εμφανίστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2008 με 

την κατάρρευση μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, εξαπλώθηκε γρήγορα και οδήγησε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση 

(Kirtis & Karahan, 2011). Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, σαν και αυτήν που ζούμε 

τον τελευταίο καιρό, εκδηλώνονται κατ’ επανάληψη και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (μεταξύ 20 και 50 ετών) στη διάρκεια της σύγχρονης οικονομίας 

(Wikipedia, 2013) αποδεικνύοντας ότι η οικονομία δεν είναι ποτέ στάσιμη άλλα όλα 

τα σημαντικά της μεγέθη (επίπεδο εισοδήματος, απασχόληση, ανεργία, τιμές) 

μεταβάλλονται διαχρονικά. Οι μεταβολές αυτές ονομάζονται οικονομικές 

διακυμάνσεις ή οικονομικός κύκλος. Oι υφέσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

συστολής του οικονομικού κύκλου και επηρεάζονται από την ανισοσκελία που 

δημιουργείται μεταξύ της συνολικής ζήτησης και της συνολικής προσφοράς. Αν και 

οι κρίσεις φαίνεται να βρίσκονται στα “γονίδια” του καπιταλιστικού συστήματος 

αποτελούν την πιο κρίσιμη περιβαλλοντική απειλή για τη βιωσιμότητα ενός 

οργανισμού και τη κερδοφορία του. Οι αποτυχίες των επιχειρήσεων εμφανίζουν 

δυσανάλογη αυξηση κατά τη διάρκεια της ύφεσης (Pearce & Michael, 2006) πολύ 

περισσότερο δε σήμερα που η οικονομία διεθνώς βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης 

ύφεσης μετά την οικονομική κρίση του 1929 (Wikipedia, 2013). Οι υφέσεις 

δημιουργούν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη σχέση 

μεταξύ των επιχειρήσεων, των συνεργατών και των πελατών τους, καθώς και στη 

δομή του ανταγωνισμού (Moore M. , 2001). 

Οποιαδήποτε οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και οποιαδήποτε 

κατάσταση πίεσης έχει σημαντικό και άμεσο αντίκτυπο τόσο στην αγοραστική 

δύναμη (όγκος και δομή της ζήτησης), καθώς και στην καταναλωτική συμπεριφορά 

αλλάζοντας τις συνήθεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών 

(Mitran & Bebeselea, 2012; Ang, Leong, & Kotler, 2000; Shama, 1978). Ο 

πληθωρισμός, οι διακυμάνσεις των τιμών, οι απολύσεις εργαζομένων και το κλείσιμο 

επιχειρήσεων οδήγησαν σε μειωμένη προσφορά χρήματος, πανικό και ανασφάλεια 

μεταξύ των καταναλωτών για την οικονομική και υλική ασφάλεια τους (Mansoor & 

Jalal, 2011) αλλά και μείωση της εμπιστοσύνης τους έναντι των επιχειρήσεων και 

αύξηση της αβεβαιότητας για το μέλλον (Kay, 2010). Η νέα κατάσταση που 
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χαρακτηρίζεται ως «εποχή της λιτότητας» (Piercy, Cravens, & Lane, 2010) άλλαξε 

τις συνήθειες και την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον χαμηλής κατανάλωσης που επικρατεί ορθολογισμός στις αγορές, 

ευαισθησία στις τιμές, αποχή ή και καθυστέρηση της αγοράς, μειωμένη απόλαυση 

και ευχαρίστηση (Nistorescu & Puiu, 2009; Pearce & Michael, 2006; Ang, Leong, & 

Kotler, 2000). Αν και παρουσιάζεται διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά στα 

διαφορετικά επίπεδα των οικονομιών (Mansoor & Jalal, 2011) γενικότερα η 

οικονομική κρίση επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του παγκόσμιου πληθυσμού, 

οικονομικά με μια χαμηλή διαθέσιμη ρευστότητα προς πραγματοποίηση αγορών και 

ψυχολογικά με ένα κλίμα ανησυχίας και απαισιόδοξων προσδοκιών. Ένα τέτοιο 

περιβάλλον που απαιτεί συνήθως τακτικές για τη τόνωση της ζήτησης, δημιουργεί 

συγχρόνως ανασταλτικούς παράγοντες στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών 

(Shama, 1978). 

Κάθε ύφεση επηρεάζει τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους και καμία ύφεση δεν 

είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη (Apaydin, 2011). Σε τέτοια περιβάλλοντα 

ορισμένες εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να κλείσουν ενώ άλλες μπορεί να μειώσουν 

την παραγωγική τους ικανότητα λόγω ανεπαρκούς ζήτησης των καταναλωτών ή να 

περικόψουν δαπάνες ιδιαίτερα τις επενδυτικές για διατήρηση της ρευστότητας. 

Επιπλέον, οι τιμές των εισροών μπορεί να αυξηθούν με αποτέλεσμα υψηλότερο 

κόστος για τις επιχειρήσεις, με αναπόφευκτη αύξηση των τιμών των προϊόντων τους, 

γεγονός που απειλεί την ανταγωνιστικότητα τους και μειώνει τα περιθώρια κέρδους 

τους (Kirtis & Karahan, 2011; Rheeder, 2009; Köksal & Özgül, 2007). Ο βαθμός ο 

οποίος επηρεάζεται μια επιχείρηση απο τη κρίση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως από τη κυκλικότητα του κλάδου που ανήκει, τη γεωγραφική της θέση, την 

ανάπτυξη και το μέγεθός της. Ωστόσο οι υφέσεις σ’ένα ευρύτερο πλαίσιο προκαλούν 

μείωση των πωλήσεων, μείωση των περιθωρίων κέρδους, καθώς και μείωση των 

πιστώσεων, αποφέροντας σημαντικά πλήγματα στους πόρους που διαθέτει η 

επιχείρηση, απειλώντας έτσι την επιβίωσή της (Pearce & Michael, 2006). 

Μέσα σ΄ένα τέτοιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αναζητούν 

τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης, ανασυγκρότησης δυνάμεων και ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Αναζητώντας νέες τακτικές, η κατανόηση των 

καταναλωτών, η αλλαγή των στάσεων, των συμπεριφορών και των προτεραιοτήτων 
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τους, καθώς και το τι συνιστά γι’αυτους αξία στη νέα εποχή της κρίσης έγινε ζωτικής 

σημασίας για τις επιχειρήσεις τόσο για τη διάρκεια όσο και για τη περίοδο μετά την 

οικονομική ταραχή (Kirtis & Karahan, 2011; Kotler & Caslione, 2009). Κάθε άτομο 

και κάθε επιχείρηση είναι καταναλωτής. Η μελέτη των επιθυμιών και απαιτήσεων 

τους και η ικανοποίηση τους με τη παροχή κατάλληλων λύσεων και προϊόντων 

αποτελεί το κέντρο του σύγχρονου μάρκετινγκ (Yakup & Jablonsk, 2012). Επιπλέον, 

η σημαντικότητα του μάρκετινγκ διαφαίνεται από το γεγονός ότι η στρατηγική του 

παρέχει τις τακτικές για το πώς ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις και τις 

δυνατότητες του ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς 

(Nistorescu & Puiu, 2009). Θεωρείται δε, βασικός παράγοντας της επιτυχίας ενός 

οργανισμού και βασικό μέσο για την αποφυγή κινδύνου, την επίτευξη καλύτερων 

επιδόσεων και λύσεων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας (Mitran & 

Bebeselea, 2012). 

1.1 Εστίαση και στόχοι 

Αν και υπάρχουν μελέτες που πραγματεύονται το θέμα των υφέσεων, κάθε μια από 

αυτές το αντιμετωπίζει από διαφορετική οπτική και λίγες είναι αυτές που παρέχουν 

στοιχεία και στρατηγικές, ιδιαίτερα όσον αφορά το μάρκετινγκ, ώστε να βοηθήσουν 

τις επιχειρήσεις να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν τη κρίση βγαίνοντας νικητές 

στην περίοδο της ανάκαμψης (Polat & Nergis, 2011; Apaydin, 2011; Gulati, Nohria, 

& Wohlgezogen, 2010; Kay, 2010; Le & Nhu, 2009). 

Ο Baker (2009) αναφέρει ότι οι ειδικοί και συμμετέχοντες στην οικονομική 

διαχείριση πάσχουν από ένα είδος «μυωπίας» που τους εμποδίζει στη μελέτη και 

εκμάθηση των διδαγμάτων της ιστορίας και θέτει το ερώτημα: μπορεί το μάρκετινγκ 

να είναι ο σωτήρας μας τη στιγμή που έχει κατηγορηθεί ότι η υπερβολική εφαρμογή 

του είναι η αιτία των σημερινών προβλημάτων μας; Ποιος ο ρόλος του μάρκετινγκ σε 

αυτές τις δύσκολες εποχές; Τι λύσεις μπορεί να παρέχει;  

Η παρούσα μελέτη είναι μια βιβλιογραφική έρευνα που προσπαθεί, με δεδομένη την 

αβεβαιότητα της σημερινής κρίσης, να αυξήσει τη γνώση πάνω στις αλλαγές, στις 

καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των καταναλωτών και στη διαμόρφωση των 

στρατηγικών μάρκετινγκ και μίγματος μάρκετινγκ προς αντιμετώπιση των νέων 

δεδομένων. 
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Οι κύριοι στόχοι που κατεύθυναν την όλη διαδικασία αυτής της μελέτης είναι: 

1. Η καταγραφή των θεωρητικών βάσεων της συμπεριφοράς του καταναλωτή, 

των τρόπων με τους οποίους λαμβάνει τις καταναλωτικές του αποφάσεις και 

των παραγόντων που τον επηρεάζουν. 

2. Να εξετάσει τις επιπτώσεις των οικονομικών υφέσεων στην αγοραστική 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

3. Να προσδιορίσει τακτικές και στρατηγικές μάρκετινγκ καθώς και το 

συνδυασμό του μίγματος μάρκετινγκ που μπορεί να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές συνθήκες και 

ειδικότερα στα νέα δεδομένα της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

1.2 Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα κυρίως επιστημονικών άρθρων και 

ορισμένων στατιστικών δεδομένων. Η βιβλιογραφική επισκόπηση στηρίχθηκε σε 

πηγές της βάσης δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Google Scholar. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι Financial Crisis, Recession, Marketing Strategies, 

Consumer Behavior, Consumer Decision-Making. Τα άρθρα που συλλέχθηκαν 

επισκοπήθηκαν σε όλο τους το κείμενο και αξιολογήθηκαν με κριτήριο τη 

σχετικότητα τους με το θέμα της έρευνας. Τελικώς επιλέχθηκαν κυρίως πρόσφατα 

άρθρα που αφορούν την περίοδο 2005 – 2013.  

1.3 Δομή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 Κεφάλαιο 2: Αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή με τη παρουσίαση βασικών ορισμών και εννοιών. Επίσης, στην 

εξέταση του γενικού μοντέλου καταναλωτή και των παραγόντων που 

επηρεάζουν την καταναλωτική του συμπεριφορά, στην ανάλυση της 

διαδικασίας της αγοραστικής απόφασης καθώς και στη καταγραφή των 

βασικών υποδειγμάτων αγοραστικής συμπεριφοράς. 

 Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζονται οι αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

σε περιόδους κρίσης βάσει εμπειρικών ερευνών και άρθρων. Το κεφάλαιο 
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κλείνει με ένα συγκεντρωτικό πινακα παρουσίασης των άρθρων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική έρευνα. 

 Κεφάλαιο 4: Εξετάζονται γενικές στρατηγικές μάρκετινγκ και οι μεταβλητές 

Προϊόν, Τιμή, Προώθηση και Διανομή του μίγματος μάρκετινγκ σε περιόδους 

κρίσης. Περιλαμβάνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα βασικά 

ευρήματα των στρατηγικών του μίγματος μάρκετινγκ. 

 Κεφάλαιο 5: Καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

βιβλιογραφική μελέτη δίνοντας διάφορες κατευθύνσεις και προτάσεις με 

ενδεδειγμένες στρατηγικές για περιόδους οικονομικής ύφεσης. 
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Κεφάλαιο 2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται το πιο σημαντικό στοιχείο της αγοράς – τους 

καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλάισιο της 

συμπεριφοράς καταναλωτή που είναι ένα δυναμικό πεδίο του μάρκετινγκ που 

συνεχώς εξελίσσεται. Μετά την αναφορά των βασικών ορισμών εξετάζεται το γενικό 

μοντέλο του καταναλωτή (μαύρο κουτί) καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την καταναλωτική συμπεριφορά. Στη συνέχεια, αναλύονται τα είδη αγοραστικης 

συμπεριφοράς και η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και τέλος 

παρουσιάζονται τα βασικά υποδείγματα σημπεριφοράς καταναλωτή. 

2.1 Ορισμός καταναλωτή 

Η έννοια του καταναλωτή αφορά άτομα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι αγοράζουν και 

χρησιμοποιούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται μέσα σ΄ ένα οικονομικό 

σύστημα. Κατά την άποψη του Nicosia (1966), ο καταναλωτής είναι ένα άτομο που 

αγοράζει, ή έχει την ικανότητα να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται 

προς πώληση από της επιχειρήσεις, προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσωπικές ή 

οικιακές ανάγκες και επιθυμίες του. 

Ο καταναλωτης ως πελάτης είναι ένα άτομο, μια εταιρία η οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα που αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από άλλα πρόσωπα, 

εταιρίες η οντότητες όχι απαραίτητα με σκοπό την κατανάλωση (Yakup & Jablonsk, 

2012). Οι Schiffman et al. (2008) χωρίζουν τους καταναλωτές σε δυο τύπους (α) 

στους προσωπικούς καταναλωτές που καταναλώνουν οι ίδιοι τα προϊόντα που 

αγοράζουν ή η οικογένεια τους και (β) στους εμπορικούς που αγοράζουν προϊόντα 

και υπηρεσίες για μεταπώληση. 

H έννοια του καταναλωτή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη σκοπιά που κανείς 

μελετά, ωστόσο ο ρόλος που διαδραματίζει είναι πάντα ζωτικός για το οικονομικό 

σύστημα μιας χώρας επειδή, ελλείψει της πραγματικής ζήτησης που προέρχεται από 

αυτόν οδηγεί την οικονομία σε κατάρρευση. Ο καταναλωτής ανάλογα με το 

διαθέσιμο εισόδημά του σ΄ ένα ελεύθερο σύστημα αγοράς αποτελεί καθοριστική 
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συνιστώσα για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ο ρόλος του 

εκδηλώνεται με συμπεριφορές και ενέργειες που έχουν απασχολήσει εκτός από τους 

ίδιους τους καταναλωτές, ερευνητές διαφόρων επιστημών όπως της κοινωνιολογίας, 

της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας και κυριώς τα στελέχη των επιχειρήσεων. 

2.2 Συμπεριφορά καταναλωτή η αγοραστική συμπεριφορά 

Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι μια πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

που θεωρείται μια συνολική διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

περιβάλλον του (Goodhope, 2013). Η διαφοροποίηση και η πολυπλοκότητα του 

φαινομένου από τα αρχαία χρόνια αποτέλεσε ενδιαφέρον πεδίο μελέτης για πολλούς 

ερευνητές. Η ανθρώπινη συμπεριφορά περικλείει κάθε σκέψη, συναίσθημα ή πράξη 

πραγματοποιεί το άτομο καθημερινά. Η συμπεριφορά σαν πράξη αναφέρεται στο 

αποτέλεσμα - την εκροή που γίνεται εύκολα αντιληπτή και μπορεί να αναλυθεί. 

Εγείρονται όμως ερωτήματα για τις εισροές - τους λόγους και τα αίτια πριν από αυτή 

και τον ανθρώπινο παράγοντα που μεσολαβεί. Ο άνθρωπος ανάλογα τις εισροές που 

δέχεται και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά επιδεικνύει μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Η κατανάλωση είναι μια μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς, που 

αποτυπώνει το ρόλο του ατόμου ως καταναλωτή και έχει στόχο την κάλυψη βασικών 

αναγκών μέσα από την αγορά και κατανάλωση υλικών και μη αγαθών. 

Η διεύρυνση της καταναλωτικής συμπεριφοράς αποτελεί σημαντικό ζήτημα της 

σύγχρονης οικονομικής καθώς συνδέεται με την ατομική και κοινωνική συμπεριφορά 

αλλά και με τις οικονομικές πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. 

Οι απαντήσεις στην κατανόηση της έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στην άσκηση 

μακροοικονομικής πολιτικής αλλά και στη διαμόρφωση της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων (Πρόντζας & Λώλος, 2008). 

Η συμπεριφορά καταναλωτή ως αναπόσπαστο κομμάτι του μάρκετινγκ μελετά τους 

τρόπους με τους οποίους τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανώσεις επιλέγουν, 

αγοράζουν, χρησιμοποιούν και διαθέτουν εμπειρίες, ιδέες και υπηρεσίες με στόχο να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Kotler & Keller, 2011). 

Διάφοροι ερευνητές με διαφορετικό τρόπο έχουν ορίσει τη συμπεριφορά καταναλωτή 

λόγω της ιδιαίτερης συνθετότητας και δυναμικής της. Κατά τους Blackwell et al. 
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(2006) συμπεριφορά καταναλωτή είναι οι πράξεις των ατόμων που εμπλέκονται 

άμεσα στην απόκτηση, τη χρήση και τη διάθεση των οικονομικών αγαθών και 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης απόφασης που 

προηγούνται και καθορίζουν τις πράξεις. 

Παρόμοια οι Schiffman et al. (2008) ορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως τη 

συμπεριφορά που επιδεικνύεται όταν ο καταναλωτής αναζητάει χρησιμοποιεί, 

αξιολογεί και διαθέτει προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες. Δηλαδή είναι η μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο τα άτομα ξοδεύουν τις διαθέσιμες πηγές τους (χρόνο, χρήμα, 

προσπάθεια) παίρνοντας αποφάσεις για ποια προϊόντα θα μεγιστοποιήσουν την 

ικανοποίηση τους αν τα καταναλώσουν. 

 Οι Kotler et al. (1999) αναφέρουν ότι με τη μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή οι 

μάρκετερς προσπαθούν να διαγνώσουν πως οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στα 

διάφορα ερεθίσματα του μάρκετινγκ και να απαντήσουν στα ερωτήματα ποιος 

αγοράζει, πως αγοράζει, πότε αγοράζει, πού αγοράζει, και γιατί αγοράζει. 

Για τον Wilkie (1994) περιλαμβάνει την αγορά και κατανάλωση προϊόντων και 

υπηρεσιών με στόχο την εκπλήρωση υλικών και συναισθηματικών αναγκών και 

επιθυμιών και αποτελείται από τρία στάδια (α) το στάδιο πριν την αγορά με τις 

δραστηριότητες για την επιλογή του προϊόντος (β) το στάδιο της αγορές με τις 

αντίστοιχες δραστηριότητες και (γ) τις δραστηριότητες μετά την αγορά. 

Οι Haghshenas et al. (2013) κατέγραψαν επτά βασικές αρχές της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς που έχουν τονιστεί από πολλούς ερευνητές. 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών παρακινείται. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το βασικό κίνητρο που παρακινεί τον καταναλωτή να επιδείξει μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με 

κυρίαρχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του. Τα κίνητρα 

μπορούν να χωριστούν σε δυο τύπους (α) τα λειτουργικά κίνητρα που 

σχετίζονται με το προϊόν και την απόδοση του για παράδειγμα, το κίνητρο για 

ένα νέο αυτοκίνητο μπορεί να είναι ή άνεση, η ταχύτητα και (β) τα προσωπικά 

κίνητρα που σχετίζονται με την έκφραση των συναισθημάτων π.χ. στην αγορά 

αυτοκινήτου θα μπορούσε να είναι η επιθυμία για κοινωνική προβολή. Τα 

κίνητρα μπορεί να είναι αντιληπτά από τους καταναλωτές ή και από τρίτους η 
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να μην είναι εμφανή για παράδειγμα όταν αφορούν τα συναισθήματα του 

ίδιου του καταναλωτή. 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες. 

Κάθε καταναλωτής έχει διαφορετικές σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα. Η 

επικέντρωση μόνο στην πράξη της αγοράς και της κατανάλωσης του αγνοεί 

πολλές σημαντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή (χρήση 

προϊόντος, επιρροή ενεργειών μάρκετινγκ, απόψεις συγγενών και φίλων κ.α.). 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι μια διαδικασία. Πρόκειται για μια 

συνεχή διαδικασία καθόλη τη διάρκεια της αγοράς και μετά την αγορά που 

περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες - στάδια (επιλογή, αγορά, 

κατανάλωση κ.ά.). Η ανάλυση των σταδίων πριν και μετά την αγορά επιτρέπει 

την σε βάθος διερεύνηση των λόγων που ένας καταναλωτής προβαίνει σε 

συγκεκριμένες αγορές (Wilkie, 1994). 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι διαφορετική από την άποψη του 

χρόνου και της πολυπλοκότητας. Η έννοια του χρόνου αναφέρεται στο πότε 

πραγματοποιείται η απόφαση καθώς και στη διάρκεια της ολοκλήρωσης της 

αγοραστικής διαδικασίας. Η πολυπλοκότητα αναφέρεται στον αριθμό των 

δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη διαδικασία και στη δυσκολία της 

απόφασης. Ανάμεσα στη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

απόφασης, υπάρχει συχνά μια άμεση σχέση αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με 

την πολυπλοκότητα και τους παράγοντες που επηρεάζουν μια απόφαση 

απαιτείται περισσότερος χρόνος για την λήψη της. Προσπαθώντας ο 

καταναλωτής να κερδίσει χρόνο και να απλοποιήσει τη διαδικασία λήψης 

απόφασης εμπιστεύεται απόψεις τρίτων, βασίζεται σε προηγούμενη 

αγοραστική εμπειρία από καταστήματα και προϊόντα και δεν αναζητά πάντα 

την πιο ικανοποιητική – βέλτιστη αγορά (Wilkie, 1994). Σημαντικό στοιχείο 

για αυτούς τους δύο παράγοντες είναι ότι ο χρόνος και η πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι 

διαφορετικές για διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές καταστάσεις. 

Για παράδειγμα, για ένα άτομο η διαδικασία αγοράς ενός αυτοκινήτου, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη, ενώ για ένα άλλο 

πρόσωπο κάτω από τις ίδιες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί μια απλή 

διαδικασία. 
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 Η συμπεριφορά των καταναλωτών περιλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους. 

Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές δραστηριότητες εκτελούνται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Σε σχέση με κάθε μία από 

αυτές τις δραστηριότητες δημιουργείτε ένας ρόλος για τους καταναλωτές. 

Οι τρεις ρόλοι είναι: (α) ο συναισθηματικός ρόλος για την αγορά, (β) ο ρόλος 

του αγοραστή, (γ) ο ρόλος του καταναλωτή. 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες. Η αγοραστική διαδικασία λήψης απόφασης επηρεάζεται 

αρνητικά η θετικά από εξωτερικές δυνάμεις. 

 Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. 

Λόγω των ατομικών διαφορών και των επιπτώσεις των εξωτερικών δυνάμεων 

για τους διάφορους τύπους των ανθρώπων, οι καταναλωτές έχουν μια ποικιλία 

από συμπεριφορές που είναι δύσκολο να προβλεφτούν και να αναλυθούν από 

τους μάρκετερ. 

2.3 Η προέλευση και η σημασία της μελέτης της συμπεριφοράς 

του καταναλωτή 

Η ιδέα του σύγχρονου μάρκετινγκ που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 

με αρχές της δεκαετίας του ‘60 και αναπτύχθηκε ταχύτητα μετά το 1980, δίνει 

έμφαση στη συμπεριφορά του καταναλωτή ως ξεχωριστό πεδίο του Μάρκετινγκ 

(Σιώμκος, 2002). Ο Assael (1998) αναφέρει ότι σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη 

του μάρκετινγκ, οι μαρκετερς θα πρέπει να καθορίσουν ποια οφέλη αναζητούν οι 

καταναλωτές και να δημιουργήσουν αυτά τα σχέδια μάρκετινγκ που θα υποστηρίζουν 

τις ανάγκες τους. Πριν το 1950, το μάρκετινγκ ήταν προσανατολισμένο στη μαζική 

παραγωγή και στις οικονομίες κλίμακας προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αρχικά την 

έλλειψη προϊόντων και την περιορισμένη ζήτηση λόγω της οικονομικής κρίσης και 

του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου που επακολούθησε. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η 

ιδέα των πωλήσεων και η πίεση των καταναλωτών να αγοράσουν τα προϊόντα που οι 

παραγωγοί μονομερώς παρήγαγαν χωρίς να ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών (Schiffman, Kanuk, & Hansen, 2008). Στα τέλη του ‘50 οι μαρκετερς 

διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές άρχισαν να αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες 

πρακτικές μάρκετινγκ και στα ιδία προϊόντα, δεν είχαν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια 

χαρακτηριστικά και άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι για την επιτυχία τους θα πρέπει να 
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παράγουν και να προωθούν προϊόντα στους καταναλωτές που αυτοί επιθυμούν 

(Σιώμκος, 2002). Χαρακτηριστικά ο Assael (1998) αναφέρει ότι οι καταναλωτές 

καθορίζουν τις πωλήσεις και τα κέρδη των επιχειρήσεων με τις αγοραστικές 

αποφάσεις τους. Ως εκ τούτου τα κίνητρα τους και οι πράξεις τους καθορίζουν την 

οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι Kotler και Keller (2011) 

επισημαίνουν επιπλέον ότι η κατανόησης της αγοραστικής συμπεριφοράς επιτρέπει 

στις εταιρίες τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές. Η κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς συμβάλει επίσης στη 

καλύτερη οικονομική κατάσταση μιας χώρας με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

που την καθιστούν ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά (Egan, 2007). 

Η σημαντικότητα της έρευνας και της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

έχει αυξηθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια λόγω των πολιτικών, κοινωνικών, 

οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η 

διείσδυση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άλλαξε τον τρόπο 

λήψης αποφάσεων των καταναλωτών (Σιώμκος, 2002). Η υπερπροσφορά των 

προϊόντων και η υπερκατανάλωση που χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια το σύγχρονο 

τρόπο ζωής άλλαξε το προφίλ των καταναλωτών που αναζητούν πιο συγκροτημένες 

απολαύσεις που διαρκούν περισσότερο και προσφέρουν βαθύτερες ικανοποιήσεις 

(Voinea & Filip, 2011). Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει καθορίσει πολλές 

αλλαγές στη νέα καταναλωτική συμπεριφορά με εξωτερικές και ψυχολογικές 

επιδράσεις (Voinea & Filip, 2011; Perriman, Ramsaran-Fowdar, & Baguant, 2010). 

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι οι επιχειρήσεις που ερευνούν και κατανοούν τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών μπορούν (α) να παρασκευάζουν και να τοποθετούν 

στην αγορά πιο αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό διαφοροποιημένα προϊόντα 

που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών (β) να τμηματοποιούν και να 

επιλέγουν το κατάλληλο κοινό στόχο το οποίο μπορούν να το εξυπηρετήσουν και να 

το επηρεάσουν αποδοτικά μέσω μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής (γ) να 

αξιοποιήσουν χωρίς σπατάλες τις παραγωγικές δυνάμεις τους και να αυξήσουν τα 

κέρδη τους. Εν κατακλείδι να επιτελέσουν το σκοπό τους που είναι η αύξηση των 

κερδών μέσω της δημιουργίας και διατήρησης πελατών. 
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2.4 Γενικό Μοντέλο Συμπεριφοράς Καταναλωτή 

Μαύρο κουτί 

Το «μαύρο κουτί» που ονομάζεται επίσης μοντέλο ερεθίσματος-αντίδρασης και είναι 

μία από τις πιο απλές μορφές των μοντέλων συμπεριφοράς των καταναλωτών που 

έχει αναπτυχτεί και δοκιμαστεί με επιτυχία (Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 

2012). Το μοντέλο σχετίζεται με το μαύρο κουτί της θεωρίας behaviourism, 

αγνοώντας τις περίπλοκες μεταβλητές του μυαλού του καταναλωτή που δεν μπορούν 

να μετρηθούν, ασχολείται με το μάρκετινγκ και τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που 

παράγουν την επιθυμητή ανταπόκριση (Smith & Taylor, 2004). 

Απαντώντας στα κεντρικά ερωτήματα της συμπεριφοράς καταναλωτή για τους 

μάρκετερς που είναι: ποιοι αγοράζουν; τι αγοράζουν; πως αγοράζουν; πότε 

αγοράζουν; που αγοράζουν; γιατί αγοράζουν; δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις (Sandhusen, 2008; Kotler, 

Armstrong, Saunders, & Wong, 1999; Wilson & Gilligan, 1997).  

Τα ερεθίσματα μάρκετινγκ που σχεδιάζονται και παράγονται από τις επιχειρήσεις 

συνίστανται στα τέσσερα P: Προϊόν (Product), τιμή (Price), τόπος (Place) και 

προώθηση (Promotion). Οι περιβαλλοντικες μεταβλητές περιλαμβάνουν σημαντικές 

δυναμεις και γεγονότα από το περιβάλλον του αγοραστή: οικονομικό, πολιτικό, 

πολιτιστικό, τεχνολογικό (Armstrong & Kotler, 2009). Τα ερεθίσματα εισάγονται στο 

μαύρο κουτί του αγοραστή όπου μετατρέπονται και παράγουν ευδιάκριτες 

αντιδράσεις και απαντήσεις. 

Ο στόχος είναι να ανακαλύψουμε πως μετατρέπονται τα ερεθίσματα σε αντιδράσεις 

μέσα στο μαύρο κουτί του καταναλωτή το οποίο έχει δυο μέρη. Πρώτον τα 

χαρακτηριστικά του αγοραστή που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται και αντιδρά στα ερεθίσματα αυτά και δεύτερον τη διαδικασία 

απόφασης του αγοραστή που επηρεάζει την συμπεριφορά του (Kotler, Armstrong, 

Saunders, & Wong, 1999; Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012). Η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων καθορίζει τι τύπος αγοραστικής συμπεριφοράς έχει αναληφθεί. 
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2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Συμπεριφορά Καταναλωτή 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς του καταναλωτή και την 

αγοραστική συμπεριφορά. Η βιβλιογραφία ταξινομεί αυτούς τους παράγοντες με 

διάφορους τρόπους (Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012). (βλέπε πίνακα 1) 

Πίνακας 1 – Πίνακας βιβλιογραφικών αναφορών για τους βασικούς παράγοντες που 

επηρρεάζουν τη συμπεριφορά καταναλωτή (Πηγή: (Furaiji, Łatuszyńska, & 

Wawrzyniak, 2012)) 

Ερευνητές Βασικοί Παράγοντες 

Enis (1974) 

προσωπικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες 

Dibb and Etal (1991) 

κοινωνικούς παράγοντες, φυσικούς 

παράγοντες 

Cross and Peterson (1987) 

προσωπικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες, φυσικούς παράγοντες 

Cohen (1991) 
μίγμα μάρκετινγκ, φυσικούς παράγοντες 

Zikmond and Amico (1993) 

κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, ατομικούς παράγοντες 

McCarthy and Perreault (1993) 

φυσικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες 

Narayyana and Raol (1993) 

φυσικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες, πολιτιστικοί παράγοντες 

Keegan (1995) 

κοινωνικούς παράγοντες, πολιτιστικούς 

παράγοντες, οικονομικούς παράγοντες, 

γεωγραφικοί παράγοντες 
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Setlow (1996) 

προσωπικούς παράγοντες, μίγμα 

μάρκετινγκ, περιβαλλοντικούς 

παράγοντες 

Stanton (1997) 

κοινωνικούς παράγοντες, φυσικούς 

παράγοντες, παράγοντες στάσεων 

Lancaster and Reynold (1998) 

φυσικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες, πολιτιστικοί παράγοντες 

Kotler and Armstrong (2007) 

φυσικούς παράγοντες, κοινωνικούς 

παράγοντες, των πολιτιστικών 

παραγόντων, προσωπικούς παράγοντες 

Straughan and Roberts (1999) 
δημογραφικούς παράγοντες, τρόπο ζωής 

Pride and Ferrell (2000) 

κοινωνικούς παράγοντες, φυσικούς 

παράγοντες, παράγοντες στάσεων 

 

Παρά τις διαφορές αυτές, η συμπεριφορά των καταναλωτών γενικά επηρεάζεται από 

παράγοντες που μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές ομάδες: πολιτιστικούς 

παράγοντες, κοινωνικούς παράγοντες και προσωπικoύς παράγοντες. 

2.5.1. Πολιτιστικοί Παράγοντες 

2.5.1.1. Κουλτούρα 

Η κουλτούρα είναι η πιο βασική αιτία των επιθυμιών και της συμπεριφοράς ενός 

ατόμου και αποτελείται από το σύνολο των βασικών αξιών, αντιλήψεων, επιθυμιών 

και συμπεριφορών της οποίες μαθαίνει ένα μέλος της κοινωνίας από την οικογένεια 

και άλλους σημαντικούς θεσμούς (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). H 

διαδικασία αυτή, της μάθησης και απόκτησης αυτών των στοιχείων, είναι που 

καθορίζει τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τις αξίες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του 

ατόμου. Επηρεάζει σημαντικά τις καταναλωτικές του αποφάσεις αφού οριοθετεί την 

αντίληψη του για το ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι αποδεκτά και πως μπορεί να 

τον ικανοποιήσουν. Ακριβώς επειδή επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό ποια προϊόντα θα 
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αγοραστούν και πως θα χρησιμοποιηθούν έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη προϊόντος, 

στην προβολή τους, στη διανομή και στην τιμολόγηση τους (Pride & Ferrell, 1995). 

Η κουλτούρα μπορεί επίσης να δημιουργήσει τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

επιπτώσεις στους καταναλωτές και την αγορά όπως η υπεύθυνη αγορά, ο θεμιτός 

ανταγωνισμός και η ψυχαναγκαστική κατανάλωση (Assael, 1998).  

Ο Mooij (2003) τονίζει τη σημασία της κουλτούρας ως ερμηνευτικό παράγοντα της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς που αποκτά μεγαλύτερο έδαφος σε σχέση με αυτή του 

εισοδήματος και επηρεάζει διαφορετικά τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ανάμεσα 

στις ανεπτυγμένες χώρες. Κατά τους Douglas & Craig (1997), η διαμόρφωση της 

κουλτούρας δεν εξαρτάται πλέον από τοπικούς παράγοντες αλλά γίνεται ολοένα και 

πιο ρευστή λόγω των πολιτισμικών επιρροών και τη μεταφορά στοιχείων από τον ένα 

πολιτισμό στον άλλο μεταξύ των κρατών. Αυτές οι αλλαγές παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

σημασία για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ και την ανάγκη ειδίκευση τους σε κάθε 

κοινωνία.  

2.5.1.2  Υποκουλτούρα 

Οι υποκουλτούρες είναι ομάδες ατόμων οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο 

πλαίσιο της κουλτούρας και μοιράζονται ιδία συστήματα αξιών, τα οποία βασίζονται 

στις κοινές εμπειρίες από τη ζωή και τις κοινές συνθήκες. Στις υποκουλτούρες 

περιλαμβάνονται οι εθνικότητες, οι θρησκείες, οι φυλετικές ομάδες και οι 

γεωγραφικές περιοχές. Πολλές υποκουλτούρες αποτελούν σημαντικά τμήματα της 

αγοράς και οι μάρκετερς συχνά σχεδιάζουν προϊόντα και προγράμματα μαρκετινγκ 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). 

2.5.1.3. Κοινωνική τάξη 

Κάθε κοινωνία διαθέτει μια δομή κοινωνικών τάξεων δηλαδή τμηματοποιημένες και 

ταξινομημένες κατηγορίες των οποίων τα μέλη έχουν παρόμοιες άξιες, ενδιαφέροντα 

και συμπεριφορές. Οι κοινωνικές τάξεις είναι ανοιχτές ομάδες που τα άτομα μπορούν 

να μετακινούνται από την μια τάξη στην άλλη και διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

ανάλογα την ευημερία της και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί. H κοινωνική τάξη 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής της καταναλωτικής συμπεριφορά του 

ατόμου (Pinson & Jolibert, 1997) που αντικατοπτρίζεται στην τάση μιμητισμού των 

προτιμήσεων των ανώτερων κλάσεων από τις κατώτερες. Επίσης, επηρεάζει πολλές 
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πτυχές της ζωής του ατόμου όπως τον οικογενειακό προγραμματισμό, την 

εκπαίδευση των παιδιών, τον τρόπο διαθεσιμότητας του ελευθέρου χρόνου, αλλά και 

το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που καταναλώνονται (Pride 

& Ferrell, 1995). Κατά τους Wilson & Gilligan (1997) οι κοινωνικές τάξεις ασκούν 

σημαντική επιρροή σε τομείς όπως η αγορά ρούχων, αυτοκινήτων, δραστηριοτήτων 

αναψυχής και επιλογή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η κοινωνική τάξη μπορεί να 

καθορίζεται από ένα συνδυασμό μεταβλητών που αφορούν το επάγγελμα, το 

εισόδημα, την εκπαίδευση, τον πλούτο κ.α. 

2.5.2. Κοινωνικοί Παράγοντες 

Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή επηρεάζεται επίσης από κοινωνικούς παράγοντες 

στους οποίους περιλαμβάνονται: οι ομάδες αναφοράς, η οικογένεια, η κοινωνική 

θέση και οι ρόλοι. 

2.5.2.1  Οι ομάδες αναφοράς 

Κάθε ατομική συμπεριφορά επηρεάζεται από άλλες συμπεριφορές ομάδας ή ατόμων. 

