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Περίληψη  

  

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές μεταβάλλουν την 

αγοραστική τους συμπεριφορά προκειμένου να επιβιώσουν. Ο κύριος ερευνητικός 

στόχος της παρούσας είναι η διερεύνηση αλλαγών στη συμπεριφορά καταναλωτή 

λόγω της οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα διερευνούνται παράγοντες που αφορούν 

την κατανάλωση, την ανάγκη για επιπλέον πληροφόρηση, την πιστότητα στη μάρκα 

καθώς και την πιθανή ύπαρξη εθνοκεντρικών τάσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο βασίστηκε η έρευνα περιλαμβάνει τη μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή 

από δευτερογενής πηγές και έρευνες που διενεργήθηκαν σε χώρες που βίωσαν την 

οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια οι κυριότερες εμφανιζόμενες τάσεις μετατράπηκαν 

σε ερωτήματα της πρωτογενούς έρευνας της παρούσας. Η οικονομική ύφεση 

επηρέασε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ο οποίος προκειμένου να 

ανταποκριθεί και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές, μείωσε σημαντικά το επίπεδο της 

κατανάλωσης, στράφηκε στα βασικά αγαθά, εναλλάσσει συχνά τις μάρκες που 

επιλέγει, αναζητά πληροφόρηση και επιλέγει εγχώρια αγαθά για να στηρίξει την 

εθνική οικονομία. Η ύφεση λοιπόν δημιούργησε ένα νέο είδος καταναλωτή που 

λειτουργεί ορθολογικά στη λήψη της αγοραστικής απόφασης. Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται στην παρούσα έρευνα, μπορεί να φανούν χρήσιμες για θεωρητικούς 

στον τομέα του Μάρκετινγκ και για εταιρείες που προσπαθούν να προσαρμοστούν 

στο νέο περιβάλλον.   
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Abstract 

In times of economic recession consumers are changing their purchasing 

behavior in order to survive. The main objective of this research is to investigate 

changes in consumer behavior due to the recession. In particular to explore factors 

related to consumption, need for information, brand loyalty and ethnocentrism. The 

theoretical framework in which the research was based includes the study of 

consumer behavior from secondary sources and researches conducted in countries that 

have experienced economic downturn. The main trends have been turned to questions 

of the primary research. The recession have effected a substantial part of the 

population which they reduce their level of consumption, turn to basic products and 

commodities, switch brands, seek for information and select domestic goods in order 

to help national economy. Recession created a new type of consumer which is more 

rational in purchasing decision. This study can be useful for researchers in the field of 

Marketing and for companies trying to adjust to the new environment.  
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, για την 

απόκτηση διπλώματος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εργασία αποσκοπεί 

στη μελέτη και καταγραφή της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στη συμπεριφορά 

καταναλωτή, τόσο σε εθνικό όσο και σε  διεθνές επίπεδο. 

Το πρώτο μέρος της περιλαμβάνει τη μεθοδολογία έρευνας, τον γενικό και 

τους ειδικούς στόχους. Ο κύριος σκοπός της παρούσας είναι η διερεύνηση πιθανών 

αλλαγών στη συμπεριφορά καταναλωτή λόγω της οικονομικής ύφεσης. Ενώ 

παράλληλα, ερευνούνται και στόχοι όπως η επιρροή της ύφεσης στην κατανάλωση, 

στην πιστότητα των καταναλωτών στη μάρκα, στην αναζήτηση πληροφόρησης, 

καθώς και στην πιθανή ύπαρξη εθνοκεντρικών τάσεων. Το δεύτερο μέρος της αφορά 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την καταγραφή των κυρίαρχων τάσεων, που 

εμφανίστηκαν και μετέβαλλαν το τοπίο της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το τρίτο 

μέρος, περιγράφει και αναλύει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, η οποία 

διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, που απεστάλη ηλεκτρονικά 

στους ερωτώμενους το Δεκέμβριο του 2014 μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής λίστας. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι δευτερογενείς πηγές της έρευνας με τη μορφή της 

βιβλιογραφίας και στο τέλος της παρούσας, προσαρτείται παράρτημα, που 

περιλαμβάνει όλους τους πίνακες της στατιστικής ανάλυσης καθώς και αντίγραφο 

του ερωτηματολογίου της έρευνας.  
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1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1 Συμπεριφορά καταναλωτή 

 

Η συμπεριφορά καταναλωτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία 

έρευνας στον τομέα του Μάρκετινγκ. Αναφέρεται στην αγοραστική συμπεριφορά 

των τελικών καταναλωτών, ιδιωτών και νοικοκυριών οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα 

και υπηρεσίες για προσωπική κατανάλωση (Armstrong & Kotler, 2009, p.215; 

Bearden, et al, 2007; Blythe, 2009; Lancaster and Massingham, 2011). Αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν πως να χρησιμοποιούν τα εισοδήματά 

τους, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών 

(Solomon, 2008; Black, et al, 2013). Το αντικείμενο μελέτης της συμπεριφοράς 

καταναλωτή, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αυτός λαμβάνει αποφάσεις, καθώς 

και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λήψης αυτών των αποφάσεων 

(Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2003, p.19). Η συμπεριφορά καταναλωτή (Perner, 

2008) περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες που ενεργούνται από άτομα 

ομάδες ή οργανισμούς για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που θα 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτών. «Η αγοραστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως 

ένα πολύπλοκο φαινόμενο διότι αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα προ και μετα-

αγοραστικών δραστηριοτήτων» (Hansen, 2004, p.4).  

Στη βιβλιογραφία (Arnould, 2002, p172; East,1997, p.183; Foxall and 

Goldsmith, 1994; Wells and Prensky, 1997; Σιώμκος, 2010) διακρίνονται τέσσερα 

επίπεδα της διαδικασίας της αγοραστικής απόφασης τα οποία διαφοροποιούνται 

μεταξύ τους βάση της συχνότητας συμβάντος, του ρίσκου και της πολυπλοκότητας 

της απόφασης. Τα επίπεδα αυτά αναφορικά είναι η προγραμματισμένη συμπεριφορά 

(ή συνήθεια), η αγοραστική συμπεριφορά περιορισμένης λήψης απόφασης, η 

εκτεταμένη λήψης απόφασης αγοραστική συμπεριφορά και η παρορμητική 

αγοραστική συμπεριφορά.  
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1.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά καταναλωτή 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά καταναλωτή αποτελούνται 

από κοινωνικά, προσωπικά, ψυχολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (Armstrong 

& Kotler, 2009; Nilesh, 2013; Mansoor & Jalal, 2011; Μπάλτας και 

Παπασταθοπούλου, 2003). Η αγοραστική συμπεριφορά συνήθως εξαρτάται και 

επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (Mansoor and Jalal, 2011) όπως το 

εισόδημα, τα δημογραφικά, τα κοινωνικά καθώς και από πολιτισμικούς παράγοντες. 

Εκτός από τους παραπάνω εσωτερικούς παράγοντες υπάρχουν και οι εξωτερικοί 

παράγοντες της περίστασης  που περικλείουν το περιβάλλον όπως αναφέρονται και 

στη βιβλιογραφία. Ο Nilesh, 2013 διαχωρίζει τους παράγοντες σε εξωτερικούς, 

κουλτούρας και υποκουλτούρας, κοινωνικής τάξης/ομάδας, οικογενειακές ή 

διαπροσωπικές επιδράσεις και στις άλλες που περικλείουν το γεωγραφικό, πολιτικό, 

θρησκευτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η πεποίθηση, ότι άνθρωποι που   

γεννήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο εμφανίζουν τις ίδιες στάσεις και συμπεριφορές, 

λόγω του ότι η συμπεριφορά τους διαμορφώθηκε στο ίδιο περιβάλλον (Yeomans and 

Johnston, 2009) κατέληξε στο διαχωρισμό των καταναλωτών σε κατηγορίες εποχών 

όπως Baby Boomers, Generation X, Generation Y κ.τ.λ. (Yeomans and Johnston, 

2009; Mowen and Minor, 2009; Solomon, et al, 2006). Η ηλικιακή κατανομή των 

καταναλωτών με βάση την κατανομή του εισοδήματός τους είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Τα άτομα ηλικίας 30-45 

ενδιαφέρονται για την απόκτηση μιας κατοικίας, τα άτομα ηλικίας 45-55 κατανέμουν 

το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τροφή ένδυση και άλλες υπηρεσίες 

ενώ άτομα μεγαλύτερα των 60 ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους 

για αναψυχή και υγειονομική περίθαλψη (Manciu, 2012). Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται επίσης, ότι η καταναλωτική συμπεριφορά (Lysonski, et al, 2003) 

σχετίζεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη και τα επίπεδα του πληθωρισμού. Στην 

παρούσα θα μελετηθεί η επίδραση του οικονομικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά 

καταναλωτή.  
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1.2  Αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή λόγω της οικονομικής κρίσης 

 

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, η προ-ύφεσης καταναλωτική 

συμπεριφορά   είχε διαμορφωθεί από την σχεδόν δεκαπενταετή οικονομική ευημερία. 

Την δεκαετία 1995-2005 το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών αυξήθηκε κατά 

ένα τρίτο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μικρότερο 

βαθμό στη Δανία, Σουηδία, Γερμανία και Ιαπωνία. (World Bank, 2014) Το τοπίο 

αυτό είχε σημαντική επίδραση στους καταναλωτές οι οποίοι πλέον άρχισαν να 

καταναλώνουν σε υψηλό βαθμό και να ενδιαφέρονται για προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας και ποιότητας, για gadgets, για τη διασκέδαση τους,  με αποτέλεσμα να 

αναδυθούν νέες αγορές και προϊόντα για να  τους ικανοποιήσουν.  