Οι ομάδες που έχουν άμεση η έμμεση επιρροή και αποτελούν σημείο αναφοράς για 

τον καθορισμό των κρίσεων των προτιμήσεων, των πιστεύω, των αξιών και των 

στάσεων ενός ατόμου ονομάζονται ομάδες αναφοράς. Κάθε άτομο έχει πολλές 

ομάδες αναφοράς. Έρευνες έδειξαν ότι παρατηρούμε και επηρεαζόμαστε από τη 

συμπεριφορά άλλων, ιδιαίτερα σε διφορούμενες καταστάσεις, σε περιπτώσεις 

κρίσεων, και όταν οι άλλοι είναι εμπειρογνώμονες. Οι ψυχολόγοι Tajfel, Billig και 

Turner έχουν δείξει ότι ένα μέρος της κοινωνικής μας ταυτότητας προέρχεται από τις 

ομάδες με τις οποίες συναναστρεφόμαστε και δείχνουμε μια ισχυρή τάση υπέρ τους 

ακόμα και όταν αυτές σχηματίζονται αυθαίρετα (Shah & Dawnay, 2005). 

Οι ομάδες αναφοράς μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις τύπους (Wilson & Gilligan, 

1997) (1) πρωτογενείς (primary) που είναι άτυπες ομάδες με συνεχή επαφή των 

μελών τους (οικογένεια, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι) (2) δευτερογενείς (secondary) 

με πιο τυπικές σχέσεις και λιγότερη αλληλεπίδραση (επαγγελματικές ενώσεις, 

θρησκευτικές ομάδες, συνδικαλιστικές οργανώσεις) (3) ομάδες «φιλοδοξίας» 

(aspirational) που τα άτομα επιθυμούν να ανήκουν (4) «διασπαστικές» (dissociative) 

ομάδες που τα άτομα απορρίπτουν τις αξίες και τις συμπεριφορές τους.  
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Η επιρροή που ασκείται από τις αμάδες αναφοράς διαφέρει σημαντικά από προϊόν σε 

προϊόν, καθώς επίσης και στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος 

(π.χ. στο στάδιο εισαγωγής οι ομάδες αναφοράς επηρεάζουν περισσότερο το πότε θα 

αγοραστεί ένα προϊόν σε σχέση με το ποια μάρκα θα αγοραστεί, ενώ στο στάδιο 

ανάπτυξης επηρεάζουν και το είδος και τη μάρκα του προϊόντος). Ανάμεσα στα 

προϊόντα που ο Hendon βρήκε να επηρεάζονται περισσότερο από τις ομάδες 

αναφοράς είναι τα αυτοκίνητα, η μπύρα, τα ρούχα, τα εστιατόρια, τα τσιγάρα (Wilson 

& Gilligan, 1997). Οι ομάδες αναφοράς γενικά λειτουργούν ως πηγή αναζήτησης 

πληροφοριών και σημείο σύγκρισης κυρίως των προϊόντων επίδειξης. Επηρεάζουν 

δηλαδή την κατηγορία, τον τύπο και τη μάρκα ενός προϊόντος ανάλογα με το αν αυτό 

θα φαίνεται και θα τραβάει την προσοχή των άλλων (Pride & Ferrell, 1995). 

Για το μάρκετινγκ, οι ομάδες αναφορές αποτελούν ενδιαφέρον όσον αφορά τα 

καταναλωτικά τους πρότυπα και τους διαμορφωτές γνώμης που ανήκουν σε αυτές. Οι 

διαμορφωτές γνώμης εμφανίζονται ως ειδικοί και γνώστες ενός αντικείμενου και 

επηρεάζουν τον καταναλωτή κυρίως όταν αυτός έχει περιορισμένη γνώση αλλά 

υψηλή ανάμειξη στην αγορά ενός προϊόντος. Ο προσδιορισμός των διαμορφωτών 

γνώμης από τους μάρκετερ απαιτεί την μελέτη τόσο των δημογραφικών όσο και των 

ψυχογραφικών χαρακτηριστικών τους, διότι ένα άτομο μπορεί να διαμορφώνει και να 

επηρεάζει τη γνώμη άλλων αλλά και ο ίδιος να επηρεάζεται από τη γνώμη κάποιων 

άλλων. 

2.5.2.2. Η οικογένεια  

Η επιρροή της οικογένειας είναι πολύ ισχυρή στη συμπεριφορά των καταναλωτών 

γιατί είναι η πρωτεύουσα ομάδα αναφοράς που αποτελεί για το άτομο το πρώτο 

σχολείο που το προσανατολίζει και το εκπαιδεύει (Pandey & Dixit, 2011) σε βασικά 

θέματα όπως θρησκεία, πολιτική, οικονομικά, αυτοεκτίμηση, αγάπη. Υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση ανάμεσα στις στάσεις των παιδιών και των γονέων τους (Assael, 1998), 

καθώς επίσης και στις πρώτες καταναλωτικές εμπειρίες με τις μεταγενέστερες 

αγορές. Τα παιδιά παρατηρούν την αγοραστική διαδικασία και τις προτιμήσεις της 

οικογένειας τους και αργότερα ως ενήλικες ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές που 

μπορεί με τη σειρά τους να τις περάσουν στη δική τους οικογένεια. Οι μάρκετερς 

αναγνώρισαν από νωρίς τη δύναμη της επιρροής της οικογένειας και ερεύνησαν τόσο 

τους ρόλους μέσα στην οικογένεια (ποιος επηρεάζει την αγορά, ποιος αποφασίζει, 
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ποιος αγοράζει κλπ.) όσο και τον κύκλο ζωής της οικογένειας (κάτι παράλληλο με το 

βιολογικό κύκλο) (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). Η αγοραστική 

απόφαση που παίρνεται από μια οικογένεια είναι ένας συνδυασμός ομαδικής και 

ατομικής απόφασης που ποικίλει ανάλογα με τη μορφή της οικογένειας και τη 

κατηγορία προϊόντων. Η οικογενειακή αγοραστική διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε 

τέσσερις κατηγορίες που συμφώνα με τον Davis περιλαμβάνουν και συγκεκριμένες 

αγορές (1) Αυτόνομη στην οποία ίσος αριθμός αποφάσεων παίρνεται από τους 

ενήλικες της οικογένειας και αφορούν αγορές για το σπίτι, τα έπιπλα, τις διακοπές, 

την διασκέδαση (2) και (3) τις αποφάσεις που κυριαρχούνται από τον σύζυγο και τις 

αποφάσεις που κυριαρχούνται από την σύζυγο που αντίστοιχα ένας από τους δυο 

παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις (γυναίκα: πλυντήρια, έπιπλα εκτός καθιστικού, 

χαλιά, κουζίνα - άντρας: ασφάλειες ζωής, αυτοκίνητο, τηλεόραση) (4) τις αποφάσεις 

που παίρνονται από κοινού για αγορές κυρίως ακριβών προϊόντων που η λάθος αγορά 

έχει μεγάλη επίπτωση (Pride & Ferrell, 1995; Wilson & Gilligan, 1997). 

2.5.2.3  Η κοινωνική θέση και οι ρόλοι 

Ο καταναλωτής όπως αναφέρθηκε ανήκει σε πολλές ομάδες. Ο ρόλος που παίζει σ΄ 

αυτή και το πώς η ομάδα αξιολογεί αυτό τον ρόλο καθορίζει και τη θέση του στην 

ομάδα. Ρόλο σε μια ομάδα λέμε τις ενέργειες, πράξεις και δραστηριότητες τις οποίες 

ένα άτομο αναμένεται να κάνει συμφώνα με τις προσδοκίες των ατόμων του 

περιβάλλοντος του. Ο κάθε ρόλος επηρεάζει ένα τμήμα της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς. Η κοινωνική θέση αντικατοπτρίζει σε ένα ρόλο ενός ατόμου την 

υπόληψη και εκτίμηση των μελών της κοινωνίας ή των διαφόρων ομάδων στων 

οποίων ανήκουν. Η επιλογή ενός προϊόντος από τον καταναλωτή πολλές φορές 

δείχνει τη θέση του στην κοινωνία. 

2.5.2.4  Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, 

το μέγεθος και η σύνθεση της οικογένειας, η αύξηση του πληθυσμού (ποσοστό 

γεννήσεων, προσδόκιμο ζωής και μετανάστευση), το σύστημα εκπαίδευσης και 

υγείας, το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών δίνουν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία στις 

επιχειρήσεις για την καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών. Για παράδειγμα, 

η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει σημαντικά το είδος κατανάλωσης με αύξηση 
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κυρίως στις δαπάνες υγείας, ενέργειας και οικιακού εξοπλισμού και μείωση στις 

δαπάνες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (Πρόντζας & Λώλος, 2008). Οι Pinson & 

Jolibert (1997), αναφέρουν τη γήρανση του πληθυσμού ως ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα της Ευρώπης με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να αγοράζουν σε 

συνοικιακά καταστήματα, με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και αυξημένη την 

τάση της χρήσης τηλεόρασης ραδιοφώνου και εφημερίδας. Η αύξηση του ποσοστού 

των γυναικών στην αγορά εργασίας και ο καταναλωτικός ρόλος τους μέσα στην 

οικογένεια άλλαξαν τον διαθέσιμο χρόνο και την επιλογή αγαθών στην αγορά 

τροφίμων (Assael, 1998). Η αύξηση της ανεργίας έχει προκαλέσει αλλαγές στις 

δαπάνες προσωπικών και οικιακών ειδών. 

Ο βαθμός αστικοποίησης επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά με τις 

οικογένειες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές να παράγουν μεγάλο μέρος της 

διατροφής τους (Avlonitis & Kouremenos, 1995). Γενικότερα τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά έχουν σχέση στο ποιος εμπλέκεται στην αγοραστική οικογενειακή 

απόφαση όπως τα παιδιά που μπορεί να επηρεάζουν την αγορά των ρούχων και την 

επιλογή των διακοπών. Μπορεί να επηρεάζουν διάφορα στάδια της αγοραστικής 

διαδικασίας όπως αυτό της αναζήτησης πληροφοριών που μπορεί να διαφέρει στο 

είδος και την ποσότητα ανάλογα την ηλικία και το εισόδημα του ατόμου. Επίσης 

έχουν επιρροή στο βαθμό που ένα άτομο χρησιμοποιεί κάποιο προϊόν συγκεκριμένης 

κατηγορίας για παράδειγμα οι ηλικίες 15-25 μπορεί να καταναλώνουν περισσότερα 

προιόντα fast food σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες (Pride & Ferrell, 1995). 

2.5.3. Προσωπικοί Παράγοντες 

2.5.3.1  Οικονομική κατάσταση 

Η καταναλωτική συμπεριφορά του καταναλωτή σαφέστατα επηρεάζεται από την 

οικονομική του κατάσταση και τη γενικότερη οικονομία της χώρας ακόμα και της 

πόλης στη οποία ζει. Ο καταναλωτής συμφώνα με την οικονομική θεωρία επιλέγει 

από ένα πλήθος αγαθών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σύμφωνα με το 

εισόδημα που μπορεί να διαθέσει. Ανάλογα με τις τιμές των προϊόντων και το 

περιορισμένο εισόδημα επηρεάζεται η συμπεριφορά του. Ο νόμος της ζήτησης 

παρουσιάζει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ζήτησης 

του. Ωστόσο η αύξηση του εισοδήματος δεν οδηγεί αναγκαστικά στην ισόρροπη 
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αύξηση όλων των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από κάθε νοικοκυριό. 

Βασικές μακρο-μεταβλητες που επηρεάζουν το εισόδημα και κατ’επέκταση την 

καταναλωτική συμπεριφορά είναι οι φόροι, το επιτόκιο, οι δημόσιες δαπάνες, ο 

πληθωρισμός. Η φορολογία επηρεάζει άμεσα την ιδιωτική κατανάλωση μέσω της 

επίδρασης στο διαθέσιμο εισόδημα. Εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

για χώρες του OECD έχουν αποδείξει τη σχέση φορολογίας και κατανάλωσης 

(Πρόντζας & Λώλος, 2008). Η αύξηση του επιτοκίου η μια πιθανή μεταβολή του 

ωθεί τους καταναλωτές να αποταμιεύουν περισσότερο και να καταναλώνουν 

λιγότερο. 

2.5.3.1  Ηλικία και φάση του κύκλου ζωής  

Οι προτιμήσεις, οι αγορές και οι κατανάλωση ενός ατόμου εξαρτάται από την ηλικία 

του και τις φάσεις του κύκλου ζωής που βρίσκεται δηλαδή τα σταδία που περνάει 

καθώς ωριμάζει με την πάροδο του χρόνου. Από τους ερευνητές η διαίρεση του 

βιολογικού κύκλου γίνεται με διαφόρους τρόπους και περιλαμβάνει ξεχωριστές 

φάσεις. Οι μάρκετερς συχνά χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία προκειμένου να κάνουν 

μελλοντικές προβλέψεις πωλήσεων, να τμηματοποιήσουν το κοινό-στόχο τους και να 

αναπτύξουν τα κατάλληλα προϊόντα και σχέδια μάρκετινγκ για κάθε φάση. 

2.5.3.2. Προσωπικότητα και Τρόπος Ζωής 

Ως προσωπικότητα ορίζεται η μοναδική οργάνωση των φυσικών και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου προσώπου τα οποία επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά και τις αντιδράσεις στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (Schiffman, 

Kanuk, & Hansen, 2008). Η προσωπικότητα περιγράφεται με βάση της συνήθειες 

όπως η αυτοπεποίθηση, η κοινωνικότητα, η κυριαρχία, η αυτονομία, η αμυντικότητα 

η προσαρμοστικότητα και η επιθετικότητα (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 

1999). 

Ο τρόπος ζωής εκφράζει, εκτός από την κοινωνική θέση και την προσωπικότητα του 

ατόμου, ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο ένα άτομο εκφράζει συμπεριφέρεται και 

συναναστρέφεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο τρόπος ζωής συσχετιζόμενος με την 

προσωπικότητα μας δίνει το ψυχογραφικό προφίλ του καταναλωτή που η μέτρηση 

του απεικονίζει και αποκαλύπτει πολλά χαρακτηριστικά από τις βασικές μεταβλητές : 

δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, γνώμες. Οι δραστηριότητες (εργασία, διακοπές, 
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αθλητισμός κ.ά.) λειτουργούν ως χρήσιμα κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς. Τα 

ενδιαφέροντα (οικογένεια, μόδα, φαγητό, επιτεύγματα κ.ά.) ανάλογα με τον τρόπο 

που εκδηλώνονται και εμφανίζονται επηρεάζουν τη ζήτηση. Η μελέτη της γνώμης 

των καταναλωτών (για πολιτική, θρησκεία, οικονομία, κοινωνικά θέματα κ.ά.) 

επιτρέπει την εκτίμηση των στάσεων και των αντιλήψεων τους και κατ’επέκταση την 

καλλίτερη προσέγγιση τους με το κατάλληλο συνδυασμό στοιχείων του μίγματος 

μάρκετινγκ. 

2.5.3.3. Κίνητρα 

Σε κάθε στιγμή κάθε άτομο έχει πολλές ανάγκες και επιθυμίες που επιζητούν να 

ικανοποιηθούν και παρακινούν το άτομο να ενεργήσει σε μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Wilkie (1994), η καταναλωτική συμπεριφορά με την 

αγορά συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο των 

υλικών όσο και των συναισθηματικών αναγκών και επιθυμιών του καταναλωτή. Ο 

ίδιος χαρακτηριστικά επισημαίνει ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελείται 

από ένα πλήθος κινήτρων. «Κάποια από αυτά είναι φανερά (όλοι οι καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται τους λόγους που κατευθύνουν την συμπεριφορά τους) ενώ άλλα 

μπορεί να είναι κρυμμένα στο υποσυνείδητο των καταναλωτών (οι ίδιοι οι 

καταναλωτές δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι αυτά τα κίνητρα)».  

Κατά τη θεωρία του Freud, η οποία βασίζεται στις βασικές έννοιες της ταυτότητας 

του εγώ και του υπερεγώ, ο άνθρωπος δεν κατανοεί πλήρως και δεν συνειδητοποιεί 

τις πραγματικές ψυχολογικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του γιατί 

αυτές προέρχονται από το υποσυνείδητο του.  
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Πίνακας 2 - Επίπεδα συνειδητότητας των κινήτρων της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 

(Πηγή: (Wilkie, 1994, p. 126)) 

Επίπεδο συνειδητότητας Παρόμοια με: Ο καταναλωτής 

1. Συνειδητό επίπεδο Αέρα: Πάνω από την 

επιφάνεια

Αντιλαμβάνεται συνειδητά

2. Προ-συνειδητό επίπεδο Νερό: Κάτω από την 

επιφάνεια

Δεν έχει συνείδηση, αλλά 

μπορεί να το ανακαλέσει 

αν εντοπίσει το κίνητρο

3. Ασυνείδητο επίπεδο Υπόγειο: Κάτω από το 

νερό

Βαθιά ασυνείδητο: δεν 

είναι διαθέσιμο για να 

συνειδητοποιηθεί.
 

 

Στο πρώτο επίπεδο το συνειδητό ο καταναλωτής έχει συνείδηση των αγοραστικών 

του κινήτρων, στο δεύτερο προ-συνειδητό επίπεδο τα κίνητρα δεν είναι αντιληπτά 

αλλά μπορούν να συνειδητοποιηθούν αν καταβληθεί κάποια προσπάθεια να 

ανακληθούν και να επανέλθουν στη συνείδηση του. Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο, 

το ασυνείδητο τα κίνητρα δεν είναι εμφανή και μπορούν να εντοπιστούν με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων ψυχολόγων. 

Η συγκεκριμένη θεωρία σκιαγραφεί αγορές που πραγματοποιούνται είτε αυθόρμητα, 

είτε από καταναγκασμό χωρίς ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται τους λόγους που 

τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη αγοραστική απόφαση. Επιπλέον στη διαδικασία της 

ανάπτυξης του ως προσωπικότητα ο καταναλωτής υπακούει σε κοινωνικές επιταγές 

που τον απομακρύνουν από τα βασικά υποκειμενικά του κίνητρα (Wilson & Gilligan, 

1997). 

Όταν οι ανάγκες του ατόμου δεν ικανοποιούνται, δημιουργείται ένταση που μπορεί 

να κυμαίνεται από μια απλή ενόχληση έως μια αφόρητη κατάσταση. Κατά το Wilkie 

(1994) οι καταναλωτές προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους μειώνοντας 

έτσι την ένταση που γεννιέται από τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες τους. Αυτό είναι και 

το βασικότερο κίνητρο που υποκινεί ένα άτομο και το οδηγεί να υιοθέτει 

συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η στενή συναρτησιακή σχέση που υπάρχει μεταξύ 

αναγκών, κινήτρων και συμπεριφοράς προϋποθέτει α) αναγνώριση της ανάγκης (ο 
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καταναλωτής αισθάνεται την ένταση), η αναγνώριση της ανάγκης αποτελεί το 

ξεκίνημα της διαδικασίας λήψης απόφασης (Σιώμκος, 2002), β) κινητοποίηση 

ενέργειας (επιδίωξη μείωσης της έντασης), γ) αντιλαμβανόμενο σκοπό (ενέργειες με 

συγκεκριμένη κατεύθυνση (Μαλλιάρης, 2001). Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που 

το κίνητρο μπορεί να μην προκαλέσει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, είτε επειδή 

δεν υπάρχουν από την πλευρά του καταναλωτή οι δυνατότητες ικανοποίησης της 

ανάγκης του, είτε επειδή μπορεί να εξασθένησε χωρίς την ενεργοποίηση του. Οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να ενισχύουν τα κίνητρα των καταναλωτών 

χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα μάρκετινγκ (διαφήμιση, πωλήσεις με δόσεις κ.ά.). 

O Veblen τo 1899 συνείσφερε στην μελέτη τον κινήτρων δίνοντας μια κοινωνικό-

ψυχολογική ερμηνεία της συμπεριφοράς τονίζοντας ότι οι περισσότερες αγορές 

υποκινούνται όχι από τις εσωτερικές ανάγκες του ατόμου αλλά από την επιθυμία του 

να έχει κύρος και κοινωνικό προφίλ (Wilson & Gilligan, 1997). 

Μια σημαντική θεωρία κινήτρων με την ονομασία «θεωρία δυο παραγόντων», η 

οποία χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τους αναλυτές μάρκετινγκ είναι αυτή του F. 

Herzberg που βάζει σε αντιπαράθεση τους παράγοντες που προκαλούν ικανοποίηση 

και αυτούς που προκαλούν δυσαρέσκεια. Ο καταναλωτής προσπαθεί να απόφύγει 

τους παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια και αναζητά τους παράγοντες που του 

προκαλούν ικανοποίηση. Οι μάρκετερς θα πρέπει να γνωρίζουν αυτούς τους 

παράγοντες τόσο για να τους ικανοποιήσουν αλλά και για να δώσουν έμφαση στο 

πρόγραμμα μάρκετινγκ. 

2.5.3.4.1 Θεωρία κινήτρων του Maslow 

Οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου χωρίζονται στις έμφυτες η πρωταρχικές 

(φυσιολογικές ανάγκες για τροφή, οξυγόνο, ένδυση με τις οποίες γεννιέται ένας 

άνθρωπος) και τις επίκτητες ή δευτερεύουσες τις οποίες ο άνθρωπος αποκτά 

μαθαίνοντας τες, αντιδρώντας στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον και την 

κουλτούρα την οποία ζει (καταξίωση, δύναμη, αυτοεκτίμηση κ.α.) (Σιώμκος, 2002).  

Ο Abraham Maslow (1908-1970), ιδρυτής της σχολής της ανθρωπιστικής 

ψυχολογίας, επιχείρησε να αναλύσει γιατί τα άτομα παρακινούνται από 

συγκεκριμένες ανάγκες σε καθορισμένες χρονικές στιγμές και γιατί διαφέρει ο χρόνος 

και η ενέργεια που καταβάλλουν. Στην προσπάθεια του αυτή κατηγοριοποίησε 
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πρώτος τις ανάγκες του ανθρώπου σε 5 επίπεδα (Σχήμα 1). Η θεωρία αυτή 

υποστηρίζει ότι ενώ κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινές 

ανάγκες, οι οποίες αρχίζουν με τις βιολογικές που είναι οι πρωταρχικές και 

βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας και φθάνουν σε πιο σύνθετες μη-βιολογικές. Το 

άτομο πρώτα θα ικανοποιήσει τις ανάγκες που βρίσκονται στη βάση του τριγώνου και 

στη συνέχει θα ανέβει στο επόμενο στάδιο. Αρχικά η θεωρία δεχόταν ότι ένα άτομο 

δεν μπορεί να προχωρήσει στην ικανοποίηση μιας ανάγκης ενός επιπέδου αν πρώτα 

δεν ικανοποίηση την ανάγκη του προηγούμενου επιπέδου. Έρευνες έδειξαν ότι κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). Η 

μετακίνηση σε ανωτέρα επίπεδα αναγκών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μερική 

ικανοποίηση τα ποσοστά είναι 85% για τις φυσιολογικές ανάγκες, 70% για ανάγκες 

ασφάλειας, 50% για τις κοινωνικές ανάγκες, 40% για ανάγκες αυτοεκτίμησης και 

10% για ανάγκες αυτοεκπλήρωσης. Τα ποσοστά μειώνονται όσο ο μέσος 

καταναλωτής προσπαθεί να ικανοποιήσει ανάγκες ανώτερων επιπέδων. Οι ανάγκες 

δεν ικανοποιούνται ποτέ πλήρως και απόλυτα. Κάθε φορά προκύπτουν νέες ανάγκες 

όταν οι παλιές ικανοποιηθούν έστω και μερικώς, γεγονός που δίνει μια συνεχή 

κινητοποίηση και είναι δυναμική στη διαδικασία. Το μοντέλο δεν είναι στατικό αλλά 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος Wilkie (1994) όπως η 

διαφορετική κουλτούρα, ο πολιτισμός, οι μεταβολές αξιών κ.ά. Η ιεράρχηση των 

αναγκών από τον Maslow αποτέλεσε τη βάση για πολλές άλλες θεωρίες κινήτρων. 
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Ανάγκες 

Αυτοπραγμάτωσης

(Ατομική βελτίωση 

και αναγνώριση)

Ανάγκες εκτίμησης 
(Αυτοσεβασμός, αναγνώριση, 

κύρος)

Κοινωνικές ανάγκες

(Αίσθηση της αγάπης και ένταξης)

Ανάγκες ασφάλειας

(Προστασία και ασφάλεια)

Φυσιολογικές ανάγκες

(Πείνα και δίψα)

 
Σχήμα 1 - Πυραμίδα αναγκών του Maslow (Πηγή: (Wilson & Gilligan, 1997, p. 165)) 

2.5.3.5. Αντίληψη 

Αντίληψη μπορεί να θεωρηθεί μια ψυχολογική επεξεργασία των ερεθισμάτων – 

πληροφοριών που δέχονται τα άτομα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις του κάθε ατόμου. Η 

αντίληψη αποτελείτε από τρία κύρια στάδια (α) την έκθεση, (β) την προσοχή και (γ) 

την κατανόηση (Σιώμκος, 2002). 

Στο στάδιο της έκθεσης ο καταναλωτής δέχεται πληροφορίες μέσω των αισθήσεων 

του. Σε αυτό το στάδιο ο καταναλωτής μπορεί να επηρεαστεί μέσω της 

επικοινωνιακής στρατηγικής μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, τα διαφημιστικά μηνύματα 

μπορούν να περιλαμβάνουν ασπρόμαυρες διαφημίσεις όταν οι άλλες είναι έγχρωμες, 

σοκαριστικά σλόγκαν, σημαντικές χρηματικές προσφορές κ.ά. (Wilson & Gilligan, 

1997). 

Στο δεύτερο στάδιο της προσοχής που είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας που 

επηρεάζει την αντίληψη (Μαλλιάρης, 2001), ο καταναλωτής προσέχει μονό ένα 
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υποσύνολο ερεθισμάτων το οποίο και περνά από ένα πολύπλοκο μηχανισμό 

φιλτραρίσματος. Τα όποια ερεθίσματα επιλέγονται για να γίνουν αντιληπτά 

εξαρτώνται από α) τη φύση του ερεθίσματος (ένταση, μέγεθος, αντίθεση, επανάληψη, 

κίνηση) β) την προηγούμενη εμπειρία – η οποία δημιουργεί ανάλογες προσδοκίες και 

έτσι το μη αναμενόμενο αποτέλεσμα προσελκύει την προσοχή γ) τα κίνητρα. 

Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας ο καταναλωτής ερμηνεύει της πληροφορίες και τα 

ερεθίσματα που συνέλεξε με τις αισθήσεις του. Το νόημα που δίνει σ’ αυτές 

εξαρτάται από προηγούμενες εμπειρίες του και από προσδοκίες που έχει για τη 

συγκεκριμένη κατάσταση. Η αντίληψη που διαμορφώνεται επηρεάζει την αντίδραση 

του και ενημερώνει τη μνήμη του και τις προσδοκίες του για μια μελλοντική 

αντίδραση σε παρόμοιο περίπτωση. 

Η αντίληψη είναι επιλεκτική γιατί διαμορφώνεται ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις 

πληροφορίες που ενδιαφέρουν ή ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων. Ο 

καταναλωτής αντιλαμβάνεται τα ίδια ερεθίσματα μάρκετινγκ διαφορετικά αντίστοιχα 

με τις στάσεις, ανάγκες, εμπειρίες και προσωπικά του χαρακτηριστικά.  

2.5.3.6. Μάθηση 

Ο όρος μάθηση περιγράφει τις αλλαγές που συμβαίνουν στην συμπεριφορά, τις 

στάσεις ή τις γνώσεις ως αποτέλεσμα εξάσκησης ή εμπειρίας (Kotler, Armstrong, 

Saunders, & Wong, 1999; Mullen & Johnson, 1990). Οι θεωρητικοί της μάθησης 

υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς μαθαίνεται. 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που αναπτύχθηκαν που εξηγούν τη διαδικασία μάθησης 

και την αλλαγή που προκαλεί στη συμπεριφορά. Υπάρχους δυο σχολές σκέψης (α) 

γνωστική μάθηση (cognitive learning) που βασίζεται στη θεωρία της ψυχανάλυσης 

και (β) συμπεριφορική μάθηση (behavioral learning), που ιδρύθηκε στις αρχές του 

20ού αιώνα από τον Watson και πηγάζει από τη θεωρία της ψυχολογίας του 

συμπεριφορισμού (μπεχαβιορισμού). 

2.5.3.6.1. Γνωστική μάθηση 

Η γνωστική προσέγγιση της μάθησης αποτελεί μια διαδικασία λύσης καταναλωτικών 

προβλημάτων στην οποία ο καταναλωτής αλλάζει τις στάσεις του για τα προϊόντα και 

τη χρήση τους ως αποτέλεσμα της αλλαγής των γνώσεων μέσα από τη μάθηση. Στη 
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γνωστική μάθηση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση μέσα από γνωστικές 

λειτουργίες όπως επεξεργασία πληροφοριών και ανάκληση πληροφοριών από το 

σύστημα μνήμης. Ο καταναλωτής θεωρείται ότι μαθαίνει όταν αναγνωρίσει κάποιο 

στόχο-πρόβλημα, ενεργήσει για την επίτευξη-επίλυση του και αποκτήσει γνώση μέσα 

από το αποτέλεσμα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή μέσα από την 

παρατήρηση των ενεργειών άλλων ατόμων και των αποτελεσμάτων και συνεπειών 

που αυτές προκάλεσαν. Στη συγκεκριμένη θεωρία, οι ερευνητές δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τις γνώσεις που μπορεί να έχει το αντικείμενο μελέτης, έτσι 

βασίζονται στις σκέψεις και τα συναισθήματα του, τα οποία προκύπτουν από τις 

πράξεις του (Statt, 1997). 

Η ερμηνεία της συμπεριφοράς του προκύπτει, όταν ο καταναλωτής αγοράσει ένα 

προϊόν και γνωστοποιήσει τις προτιμήσεις και τις διαθέσεις του.  

2.5.3.6.2. Συμπεριφορική μάθηση  

Οι θεωρίες της συμπεριφορικής μάθησης είναι επίσης γνωστές και ως θεωρίες 

ερεθίσματος αντίδρασης-απόκρισης γιατί στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι 

παρατηρούμενες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα ή γεγονότα 

υποδηλώνουν μάθηση (Σιώμκος, 2002). Η συμπεριφορική προσέγγιση βασίζεται σε 

αντιδράσεις που μπορούν να παρατηρηθούν και όχι σε νοητικές διαδικασίες. Ο 

Watson σε αντίθεση με τον Freud υποστήριζε την ύπαρξη των δεδομένων που 

λαμβάνεις και μπορείς να δεις και όχι τις ψυχολογικές διεργασίες του ασυνείδητου 

και υποσυνείδητου, γι΄ αυτό και στα πειράματα του ανέλυε τη σύνδεση και τα σταδία 

μεταξύ των ερεθισμάτων και της ανταπόκρισης (Statt, 1997). Οι συμπεριφορικοί 

ψυχολόγοι ανέπτυξαν δυο θεωρίες (α) της κλασσικής υποβολής (classical 

conditioning) και (β) της συντελεστικής υποβολής (instrumental conditioning).  

Α. Κλασσική σύνδεση (Classical conditioning) 

Ο Pavlov ανέπτυξε τη βασικότερη θεωρία της κλασσικής σύνδεσης, αυτή των 

εξαρτημένων – συναρτημένων ανακλαστικών, δείχνοντας ενδιαφέρον για τις 

ψυχολογικές διεργασίες ανάμεσα στο ερέθισμα και την τελική αντίδραση. 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η μάθηση μπορεί να προκληθεί από την επανάληψη 

ενός ερεθίσματος μέχρι αυτό να συνδεθεί με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στα 
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πειράματα που διεξήγαγε με το χωνευτικό σύστημα των σκύλων διαπίστωσε ότι η 

μάθηση μπορεί να συμβεί μέσω τις αλληλεπίδρασης του ερεθίσματος, της νύξης, της 

ανταπόκρισης και της επανίσχυσης. Στο πείραμα το ερέθισμα ήταν το φαγητό που 

προσφερόταν στα σκυλιά, νύξη το χτύπημα ενός κουδουνιού, ανταπόκριση η 

προετοιμασία των σκύλων για το φαγητό και η αυξημένη έκκριση των σιέλων τους 

στο άκουσμα του ήχου του κουδουνιού και επανίσχυση η επανάληψη της 

διαδικασίας. Στη διαδικασία της επανάληψης του πειράματος ανεξάρτητα εάν στους 

σκύλους δίνονταν φαγητό ή όχι οι σιελογόνοι αδένες τους παρήγαγαν αυξημένο 

σάλιο.  

Στη κλασσική σύνδεση η διαδικασία της μάθησης πραγματοποιείται ως ανταπόκριση 

σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος και βασίζεται στην υπάρχουσα η 

δημιουργηθήσα σχέση ερεθίσματος – απόκρισης, όπως αυτή του φαγητού που 

προκαλεί την εκροή σάλιου.  

Οι μάρκετερς δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο της ζωής των καταναλωτών και να 

τους χειραγωγήσουν με τα κατάλληλα ερεθίσματα την κατάλληλη χρονική στιγμή 

όπως στο πείραμα του Pavlov, χρησιμοποιούν όμως τη μάθηση μέσω συνδέσεων, 

προβάλλοντας θετικά ερεθίσματα για τα προϊόντα που διαφημίζουν. Οι καταναλωτές 

μαθαίνουν συνειδητά ή ασυνείδητα από αυτές τις συνδέσεις θετικού ερεθίσματος- 

προβαλλόμενου προϊόντος.  

Στο Σχήμα 2 περιγράφεται μια προσέγγιση κλασικής σύνδεσης στη διαφήμιση 

(Wilkie, 1994). 
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Σχήμα 2 - Προσέγγιση κλασικής σύνδεσης στη διαφήμιση (Πηγή: (Wilkie, 1994, p. 

268)). 

Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται η διαδικασία και οι ενέργειες που ακολουθούν οι 

διαφημιστές προκειμένου να συσχετίσουν μια επώνυμη μάρκα με συναισθήματα 

ευχαρίστησης. Στο πρώτο βήμα, συνδυάζεται η μάρκα με μια εικόνα που δημιουργεί 

τα επιθυμητά συναισθήματα χαράς, ενθουσιασμού και αγάπης. Με την επανάληψη 

των δυο πρώτων βημάτων αυξάνεται η πιθανότητα να συνδεθεί η μάρκα από τον 

καταναλωτή με θετικά συναισθήματα. 

Β. Συντελεστική σύνδεση (Instrumental conditioning) 

Η συντελεστική υποβολή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συνδέσμου ανάμεσα σε ένα 

ερέθισμα και μια αντίδραση που προσδιορίζεται από το ίδιο και του παρέχει την 

προσδοκώμενη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Στη θεωρία αυτή εξηγείται πως η μάθηση 

κατευθύνεται από συγκεκριμένα αίτια. Σε σχέση με την κλασική σύνδεση διαφέρει 

στο ότι (α) ενώ ο «μαθητής» της κλασικής υποβολής αντιδρά, ο μαθητής της 

συντελεστικής είναι δραστικός και (β) η κλασική σύνδεση εξαρτάται κυρίως από τη 

σχέση μεταξύ ερεθίσματος- απόκρισης, ενώ η συντελεστική βασίζεται στην ενίσχυση 

και επικεντρώνεται στη συμπεριφορά. 
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Ο B. F. Skinner (Wilkie, 1994) είναι ο κύριος και πιο σημαντικός υποστηρικτής 

αυτής της θεωρίας. Ήταν ο πρώτος που την πρότεινε το 1938 ύστερα από μια σειρά 

πειραμάτων που διεξήγαγε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιθυμητή συμπεριφορά είναι 

κάτι που «μαθαίνεται» με την πάροδο του χρόνου και όσο ανταμείβονται οι 

ενδιάμεσες ενέργειες που βρίσκονται στη σωστή «κατεύθυνση». Η διαδικασία 

ανταμοιβών είναι γνωστή ως διάπλαση ή μορφοποίηση (Σιώμκος, 2002). Η σύνδεση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με τιμωρία, θετική και αρνητική επανίσχυση. Ο 

άνθρωπος έχει σκοπούμενη συμπεριφορά με σκοπό να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη ή 

στόχο. Μέσα από την εμπειρία (θετική ή αρνητική) το άτομο μαθαίνει πώς να 

αποκτήσει αυτό που θέλει αποφεύγοντας αρνητικές επιπτώσεις και ενισχύοντας 

θετικές συμπεριφορές και ανταμοιβές. Με αυτό τον τρόπο αποκτάει τη γνώση που 

του επιτρέπει να πετύχει τους στόχους αποκωδικοποιώντας την «αιτία» της ενίσχυσης 

από το εξωτερικό ερέθισμα. Παρατηρείται σε καθημερινές δραστηριότητες του 

καταναλωτή να προτιμούνται προϊόντα και καταστήματα τους δημιουργούν θετικά 

συναισθήματα (ενισχύσεις) και να αποφεύγονται αγορές που απογοήτευσαν στο 

παρελθόν. Στο διαφημιστικό χώρο, η θεωρία αυτή εφαρμόζεται με διαφημίσεις που 

συγχαίρουν τον αγοραστή του διαφημιζόμενου προϊόντος για τη σωστή επιλογή που 

έκανε με σκοπό να αυξήσουν την πιθανότητα επαναγοράς του. 

2.5.3.7. Πεποιθήσεις και στάσεις 

Μέσα από την εμπειρία, τη δράση και τη μάθηση, οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις 

πεποιθήσεις και τις στάσεις τους οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. 

Πεποίθηση είναι μια περιγραφική άποψη την οποία έχει το άτομο σχετικά με κάποιο 

θέμα (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999; Allport, 1935). Οι πεποιθήσεις 

μπορεί να βασίζονται σε πραγματική γνώση ή πίστη και μπορεί να είναι η να μην 

είναι συναισθηματικά φορτισμένες. Οι πεποιθήσεις κατευθύνουν και διαμορφώνουν 

την τελική εικόνα του προϊόντος που επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και 

ερευνούνται σε βάθος από τους μάρκετερς.  

Οι στάσεις είναι ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό των ατόμων που αναφέρεται στη 

προδιάθεση του να ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά στο περιβάλλον του. Ο ορισμός 

που θεωρείτε επικρατέστερος είναι αυτός του Allport (1935): Στάση είναι μια 

διανοητική ή νευρική κατάσταση ετοιμότητας, που οργανώνεται με βάση τη γνώση 

και έχει δυναμική επίδραση πάνω στην αντίδραση του ατόμου που το προδιαθέτει να 
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ανταποκριθεί πάνω σε ένα αγαθό ή μια κατηγορία αγαθών είτε με ευνοϊκό είτε με μη 

ευνοϊκό τρόπο (Σιώμκος, 2002; Wilkie, 1994). To βασικό στοιχείο των στάσεων είναι 

η προετοιμασία, η ετοιμότητα και η ροπή προς αντίδραση. Οι στάσεις των 

καταναλωτών εκφράζουν εκτιμήσεις για το πως τα διάφορα προϊόντα ικανοποιούν τις 

ανάγκες του. 

Οι κύριες συνιστώσες των στάσεων είναι:  

 Η γνωστική (cognitive) που αναφέρεται σε πεποιθήσεις, αξίες, πιστεύω, 

απόψεις για το αντικείμενο προσοχής του ατόμου. Πρόκειται για συνθήκες 

που έχουν προηγηθεί της στάσης. 

 Η συναισθηματική (affective) αντανακλά θετικά ή αρνητικά συναισθήματα 

όσων αφορά στην προσωπική επίπτωση των προηγούμενων συνθηκών. Είναι 

η πραγματική στάση ως προς το αντικείμενο προσοχής. 

 Η συμπεριφορική (behavioural) είναι η προδιάθεση του ατόμου να αναλάβει 

δράση και να συμπεριφερθεί μ΄ ένα τρόπο που να ανταποκρίνεται στα 

συναισθήματα του. 

Τα στοιχειά αυτά δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά επικρατεί μια γνωστική 

συνοχή (Wilkie, 1994). Δηλαδή ο καταναλωτής προσπαθεί να επιτύχει αρμονικές 

σχέσεις μεταξύ σκέψεων και συναισθημάτων. Αν ένα άτομο βιώσει μια κατάσταση 

γνωστικής ασυμφωνίας (cognitive dissonance), δηλαδή ασυνέπειας ανάμεσα στις 

στάσεις και τη συμπεριφορά του, θα του δημιουργηθεί ένταση που θα τον ωθήσει να 

κάνει ότι είναι δυνατό για να την ελαττώσει. Αυτό μπορεί να συμβεί με την αποφυγή 

πληροφοριών (διαφήμισης) που αυξάνουν τη διαφωνία, μεταβολή της στάσης, 

αλλαγή της μελλοντικής συμπεριφοράς ή ανάπτυξη νέων τροπών της ασυμφωνίας 

αυτής. Γνωρίζοντας τις στάσεις των καταναλωτών τα στελέχη του μάρκετινγκ είναι 

σε θέση να (α) κάνουν προβλέψεις μελλοντικών αγορών, (β) να κατανοήσουν το 

μέγεθος των πωλήσεων, (γ) να βελτιώσουν το μίγμα μάρκετινγκ (Σιώμκος, 2002). Οι 

στάσεις σε συνδυασμό με τις ανάγκες είναι χρήσιμες για την περιγραφή τμημάτων 

αγορών και μια καθοριστική μεταβλητή για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της 

στρατηγικής μάρκετινγκ. 
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2.6. Διαδικασία Αγοραστικής Απόφασης 

Η απόφαση και επιλογή του καταναλωτή όπως αναφέρθηκε είναι ένας περίπλοκος 

συνδυασμός πολλών παραγόντων. Η ιδία η διαδικασία περιλαμβάνει 3 διαφορετικά 

στοιχεία (Wilson & Gilligan, 1997). 

1. Τους αγοραστικούς ρόλους των ατόμων που εμπλέκονται την αγοραστική 

διαδικασία 

2. Τα είδη της αγοραστικής συμπεριφοράς 

3. Τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

2.6.1. Αγοραστικοί ρόλοι 

Ο καταναλωτής μπορεί να εκτελεί ένα σύνολο αγοραστικών ρόλων που μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα το είδος των αγορών, των προϊόντων και των αγοραστικών 

συνθηκών. Ένα άτομο θα μπορούσε να εξασκεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν 

ρόλους καθώς και να επηρεάζεται από ρόλους άλλων ατόμων ή ακόμα και να τους 

εκτελεί. Οι ρόλοι αυτοί προκύπτουν από την εμπλοκή αρκετών ατόμων στην 

απόφαση του τι θα αγοραστεί. 

Οι ρόλοι είναι: 

α. Αυτός που πρώτος προτείνει (initiator) να αγοραστεί ένα συγκεκριμένο 

προϊόν ή υπηρεσία 

β. Ο επηρεάζων (influencer) του οποίου η άποψη επηρεάζει την όλη 

διαδικασία (κριτήρια επιλογής, εναλλακτικές λύσεις κ.ά.) 

γ. Ο αποφασίζων: αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση ή ένα μέρος των 

αποφάσεων που αφορούν μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής. Συνήθως 

είναι αυτοί που έχουν την οικονομική διαχείριση. 

δ. Ο αγοραστής (buyer): Αυτός που θα πραγματοποιήσει την αγορά 

ε. Ο χρήστης (user): Αυτός που χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία και 

ανατροφοδοτεί με πληροφορίες τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. 
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Οι ρόλοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες και αλλάζουν κατά τη διάρκεια 

της ζωής του καταναλωτή. Αναγνωρίζοντας οι μαρκετερς ποιος «παίζει» ποιόν ρόλο 

και με ποιον τρόπο, μπορούν να οδηγηθούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις μάρκετινγκ. 

Στη διαφήμιση για παράδειγμα, η πληροφορία του ποιος παίζει καθένα από τους 

ρόλους χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί ποιο θα είναι το κοινό-στόχος, το μέσο 

που θα χρησιμοποιηθεί, η χρονική περίοδος κ.ά. 

2.6.2. Τα είδη της αγοραστικής συμπεριφοράς 

Ο καταναλωτής γενικά προσπαθεί και επιλέγει μια σειρά από προϊόντα που επιθυμεί 

και θεωρεί ότι του καλύπτουν της τωρινές ή ακόμα και τις μελλοντικές του ανάγκες. 

Η προσπάθεια που καταβάλει, φυσική και νοητική για τους διαφορετικούς τύπους 

αγοραστικών αποφάσεων που παίρνει, ποικίλει σημαντικά και οδηγεί σε διαφορετικές 

καταναλωτικές συμπεριφορές. Η βασική διάκριση των ειδών των αγοραστικών 

αποφάσεων των καταναλωτών γίνεται ανάλογα με την ανάμιξη του στην αγοραστική 

διαδικασία (Pride & Ferrell, 1995). Η ανάμιξη αυξάνεται ανάλογα με την 

σημαντικότητα του αγοραστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει o αγοραστής από 

άποψη οικονομική, προσωπική, ρίσκου, πολυπλοκότητας, κοινωνική ή οικογενειακή. 

Έτσι αντίστοιχα με τα κίνητρα που έχει αναζητά πληροφορίες σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή μάρκα, αγνοώντας ουσιαστικά τις υπόλοιπες. Το επίπεδο 

συμμετοχής, καθώς και άλλοι παράγοντες, επηρεάζουν την επιλογή ενός ατόμου 

διαμορφώνοντας τρία είδη αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών: (α) 

αγοραστική συμπεριφορά βασισμένη σε συνήθεια – ρουτίνα, (β) περιορισμένης 

λήψης αποφάσεων και (γ) εκτεταμένη λήψη αποφάσεων (Pride & Ferrell, 1995). 

Πίνακας 3 – Τα διάφορα χαρακτηριστικά των επιπέδων συμμετοχής (Πηγή: (Furaiji, 

Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012)) 

 Αγοραστική συμπεριφορά 

βασισμένη σε συνήθεια 

Περιορισμένη 

λήψη αποφάσεων 

Εκτεταμένη λήψη 

αποφάσεων 

Επίπεδο 

ανάμιξης 

Χαμηλή Χαμηλή Υψηλό 
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Κόστος 

προϊόντος 

Χαμηλό Χαμηλό προς 

μέτριο 

Υψηλό 

Προτίμηση 

μάρκας 

Περισσότερες από μια μάρκα 

είναι αποδεκτές αν και μια 

μπορεί να προτιμηθεί  

Αρκετές Εξαρτάται, 

συνήθως πολλές 

Προσπάθεια που 

καταβάλλεται  

Μικρή Λίγη προς αρκετή Εκτεταμένη 

Χρόνος που 

δαπανάται  

Λίγος Λίγος προς μέτριος Πολύς 

 

2.6.2.1 . Αγοραστική συμπεριφορά βασισμένη στη συνήθεια 

Ο καταναλωτής επιδεικνύει αγοραστική συμπεριφορά βασισμένη στη συνήθεια όταν 

τα προϊόντα που αγοράζει είναι χαμηλού κόστους και απαιτούν μικρή αναζήτηση 

πληροφοριών και ελάχιστη προσπάθεια (π.χ ψωμί, γάλα, αυγά). Οι αγοραστές 

περνούν πολύ λίγο χρόνο για να αποφασίσουν αν πρέπει να αγοράσουν αυτά τα 

προϊόντα και συνήθως δεν χρειάζεται να ζητήσουν τη συμβουλή των φίλων ή της 

οικογένειας τους. Πρόκειται για παθητικές, μικρές αγορές προϊόντων σε χαμηλές 

τιμές, χωρίς κάποια συγκεκριμένη προτίμηση μάρκας από την πλευρά του 

καταναλωτή. Μια πλασματική προσήλωση στη μάρκα όταν αυτή είναι δοκιμασμένη 

μπορεί να δημιουργηθεί από τον καταναλωτή προκειμένου να αποφύγει μια 

διαδικασία λήψης αποφάσεων κάθε φορά που πρέπει να αγοράσει το προϊόν 

(Σιώμκος, 2002). Συνήθως, η λήψη απόφασης από συνήθεια αφορά προϊόντα που 

αγοράζονται αυτόματα εκτός εάν αφορά «ηθικά» προϊόντα. Στη περίπτωση αυτή οι 

καταναλωτές συχνά γίνονται πιο ενεργοί και οδηγούνται σε μια πιο εκτεταμένη 

αναζήτηση πληροφοριών (Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012). 

2.6.2.2. Περιορισμένη λήψη αποφάσεων 

Οι καταναλωτές που ακολουθούν μια διαδικασία περιορισμένης λήψης απόφασης 

συνήθως γνωρίζουν το είδος του προϊόντος που θέλουν, αλλά προσπαθούν να 

επιλέξουν μια μάρκα. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που χρειάζεται ένα παντελόνι 
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τζιν πηγαίνει σε ένα κατάστημα και ερευνά μια ποικιλία από μάρκες για να 

αποφασίσει ποια μάρκα είναι η κατάλληλη γι’αυτόν. Αυτό το είδος της λήψης 

αποφάσεων απαιτεί ένα λογικό χρονικό διάστημα για τη συλλογή πληροφοριών ή 

ακόμα και προτάσεων και συμβουλών από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

αναζήτηση δεν είναι τόσο ενδελεχής ή χρονοβόρα, και μπορεί να προκύπτει και από 

αναζήτηση ποικιλίας από τον καταναλωτή. 

2.6.2.3 . Εκτεταμένη λήψη αποφάσεων 

Ο πιο περίπλοκος τύπος αγοραστικής συμπεριφοράς είναι αυτός της εκτεταμένης 

λήψης αποφάσεων που εμφανίζεται κατά την αγορά άγνωστων, ακριβών προϊόντων ή 

ακόμα και προϊόντων που αγοράζονται σπάνια (π.χ. έναν υπολογιστή, μια τηλεόραση, 

ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι) Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πολλά κριτήρια 

ερευνώντας ένα μεγάλο αριθμό πιθανών επιλογών πριν αγοράσουν και ξοδεύουν 

σημαντικό χρόνο στην αναζήτηση πληροφοριών. Μιλούν με έμπιστους φίλους, την 

οικογένεια, τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες πωλητές και διαβάζουν κριτικές 

και βαθμολογίες στο διαδίκτυο και σε εξειδικευμένα περιοδικά. Η αγοραστική 

συμπεριφορά εκτεταμένης λήψης αποφάσεων συχνά ακολουθείται για προϊόντα που ο 

καταναλωτής έχει υψηλή ανάμιξη. 

Πολλοί από αυτούς τους καταναλωτές βιώνουν γνωστική ασυμφωνία. Αγοράζοντας 

ένα συγκεκριμένο προϊόν δεν ακολούθουν πάντα την ίδια αγοραστική συμπεριφορά. 

Για παράδειγμα, μπορεί μετά από μια αγορά εκτεταμένης λήψης απόφασης να 

διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες τους ή για ένα προϊόν που 

αγοράστηκε με βάση τη συνήθεια να χρειαστεί εκτεταμένη λήψη απόφασης 

προκειμένου να αγοραστεί εκ νέου ένα προϊόν που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. 

Πολλές από τις αγορές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές γίνονται παρορμητικά 

και όχι με βάση κάποια από τις τρεις προηγούμενες συμπεριφορές. Παρορμητικές 

είναι οι αγορές που γίνονται απρογραμμάτιστα, βασισμένες στο συναίσθημα, θετικό ή 

αρνητικό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οικονομικές ή άλλες συνέπειες (Wood, 2005). 

Οι παρορμητικές αγορές που μπορεί να κυμαίνονται από μικρές (σοκολάτα, 

καραμέλα, τσίχλα) έως και μεγάλες (κοσμήματα, είδη τέχνης), μπορεί να οδηγήσουν 

σε προβλήματα όπως οικονομικές δυσκολίες, αποδοκιμασία της οικογένειας, ή 

αισθήματα ενοχής και απογοήτευσης (Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012).  
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2.6.3. Διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

Η διαδικασία αγοραστικών αποφάσεων μελετάται για να δοθεί απάντηση στο 

ερώτημα πως οι καταναλωτές αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα, πότε τα 

αγοράζουν, γιατί τα αγοράζουν, που τα αγοράζουν. Οι μάρκετερς μπορεί να μελετούν 

την αγορά και να δίνουν απαντήσεις σ΄αυτά τα ερωτήματα με δυσκολία όμως 

μπορούν να ερμηνεύσουν το γιατί της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή 

(Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999; Pride & Ferrell, 1995). 

Σύμφωνα με τον Schiffman et al. (2008) υπάρχουν 4 τύποι λήψης αποφάσεων. Η 

διαφορετικότητα αυτών των τύπων οφείλεται στις υποθέσεις που κάνουν οι ερευνητές 

σχετικά με την φύση των ανθρώπων (Σιώμκος, 2002).  

Ο πρώτος τύπος είναι αυτός της οικονομικής άποψης, όπου ο καταναλωτής 

αντιμετωπίζεται ως ορθολογικός που αξιολογεί κάθε εναλλακτικό προϊόν 

προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια και την ικανοποίηση του. 

Η δεύτερη ή παθητική οπτική αντίθετα από την οικονομική θεωρεί τον καταναλωτή 

παθητικό που αγνοεί το ρόλο του ως καταναλωτή και ενδίδει στις ενέργειες και στις 

προσπάθειες προβολής του μάρκετινγκ. 

Στη Τρίτη, τη συναισθηματική οπτική, ο καταναλωτής αποφασίζει με βάση τα 

συναισθήματα της στιγμής. Πρόκειται για παρορμητικές αγορές που δεν 

περιλαμβάνουν αξιολόγηση πληροφοριών. 

Στη τελευταία γνωστική οπτική ο καταναλωτής παίρνει αγοραστικές αποφάσεις 

ψάχνοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και προϊόντα που θα του ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες του και θα βελτιώσουν τη ζωή του. 

Μια σειρά από μοντέλα έχουν προταθεί που επικεντρώνονται όχι στην αγοραστική 

απόφαση αλλά στη διαδικασία που οδηγεί στην συγκεκριμένη απόφαση. Αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει 5 στάδια (α) αναγνώριση προβλήματος, (β) αναζήτηση 

πληροφοριών (γ) αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (δ) αγοραστική απόφαση, (ε) 

συμπεριφορά μετά την αγορά (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3 – Απεικόνιση των πέντε σταδίων στη λήψη μιας αγοραστικής απόφασης 

Οι Blackwell et al. (2006) θεωρούν ότι το μοντέλο αυτό είναι πιο ακριβής σε σχέση 

με άλλα μοντέλα και βοηθά τον χρήστη να κατανοήσει καλύτερα την απόφαση 

αγοράς επειδή επικεντρώνεται σε υποκινητικούς παράγοντες της αγοραστικής 

διαδικασίας. 

2.6.3.1. Αναγνώριση προβλήματος 

H αναγνώριση της ανάγκης ή ενός προβλήματος είναι το πρώτο στάδιο του μοντέλου 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2006). Η αναγνώριση ενός προβλήματος που 

εξαρτάται από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες (προσωπικές, επαγγελματικές 

κ.ά.) συμβαίνει όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής 

κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης και το μέγεθος της διαφοράς είναι τέτοιο 

που απαιτεί κάποια απόφαση για δράση (Μαλλιάρης, 2001; Neal, Quester, & 

Pettigrew, 2006). 

Κατά τη θεωρία του Maslow ο άνθρωπος όταν καλύψει κάποια ανάγκη του, μια νέα 

σημαντική ανάγκη θα εμφανιστεί στο προσκήνιο. Κατά αυτό τον τρόπο οι 

ανθρώπινες ανάγκες δεν έχουν όρια, γεγονός που οδηγεί σε μια συνεχή επανάληψη 

του σταδίου της αναγνώρισης του προβλήματος. 

Κάποιες φορές ένα άτομο έχει κάποιες ανάγκες η ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχει 

συνειδητοποιήσει έως ότου έρθει σε επαφή με κάποιο προϊόν μέσα από τη διαδικασία 

της διαφήμισης, των προσωπικών πωλήσεων, της βιτρίνας του καταστήματος ή μέσα 

από άλλες καταστάσεις (Tyagi & Kumar, 2004; Pride & Ferrell, 1995). Η ταχύτητα 
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με την όποια ένας αγοραστής αναγνωρίζει την ανάγκη ή ένα πρόβλημα μπορεί να 

είναι αργή ή αρκετά γρήγορη. 

2.6.3.2. Αναζήτηση 

Όταν αναγνωρίζεται η ανάγκη, ο καταναλωτής είναι πιθανό να το αγοράσει επί 

τόπου, να αποθηκεύσει την ανάγκη στη μνήμη του, να εντείνει την προσοχή του, ή να 

ψάξει πληροφορίες σχετικές με το προϊόν, που θα τον βοηθήσουν να λύσει το 

πρόβλημα ή να ικανοποιήσει την ανάγκη του (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 

1999). Η διαδικασία αναζήτησης διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα με τις 

γνώσεις τους σχετικά με το προϊόν, την προηγούμενη εμπειρία τους ή την 

ανατροφοδότηση από τους άλλους. Ο τρόπος και η ένταση που επηρεάζουν οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από τον αγοραστή εξαρτώνται από τον τρόπο που 

ερμηνεύονται από τον ίδιο. 

Η αναζήτηση της διαδικασίας πληροφοριών μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: την 

εσωτερική αναζήτηση και την εξωτερική αναζήτηση. Στην εσωτερική αναζήτηση, οι 

καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες από τις προσωπικές εμπειρίες και τα πιστεύω 

τους ενώ η εξωτερική αναζήτηση προσανατολίζεται κυρίως στην επικοινωνία με 

φίλους και συγγενείς ή σε πληροφορίες από μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης (Rose 

& Samouel, 2009). Κατά κανόνα ο καταναλωτής λαμβάνει περισσότερες 

πληροφορίες από εμπορικές πήγες (διαφημίσεις, πωλητές, συσκευασίες) που 

ελέγχονται από το μάρκετερ, ωστόσο οι προσωπικές πήγες είναι πιο ισχυρές (Kotler, 

Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). Κατά τους Blackwell et al. (2006), οι 

καταναλωτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που προέρχονται από τις 

εταιρίες των προϊόντων γιατί ακριβώς ο στόχος τους είναι να προασπίσουν τα 

συμφέροντα τους, ενώ η από στόμα σε στόμα ενημέρωση θεωρείτε πιο έμπιστη γιατί 

προέρχεται από την εμπειρία. Έχει αποδεδειχθεί ότι η από στόμα σε στόμα διαφήμιση 

επηρεάζει την κριτική και την αντίληψη για ένα προϊόν περισσότερο από την έντυπη 

επικοινωνία με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ήδη διαμορφωμένη 

ισχυρή γνώμη για το συγκεκριμένο προϊόν (Pride & Ferrell, 1995). Ο Kotler (2011) 

αναφέρει την από στόμα σε στόμα αρνητική η θετική κριτική ως αναπτυσσόμενη 

δύναμη στη διαμόρφωση των αποφάσεων των καταναλωτών που αναγκάζει της 

επιχειρήσεις να λειτουργούν σε περιβάλλον διαφάνειας. Ο Winer (2009) τονίζει την 

επιρροή και τη δύναμη του διαδικτύου μέσου του οποίου οι χρήστες του 
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ανταλλάσουν απόψεις και αναζητούν πληροφορίες για κατηγορίες προϊόντων και 

μαρκών. Η διαθεσιμότητα, η ποσότητα, η ποιότητα, η επανάληψη και η μορφή της 

πληροφορίας καθορίζει σημαντικά τον τρόπο που ο καταναλωτής θα επηρεαστεί από 

αυτή. Αν υπάρχει υπερπληροφόρηση, ο καταναλωτής δεν παίρνει σωστές αποφάσεις, 

η επαρκής πληροφόρηση εντός του καταστήματος περιορίζει την εσωτερική 

αναζήτηση και διευκολύνει την αγορά, η επανάληψη που χρησιμοποιεί η διαφήμιση 

ενισχύει την απομνημόνευση των πληροφοριών και η εικόνα είναι πιο ισχυρή από το 

λόγο, ο συνδυασμός δε των δυο ενισχύει περαιτέρω τη μάθηση (Pride & Ferrell, 

1995). Μια ικανοποιητική συλλογή πληροφοριών οδηγεί σε μια ομάδα «επιλογής» 

προϊόντων από τα οποία ο καταναλωτής θα επιλέξει το τελικό προϊόν (Wilson & 

Gilligan, 1997; Pride & Ferrell, 1995; Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). 

2.6.3.3. Αξιολόγηση εναλλακτικών 

Το πώς επιλέγει ο καταναλωτής μέσα από την ομάδα επιλογής το τελικό προϊόν δεν 

είναι μια απλή και ενιαία διαδικασία αλλά αντίθετα εμφανίζεται σε διάφορες μορφές 

και εξαρτάται από τον κάθε καταναλωτή και την κατάσταση αγοράς (Kotler, 

Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). Κατά το Schiffman et al. (2008), ο 

καταναλωτής οργανώνει την αξιολόγηση αυτή με τρόπο που να μειώνει την ένταση 

της εκτίμησης κάθε ιδιαίτερου χαρακτηριστικού από κάθε προϊόν. 

Για να αξιολογήσει αυτά τα προϊόντα από την ομάδα επιλογής ο καταναλωτής και 

προκειμένου να καταλήξει σε κάποια απόφαση, χρησιμοποιεί κάποια κριτήρια τα 

οποία είναι χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που ο ίδιος θέλει από τα προϊόντα του (Pride 

& Ferrell, 1995).  

Οι Kotler et al. (1999) τονίζουν ορισμένες βασικές έννοιες στη διαδικασία 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές: (α) την αναζήτηση ορισμένων 

πλεονεκτημάτων τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν με την αγορά ενός προϊόντος η 

μιας υπηρεσίας και την αναγνώριση από τον καταναλωτή ότι ένα προϊόν είναι ένα 

σύνολο από ιδιότητες με διαφορές στα πλεονεκτήματα και κατά συνέπεια στην 

ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή (β) το διαφορετικό βαθμό σπουδαιότητας 

σε κάθε χαρακτηριστικό (γ) την εικόνα της μάρκας δηλαδή το σύνολο των 

πεποιθήσεων του καταναλωτή για μια συγκεκριμένη μάρκα που διαφέρει ανάλογα με 

την εμπειρία του και την επιλεκτική αντίληψη του (δ) τη συνάρτηση χρησιμότητας 
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για κάθε χαρακτηριστικό που δείχνει πώς ο καταναλωτής προσδοκά ότι η συνολική 

ικανοποίηση από το προϊόν θα ποικίλλει ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα των 

διαφόρων χαρακτηριστικών (ε) τις στάσεις του καταναλωτή απέναντι στις διάφορες 

μάρκες μέσω κάποιας προσωπικής διαδικασίας αξιολόγησης.  

Οι Wilson & Gilligan (1997) τονίζουν ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν προϊόντα 

αλλά ωφέλειες και αν οι εταιρίες αντιληφθούν τις παραπάνω έννοιες μπορούν να 

τροποποιήσουν στρατηγικά την προσφορά προϊόντων του με έξι τρόπους 

1. Αλλάζοντας τη φυσική υπόσταση των προϊόντων τους π.χ. προσθέτοντας νέα 

χαρακτηριστικά (real repositioning). 

2. Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις των καταναλωτών για το προϊόν δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (psychological 

repositioning). 

3. Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις για τους ανταγωνιστές με συγκριτική διαφήμιση 

(competitive depositioning). 

4. Αλλάζοντας τη σημαντικότητα από ορισμένα χαρακτηριστικά ανάλογα με τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος. 

5. Δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πριν οι 

καταναλωτές τα αγνοούσαν. 

6. Αλλάζοντας τις προσδοκίες των καταναλωτών. 

Όταν γίνει η αξιολόγηση των εναλλακτικών και ο καταναλωτής καταλήξει σε ένα ή 

δυο προϊόντα είναι έτοιμος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αγοράς. 

2.6.3.4. Απόφαση για αγορά 

Στο στάδιο αυτό ο καταναλωτής αγοράζει την προτιμώμενη μάρκα καθώς επίσης 

αποφασίζει από πού θα αγοράσει και πότε θα την αγοράσει (Μαλλιάρης, 2001). Κατά 

τους Kotler et al. (1999), ανάμεσα στην πρόθεση για αγορά και την απόφαση για 

αγορά μπορεί να παρεμβληθούν (α) οι στάσεις των άλλων που μπορεί να επηρεάσουν 

τον καταναλωτή ανάλογα με την ένταση τους και από το κατά πόσο αυτός θέλει να 

συμμορφωθεί με αυτές και (β) παράγοντες απροσδόκητων καταστάσεων όπως το 

προσδοκώμενο εισόδημα ή η προσδοκώμενη τιμή του προϊόντος που μπορεί να 

οδηγήσουν στη μη πραγματοποίηση της πρόθεσης αγοράς. 
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Η απόφαση για αγορά μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τον εκλαμβανόμενο 

κίνδυνο που προκύπτει από την ένταση του καταναλωτή όταν δεν είναι σίγουρος για 

την πραγματοποίηση της. Κατά τους Smith & Taylor (2004), ο καταναλωτής 

ακόλουθει διάφορες στρατηγικές που μειώνουν το αντιλαμβανόμενο ρίσκο από την 

ενδεχόμενη αγορά κάποιου προϊόντος. Οι Pride & Ferrell (1995) αναφέρουν και 

άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την τελική απόφαση για αγορά όπως η 

διαθεσιμότητα του προϊόντος στο κατάστημα, η επιλογή του καταστήματος, οι 

πιστοποιήσεις και εγγυήσεις, η συντήρηση, η τιμή, η πιστωτική πολιτική, η 

εγκατάσταση του προϊόντος.  

2.6.3.5. Συμπεριφορά μετά την αγορά 

Αφού αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί το προϊόν ακολουθεί το τελευταίο στάδιο η 

συμπεριφορά μετά την αγορά κατά το οποίο συγκρίνονται οι προσδοκίες πριν την 

αγορά σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιήθηκαν. Αν το προϊόν δεν είναι 

αντίστοιχο των προσδοκιών, ο καταναλωτής είναι δυσαρεστημένος αν 

ανταποκρίνεται είναι ικανοποιημένος και αν υπερβαίνει είναι ενθουσιασμένος. 

Επειδή ο καταναλωτής μαθαίνει από την εμπειρία, είναι πολύ σημαντικό οι 

μάρκετερς να προσέχουν το μίγμα μάρκετινγκ ώστε να μην υπόσχονται περισσότερα 

από αυτά που μπορούν να προσφέρουν και να δημιουργούν προσδοκίες που δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν (Μαλλιάρης, 2001). Οι Kotler et al. (1999) αναφέρουν τη 

σημαντικότητα της ικανοποίησης του πελάτη τονίζοντας το γεγονός ότι οι πωλήσεις 

των εταιριών προέρχονται από νέους πελάτες και από πελάτες που επαναλαμβάνουν 

τις αγορές καθώς και το ότι η συμπεριφορά των ικανοποιημένων πελατών είναι 

διαφορετική από τους δυσαρεστημένους με τους δεύτερους να μεταδίδουν την 

δυσαρέσκεια τους πολύ πιο έντονα σε σχέση με τη μετάδοση της θετικής εμπειρίας 

από τους πρώτους. 

Η κατανόηση από τους μάρκετερ των αναγκών του καταναλωτή και της αγοραστικής 

διαδικασίας οι μάρκετερς μπορούν να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

μάρκετινγκ με ελκυστικές προσφορές προϊόντων που θα κρατάνε ικανοποιημένους 

τους καταναλωτές. 
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2.7. Μοντέλα Αγοραστικής Συμπεριφοράς 

Στη δεκαετία του 1960 έγινε μια προσπάθεια από τους ερευνητές να ενσωματώσουν 

θεωρίες ερευνητικά ευρήματα και απόψεις από τη συμπεριφορά επιστήμη σ΄ ένα 

γενικότερο πλαίσιο που να μπορεί να εξηγεί και να προβλέπει τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή. Τα πιο γνωστά που αναπτυχτήκαν είναι αυτά του Howard και Sheth, 

του Engel-Kollat και Blackwell και του Nicosia που αντιμετώπισαν την 

καταναλωτική συμπεριφορά ευρύτερα, όχι απλά σαν μια αγοραστική πράξη και μια 

μετα-αγοραστική αντίδραση, δίνοντας έμφαση στην ψυχολογική κατάσταση του 

καταναλωτή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της αγοράς. 

2.7.1. Howard και Sheth 

Αξιοποιώντας τη θεωρία μάθησης συστηματικά και διεξοδικά o John Howard 

παρουσίασε ένα ενοποιημένο μοντέλο αγοραστικής συμπεριφοράς το 1963 το οποίο 

εμπλουτίστηκε με νέες μεταβλητές και παρουσιάστηκε το 1969 ως «η θεωρία 

συμπεριφοράς του αγοραστή από τον Howard και Sheth» αποτελώντας ορόσημο στη 

μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή (Naik & Reddy, 1999) (Σχήμα 4). 

Το μοντέλο είναι μια σημαντική προσπάθεια να εξηγηθεί ο τρόπος επιλογής ενός 

προϊόντος στην πάροδο του χρόνου. Αποτελείτε από τέσσερα βασικά συστατικά (1) 

εισροές κινήτρων, (2) υποθετικές δομές, (3) εξωγενείς μεταβλητές και (4) μεταβλητές 

εκροών. 

Οι μεταβλητές εισροής είναι ερεθίσματα ή πληροφορίες που προέρχονται από το 

περιβάλλον. Αυτές οι εισροές αποτελούνται κυρίως από διάφορες πληροφορίες 

σχετικά με τις διαθέσιμες μάρκες στην αγορά. Περιλαμβάνουν πληροφορίες και 

γνωρίσματα του προϊόντος που μπορεί να προέρχονται τόσο από τη φύση του 

προϊόντος όσο και από συμβολικές πηγές, ιδέες ή εικόνες που συνδέονται με το 

προϊόν ή τον προμηθευτή. Αυτές οι πηγές είναι εμπορικές και είναι αποτέλεσμα της 

προσπάθειας των επιχειρήσεων να δώσουν αυτές τις αξίες στο προϊόν. Η τρίτη ομάδα 

επιρροών προέρχεται από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του 

καταναλωτή, δεν είναι εμπορικές και δεν μπορούν να ελεγχθούν από τις επιχειρήσεις 

(Naik & Reddy, 1999). 
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Σχήμα 4 – Η θεωρία συμπεριφοράς του αγοραστή από τον Howard και Sheth (Πηγή: (Σιώμκος, 2002))
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Οι υποθετικές δομές περιγράφουν εσωτερικές διεργασίες επεξεργασίας 

πληροφοριών εντός του αγοραστή, είναι οι πιο αφηρημένες και λιγότερo καλά 

προσδιορισμένες και αποτελούνται από δύο σύνολα - τις αντιληπτές έννοιες και τις 

έννοιες μάθησης. Οι αντιληπτές έννοιες σχετίζονται με την ευαισθησία που 

παρουσιάζεται στην έκθεση στο ερέθισμα, την αντιληπτική προκατάληψη (επιλεκτική 

συμμετοχή σε ερεθίσματα, διαστρέβλωση της διαθέσιμης πληροφορίας) και την 

αναζήτηση πληροφοριών. Οι έννοιες μάθησης ασχολούνται με τη διαμόρφωση 

εννοιών και περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής, στάση, πρόθεση, εμπιστοσύνη και 

ικανοποίηση.  

Οι εξωγενείς μεταβλητές που δεν καθορίζονται επακριβώς αλλά θεωρούνται 

συνεχείς, επηρεάζουν τις δομές που προαναφέρθηκαν και μας δίνουν τις εκροές. 

Μερικές από αυτές τις μεταβλητές είναι η σημαντικότητα της αγοράς, η διάθεση του 

προϊόντος, προσωπικά γνωρίσματα κ.ά. Οι μεταβλητές εκροών είναι μια μεταβλητή 

που λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της τελικής επιλογής. 

Το μοντέλο δείχνει πως μια από τις τρεις κατηγορίες ερεθισμάτων προσκρούει σε μια 

από τις πέντε αισθήσεις. Η προσοχή που δίνεται υπόκεινται στην αντιληπτική 

προκατάληψη που επέφερε η αλληλεπίδραση των στάσεων και διατηρούνται τα 

κίνητρα των πληροφοριών που λαμβάνουν. 

Το μοντέλο ασχολείται κυρίως με το πώς ο καταναλωτής επηρεάζεται, μαθαίνει και 

υιοθέτει μια συμπεριφορά μετά την έκθεση του σε μια από τις τρεις κατηγορίες 

ερεθισμάτων. Το υποκείμενο ανάλογα με την αντιληπτική του ικανότητα, τις στάσεις 

του και τα κίνητρα κατανοεί τα γνωρίσματα του προϊόντος. Το αν θα προβεί στην 

αγορά ή στη μη αγορά του εξαρτάται από τα αντιληπτά γνωρίσματα του προϊόντος, 

την εμπιστοσύνη στην αγοραστική διαδικασία και την πρόθεση για αγορά (που 

επηρεάζεται από τους εξωγενείς παράγοντες). Αν η επιλογή του καταναλωτή είναι 

συνεπής με τις προσδοκίες του και τις πεποιθήσεις του θα οδηγήσει σε ικανοποίηση 

του από αυτή την αγορά. Αυτό θα συμβάλει στην διαμόρφωση μιας εμπειρίας που θα 

επηρεάσει τις μεταγενεστερες αποφάσεις για παρόμοιες αγορές (Naik & Reddy, 

1999). 
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2.7.2. Engel-Kollat και Blackwell 

Το μοντέλο του Engel-Kollat και Blackwell έχει ομοιότητες με το μοντελο Howard 

Sheth, αλλά διαφέρει στο χειρισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών και της 

εμπειρίας μετά την επιλογή (Goodhope, 2013).  

Το μοντέλο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1966 ενώ η τελική εκδοχή δημοσιεύτηκε το 1973 

με τον χαρακτηρισμό μοντέλο πολλαπλών διαστάσεων που τονίζει το γεγονός ότι 

πολλές διαδικασίες παρεμβάλουν και μεσολαβούν μεταξύ της έκθεσης στα 

ερεθίσματα και της τελικής συμπεριφοράς  

Η αναγνώριση του προβλήματος γίνεται μέσω της επίγνωσης ενός εξωτερικού 

ερεθίσματος ή την ενεργοποίηση μια ανάγκης προκαλώντας την αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η εξωτερική αναζήτηση 

γίνεται όταν η εσωτερική που συμβαίνει ασυνείδητα δεν προσφέρει ικανοποιητική 

εναλλακτική λύση. Οι εξωτερικές επιρροές όπως εισόδημα, κουλτούρα κ.ά. 

λειτουργούν περιοριστικά. Οι συνέπειες ή τα αποτελέσματα μιας επιλογής που 

οδηγούν σε ικανοποίηση ή παραφωνία διαμορφώνουν την εικόνα που έχει ο 

καταναλωτής για το προϊόν και την όλη εμπειρία και καθοδηγούν μια μελλοντική 

απόφαση του ατόμου (Naik & Reddy, 1999). 
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Σχήμα 5 – Το Μοντέλο των Engel-Kollat και Blackwell (Πηγή: (Σιώμκος, 2002)) 

2.7.3. Nicosia (1966) 

Το μοντέλο του Fransesco Nicosia επικεντρώνεται στη σύνδεση μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ήταν από τα πρώτα υποδείγματα 

καταναλωτικής συμπεριφοράς που αναπτύχθηκαν και εξηγεί πώς οι δραστηριότητες 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών. 