Η εμφάνιση της ύφεσης άλλαξε το περιβάλλον και την καταναλωτική 

συμπεριφορά. Μάλιστα, η οικονομική κρίση του 2009 έπληξε την Ευρώπη και την 

Κεντρική Ασία περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, καθώς η ανάκαμψη της 

οικονομίας ήταν βραδύτερη από ότι σε άλλες περιοχές (World Bank, 2014). Ο 

βαθμός με τον οποίο επηρεάζεται η καταναλωτική συμπεριφορά, εξαρτάται από τα 

αίτια, το βάθος και τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Η σύντομη και ρηχή ύφεση 

επιφέρει βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή, σε αντίθεση με τη 

βαθιά και μακράς διάρκειας ύφεση, που επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στην 

αγοραστική συμπεριφορά που συχνά διαμορφώνει νέες τάσεις και νοοτροπίες 

ολόκληρων ομάδων καταναλωτών. Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές αντιδρούν 

στην οικονομική ύφεση ξοδεύοντας λιγότερο (Mansoor and Jalal, 2011; Eppright, et 

al, 1998; Simon, et al, 2009; Easaw, et al, 2005; Curtin, 2003; Catana, 2013) και με το 

να είναι οικονομικότεροι και ορθολογικότεροι στις αγοραστικές επιλογές τους 

(Flatters and Willmott, 2009; Hill, et al, 1997). Η παγκόσμια ύφεση δημιούργησε ένα 

νέο χαρακτήρα καταναλωτή. Το σοφό καταναλωτή, ο οποίος είναι πιο συνετός στις 

αγοραστικές του αποφάσεις και λαμβάνει υπόψη του τις προοπτικές για  το μέλλον 

(Catana, 2013).  

Η περίοδος της ύφεσης είναι αγχωτική και αυξάνει την επιθυμία των 

καταναλωτών για απλότητα όπως στο λιανεμπόριο όπου προσφέρονται στους 

καταναλωτές περιορισμένες συλλογές ομοειδών προϊόντων, προϊόντα φιλικά προς το 

χρήστη, καθώς και η πληροφόρηση που απλοποιεί την επιλογή προϊόντων μέσω 
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ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων και κατατάξεων προϊόντων (Flatters and Willmott, 

2009). Οι καταναλωτές αγοράζουν διαφορετικά αγαθά, σε διαφορετικούς χρόνους και 

μέσα από διαφορετικά κανάλια σε σχέση με το παρελθόν. Η ανάπτυξη του 

στρατηγικού καταναλωτή είναι πλέον πραγματικότητα. Ο σύγχρονος καταναλωτής 

χρησιμοποιεί περισσότερο το διαδίκτυο, προκειμένου να αναζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες, προσφορές, απόψεις άλλων καταναλωτών και καλύτερες τιμές. 

Παρατηρητές του φαινομένου, ορίζουν ότι, αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά του 

καταναλωτή είναι θεμελιώδεις και διαχρονικές (Rowley,et al, 2011). Οι Amalia & 

Lonut, 2009, διαχωρίζουν τους καταναλωτές σε τέσσερις κατηγορίες με βάση πως 

αντιδρούν και συμπεριφέρονται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης έχοντας ως 

γνώμονα το αντιλαμβανόμενο ρίσκο. Έτσι λοιπόν, υποστηρίζουν ότι δεν είναι όλοι οι 

καταναλωτές ίδιοι και κατατάσσονται στους πανικόβλητους, στους συνετούς, τους 

ανήσυχους και τους ορθολογικούς όπου το επίπεδο του αντιλαμβανόμενου ρίσκου και 

η καταναλωτική συμπεριφορά με βάση το ρίσκο διαφέρουν.  

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, συνήθως κυριαρχεί η τάση προς τη 

λιτότητα. Οι περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στην εξοικονόμηση και 

νοιώθουν δυσαρέσκεια για την υπερβολική κατανάλωση, με αποτέλεσμα να 

αναζητούν οικονομικότερα προϊόντα, να  ανακυκλώνουν περισσότερο ακόμη και να 

αγοράζουν μεταχειρισμένα αγαθά. Οι καταναλωτές χαρακτηρίζονται από αστάθεια 

στις επιλογές τους και έντονη προθυμία εναλλαγής μιας μάρκας, όταν βρεθεί μια σε 

οικονομικότερη τιμή. Οι τάσεις που επιβραδύνονται λόγω της ύφεσης, είναι πράσινη 

κατανάλωση και η αναζήτηση ακραίων εμπειριών (Flatters and Willmott, 2009). 

Σύμφωνα με τους (Simon, et al, 2009; Mansoor and Jalal, 2011; Manciu, 2012), η 

ύφεση επέφερε τις ακόλουθες αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή. Αρχικά, οι 

καταναλωτές αντιμετωπίζουν το φόβο για το μέλλον με αποτέλεσμα, να είναι 

απρόθυμοι να καταναλώσουν με υψηλούς ρυθμούς, όπως συνήθιζαν παλιότερα. 

Επίσης, περιορίζουν σημαντικά τις αγορές μη βασικών αγαθών  και αναζητούν 

προϊόντα με υψηλή αξία και οφέλη από την πλευρά του κόστους. Οι καταναλωτές 

στρέφονται σε αγορές μικρότερων ποσοτήτων προϊόντων ή από την άλλη σε 

μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν οικονομικότερη τιμή με σκοπό να αποφύγουν 

επαναλαμβανόμενες αγορές (Mansoor and Jalal, 2011; Mihai, et al, 2010).  

 

 



14 

Η δομή κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της ύφεσης 

επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης και την ορθολογικότερη 

λήψη της αγοραστικής απόφασης (Bywalec, 2010; Sobczyk, 2013; Kiezel and 

Smyczek, 2011). Οι καταναλωτές, δαπανούν πλέον λιγότερα χρήματα, σε περιττά 

έξοδα, είναι πιο προσεκτικοί και δεν ξοδεύουν για προϊόντα που δεν καλύπτουν 

θεμελιώδης ανάγκες τους (Catana, 2013; Ang, et al, 2000). Επίσης, η καταναλωτική 

δαπάνη των νοικοκυριών, μειώνεται στο βαθμό που μειώνεται και το εισόδημα τους 

(McKenzie and Schargrodsky, 2011). Οι Quelch and Socz, 2009 αναφέρουν ότι οι 

καταναλωτές αποφασίζουν ορθολογικότερα εν καιρώ ύφεσης, προτιμώντας 

περισσότερα προϊόντα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αντικαθιστώντας κάποια 

προϊόντα με φθηνότερες εναλλακτικές (π.χ. αντικατάσταση του γεύματος σε 

εστιατόριο από κατεψυγμένο φαγητό στο σπίτι).  

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στις Η.Π.Α., το 72% των συμμετεχόντων 

δήλωσε ότι αναθεώρησε τις αγοραστικές του επιλογές και ότι οι χαμηλές τιμές έχουν 

ένα σημαντικό βαθμό επηρεασμού για τον τόπο που επιλέγουν να κάνουν τις αγορές 

τους (Research and Marketing, 2009). Στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 1929 (Great Depression), η κατανάλωση 

διαφοροποιήθηκε και προσανατολίστηκε από ακριβά είδη όπως κρέας, φρούτα και 

γάλα σε προϊόντα που είναι πιο προσιτά όπως ζυμαρικά και όσπρια (Poppendieck, 

1986).  Η οικονομική ύφεση οδηγεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών, στην 

αναζήτηση προϊόντων με χαμηλότερες τιμές δίνοντας μικρότερη έμφαση στην 

ποιότητα αυτών (Mansoor and Jalal, 2011; McKenzie and Schargrodsky, 2011; 

Badea, 2013). Οι καταναλωτές, πλέον ευαίσθητοι ως προς την τιμή, διενεργούν 

έρευνα πριν λάβουν την αγοραστική τους απόφαση έχοντας ως συμμάχους το 

διαδίκτυο, το W.O.M. καθώς και πλήθος εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης 

(Alioto, 2009; Mihai, et al, 2010; Catana, 2013; Onete, et al, 2010). Εμφανής είναι η 

εντατικοποίηση της διαδικτυακής έρευνας των καταναλωτών για την αναζήτηση 

καλύτερων τιμών και εκπτωτικών ενεργειών των εταιρειών (Mansoor and Jalal, 

2011).  

Ο Sobczyc, 2013 αναφέρει ότι ενώ οι καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να 

αλλάξουν τα επώνυμα προϊόντα που αγοράζουν συνήθως απλά τώρα επιλέγουν τα 

ίδια σε μικρότερες ποσότητες. Επίσης όταν πρόκειται για είδη πολυτελείας 

αντικαθιστούνται από τους καταναλωτές με παρόμοια χαμηλότερης τιμής. Πλέον ο 
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σημαντικότερος παράγοντας στη λήψη της αγοραστικής απόφασης είναι η σχέση 

τιμής ποιότητας  και όχι η δημοσιότητα της μάρκας που επιλέγουν (Manciu, 2012).  

Οι μακροχρόνιες επενδύσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω του 

ότι οι καταναλωτές σε αβέβαιους καιρούς διστάζουν να δεσμεύσουν τα χρήματα τους 

για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα. Η χαμηλή ρευστότητα των 

νοικοκυριών αυξάνει τη σημασία των όρων χρηματοδότησης και αποπληρωμής, των 

δοκιμαστικών περιόδων και των εγγυήσεων κυρίως για διαρκή αγαθά.  Έρευνες 

(Alioto, 2009) αναφέρουν ότι, οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια και μετά την ύφεση 

αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες σε μικρότερο βαθμό, διενεργούν τη προσωπική τους 

έρευνα πριν οποιαδήποτε αγορά και καθοδηγούνται κυρίως από την αξία που τους 

προσφέρει η μάρκα και την εκπτωτική πολιτική των καταστημάτων.  

Επίσης, η συμπεριφορά και οι αξίες τους προσανατολίζονται από την 

ατομικότητα του Εγώ στη συλλογικότητα του Εμείς. Σχετικά με την τα οικολογικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, η τάση φαίνεται να επιβραδύνθηκε κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής ύφεσης στις χώρες που βίωσαν την κρίση. Οι καταναλωτές, 

δεν είναι πλέον πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι επιπλέον για οικολογικό προϊόν εφόσον 

υπάρχει υποκατάστατο σε χαμηλότερη τιμή. Η επιβράδυνση αυτή αναμένεται να 

σταματήσει μετά την ύφεση (Flatters and Willmott, 2009). 

Μια ακόμη σημαντική τάση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης 

είναι η στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (SymphonyIRI, 2011; Baltas, 

et al, 2003 Perrin, 2004; ICAP, 2009; Veloutsou, et al, 2004).  Τα μερίδια αγοράς 

τους ξεπέρασαν αυτά των εθνικών μαρκών  και καταλαμβάνουν, στα περισσότερα 

καταστήματα λιανεμπορίου, το μεγαλύτερο χώρο στα ράφια. Οι καταναλωτές 

φαίνεται να τα εμπιστεύονται πλέον και να τα θεωρούν προϊόντα χαμηλής τιμής, με 

την καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας (Beatty and Senauer, 2012; Reyes, 2006; 

Tsoulos, 2000). Στο παρελθόν, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θεωρούνταν απλώς ως 

κάποια πολύ οικονομικά προϊόντα χαμηλής ποιότητας, ενώ σήμερα οι λιανοπωλητές 

προσφέρουν πιο ακριβά και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα με την επωνυμία του 

καταστήματός τους (Anselmsson, et al, 2008). Το χαμηλό επίπεδο διαθέσιμου 

εισοδήματος έστρεψε τους καταναλωτές στα προϊόντα με την επωνυμία του 

λιανεμπορικού καταστήματος (Catana, 2013).  
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Κατά τη διάρκεια της ύφεσης οι καταναλωτές στις Η.Π.Α. αλλά και στην 

Ευρώπη (Alioto, 2009; Mansoor and Jalal, 2011; Mihai, et al, 2010; Manciu, 2012; 

Romer, 1990; Badea, 2013) φαίνεται να καθυστερούν ή και να αναβάλουν για το 

μέλλον αγορές διαρκών αγαθών, προϊόντων τεχνολογίας, καθώς και αντικειμένων 

υψηλής αξίας. Η κατανάλωση   προϊόντων και υπηρεσιών πολυτελείας μειώθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό, ειδικά στη μεσαία κοινωνικοοικονομική τάξη ενώ, δεν φαίνεται 

να επηρεάστηκε ιδιαίτερα η κατανάλωση ειδών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας 

(Manciu, 2012). Το μερίδιο δαπανών για αγορά τροφίμων, αυξάνεται σε καιρούς 

ύφεσης και οι καταναλωτές ανακατανείμουν το διαθέσιμο εισόδημα που προορίζεται 

για διατροφή σε βασικά είδη αυτής (McKenzie and Schargrodsky, 2011). 

Παράλληλα, η κατανάλωση ειδών ρουχισμού και ημι-διαρκών προϊόντων μειώνεται. 

Οι καταναλωτές, σε καιρό ύφεσης, φαίνεται να αποφεύγουν τα μακροπρόθεσμα 

σχέδια, κάνοντας σχέδια και αγορές που αφορούν μόνο το κοντινό μέλλον, 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα και ελλείψεις βασικών αγαθών με προσωρινές λύσεις 

(Badea, 2013). Ο υψηλά ευαίσθητος στο ρίσκο καταναλωτής, που διακατέχεται από 

άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον, αναβάλλει μεγάλες αγορές και 

μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Θεωρεί ότι, πρέπει να πάρει το μέλλον στα χέρια του 

και ότι θα το επιτύχει με τις καταναλωτικές του επιλογές (Voinea and Philip, 2011).  

Γενικότερα οι στρατηγικές που ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να 

ανταποκριθούν στην οικονομική ύφεση είναι: η περισσότερο συγκριτική αξιολόγηση 

πριν την αγορά, η αναβολή αγορών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού κόστους, η 

έμφαση στη προϊοντική διάρκεια και  λειτουργικότητα, η αύξηση αγορών από 

εκπτωτικά καταστήματα, η εξοικονόμηση και η μετατροπή της τιμής ως βασικού 

παράγοντα της αγοραστικής απόφασης (Ang, Leong and Kotler, 2000). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφορές οδηγούμαστε στην υπόθεση: Η1: Η 

καθυστέρηση / αναβολή για το μέλλον αγορών διαρκών αγαθών σχετίζεται θετικά 

με την αβεβαιότητα που προκαλεί η οικονομική ύφεση.  
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1.3  Επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης σε διεθνές περιβάλλον 

 

Οι Beatty and Senauer, 2012 παρατηρούν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 

τη διάρκεια της ύφεσης  τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα εμφανίζουν υψηλότερο 

χρόνο προετοιμασίας φαγητού στο σπίτι, αύξηση του χρόνου αγορών τροφίμων, 

καθώς και μετακίνηση από τα εστιατόρια στα ταχυφαγεία (fast foods) αποτελέσματα 

που συμβαδίζουν με νοικοκυριά που επιζητούν  εξοικονόμηση πόρων με τον τρόπο 

αυτό (Aguiar and Hurst, 2005). Τα δύο πρώτα έτη της ύφεσης στις Ηνωμένες 

πολιτείες (Egol, et al, 2010) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της κατανάλωσης και 

αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών η οποία αναμένεται να συνεχιστεί, ακόμα και 

αν, η οικονομία ανακάμψει. Αντίστοιχα αποτελέσματα, παρουσιάζουν και μελέτες 

στη Ρουμανία (Catana, 2013). Γενικότερα παρατηρείται, συχνότερη η χρήση 

κουπονιών για την αγορά οποιουδήποτε είδους προϊόντος, καθώς και αύξηση της  

συχνότητας επισκέψεων στα καταστήματα, εξαιτίας της αναζήτησης προσφορών. Οι 

Ρουμάνοι καταναλωτές (Mihai, et al, 2010)  έχοντας την πεποίθηση ότι οι 

βιομηχανίες θα αυξάνουν συνεχόμενα τις τιμές βασικών αγαθών δηλώνουν ότι, 

τείνουν να είναι πιο προσεκτικοί με τις τιμές όταν επιλέγουν προϊόντα ή κατάστημα.  

Η νέα οικονομική πραγματικότητα αύξησε την αβεβαιότητα και τον πανικό 

στους καταναλωτές σε πολλές χώρες που βίωσαν την ύφεση. Η ανησυχία για την 

επαγγελματική κατάσταση των κατοίκων και ο φόβος απώλειας της εργασίας τους, 

μείωσε δραματικά τη διάθεση τους για αγορές ειδικά όταν αυτές αφορούσαν την 

αναψυχή και την διασκέδαση τους (Mansoor and Jalal, 2011).  Μάλιστα οι Stock and 

Schultz, 2011, αναφέρουν ότι η απροθυμία των καταναλωτών για αγορές εντείνεται 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, διότι επηρεάζεται από τους κοινωνικούς 

δεσμούς του καταναλωτή τόσο οικογενειακούς όσο και φιλικούς.  

Στην Ισπανία (Rosales and Perez, 2012) οι αλλαγές στη συμπεριφορά 

καταναλωτή αφορούν κυρίως τη μείωση κατανάλωσης, λόγω της μείωσης των 

επιπέδων αποδοχών και της γενικής ανασφάλειας. Μάλιστα το υψηλότερο ποσοστό 

των Ισπανών κατατάσσεται στην κατηγορία των πανικόβλητων καταναλωτών. Η 

αναζήτηση πληροφόρησης με στόχο την εξοικονόμηση κρίνεται αναγκαία για το 

μέσο νοικοκυριό στην Ισπανία και η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
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είναι έντονη. Επίσης, το 82% των πολιτών δηλώνει ότι ζει σε μια βαθιά ύφεση και το 

53% ότι έχει υποστεί αλλαγές στη συμπεριφορά και στον τρόπο ζωής τους λόγω της 

ύφεσης (Mansoor and Jalal, 2011).  

Στη Ρουμανία (Catana, 2013), τα αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης  ήταν 

υπαίτια για τη δημιουργία του «Σοφού Καταναλωτή» ο οποίος, λειτουργεί 

ορθολογικότερα, προετοιμάζεται για δύσκολους καιρούς και προνοεί, είναι καλύτερα 

ενημερωμένος, αναζητά ευκαιρίες και προσφορές, ανασχηματίζει  το lifestyle του 

προκειμένου να εξοικονομήσει (Badea, 2013) και έχει  υψηλότερες προσδοκίες από 

τους λιανοπωλητές. Η ύφεση (Mihai, et al, 2010; Badea, 2013) έχει επιφέρει 

αξιοσημείωτες αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή κυρίως, ενδυναμώνοντας την 

ανάγκη των πολιτών για οικονομική ασφάλεια και αυξάνοντας την απροθυμία 

ανάληψης κινδύνων καθώς και, τη σύνδεση με την οικογένεια. Οι καταναλωτές, 

ειδικά αυτοί με εισόδημα χαμηλότερο του μέσου όρου, επιλέγουν προϊόντα και 

κατάστημα με βάση την ποικιλία, την ευκολία και την εξοικονόμηση χρόνου. 

Αυξήθηκε ο έλεγχος αυθόρμητων αγορών και το μεγαλύτερο μέρος των Ρουμάνων 

αγοράζει πλέον μόνο τα βασικά αγαθά παρόλο που οι τιμές τους αυξήθηκαν. 

Επιλέγουν πλέον, από κάθε κατηγορία προϊόντων, τα  οικονομικότερα και δίνουν 

μεγάλη έμφαση στο μέγεθος της συσκευασίας, καθώς και στις εκπτωτικές και 

προωθητικές ενέργειες των πολυκαταστημάτων. Η καθιέρωση της λίστας για ψώνια 

εμφανίζεται σε κάθε νοικοκυριό, ενώ οι επισκέψεις στα καταστήματα είναι αυστηρά 

λειτουργικές. Παρόλα αυτά, οι Ρουμάνοι καταναλωτές φαίνεται να επενδύουν σε ότι 

αφορά τα παιδιά τους. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές με εισόδημα 

μεγαλύτερα του μέσου όρου, δεν φαίνεται να άλλαξαν δραματικά την καταναλωτική 

τους συμπεριφορά. Δεν βίωσαν την κρίση στον ίδιο βαθμό και το πεδίο που φαίνεται 

να επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό είναι το επίπεδο των καταθέσεων τους και οι 

αγορές διαρκών αγαθών.  