Το μοντέλο χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς. Το πεδίο ένα χωρίζεται σε δυο 

επιμέρους μέρη (α) την επιχείρηση με τις ξεχωριστές ιδιότητες της και τις τακτικές 

που εφαρμόζει για προβολή και επικοινωνία με τους καταναλωτές και (β) τους 
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καταναλωτές με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα τους και την έκθεση τους στο μήνυμα της 

επιχείρησης. Ανάλογα με τον τρόπο που ο καταναλωτής λαμβάνει και επεξεργάζεται 

τα μηνύματα μπορεί να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη στάση που θα αποτελέσει 

εισροή για το πεδίο δύο. Το πεδίο δύο αποτελείται από την αναζήτηση πληροφοριών 

και την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία κινήτρου για αγορά του προβαλλόμενου προϊόντος. Αν αυτό συμβεί 

μπορεί να γίνει εισροή στο πεδίο τρία που αποτελεί τη μετατροπή του κινήτρου σε 

αγοραστική κίνηση. Το πεδίο 4 είναι η τελευταία φάση της ανατροφοδότησης όπου 

από τη μια πλευρά ο καταναλωτής που έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν έχει 

δημιουργήσει προδιαθέσεις και στάσεις απέναντι στο προϊόν και έχει συγκρατήσει 

πληροφορίες για μελλοντική χρήση και από την άλλη, η επιχείρηση που μελετά την 

αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή και ανατροφοδοτείται με πληροφορίες 

οποίες παρέχονται ως ανατροφοδότηση στην επιχείρηση. (Nicosia, 1966; Σιώμκος, 

2002; Naik & Reddy, 1999). 

 

Σχήμα 6 – Το μοντέλο του Nicosia (Πηγή: (Σιώμκος, 2002)) 
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Κεφάλαιο 3.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε διάφορες έρευνες για την πρόσφατη κρίση και 

πως αυτή καταγράφεται από εταιρίες ερευνών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, στο 

δεύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, θα εξεταστεί η αλλαγή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς σε περιόδους κρίσης σύμφωνα με τα επιστημονικά άρθρα που 

μελετήθηκαν στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής έρευνας. Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε αλλαγές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων όπως π.χ. πολυτελείας 

αλλά οι ερμηνείες που δίνονται στις αλλαγές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 

μελετητή. Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται 

συνοπτικά σε συγκεντρωτικό πίνακα οι απόψεις των συγγραφέων για την 

καταναλωτική συμπεριφορά σε περιόδους κρίσης. 

3.1. Έρευνες για την Αλλαγή Συμπεριφοράς των Καταναλωτών 

Κατά τις Περιόδους Ύφεσης 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Boston Consulting Group για τη διεθνή κοινότητα και τις 

επιρροές της κρίσης στο διεθνές επίπεδο, παρά τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, 

περισσότεροι καταναλωτές αισθάνονται τις επιπτώσεις της ύφεσης το 2011 (Roche, 

Ducasse, & Liao, 2011). Παρακάτω συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής. 

Στις ΗΠΑ, το 57 τοις εκατό των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν 

επηρεαστεί προσωπικά από την ύφεση, ενώ μόνο το 49 τοις εκατό των ερωτηθέντων 

ισχυριζόταν το ίδιο το 2010. 

 Στην Ευρώπη, σημειώθηκε αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες του αριθμού 

των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν από την ύφεση. 

Το άγχος είναι επίσης σε άνοδο σε πολλές χώρες. 
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 Σχεδόν το 70 τοις εκατό των Ιταλών ισχυρίζονται ότι αισθάνονται ανήσυχοι 

για το μέλλον, μια δραματική άνοδο από το 43 τοις εκατό πριν από ένα χρόνο. 

Οι καταναλωτές, επίσης, αισθάνονται πιο ανήσυχοι στην Ινδία και την Κίνα. 

 Η μόνη χώρα με τη σημαντική μείωση του άγχους των καταναλωτών είναι η 

Γερμανία, από το 50 τοις εκατό το 2010 σε 34 τοις εκατό το 2011. 

 

Εικόνα 1 - Το άγχος των καταναλωτών είναι σε αύξηση σε πολλές χώρες (Πηγή: (Roche, 

Ducasse, & Liao, 2011)) 

Τα σχέδια για την συγκράτηση των δαπανών εξακολουθούν να υπερισχύουν καθώς οι 

καταναλωτές φοβούνται ότι τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμη. Περίπου 

το 90 τοις εκατό των ερωτηθέντων στις ανεπτυγμένες χώρες, δήλωσαν ότι σχεδιάζουν 

να μειώσουν ή στην καλύτερη περίπτωση να διατηρήσουν τις δαπάνες τους για τους 

επόμενους 12 μήνες. 

 Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι οι αναδυόμενες αγορές. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για την Κίνα, όπου μόνο το 64 τοις εκατό των ερωτηθέντων στην 

έρευνά μας είπαν ότι σχεδιάζουν να μειώσουν ή να διατηρήσουν τις δαπάνες. 

Η σημασία που έχει για ένα άτομο να πάρει αξία για τα χρήματα του παραμένει 

ύψιστη προτεραιότητα, ακόμη και σε αγορές πολυτελείας στις ΗΠΑ και σε μεγάλο 

μέρος της Ευρώπης. 
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 Οι καταναλωτές ψάχνουν για καλές ευκαιρίες πριν κάνουν μια αγορά, και 

συνεχίζουν να δαπανούν για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

 Οι καταναλωτές συναλλάσσονται λιγότερο όχι μόνο από ανάγκη, αλλά επειδή 

η εύρεση μιας καλής συμφωνίας τους δίνει μια συναισθηματική ώθηση. 

Τέσσερις ισχυρές τάσεις εκτός από την ύφεση (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τάσεις 

που επιταχύνθηκαν από αυτήν) οδηγούν σε νέες συμπεριφορές στην κατανάλωση. 

 Νέες Αγορές. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αύξησης της κατανάλωσης θα 

προέλθει από τις αναδυόμενες αγορές στο εγγύς μέλλον. Οι αναπτυσσόμενες 

οικονομίες παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη και θετική ψυχολογία των 

καταναλωτών. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να είναι δύσπιστες όσον αφορά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ακόμη και εντός των καταναλωτικών τμημάτων 

στις χώρες αυτές. 

 Νέα Δημογραφικά. Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες ελέγχουν τον 

οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός των ενεργών 

καταναλωτών πάνω από την ηλικία των 55 ετών αυξάνεται και ο αριθμός των 

κατοίκων των αστικών κέντρων αυξάνεται επίσης, το σύνολο της αλυσίδας 

αξίας, από το προϊόν και την υπηρεσία της καινοτομίας έως το μάρκετινγκ και 

τις πωλήσεις, αλλάζει. 

 Νέα κανάλια αγορών. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα τηλέφωνά 

τους. Περισσότερο από το 50 τοις εκατό των Αμερικανών καταναλωτών 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πάρουν πληροφορίες για ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες, υπολογιστές, και για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές 

επιλέγουν, αγοράζουν, και ακόμη χρησιμοποιούν προϊόντα. 

 Νέες Αξίες. «Η ευσυνείδητη»σε αντιδιαστολή με την επιδεικτική 

κατανάλωση βρίσκεται σε άνοδο, με συνεχή και σημαντική στροφή μακριά 

από την πολυτέλεια και το στάτους και προς την οικονομική σύνεση και 

σταθερότητα. Οι καταναλωτές, επίσης, ψάχνουν για τα προϊόντα που έχουν 

οφέλη για την υγεία, την ασφάλεια, και το περιβάλλον. Παράλληλα, 

αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα από τους φίλους και την οικογένεια, και 
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όχι από τους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές, οι οποίοι έχουν 

καταλήξει σε έλλειψη εμπιστοσύνης. 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Deloitte, η οποία προσπαθεί να προβλέψει τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών στο μέλλον λόγω των επιπτώσεων της 

κρίσης έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία συνοψίζονται 

παρακάτω (Deloitte, 2011). Πώς θα μοιάζει λοιπόν ο κόσμος των καταναλωτών 

σύμφωνα με την έρευνα «Καταναλωτής 2020 – Διαβάζοντας τα σημάδια»;  

Στα επόμενα χρόνια, μια θεμελιώδης αλλαγή στη δομή της παγκόσμιας οικονομίας θα 

μετατοπίσει πιθανότατα τον τρόπο με τον οποίο οι λιανοπωλητές και τα εμπορικά 

σήματα αναπτύσσονται. Ο καταναλωτής που προέρχεται από τις ΗΠΑ και τη Δυτική 

Ευρώπη θα έχει σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, η ακαθάριστη 

κατανάλωση και οι δαπάνες σε αυτές τις χώρες θα αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό 

από ό, τι στο παρελθόν. Οι καταναλωτές θα είναι περισσότερο συνειδητοί για την 

αξία που αποκτούν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, θα αναζητούν χαμηλές τιμές 

και θα αποφεύγουν κάποια διακριτικά έξοδα. Έτσι, τα σήματα θα αναπτύσσονται 

μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και όχι απλώς με το να γαντζώνονται σε μια 

αναπτυσσόμενη αγορά. Κάτι τέτοιο απαιτεί καλή διαχείριση της μάρκας, τη βελτίωση 

της εμπειρίας του πελάτη, καθώς και τη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές που 

αποσκοπούν στην αποφυγή του εξοντωτικού ανταγωνισμού τιμών. 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, πολλές από τις οποίες θα εξακολουθήσουν να 

υπάρχουν ακόμη και όταν η οικονομία ανακάμψει. Αυτές περιλαμβάνουν μια στροφή 

προς τους εκπτωτικούς χώρους λιανικής πώλησης, μια στροφή προς εκπτωτικά 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μια μετατόπιση από το φαγητό έξω προς την 

κατανάλωση στο σπίτι καθώς και μεγαλύτερη ευαισθησία στην τιμολόγηση γενικά. 

Αν αυτές οι τάσεις επιμείνουν έστω και εν μέρει, θα αλλάξουν τις απαιτήσεις για την 

επιτυχία από την πλευρά των εμπόρων λιανικής πώλησης και των εμπορικών 

σημάτων. 

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα, οι λιανικές πωλήσεις ξεπέρασαν την οικονομική κρίση . Το 

σοκ για την κινεζική οικονομία από την παγκόσμια κρίση εστιάστηκε στον τομέα των 

εξαγωγών της Κίνας. Η πτώση των εξαγωγών οδήγησε στην απώλεια των περίπου 20 
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εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε παράκτια εργοστάσια. Ωστόσο, παρά αυτή τη 

σημαντική αύξηση της ανεργίας, οι κινεζικές καταναλωτικές δαπάνες συνέχισαν να 

αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Πράγματι, τα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό 

λιανικά έξοδα αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του 2009 και μέσα στο 

2010. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτον, οι πρόσφατα άνεργοι εργαζόμενοι των 

εργοστασίων ήταν χαμηλόμισθοι και δεν συνεισφέρουν σημαντικά στα συνολικά 

λιανικά έξοδα. Αντίθετα, οι προερχόμενοι από τη μεσαία τάξη εργαζόμενοι στις 

πλούσιες πόλεις όπως η Σαγκάη παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στις συνολικές 

λιανικές πωλήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχασαν τις δουλειές τους. Δεύτερον, η 

κυβέρνηση της Κίνας έδωσε τεράστια ώθηση για την οικονομία, παρέχοντας ένα 

θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα των καταναλωτών. 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, πολλές από τις οποίες θα εξακολουθήσουν να 

υπάρχουν ακόμη και όταν η οικονομία ανακάμψει. Αυτό συνδυάζεται με ευκολότερες 

πιστωτικές συνθήκες που κινούν τις αγορές των καταναλωτών σε σπίτια και 

αυτοκίνητα. Πράγματι, οι πωλήσεις των κινεζικών ελαφρών οχημάτων το 2009, 

ανήρθε σε 13,6 εκατομμύρια, ξεπέρασε μάλιστα εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών 

που ήταν 10,4 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί 

να χαλιναγωγήσει μια φούσκα τιμών στα ακίνητα και να μειωθεί η κερδοσκοπική 

δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών. 

Όταν η παγκόσμια οικονομία ανακάμψει πλήρως, είναι πιθανό ότι οι κινεζικές 

καταναλωτικές δαπάνες θα παραμείνουν σε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Καθώς αυτό 

συμβαίνει, ο αριθμός των καταναλωτών της μεσαίας τάξης θα συνεχίσει να αυξάνεται 

με ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα στις μεγάλες παράκτιες πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι 

αυξάνονται οι έκτακτες δαπάνες, αυξάνονται οι σχετιζόμενες με το σπίτι δαπάνες, και 

υπάρχει εκτεταμένη αναγνώριση των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων (ωστόσο 

υπάρχει ακόμη αίσθηση περηφάνιας για τις υψηλής ποιότητας τοπικές μάρκες), και 

τέλος αυξημένη επιθυμία για φαγητό έξω από το σπίτι. Η τελευταία θα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς θα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των με δύο 

εισοδήματα μεσαίας τάξης νοικοκυριά που θα έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο. 

Επίσης, η πρόσφατη αναταραχή στην εργασία μεταξύ των εργαζομένων στα 
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εργοστάσια στην Κίνα και τις επακόλουθες σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς, 

προτείνει μια ακόμα ταχύτερη ανάπτυξη της μεσαίας τάξης. 

Παρόλα αυτά, η Κίνα θα παραμείνει μια σχετικά φτωχή χώρα - όπως και οι άλλες 

μεγάλες, ταχέως αναδυόμενες αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ινδία, το Μεξικό, η 

Ρωσία, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Τουρκία, και το Βιετνάμ. Αυτό σημαίνει ότι η 

εξυπηρέτηση των αγοραστών της μεσαίας τάξης προϋποθέτει την κατανόηση της 

αντίληψης της αξίας τους. Κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφραστεί σε σχετικά μικρά 

καλάθια για ψώνια, ένα υψηλό βαθμό ευαισθησίας στις τιμές, καθώς και μια μεγάλη 

αγορά για τις εκπτωτικές αγορές. 

Στα επόμενα 10 χρόνια με τον πληθυσμό του πλανήτη να αναμένεται να αυξηθεί κατά 

11 τοις εκατό δε θα είναι μόνο 766 εκατομμύρια περισσότερα στόματα να τραφούν 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, θα υπάρχει επίσης αλλαγή στο τι αυτά τα 

στόματα θα τρώνε. Καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται οι άνθρωποι συνήθως 

στρέφονται από τις δίαιτες βασισμένες σε σιτηρά σε δίαιτες που αποτελούνται από 

"υψηλής αξίας" τρόφιμα όπως το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 

φρούτα και τα λαχανικά (Deloitte, 2011). 

Στις έρευνες που εστιάζονται στον ελληνικό οικονομικό χώρο, γενικά παρατηρείται 

ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένο το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που δηλώνουν ότι 

έχουν μειώσει τις δαπάνες στο νοικοκυριό τους, περιορίζοντας την καταναλωτική 

τους συμπεριφορά, λόγω της οικονομικής ύφεσης και της αβεβαιότητας που επιφέρει. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πανελλαδική έρευνα της Focus Bari «Ο αντίκτυπος της 

οικονομικής κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά» (Σεπτέμβριος 2010 - Μάρτιος 2011) 

(Focus Bari, Ο Αντίκτυπος της Οικονομικής Κρίσης στα Ελληνικά Νοικοκυριά, 

2011), το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι έχουν περικόψει δαπάνες είναι 

83% ενώ τον Σεπτέμβριο του 2010 το ποσοστό ήταν 66% και τον Μάρτιο του 2010, 

52%. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο έχουν περικόψει δαπάνες είναι η 

πραγματική μείωση των εισοδημάτων τους δηλώνει το 64% του κοινού, σχεδόν διπλό 

ποσοστό από την ίδια χρονική περίοδο της προηγούμενης χρονιάς 2010 (35%). Οι 

περικοπές δαπανών αφορούν σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες της ζωής, με 

κυριότερους τον τομέα της ψυχαγωγίας (75%), της ένδυσης & υπόδησης (69%) και 

της αναψυχής (52%), ενώ σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν πλέον και περιορισμό 
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δαπανών στα προϊόντα super market. Καταγράφεται επίσης ποσοστό 39% στις 

περικοπές τροφίμων και ποτών, 28% σε αγορές επίπλων αι 23% στις δαπάνες 

τηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά τις ομάδες του πληθυσμού, τα μεσοκατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα και στις περιοχές της περιφέρειας δηλώνουν 

περικοπές σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού.  

Σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari “Recession Study” (Focus Bari, Recession 

Study, 2012), η οποία πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο με 703 

συνεντεύξεις από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2012, προκύπτει πως το 98% 

των καταναλωτών έχουν κάνει περικοπές εξόδων. Το σύνολο των πολιτών δηλώνει 

ότι έχει εφαρμόσει δραστικές περικοπές στα έξοδα του νοικοκυριού με σκοπό να 

αντιμετωπίσει την κρίση. Αυξημένα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

παρουσιάζουν όλες οι κατηγορίες εξόδων – δαπανών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι οι δαπάνες τροφίμων – ποτών και supermarket καταγράφουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά αύξησης περικοπών. Ενώ το 2011 το 39,5% είχε δηλώσει περικοπές στα 

τρόφιμα-ποτά, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50,4%. Αντίστοιχα το ποσοστό στα 

έξοδα για supermarket ανεβαίνει από το 44,7% το 2011 στο 53,9% το 2012. 

Περισσότεροι από 8 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ως ουσιαστική αιτία 

περικοπών, την πραγματική μείωση του εισοδήματός τους. Το κοινό αυτό 

εμφανίζεται 12,5% αυξημένο σε σχέση με το 2011 και 22% μεγαλύτερο από το 2010.  

Η επανεξέταση των αναγκών, ο περιορισμός στα απαραίτητα και η προσπάθεια για 

αποταμίευση αποτελούν τις κυριότερες αντιδράσεις όλο και περισσοτέρων 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Έτσι, επανεξέταση αναγκών δηλώνει 

το 78,9% αντί του 69,8% το 2010, περιορισμός στα απαραίτητα το 65,4% αντί του 

54,7% το 2010 και αποταμίευση το 44,5% από το 40,8% που είχε καταγραφεί το 

2010. Ως προς τη στάση του δείγματος προς τις αγορές του, όλο και περισσότεροι 

αναζητούν προσφορές, εκπτώσεις (75,9%) και κάνουν έρευνα αγοράς (65,87%) πριν 

ψωνίσουν. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα κατά 6,3% από το 2010. Τα private 

labels έχουν πλέον μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό (56,3% από 42,1% το 2010) 

Εκπτωτικά κουπόνια επιλέγει πλέον το 50,8% από το 41,8% το 2010. Στις online 

αγορές καταγράφεται μικρή μείωση (35,3% αντί 36%) και τέλος τα stock markets 

επιλέγει το 33,9% αντί του 33,5% το 2010.  
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Σχεδόν επτά στους δέκα καταναλωτές (66,9%) δηλώνει ότι μεταξύ των πρακτικών 

που έχουν ακολουθήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι και η επιλογή των 

τρόπων ψυχαγωγίας με μικρό ή καθόλου κόστος. Το ποσοστό αυτό ήταν 55,7% το 

2010. Λόγω της ανάγκης περιορισμού των εξόδων, οι αγορές και οι δραστηριότητες 

που απαιτούν μεγάλο χρηματικό ποσό, (ταξίδια, αγορές ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών, ανακαινίσεις, αγορές επίπλων, αυτοκινήτου και σπιτιού) 

αναβάλλονται επ’ αόριστον. Υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, η εργασία, η 

αποταμίευση, η υγεία και η οικογένεια αποτελούν τους κυριότερους τομείς στους 

οποίους δίνεται προτεραιότητα. Μικρότερη σημασία σε σχέση με το παρελθόν έχει 

πλέον η απόκτηση αγαθών και η δημιουργία ευκατάστατης ζωής.  

Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι πράξεις για το κοινό καλό αναδεικνύονται σε αξίες 

με μεγαλύτερη σημασία από πριν. Από το ποσοστό 19,7% που δήλωναν το 2010 το 

κοινωνικό καλό ως προτεραιότητα, καταγράφεται αύξηση 61,4% και φτάνει στο 

31,8%. Η εκτίμηση της πλειοψηφίας (89,5%) για την «φάση» στην οποία βρίσκεται η 

κρίση στην Ελλάδα είναι ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Συγκεκριμένα το 55,4% 

εκτιμά ότι η κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη και το 34,1% ότι βρίσκεται σε αρχικό 

στάδιο. Όσον αφορά την εκτίμηση για τη διάρκεια της κρίσης, το 72,1% των 

καταναλωτών πιστεύει ότι θα διαρκέσει και μετά το 2013. Εννέα στους δέκα, 

δηλώνουν επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση και σε συναισθηματικό επίπεδο 

με μόλις το 3,6% να αισθάνονται πολύ αισιόδοξοι. 

Η ίδια έρευνα της Focus Bari “Recession Study” (Focus Bari, Recession Study, 2013) 

πραγματοποιήθηκε και το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2013. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος CAPI σε δείγμα 11.000 ατόμων 

πανελλαδικά. Βασικό εύρημα ήταν το στοιχείο ότι το μηνιαίο εισόδημα των 

καταναλωτών (κατά δήλωσή τους) έχει μειωθεί κατά 33,7 ποσοστιαίες μονάδες το 

2013 σε σχέση με το 2009. Για δε το 30% η μείωση για το ίδιο χρονικό διάστημα 

ήταν μεγαλύτερη από 50%. Το 26,7% δηλώνει στην οικογένειά του υπάρχει απώλεια 

εργασίας, Το 5,7% μάλιστα υποχρεώθηκε να αλλάξει κατοικία λόγω της οικονομικής 

κατάστασης. Τα νοικοκυριά μειώνουν τις δαπάνες τους και στις μεγάλες αγορές αλλά 

και στα καθημερινά έξοδα, με την μεγαλύτερη μείωση να έχουν οι τομείς ένδυση-

υπόδηση (70,2%), αγορές για το σπίτι και τη συντήρησή του (70,4%), η ψυχαγωγία 

(70,2%). Τα είδη διατροφής επίσης έχουν περιοριστεί από το 25,4% του 
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καταναλωτικού κοινού. Οι καταναλωτές εστιάζουν πλέον «μόνο στα απαραίτητα» 

μετά από «επανεξέταση αναγκών». Κάτι που φαίνεται να παγιώνεται σύμφωνα και με 

την ίδια έρευνα της προηγούμενης χρονιάς (2012) Οι καταναλωτές «αναζητούν 

εναλλακτικές» πριν προχωρήσουν σε αγορές, ενώ πολλοί περισσότεροι δηλώνουν ότι 

στρέφονται στα private labels καθώς και την εκμετάλλευση εκπτώσεων και 

προσφορών στα επώνυμα προϊόντα. Η δυνατότητα αποταμίευσης φθίνει σταθερά. 

Μόνο το 14,1% του κοινού δηλώνει δυνατότητα αποταμίευσης αντί του 30,1% το 

2010.  

Σύμφωνα με την έρευνα «Εισόδημα – Δαπάνες Νοικοκυριών» της MARC που 

πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε πανελλαδικό δείγμα 

1.207 νοικοκυριών το χρονικό διάστημα 10 έως 19 Δεκεμβρίου 2012, καταγράφεται 

σημαντική συρρίκνωση των εισοδημάτων, ενώ τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος έχει 

περίπου το 40% των νοικοκυριών (MARC A.E., 2011). Το 93% έχει υποστεί 

απώλειες μετά την κρίση κατά μέσο όρο 38%. Στην ίδια έρευνα καταγράφεται 

ποσοστό 50% των πολιτών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν με το τρέχον 

εισόδημά τους τις βασικές τους υποχρεώσεις. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό 2% 

αυτών που κατόρθωσαν να αποταμιεύσουν. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών 

ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας μέρος των αποταμιεύσεων αλλά 

και δανειζόμενη από φίλους και συγγενείς. Το 40% των νοικοκυριών δηλώνει 

καθυστέρηση στις οφειλές της. Από αυτά το 70% δεν μπορεί να καλύψει τις πάγιες 

ανάγκες ενώ το 60% δεν καλύπτει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το 47% έχει 

δανειακές υποχρεώσεις, ενώ η συρρίκνωση της κατανάλωσης καταγράφει δραματικά 

ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα σημαντικές περικοπές έχουν γίνει στη θέρμανση το 

83,2% στις μετακινήσεις το 79,4%, στις αγορές οικιακών ειδών και συσκευών του 

70,8%, στους λογαριασμούς σπιτιού το 69,8% και στα είδη διατροφής το 69,7%. 

Σημαντικά πιο μεγάλες είναι οι περικοπές στις εξόδους σε εστιατόρια-ταβέρνες 93%, 

στα έξοδα ένδυσης-υπόδησης 92,5%, στα δώρα 90,2%, στα ταξίδια 88,7% αλλά και 

στα αρτοποιεία το 70%. Περικοπές δεν έχουν γίνει στην υγεία-φάρμακα (26,9%) και 

στην εκπαίδευση (μόλις το 14,7%) Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέες 

επιβαρύνσεις σε φόρους σε βασικά αγαθά και τιμολόγια ΔΕΚΟ δηλώνουν οι πολίτες 

καθώς θα τους δημιουργούσε πρόβλημα έστω και μικρή αύξηση τιμών. Παρατηρείται 

κλιμακούμενη και ισχυρή τάση αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής 

ποιότητας γεγονός που δε βοηθά καθόλου στην ανταγωνιστικότητα και την 
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εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Το 70% αναμένει τις εκπτώσεις για να 

ψωνίσει και αναζητά οικονομικές και συμφέρουσες επιλογές με βάση το 

περιορισμένο εισόδημά του. Επίσης παρατηρείται σημαντική άμβλυνση της 

φορολογικής συνείδησης. Το 52,1% δηλώνει ότι έχει ζητήσει να πληρώσει χωρίς 

απόδειξη με σκοπό να μειωθεί η συνολική δαπάνη. Διευρύνεται το ποσοστό των 

νοικοκυριών που στηρίζεται σε σταθερά εισοδήματα (μισθοί – συντάξεις) 79,9% ενώ 

συρρικνώνονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (12,6%). 

Περαιτέρω μειώσεις στο εισόδημά του αναμένει το 72% του πληθυσμού, γεγονός το 

οποίο θα επηρεάσει άμεσα τη ζήτηση και τη δυνατότητα εκπλήρωσης φορολογικών 

υποχρεώσεων. Ο μισός πληθυσμός (54,3%) πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει 

τις υποχρεώσεις του το επόμενο έτος και το 49% τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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3.2. Επιστημονικά Άρθρα για την Αλλαγή Συμπεριφοράς των 

Καταναλωτών Κατά τις Περιόδους Ύφεσης 

Είναι αναμφίβολο ότι η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει σε περιόδους κρίσεων. 

Η οικονομική ύφεση αναπόφευκτα προκαλεί αβεβαιότητα και, πολύ συχνά προκαλεί 

με τη σειρά της απώλεια εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως 

αποτέλεσμα, δημιουργούνται αλλαγές στις συμπεριφορές των καταναλωτών, τη 

σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, καθώς και τη δομή του 

ανταγωνισμού, τα οποία αλλάζουν όλα σε μεγάλο βαθμό (Moore M. , 2001). 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, παρατηρείται διαδικασία μείωσης της 

ζήτησης για πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και της 

ζήτησης εργασίας. Μια χαμηλότερη ζήτηση για εργασία οδηγεί σε ένα μικρότερο 

διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο, με τη σειρά του, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της 

ζήτησης. Στην πραγματικότητα, η ύφεση είναι ένας πληθωρισμός της ζήτησης σε 

αντιστροφή: έχουμε μείωση της ζήτησης και γενικά μια αργά κινούμενη ή 

συρρικνούμενη οικονομία. Ένα τέτοιο περιβάλλον συνήθως κάνει τους καταναλωτές 

να διστάζουν να δαπανήσουν (Shama, 1978). Είναι ενδιαφέρον ωστόσο να πούμε ότι 

όπως τόνισε και ο Helm (2008), πολλές επιτυχημένες εταιρείες όπως το CNN, το 

MTV, η FedEx, τα iPod, η Microsoft, και η αλυσίδα φαστ φουντ Burger King έχουν 

ξεκινήσει κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης. Πράγματι, πολλοί από αυτούς βρήκαν 

την επιτυχία ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι ασυνήθιστες οικονομικές συνθήκες με 

τις ασυνήθιστες ευκαιρίες. 

Έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι η τρέχουσα κρίση είναι αρκετά 

διαφορετική από εκείνες που βιώσαμε κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, καθώς είναι 

μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας και έχουμε και διαφορετική σύνθεση στις 

περικοπές των δαπανών. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από περικοπές 

μη διαρκών δαπανών από ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενες υφέσεις. Η κατανάλωση 

των νοικοκυριών είναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη συνιστώσα του ΑΕΠ και το πιο 

άμεσα συνδεδεμένο στοιχείο με την ευημερία των ατόμων και των νοικοκυριών. Ως 

εκ τούτου, οι αλλαγές στο επίπεδο και στη σύνθεση της κατανάλωσης αυτής κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης χρήζουν προσεκτικής μελέτης. Οι μειώσεις στην κατανάλωση 
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των νοικοκυριών είναι ένας σημαντικός δείκτης του βαθμού στον οποίο οι υφέσεις 

έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική υγεία των νοικοκυριών. 

Χαρακτηριστικά της ύφεσης όπως η πτώση των αξιών του ενεργητικού, οι μειώσεις 

των μισθών και η αύξηση της ανεργίας, όλα αυτά τείνουν να μειώσουν τις δαπάνες 

των νοικοκυριών (Crossley, Low, & O'Dea, 2011). 

Οι βασικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά σε περιόδους κρίσεων είναι οι 

παρακάτω (Goodell & Martin, 1992): 

1. Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά μειωμένα ποσά 

εισοδήματος και ταυτόχρονα μια συναισθηματική απροθυμία να δαπανήσουν 

λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. 

2. Επιδιορθώσεις προϊόντων και προϊόντα «φτιαξ'το-μόνος-σου» (do-it-yourself) 

αυξάνονται, καθώς οι καταναλωτές καθυστερούν ή μειώνουν τις αγορές νέων 

ή την αντικατάσταση παλιών προϊόντων. 

3. Η πόλωση που εμφανίζεται στην καταναλωτική συμπεριφορά αφορά τις 

μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε ένα μικρό σε μέγεθος αλλά εύπορο κοινωνικό 

στρώμα και μια ευρεία μάζα καταναλωτών που αναζητούν να ικανοποιήσουν 

τις βασικές τους ανάγκες. 

4. Δίνεται έμφαση στην τιμή και στην αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης 

περισσότερο από ότι στην ευκολία του χρόνου. 

5. Πολλοί μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος καταναλωτές αναβάλλουν την 

αγορά των ακριβών διαρκών αγαθών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον 

παλαιό εξοπλισμό τους ή να δανείζονται. 

6. Οι συνολικές δαπάνες αναψυχής μειώνονται. 

Η κατανάλωση στην κρίση είναι συχνά συνώνυμη με την κατανάλωση ανέσεων. 

Ακόμα και όταν οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την ανάγκη για μείωση των δαπανών, 

ο «αναζητητής» της αισθητικής, της πολυτέλειας και της άνεσης μέσα στον κάθε 

καταναλωτή δεν εξαφανίζεται, αν και μπορεί να απαιτεί συγκράτηση. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, η μπύρα, το αλκοόλ, οι ταινίες και η ψυχαγωγία στο σπίτι τείνουν να 

ευδοκιμούν σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, καθώς οι καταναλωτές αποφεύγουν 
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τις αγορές που περιέχουν ακριβό εισιτήριο ή τις οποίες θεωρούν ως μη απαραίτητες 

και χρηματοδοτούνται από δάνεια. Ωστόσο, η μπύρα στο Βέλγιο δεν έχει αποδειχθεί 

ανθεκτική στην ύφεση, με την InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο να 

αναφέρει την αποτυχία των στόχων και την ακύρωση των μπόνους της διοίκησης. Οι 

πωλήσεις αυτοκινήτων και σπιτιών έχουν καταρρεύσει από το Ντουμπάι ως το 

Δουβλίνο, όπως και παράλληλα η απαιτούμενη δαπάνη για χαλιά και έπιπλα που 

συνοδεύει συνήθως την αγορά κατοικίας. Αλλά αντί να χάσουν τη συνήθεια να 

ξοδεύουν, οι καταναλωτές συναλλάσσονται σε φθηνότερα είδη για να φτιάξουν το 

κέφι τους, ανεξάρτητα από τη χώρα ή την πολιτιστική παράδοση (Elliott, 2008). Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι μικρές πολυτέλειες αντικαθιστούν τις μεγάλες. Στην Ιαπωνία παρά 

το γεγονός ότι στα πολυκαταστήματα οι πωλήσεις σε ρούχα έπεσαν 25 τοις εκατό 

από το 1997, οι πωλήσεις σε αξεσουάρ αυξήθηκαν κατά 10 τοις εκατό (Carrigan & 

De Pelsmacker, 2009). 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κοινά στοιχεία εκείνες των 

προηγούμενων δεκαετιών. Οι ομοιότητες περιλαμβάνουν: (α) μια τάση των 

νοικοκυριών να αυξήσουν την αποταμίευσή τους καθώς η οικονομία εισέρχεται σε 

ύφεση, (β) μια τάση για τα νεότερα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση πιο 

επιθετικά από ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία νοικοκυριά (ένα φαινόμενο που είναι 

ιδιαίτερα τονισμένο κατά την πρόσφατη ύφεση) και (γ) μια τάση για τα νοικοκυριά 

να εστιάσουν τις περικοπές τους σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες αναψυχής, εστίασης και το αλκοόλ). (Crossley, Low, & 

O'Dea, 2011). 

Η πιο πρόσφατη ύφεση έχει και διαφορές με πιο σημαντικές από αυτές το βάθος της 

ύφεσης και τη διάρκειά της. Η ετήσια ανάπτυξη της κατανάλωσης είναι πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των χρόνων που δεν υπάρχει ύφεση. 

Στις προηγούμενες υφέσεις, υπήρχε μια τονισμένη τάση για τα νοικοκυριά να 

μειώσουν τις αγορές των «διαρκών» αγαθών (durables) σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

τα «μη διαρκή» (αναλώσιμα/nondurables) αγαθά (Crossley, Low, & O'Dea, 2011).  

Γενικά, οι πελάτες είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην τιμή από ότι πριν την κρίση 

και το αποτέλεσμα είναι πελάτες που παλιότερα ψώνιζαν στα πιο ακριβά 

καταστήματα λιανικής και αγόραζαν ακόμη και προϊόντα πολυτελείας, τώρα να 

ψωνίζουν στα καταστήματα προσφορών, και σε εκείνα τα καταστήματα λιανικής που 
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έχουν χαμηλότερες τιμές (Chen, 2011). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

καταγεγραμμένη αύξηση κερδών της Wal-mart κατά 9,8% κατά τον πρώτο χρόνο της 

κρίσης και την αύξηση των εσόδων κατά 7,5% (Bustillo & Zimmerman, 2008). 

Η Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ πιστεύει ότι έχουν εισέλθει σε μια περίοδο ενός 

"μάρκετινγκ" λιτότητας, το οποίο ορίζεται ως η προώθηση και προσέγγιση του 

μάρκετινγκ στους καταναλωτές που δεν θέλουν να ξοδέψουν χρήματα. Αυτό 

περιλαμβάνει τη δημιουργία κινήτρων πέρα από τις εκπτώσεις και κουπόνια που 

έχουν ήδη κατακλύσει την αγορά και να καταστήσουν σαφές στον καταναλωτή τους 

λόγους για τους οποίους οι προσφορές αξίζουν τα χρήματα και πώς είναι σχετικές με 

τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του αγοραστή (Sullivan, 2008). Σύμφωνα με την έρευνα 

των Strutton και Lewin (2012) είναι πιο δύσκολο για τους νεαρούς σε ηλικία να 

πειθαρχήσουν οικονομικά και παράλληλα είναι δύσκολο να κάνουν ακριβές αγορές. 

Αντίθετα, στους ηλικιωμένους είναι πιθανότερο να εμφανιστούν συναισθήματα 

απελπισίας που σχετίζονται με την κρίση και την οικονομική κατάσταση. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει διαμορφώσει πολλές αλλαγές στη νέα 

καταναλωτική συμπεριφορά και έχει οδηγήσει την συντριπτική πλειοψηφία των 

καταναλωτών να ψάξουν για νέα ορόσημα: έγιναν πιο συνετοί στα οικονομικά, πιο 

υπεύθυνοι και πιο απαιτητικοί (Voinea, 2011). Οι καταναλωτές εξακολουθούν να 

αγοράζουν τα προϊόντα σε διαφορετικές τιμές και χρειάζονται περισσότερους λόγους 

για να δικαιολογήσουν την αγορά, ανεξάρτητα από την κατηγορία τιμής στην οποία 

ανήκει το προϊόν. Αρνούνται να αγοράσουν σε υψηλότερη τιμή, εκτός αν 

αντιλαμβάνονται σαφώς ένα πλεονέκτημα στην ποιότητα. Αν είναι πιστοί σε 

ορισμένες μάρκες, προτιμούν να περιμένουν για την πτώση των τιμών από 

προσφορές ή εκπτωτικά κουπόνια. Οι εγγενείς διαφορές στη συμπεριφορά σε αυτή τη 

νέα λιτότητα ενισχύεται από τα δημογραφικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 

εσόδων, το φύλο, την εθνικότητα και την ηλικία. Για παράδειγμα, αν και σε γενικές 

γραμμές, οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, 

υπάρχουν ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (όπως είναι οι γυναίκες, τα άτομα με 

χαμηλό εισόδημα, μεσήλικες) που επιδιώκουν να κάνουν οικονομίες, αγοράζοντας 

προϊόντα σε μειωμένες τιμές (Egol, Clyde, Rangan, & Sanderson, 2010). 