Σημαντική εμφανίζεται και η επιρροή της οικονομικής ύφεσης στην αύξηση 

της συχνότητας αγορών, καθώς και του χρόνου που διαθέτουν οι καταναλωτές για 

αγορές (McKenzie and Schargrodsky, 2011). Στην Αργεντινή για παράδειγμα 

παρουσιάστηκε αύξηση της τάξης του 7% στη συχνότητα αγορών ανά εβδομάδα με 

σκοπό την αγορά συγκεκριμένων ποσοτήτων αγαθών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το1/3 

των καταναλωτών αναφέρει ότι βιώνει μια όξυνση της οικονομικής του κατάστασης 

παράλληλα με την εργασιακή ανασφάλεια και την μείωση εμπιστοσύνης στην αγορά 
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ακινήτων. Ταυτόχρονα στην Ασία το 78% των πολιτών δήλωσε ότι βίωσε σε κάποιο 

βαθμό τη κρίση ιδίως άτομα της μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης και ηλικίας 19-

45 (Mansoor and Jalal, 2011). Στην Κίνα, φαίνεται να επλήγησαν σε μεγαλύτερο 

βαθμό, άτομα που κατοικούν σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και που εξαρτώνται 

άμεσα από το επίπεδο των εξαγωγών. Οι κυριότερες τάσεις (McKinsey, 2009) που 

αναπτύχθηκαν λόγω της κρίσης στην χώρα είναι η μείωση της κατανάλωσης και η 

απροθυμία των καταναλωτών να διαθέσουν χρήματα σε premium προϊόντα, η έντονη 

επιθυμία για πληροφόρηση, πριν την αγοραστική απόφαση από διάφορες πηγές όπως, 

με τη χρήση ιστοσελίδων αξιολόγησης προϊόντων, η μετατόπιση από τη μάρκα στην 

αξία με έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ποιότητα και στη ποικιλία των προϊόντων, 

καθώς και η αλλαγή στο κανάλι επιλογής των αγορών (από τα πολυκαταστήματα και 

τα brand exclusive stores στα supermarkets, Hypermarkets και στα digital stores).  Το 

86% των Ιαπώνων καταναλωτών δηλώνει ότι, βιώνει έντονα την ύφεση και μάλιστα 

ένας στους τρεις αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις και στην εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών του νοικοκυριού του. 

Επιπλέον, ποσοστό της τάξης του 57% θεωρεί ότι έχει μεταβάλλει το lifestyle του και 

ότι επαναξιολογεί τον τρόπο που προσεγγίζει την κατανάλωση καθώς και τον τύπο 

του καταστήματος όπου πραγματοποιεί τις αγορές του (Research & Markets, 2009).  

Στην Ιαπωνία το 1/3 των καταναλωτών δηλώνει ότι απορρίπτει τις αγαπημένες του 

επώνυμες μάρκες προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα (Mansoor and Jalal, 2011; 

Research & Markets, 2009). Στα Αραβικά Εμιράτα η κατάσταση είναι διαφορετική, 

αφού οι επώνυμες μάρκες έχουν καταστεί σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου 

ζωής των καταναλωτών με υψηλό εισόδημα, όπου αντικατοπτρίζουν την κοινωνική 

τους θέση (Mansoor and Jalal, 2011).  

 Η Ασιατική κρίση του 1997 παρουσίασε παρόμοιες αντιδράσεις 

καταναλωτών (Ang, et al, 2000) με κυρίαρχες τη συγκριτική αξιολόγηση πριν την 

αγορά, τη καθυστέρηση αγορών ακριβών και διαρκών προϊόντων, την έμφαση στην 

αντοχή και τη λειτουργικότητα, τη στροφή σε φθηνότερες και τοπικές μάρκες, την 

πληροφόρηση και την προτίμηση στα εκπτωτικά καταστήματα λιανεμπορίου. 

Παρόμοιες ήταν (Dong-Hun, 2009) και οι τάσεις που εμφανίστηκαν στην Κορέα με 

κάποιες διαφοροποιήσεις. Ενώ λοιπόν, αναφέρονται ως κυρίαρχες τάσεις η 

σταθερότητα και η αρμονία, εμφανίζεται αυξημένη προτίμηση σε retro προϊόντα που 

θυμίζουν ευτυχισμένες εποχές καθώς και σε πολυτελή αγαθά που είναι προσιτά σε 
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λίγους. Παράλληλα, η καριέρα και η εκπαίδευση αποτελούν βασική προτεραιότητα 

και καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό εξόδων.  

Στη Σλοβενία, το 2009, διενεργήθηκε έρευνα (Trzenjski, 2009) σχετικά με τις 

αντιλήψεις και αντιδράσεις των καταναλωτών στην ύφεση. Οι Σλοβένοι καταναλωτές 

που βίωσαν την επίδραση της κρίσης στην καθημερινή τους ζωής ξεπερνά το 63%  

και περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι, μείωσαν δραματικά τις αγορές τους 

το τελευταίο διάστημα. Η μείωση στη κατανάλωση ποικίλει ανάλογα την κατηγορία 

προϊόντος, με τις σημαντικότερες που επλήγησαν σε βαθμό 40% ο τουρισμός και η 

αναψυχή, τα διαρκή αγαθά, ο ρουχισμός και τα σπορ ενώ σε μικρότερο βαθμό τα 

καλλυντικά (30%), η κινητή τηλεφωνία (28%), οι μεταφορές (26%), τα τρόφιμα 

(24%) και η εκπαίδευση (23%). Ανεπαίσθητη μείωση κατανάλωσης, σημείωσαν η 

υγεία (14%) και η ασφάλεια (11%). Στη Σλοβακία, οι αρνητικές προσδοκίες των 

καταναλωτών, καθώς και η αβεβαιότητα για το μέλλον, επέφεραν τις ακόλουθες 

τάσεις στη συμπεριφορά τους. Αρχικά μειώθηκε η κατανάλωση στο 72% του 

πληθυσμού με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο. Οι 

δαπάνες για μη αναγκαία αγαθά μειώθηκε σημαντικά και η τιμή, έγινε ο κύριος 

παράγοντας στη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης. Επιπροσθέτως, 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της χρήσης εκπτωτικών κουπονιών, με παράλληλη 

αύξηση της επίδρασης των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών. Οι 

Σλοβάκοι καταναλωτές φαίνεται να αναβάλλουν επ’ άπειρον τις αγορές διαρκών 

αγαθών, ενώ οι υπόλοιπες αγορές τους βασίζονται κυρίως σε ορθολογικές αποφάσεις. 

Αξιοσημείωτη είναι, η συμπεριφορά αναφορικά με την πιστότητα στη μάρκα εφόσον 

μόλις το 29% δηλώνει ότι παραμένει πιστό (Deloitte, 2009; Simon, 2009; Amalia & 

Ionut, 2009; Cheben & Hudackova, 2010). 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στις βαλκανικές 

χώρες (Mrkun, 2009) κρίνοντας τους Σέρβους καταναλωτές, ως τους σε μεγαλύτερο 

βαθμό επηρεασμένους από την οικονομική ύφεση, ενώ οι κατηγορίες αγαθών που 

επηρεάστηκαν περισσότερο είναι οι τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, οικιακός εξοπλισμός, 

οι μεταφορές και τα εστιατόρια. Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορίες που επλήγησαν 

σε μικρότερο βαθμό είναι τα προϊόντα προσωπικής ικανοποίησης (καφές, τσιγάρα), η 

εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας.  
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Στην Πολωνία, οι απόρροιες της οικονομικής κρίσης διαφαίνονται στα 

επίπεδα και στο ύφος της κατανάλωσης, εφόσον μετατράπηκε σε λιγότερο 

επιδεικτική, πιο προσεκτική και ισορροπημένη. Η αύξηση της κατανάλωσης 

τροφίμων με την παράλληλη μείωση άλλων ειδών όπως ρουχισμού, προϊόντων 

αναψυχής και οινοπνευματωδών είναι η βασικότερη τάση που παρατηρείται. Σχεδόν 

το 30% του πληθυσμού επιλέγει φθηνότερα προϊόντα και τρόφιμα προκειμένου να 

εξοικονομήσει και το 64% αναβάλλει κάθε αγορά διαρκών αγαθών (Bombol, 2011; 

Janos- Kreslo, 2009).  Οι Ολλανδοί καταναλωτές (Mubarik, 2010), είναι πιο 

συνειδητοποιημένοι λόγω της ύφεσης σχετικά με το επίπεδο κατανάλωσης προϊόντων 

και υπηρεσιών. Επιλέγουν μόνο τα απαραίτητα αγαθά και αποφεύγουν τα είδη 

πολυτελείας, ενώ παράλληλα έντονη είναι και η στροφή από ακριβότερα σε 

οικονομικότερα προϊόντα. Τέλος, σημαντικό είναι το ποσοστό των Ολλανδών 

καταναλωτών που στρέφεται στην αποταμίευση ως εναλλακτική εξασφάλισης για το 

μέλλον. 
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Διάγραμμα 1 . Η εξέλιξη στις καταναλωτικές δαπάνες των κρατών μελών της Ε.Ε. τα έτη 2000-

2013. Πηγή: Eurostat. 

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να δούμε μεταβαλλόμενες εξελίξεις 

στις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Έτσι, η συνολική κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε 2,2% 

κατά το έτος 2009 σε σύγκριση με το 2008. Πλήττονται περισσότερο από την 

οικονομική κρίση ήταν κράτη όπως η Πορτογαλία, με μείωση της κατανάλωσης κατά 

2,4% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, η Εσθονία με μειωθεί κατά 1,8%, η Ισπανία 

με μείωση 1,1,%, η Γαλλία με μείωση 1,1% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, όταν 

υπήρχε σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Στη Λιθουανία, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,2% το 
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2009 σε σύγκριση με το 2008, όταν η κατανάλωση είχε αυξηθεί κατά 10% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Μια παρόμοια κατάσταση βρέθηκε στη Ρουμανία, όπου η 

κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,8% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, έτος κατά το 

οποίο σημειώθηκε αύξηση κατά 10,1% σε σύγκριση με το 2007, και η Λετονία είχε 

μια αύξηση της κατανάλωσης κατά 3,1% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, όταν η 

κατανάλωση αυξήθηκε κατά 15,8% σε σύγκριση με την τιμή που σημειώθηκε το 

2007. Η οικονομική κρίση δεν προκάλεσε αρνητικές συνέπειες για την Ισλανδία, 

όπου η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 12% το 2009 σε σύγκριση με το 2008 

και 11,6% το 2008 σε σύγκριση με το 2007 (Eurostat, 2011). 

Συμπερασματικά λοιπόν, η οικονομική ύφεση επέφερε αλλαγές στη 

συμπεριφορά καταναλωτή (Ang, Leong and Kotler, 2000; Mansoor and Jalal, 2011; 

McKenzie and Schargrodsky, 2011; Manciu, 2012) με σημαντικές τάσεις τη μείωση 

της κατανάλωσης (Aguiar and Hurst, 2005; Amalia & Ionut, 2009; Ang, et al, 2000; 

Ang, Leong and Kotler, 2000; Badea, 2013; Beatty and Senauer, 2012; Bombol, 

2011; Bywalec, 2010; Catana, 2013; Cheben & Hudackova, 2010; Curtin, 2003; 

Deloitte, 2009; Egol, et al, 2010; Flatters and Willmott, 2009; Kiezel and Smyczek, 

2011; Manciu, 2012; McKenzie and Schargrodsky, 2011; Mihai, et al, 2010; Quelch 

and Socz, 2009; Research & Markets, 2009; Rosales and Perez, 2012; Simon, et al, 

2009; Sobczyk, 2013; Stock and Schultz, 2011) και την αναζήτηση πληροφόρησης 

(Alioto, 2009; Ang, et al, 2000; Ang, Leong and Kotler, 2000; Catana, 2013; Cheben 

& Hudackova, 2010; Flatters and Willmott, 2009; Mansoor and Jalal, 2011; 

McKinsey, 2009; Mihai, et al, 2010; Onete, et al, 2010; Quelch and Socz, 2009; 

Rosales and Perez, 2012; Rowley, et al, 2011) οπότε οδηγηθήκαμε στις εξής 

υποθέσεις: 

Η2: Η συμπεριφορά καταναλωτών μεταβλήθηκε ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

ύφεσης. 

H3: Υπάρχει στροφή από την κατανάλωση στην εξοικονόμηση. 

H4: Υπάρχει στροφή των καταναλωτών στην αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό 

την ορθολογικότερη λήψη αγοραστικής απόφασης. 
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1.4 Οικονομική κρίση και Εθνοκεντρισμός 

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση επέφερε σημαντικές αλλαγές στην δομή της 

οικονομίας παγκοσμίως μην αφήνοντας την καταναλωτική συμπεριφορά 

ανεπηρέαστη. Ένας τρόπος προσαρμογής των καταναλωτών στη νέα πραγματικότητα 

είναι η εθνοκεντρική συμπεριφορά (Smyczek and Glowik, 2011; Cohen and Frazzini, 

2008). Ο εθνοκεντρισμός (Chandler and Munday, 2012; Doyle, 2013; Law, 2014) 

αναφέρεται ως την ασυνείδητη συνήθως πίστη στην εθνικότητα ενός συγκεκριμένου 

λαού σε τέτοιο βαθμό που οι υπόλοιπες κουλτούρες θεωρούνται υποδεέστερες και 

ξένες. Το φαινόμενο του εθνοκεντρισμού αναδεικνύεται μέσω της συνεπούς και 

συνειδητής κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων με την παράλληλη αποφυγή των 

προϊόντων που προσφέρονται από ξένες επιχειρήσεις (Sharma and Shin, 1995;). Η 

προτίμηση των συγκεκριμένων αγαθών υφίσταται κυρίως για συναισθηματικούς και 

ηθικούς λόγους ενώ τα οικονομικά κίνητρα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Οι 

εθνοκεντρικοί καταναλωτές αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο ότι συμβάλλουν υπέρ 

της τόνωσης της εθνικής τους οικονομίας (Chinen, 2010; Howard, 1989; Nguyen and 

Barrett, 2008) και για τον λόγο αυτό παρουσιάζουν υψηλές πιθανότητες να 

αγοράσουν τοπικά ή εγχώρια προϊόντα (Balabanis and Diamantopoulos, 2004; 

Shoham and Brencic, 2003; Acharya and Elliott, 2003; Wong, et al., 2008; Riefler and 

Diamantopoulos, 2007). Έρευνες αναφέρονται στην εμφάνιση της τάσης του 

εθνοκεντρισμού των καταναλωτών, ακόμα και όταν τα εγχώρια προϊόντα είναι 

κατώτερης ποιότητας και ακριβότερα, από αυτά που προσφέρουν οι ξένες 

επιχειρήσεις (Klein, et al., 2006; Dmitrovic, et al., 2009) Ως εκ τούτου, μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο εθνοκεντρισμός των καταναλωτών αποτελεί το 

ισοδύναμου του οικονομικού πατριωτισμού σε σχέση με την κατανάλωση (Smyczek 

and Glowik, 2011).  

Η οικονομική ύφεση (Batra, et al., 2000; Bada, 2004; Dmitrovic, et al., 2009; 

McKenzie and Schargrodsky, 2011; Ang, et al, 2000) οδήγησε πολλούς καταναλωτές 

σε χώρες που βίωσαν την κρίση σε εθνοκεντρικές τάσεις οι οποίες εντάθηκαν σε 

περιόδους έντονης αστάθειας. Διαφοροποίηση στην ένταση της εθνοκεντρικής τάσης 

κατανάλωσης εμφανίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Στη βιβλιογραφία 

(Nguyen and Barrett, 2008; Balabanis and Diamantopoulos, 2004; Sharma and Shin, 

1995) για παράδειγμα αναφέρεται ότι η τάση μειώνεται ελαφρά όταν αφορά προϊόντα 
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υψηλής ανάμιξης του καταναλωτή και αυξάνεται για τα χαμηλής ανάμιξης. Οι 

Smyczek and Glowik, 2011, αναφέρουν ότι στην Πολωνία οι καταναλωτές εμφάνισαν 

την τάση αυτή σε σημαντικό βαθμό με σκοπό να προστατέψουν την οικονομία τους 

και την εγχώρια αγορά εργασίας. 

Με βάση τις παρακάτω αναφορές (Acharya and Elliott, 2003; Ang, et al, 2000; 

Bada, 2004; Batra, et al., 2000; Balabanis and Diamantopoulos, 2004; Chinen, 2010; 

Cohen and Frazzini, 2008; Dmitrovic, et al., 2009; Howard, 1989; Klein, et al., 2006; 

McKenzie and Schargrodsky, 2011; Shoham and Brencic, 2003; Smyczek and 

Glowik, 2011; Wong, et al., 2008) που αναφέρουν ότι, η ύφεση μεταβάλλει τη 

συμπεριφορά καταναλωτών στρέφοντας τους στην επιλογή εγχώριων προϊόντων,  

καταλήγουμε στην υπόθεση: 

Η5: Η οικονομική κρίση δημιουργεί εθνοκεντρικές καταναλωτικές προθέσεις. 

 

1.5  Οικονομική κρίση και πιστότητα στη μάρκα 

 

Η πιστότητα στη μάρκα λαμβάνει χώρα, όταν ο καταναλωτής συνειδητά 

επιλέγει και επαναλαμβάνει την αγορά κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος λόγω της 

μάρκας του (Kumar,2009). Η έλλειψη πιστότητας στη μάρκα, εντοπίζεται στη συχνή 

εναλλαγή μάρκας. Οι εναλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή όσον αφορά τις 

μάρκες είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και δηλώνει τον τερματισμό της σχέσης πιστότητας του 

καταναλωτή στη μάρκα (Bezou and Palmer, 1998; Hocutt, 1998; Stewart, 1999)  ενώ 

η ανάλυση της βιβλιογραφίας αποδεικνύει ότι, είναι διαφορετικοί οι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτήν την συμπεριφορά και συνήθως εξαρτώνται από το περιβάλλον του 

καταναλωτή εσωτερικό και εξωτερικό, από τη βιομηχανία καθώς και από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (Berry and Parasuraman, 1991; Lovelock, 1983; 

Zeithalm, et al, 1993). Στην προσπάθεια τους να μειώσουν το αντιλαμβανόμενο ρίσκο 

και το κόστος αβεβαιότητας, οι καταναλωτές έμεναν πιστοί σε ένα συγκεκριμένο 

προϊόν υπηρεσία ή οργανισμό (Sheth and Parvatyiar, 2000; Storbacka, et al, 1994) σε 

καιρούς οικονομικής ανασφάλειας όμως, η συμπεριφορά αυτή μεταβάλλεται.  
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Οι παράγοντες (Capraro, et al, 2003; Jones, et al, 2003; Nordman, 2004; 

Colgate and Hedge, 2001; Porter, 1998; Higie, et al, 1993) που εντείνουν το 

φαινόμενο της εναλλαγής των μαρκών και της μείωσης της πιστότητας είναι η 

τιμολόγηση και οι αυξομειώσεις τιμών, η ταλαιπωρία με την έννοια έλλειψης 

ευκολίας, η αστοχία των βασικών υπηρεσιών που συνοδεύουν το προϊόν, το επίπεδο 

ποιότητας,  η έλλειψη ποικιλίας, η μειωμένη πρόσβαση του πελάτη και η εισαγωγή 

μιας νέας αξίας μη επιθυμητής από τον πελάτη στο προϊόν.  

Η οικονομική ύφεση επηρεάζει τη συμπεριφορά καταναλωτή τόσο οικονομικά 

όσο και ψυχολογικά. Οι καταναλωτές γίνονται πιο ορθολογικοί στις αγορές τους και 

στρέφονται σε φθηνότερες μάρκες, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους 

(Nistorescu and Puiu, 2009; Leinward, et al, 2008). Οι καταναλωτές βιώνοντας την 

ύφεση, στράφηκαν στη συχνή εναλλαγή μάρκας, στην προσπάθεια τους να 

αναζητήσουν καλύτερες προσφορές (Mansoor and Jalal, 2011). Η εναλλαγή μαρκών 

είναι συχνότερη και η δοκιμή νέων προϊόντων είναι ευκολότερη όταν αυτά 

προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές. Ειδικά στη χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική 

τάξη, η πιστότητα των καταναλωτών μειώθηκε δραστικά (Mihai, et al, 2010). 

Μάλιστα, καταναλωτές που επιλέγουν με βάση την ελκυστικότητα της τιμής δεν θα 

επαναλάβουν την αγορά της συγκεκριμένης μάρκας (Kumar, 2009).  Οι καταναλωτές 

(Egol, et al, 2010) αποφεύγουν να αγοράσουν αγαθά με υψηλότερες τιμές από άλλα, 

εκτός αν, το ποιοτικό πλεονέκτημα αυτών είναι ξεκάθαρο και αν διατηρούν την 

πιστότητα τους σε κάποια μάρκα περιμένουν κάποια προσφορά ή έκπτωση, στην τιμή 

για να την αποκτήσουν. Η οικονομική ύφεση αποδεκάτισε την πιστότητα αρκετών 

καταναλωτών (McGoldrick and Hampson, 2009) αφού, είναι ευαίσθητοι ως προς την 

τιμή και προσανατολισμένοι στην αξία.  