Σύμφωνα με τους Speece και Nair (2003) ανάλογη είναι η συμπεριφορά των 

καταναλωτών της Ασίας που ανήκουν στα μεσαία κοινωνικά στρώματα και αφορά 
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προσεκτικές κινήσεις που λαμβάνουν υπόψη τον οικογενειακό προϋπολογισμό που 

έχουν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι έχουν γίνει ιδιαίτερα 

συνειδητοί ως προς τις τιμές, καθώς οι τιμές σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 

επιλογές μάρκας (brand). Η σύγχρονη μεσαία τάξη στις ασιατικές χώρες φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς την αξία, ισορροπώντας τις αποφάσεις που 

παίρνει παίρνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και 

αντιπαραβάλλοντάς τα με την τιμή – κάτι που η οικονομική κρίση δε φαίνεται να 

επηρρεάζει ιδιαίτερα. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Chen (2011) o οποίος συνέλεξε δεδομένα από 435 

καταναλωτές σε τέσσερα σούπερ μάρκετ στην πόλη Καοχσιούνγκ της Ταϊβάν, βρήκε 

δύο σημαντικές στατιστικά διαφορές σε καταναλωτές ανάλογα με το εισόδημά τους: 

(1) οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα είχαν πολύ πιο ισχυρή αντίληψη του 

διαφημιστικού κόστους σε σχέση με την ομάδα υψηλού εισοδήματος και (2) οι 

καταναλωτές υψηλού εισοδήματος είχαν πολύ μεγαλύτερη αντίληψη της εικόνας του 

καταστήματος από ότι η ομάδα χαμηλού εισοδήματος. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ 

για την εικόνα του καταστήματος και της διανομής ήταν σημαντικές για την αξία της 

μάρκας και των τριών ομάδων εισοδήματος (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού). 

Ωστόσο, η τιμή ήταν καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τα χαμηλά και και 

υψηλά εισοδήματα παρά για την ομάδα με τα μεσαία εισοδήματα. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Srinivasan & Sivakumar (2011) που εστιάστηκαν στα 

καταστήματα λιανικής στην Ινδία, παρατήρησαν ότι η ζήτηση πράγματι υφίσταται 

πτώση και οι αγοραστές αλλάζουν την συμπεριφορά τους. Οι αγοραστές κάνουν πολύ 

πιο προσεκτική διαχείριση των πόρων τους και καθυστερούν τις μεγάλες αγορές τους. 

Παράλληλα οι συχνοί πελάτες μειώνουν τη συχνότητα των επισκέψεών τους, ενώ τα 

κύρια κριτήρια των αγοραστών αποτελούν κατά σειρά η τιμή, η ποιότητα και οι 

προσφορές. Προτείνουν σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι το καλύτερο εργαλείο για μια 

επιχείρηση είναι να παρουσιάζει τον εαυτό της με αυτοπεποίθηση στην αγορά 

θεωρώντας ότι έχουν διαλέξει το σωστό προϊόν από τη σωστή επιχείρηση σε μια 

δύσκολη περίοδο. 

Πρόσφατες έρευνες για το Βιετνάμ (Speece & Nair, 2003) δείχνουν ότι αν και 

υπάρχει σημαντική διαφορά λόγω χαμηλότερων εισοδημάτων σε σχέση με άλλες 

χώρες, ο προσανατολισμός προς την αξία του προϊόντος είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Η 
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τιμή δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, επηρρεάζει φυσικά την απόφαση σε 

σημαντικό βαθμό αλλά οι πελάτες είναι διατεθειμμένοι να κάνουν «υποχωρήσεις» σε 

χαρακτηριστικά προϊόντος για μια πιο λογική τιμή ακόμα και πριν την επιβράδυνση 

της οικονομικής ανάπτυξης και κρατούν τον προσανατολισμό τους στην αξία του 

προϊόντος έκτοτε. Ακόμα και σε περιόδους κρίσεις, οι πελάτες αξιολογούν πρώτα τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και στη συνέχεια την τιμή. 

Η Zeithalm (1988) συνοψίζει την έννοια της ποιότητας καθώς συζητάει για το πως 

αντιλαμβάνονται οι πελάτες την τιμή, την ποιότητα και την αξία ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας. Πιστεύει ότι η ποιότητα που γίνεται αντιληπτή είναι η πρωταρχική 

παράμετρος όταν κανείς έρχεται αντιμέτωπος με αγοραστικές αποφάσεις. Η ποιότητα 

όπως την αντιλαμβάνονται οι πελάτες σχετίζεται με τις ιδέες που έχουν για την 

αντίληψη της απόδοσης διαφόρων ιδιοτήτων του προϊόντος (ή της υπηρεσίας), 

ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά και πραγματικά φυσικά χαρακτηριστικά. Οι 

ιδιότητες του προϊοντός θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της ποιότητας. 

Σε μια έρευνα που έγινε στην Τουρκία κατά την αρχή της κρίσης το 2008 (Apaydin, 

2011), έδειξε ότι η αντίληψη των καταναλωτών για την αξία των προϊόντων 

υφίσταται μια σημαντική αλλαγή στις περιόδους κρίσης και τα βασικά 

πλεονεκτήματα των προϊόντων εκτιμούνται περισσότερο, κάτι το οποίο 

υποστηρίζεται επίσης από τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας. Γενικά το περιβάλλον 

υφίσταται σημαντικές αλλαγές και μαζί με αυτό συμπεριφορά των καταναλωτών, 

οπότε ανάλογη πρέπει να είναι και η αντίδραση των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση «Η Μεγάλη Ύφεση και οι Στάσεις για την Αγορά 

Κατοικίας» (“The Great Recession and Attitudes Towards Home-Buying”) 

(Engelhardt, 2011), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν βιώσει τα τελευταία 

χρόνια τη μεγαλύτερη πτώση στην αγορά κατοικίας από τις αρχές του 20ου αιώνα και 

την Ύφεση που υπήρξε τότε. Ο εθνικός μέσος όρος για την κατοχή κατοικίας έπεσε 

από το 69 τοις εκατό στο 66 τοις εκατό. Οι στάσεις των καταναλωτών όσον αφορά 

στην αγορά κατοικίας στην Αμερική συνοψίζεται στα εξής σημεία: 

 Παρά την υψηλή ανεργία, την αργή ανάπτυξη και τα προβλήματα της 

οικονομίας, σχεδόν το 80% των Αμερικανών πιστεύουν ότι τώρα είναι μια 

καλή εποχή να αγοράσει κανείς σπίτι 
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 Τα μοτίβα αυξομείωσης της θετικής και αρνητικής ανταπόκρισης στην 

απόκτηση κατοικίας στην παρούσα κρίση είναι παρόμοια με προηγούμενες 

περιόδους κρίσεων 

 Αυτό που είναι διαφορετικό από προηγούμενες εποχές είναι το γεγονός ότι η 

θετική προδιάθεση για την πώληση ενός σπιτιού είναι σε ένα ιστορικό 

χαμηλό. Πράγματι, η πλευρά της προσφοράς κατοικιών στην αγορά 

διακατέχεται από ένα βαθύ αρνητικό συναίσθημα. 

 Η αρνητική προδιάθεση των πωλητών κατοικιών σχετίζεται με τη δυσκολία 

να βρεθούν αγοραστές στα επιθυμητά επίπεδα τιμών καθώς και ο μεγάλος 

αριθμός των προβληματικών και ανεξόφλητων στεγαστικών δανείων. 

Ακόμα έχουμε τα εξής: 1) σημαντικές και εκτεταμένες μειώσεις στις τιμές των 

κατοικιών που οδήγησαν σε αρκετά μεγάλες διαβρώσεις της εγχώριας και της 

καθαρής θέσης για πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιών 2) τονισμένες και διερυμένες 

τοποθετήσεις σε εταιρικά κεφάλαια μεταξύ των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, 

που έχασαν σημαντική αξία στην αγορά, επί της καθαρής αξίας, καθώς οι τιμές των 

μετοχών βυθίστηκαν και, 3) μεγαλύτερα χρέη στους ισολογισμούς των νοικοκυριών 

και γενικευμένη οικονομική ευαισθησία γύρω από την έναρξη της ύφεσης 2008-09, 

ιδιαίτερα για εκείνους στη μέση της κατανομής του εισοδήματος (Moore & Palumbo, 

2010). 

Εξετάζουμε αν η παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα αγορών αντιπροσωπεύει μια 

προσαρμογή προς την μείωση των εσόδων της, ή είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών 

στις ώρες εργασίας, τον πληθωρισμό, τη διασπορά των τιμών, και της ρευστότητας 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άλλοι παράγοντες που 

παίζουν ρόλο, έχουμε βρει αποδεικτικά στοιχεία για μια μεγάλη επίδραση του 

εισοδήματος που σχετίζεται με τη συχνότητα αγορών, σύμφωνα με την οποία οι 

φτωχότεροι καταναλωτές ψωνίζουν πιο συχνά για να αγοράσουν μια συγκεκριμένη 

ποσότητα προϊόντων. Εν όψει της βαθιάς ύφεσης, η αύξηση της συχνότητας αγορών 

επιτρέπει στα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν μη-σχετιζόμενη με την αγορά εργασία 

για τη δραστηριότητα αναζήτησης και έχει βρεθεί να είναι ένας από τους πλέον 

διαδεδομένους μηχανισμούς προσαρμογής που χρησιμοποιούνται από τους 

καταναλωτές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μια τέτοια συμπεριφορά αναζήτησης 

βρέθηκε να σχετίζεται με τους καταναλωτές να πληρώνουν χαμηλότερες τιμές για τα 
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ίδια προϊόντα, και η μετατόπιση μερικές από τις δαπάνες τους από υψηλή σε χαμηλή 

ποιότητας μάρκες. Ως αποτέλεσμα, ένα δεδομένο επίπεδο των δαπανών είναι σε θέση 

να αγοράσει μια μεγαλύτερη ποσότητα της εμπορευμάτων. Οι υπολογισμοί μας 

δείχνουν ότι για την αντιμετώπιση της πτώσης των εσόδων βιώσει κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν αυτό το μηχανισμό προσαρμογής για να 

σώσει, κατά μέσο όρο, περίπου τέσσερα τοις εκατό του κόστους των τροφίμων, την 

ομορφιά, και τον καθαρισμό των δαπανών των προϊόντων τους, μετριάζοντας έτσι 

μέχρι σαράντα τοις εκατό της μείωσης των πραγματικών δαπανών σε αυτά τα 

προϊόντα (McKenzie & Schargrodsky, 2005). 

Τα στοιχεία της έρευνας καταναλωτικών δαπανών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

επιτρέπουν μία ματιά στις δαπάνες των νοικοκυριών-και τις γενικότερες τάσεις. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία καταναλωτικών δαπανών, η πραγματική συνολική 

δαπάνη των τροφίμων από τα νοικοκυριά των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 5 τοις εκατό 

μεταξύ 2006 και 2009 (Kumcu & Kaufman, 2011). Αν και αρχικά παρατηρήθηκε 

μείωση στο φαγητό εκτός σπιτιού (εστιατόρια και φαστ φουντ – 2007-2008) με 

παράλληλη αύξηση στην αγορά φαγητού από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα 

τροφίμων, το 2009 παρατηρήθηκε μείωση και εκεί καθώς τα νοικοκυριά χρειάστηκε 

να περικόψουν περισσότερο τα έξοδά τους. Κατά την 8-μηνη κρίση του 2001, 

παρατηρήθηκαν μικρότερες αναπροσαρμογές στην αγορά του φαγητού. Ειδικά τα 

νοικοκυριά με μεσαία εισοδήματα παρουσίασαν τις μεγαλύτερες περικοπές στις 

δαπάνες για το φαγητό. Έρευνα αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης, οι 

πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και οι μάρκες των καταστημάτων, 

συνέχισαν να διευρύνονται ταχύτερα από τις πωλήσεις των γνωστών εθνικών 

εμπορικών σημάτων, εν μέρει επειδή οι επηρρεασμένοι από την ύφεση αγοραστές 

αναζήτησαν αυτές τις πιο οικονομικές επιλογές. Το 2009, εμφανίστηκε ένα ρεκόρ 810 

νέων ιδιωτικών ετικετών τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ ράφια των καταστημάτων - 

7 φορές περισσότερο από ότι το 2001. 
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Εικόνα 2 - Η συνολική κατανάλωση φαγητού στις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση κατά τη 

διάρκεια περιόδων ύφεσης (ειδικά 2007-2009) 

Ένα τμήμα της αγοράς για το οποίο δεν υπάρχουν πολλές μελέτες αφορά τα υψηλά 

οικονομικά στρώματα και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα είδη 

πολυτελείας που φέρουν εμφανώς τα εμπορικά τους σήματα είναι εκτός μόδας. 

Σύμφωνα με πολλούς «ειδήμονες», οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η πιο πρόσφατη ύφεση 

έχει οδηγήσει τους πλούσιους καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο συγκρατημένα 

σχέδια που αντανακλούν το καλό γούστο και όχι να επιδεικνύουν το κοινωνικό τους 

στάτους, πολλοί θεωρούν ότι τα είδη πολυτελείας που φέρουν εμφανώς τα εμπορικά 

τους σήματα είναι εκτός μόδας (Nunes, Xavier, & Young, 2011). 

Οι μελετητές δείχνουν να διαφωνούν για την επιδεικτική κατανάλωση και για τα 

προϊόντα πολυτελείας. Σύμφωνα με τους Nunes et al. (2011), oι αναφορές σχετικά με 

το πώς η επιδεικτική κατανάλωση είναι εκτός μόδας φαίνεται να βασίζεται 

αποκλειστικά σε συνεντεύξεις με τους καταναλωτές και υποτιθέμενους 

εμπειρογνώμονες. Ωστόσο έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Νοτιοδυτικές 

Πολιτείες των ΗΠΑ (Eastman & Eastman, 2011) φαίνεται να διαφωνεί καθώς 

σύμφωνα με το δείγμα θεωρείται επιπόλαιο να ψωνίζει κανείς ακριβά προϊόντα κατά 

τις περιόδους κρίσεων και δεν αισθάνεται άνετα να καταναλώνει προϊόντα 

πολυτελείας. Αναμφίβολα, οι καταναλωτές ισχυρίζονται ότι είναι θέλουν να είναι 

λιγότερο εμφανείς. Αυτό που ισχυρίζονται οι Nunes et al. (2011) είναι ότι αυτή 

μπορεί να είναι μόνο η αφήγηση η οποία προορίζεται για την αποφυγή να 
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εμφανίζονται αναίσθητοι, ενώ άλλοι υποφέρουν. Ωστόσο τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτών των συγγραφέων δεν έδειξαν σημαντικές αλλαγές τόσο στην 

καταναλωτική συμπεριφορά όσο και στις στρατηγικές των εταιριών προϊόντων 

πολυτελείας στις οποίες έγινε η έρευνα (Nunes, Xavier, & Young, 2011). 

Τα αποτελέσματα μιας διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Probe 

International (το 2009 και το 2010) σε 5700 ενήλικες από 7 αγορές (Ηνωμένες 

Πολιτείες, Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Κίνα) δείχνουν τρία 

κλειδιά για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ καταναλωτών και της κοινωνίας των 

πολιτών κατά την περίοδο μετά την κρίση (Voinea, 2011): 

 Μια υψηλή ευαισθησία στον κίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι οι οικονομίες 

των αναπτυγμένων χωρών βρίσκονται σε ανάκαμψη, η ανησυχία των 

καταναλωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αυτό έχει τις ρίζες του όχι 

τόσο στη σημερινή πραγματικότητα όσο στο τι φαντάζονται οι καταναλωτές 

ότι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Οι συνέπειες αυτής της ευαισθησίας είναι: 

επιφυλακτικότητα στο να πάρει κανείς μακροπρόθεσμες αποφάσεις, να 

αποφεύγονται από τους καταναλωτές όλα εκείνα τα οποία αντιλαμβάνονται 

ως πιθανό κίνδυνο και αυτό να αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τη λήψη 

αποφάσεων καθώς παράλληλα παρατηρούμε έναν προσανατολισμό των 

καταναλωτών προς εμπορικά σήματα που διαχειρίζονται τον κίνδυνο αυτό. 

 Η κατάθλιψη των καταναλωτών απηχεί κοινωνικά προβλήματα. Σύμφωνα 

με τον David G. Myers οι νεαροί ενήλικες σήμερα έχουν μεγαλώσει με 

περισσότερα αγαθά, λιγότερη ευτυχία και μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης με 

πιθανή κοινωνική παθολογία. Η γενικευμένη δυσαρέσκεια της σύγχρονης 

ζωής, τόσο σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο επηρεάζει την ψυχική υγεία. 

Οι καταναλωτές έχουν ξεχάσει το ουσιώδες στην ατελείωτη αναζήτησή τους 

να καταναλώνουν περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια. 

 Οι καταναλωτές αναζητούν την αλλαγή και να γνωρίζουν ότι μπορούν να 

βασίζονται μόνο στον εαυτό τους. Η ύφεση είναι μια ευκαιρία να σταθούμε 

και να σκεφτούμε βαθιά. Θα ψάξουν για κάτι "μεγαλύτερο από τον εαυτό", 

από την "ενεργή απαισιοδοξία» προς την «προληπτική επίγνωση». Παρά το 

άγχος τους, οι άνθρωποι αλλάζουν το status quo προκειμένου να αναλάβουν 

μεγαλύτερο έλεγχο της παρούσας ζωή και του μέλλοντός τους. Ένας κύριος 
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τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό είναι μέσα από τις καταναλωτικές επιλογές 

τους. Ισχυρότερο μέσο της εξουσίας και της επιρροής, είναι η έλευση της 

«προληπτικής επίγνωσης» (Voinea, 2011). 

Αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά συναισθηματικά αλλάζει. 

Έτσι, οι καταναλωτές αναζητούν πιο συγκροτημένες απολαύσεις που διαρκούν 

περισσότερο και προσφέρουν βαθύτερη ικανοποίηση. Οι παρορμητικές αγορές δίνουν 

τόπο σε μια πιο μελετημένη και συνειδητή μορφή κατανάλωσης. Όλα αυτά 

προϊδεάζουν για μια νέα εποχή: την εποχή της επίγνωσης της κατανάλωσης και των 

νέων καταναλωτών. Ενώ ο παραδοσιακός καταναλωτής συνήθως δεν εμπλέκεται 

στην παραγωγή, είναι κομφορμιστής και πολύ συχνά απληροφόρητος, ο νέος 

καταναλωτής είναι ατομικιστής, που ενδιαφέρεται να συμμετέχει, ανεξάρτητος και 

γενικά είναι καλά ενημερωμένος (Voinea, 2011). 

Οι Lewis και Bridger (2000) δείχνουν ότι οι αλλαγές στη νέα συμπεριφορά των 

καταναλωτών προέρχεται κυρίως από την επιθυμία του να αγοράζουν αυθεντικά, 

τονίζοντας ότι η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων των καταναλωτών είναι 

ότι, ενώ η καταναλωτική συμπεριφορά των παραδοσιακών καταναλωτών ήταν σε 

μεγάλο βαθμό υπαγορεύονταν από την ανάγκη για την άνεση, η νέα συμπεριφορά 

των καταναλωτών καθορίζεται από ψάχνει για αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα είναι 

το νέο μυαλό του καταναλωτή ισοδύναμο με το επίπεδο της ποιότητας σε θέση να 

παράγουν τον γοητεία. Έχει γίνει ένα νέο πρότυπο ποιότητας, και οι κατασκευαστές 

πρέπει να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για την επίτευξή του, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η γνησιότητα των προϊόντων τους ότι ο νέος καταναλωτής επιδιώκει 

(Voinea, 2011). 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές οι οποίοι έλαβαν κυρίως υπόψη τους τις θυσίες που 

είναι διατεθειμένος να κάνει ένας καταναλωτής, έχουμε τέσσερις κατηγορίες 

καταναλωτή με διαφορετικές συμπεριφορές ως προς τον προσδιορισμό της σχέσης 

τιμής και αξίας (Valls, Andrade, & Arribas, 2011): 

 Αγοραστές αξίας οι οποίοι είναι αυτοί που συγκρίνουν ακόμα και τις μικρές 

διαφορές που έχει το προϊόν σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. Αυτοί οι 

αγοραστές απαιτούν μια μεγάλη αναλογία ποιότητας προς τιμή και 
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προτίθενται να αγοράσουν οποιοδήποτε εύρος από τα προϊόντα της εταιρίας 

αλλά μόνο στη «σωστή» τιμή. 

 Οι αγοραστές των σχέσεων, οι οποίοι είναι πιστοί σε εμπορικά σήματα και 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αξία που οι συγκεκριμένες μάρκες τους 

προσφέρουν. Δεν αγωνιούν ή δεν ενδιαφέρονται τόσο για την τιμή. 

 Οι αγοραστές της τιμής οι οποίοι δεν προτίθενται να πληρώσουν περισσότερο 

για προστιθέμενη αξία – γενικά σχετίζονται περισσότερο με κανάλια διανομής 

χαμηλής αξίας ή ιδιωτικές μάρκες (private brands). 

 Οι αγοραστές της άνεσης οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν για την 

αγοραστική άνεση (κοντινή απόσταση, ίντερνετ κτλ.) δίνοντας ελάχιστη 

προσοχή στις τιμές των ανταγωνιστών και τείνοντας να είναι πιστοί σε 

διαφορετικά κανάλια διανομής. 

Παράλληλα με αυτούς τους τέσσερις τύπους καταναλωτή, υπάρχει και ένας ακόμη– ο 

υβριδικός καταναλωτής. Αυτός ο τύπος καταναλωτή είναι αρκετά “χαμαιλεοντικός” 

στη συμπεριφορά του καθώς η αγοραστικές του συνήθειες επηρρεάζονται από ένα 

εύρος παραγόντων. Σύμφωνα με τους Valls et al. (2011) αυτός είναι ο τύπος 

καταναλωτή που συνεχώς αυξάνεται και φαίνεται να τείνει να γίνει ο κυρίαρχος. 

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος που εμφανίζεται επίσης στη βιβλιογραφία, αφορά την 

ηθική της αγοράς και τα αειφόρα προϊόντα. Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, 

δεν φαίνεται να έχει κοπάσει το ενδιαφέρον για την αειφορία και τη βιωσιμότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την αειφορία ως μια 

ευκαιρία, και όχι ως μια δαπανηρή προσθήκη είναι πιο πιθανό να αντλήσουν τα 

οφέλη μακροπρόθεσμα, αξιοποιώντας την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να 

διαφοροποιηθούν, να κάνουν εξοικονόμηση κόστους, να οικοδομήσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και να βοηθήσουν τους καταναλωτές να 

συνεχίσουν να κάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις για τις αγορές τους. Σίγουρα οι τιμές 

είναι η κινητήρια δύναμη για πολλούς καταναλωτές τους οποίους χτύπησε η ύφεση, 

αλλά μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά 

όταν οι λιανοπωλητές κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές εύκολες, διαθέσιμες και 

οικονομικά προσιτές. Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο αντιστέκονται στο να 

εγκαταλείψουν αυτό που αισθάνονται ότι είναι είτε μια καθιερωμένη υψηλή ποιότητα 

ζωής ή η υπόσχεση μίας τέτοιας, και αυτό δεν βοηθάει όταν οι επιλογές που 
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παρουσιάζονται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης με ορισμένα καταστροφικά σενάρια 

μεταξύ των οφέλων της σύγχρονης ζωής και της σωτηρία του πλανήτη. Εκεί ακριβώς 

είναι όπου υπάρχουν ευκαιρίες για τους εμπόρους και τα εμπορικά σήματα για την 

παροχή πιο εύπεπτων λύσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών 

περιόδων (Carrigan & De Pelsmacker, 2009). 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζουμε τη βιβλιογραφική έρευνα και δίνονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν οδηγηθεί οι 

ερευνητές σχετικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών σε περιόδος κρίσεις. 

Πίνακας 4 – Πίνακας με βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά 

καταναλωτών στην κρίση 

Βιβλιογραφική 

Αναφορά 

Μέρος της 

Έρευνας 
Αποτελέσματα 

(Goodell & Martin, 

1992) 

- Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά σε 

περιόδους κρίσεως συνοψίζονται στα παρακάτω 

σημεία: 

1. Μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα 

2. Απροθυμία για αγορές 

3. Αγορά υπηρεσιών επιδιορθώσεων και όχι 

αγορά νέων προϊόντων για αντικατάσταση 

παλαιών 

4. Πόλωση συμπεριφορών ανάμεσα σε 

εύπορους και ευρείας μάζας που αναζητούν 

να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 

5. Έμφαση σε τιμή και στην αξία του προϊόντος 

6. Η ευκολία του χρόνου μειώνεται ως 

προτεραιότητα 

7. Αναβολή ακριβών αγορών 

8. Αύξηση δανεισμού προϊόντων (π.χ. 
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εξοπλισμού) 

9. Μείωση εξόδων αναψυχής. 

(Voinea, 2011) - Η κρίση και γενικότερα η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε 

ένα νέο είδος καταναλωτή που αναζητά την 

αυθεντικότητα. Κάνει περισσότερο λογικές επιλογές 

περιορίζοντας τις παρορμητικές αγορές. 

Οι αγοραστές γίνονται πιο οικονόμοι, πιο υπεύθυνοι 

και πιο απαιτητικοί. Επίσης, χρειάζονται 

περισσότερους λόγους για να αιτιολογήσουν την 

αγορά τους. 

Ο νέος καταναλωτής είναι πολύ καλά 

πληροφορημένος, ατομικιστής με ενδιαφέρον να 

συμμετέχει. Παράλληλα αντί να αναζητά την άνεση 

ως κύριο όφελος από τις αγορές, αρχίζει να επιδιώκει 

την αυθεντικότητα. 

(Carrigan and De 

Pelsmacker, 2009) 

- Οι συγγραφείς καταδεικνύουν τη σημαντική ευκαιρία 

που υπάρχει για το ηθικό μάρκετινγκ και τα προϊόντα 

που υποστηρίζουν μια αειφόρο ανάπτυξη και για τις 

επόμενες γενεές, ιδιαίτερα από εκείνους που 

αντιμετωπίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και τα 

βιώσιμα προϊόντα ως ευκαιρία και όχι ως απλώς 

άλλη μια «προσθήκη». 

(Valls, Andrade, & 

Arribas, 2011) 

- Ο τύπος καταναλωτή που συνεχώς θα αυξάνεται 

είναι ο υβριδικός τύπος ο οποίος κάνει τις επιλογές 

του βάσει ενός αρκετά σύνθετου και δύσκολα να 

προσδιοριστεί κανόνα με «χαμαιλεοντικό» τρόπο. 

(Mionel & Nicolau, 

2011) 

- Στις συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας και ειδικά 

σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η συμμετοχή του 

ατόμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά 

με ένα εμπορικό σήμα είναι υψηλότερη, ενώ οι 

συνέπειες των αποφάσεών του είναι μεγαλύτερες. Σε 

ένα εχθρικό οικονομικό περιβάλλον, γεμάτο από 
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περιορισμούς και αβεβαιότητα, η σύγκριση με τους 

άλλους καθώς και η συμπεριφορά της ομάδας αρχίζει 

να χάνει τη σημασία της. Το άτομο είναι 

προσανατολισμένο περισσότερο προς τον εαυτό του 

και την οικογένεια του, προς τα συμφέροντα και τις 

αξίες του. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κάτω από 

συνθήκες κινδύνου μπορεί να δαπανούν περισσότερο 

χρόνο για την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και 

στις απόφασεις απόκτησης, καθώς από τις αποφάσεις 

αυτές εξαρτάται η ευημερία, ή ακόμα καλύτερα η 

επιβίωσή, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. 

(Engelhardt, 2011) Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα από την πλευρά 

της προσφοράς κατοικίας λόγω της αδυναμίας 

εύρεσης αγοραστών στα επιθυμητά επίπεδα τιμών 

και λόγω των πολλών δανείων και υποθηκών. 

(Kumcu & Kaufman, 

2011) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Μείωση των συνολικών δαπανών για το φαγητό κατά 

5% στις ΗΠΑ. Μείωση του φαγητού σε εστιατόρια 

και φαστ φούντ. Αρχικά υπήρξε μείωση σε 

εστιατόρια και φαστ φουντ ενώ παρατηρήθηκε μια 

μικρή αύξηση στις λαχαναγορές και στα σούπερ 

μάρκετ (2007-2008), ωστόσο το 2009 υπήρξε μείωση 

και εκεί καθώς τα νοικοκυριά αναγκάστηκαν να 

κάνουν περαιτέρω μειώσεις. 

Αύξηση των προϊόντων τροφίμων και ποτών 

ιδιωτικής ετικέτας καθώς οι αγοραστές αναζητούν 

πιο φτηνές επιλογές. 

(Srinivasan & 

Sivakumar, 2011) 

Ινδία Κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, οι αγοραστές 

προσέχουν και σχεδιάζουν τις αγορές τους, 

αναβάλλοντας τις μεγαλύτερες αγορές. Οι 

περισσότεροι που συμμετείχαν στην έρευνα 

αποφεύγουν να πάνε σε σύγχρονα καταστήματα 

λιανικής πώλησης. Οι συχνοί πελάτες επισκέπτονται 

τα καταστήματα λιγότερο συχνά. Τα είδη 

πολυτελείας έχουν λιγότερες πωλήσεις. Τα κύρια 
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μέσα ώθησης για τους αγοραστές είναι η τιμή, η 

ποιότητα και οι προσφορές.  

(Crossley, Low, & 

O'Dea, 2011) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Όπως και σε άλλες κρίσεις υπάρχει (α) μια τάση για 

τα νοικοκυριά να αυξήσουν την αποταμίευσή τους 

καθώς η οικονομία εισέρχεται σε ύφεση, (β) τα 

νεότερα νοικοκυριά μειώνουν την κατανάλωση πιο 

επιθετικά από ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία 

νοικοκυριά και (γ) μια τάση για τα νοικοκυριά να 

εστιάσουν τις περικοπές σε συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες.  

(Pandelica & 

Pandelica, 2011) 

Ρουμανία Οι συγγραφείς χωρίζουν τις ομάδες του δείγματος σε 

τέσσερις κατηγορίες: (1) τους πανικοβλημένους (2) 

τους ανήσυχους (3) τους επιφυλακτικούς και (4) τους 

λογικούς. Η μεγαλύτερη κατηγορία των 

ερωτηθέντων ανήκει στην κατηγορία των 

πανικοβλημένων, οι οποίοι συνήθως έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, προέρχονται από 

την επαρχία και το ενδιαφέρον είναι ότι ένα μεγάλο 

μέρος από αυτούς αν και υποστηρίζει ότι δεν 

επηρρεάστηκε από την κρίση, ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία. Αντίθετα στην κατηγορία των «λογικών» 

βρίσκει κανείς εκείνους με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο προερχόμενους από αστικές περιοχές. 

(Moore & Palumbo, 

2010) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Υπάρχουν σημαντικές και εκτεταμένες μειώσεις στις 

τιμές των κατοικιών, χάσιμο κεφαλαίων από 

τοποθέτηση χρημάτων σε εταιρικά κεφάλαια για τα 

νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος και μεγαλύτερα 

χρέη στους ισολογισμούς των νοικοκυριών. 

(Strutton & Lewin, 

2012) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι συγγραφείς δείχνει ότι: 

- Η θέαση άλλων σε δεινή θέση λόγω της 

κρίσης ωθεί τους καταναλωτές σε μια πιο 

προσεκτική χρήση των διαθέσιμων 

οικονομικών καθώς και την αναβολή 
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μεγάλων αγορών 

- Η οικονομική πειθαρχία και η απροθυμία για 

την πραγματοποίηση αγορών είναι 

μικρότερη στα περισσότερο ενημερωμένα 

στρώματα του πληθυσμού σχετικά με την 

κρίση. Αυτό δικαιολογείται καθώς συχνά τις 

υφέσεις τις διαδέχονται περίοδοι ευημερίας. 

- Ακόμη κι αν δεν εμφανιστεί περισσότερη 

πειθαρχία στα οικονομικά, οι μεγάλες αγορές 

είναι πιθανό να αναβληθούν. 

- Οι νεαροί καταναλωτές δυσκολεύονται να 

αγοράσουν ακριβά αντικείμενα, ενώ οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι περισσότερο 

πιθανό να βιώσουν συναισθήματα 

απελπισίας που σχετίζονται με την 

οικονομική κρίση. 

- Οι νεαροί καταναλωτές είναι πιο δύσκολο να 

είναι συντηρητικοί στα έξοδά τους. 

(Eastman & 

Eastman, 2011) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για τα προϊόντα 

πολυτελείας σε περιόδους κρίσεις σύμφωνα με την 

έρευνα των συγγραφέων. Η πλειοψηφία του 

δείγματος δεν αισθάνεται άνετα να καταναλώνει 

προϊόντα πολυτελείας σε περιόδους κρίσης και το 

θεωρεί επιπόλαιο κάποιος να τα καταναλώνει. 

Επίσης, το μέρος του δείγματος που ενδιαφέρεται για 

να προωθήσει την εικόνα του μέσα από προϊόντα 

πολυτελείας θα αγόραζε τα προϊόντα αυτά από 

καταστήματα προσφορών ή θα αγόραζε 

υποκατάστατα. Κάτι τέτοιο κάνει δύσκολο την 

εύρεση νέων αγοραστών για τις επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται προϊόντα πολυτελείας. 

(Speece & Nair, Χο Τσι Μινχ, Η μεσαία τάξη φαίνεται να επηρρεάζεται 
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2003) Βιετνάμ περισσότερο από την αξία ενός προϊόντος 

(συνδυασμός τιμής και ποιότητας) και όχι 

αποκλειστικά από την τιμή, παρά το χαμηλό 

εισόδημα που υπάρχει στο Βιετνάμ. 

(Apaydin, 2011) Τουρκία Έρευνα σε 200 επιχειρήσεις καταδεικνύει τις μεγάλες 

αλλαγές που γίνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

σε περιόδους κρίσης καθώς και την υφιστάμενη 

αύξηση του ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές 

αναπτύσσουν άμυνες στην αγορά προϊόντων και 

επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια. 

(Chen, 2011) Ταϊβάν Η έρευνα καταδεικνύει τις αγοραστικές διαφορές στη 

συμπεριφορά μεταξύ υψηλών και χαμηλών 

εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές με 

χαμηλό εισόδημα είχαν πολύ πιο ισχυρή αντίληψη 

του διαφημιστικού κόστους σε σχέση με την ομάδα 

υψηλού εισοδήματος και οι καταναλωτές υψηλού 

εισοδήματος είχαν πολύ μεγαλύτερη αντίληψη της 

εικόνας του καταστήματος από ότι η ομάδα χαμηλού 

εισοδήματος. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ για την 

εικόνα του καταστήματος και της διανομής ήταν 

σημαντικές για την αξία της μάρκας και των τριών 

ομάδων εισοδήματος. Τέλος, η τιμή ήταν καλύτερος 

προγνωστικός παράγοντας για τα χαμηλά και και 

υψηλά εισοδήματα παρά για την ομάδα με τα μεσαία 

εισοδήματα. 

(S&T Research, 

2002) 

Αργεντινή Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές θεωρούν 

ως κύριους υπεύθυνους της κρίσης τους πολιτικούς, 

την κακοδιαχείριση των οικονομικών και τη 

διαφθορά. 

Οι νοικοκυρές έχουν γίνει πολύ καλές στη διαχείριση 

των χρημάτων της οικογενείας και βρίσκουν 

εναλλακτικούς τρόπους για να χαροποιούν τα παιδιά 

τους από την αγορά αγαθών. 
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Ένα αγοραστικό τμήμα το οποίο τείνει προς την 

άρνηση της κατάστασης, συνεχίζει χωρίς να αλλάζει 

τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύει τα χρήματά του. 

Τα άτομα ξοδεύουν προσωπικό χρόνο και 

προσπάθεια για πράγματα στα οποία παλιότερα 

ξόδευαν απλώς χρήματα. Έτσι, μπορεί να υπάρχει 

σύγκριση τιμών ανάμεσα σε διαφορετικά 

σουπερμάρκετ για την επιλογή του φθηνότερου 

προϊόντος. 

Η τάση είναι να αγοράζουν τα νοικοκυριά σε 

καθημερινή βάση και να μην αποθηκεύουν για 

εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση όπως έκαναν παλιότερα. 

Τέλος, η διασκέδαση στην οποία δείχνουν προτίμηση 

οι καταναλωτές είναι η δωρεάν και όχι εκείνη την 

οποία χρειάζεται να πληρώσουν. 

(McKenzie & 

Schargrodsky, 2005) 

Αργεντινή Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι αμέσως μετά την 

κρίση εμφανίζεται μια τάση για περισσότερο χρόνο 

που αφιερώνει ο καταναλωτής στην εύρεση των 

επιθυμητών προϊόντων. 

 

Πώς όμως θα συμπεριφέρονται οι καταναλωτές όταν βγούμε από αυτή την κρίση; Αν 

και οι κρίσεις διαφέρουν ως προς τις αιτίες τους, το βάθος και τη διάρκειά τους 

καθώς και ως προς τους ποιους πλήττουν περισσότερο, είναι πιθανό να περιμένουμε 

την συμπεριφορά των καταναλωτών κατανοώντας τρία πράγματα: (1) πως έχουν 

επηρρεάσει οι προηγούμενες κρίσεις την ψυχολογία του κατανωλωτή και τη 

συμπεριφορά τους, (2) πως σχετίζεται η τρέχουσα κρίση με προηγούμενες καθώς και 

(3) ποια διαδρομή έχουν κάνει οι καταναλωτές για να φτάσουν στο σήμερα, η οποία 

και θα διαμορφώσει την αντίδρασή τους στην κρίση καθώς και την πορεία τους πέρα 

από αυτήν.  

Σύμφωνα με τους Flatters και Willmott (2009) λοιπόν τα ακόλουθα στοιχεία 

αποτελούν τα τυπικά χαρακτηριστικά του πως επηρρεάζεται η συμπεριφορά του 
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καταναλωτή κατά τη διάρκεια των κρίσεων και τον τρόπο με τον οποίο ανακάμπτει 

μετά τις κρίσεις: 

 Απαίτηση για απλότητα. Οι κρίσεις είναι ιδιαίτερα αγχογόνες και αυξάνουν 

την επιθυμία των ανθρώπων για απλότητα. Ακόμα και πριν την κρίση, πολλοί 

καταναλωτές ένιωθαν να κατακλύονται από το εύρος των επιλογών καθώς και 

από την σύνδεσή τους 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και είχαν 

αρχίσει να απλοποιούν τις διαδικασίες και τις επιλογές τους. 