Η οικονομική ύφεση επιδρά στην πιστότητα των καταναλωτών στη μάρκα 

(Nistorescu and Puiu, 2009; Leinward, et al, 2008; Mansoor and Jalal, 2011; 

McGoldrick and Hampson, 2009) και μάλιστα σχετίζεται με το διαθέσιμο εισόδημα 

των νοικοκυριών (Colgate and Hedge, 2001; Mihai, et al, 2010; Kumar, 2009) οπότε 

με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στις υποθέσεις: 

Η6: Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την πιστότητα στη μάρκα. 

Η7: Το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού σχετίζεται θετικά με την έλλειψη 

πιστότητας στη μάρκα. 
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1.6 Αλλαγές στο λιανεμπόριο λόγω της οικονομικής κρίσης 

 

Η οικονομική ύφεση επέφερε σημαντικές αλλαγές και στον κλάδο του 

λιανεμπορίου. Επιτακτική ήταν η ανάγκη για αλλαγή του επαγγελματικού μοντέλου 

και προσανατολισμού των λιανοπωλητών προκειμένου να συμβαδίσουν με τον ρυθμό 

αλλαγής των καταναλωτικών αναγκών. Οι λιανοπωλητές προκειμένου να 

διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους πελάτες ακολούθησαν στρατηγικές 

τιμολογιακής διαφοροποίησης και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό ενώ 

ενέτειναν την προώθηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Woldt, 2010). Στην 

Αργεντινή (Rotriguez, et al, 2002) τα έτη 1998-2000 της οικονομικής ύφεσης στο 

λιανεμπόριο σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές. Παρουσιάστηκε αύξηση   των 

καταστημάτων λιανεμπορίου ειδικά τα Hypermarkets και οι εκπτωτικές αλυσίδες (βλ. 

Διάγραμμα 2) τα οποία, δεν έδιναν πλέον έμφαση στην ποικιλία και στην προϊοντική 

διαφοροποίηση αλλά στις τιμές, προκειμένου να προσεγγίσουν τους οικονομικά 

ασθενέστερους Αργεντινούς.  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 . Μερίδια αγοράς ανά τύπο λιανεμπορικού καταστήματος. Πηγή: ACNielsen 

Τα παραδοσιακά καταστήματα επηρεάστηκαν, αφού παρουσίασαν σημαντική 

μείωση των πωλήσεων τους. Αυτά που επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό, ήταν τα 

καταστήματα που στόχευαν σε εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς (niche market), που 

έδιναν έμφαση στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, στη διαφοροποίηση 

και στην εξαιρετική παρουσίαση των προϊόντων τους. Επίσης, επηρεάστηκαν 
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λιγότερο από την οικονομική ύφεση τα τοπικά καταστήματα που παρέμεναν ανοιχτά 

24 ώρες το 24ωρο (Rotriguez, et al, 2002).  

Η επίδραση της ύφεσης επέφερε σημαντικές αλλαγές στη μορφή των 

καταστημάτων λιανεμπορίου στις Ηνωμένες πολιτείες (Beatty and Senauer, 2012) 

κυρίως τα Υπερμάρκετ, τα warehouse stores (π.χ.Walmart, Target) και τα 

καταστήματα περιορισμένης ποικιλίας (π.χ. Aldi) έδειξαν να επωφελούνται από τους 

προσανατολισμένους στην αξία καταναλωτές (FMI, 2011). Ανάπτυξη επίσης 

παρουσίασαν, τα πολυδιάστατα καταστήματα, που προσέφεραν στους πελάτες τους 

προϊόντα και υπηρεσίες επιπλέον των τροφίμων, όπως προϊόντα τηλεπικοινωνίας και 

lifestyle, είδη οικιακού εξοπλισμού και συσκευές (Woldt, 2010). Η πίεση στα 

παραδοσιακά σουπερμάρκετ ήταν τέτοιας έκτασης, που οδήγησε σε ένα κύμα 

συγχωνεύσεων και συνεργασιών. Τα μικρότερα μάρκετ τύπου οικογενειακού 

χαρακτήρα έχοντας χάσει υψηλά μερίδια πωλήσεων, εξαγοράστηκαν από τις 

μεγαλύτερες αλυσίδες ή αναγκάστηκαν να κλείσουν (Senauer and Seltzer, 2010).  

Σε πολλές χώρες (Mihai, et al, 2010)  τα καταστήματα που επλήγησαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα σουπερμάρκετ και τα μικρά παραδοσιακά καταστήματα λόγω 

της ευαισθησίας του καταναλωτή ως προς την τιμή και της αναζήτησης χαμηλότερων 

τιμών στα Υπερμάρκετ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος οδήγησε στη μείωση κατανάλωσης, στη στροφή προς φθηνότερα 

προϊόντα με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί έντονη ανάπτυξη των discount stores στη 

χώρα. Τα εκπτωτικά καταστήματα κυριαρχούν παρέχοντας περισσότερα είδη 

προϊόντων και αναπτύσσοντας συνεχώς νέα το χρονικό διάστημα 2008-2011 (Catana, 

2013). Κατά τη διάρκεια της ύφεσης (Badea, 2013) οι λιανοπωλητές στράφηκαν στην 

εντατικοποίηση των προωθητικών τους ενεργειών, προσφορών και εκπτώσεων 

προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να διατηρήσουν τη θέση τους στην 

αγορά. 

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια αφού παρατηρείται έντονη 

κινητικότητα στον κλάδο, με τα μεγάλα και οργανωμένα σούπερ μάρκετ να 

επισκιάζουν τα μικρά καταστήματα λιανεμπορίου και τα παντοπωλεία. Η συμπίεση 

του εισοδήματος των καταναλωτών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από το 

οργανωμένο λιανεμπόριο μείωσαν το συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου και 
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οδήγησαν σε εξαγορές των μικρών επιχειρήσεων από πολυεθνικές και μεγάλες 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ (ICAP, 2014).  

1.8  Σύνοψη Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

 

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων (Alioto, 2009) θεωρεί ότι, η συμπεριφορά 

καταναλωτή θα αλλάξει μετά την οικονομική ύφεση καταλήγοντας σε 

μακροπρόθεσμη αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς καταναλωτή. Το 

ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι καταναλωτές στην προ-ύφεσης αγοραστική 

συμπεριφορά, θεωρείται απίθανο και ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια οικονομία που 

θα εξαρτάται λιγότερο, από την καταναλωτική αγορά για την ανάπτυξή της. Ο 

Choeuke 2009, προβλέπει ότι η καταναλωτική συμπεριφορά  μετά την κρίση δεν θα 

αλλάξει σημαντικά, αφού οι καταναλωτές θα επιλέξουν συνειδητά να διατηρήσουν 

κάποιες τάσεις και συμπεριφορές της ύφεσης.  

 Η μείωση της υπερκατανάλωσης και η ανάγκη για απλότητα είναι δύο από τις 

κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν και θα διατηρηθούν μετά την οικονομική ύφεση. Η 

συμπεριφορά καταναλωτή άλλαξε δραματικά τα τελευταία 25 χρόνια (Kar, 2010)  οι 

αλλαγές αυτές είναι εμφανείς και θα επηρεάσουν ολόκληρες γενεές. Το κυριότερο 

αποτέλεσμα είναι ότι, η οικονομική ύφεση οδήγησε τους καταναλωτές σε νέα σημεία 

ενδιαφέροντος, μετατρέποντάς τους σε πιο ορθολογικούς, οικονομικούς, περισσότερο 

υπεύθυνους και απαιτητικούς (Voinea and Philip, 2011). 

Η εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης επέφερε σημαντικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά καταναλωτή στις διάφορες χώρες όπου εμφανίστηκε. Οι κυριότερες 

μεταβολές εμφανίστηκαν στο επίπεδο κατανάλωσης, στη χρήση πληροφόρησης πριν 

την αγορά, στην αναζήτηση προσφορών και εκπτώσεων και στη συχνή εναλλαγή 

μάρκας προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εξοικονόμησης. Ο καταναλωτής που 

βιώνει την ύφεση χαρακτηρίζεται από ορθολογισμό, που αποφεύγει τις αυθόρμητες 

αγορές και αναβάλλει για το μέλλον αγορές που περιλαμβάνουν υψηλό κόστος ή 

αφορούν διαρκή αγαθά. Σε αρκετές περιοχές εμφανίστηκαν εθνοκεντρικές τάσεις, με 

σκοπό την προάσπιση της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα παρατηρείται και 

στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  
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Η  ύφεση δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κλάδο του λιανεμπορίου, όπου 

συνέβησαν μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις. Σε όλες τις χώρες παρατηρήθηκαν 

έντονα κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ η εμφάνιση ολοένα και 

περισσότερων καταστημάτων λιανεμπορίου, εκπτωτικών καταστημάτων και 

Υπερμάρκετ πολυεθνικών έπληξε σημαντικά την επιβίωση μικρών παραδοσιακών 

καταστημάτων. Τα καταστήματα λιανεμπορίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη 

μείωση κατανάλωσης και για να προσελκύσουν πελάτες, εντατικοποίησαν τις 

προωθητικές τους ενέργειες και τις προσφορές.  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και αναφορές (Alioto,2009; Choeuke, 2009; 

Kar, 2010) καταλήγουμε στην υπόθεση: Η8: Η οικονομική κρίση επέφερε ριζικές 

στην αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή με αποτέλεσμα η πρόθεση επιστροφής 

στην προ-κρίσης συμπεριφορά να είναι αρνητική.  
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2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

O σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αλλαγών στη συμπεριφορά 

καταναλωτή λόγω της οικονομικής κρίσης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 

περιλαμβάνει συλλογή δευτερογενών στοιχείων από επιστημονικά άρθρα και έρευνες 

που διενεργήθηκαν σε χώρες που βίωσαν την ύφεση, καθώς και συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Μάλιστα οι Newman and Benz, 

1998 αναφέρουν ότι έρευνα που περιλαμβάνει συμπεριφορά καταναλωτή πρέπει να 

περιλαμβάνει ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση στοιχείων προκειμένου να είναι 

ολοκληρωμένη με τη συλλογή δευτερογενών αλλά και πρωτογενών στοιχείων. 