 Εστίαση στο διοικητικό συμβούλιο. Η οικονομική κρίση έχει ρίξει τον 

προβολέα στην διοίκηση των επιχειρήσεων και των πολυεθνικών, και 

συγκεκριμένα στις ατασθαλίες μερικών στελεχών και τη συνέργεια σε 

μεμπτές συμπεριφορές που έχουν επιδείξει κάποια διοικητικά συμβούλια. Η 

ανήθικη στάση ορισμένων συμβουλίων η οποία απλώς ξεσηκώνει μια μικρή 

αντίδραση από τους καταναλωτές στους καλούς καιρούς, όταν η οικονομία 

δεν πάει καλά, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, όπως υποδεικνύει και η έντονη 

αντίδραση του όχλου στις υπέρογκες αποζημιώσεις της AIG. 

 Διακριτική λιτότητα. Ορισμένοι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή από 

το να είναι λιτoί. Όλο και περισσότερο, όμως, πολλοί εύποροι καταναλωτές 

κάνουν οικονομία αν και αυτό είναι κάτι που δεν τους είναι απαραίτητο. Αυτή 

είναι μια σχετικά νέα τάση, αφού εμφανίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια από 

την έκρηξη προ της κρίσεως. Η έρευνά μας στους πιο εύπορους καταναλωτές 

αποκάλυψε αυξανόμενη δυσαρέσκεια με την υπερβολική κατανάλωση. 

Πολλοί επιθυμούν μια πιο υγιεινή και λιγότερο σπάταλη ζωή. 

 Ευμετάβλητη κατανάλωση. Στην έκρηξη προ της κρίσεως, οι καταναλωτές 

έγιναν ευέλικτοι και άστατοι αγοραστές. Θα μπορούσαν να βρουν αμέσως μια 

πληθώρα εμπορικών σημάτων ή προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών 

τους, αλλά θα ήταν εξίσου γρήγορο να εγκαταλείψουν οποιεσδήποτε επιλογές 

που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρώθηκαν. Έτσι υπάρχει μια 

περισσότερο ακανόνιστη πίστη στην ύφεση, που φαίνεται και από το 

παράδειγμα των Starbucks όταν ανακάλυψαν ότι οι τακτικοί πελάτες τους, 

κουρασμένοι από τους καφέδες που πλήρωναν 4 δολάρια, άρχισαν να 

πηγαίνουν σε φθηνότερους, αρκετά καλούς ανταγωνιστές όπως η Dunkin 



79 

 

Donuts. Η στιγμιαία διάδοση από στόμα σε στόμα μέσω της online 

κοινωνικής δικτύωσης έχει επιταχύνει την τάση αυτή. 

 Πράσινος καταναλωτισμός. Η οικολογία είναι πλέον βαθιά ριζωμένη στη 

νοοτροπία των καταναλωτών και στη δημόσια πολιτική, αν και οι 

καταναλωτές και οι πολιτικοί εκφράζουν ποικίλους βαθμούς δέσμευσης. Οι 

καταναλωτές έχουν ενστερνιστεί όλο και πιο πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες 

κατά την τελευταία δεκαετία. Συχνά, θα πληρώσουν κάτι παραπάνω για την 

ευκαιρία να κάνουν «καλό» και, σε πολλές περιπτώσεις, να φαίνονται ότι 

κάνουν «καλό». Τα πράσινα προϊόντα μπορεί να είναι δύσκολο να 

προωθηθούν σε περιόδους ύφεσης, καθώς οι καταναλωτές παρακάμπτουν 

ακριβά οικολογικά προϊόντα για φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις: Τα Prius 

της Toyota, τα οποία κάποτε ήταν δύσκολο να αποκτηθούν, τώρα μαζεύουν 

σκόνη σε αποθήκες. Η έρευνά μας δείχνει ότι ο πράσινος καταναλωτισμός 

έχει επιβραδυνθεί σε αυτή την ύφεση, αν και δεν έχει σταματήσει. 

 Η μείωση του σεβασμού. Ο δημόσιος σεβασμός προς τους θεσμούς και την 

εξουσία-ιδιαίτερα την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις έχει μειωθεί εδώ και 

δεκαετίες, γεγονός που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην ικανότητά τους να βρίσκουν πληροφορίες και πρόσβαση 

σε οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα για να κάνουν έξυπνες επιλογές. Η 

μείωση του σεβασμού υπαγορεύεται επίσης με την αύξηση του σκεπτικισμού 

σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τις 

παραδοσιακές πηγές εξουσίας, όπως τα στελέχη, οικονομολόγοι, γιατροί, και 

ο κλήρος. Οι μικρές υφέσεις συνήθως επιταχύνουν αυτή την τάση, καθώς οι 

καταναλωτές κατηγορούν τα ιδρύματα για τα δεινά τους. Σε βαθιά ύφεση, 

όπως η Μεγάλη Ύφεση, το αντίθετο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει: Αν και 

οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση-μέσω της 

απληστίας και χαλαρή τους εποπτείατους οδήγησε σε δεινή θέση, μπορούν 

επίσης να κατανοήσουν ότι μόνο τα ιδρύματα αυτά μπορούν να τους 

βοηθήσουν, και αρχίζουν να κοιτάζουν προς αυτούς για τη διάσωση και την 

καθοδήγηση. 

 Ηθικός καταναλωτισμός. Τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου (fair-trade), τα 

προϊόντα τοπικής παραγωγής και τα αυγά που παράγονται από κότες 
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ελευθέρας βοσκής είναι συχνά ακριβά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 

εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, η ηθική κατανάλωση, παρόλο που 

διασταυρώνεται με την πράσινη κατανάλωση, είναι λιγότερο ενσωματωμένη 

στην καταναλωτική κουλτούρα και λιγότερο πειστικά συνδεδεμένη με τo 

αυτο-ενδιαφέρον. Όπως και οι περισσότερες αλτρουιστικές δαπάνες, ο ηθικός 

καταναλωτισμός μένει αρκετά πίσω σε αυτή την ύφεση. Όπως δείχνει και η 

διψήφια πτώση τον τελευταίο χρόνο σε φιλανθρωπικές δωρεές σε 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς - όταν οι άνθρωποι επικεντρώνονται στη 

διατροφή των παιδιών τους και στο να κρατήσουν μια στέγη πάνω από τα 

κεφάλια τους, η ανησυχία του για τα παιδιά και σε άλλα μέρη του κόσμου, ή 

για την καλή διαβίωση των ζώων, πέφτει στον κατάλογο των προτεραιοτήτων. 

 Αναζήτηση ακραίων εμπειριών. Η επιθυμία να συγκεντρώσει κανείς 

εμπειρίες εκτός από υλικά αγαθά, ιδιαίτερα εμπειρίες αναψυχής και ακραίες 

εμπειρίες, κέρδισε έδαφος ακριβώς πριν από την παρούσα ύφεση. Μερικές 

εμπειρίες οι οποίες είναι σχετικά φθηνές και συνδέουν τους ανθρώπους με τη 

φύση και την υγιεινή διαβίωση θα συνεχίσουν να ακμάζουν. Ωστόσο, 

εξωτικές εμπειρίες που είναι ακριβές, επιπόλαιες, επικίνδυνες, ή 

καταστροφικές για το περιβάλλον όπως η οδήγηση ενός αγωνιστικού 

αυτοκινήτου ή ακόμα και τα υπερβολικά αεροπορικά ταξίδια αναψυχής 

υποφέρουν τις διάθεσεις σοβαρότητας και ευθύνης που καλλιεργούνται από 

την ύφεση. Αν και η τάση αυτή είναι σχετικά νέα, χρησιμοποιούμε στοιχεία 

από προηγούμενες υφέσεις για να χαρτογραφήσουμε την τροχιά του. Τα 

παγκόσμια ποσοστά για τις τουριστικές αφίξεις μεγάλων αποστάσεων 

μειώθηκαν κατά 9% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της ύφεσης του 1990, 

ενώ οι κοντινές αφίξεις στην πραγματικότητα αυξήθηκαν.
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Κεφάλαιο 4.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε βασικές στρατηγικές όπως προκύπτουν από την 

αρθρογραφία και εμβαθύνουμε στα τακτικά εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ 

(προϊόν, τιμή, προώθηση και διανομή) που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των 

στρατηγικών.  Στο τέλος του κεφαλαίου εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι στρατηγικές 

του μίγμαατος μάρκετινγκ σε συνοπτικό πίνακα. 

Σε δύσκολα οικονομικά περιβάλλοντα, οι επιχειρήσεις αναζητούν στρατηγικές που θα 

τους επιτρέψουν αφενός να επιβιώσουν και αφετέρου να εκμεταλλευτούν 

ενδεχόμενες ευκαιρίες με στόχο τη διατήρηση ή και ενίσχυση της θέσης τους και της 

ανταγωνιστικότητας τους στο μέλλον. 

Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες των κρίσεων, 

η ακόμα και να βγουν από την κρίση κερδοφόρες και υπεύθυνες απέναντι στον 

καταναλωτή, η στρατηγική μάρκετινγκ ως η λειτουργία εκείνη της επιχείρησης που 

δημιουργεί, διανέμει, προωθεί, και τιμολογεί προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες που 

διευκολύνουν αποτελεσματικές σχέσεις και ικανοποιούν ανάγκες και επιθυμίες 

πελατών σε ένα δυναμικό περιβάλλον (Pride & Ferrell, 1995), αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία (Polat & Nergis, 2011; Apaydin, 2011; Kirtis & Karahan, 

2011; Urbonavicius & Dikcius, 2009). Οι Ferrell & Hartline τονίζουν ότι κάθε εταιρία 

που έχει ανταγωνιστές πρέπει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή 

να εφαρμόσει μια στρατηγική βασισμένη στις δυνάμεις και δυνατότητες της σύμφωνα 

με τις ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς (Nistorescu & Puiu, 2009). Η οικονομική 

κρίση επηρεάζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τη στρατηγική μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων που αλλάζει σε τέτοιες συνθήκες όπως άλλωστε και η αντίληψη, η 

συμπεριφορά και οι αξίες των καταναλωτών καθώς επίσης καμία κρίση δεν είναι ίδια 

με την προηγούμενη (Kirtis & Karahan, 2011; Kotler & Caslione, 2009; Köksal & 

Özgül, 2007; Apaydin, 2011). 

Στις υφέσεις που πλήττουν τις οικονομίες σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά τον 

κόσμο, οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν την ίδια στρατηγική (Gulati, Nohria, & 

Wohlgezogen, 2010; Hoadley, Laughton, Purcell, Rodgers, & Ruleman, 2009; Kirtis 
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& Karahan, 2011; Kay, 2010) αντιμετωπίζουν όμως τη μείωση των εσόδων και την 

έλλειψη μετρητών (Tellis & Tellis, 2009). Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, από τις πιο 

συνηθισμένες κινήσεις τους είναι να μειώσουν το κόστος και να διατηρήσουν το 

κεφάλαιο τους με μέτρα όπως τα παρακάτω (Kotler & Caslione, 2009; Hoadley, 

Laughton, Purcell, Rodgers, & Ruleman, 2009; Köksal & Özgül, 2007; Kay, 2010; 

Apaydin, 2011; Lamey, Deleernnyder, Dekimpe, & Steenkamp, 2007; Mattsson, 

2009; Le & Nhu, 2009): 

 Μείωση της παραγωγής και των παραγγελιών σε πρώτες ύλες και προμήθειες 

προσπαθώντας να αποφύγουν την αύξηση των αποθεμάτων και τις 

οικονομικές απώλειες 

 Μείωση του ποσοστό τους των επενδύσεων κεφαλαίου 

 Σημαντική μείωση των προϋπολογισμών μάρκετινγκ και διαφήμισης 

 Αναβολή ανάπτυξης νέων προϊόντων και καινοτόμων δραστηριοτήτων και 

την τοποθέτηση νέων μεγάλων έργων σε αναμονή 

 Μείωση προσωπικού, ωραρίου εξυπηρέτησης, μείωση συντήρησης και 

γενικότερα της αξίας της εξυπηρέτησης 

 Μείωση και αναδιοργάνωση των καναλιών διανομής αναζητώντας τις 

φθηνότερες τιμές και τους καλύτερους όρους πληρωμής. 

Η αναζήτηση της παρούσας εργασίας στην αρθογραφία επιστημονικών περιοδικών, 

κατέληξε σε πρακτικές και τακτικές διαφορετικές από αυτές που ακολουθούνται. 

Ο Brecht (2009) διεξήγαγε μια εκτενή βιβλιογραφική έρευνα επάνω στις επιπτώσεις 

του μάρκετινγκ σε περιόδους ύφεσης. Τα στοιχεία της έρευνας στις έντεκα υφέσεις 

από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη σημερινή, που ξεκίνησε στα τέλη του 

2007, δείχνουν ότι οι εταιρείες που διατηρούν τους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ ή 

που τους αυξάνουν κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, παρουσιάζουν καλύτερα 

αποτελέσματα από ό,τι οι εταιρείες που μειώνουν τις δαπάνες μάρκετινγκ. Η 

αρθρογραφία που μελετήθηκε περιλαμβάνει τόσο επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις 

(B2B) όσο και επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Β2C) και δείχνουν ότι τα 

αποτελέσματα των επενδύσεων στο μάρκετινγκ φαίνονται και μετά την περίοδο της 

ύφεσης και μπορούν να μετρηθούν σε όρους πωλήσεων, μεριδίου αγοράς και τα 

κερδών. 
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Σύμφωνα με τους Srinivasan et al. (2005) είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να 

εφαρμόσουν το “proactive marketing” δηλαδή να αντιμετωπίσουν την ύφεση 

δυναμικά, μετατρέποντας τις αντιξοότητες σε πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενοι 

ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν από την αλλαγή. Η έρευνα σε 154 μάνατζερ έδειξε 

ότι οι εταιρίες που μπορούν να επωφεληθούν από την κρίση διατηρώντας ή 

αυξάνοντας τις ενέργειες μάρκετινγκ, πρέπει να παρουσιάζουν (α) μια στρατηγική 

έμφαση στο μάρκετινγκ, (να έχουν αναγνωρισμένα προϊόντα, διαφοροποιημένα, καλό 

σέρβις κ.α.), (β) εταιρική κουλτούρα, (γ) διάθεση πόρων (δ) στρατηγική ευελιξία στο 

εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή ανάληψη πολίτικου και οικονομικού ρίσκου με 

ταχεία αναδιάταξη των πόρων για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η 

έρευνα τους υποστήριξε προηγούμενες μελέτες που συμπέραναν ότι το επιθετικό 

μάρκετινγκ στην περίοδο της κρίσης παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα στην περίοδο 

της ανάκαμψης και έδειξε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τα οφέλη και κατά την 

περίοδο της ύφεσης στην απόδοση της αγοράς και στις επιδόσεις τους (μέσω της 

απόδοσης της αγοράς). Αποκάλυψε επίσης ότι ο περιορισμός του κόστους δεν 

προσφέρει διαφοροποίηση στις επιχειρήσεις και θετική επίδραση στην απόδοση. 

Κατά τους Pearce & Michael (2006), η επικέντρωση στις δραστηριότητες μάρκετινγκ 

και η αναγνώριση και εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται κατά την 

περίοδο των υφέσεων, αυξάνει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Η έρευνα τους 

βασίστηκε σε στοιχεία από το ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό πεδίο στη χρονική 

περίοδο των 10 σημαντικότερων υφέσεων και παρέχει ένα πρόγραμμα για τις 

επιχειρήσεις προκειμένου να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε περιόδους 

κρίσεων. Προτείνουν για τη διατήρηση των πόρων τους με τους ακόλουθους τρόπους: 

(α) την τοποθέτηση των εταιριών σε διαφορετικές αγορές και γεωγραφικές περιοχές. 

Επειδή οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε κάθε γεωγραφική περιοχή και αγορά, η 

διασπορά αυτή θα επιτρέψει τις επιχειρήσεις να εξισορροπήσουν τις διακυμάνσεις 

των πωλήσεων ώστε να μην εμφανίζονται τόσο ευάλωτες στα κέρδη. Η ανεύρεση 

πελατών που δεν επηρεάζονται τόσο από την κρίση πρέπει να είναι προτεραιότητα. 

(β) τη δημιουργία πιθανού πλάνου διάσωσης. Επειδή είναι δύσκολο να προβλέψεις 

την ύφεση, οι μάνατζερ προτείνουν να παρακολουθούν τις πωλήσεις γεωγραφικά και 

κατά τομέα (η μείωση των πωλήσεων είναι μια ένδειξη που διευκολύνει μια γρήγορη 

αντίδραση) ώστε να διαγνώσουν αν η πτώση οφείλεται σε προβλήματα του προϊόντος 
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ή στην ύφεση. Η μείωση του κόστους πρέπει να επιδιώκεται μέσα από δημιουργικούς 

και καινοτόμους αυτοσχεδιασμούς (ρευστοποίηση μη ουσιωδών περιουσιακών 

στοιχείων, leasing, περιορισμός ακριβών προϊόντων κ.α.) που αυξάνουν τα έσοδα ή 

κρατούν σταθερά τα λειτουργικά έξοδα αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους και 

προσθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Για την προσέλκυση πόρων προτείνουν τα ακόλουθα: 

(α) Προώθηση της εταιρίας. Οι δαπάνες στη προώθηση σε περιόδους κρίσης 

επιστρέφει περισσότερα από αυτά που επενδύει κανείς και μπορεί να δημιουργήσει 

νέες σχέσεις με προμηθευτές και δρόμους για νέους πελάτες. 

(β) Αναγνώριση και πραγματοποίηση προσεκτικών επενδύσεων που προετοιμάζουν 

την επιχείρηση και για την ανάκαμψη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούν 

τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των πόρων και να 

εμφανιστούν πιο σταθεροί ή δραστήριοι από τους ανταγωνιστές, αναπτύσσοντας τους 

πόρους τους δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Σε μια έρευνα που έγινε στην Τουρκία κατά την αρχή της κρίσης το 2008 (Apaydin, 

2011), έδειξε ότι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλουτίζουν τα προϊόντα τους, είναι 

καινοτόμες, και αυξάνουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων γενικά έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από εκείνες τις επιχειρήσεις που κάνουν την τυποποίηση και μειώνουν τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ακόμη, η αντίληψη των καταναλωτών για την αξία 

των προϊόντων υφίσταται μια σημαντική αλλαγή στις περιόδους και τα βασικά 

πλεονεκτήματα των προϊόντων εκτιμούνται περισσότερο, κάτι το οποίο 

υποστηρίζεται επίσης από τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν να αναλύσουν τα τμήματα της αγοράς τους και να εισέλθουν πιο 

κερδοφόρες. Επιπλέον, καθώς η οικονομική ύφεση επηρεάζει διαφορετικά τμήματα 

με διαφορετικό τρόπο, είναι λογικό ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν - και πιθανώς 

θα έπρεπε - να εξετάσουν την εισαγωγή τους στις αναδυόμενες αγορές. 

Οι Piercy et al. (2010) τονίζουν ότι η προσπάθεια των επιχειρήσεων να αντέξουν 

στην κρίση είναι λάθος, ο στόχος είναι να συμβαδίσουν με τις νέες δυναμικές. Το 

δίλλημα για τους μάνατζερ είναι να πάρουν ρίσκα για να δημιουργήσουν μια ισχυρή 

οργάνωση για την ανάκαμψη σε μια εποχή που μπορεί να εμφανίσει ευκαιρίες αλλά 

και που είναι επικίνδυνη ή να υιοθετήσουν μια αμυντική στάση για να αντέξουν στην 
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καταιγίδα; Σε τέτοιες εποχές όμως, όχι μόνο οι πελάτες αλλά και οι ανταγωνιστές και 

οι προμηθευτές έχουν νέες συμπεριφορές και προσδοκίες άρα και οι στρατηγικές 

πρέπει να αλλάξουν. Είναι επιτακτική ανάγκη οι εταιρίες να δουν πέρα από τις 

χαμηλές τιμές και τη μείωση του κόστους και να αναζητήσουν νέα μοντέλα 

μάρκετινγκ ευθυγραμμισμένα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς που έχει αλλάξει. Η 

αντίσταση στην αλλαγή πρέπει να ξεπεραστεί, διαφορετικά χάνονται ευκαιρίες. 

Επίσης πρέπει να αναθεωρηθούν θεμελιώδεις αξίες των μοντέλων των εταιριών 

προκειμένου να αναπτυχθεί υψηλή αξία που απαιτείται από τους πελάτες της 

ανάκαμψης με τους δικούς τους όρους. Πολλές κορυφαίες εταιρίες επιλέγουν να 

ξοδέψουν επιθετικά στο μάρκετινγκ στην κλιμάκωση της ύφεσης αποφασισμένες να 

μην αφήσουν τις δύσκολες εποχές να εμποδίσουν τους στόχους τους για ανάπτυξη. 

Το χαρακτηριστικό των εταιριών που αναπτύσσονται στην ύφεση είναι η 

εξουδετέρωση των ανταγωνιστών τους πολλές φορές μέσα από εκτενή κάλυψη της 

αγοράς γεωγραφικά και προϊοντικά. Αυτό που προτείνουν συνοπτικά, είναι να 

ξεπεραστεί η αντίσταση στην αλλαγή, να επανεξεταστεί η στρατηγική μάρκετινγκ με 

βάση τις απαιτήσεις του πελάτη που θα οδηγήσουν σε ριζική καινοτομία στη 

στρατηγική προϊόντος για τη δημιουργία επιπλέον αξίας στο προϊόν. Η επικέντρωση 

στην διαφοροποίηση και την αξία και όχι στη μείωση της τιμής και του κόστους του 

προϊόντος θα δημιουργήσει το σωστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μαζί με τις 

σχέσεις αξίας στην αλυσίδα ικανοποίησης του πελάτη, θα οδηγήσουν την επιχείρηση 

στην επιτυχία εν μέσω κρίσης αλλά και στην ανάκαμψη. 

Παρόμοια και ο Naidoo (2010) στη μελέτη του για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

πρότεινε ένα μοντέλο καινοτομίας μάρκετινγκ σαν ένα παράγοντα που βοηθάει τις 

εταιρίες να αντεπεξέλθουν στην κρίση. Κατά τον ίδιο, σε εποχές κλυδωνισμού όπως 

αυτές της οικονομικής κρίσης η ανάγκη για καινοτομία αναγνωρίζεται ως δυναμική 

ικανότητα που διακρίνει τις εταιρίες να ξεπερνάνε τους ανταγωνιστές τους και 

θεωρείται ο μηχανισμός κλειδί για ανάπτυξη και ανανέωση ενός οργανισμού. Το 

μοντέλο του αναφέρει ότι οι εταιρίες πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην αγορά 

αναπτύσσοντας ικανότητες να ερμηνεύουν να προσελκύουν και να διατηρούν 

πελάτες. Ο προσανατολισμός σ΄αυτή την εξωστρεφή πολιτική λειτουργεί ως 

καταλύτης που ανοίγει δρόμους σε νέες ανάγκες πελατών και διαδικασίες όπου μέσα 

από την καινοτομία έρχεται το στοιχείο της αλλαγής. Εάν έχει επιτυχία, καταλήγει σε 

πολύτιμους συνδυασμούς πόρων που οι ανταγωνιστές δυσκολεύονται να μιμηθούν 



86 

 

γρήγορα, δηλαδή δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασισμένο σε 

διαφοροποίηση και χαμηλό κόστος, πάλι λόγω της καινοτομίας, οδηγείται η εταιρία 

σε υψηλή απόδοση και επιβιώνει στην κρίση. Η καινοτομία ενισχύεται και λειτουργεί 

καλύτερα όταν οι εταιρίες είναι ανταγωνιστικά προσανατολισμένες (αναγνωρίζουν, 

διατηρούν και βελτιώνουν τα δυνατά σημεία σε σχέση μα τον ανταγωνισμό) γιατί ο 

προσανατολισμός προς τον πελάτη ορισμένες φορές οδηγεί σε μιμητισμό προϊόντων 

και όχι σε καινοτομία που φέρνει αξία. Οι καλές δυνατότητες εσωτερικής λειτουργίας 

και συντονισμού, επίσης ενισχύουν την καινοτομία.  

Οι Hoadley et al. (2009) συμβουλεύουν τις εταιρίες να μην πανικοβάλλονται, αλλά να 

παρακολουθούν τις αλλαγές στο περιβάλλον και να δημιουργήσουν μια επιθετική ή 

αμυντική στρατηγική στάση που να βασίζεται στις δυνάμεις και τις αδυναμίες του 

οργανισμού. Να ερευνούν το περιβάλλον για ευκαιρίες και πιθανούς τομείς 

ανάπτυξης, πριν προβούν σε μέτρα μείωσης κόστους. Να ακολουθούν επιθετικό 

μάρκετινγκ (διαφοροποιημένα προϊόντα, αναγνώριση του εμπορικού σήματος, 

στοχευμένη επικοινωνία και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών). Να κάνουν έρευνα 

αγοράς και να εξυπηρετούν τους πελάτες σε πολλαπλά επίπεδα με ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων σε πολλές τιμές. Να αναγνωρίσουν και να εστιάσουν στους επικερδείς 

πελάτες που μπορούν να ακολουθήσουν τις στρατηγικές και τακτικές τους ειδικά αν 

επεκτείνουν τη σειρά προϊόντων τους. Να διαχειριστούν προσεκτικά το 

χαρτοφυλάκιο των έργων και των σχεδίων τους που θα τους δώσει οργανωτική 

δύναμη και περιορισμένο κόστος. Να βελτιώσουν των τρόπο μετρήσεων 

εντοπίζοντας το οριακό όφελος και τα κρυφά κόστη, και επιλέγοντας μικρές 

βελτιώσεις μπορούν να προβούν σε μεγάλες εξοικονομήσεις. Επίσης σημαντικός 

είναι ο προσδιορισμός των αιτιών των δαπανών και τα εγγενή οφέλη από την κάθε 

συγκεκριμένη δαπάνη. Να προσέξουν τις μειώσεις προσωπικού που μπορεί να 

οδηγήσουν σε κρυφές δαπάνες και τέλος να επιδιώκουν την καινοτομία σε προϊόντα, 

υπηρεσίες και διαδικασίες, βλέποντας αυτή την κίνηση ως επένδυση και όχι ως 

κόστος.  

Κατά τον Mattsson (2009) οι σημερινές συνθήκες της αγοράς είναι τελείως 

διαφορετικές από τις προηγούμενες (παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία, στρατηγικές 

πόρων, συστήματα διανομής, στρατηγικές συνεργασίας κ.α.) με συνεχώς 

αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις των αγορών και των συμμετεχόντων που απαιτούν 
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από τις επιχειρήσεις την αλλαγή στους πόρους προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

σ΄αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Κατά την άποψη του, στην κρίση οι εταιρίες 

πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην αγορά, με την έννοια να κάνουν 

προσπάθειες να κατανοήσουν τις αλληλεξαρτήσεις στο επίπεδο του δικτύου 

δραστηριοτήτων πόρων και των ενεργά εμπλεκομένων και πως αυτές οι 

αλληλεξαρτήσεις επηρεάζουν την επιλογή και τις συνέπειες των διαφορετικών 

εναλλακτικών δράσεων – λύσεων.  

Οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές και μειώσεις του κόστους, μπορεί να οδηγήσουν σε 

απώλεια σχέσεων και συνεργασιών που στον μέλλον δεν θα μπορέσουν να 

ανακτηθούν. Προτείνει ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό με αναδιανομή πόρων 

που θα περιλαμβάνει τόσο τη μείωση και την επένδυση πάνω σε αυτούς αλλά κυρίως 

τον συντονισμό τους με τους πόρους που ελέγχονται από τους άλλους εμπλεκόμενους 

ώστε να δημιουργηθεί μια αλληλεπίδραση αξίας που τελικά θα ωφελήσει το τελικό 

προϊόν και καταναλωτή. 

Οι Le and Nhu (2009) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε επιτυχημένες στρατηγικές 

discount καταστημάτων λιανοπωλητών στην Φιλανδία και καταλήγουν σε κάποιες 

προτάσεις στο πως μπορούν συμφώνα με τις ανταγωνιστικές στρατηγικές του Porter 

οι λιανοπωλητές να διαμορφώσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους (α) Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγική χαμηλού κόστους με τη 

λειτουργία και τις σωστές διαχειριστικές μεθόδους ενός Logistic κέντρου (β) Να 

ακολουθούσουν στρατηγική εστίασης με την απόσυρση ασύμφορων προϊόντων και 

την επικέντρωση σε προϊόντα που φέρνουν κέρδος προωθώντας τα αποτελεσματικά 

στο σωστό χρόνο και κανάλι (γ) στη στρατηγική διαφοροποίησης, οι έμποροι 

λιανικής πρέπει να είναι πιο επιλεκτικοί για το ποιά προϊόντα να προσφέρουν, και να 

είναι πιο δημιουργικοί στο πρόγραμμα προώθησης τους. 

Οι Gulati et al (2010) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 4.700 επιχειρήσεις πάνω στις 

τρεις προηγούμενες κρίσεις (1980-1982, 1990-1991, 2000-2002) για την χρονική 

περίοδο των κρίσεων αλλά και για τρία χρόνια πριν και για τρία χρόνια μετά. Από τις 

εταιρίες που μελετήθηκαν το 17 % δεν κατάφερε να επιβιώσει της κρίσης, το 80% 

τρία χρόνια μετά την κρίση δεν ανέκτησε τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα κέρδη που 

είχε πριν την κρίση. Μόνο το 9% των εταιριών του δείγματος κατάφεραν να βγουν 

νικητές από την κρίση με καλύτερους χρηματοοικονομικούς δείκτες και 10% 
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καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους αντιπάλους του κλάδου τους, όσον αφορά 

πωλήσεις και κέρδη ανάπτυξης. Ερευνώντας αυτές τις επιχειρήσεις κατέληξαν στη 

διαπίστωση ότι οι εταιρίες που μειώνουν το κόστος με έμφαση στην απόδοση 

λειτουργίας ξοδεύοντας παραπάνω από τους ανταγωνιστές στο μάρκετινγκ, στην Ε & 

Α, και στα περιουσιακά στοιχεία (assets) είναι πιθανό να είναι μετά την ύφεση 

νικητές. Είναι χαμένες οι εταιρίες που κόβουν το κόστος χωρίς να εντοπίζουν 

ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρουν αξιόπιστες αποδόσεις σε λογική περιόδων 

αποπληρωμής και που δεν ακλουθούν ένα σωστό μίγμα μάρκετινγκ που τους βοηθά 

να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα και να δημιουργήσουν μια 

επιτυχημένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Επισημαίνουν, ότι η μείωση του κόστους 

δημιουργεί προβλήματα εφόσον οδηγεί σε μείωση της καινοτομίας που με την σειρά 

της οδηγεί σε μείωση της ποιότητας της ικανοποίησης του πελάτη αλλά και του 

ηθικού των εργαζομένων και τονίζουν ότι οι προοδευτικές εταιρίες παραμένουν 

στενά συνδεδεμένες με τις ανάγκες των πελατών, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα 

ισχυρό φίλτρο με το οποίο παίρνονται αποφάσεις επενδύσεων. 

Ο Kay (2010) επικεντρώνεται στις κοινωνικές επιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι η κάθε 

ύφεση χτυπάει ιδιαίτερα συγκεκριμένα κοινωνικό δημογραφικά και επιχειρηματικά 

πεδία και αυτή η επίπτωση είναι πολύ στενά επικεντρωμένη και ιδιόμορφη. Ο 

αντίκτυπος της κρίσης δεν διανέμεται ομοιόμορφα (γεωγραφικά και κοινωνικά ) και 

επηρεάζει και με διαφορετικούς τρόπους τις εταιρίες. Οι πρώτες αντιδράσεις των 

μάρκετερς που είναι οι γρήγορες μειώσεις στον προϋπολογισμό μάρκετινγκ, 

δημιουργούν προβλήματα αντί να τα λύνουν. Μολονότι κάθε ύφεση προάγει την 

ανάγκη λιτότητας, αυτό εμποδίζει το μάρκετινγκ να είναι επιθετικό και προσεκτικά 

μελετημένο ώστε να αδράξει τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν στις δύσκολες 

εποχές. Όπως τα πρότυπα μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της κρίσης έτσι και οι 

στρατηγικές πρέπει να προσαρμόζονται με νέες προωθητικές εικόνες και διαφορετικά 

ποικίλα μηνύματα που ακλουθούν την κοινωνική αλλαγή και την ανακατάταξη των 

καταναλωτικών αξιών. 

Οι Domazet et al. (2011) στην έρευνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Επιστήμης και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας για τις προοπτικές και 

διαρθρωτικές αλλαγές στη Σερβία στο πλαίσιο της στρατηγικής και οικονομικής της 

ανάπτυξης, στην πορεία της προς την Ε.Ε επισημαίνουν ότι οι πολλές, συνεχείς 
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ταραχώδεις και ριζικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον δικαιολογούν και 

επιβάλλουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και εφαρμογής μικρο 

και μακροοικονομικών πολιτικών. Πολλές λύσεις που πριν λίγο χρονικό διάστημα 

ήταν αδύνατες, τώρα εφαρμόζονται με επιτυχία και ταυτόχρονα, πολλές 

εφαρμοσμένες λύσεις με επιτυχία στο παρελθόν δεν εξασφαλίζουν σήμερα ευνοϊκά 

αποτελέσματα. Έτσι επιβάλλεται η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων με βάση την 

αναδιάρθρωση της αγοράς προκειμένου να επιτευχτεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση 

της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές στον 

προσανατολισμό της αγοράς και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, μπορεί να παρέχει 

μια νέα στρατηγική μόχλευσης, μέσω της καινοτομίας, του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου, τη δομή της αγοράς-στόχου και του marketing mix, συμβάλλουν 

στην επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό που τονίζουν, λόγω του ότι οι 

τεχνολογίες και τα προϊόντα που στο παρελθόν ήταν κορυφή, πλέον κατανοήθηκαν 

και αντιγραφήκαν με αποτέλεσμα την τυποποίηση τους, είναι η ανάλυση του 

ανταγωνισμού που θα δώσει μια πλήρη εικόνα δυνατότητας κέρδους σε κάποιους 

τομείς και η υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης με παράλληλη χρήση της 

τεχνολογίας που θα λύνει τα προβλήματα των καταναλωτών και θα επιτρέψει τη 

δημιουργία ιδιαίτερης ταυτότητας των προϊόντων που δύσκολα θα μπορούν να 

αντιγραφούν.  

Οι Jurikova et al. (2013) στην έρευνα τους πάνω στη σχέση μεταξύ των οικονομικών 

αλλαγών με την εισαγωγή τμήματος μάρκετινγκ σε 231 φορείς παροχής υπηρεσιών 

στην Τσέχικη Δημοκρατία, διαπίστωσαν ότι το ποιοτικό μάρκετινγκ παίζει ρόλο 

κλειδί στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών και η σημασία του αυξάνει κατά 

την περίοδο της κρίσης. Το 69% των εταιριών δήλωσαν καλύτερα οικονομικά 

αποτελέσματα με την αύξηση των επενδύσεων σε ενέργειες μάρκετινγκ ενώ μόνο ένα 

43% έδειξε να αυξάνεται ο τζίρος τους με τη μείωση των δαπανών μάρκετινγκ. Στον 

τομέα των υπηρεσιών αυξάνονται οι απατήσεις (α) στη συστηματική επεξεργασία 

ανάλυση και χρήση δεδομένων, (β) στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 

του τομέα υπηρεσίας (γ) στη δομή και στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, (δ) 

στην ποιότητα υπηρεσιών που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας 

υπηρεσίας και διαφοροποιεί από τα ανταγωνιστικά προϊόντα (ε) στη προσαρμογή, και 

εξατομίκευση του προϊόντος και της επικοινωνίας προς τον πελάτη, (στ) στη 
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καινοτομία σύμφωνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αλλαγή διαχείρισης. Οι ίδιοι 

θεωρούν ότι το τμήμα μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να παίξει εννέα 

ρόλους: 

1. Να βρει καινούργιες στρατηγικές για να πουλήσει τα αποθέματα έτσι ώστε να 

αποκτήσει καλύτερη παραγωγή και να επαναπροσλάβει τους απολυμένους 

υπαλλήλους.  

2. Να πάρει τη λήψη αποφάσεων στα χεριά του με ένα δυνατό 

επαναπροσδιορισμένο ρόλο και προσανατολισμένο σε ένα δυνατό μάρκετινγκ 

που δεν θα λειτουργεί σε βάρος της επιθετικής διαφήμισης.  

3. Να συνεχίζει να επενδύει σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και προώθηση 

πωλήσεων προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυσανάλογες 

απολαβές που θα προκύψουν κατά την ανάκαμψη. 

4. Να κάνει χρήση της λειτουργίας του intelligent μάρκετινγκ ώστε να 

ερμηνεύσει καλύτερα τις στάσεις και συμπεριφορές του καταναλωτή και στη 

συνέχεια να βάλει τα θεμέλια για στρατηγικές προϊόντος. 

5. Να συνεχίσει να αναγνωρίζει τη συνεισφορά που η εταιρία θα πρέπει να κάνει 

για την ευρύτερη ευημερία της κοινωνία. Ο αλτρουισμός του σήμερα είναι το 

αυριανό προσωπικό συμφέρον. 

6. Να επικεντρωθεί όχι στην αντίσταση του καταναλωτή, αλλά στη δημιουργία 

περισσότερης ευρηματικότητας όσον αφορά τη δημιουργία ωφέλειας προς 

αυτόν. 

7. Να εκπαιδεύει την εταιρία έτσι ώστε να αναγνωρίζεται το έργο του 

μάρκετινγκ και τη σημαντικότητα του στη διάρκεια της κρίσης. 

8. Να αναπτύξει συντονισμένα σχέδια μάρκετινγκ  

9. Να εφαρμόσει την ιδέα του μάρκετινγκ σε βάθος και όχι επιφανειακά. 

4.1. Στρατηγική Μίγματος Μάρκετινγκ 

Θα μπει κάποια εισαγωγή 

 

4.1.1. Πολιτική Προϊόντος 

Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, η επανεξέταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων είναι 

επιτακτική για τις επιχειρήσεις (Ang, Leong, & Kotler, 2000; Quelch, 2008; Apaydin, 
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2011). Τα αδύναμα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά (Köksal & Özgül, 2007) 

ενώ ευνοούνται πολλαπλών χρήσεων εξειδικευμένα προϊόντα (Quelch, 2008). Οι 

επιχειρήσεις, ακολουθώντας μια αμυντική πολιτική θα πρέπει να αποφύγουν την 

εισαγωγή νέων προϊόντων προκειμένου να καλύψουν κενά στη γραμμή παραγωγής 

τους με την προσδοκία να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αντίθετα θα πρέπει να 

αποσύρουν προϊόντα ή ακόμη και ολόκληρες προϊοντικές γραμμές και να 

επικεντρωθούν σε μάρκες που αποφέρουν υψηλές αποδόσεις. Εκτός του ότι οι 

ανταγωνιστές δεν είναι πιθανό να επιτεθούν σε κενά στη γραμμή προϊόντων λόγω της 

παρόμοιας οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν και οι καταναλωτές είναι 

περισσότερο επιφυλακτικοί και συνειδητοποιημένοι για να προσελκυθούν από κάποιο 

νέο προϊόν, οι μικρές σειρές προϊόντων είναι πιο εύχρηστες και επιτρέπουν στους 

λιγοστούς πόρους να κατανεμηθούν πιο αποτελεσματικά (Ang, Leong, & Kotler, 

2000). Ο Rheeder (2009) επισημαίνει ότι οι εταιρίες πρέπει να αποσύρουν τα 

αδύναμα χωρίς κέρδος, προϊόντα «σκυλιά» και να αναζωογονήσουν τα 

«ερωτηματικά» και «αστέρια» που προϋπήρχαν ή παρουσιάζονται στη περίοδο της 

κρίσης.  

Οι καταναλωτές σε περίοδο κρίσης είναι πιο συγκρατημένοι στα προϊόντα με υψηλή 

τιμή, πιο επιφυλακτικοί στη διάθεση του εισοδήματος τους και αποφασίζουν βάσει 

της αξίας που λαμβάνουν από την αγορά τους, της ποιότητας των χαρακτηριστικών 

των προϊόντων, και της λειτουργικότητάς τους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες 

δημιουργούνται νέες απαιτήσεις και προτεραιότητες που οδηγούν σε μια νέα λίστα 

προϊόντων που ικανοποιεί τις νέες ανάγκες τους. Ερευνώντας τη ζήτηση, τις τάσεις 

και τη σκοπιά των καταναλωτών, οι εταιρίες ακολουθώντας μια επιθετική στρατηγική 

μπορούν να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά. Οι Ang et al. (2000) θεωρούν ότι τα 

νέα προϊόντα μπορούν να τα εισάγουν στην αγορά οι οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις 

ενισχύοντας και καλύπτοντας κενά στη βασική γραμμή προϊόντων τους και 

μπλοκάροντας τον ανταγωνισμό όταν τα προϊόντα είναι προσαρμοσμένα στις νέες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, ενισχύουν τη βασική μάρκα και διασφαλίζουν την 

ποιότητα σε χαμηλή τιμή. Ενισχύοντας αυτή την άποψη ο Razeghi (2001) αναφέρει 

ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης είναι ότι δεν 

ακούνε την αγορά και τη φοβούνται ενώ είναι εύκολο να διακρίνουν τι θέλει η αγορά 

ακριβώς γιατί σκάφτεται περισσότερο τι θέλει και γιατί το θέλει. Είναι περίοδος που 

πρέπει να βελτιώσουν τα προϊόντα, να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν 
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σημαντικές εξαγορές και συνεργασίες διευρύνοντας ή αναπτύσσοντας τη γραμμή 

προϊόντων τους συμφώνα με την εταιρική τους στρατηγική. Τα νέα προϊόντα των 

επιχειρήσεων πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή των καταναλωτών και οι επιχειρήσεις 

πρέπει να τους διδάξουν πώς να το κάνουν. Κατά τους Lamey et al. (2007), η 

ανάπτυξη και η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος που βασίζεται στην έρευνα μάρκετινγκ 

και τη δοκιμή του από καταναλωτές προτού εισαχθεί με την παράλληλη υποστήριξη 

της διαφήμισης φαίνεται να είναι η κατάλληλη ενεργητική στρατηγική μάρκετινγκ 

για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ύφεσης και την καλύτερη τοποθέτηση του 

εμπορικού σήματος. Ένα νέο προϊόν μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό συμφώνα με 

τους Pearce & Michael (2006) όταν υπάρχει διαφήμιση και κατάλληλη διανομή. 

Αυτά τα στοιχεία καθώς και η έλλειψη ανταγωνισμού μπορούν να βοηθήσουν ένα 

νεοσύστατο προϊόν να κερδίσει νωρίς την αφοσίωση των καταναλωτών. Η εισαγωγή 

νέων προϊόντων αλλά και η διατήρηση των υπαρχόντων επιβάλλει την αναδιατύπωση 

ή την εκ νέου διαμόρφωση και τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά που θα 

διατηρεί μεν τα βασικά του πλεονεκτήματα προσαρμοσμένα όμως στα συναισθήματα 

του καταναλωτή και στο νέο αναθεωρημένο περιβάλλον της κρίσης (Ang, Leong, & 

Kotler, 2000). Ο Apaydin (2011) όπου συνέλεξε ένα πλήθος βιβλιογραφικών 

αναφορών για τις κατάλληλες στρατηγικές στις περιόδους κρίσεων ως αναφορά την 

πολιτική προϊόντος αναφέρει (1) περιορισμός της γραμμής παραγωγής, (2) προσφορά 

φθηνότερων και πιο λειτουργικών προϊόντων, (3) διακοπή των κορυφαίων 

προϊόντων της γραμμής παραγωγής, (4) χρήση λιγότερων πρώτων υλών για την 

παραγωγή, (5) προσφορά εκπτώσεων για την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας.  

Οι συνήθειες και οι επιλογές των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Εκτός του ότι οι 

καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στα βασικά αγαθά και τρόφιμα περιορίζοντας τις 

υπερβολικές αγορές σε μικρές πολυτέλειες προτιμούν οικονομικά προϊόντα και 

στρέφονται σε εκπτωτικά προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Υπάρχει μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας και των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με το μερίδιο των ιδιωτικών προϊόντων να αυξάνεται 

όταν η οικονομία είναι σε κάμψη και να μειώνεται όταν η οικονομία είναι σε άνθιση. 

Εκτός από αυτή τη διακύμανση η έρευνα των Lamey et al (2007) σε προϊόντα 

ιδιωτικών ετικετών σε τέσσερεις χώρες απέδειξε ότι η αύξηση του μεριδίου σε 

περίοδο κρίσης τείνει να παραμείνει και στην περίοδο ανάκαμψης. Έτσι οι 

καταναλωτές όχι μόνο είναι πρόθυμοι να αγοράσουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε 
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περίοδο οικονομικής στενότητας αλλά εξακολουθούν να αγοράζουν αυτά τα 

εναλλακτικά προϊόντα όταν αυτή η περίοδος λήξει. Κατά τους (Srinivasan & 

Sivakumar, 2011) κάθε λιανοπωλητής πρέπει να αναπτύξει τη δική του στρατηγική 

για την ανάπτυξη ιδιωτικής ετικέτας μέσα στο κατάστημα του γιατί περισσότερα 

εμπορικά σήματα μέσα σ΄αυτό, δίνουν μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 

Ang et al. (2000) εκτός από οικονομικά προϊόντα εναλλακτικά προτείνουν προϊόντα 

μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Ωστόσο, εθνικά προϊόντα και εμπορικά σήματα που 

θέλουν να ανταγωνιστούν τα συνήθως φθηνά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πρέπει να 

επενδύσουν δυναμικά σε ενέργειες μάρκετινγκ που υποστηρίζουν τη μάρκα. Τα 

ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έχουν λιγότερη επιτυχία στις κατηγορίες των προϊόντων 

που έχουν καινοτομικά χαρακτηριστικά. Η καινοτομία και η διαφήμιση θεωρούνται 

οι κατάλληλες ανταγωνιστικές πολιτικές. Γενικότερα, η ανάπτυξη του προϊόντος στη 

διάρκεια της ύφεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κερδοφορία και μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στη περίοδο ανάκαμψης που θα ακολουθήσει (Lamey, Deleernnyder, 

Dekimpe, & Steenkamp, 2007). 

Οι επιχειρήσεις που ενισχύουν τα προϊόντα τους αναπτύσσοντας καινοτομικά τα 

χαρακτηριστικά τους έχουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτές που ακολουθούν την 

τυποποίηση και την μείωση των χαρακτηριστικών. Στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης κατά τον Apaydin (2011) παρουσιάζονται ευκαιρίες για τις εταιρίες να 

δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα προϊόντα τους με καινοτομία σε παραγωγικές 

διαδικασίες και μεθόδους έντασης της έρευνας και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης. 

Τα προηγμένα καινοτομικά προϊόντα είναι ένας τρόπος για να αναπτύξουν οι εταιρίες 

ισχυρή θέση σε εξειδικευμένες αγορές παγκόσμια, συμφώνα με τους Piercy et al 

(2010) που θεωρούν ότι καινοτομία είναι να προσθέτουν οι εταιρίες αξία σε όρους 

καταναλωτή στη σωστή τιμή. Η αξία κατά τους ίδιους προκύπτει από τεχνικά 

σύνθετα χαρακτηριστικά που μπορούν να εξασφαλιστούν από μηχανικές η 

εξειδικευμένες δεξιότητες και δυνατότητες μάρκετινγκ. Αν και οι εταιρείες 

δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τις μάρκες τους σε μια αγορά κατά τη διάρκεια μιας 

ύφεσης - λόγω του ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να πειραματιστούν με ένα νέο 

εμπορικό σήμα και έχουν την τάση να προσκολλούνται με τα εμπορικά σήματα που 

μπορούν να εμπιστευθούν - μπορούν να τοποθετήσουν τις μάρκες τους πετυχημένα 

έχοντας υπόψη την κατηγορία του προϊόντος τους, τις προσδοκίες των καταναλωτών 

τους προβάλλοντας τα προϊόντα τους με μια προοπτική προστιθέμενης αξίας και 
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καινοτομίας (Srinivasan & Sivakumar, 2011). Πολλές εταιρίες και προϊόντα 

εμφανιστήκαν κατά την περίοδο οικονομικής συρρίκνωσης και παρέμειναν 

επιτυχημένοι και στην περίοδο της οικονομικής άνθισης αντιμετωπίζοντας την κρίση 

ως ευκαιρία επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη (Razeghi, 2001; Lamey, 

Deleernnyder, Dekimpe, & Steenkamp, 2007; Piercy, Cravens, & Lane, 2010; 

Nistorescu & Puiu, 2009). Η μελέτη των Köksal & Özgül (2007) διαπιστώνει ότι η 

αύξηση του προϋπολογισμού Ε & Α, παρ 'όλους τους οικονομικούς περιορισμούς που 

επιβάλλονται από μια κρίση, έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της εταιρίας σε 

κερδοφορία και ανάπτυξη αιχμαλωτίζοντας εξειδικευμένες αγορές με τεχνολογικές 

μεθόδους παραγωγής που εξοικονομούν κόστος. Οι εταιρίες που δαπανούν αναλογικά 

σε Ε&Α εντός της ύφεσης βρέθηκε να έχουν πραγματοποιήσει καλυτέρα 

αποτελέσματα (22%) από αυτές που δεν επενδύουν (Dobbs, Jeduason, & Malige, 

2002). Κατά τους Pearce & Michael (2006), η περικοπή στα έξοδα Ε&Α μπορεί να 

επιφέρει μόνιμες καταστροφικές συνέπειες στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στο 

μερίδιο αγοράς. Τα κόστη Ε&Α, μάρκετινγκ και βελτίωσης ποιότητας θεωρούνται 

καλά κόστη συμφώνα με τον Roberts και τη μελέτη που έκανε στα δεδομένα της 

βάσης PIMS μελετώντας 1.000 επιχειρήσεις μεταξύ του 1970 -1990 (Razeghi, 2001). 

Οι Hoadley et all (2009) επίσης τονίζουν ότι η καινοτομία σε προϊόντα υπηρεσίες και 

διαδικασίες πρέπει να θεωρηθεί επένδυση και όχι κόστος γιατί αν αντιμετωπιστεί ως 

δαπάνη γίνεται στόχος για περικοπή ακριβώς στη λάθος στιγμή όταν οι εταιρίες 

πρέπει να οργανώσουν το χαρτοφυλάκιο σχεδιασμού τους. Ωστόσο οι ίδιοι 

επισήμαιναν ότι οι οργανισμοί που έχουν θεσμοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την 

αποστολή τους, με διάχυτες δομές εξουσίας, και υψηλά επίπεδα δέσμευσης των 

πόρων, είναι δύσκολο να υποστηρίξουν την καινοτομία και την στρατηγική ευελιξία 

ενώ αντίθετα, μπορούν οι οργανισμοί που συγκεντρώνουν την εξουσία λήψης 

αποφάσεων και επεκτείνουν τους μη δεσμευμένους πόρους. 

Έρευνες σε διαφορές χώρες έχουν υπογραμμίσει το νέο τύπο του αγοραστή που 

αναζητά εκτός από την «οικονομικότητα» την αξία, την ποιότητα καθώς και την 

απλότητα. Οι βιομηχανικοί πελάτες προτιμούν να διαχωρίζονται τα προϊόντα από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να δίνεται βάση στην αξιοπιστία, στην αντοχή και την 

ασφάλεια (Quelch, 2008). Κατά τους Piercy et al. (2010) η αλλαγή στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών θα είναι μακροπρόθεσμη και θα περιλαμβάνει την υψηλότερη 

συμμέτοχη τους στην αναζήτηση πληροφοριών για την αξία και την ποιότητα των 
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προϊόντων. Αν το εμπορικό σήμα των εταιριών βασίζει το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα στην ποιότητα μπορεί να ανταγωνιστεί εκπτωτικά και προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. Η καταναλωτική ζήτηση για περισσότερη αξία μπορεί να 

συνεχιστεί για αρκετό καιρό μετά από μια οικονομική ανάκαμψη, οδηγώντας 

ενδεχομένως σε πτώχευση ή διάλυση για ορισμένες γνωστές εταιρείες αν δεν 

προσαρμόσουν τη θέση τους σύμφωνα με τους Ragio και Leone  (2009). 

4.1.3. Τιμολογιακή Πολιτική 

Οι καταναλωτές σε περίοδο οικονομικής ύφεσης κατευθύνουν τις αγορές τους όπως 

ήδη έχει αναφερθεί σε οικονομικά προϊόντα, συγχρόνως όμως γίνονται πιο 

απαιτητικοί και υπεύθυνοι και αναζητούν ποιότητα και αξία στις αγορές τους. Οι 

εταιρίες, αντιδρώντας στις αναδυόμενες συνθήκες προσαρμόζουν την τιμολογιακή 

τους πολιτική προσπαθώντας να βρουν το σημείο εκείνο που να πληρώνονται τα 

έξοδα να παράγονται έσοδα και να μην πλήττεται το μερίδιο αγοράς τους. Αν και για 

ένα ποσοστό εταιριών που δεν εφαρμόζει λειτουργίες του μάρκετινγκ, έχουν 

σταθερές πωλήσεις και δεν είναι αναπτυσσόμενες, η τιμολογιακή πολιτική είναι το 

βασικό στρατηγικό εργαλείο τους (Urbonavicius & Dikcius, 2009). Γενικά η τιμή 

είναι εκείνο το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που επιτρέπει στις εταιρίες να 

αντιδράσουν άμεσα σε απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος επειδή είναι ευέλικτο, 

μπορεί να αλλάξει χωρίς ιδιαίτερο κόστος και είναι αυτό που παράγει άμεσο κύκλο 

εργασιών (Nistorescu & Puiu, 2009). Στις υφέσεις μια από τις ενστικτώδης πρακτικές 

που ακολουθείται είναι η μείωση τιμής του προϊόντος προς άμεση αντιμετώπιση της 

κατάστασης και αύξηση της ρευστότητας μέσω των αυξημένων πωλήσεων ειδικότερα 

σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επενδύσουν σε διαφήμιση και προώθηση 

(Wreden, 2002). Η βιβλιογραφία αμφισβητεί το όφελος από τη μείωση των τιμών. Η 

μελέτη των Köksal & Özgül (2007) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες 

αυξάνοντας τον όγκο των πωλήσεών τους μέσω μείωσης των τιμών δεν μπορούν να 

αυξήσουν τα κέρδη τους με τον ίδιο ρυθμό. Αλλά και η διατήρηση μεγάλου μεριδίου 

αγοράς μέσω αύξησης των πωλήσεων δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένη 

κερδοφορία, ισχυρίζεται ο Wreden (2002). Ο Rheeder (2009) στην έρευνα που 

πραγματοποίησε υπό τη χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της 

Νοτίου Αφρικής για τη διατήρηση της στρατηγικής ανάπτυξης στη χώρα κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης, διαπίστωσε ότι παρότι οι εταιρίες που μελέτησε είχαν με την 
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μείωση των τιμών αύξηση των πωλήσεων 10% το κόστος εισροών προϊόντων ήταν 

δυσανάλογο με 18% καταστροφικά αποτελέσματα στο περιθώριο κέρδους τους. 

Εξηγούν, ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος εισόδου και των 

γενικών διοικητικών εξόδων κυρίως λόγω την αύξησης του πληθωρισμού και της 

υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας (αδράνεια του προσωπικού) θα πλήξει το 

περιθώριο κέρδους ειδικά στις επιχειρήσεις που είναι ηγέτες τιμής στην αγορά μέσω 

χαμηλού κόστους παραγωγής. Κατά τον ίδιο, η μείωση της τιμής θα ήταν μια καλή 

τακτική στην περίπτωση των βραδέως κινούμενων προϊόντων και στην μείωση των 

αποθεμάτων. Κατά τον Wreden (2002) για τις εταιρίες που το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα προέρχεται από μια δομή χαμηλού κόστους, η πτώση τιμών είναι ένα 

εξαιρετικό όπλο για να απομακρύνουν ασθενέστερους αντιπάλους (π.χ Dell 

Computer, Southwest Airlines, Wal-Mart). Η μείωση των τιμών όμως που δεν 

συνοδεύεται από μείωση του κόστους οδηγεί συχνά σε ανταγωνιστικές αντεπιθέσεις, 

οι οποίες διαβρώνουν την κερδοφορία σε έναν ολόκληρο κλάδο. Η τακτική της 

μείωσης μπορεί επίσης να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα προβλήματα με πτώση της 

κερδοφορίας (Shama, 1978), με καταστροφή μιας μάρκας και διαταραχές στις σχέσεις 

πελατών (Wreden, 2002) καθώς και κίνδυνο να μην μπορέσουν οι εταιρίες να 

επαναφέρουν τις τιμές στα αρχικά τους επίπεδα (Ang, Leong, & Kotler, 2000; Pearce 

& Robbins, 1993). Οι Lamey et al. (2007) επισημαίνουν ότι ακόμη και για μη βασικά 

προϊόντα αν υπάρξει κάποια μείωση θα πάρει τρία με πέντε χρόνια για τους 

καταναλωτές να καταβάλλουν και πάλι την πλήρη τιμή. Αν και οι πελάτες κυνηγούν 

τις καλύτερες προσφορές, δεν είναι απαραίτητη η μείωση της τιμής καταλόγου, οι 

εταιρίες αντί αυτού μπορούν να παρέχουν εκπτωτικές προσφορές, να μειώσουν το 

κατώτατο όριο για εκπτώσεις ποσότητας, να επεκτείνουν την πίστωση σε 

μακροχρόνιους πελάτες, να προσφέρουν προϊόντα σε μικρότερη ποσότητα και σε 

χαμηλότερη τιμή (Quelch, 2008; Ang, Leong, & Kotler, 2000). Τέτοιου τύπου 

ενεργείς βρίσκουν σύμφωνο και τον Wreden (2002) που αναφέρει ότι μπορούμε να 

χωρίσουμε την αγορά και να τιμολογήσουμε βάση χρόνου, ποσότητας, τοποθεσίας. Η 

δυναμική αυτή τιμολόγηση, αν και δεν ταιριάζει σε κάθε επιχείρηση, μπορεί να έχει 

εξαιρετικά αποτελέσματα αν δεν επηρεάζει το εμπορικό σήμα της. Και ο Rheeder 

(2009) διαπιστώνοντας στην έρευνά του ότι ακόμη και μια έκπτωση 10% στα βασικά 

προϊόντα μια επιχείρησης μπορεί να κλονίσει την ραχοκοκαλιά της. Προτείνει, αντί 

για μείωση των τιμών προσφορά οικονομικών πακέτων με δωρεάν εγκατάσταση, 

δωρεάν συντήρηση ή δωρεάν εκπαίδευση του πελάτη, κομμάτια δηλαδή από το 
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σύνολο του προϊόντος που δεν χαμηλώνουν το κέρδος και διατηρούν το prestige της 

ισχυρής επωνυμίας. Εναλλακτικά, η ομαδοποίηση προϊόντων είτε μέσω της σύζευξης 

υπαρχόντων προϊόντων ή από μια συμμαχία συμπληρωματικών, μπορεί να 

δημιουργήσει αξία για τους πελάτες χωρίς την κακή αίσθηση της μείωσης των τιμών 

(Pearce & Michael, 2006). Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξεταστεί προσεκτικά σε 

ποια περίπτωση, με ποια μορφή και σε ποια προϊόντα εφαρμόζεται η μείωση τιμών 

και αν αυτή η τακτική πλήττει την αξία και τη ποιότητα της μάρκας. Όπως απέδειξε η 

ερευνά των Köksal & Özgül (2007), οι επιχειρήσεις που μείωσαν την ποιότητα για να 

πετύχουν ανταγωνιστικές τιμές οι πωλήσεις, τα καθαρά κέρδη και η μέση απόδοση 

τους ελαττώθηκε. Οι ίδιοι λοιπόν προτείνουν η μείωση της ποιότητας να συνοδεύεται 

από μείωση τιμών ενώ οι σταθερές τιμές από σταθερή ή αυξημένη ποιότητα (Köksal 

& Özgül, 2007). 

Σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες θα μπορούσε να αλλάξει η βάση της τιμολόγησης. 

Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η τιμολόγηση με βάση την αξία 

(οικονομικά ή ψυχολογικά οφέλη που ενισχύουν το προϊόν ή την υπηρεσία) είναι 

πολύ πιο αποτελεσματική από την ανταγωνιστική ή την πελατοκεντρική στρατηγική 

κοστολόγησης (Wreden, 2002). Οι Ragio & Leone (2009) προτείνουν δυο ισχυρές 

στρατηγικές με βάση την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας για να μπορέσουν οι 

εταιρίες να αγωνιστούν ενάντια στη μείωση των κερδών και τη διάβρωση του 

μεριδίου της αγοράς επηρεάζοντας τις επιλογές των καταναλωτών. Η μια ονομάζεται 

"ακριβώς αρκετά καλό" (just good enough) και η άλλη «τροποποιημένη απόσβεση» 

(altered amortization). Και οι δυο στρατηγικές θα μπορούσαν να είναι επιτυχείς αν η 

εταιρία επιλέξει σωστά ποια από τις δυο είναι κατάλληλη για τη δική της περίπτωση, 

επενδύσει σ΄αυτές και τις στηρίξει με αυξημένη προώθηση και διαφήμιση. Στη πρώτη 

στρατηγική, τα εμπορικά σήματα προσφέρουν επαρκή ποιότητα σε χαμηλές τιμές 

δημιουργώντας στους καταναλωτές την αίσθηση ότι οι μάρκες κύρους δεν αξίζουν τις 

υψηλότερες τιμές τους. Στη δεύτερη, οι μάρκες γοήτρου αξίζουν τις υψηλές τιμές 

μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους όπως: μεγαλύτερη διάρκεια, λιγότερες 

επισκευές, επιπλέον παροχές (επιστροφής χρημάτων και εγγυήσεις). Η βελτίωση των 

χαρακτηριστικών και η πρόσθετη αξία μέσω νέων υπηρεσιών, πρόσθετων εγγυήσεων 

και εξασφαλίσεων είναι σύμφωνη και με τους Ang et al. (2000) που προτείνουν δύο 

διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης: (α) τη διατήρηση της ποιότητας και της τιμής 

για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παρά την προσωρινή απώλεια πελατών θα 
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βοηθήσει στην ανάκαμψη της επέκτασης της σειρά προϊόντων και την αύξηση των 

τιμών και (β) χαμηλότερη τιμή για προϊόντα μεσαίας – κανονικής ποιότητας 

προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς. Και ο Rheeder (2009) ενισχύει την 

άποψη ότι οι τιμές των βασικών ποιοτικών προϊόντων πρέπει να μένουν σταθερές, 

υποστηρίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν καταναλωτές που θα πληρώνουν για 

ποιότητα αλλά και πολυτέλεια. Κατά τον ίδιο οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να 

προσφέρουν προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, με χαμηλότερο κόστος και σε χαμηλότερη 

τιμή αν καταφέρουν να ακολουθήσουν καινοτόμες διαδικασίες. Επίσης αναφέρει ότι 

η υπεροχή θα έρθει μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και η τιμολόγηση με βάση την 

καινοτομία θα αλλάξει το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο και θα αποτελέσει τη 

νέα ανταγωνιστική πλατφόρμα. Η καινοτομία στη σωστή τιμή μπορεί να καταφέρει 

τους καταναλωτές να ξοδέψουν περισσότερα ακόμα και σε εποχές στενότητας. Η 

ανώτερη αξία που μπορεί να εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα όπως αυτό της 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης ξεπερνά την τιμή και τη μείωση κόστους 

και είναι αυτή που θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη και τη φήμη της εταιρίας και στη 

περίοδο ανάκαμψης (Piercy, Cravens, & Lane, 2010; Razeghi, 2001). Για τις εταιρίες 

με υψηλό σταθερό κόστος ο Wreden (2002) προτείνει να χρησιμοποιήσουν την 

τιμολόγηση για να δημιουργήσουν επιπρόσθετα έσοδα μέσω της προσφερόμενης 

άξιας και της τμηματοποίησης της βάσης πελατών, κάτι αντίστοιχο της τακτικής των 

αεροπορικών εταιριών. Έτσι οι πελάτες «πρώτης τάξεως» μπορούν να λαμβάνουν ένα 

προϊόν με πρόσθετη αξία στην ελάχιστη έκπτωση ενώ η «οικονομικοί πελάτες» την 

ελάχιστη δυνατή τιμή.  

Μία στρατηγική φθηνής τιμής σε περιόδους ύφεσης που δίνει στους καταναλωτές την 

επιλογή χαμηλών τιμών, είναι αυτή που δίνει έμφαση σε προϊόντα private label 

(Nistorescu & Puiu, 2009; Srinivasan & Sivakumar, 2011; Pearce & Michael, 2006; 

Gopal, 2009; Lamey, Deleernnyder, Dekimpe, & Steenkamp, 2007). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα περιθώρια των ιδιωτικών ετικετών είναι συνήθως διπλάσια από ότι 

των επώνυμων προϊόντων και μπορούν να δώσουν μια σημαντική ώθηση στην 

κατανάλωση και να διατηρήσουν μερίδια και σε περίοδο ανάκαμψης (Lamey, 

Deleernnyder, Dekimpe, & Steenkamp, 2007). Οι Piercy et al. (2010) συμφωνούν με 

τη στρατηγική αυτή, εφιστώντας όμως την προσοχή στο χειρισμό τους που μπορεί 

αντί να προστατέψει τα κυρίαρχα βασικά προϊόντα να τα ανταγωνιστεί.  
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Ο Apaydin (2011) στη βιβλιογραφική του μελέτη με θέμα τις κατάλληλες 

στρατηγικές σε περίοδο κρίσεως για την πολιτική τιμής αναφέρει: (1) Χαμηλώστε τις 

τιμές όπου είναι εφικτό (2) Αλλάξτε τη διαφορά της τιμής έτσι ώστε να ενισχύσετε τη 

συνολική ζήτηση (3) Κάντε προσφορές (4) Χαλαρώστε την πίστωση που δίνετε (5) 

Γίνετε συγκεντρωτικός-ή όσον αφορά στις αποφάσεις που αφορούν την τιμή. 

Η μείωση των τιμών σε περίοδο ύφεσης είναι μια αντίδραση που θα πρέπει να 

μελετηθεί πριν εφαρμοστεί γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wreden (2002) 

όταν οι καιροί είναι καλοί, οι αμαρτίες των τιμών μπορεί εύκολα να συγχωρεθούν 

αλλά όταν η οικονομία βρίσκεται σε αναταραχή, μια λανθασμένη στρατηγική 

τιμολόγησης εμφανίζει σημαντικές επιπτώσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Θα ήταν 

προτιμότερο όπως φάνηκε, να μην αντιμετωπίζεται τόσο με όρους κερδοφορίας κάτω 

από το πρίσμα της τωρινής ενίσχυσης, αλλά με επίκεντρο τους στόχους της εταιρίας 

και την μετέπειτα ανάπτυξη.  

4.1.3. Προώθηση 

Στην ύφεση πολλές επιχειρήσεις συνηθίζουν να περιορίζουν τα κόστη που θεωρούν 

περιττά. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί πολλές από αυτές να μειώσουν τα έξοδα 

διαφήμισης. Η διαφημιστική δαπάνη από πολλές επιχειρήσεις υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις πωλήσεις. Έτσι η διαφήμιση αυξάνεται όταν οι πωλήσεις είναι υψηλές και 

μειώνεται όταν είναι χαμηλές (Kirtis & Karahan, 2011). Αλλά η ύφεση δεν είναι μία 

περίοδος που οι εταιρίες πρέπει να περιορίσουν τη διαφημιστική τους δαπάνη. Οι 

εταιρίες που διέκοψαν το συγκεκριμένες δαπάνες στη κρίση πέτυχαν κέρδη που τα 

έχασαν στην περίοδο ανάκαμψης και το αντίθετο, όσες επένδυσαν παρουσίασαν 

κέρδη αργότερα (Rheeder, 2009). Οι Razeghi (2001) και Brecht (2009) 

περιλαμβάνουν στα άρθρα τους την έρευνα του ερευνητικού κέντρου διαφημιστικής 

απόδοσης McGraw Hill Research που ανέλυσε 600 βιομηχανικές επιχειρήσεις στην 

περίοδο της κρίσης 1981-82 και διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες που αύξησαν τα 

διαφημιστικά τους έξοδα είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων κατά 

την περίοδο της κρίσης αλλά και τρία χρόνια μετά το 1985 όπου οι πωλήσεις τους 

αυξήθηκαν 256% έναντι εκείνων που τις περιέκοψαν. Ο Brecht (2009) αναφέρει 

επίσης μια έρευνα για την ιδία χρονική περίοδο, που απέδειξε ότι εταιρίες που 

αύξησαν τη διαφήμιση κατά 28% η και περισσότερο κέρδισαν κατά μέσο όρο 1,5 σε 

μερίδιο αγοράς. Ακόμα και αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
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επιθετικά και να αυξήσουν τα έξοδα διαφήμισης, μόνο με τη διατήρηση της έκθεσης 

τους σε ένα συνηθισμένο προηγούμενο επίπεδο θα εμφανίζονται πιο έντονα και πιο 

αποδοτικά καθώς οι ανταγωνιστές μπορεί να παρασυρθούν και να μειώσουν τη δική 

τους προβολή (Rheeder, 2009; Brecht, 2009; Pearce & Michael, 2006). Όπως 

χαρακτηριστικά τονίζουν οι Pearce & Michael (2006), η σταθερή διαφήμιση διατηρεί 

ένα εμπορικό σήμα ή ένα προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης. Η μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και εν γένει της παρουσίας και 

προβολής των επιχειρήσεων, δημιουργεί αμφισβήτηση και επιφυλακτική στάση για 

την κατάσταση και ην πορεία της επιχείρησης και κατά επέκταση και των προϊόντων 

της τόσο απέναντι στους καταναλωτές όσο και στους συνεργάτες (Razeghi, 2001). Η 

διαφήμιση αν και έχει κάποιο κόστος, προσφέρει αξία και λόγω κρίσης τόσο τα μέσα 

όσο και οι διαφημιστικές μπορεί να δώσουν πιο ανταγωνιστικές τιμές με τις δεύτερες 

να γίνονται και πιο δημιουργικές (Pearce & Michael, 2006). Αυτές οι απόψεις 

ενισχύονται και από τους Ang et al. (2000) που αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτού του είδους τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για να προσελκύσουν περισσότερο το ενδιαφέρων του κοινού και να 

ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό.  

Το υψηλό κόστος των συμβατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης επηρεάζει τη 

συχνότητα και την ένταση της εμφάνισης του διαφημιζόμενου, αλλά και η 

αποδοτικότητα, όπως η αποτελεσματικότητα του μέσου, ο συνδυασμός μέσων, το 

κοινό στόχος είναι σήμερα πολύ πιο σημαντικά και εξετάζονται εκτενέστερα 

(Juříková, Jurášková, & Kocourek, 2013). Λόγω του οτι η διαφήμιση ακόμα και σε 

περιόδους κρίσης είναι ακριβή και καθώς οι άνθρωποι λειτουργούν και 

αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο, νέοι συνδυασμοί, εργαλεία και τρόποι 

προβολής αναπτύσσονται (Pearce & Michael, 2006). Οι Piercy et al. (2010) 

αναφέρουν ότι αρκετές εταιρίες εισήγαγαν νέα προϊόντα στην αγορά χωρίς τη 

στήριξη των παραδοσιακών μέσων και ότι η ανάκαμψη είναι απίθανο να επιστρέψει 

στις υψηλές δαπάνες των συμβατικών μέσων. Η οικονομική πίεση αλλά και η 

απαίτηση για ανεπτυγμένες και αποδοτικές σχέσεις με τους πελάτες οδήγησαν στην 

χρήση μέσων όπως το, ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της 

κινητής τηλεφωνίας, των ειδικών εκδηλώσεων αλλά και διαφόρων άλλων 

δημιουργικών συνδυασμών (Juříková, Jurášková, & Kocourek, 2013; Piercy, 

Cravens, & Lane, 2010; Pearce & Michael, 2006; Rheeder, 2009). Τα social media 
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είναι το καλύτερο μέσο για να μπορέσουν οι εταιρίες να προσεγγίσουν τους 

καταναλωτές παγκόσμια και να λάβουν αξιόλογο feedback δεδομένου ότι 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα, κόστους, ταχύτητας-χρόνου, κοινού (μέγεθος και 

ταξινόμηση) δυνατότητα ανάπτυξης crm και σχέσης πιστότητας, δηλώνουν οι Kirtis 

& Karahan (2011) τονίζοντας και τη σημασία τους στην αναζήτηση πληροφοριών 

από την πλευρά των καταναλωτών. Ο Rheeder (2009) αναφέρει ότι ο συνδυασμός 

τηλεόρασης και προβολής μέσω διαδικτύου δίνει 50% πιθανότητες οι καταναλωτές 

να προβούν σε αγορές των διαφημιζόμενων προϊόντων και τονίζει την προώθηση 

πωλήσεων και το άμεσο μάρκετινγκ σαν τακτικές που δεν κοστίζουν αναλογικά με τη 

διαφήμιση, είναι πιο άμεσες και εξαιρετικά αποδοτικές σε όρους πωλήσεων. Ο ίδιος 

προτείνει τη χρήση κουπονιών διαγωνισμών, προγράμματα επιβράβευσης και 

πιστότητας αλλά και το ταχυδρομείο και τα περιοδικά πελατών βάσει των οποίων οι 

εταιρίες δημιουργούν μόδα και εφαρμόζουν cross selling και up selling. Τα 

προγράμματα πιστότητας και οι διαφημίσεις μέσα στα καταστήματα είναι ένας πολύ 

κάλος τρόπος για να κρατήσεις ή ακόμη και να αυξήσεις την επαφή με τους πελάτες 

σου, κατά τους Nistrorescu & Puiu (2009). Η διατήρηση ή η αυξανόμενη παρουσία 

σε εκθέσεις και εκδηλώσεις της βιομηχανίας και του κλάδου μπορεί να πείσει τους 

πελάτες ότι η εταιρεία είναι έτοιμη για να εξυπηρετήσει, παρά τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες (Pearce & Michael, 2006). 

Κάτω από το ορθολογικό μοντέλο αγοραστικής συμπεριφοράς και την 

επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η 

προώθηση κερδίζει την προσοχή και την ανταπόκριση (Ang, Leong, & Kotler, 2000). 

Επίσης η προώθηση πωλήσεων μπορεί να εξισορροπήσει τις μειωμένες δαπάνες 

διαφήμισης και να προσελκύσει πελάτες αποδοτικά, δεδομένου ότι οι καταναλωτές 

αναβάλουν αγορές και έχουν μικρή αγοραστική δυνατότητα αναφέρουν οι Köksal & 

Ozgül (2007). Οι ίδιοι επιστήουν την προσοχή στην επικοινωνία με τους πελάτες 

κατά την περίοδο κρίσης λόγω της τάσης τους να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους σε 

προϊόντα πιο συχνά σε σχέση με άλλες περιόδους, θεωρούν την προώθηση πωλήσεων 

καλύτερη τακτική από τη μείωση τιμών καταλόγου και βρίσκουν την 

δειγματοδιανομή ως την πιο χρήσιμη. Οι Srinivasan & Sivakumar (2011) και οι 

Srinivasan & Srivastava (2010) υποστηρίζουν ότι μέσω προωθητικών ενεργειών όσο 

και μέσω ειδικών εκδηλώσεων και ευκαιριών κοινωνικών συναλλαγών 

δημιουργούνται ευχάριστες αγοραστικές εμπειρίες που προσελκύουν στα 
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καταστήματα το κοινό και το παρασύρουν να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σ΄αυτά 

αυξάνοντας της πιθανότητες αυθόρμητης αγοράς. Για τον Razeghi (2001) το 

χειρότερο είναι, οι επιχειρήσεις να χαθούν από το προσκήνιο. Αν δεν υπάρχουν τα 

κονδύλια για διαφήμιση στα παραδοσιακά μέσα, πάντα θα υπάρχουν φθηνές και 

έξυπνες ιδέες που θα μπορούν να τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του 

κοινού. 