Αρχικά λοιπόν, συντελέστηκε η δευτερογενής έρευνα προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι κυριότερες αλλαγές και τάσεις στη συμπεριφορά καταναλωτή 

λόγω της οικονομικής ύφεσης και στη συνέχεια, ακολούθησε η κατασκευή του 

ερωτηματολογίου με βάση τις παραπάνω μεταβλητές και η δοκιμή του σε μικρό 

αριθμό ερωτώμενων. Τη δοκιμή του ερωτηματολογίου διαδέχτηκε η ανάλυση 

αξιοπιστίας των μεταβλητών, κατά θεματικές ενότητες αλλά και στο σύνολό τους 

καθώς και οι διορθώσεις του οργάνου μέτρησης. Το επόμενο βήμα αποτέλεσε η 

εφαρμογή του ερωτηματολογίου, η συγκέντρωση των απαντήσεων και τέλος, η 

ανάλυση τους με τη χρήση στατιστικού λογισμικού.  

2.1 Ο πληθυσμός της έρευνας και η μονάδα πληθυσμού 

Ο πληθυσμός της έρευνας αφορά τους κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και βρίσκονται στη λίστα ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων του δειγματοληπτικού πλαισίου που χρησιμοποιήθηκε. Η μονάδα 

πληθυσμού αποτελεί το ένα νοικοκυριό που διαμένει σε οικία που βρίσκεται 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

2.1.1 Η ερευνητική Μέθοδος που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η 

δειγματοληψία με πιθανότητες και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της τυχαίας 

δειγματοληψίας (Whitman and Huff, 2001), όπου σύμφωνα με αυτή κάθε μονάδα 

του πληθυσμού έχει μία γνωστή, όχι πάντοτε ίση με τις υπόλοιπες, αλλά 

οπωσδήποτε μια μη μηδενική πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα 
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(Τομαράς, 2005). Η σημασία της πιθανότητας σε δειγματοληψία είναι υψηλή 

διότι δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν 

για ένα δείγμα και να εξαχθούν αποτελέσματα για το σύνολο του πληθυσμού 

(Thyer, 2010).  

2.1.2 Η διαδικασία δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η συστηματική 

δειγματοληψία  εφόσον επιλέχθηκαν κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις από μια 

λίστα επαφών στις οποίες στάλθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο. Η 

ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου κρίθηκε η πιο κατάλληλη λόγω της 

ευελιξίας, της εύκολης πρόσβασης των δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, το 

οποίο ήταν σημαντικό για την παρούσα μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τον 

περιορισμένο χρόνο για την ολοκλήρωση  της μεταπτυχιακής διατριβής 

(McCullough, 1998).  

2.1.3 Ως Μονάδα δειγματοληψίας, ορίζεται ο ένας ενήλικας μέλος της μίας 

μονάδας πληθυσμού  η οποία ορίστηκε παραπάνω. 

2.1.3 Πλαίσιο δειγματοληψίας αποτέλεσε η λίστα των ηλεκτρονικών επαφών 

λόγω του ότι, η  συστηματική δειγματοληψία προϋποθέτει ένα καταγεγραμμένο 

πλαίσιο δειγματοληψίας το οποίο δεν παρουσιάζει περιοδικότητα. Το μέγεθος 

του δείγματος ήταν n= 402 το οποίο, φάνηκε να είναι επαρκές για την εκπόνηση 

της παρούσας έρευνας, αν ληφθούν υπόψη ο περιορισμένος χρόνος διεξαγωγής 

της και η δυσκολία προσέγγισης του πληθυσμού. Καθώς, η επιρροή της 

οικονομικής ύφεσης στη συμπεριφορά καταναλωτή εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες (δημογραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς, 

προσωπικούς κ.α.) όσο μεγαλύτερο θα ήταν το πλήθος των ληφθέντων 

απαντήσεων, τόσο μεγαλύτερη θα ήταν η επίτευξη υψηλής εγκυρότητας της 

μελέτης μας. Το πλάνο δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε έχει ως εξής: Αρχικά, 

η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η συστηματική δειγματοληψία με τη χρήση 

δειγματοληπτικού πλαισίου. Πιο αναλυτικά, επιλέχθηκε η πρώτη ηλεκτρονική 

επαφή με τη μέθοδο των Πινάκων Τυχαίων Αριθμών. Με κλήρωση από τις 21 

γραμμές επιλέχθηκε η σειρά 6 και η στήλη 4.  Έτσι, όταν απεστάλη το 

ερωτηματολόγιο στην πρώτη επαφή προσθέσαμε τον αριθμό 10 και συνεχίσαμε 

με την επόμενη κ.ο.κ.. 
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2.1.4 Η μέθοδος συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα ερευνητική εργασία, ήταν η δημοσκόπηση με τη 

χρήση δομημένου ερωτηματολογίου όπου διατυπώθηκαν προς τους ερωτώμενους 

οι ερωτήσεις και καταγράφηκαν από την απογραφέα. 

2.1.5 Χρόνος διεξαγωγής έρευνας: Δεκέμβριος 2014. 

2.1.6 Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 

λογισμικό IBM SPSS20 . 

2.2 Περιεχόμενα Ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δεκαπέντε ερωτήσεις, (Βλ. παράρτημα), οι 

οποίες επιλέχθηκαν με μεγάλη προσοχή βάσει των στόχων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η τοποθέτηση των ερωτήσεων, κατά τη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου έγινε με την κατηγοριοποίηση τους σε (2) δύο ενότητες. Οι 

ενότητες αυτές αφορούν ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική ύφεση και την 

επιρροή της στη στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών και ερωτήσεις 

σχετιζόμενες με τα δημογραφικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των 

ερωτώμενων. Στην πρώτη ενότητα, οι ερωτήσεις αποσκοπούν στη διερεύνηση και 

καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με τις καταναλωτικές 

συνήθειες τους συνήθειες καθώς και τις αλλαγές αυτών κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης. Στην ενότητα αυτή οι ερωτώμενοι καλούνται και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα την κατανάλωση και 

σε πιθανές αλλαγές που προκλήθηκαν από την ύφεση, στην αναζήτηση 

πληροφόρησης, στην πιστότητα στη μάρκα, στην ύπαρξη εθνοκεντρικών τάσεων 

καθώς και στη μελλοντική πρόθεση καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στην ενότητα 

των δημογραφικών στοιχείων οι κάτοικοι κληθήκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σχετικά με το φύλο τους, την ηλικία τους, το επίπεδο μόρφωσής τους, την 

οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση. 
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2.3 Έλεγχος Ερωτηματολογίου 

Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας αποτέλεσε ο έλεγχος του 

ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον Malthotra (1999), το pretest μπορεί να 

διασφαλίσει την ποιότητα της έρευνας και να γλιτώσει τον ερευνητή από σοβαρά 

σφάλματα. Στον έλεγχο του ερωτηματολογίου συμμετείχαν πειραματικά 10 άτομα  

από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η ορθότητα των 

ερωτήσεων, η αλληλουχία και το περιεχόμενό τους προκειμένου να αποφευχθούν 

λάθη κατανόησης, ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, καθώς και η χρονική 

διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου έτσι ώστε να μην είναι κουραστικό και 

χρονοβόρο για τον ερευνώμενο.  

2.4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα (Reliability and 

Validity) 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε με τον δείκτη Cronbach’s Alpha σε όλες τις 

μεταβλητές όπου βρέθηκε α=0,707 με 44 Νof Items που σημαίνει ότι τα δεδομένα 

είναι αξιόπιστα. Παρατηρούμε επίσης ότι το sig. 0,000 που σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές έχουν καλή συνοχή και ότι μετρούν το πρόβλημα που έχει οριστεί (βλ. 

Παράρτημα σελ. 137). Ακολούθησε έλεγχος ανά ενότητα θεματικών περιοχών. Στις 

μεταβλητές που αφορούν την πληροφόρηση ο δείκτης α=0,135, αντίστοιχα στις 

μεταβλητές που αφορούν την κατανάλωση α=0,606, στις μεταβλητές που αφορούν 

την αλλαγή συμπεριφοράς α=0,784, στην πιστότητα α=0,750 και τέλος, στον 

εθνοκεντρισμό ο δείκτης α=0,689.  
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2.5  Γενικός Στόχος Ειδικοί Στόχοι και Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

 

Ο γενικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 

οικονομικής ύφεσης στη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Η έρευνα 

αποσκοπεί στη μελέτη μεταβαλλόμενων τάσεων  και στην αναζήτηση αλλαγών στην 

αγοραστική συμπεριφορά που πιθανόν προέκυψαν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. 

Οι ειδικοί στόχοι της έρευνας αναφέρονται και αναλύονται ως εξής:  

(1) Διερεύνηση πιθανής αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς λόγω της 

οικονομικής ύφεσης.  

(2) Διερεύνηση πιθανών μεταβαλλόμενων τάσεων στην αγοραστική 

συμπεριφορά.  

(3) Εντοπισμός και καταγραφή των κυριότερων αλλαγών στην κατανάλωση. 

(4) Διερεύνηση βαθμού επίδρασης της οικονομικής ύφεσης όσων αφορά την 

πιστότητα στη μάρκα, την πληροφόρηση και την τυχόν εμφάνιση εθνοκεντρικών 

τάσεων. Τέλος,  

(5) Διερεύνηση προθέσεων των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική τους 

καταναλωτική συμπεριφορά.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν από τον γενικό στόχο της έρευνας, τους 

ειδικούς στόχους, καθώς και από τη βιβλιογραφική έρευνα όπου αναλύονται οι 

κυρίαρχες τάσεις και αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή λόγω της ύφεσης σε 

χώρες που τη βίωσαν. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση   προκύπτει   ερευνητικό 

κενό σχετικά με τη συμπεριφορά καταναλωτή στην Ελλάδα της ύφεσης.  
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Η1: Η καθυστέρηση / αναβολή για το μέλλον αγορών διαρκών αγαθών σχετίζεται 

θετικά με την αβεβαιότητα που προκαλεί η οικονομική ύφεση. 