Το μέγεθος της δύναμης των πωλήσεων είναι ζωτικής σημασίας και σε περίοδο 

κρίσης αναπτύσσονται ευκαιρίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών και πωλητών, ειδικά όταν οι πωλητές επικεντρώνονται 

στα προβλήματα των πελατών (Köksal & Özgül, 2007). Η αναγνώριση και εστίαση 

στους καλύτερους πελάτες έχει μεγαλύτερη συνολική απόδοση. Με βελτιωμένα 

μέτρα και συγκεκριμένες πληροφορίες για συναλλαγές μπορείς να τους εντοπίσεις και 

να μεγαλώσεις μαζί τους, αναφέρουν οι Hoadley et al. (2009). Στους πολύτιμους και 

καλούς πελάτες πρέπει να απευθύνεται η προσωπική πώληση για τον Rheeder (2009) 

και όχι τόσο σε καινούργιους πελάτες γιατί οι υπάρχοντες πελάτες θα αγοράσουν 

περισσότερο και θα προωθήσουν την εταιρία με διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Ο 

ίδιος επίσης, αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα του πωλητή επηρεάζει 39% την 

τελική αγορά, γι΄αυτό πρέπει να δοθούν πολύ καλά κίνητρα. Επειδή όμως σε περίοδο 

κρίσης οι πελάτες πιέζουν δυναμικά για χαμηλές τιμές, οι πωλητές θα πρέπει να 

διαπραγματεύονται με όρους αξίας προϊόντος και after sales service και να 

ανταμείβονται όχι με όγκο πωλήσεων αλλά με βάση τη συμβολή τους στην 

κερδοφορία, για να μην υποκύπτουν εύκολα στις πιέσεις τους πελατών για χαμηλές 

τιμές. Επίσης οι πωλητές πρέπει να αναζητούν και να μαθαίνουν τις ανάγκες των 

πελατών και να επιδιώκουν σχέσεις με διεθνείς επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση και η 

παροχή συμπληρωματικής κατάρτισης για την δύναμη των πωλήσεων που σχετίζεται 

με τις επιπτώσεις των συνθηκών κρίσης βελτιώνει τις επιδόσεις τους (Köksal & 

Özgül, 2007). Σε περίοδο κρίσης, λόγω της ανεργίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

ενισχύσουν το δυναμικό των πωλήσεων με καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό 

(Ang, Leong, & Kotler, 2000) αλλά και έμπειρους πωλητές από τον ανταγωνισμό που 

βρεθήκαν χωρίς εργασία.  

Σε περίοδο ύφεσης οι καταναλωτές αναζητούν την παροχή πληροφορίας δίνοντας 

περισσότερη προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αντιλαμβανόμενη αξία 
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του προϊόντος και λιγότερη σε διαφημίσεις εντυπωσιασμού και συναισθηματικής 

φόρτισης (Nistorescu & Puiu, 2009; Ang, Leong, & Kotler, 2000). Οι εικόνες τα 

μηνύματα και τα σλόγκαν πρέπει να ακλουθούν την κοινωνική αλλαγή και 

ανακατάταξη των καταναλωτικών αξιών (Kay, 2010) να εστιάζουν στις πραγματικές 

ανάγκες και να προβάλλουν τα οφέλη. Η αλλαγή στο ύφος της διαφήμισης προς τα 

ορθολογικά στοιχεία κάνουν σημαντική και τη χρήση των δημοσίων σχέσεων 

(Köksal & Özgül, 2007). Οι δημόσιες σχέσεις με τη μορφή editorial, sponsorship, 

σεμιναρίων, συνεντεύξεων είναι πέντε φορές πιο αποδοτικές και μπορούν να χτίσουν 

την εικόνα μιας επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαφήμιση (Rheeder, 2009). Οι Jurikova 

et al. (2013) αναφέρουν δυο νέες και σημαντικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 

την παρουσίαση του προϊόντος και του μηνύματος και εξυπηρετούν και τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες (α) το guerilla marketing όπου το προϊόν εισάγεται στους 

πελάτες μέσω ενός σοκ, που μπορεί να προκληθεί από το περιεχόμενο ή τη μορφή της 

διαφήμισης και συχνά σε βάρος των ανταγωνιστών και (β) buzz η viral marketing που 

προσελκύει αποδέκτες και προκαλεί την ενασχόληση με το μήνυμα και το προϊόν και 

στην συνέχεια την εξάπλωση του από στόμα σε στόμα μεταξύ φίλων. Οι νέες 

τεχνολογίες (internet και κινητή τηλεφωνία) ενισχύουν αυτή τη διαδικασία 

καθιστώντας τη πιο εύκολη.  

Η διαφήμιση σε περιόδους κρίσης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

τιμολογιακής και ποιοτικής στρατηγικής ειδικά παραγωγικών εταιριών που επιλέγουν 

να εισάγουν νέα διαφοροποιημένα προϊόντα ή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι Lamey 

et al. (2007) αναφέρουν ότι η ελαστικότητα της διαφήμισης των νέων προϊόντων είναι 

πέντε φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα καθιερωμένα προϊόντα καθώς και ότι τα νέα 

προϊόντα που διαφημίζονται έντονα, έχουν 72% μεγαλύτερο ποσοστό δόκιμης σε 

σχέση με αυτά που δεν είχαν διαφημιστική υποστήριξη. Οι ίδιοι επίσης τονίζουν ότι 

τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν ανάγκη την διαφημιστική υποστήριξη ώστε να 

επικοινωνήσουν την διαφορετικότητα της τιμής. Ο Navarro (2009) αναφέρει ότι η 

διαφήμιση και το μίγμα προϊόντος πρέπει να συνεργαστούν και να αλλάξουν για να 

μπορέσουν να συγχρονιστούν με τις αλλαγές στον επιχειρηματικό κύκλο. Ενώ τα 

ευρήματα τη μελέτης των Köksal & Ozgül (2007) δείχνουν ότι η διαφημιστική 

στρατηγική για να είναι επιτυχής σε περίοδο κρίσης, πρέπει να σχεδιαστεί σε σχέση 

με άλλες στρατηγικές της επιχείρησης. Ενώ ο Rheeder (2009) τονίζει ότι η διαφήμιση 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μειωμένο κύκλο ζωής του προϊόντος και να το 
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αντιμετωπίζει προσπαθώντας να πείσει τον καταναλωτή, απευθυνόμενη τόσο στο 

μυαλό του όσο και στο συναίσθημα του. 

Για τον περιορισμό στο κόστος διαφήμισης προτείνεται (Kotler & Caslione, 2009; 

Razeghi, 2001; Rheeder, 2009): 

 Μείωση χρόνου του σποτ από 30 δευτερόλεπτα σε 15 δευτερόλεπτα  

 Μετατόπιση χρημάτων για των 30 δευτερολέπτων σποτ σε δημόσια σχέσεις ή 

νέα ψηφιακά μέσα. 

 Περισσότερη χρήση του ραδιοφώνου σε σχέση με την τηλεόραση  

 Συνεργατικές διαφημίσεις με εταιρίες και μάρκες που δεν είναι 

ανταγωνιστικές 

 Αντί για νέα καμπάνια, διεύρυνση μιας ήδη υπάρχουσας 

 Αγορές στη περίοδο πτώσης των τιμών  

 Σταθεροποίηση των εκπτώσεων των media με αγορές από πρακτορείο 

 Πληρωμή της διαφημιστικής εταιρίας βάσει της αποδοτικότητας και των 

αποτελεσμάτων  

 Αντικατάσταση των υψηλών σε κόστος καναλιών επικοινωνίας με κανάλια 

χαμηλότερου κόστους  

Συμπερασματικά, η διαφήμιση σε οικονομική ύφεση πρέπει να θεωρηθεί επένδυση, 

της οποίας τα οφέλη υλοποιούνται σε καιρό ανάκαμψης (Ang, Leong, & Kotler, 

2000). Προσφέρει δε εξαιρετικές ευκαιρίες για ανάπτυξη επικοινωνίας και 

δημιουργία πιστών σχέσεων με τους πελάτες, προσέλκυση νέων πελατών, εκτόπιση 

και διάβρωση των ανταγωνιστών που περιορίζονται.  

4.1.4. Διανομή 

Το κανάλι διανομής περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων οργανισμών που 

μεταφέρει αγαθά από τους παραγωγούς προϊόντος ή υπηρεσίες προς τους 

καταναλωτές ή τους επιχειρησιακούς χρήστες και καλύπτει θέματα χρόνου, τόπου και 

κτήσης. Τα μέλη του εκτελούν πολλές και βασικές λειτουργίες των οποίων η 

χρησιμότητα δεν αμφισβητείται αλλά εξετάζεται ποιος από το κανάλι θα τις εκτελέσει 

(Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 1999). Σε περίοδο ύφεσης, η γενική τάση 

περικοπής εξόδων αγγίζει και αυτή την λειτουργία αλλά όχι στο ίδιο ποσοστό 
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ακριβώς λόγω της φύσης της. Ο Shama (1978) στην έρευνα του διαπίστωσε ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων προέβει σε αλλαγή και επέκταση των καναλιών 

διανομής.  

Παρόλα αυτά, το μέγεθος και ο αριθμός των καναλιών διανομής διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο και η κάθε επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και 

ενδεχομένως να ακολουθήσει μια στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης με την 

καλύτερη οργάνωση και την εντατική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων στα 

κανάλια διανομής (Köksal & Özgül, 2007). Η τοποθέτηση και μεταφορά των 

προϊόντων στα σημεία πώλησης είναι ένα σημαντικό κόστος για την επιχείρηση αλλά 

και για τον καταναλωτή στον οποίο μετακυλίεται. Έτσι, η καλή οργάνωση ενός 

καναλιού διανομής μπορεί να επιφέρει περισσότερα κέρδη (Gopal, 2009). Εξάλλου η 

διαχείριση του κόστους αποθεμάτων σε σχέση με τη διαχείριση στοκ είναι πολύ 

σημαντική σε περιόδους αβεβαιότητας που κανένας δεν θέλει να δεσμεύει τα 

κεφάλαια κίνησης του σε περίσσευμα αποθεμάτων (Quelch, 2008).  

Στην ύφεση, η σημασία της εντείνεται ειδικά για τις εταιρίες που επενδύουν στην 

παραγωγή, στη δημιουργία νέων προϊόντων και σε νέες αγορές. Αυτές οι εταιρίες 

βασίζονται εκτός από τη μελέτη των συμπεριφορικών αλλαγών των καταναλωτών, 

στις διαφορετικές απαιτήσεις και αξίες που εμφανίζονται και στις συνεργασίες τους 

με μέλη του καναλιού που θα τους παρέχουν την απαραίτητη στήριξη σε διανομή και 

εμπορία καθώς και στο πως θα διατηρηθούν και αναπτυχτούν οι πόροι εισόδου έως 

ότου μια νέα ικανότητα παράγωγης αναπτυχθεί. Εν ολίγοις, η αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας πρέπει να συνδυάζεται με τις δυνατότητες των 

προμηθευτών και των διανομέων μιας επιχείρησης (Mattsson, 2009). 

Σε περιόδους κρίσης η αλυσίδα άξιας από τους προμηθευτές έως τους τελικούς 

χρήστες, αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Πολλοί προμηθευτές με 

αναποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμών καθώς η ζήτηση μειώθηκε, εμφάνισαν 

μεγάλη απογραφή. Άλλες εταιρίες που είχαν εξωτερικά αναθέσει την παράγωγη τους 

και βασίστηκαν σε συνδυασμούς just in time και logistics φάνηκε δύσκολο να 

προσαρμοστούν στη διακύμανση της ζήτησης. Διεθνείς εταιρίες έχουν καταγγείλει 

συμβάσεις με πελάτες που φοβούνται ότι θα καταρρεύσουν. Μεγάλες εταιρίες 

προσφέρουν βοήθεια σε μικρότερα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως 

προγράμματα ενίσχυσης προμηθευτών και αντιπροσώπων . Ενώ άλλες συνεργάζονται 
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με προμηθευτές για την παράγωγη καινοτόμων προϊόντων. Σε αντίθεση λοιπόν με 

προηγούμενες περιόδους που οι εμπλεκόμενοι συσχετίστηκαν με σημαντικά επίπεδα 

σύγκρουσης (πχ πίεση για χαμηλές τιμές από προμηθευτές, ανεξάρτητα από αύξηση 

κόστους α’ υλών) τώρα φαίνεται να είναι απαραίτητη η συνεργασία τους (Piercy, 

Cravens, & Lane, 2010). Η τάση επίσης των καταναλωτών να μην πειραματίζονται με 

μια νέα μάρκα και να επιλέγουν προϊόντα που μπορούν να εμπιστευτούν, 

δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά 

(Srinivasan & Sivakumar, 2011). Ωστόσο οι Pearce & Michael (2006) θεωρούν ότι 

στην κρίση οι εταιρίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά που παρουσιάζονται στα 

σημεία πώλησης της λιανικής καθώς και τους προμηθευτές και διανομείς που 

βλέποντας τα περιθώρια κέρδους τους να συρρικνώνονται είναι πιο πρόθυμοι να 

επανεξετάσουν όρους και συνεργασίες.  

Οι Köksal & Ozgül (2007) και Ang et al. (2000) προτείνουν την αναγνώριση και 

απομάκρυνση των μη κερδοφόρων διαμεσολαβητών και αναδιανομή των 

περιορισμένων πόρων σε παραγωγικά μέλη και σε όσους παρουσιάζουν καλύτερες 

υποσχέσεις και αποδόσεις. Ενισχύοντας αυτή την άποψη ο Rheeder (2009) προτείνει 

την επιλογή του καναλιού που προσφέρει τα περισσότερα και εμπνευσμένα κίνητρα 

και μπορεί να διακινεί τον μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων στο καλύτερο ποσοστό 

μεικτού κέρδους. Ο ίδιος επίσης προτείνει τις συνέργειες με συναφής κλάδους 

εταίρων καθώς και τη σωστή διαχείριση του χώρου με μείωση των αποθηκών και 

αύξηση της εξυπηρέτησης των πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο, κίνηση που όπως 

δηλώνει μπορεί να διπλασιάσει τα έσοδα. Η εξυπηρέτηση με γρήγορες παραδόσεις 

αντί για περικοπές θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα καθώς επίσης καινοτόμες ιδέες και τρόποι που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα και να περιορίσουν τις δαπανηρές διαδικασίες (Razeghi, 

2001). Η χρήση εναλλακτικών καναλιών όπως οι online πωλήσεις προτείνονται ως 

ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης του κόστους και της εξάρτησης από τα 

συμβατικά κανάλια και τους λιανοπωλητές (Ang, Leong, & Kotler, 2000; Köksal & 

Özgül, 2007; Piercy, Cravens, & Lane, 2010; Rheeder, 2009). 

O Quelch (2008) έχει επιστήσει την προσοχή στην επέκταση της διανομής σε κανάλια 

που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές γιατί αυτή η ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 

τις υπάρχουσες σχέσεις και την εικόνα της μάρκας. Κάτω από το ίδιο πλαίσιο ο 
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Mattsson (2009) τονίζει την αλληλεξάρτηση και τους δεσμούς δραστηριοτήτων, 

πόρων και ενεργειών μεταξύ προμηθευτών, παραγωγών και πωλητών. Αυτοί οι 

δεσμοί δημιουργούν εμπόδια στη μετακίνηση από τον έναν προμηθευτή ή πελάτη 

στον άλλον και επιπτώσεις για κάθε απόφαση προσαρμογής στην κρίση. Για τους 

λόγους αυτούς, ο ίδιος θεώρει ότι οι σχέσεις πρέπει να φύγουν από την αναζήτηση 

της πιο φθηνής τιμής και να επικεντρωθούν στην απόδοση μέσα από την ανταλλαγή 

των πολύ χρησίμων βιωματικών πληροφοριών της αγοράς. Η κατανόηση της άξιας 

που προσφέρουν στον καταναλωτή είναι επιτακτική και πρέπει να προσφέρεται από 

όλους. 

Η θέση του καταστήματος και η εμφάνισή του, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 

προσέλκυση των πελατών (Ang, Leong, & Kotler, 2000). Αλλά και για τα 

καταστήματα και τις αλυσίδες τροφίμων φαίνεται να είναι σημαντική, αν και 

σημαντικότερο είναι το είδος του καταστήματος εφόσον παρουσιάζεται ένα 

ενδιαφέρον για καταστήματα discount και σουπερμάρκετ (Nistorescu & Puiu, 2009). 

Ακριβώς για αυτή την προτίμηση των καταναλωτών για εκπτωτικές και στοκ αγορές 

οι Ang et al. (2000) θεωρούν μια καλή στρατηγική την επικέντρωση των 

επιχειρήσεων σε discount καταστήματα λιανικής και χονδρικής.  

Πίνακας 5 – Συγκεντρωτικός Πίνακας Στρατηγικών Μίγματος Μάρκετινγκ 

Μίγμα μάρκετινγκ στην ύφεση 

Πολιτική 

προϊόντος 

 Έρευνα της ζήτησης και των τάσεων των καταναλωτών και 

ανάπτυξη, συρρίκνωση και επανατοποθέτηση των προϊόντων  

σύμφωνα με τις νέες απατήσεις και σύμφωνα με την εταιρική 

στρατηγική και τους πόρους της επιχείρησης 

 Επικέντρωση στα βασικά αποδοτικά brands και απόσυρση 

των αδύναμων .  

 Αποφυγή εισαγωγής νέων προϊόντων για να καλυφθούν κενά 

στη γραμμή παραγωγής. Υιοθέτηση εύχρηστων μικρών 

σειρών προϊόντων. 

 Παραγωγή νέων οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Προϊόντα χαμηλής τιμής ή μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ή 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  
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 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 

Προϊόντα με νέα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, πιο 

χρηστικά, επιπλέον εγγυήσεις και γενικότερα παροχή 

μεγαλύτερης ωφέλειας και ασφάλειας για τον καταναλωτή. 

 Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη και σε καινοτόμους 

τρόπους παραγωγής. 

Τιμολογιακή 

πολιτική 

 Μείωση τιμών με παράλληλη μείωση κόστους σε εταιρίες 

«ηγέτες τιμής» ή ως τακτική για βραδέως κινούμενα προϊόντα 

η για την μείωση των αποθεμάτων. 

 Βελτίωση της ποιότητας στην ίδια τιμή  

 Μείωση της τιμής με σταθερή ποιότητα  

 Αποφυγή ταυτόχρονης μείωσης ποιότητας και τιμής  

 Τιμολόγηση βάση της προσφερόμενης αξίας 

 Επαρκή ποιότητα και χαμηλές τιμές προς δημιουργία της 

αίσθησης ότι η μάρκες κύρους δεν αξίζουν  

 Υψηλές τιμές σε μάρκες κύρους μέσω ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών (μεγαλύτερη διάρκεια, λιγότερες επισκευές, 

επιπλέον παροχές επιστροφή χρημάτων και εγγυήσεις) 

 Εναλλακτικά, αντί για μείωση της τιμής καταλόγου, ενίσχυση 

προωθητικών ενεργειών (προσφορές, εκπτωτικές παροχές, 

μικρότερη ποσότητα σε χαμηλότερη τιμή, ομαδοποίηση 

προϊόντων είτε μέσω της σύζευξης υπαρχόντων προϊόντων ή 

από μια συμμαχία συμπληρωματικών κ.α) 

 Τιμολόγηση βάση τμηματοποίησης της βάσης πελατών  

(πελάτες «πρώτης τάξεως» μπορούν να λαμβάνουν ένα προϊόν 

με πρόσθετη αξία στην ελάχιστη έκπτωση ενώ η «οικονομικοί 

πελάτες» την ελάχιστη δυνατή τιμή).  

 Επέκταση της πίστωσης  

Πολιτική 

προώθησης 

 Διατήρηση ή αύξηση των διαφημιστικών εξόδων  

 Διαφημιστικές ενέργειες που εξοικονομούν πόρους. Όπως η 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο, την 

κινητή τηλεφωνία κ.α.  
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 Έμφαση στην προώθηση πωλήσεων κυρίως δειγματοδιανομές, 

κουπόνια , προσφορές, επιπλέον ποσότητα.  

 Ενίσχυση του μεγέθους και της δύναμης των πωλήσεων με 

έμφαση στις πελατειακές σχέσεις και τους μακροχρόνιους και 

αποδοτικούς πελάτες.  

 Εξειδικευμένες εκδηλώσεις στα καταστήματα και εφαρμογή 

προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστότητας των πελατών  

 Διαφήμιση βάση του κύκλου ζωής του προϊόντος  

 Συνεργατικές διαφημίσεις με εταιρίες και μάρκες που δεν 

είναι ανταγωνιστικές 

 Επένδυση στις δημόσιες σχέσεις  

 Αναδιάρθρωση του επικοινωνιακού μηνύματος σύμφωνα με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την 

αντιλαμβανόμενη αξία, την κοινωνική αλλαγή. Περισσότερο 

λογικές και λιγότερο διαφημίσεις εντυπωσιασμού και 

συναισθηματικής φόρτισης. 

Πολιτική 

Διανομής 

 Αποφυγή των καναλιών με τις χαμηλότερες τιμές (μπορεί να 

θίξει την εικόνα της μάρκας) και επικέντρωση στο κανάλι που 

προσφέρει τα περισσότερα κίνητρα και αποδόσεις. 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων με στόχο την παροχή 

επιπρόσθετης αξίας στον καταναλωτή 

 Συνέργειες με συναφείς κλάδους  

 Σωστή διαχείριση του χώρου με μείωση των αποθηκών και 

αύξηση της εξυπηρέτησης των πελατών ανά τετραγωνικό 

μέτρο. 

 Καινοτόμες διαδικασίες και γρήγορες παραδόσεις 

 Επικέντρωση σε εκπτωτικά καταστήματα και χονδρικής 

πώλησης.  

 Χρήση εναλλακτικών καναλιών (π.χ online πωλήσεις)  
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Κεφάλαιο 5.  Συμπεράσματα 

Το κίνητρο της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι να βοηθήσει στη καλύτερη 

κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της διαδικασίας αγοραστικής 

απόφασης, των αλλαγών που αυτές υφίστανται σε περιόδους πίεσης και οικονομικών 

αναταραχών και να παρουσιάσει στρατηγικές μάρκετινγκ και μίγματος μάρκετινγκ 

προς αντιμετώπιση των νέων δεδομένων. 

Η κρίση δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αρχικά, αλλάζουν οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών και νέα πρότυπα εμφανίζονται. Οι παράγοντες που 

ενισχύουν τη κατανάλωση, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα, η ασφάλεια για το 

μέλλον, η εμπιστοσύνη στην αγορά και στην οικονομία αλλά και ο τρόπος ζωής, 

αλλάζουν αρνητικά και ωθούν τους καταναλωτές ενδεχομένως σε μια μόνιμη αλλαγή 

της συμπεριφοράς τους. Ως αποτέλεσμα, ο καταναλωτής εμφανίζεται με στάση 

δυσπιστίας και σκεπτικισμού απέναντι στα μηνύματα των επιχειρήσεων. Μειώνει ή 

αναβάλει τις αγορές του. Ακόμα και ο καταναλωτής που διατηρεί σταθερό το επίπεδο 

των αγορών του κατά τη κρίση γίνεται περισσότερο επιλεκτικός και λιγότερο 

επιδεικτικός. Αλλάζει τις προτεραιότητες του ή υποκαθιστά προϊόντα με διαφορετικά 

κριτήρια ταξινόμησης με αποτέλεσμα διάφορες κατηγορίες προϊόντων να υφίστανται 

αλλαγές. Υπολογίζοντας και αξιολογώντας το εισόδημα, προσπαθεί να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του με πιο έξυπνες λύσεις προσέχοντας συγχρόνως περισσότερο τις τιμές, 

στρέφεται σε πιο οικονομικά προϊόντα, διατηρώντας όμως υψηλές τις απαιτήσεις του 

για ποιότητα. Χάνει την αφοσίωση του σε συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα και 

συμβιβάζεται με εναλλακτικές λύσεις όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα 

προϊόντα που προσφέρουν προσιτές λύσεις συνδυάζοντας ποιότητα με χαμηλό 

κόστος (value-for-money) βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων του 

παραγκωνίζοντας καθιερωμένες επωνυμίες και προϊόντα που βασίζονται στην εικόνα. 

Στρέφεται προς εκπτωτικά καταστήματα τα οποία τον προσελκύουν και τον 

κερδίζουν με τις συχνές ειδικές προσφορές. Περιορίζει τις παρορμητικές αγορές και 

παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον για τη συμμέτοχη του στην αγοραστική 

διαδικασία αφιερώνοντας παραπάνω χρόνο και συλλέγοντας πληροφορίες κυρίως από 

κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες αξιολόγησης προϊόντων. Για τις αγορές του, 
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βασίζεται περισσότερο στον εαυτό του και στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον 

και πολύ λιγότερο σε άλλες ομάδες αναφοράς. Αν και ο πράσινος καταναλωτισμός 

έχει επιβραδυνθεί, το ενδιαφέρον για την αειφορία και τη βιωσιμότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένο στη νοοτροπία του. Ο 

νέος τύπος καταναλωτή που σταδιακά διαμορφώνεται, χαρακτηρίζεται από 

ωριμότητα, από επιθυμία για μια πιο υγιεινή και λιγότερο σπάταλη ζωή, αλλάζει με 

ευκολία τα προϊόντα αλλά οι επιλογές του είναι λιτές και με αξία. 

Από τα σημαντικότερα προβλήματα του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης είναι η χαμηλή ζήτηση που αντανακλάται στις χαμηλές 

πωλήσεις. Η σπασμωδική και σχεδόν παρορμητική αντίδραση των επιχειρήσεων είναι 

η μείωση των δαπανών ως μια βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση προκειμένου να 

διατηρηθεί η ρευστότητα. Μια από τις πρώτες δαπάνες που περιστέλλονται είναι αυτή 

του μάρκετινγκ. Ωστόσο οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι εταιρίες 

πρέπει να αντιμετωπίσουν την ύφεση όχι ως απειλή αλλά ως ευκαιρία, να δουν πέρα 

από τις χαμηλές τιμές και τη μείωση του κόστους, να αντιμετωπίσουν το μάρκετινγκ 

ως επένδυση και όχι ως δαπάνη και να αναζητήσουν νέα μοντέλα μάρκετινγκ 

ευθυγραμμισμένα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς που έχει αλλάξει. Η επένδυση 

στο μάρκετινγκ έχει εμφανή οικονομικά αποτελέσματα τόσο κατά την περίοδο της 

κρίσης αλλά και κατά την περίοδο της ανάκαμψης, δίνοντας τη δυνατότητα 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα. Επίσης, σε περιόδους ύφεσης 

πρέπει να μην παραβλέπεται το γεγονός ότι η βασική πηγή εσόδων είναι οι πελάτες 

και η ικανοποίηση και διατήρηση τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εργασία και τη μελέτη των άρθρων που επιλέχθηκαν, 

προκειμένου οι εταιρίες να ανταποκριθούν στο νέο καταναλωτικό πρότυπο και στις 

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες θα πρέπει να δώσουν κυρίως έμφαση στα 

παρακάτω: 

 Στην έρευνα αγοράς: Οι καταναλωτές στη κρίση μπορεί εύκολα όπως 

αναφέρθηκε να αλλάζουν προτιμήσεις, να διαμορφώνουν νέες 

προτεραιότητες, να προτιμούν προσφορές και εκπτώσεις. Επίσης η αντίληψη 

των καταναλωτών για την αξία υφίσταται σημαντική αλλαγή και ο πυρήνας 

πια είναι τα οφέλη που αποκομίζονται από την αγορά των προϊόντων. Η 

γνώση για τις απόψεις, συνήθειες και συμπεριφορές των καταναλωτών είναι 
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απαραίτητη για να μπορέσει η επιχείρηση να αντιδράσει έγκαιρα και να 

εντοπίσει ευκαιρίες. Παράλληλα με τη μελέτη του ανταγωνισμού οι εταιρίες 

μπορούν να επανατοποθετηθούν ή να στοχεύσουν σε νέες πιο συμφέρουσες 

αγορές ή τμήματα αγορών. Οι εξαγωγές, οι εξαγορές αλλά και οι συνεργασίες 

και η δικτύωση με εταιρίες και παράγοντες του εξωτερικού όπου μπορεί οι 

επιπτώσεις της κρίσης να μην είναι το ίδιο έντονες, φαίνεται να είναι μια λύση 

για την αύξηση των πωλήσεων αλλά και την απόκτηση πόρων, τεχνογνωσίας 

και καινοτομίας. 

 Στη διαφοροποίηση: Καινοτομία βασισμένη στη διαφοροποίηση και στο 

χαμηλό κόστος, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από τη τεχνολογία και 

την Ε&Α. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν ένταση στην 

Ε&Α λόγω κόστους, η διαφοροποίηση μπορεί να προέλθει από την 

εξυπηρέτηση, από τη δημιουργικότητα και τις ιδέες που προκύπτουν μέσω 

των πελατών, της αγοράς αλλά και των εργαζομένων, από τις συνέργειες και 

τη δικτύωση, από τη «πράσινη ανάπτυξη». Η διαφοροποίηση θα πρέπει να 

είναι προσανατολισμένη προς τον καταναλωτή και να του προσφέρει υψηλή 

ωφέλεια. 

 Στη διαμόρφωση των τιμών: Η μείωση της τιμής μπορεί να αυξήσει το 

μερίδιο αγοράς, αλλά μειώνει τα περιθώρια κέρδους και σε συνδυασμό με το 

αυξημένο κόστος εισροών σε περιόδους κρίσης μπορεί να φέρει αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα. Οι μάρκες που στρατηγικά τοποθετούνται ως 

χαμηλού κόστους θα μπορούσαν να εστιάσουν στη χαμηλή τιμή. Οι 

καταναλωτές αναζητούν τα φθηνά προϊόντα, όπως και εκείνα της ιδιωτικής 

ετικέτας που στην ύφεση παρουσιάζουν άνοδο. Ωστόσο, αναζητούν και σε 

αυτά τη ποιότητα και τη διαφοροποίηση. Φθηνά και διαφοροποιημένα 

προϊόντα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα κατά τη διάρκεια της ύφεσης αλλά 

και μακροπρόθεσμα στην ανάκαμψη. Τα διαφοροποιημένα προϊόντα έχουν να 

αντιμετωπίσουν την υψηλή απαίτηση των καταναλωτών για χαμηλές τιμές γι' 

αυτό και τονίζουν την υπεροχή τους σε ποιότητα ή συγκρίνουν τα προϊόντα 

τους με πιο ακριβά προϊόντα. Για τα προϊόντα αυτά, η έκπτωση στη ποιότητα 

με στόχο την επίτευξη χαμηλής τιμής δεν είναι επιλογή. Και μόνο η μείωση 

της τιμής μπορεί να πλήξει την εικόνα της επώνυμης μάρκας και να 
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δημιουργήσει προβλήματα στη περίοδο ανάκαμψης με την επαναφορά της 

τιμής στα αρχικά επίπεδα. Η τιμολόγηση σε σχέση με τα οφέλη που παρέχει 

το προϊόν στον καταναλωτή (value for money) και βάσει των στόχων της 

επιχείρησης αναδεικνύεται ιδανική. 

 Στην αξιολόγηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου: Τα αδύναμα προϊόντα 

πρέπει να αποσύρονται και οι μάρκες που έχουν τις καλύτερες αποδόσεις 

τώρα και προοπτικές στην ανάκαμψη, να ενισχύονται. Οι καταναλωτές 

αναζητούν αξία από τις αγορές τους. Έτσι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με 

προστιθέμενη αξία που δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης θα 

μπορούσαν να διατηρήσουν ή και να προσελκύσουν νέους πελάτες. Οι 

επιχειρήσεις που αύξησαν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους και 

ανέπτυξαν νέα προϊόντα μέσω της καινοτομίας στο σχεδιασμό και σε 

μεθόδους παραγωγής και βάσει των νέων απαιτήσεων των καταναλωτών 

παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα. Το κατάλληλο προϊόν, στη σωστή 

τιμή και ποιότητα, με την αντίστοιχη προβολή και προώθηση φαίνεται να 

επιτυγχάνει, ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθηκών. 

 Σε σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης με τους προμηθευτές, 

διανομείς, πελάτες: Οι καλές σχέσεις και οι σωστές επιλογές συνεργατών, 

επιτρέπουν καλύτερη διαπραγμάτευση, καλύτερους όρους πληρωμής, μείωση 

εξόδων, ελάττωση αστοχιών και προβλημάτων και κυρίως δημιουργεί αξία 

στο τελικό καταναλωτή. Στην ύφεση, ειδικά για τις εταιρίες που επενδύουν 

στην παραγωγή, στη δημιουργία νέων προϊόντων και σε νέες αγορές, οι 

σχέσεις και οι δυνατότητες των προμηθευτών και των διανομέων της, 

δημιουργούν της προϋποθέσεις επιτυχίας της. Αν και λόγω των δύσκολων 

οικονομικών συγκυριών οι προμηθευτές και διανομείς που βλέπουν τα 

περιθώρια κέρδους τους να συρρικνώνονται είναι πιο πρόθυμοι να 

επανεξετάσουν όρους και συνεργασίες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

προσεκτικές γιατί οποιαδήποτε απόφαση επέκτασης ή συρρίκνωσης του 

καναλιού, επηρεάζει τις σχέσεις και τις ισορροπίες σε όλο το κανάλι και 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εικόνα του μάρκας. Η ανταλλαγή βιωματικών 

πληροφοριών και η στήριξη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών θα αποτελεί 

ζητούμενο για την ύφεση αλλά και για τη περίοδο της ανάκαμψης. 
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 Στη διαφήμιση και προώθηση: Οι δαπάνες επικοινωνίας και διαφήμισης 

είναι από τις πρώτες που περικόπτονται, λόγω μειωμένης ζήτησης. Πολλές 

έρευνες όμως έδειξαν ότι οι εταιρίες που αύξησαν ή κράτησαν σταθερά τα 

έξοδα διαφήμισης κατά τη περίοδο της κρίσης, κέρδισαν σε όρους πωλήσεων, 

κερδοφορίας και μεριδίου αγοράς ενώ αντίθετα όσες τα μείωσαν, εμφάνισαν 

κέρδη τα οποία έχασαν στη περίοδο της ανάκαμψης. Η διαφήμιση σε περίοδο 

κρίσης είναι πολύ φθηνότερη, οι διαφημιστικές πιο δημιουργικές και οι 

εταιρίες που επενδύουν σε αυτή, κερδίζουν σε μερίδιο αναγνώρισης πολύ 

περισσότερο από το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές μπορεί να μειώσουν τις δικές 

τους κινήσεις επικοινωνίας. Η περικοπή των κονδυλίων διαφήμισης και 

επικοινωνίας μπορεί επίσης να αυξήσει την επιφυλακτικότητα τόσο των 

πελατών όσο και τον συνεργατών απέναντι στη κατάσταση και τη πορεία της 

επιχείρησης και των προϊόντων της. Η κρίση επιβάλει τον επαναπροσδιορισμό 

των μηνυμάτων, εφόσον οι καταναλωτές διαφοροποιούν τα κριτήρια των 

αγορών τους και οι εταιρίες πρέπει να κάμψουν τα εμπόδια που γενικά 

δημιουργούνται. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο, το άμεσο 

μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις εκτός από οικονομικότερες ενέργειες, 

παρουσιάζονται και ιδιαίτερα αποδοτικές. Οι προωθητικές ενέργειες με τη 

χρήση ιδιαίτερα των δειγματοδιανομών και κουπονιών, αυξάνει τη μειωμένη 

ζήτηση και τις πωλήσεις. Με τη χρήση δε νέων τεχνολογιών (κινητά, email, 

ταμειακές μηχανές) μπορεί να γίνονται πιο προσαρμοσμένα και στοχευόμενα 

σε συγκεκριμένους αποδέκτες. 

 Στις σχέσεις με τους πελάτες: Η εστίαση στους καλύτερους πελάτες έχει 

μεγαλύτερη συνολική απόδοση, γι’ αυτό ειδικά σε περιόδους ύφεσης η 

αναγνώριση και επικέντρωση στους πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες 

πρέπει να είναι προτεραιότητα. Γενικότερα, βαθύτερες άμεσες και διαρκείς 

σχέσεις με μακροχρόνιους και αποδοτικούς πελάτες, αυξάνει τις πωλήσεις, τα 

κέρδη και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπλέον, κοστίζει περισσότερο η 

ανεύρεση νέων πελατών από τη διαχείριση των ήδη υπαρχόντων. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υφέσεις αποτελούν μια δύσκολη περίοδο για τις 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται ως απειλή. Όπως φάνηκε από τη 

συγκεκριμένη μελέτη, ακόμα και σε περίοδο ύφεσης, το προσεκτικά μελετημένο 

μάρκετινγκ μπορεί να αδράξει τις νέες ευκαιρίες που αναδύονται στις δύσκολες 
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εποχές και προσαρμοσμένο στις νέες καταναλωτικές αξίες και πρότυπα μπορεί να 

παρέχει στρατηγικές και τακτικές ιδιαίτερα ευεργετικές για την επιχείρηση. Οι 

βασικές αρχές του, δηλαδή η κατανόηση της αγοράς, των αναγκών και επιθυμιών των 

πελατών, ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής που παρέχει αξία στον πελάτη και η 

ανάπτυξη αποδοτικών σχέσεων μαζί τους δημιουργούν τη βάση για την επιβίωση σε 

περιόδους ύφεσης. 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς, εφόσον συμπεριέλαβε άρθρα 

που αντιμετώπισαν τις υφέσεις κάτω από διαφορετικές προοπτικές και δεν ήταν 

επικεντρωμένη σε κάποια χώρα, ιδιαίτερο κλάδο ή μέγεθος επιχειρήσεων που μπορεί 

να επηρεάζονται διαφορετικά από τις κρίσεις. 
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