Η2: Η συμπεριφορά καταναλωτών μεταβλήθηκε ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

ύφεσης. 

H3: Υπάρχει στροφή από την κατανάλωση στην εξοικονόμηση. 

H4: Υπάρχει στροφή των καταναλωτών στην αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό την 

ορθολογικότερη λήψη αγοραστικής απόφασης. 

H5: Η οικονομική κρίση δημιουργεί εθνοκεντρικές καταναλωτικές προθέσεις. 

Η6: Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την πιστότητα στη μάρκα. 

Η7: Το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού σχετίζεται θετικά με την έλλειψη 

πιστότητας στη μάρκα. 

Η8: Η οικονομική κρίση επέφερε ριζικές στην αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή 

με αποτέλεσμα η πρόθεση επιστροφής στην προ-κρίσης συμπεριφορά να είναι 

αρνητική.  

Η επιλογή των στόχων δικαιολογείται και υποστηρίζεται από τους Flatters and 

Willmott, (2009) και Yeomans and Johnston (2009) οι οποίοι αξιώνουν ότι για τη 

μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή στο μέλλον, πρέπει να ερευνηθεί η συμπεριφορά 

καταναλωτών  στο παρόν καθώς και στο παρελθόν.  
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3. Ανάλυση και Αποτελέσματα έρευνας 

Περιγραφική Στατιστική 

1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 
Διάγραμμα 3. Φύλο Ερωτώμενων 

Από το σύνολο του δείγματος (402) οι 120 (29,9%) είναι άνδρες και οι 282 (70,1%) 

είναι γυναίκες.  

 
Διάγραμμα 4. Ηλικία Ερωτώμενων 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 170 (42,3%) είναι ηλικίας 18-29, οι 185 

(46%) είναι 30-39, οι 41 (10,2%) 40-49, οι 5 (1,2%) 50-59 και ένας ηλικίας άνω των 

60 ετών.  



38 

 
Διάγραμμα 5. Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Από το σύνολο του δείγματος (402), ένας (0,2%) είναι απόφοιτος δημοτικού, 2 

(0,5%) είναι απόφοιτοι γυμνασίου, 106 (26,4%) είναι απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ-ΤΕΕ, 

οι 216 (53,7%) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, και οι 77 (19,2%) είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος. 

 
Διάγραμμα 6. Επαγγελματική Κατάσταση.  

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 243 (60,4%) είναι εργαζόμενοι, οι 118 

(29,4%) είναι άνεργοι και οι 41 (10,2%) είναι φοιτητές. 
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Διάγραμμα 7. Οικογενειακή Κατάσταση.  

 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 61 (15,2%) αποτελούν μονομελή νοικοκυριό, 

οι 48 (11,9%) δηλώνουν ότι το νοικοκυριό τους αποτελείται από 2 άτομα, αντίστοιχα 

οι 101 (25,1%) από 3 μέλη, οι 125 (31,1%) από 4 μέλη, και οι 67 (16,7%) 

περισσότερα από 4 μέλη. 

 
Διάγραμμα 8. Εισόδημα.  

 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 100 (24,9%) έχουν εισόδημα χαμηλότερο των 

500€, οι 100 (24,9%) έχουν εισόδημα από 500-800€, αντίστοιχα οι 85 (21,1%) 801-

1000€, οι 88 (21,9%) 1001-2000 και μόνον οι 29 (7,2%) έχουν εισόδημα υψηλότερο 

των 2000€.  
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2. Ανάλυση Μεταβλητών 

 

 
Διάγραμμα 9. Μεταβλητή Νο1Επιρροή ύφεσης στη συμπεριφορά καταναλωτή. 

 

 

Η μεταβλητή Νο1 (BehaviorCrisis) αφορά την επιρροή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς λόγω της ύφεσης. Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 324 (80,6%) 

δηλώνουν ότι η κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την καταναλωτική τους 

συμπεριφορά, οι 67 (16,7%) ότι την έχει επηρεάσει λίγο και οι 11 (2,7%) ότι δεν την 

έχει επηρεάσει καθόλου.  
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Διάγραμμα 10. Μεταβλητή Νο2 Πληροφόρηση. 

 

Η μεταβλητή Νο2 (Information1) αφορά την αναζήτηση πληροφόρησης.  Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 222 (55,2%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 146 (36,3%) 

Συμφωνούν, ότι συγκρίνουν προϊόντα και καταστήματα προτού προβούν σε κάποια 

αγορά. Οι 28 (7%) είναι ουδέτεροι, οι 4 (1%) Διαφωνούν και οι 2 (0,5%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι συγκρίνουν προϊόντα και καταστήματα προτού προβούν σε κάποια 

αγορά. 
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Διάγραμμα 11. Μεταβλητή Νο3 Πληροφόρηση. 

 

Η μεταβλητή Νο3 (Information2) αφορά την αναζήτηση πληροφόρησης.  Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 190 (47,3%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 73 (18,2%) 

Συμφωνούν, ότι πάντα αναζητούσαν πληροφορίες πριν αγοράσουν ένα προϊόν. Οι 86 

(21,4%) είναι ουδέτεροι, οι 49 (12,2%) Διαφωνούν και οι 4 (1%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι πάντα αναζητούσαν πληροφορίες πριν αγοράσουν ένα προϊόν. 
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Διάγραμμα 12. Μεταβλητή Νο4 Πληροφόρηση. 

 

Η μεταβλητή Νο4 (Information3) αφορά την αναζήτηση πληροφόρησης.  Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 143 (35,6%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 147 (36,6%) 

Συμφωνούν, ότι πάντα αναζητούσαν πληροφορίες αλλά τώρα το κάνουν περισσότερο 

πριν αγοράσουν ένα προϊόν. Οι 65 (16,2%) είναι ουδέτεροι, οι 41 (10,2%) Διαφωνούν 

και οι 6 (1,5%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι πάντα αναζητούσαν πληροφορίες αλλά 

τώρα το κάνουν περισσότερο πριν αγοράσουν ένα προϊόν. 
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Διάγραμμα 13. Μεταβλητή Νο5 Πληροφόρηση. 

 

Η μεταβλητή Νο5 (Information4) αφορά την αναζήτηση πληροφόρησης.  Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 2 (0,5%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 26 (6,5%) 

Συμφωνούν, ότι ποτέ δεν αναζητούν πληροφορίες για ένα προϊόν πριν την αγορά του. 

Οι 25 (6,2%) είναι ουδέτεροι, οι 156  (38,8%) Διαφωνούν και οι 193 (48%) 

Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι ποτέ δεν αναζητούν πληροφορίες για ένα προϊόν πριν 

την αγορά του. 
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Διάγραμμα 14. Μεταβλητή Νο6 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο6 (Consumption1) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 165 (41%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 196 (48,8%) Συμφωνούν, 

ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Οι 30 

(7,5%) είναι ουδέτεροι, οι 10 (2,5%) Διαφωνούν και ο 1 (0,5%) Διαφωνούν Απόλυτα 

στο ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές τους συνήθειες. 
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Διάγραμμα 15. Μεταβλητή Νο7 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο7 (Consumption2) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 7 (1,7%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 36 (9%) Συμφωνούν, ότι 

συνεχίζουν να καταναλώνουν στο ίδιο επίπεδο παρά την ύφεση. Οι 58 (14,4%) είναι 

ουδέτεροι, οι 228 (56,7%) Διαφωνούν και οι 73 (18,2%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι 

συνεχίζουν να καταναλώνουν στο ίδιο επίπεδο παρά την ύφεση. 
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Διάγραμμα 16. Μεταβλητή Νο8 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο8 (Consumption3) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 167 (41,5%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 196 (48,8%) 

Συμφωνούν, ότι προσπαθούν να ξοδεύουν λιγότερα. Οι 29 (7,2%) είναι ουδέτεροι, οι 

8 (2%) Διαφωνούν και οι 2 (0,5%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι προσπαθούν να 

ξοδεύουν λιγότερα. 
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Διάγραμμα 17. Μεταβλητή Νο9 Κατανάλωση. 

 

 

Η μεταβλητή Νο9 (Consumption4) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 137 (34,1%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 176 (43,8%) 

Συμφωνούν, ότι αναβάλουν αγορές που περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα/ κόστος. Οι 53  

(13,2%) είναι ουδέτεροι, οι 27 (6,7%) Διαφωνούν και οι 9 (2,2%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι αναβάλουν αγορές που περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα/ κόστος. 
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Διάγραμμα 18. Μεταβλητή Νο10 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο10 (Consumption5) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 137 (34,1%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 207 (51,5%) 

Συμφωνούν, ότι τώρα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην τιμή της κάθε μάρκας. Οι 37  

(9,2%) είναι ουδέτεροι, οι 16 (4%) Διαφωνούν και οι 5 (1,2%) Διαφωνούν Απόλυτα 

στο ότι τώρα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην τιμή της κάθε μάρκας. 
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Διάγραμμα 19. Μεταβλητή Νο11 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο11 (Consumption6) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 110 (27,4%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 181 (45%) Συμφωνούν, 

ότι αποφεύγουν τις αυθόρμητες αγορές. Οι 87  (21,6%) είναι ουδέτεροι, οι 23 (5,7%) 

Διαφωνούν και ο 1 (0,5%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι αποφεύγουν τις αυθόρμητες 

αγορές. 
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Διάγραμμα 20. Μεταβλητή Νο12 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο12 (Consumption7) αφορά την κατανάλωση.  Από το σύνολο του 

δείγματος (402), οι 114 (28,4%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 240 (59,7%) 

Συμφωνούν, ότι προσπαθούν να μειώσουν τα τρέχοντα έξοδα. Οι 38 (9,5%) είναι 

ουδέτεροι, οι 10 (2,5%) Διαφωνούν και κανένας (0,0%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι 

προσπαθούν να μειώσουν τα τρέχοντα έξοδα. 
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Διάγραμμα 21. Μεταβλητή Νο13 Κατανάλωση. 

 

Η μεταβλητή Νο13 (Consumption8) είναι η τελευταία που αφορά την κατανάλωση.  

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 68 (16,9%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 110 

(27,4%) Συμφωνούν, ότι πρέπει να σταματήσουν αν αγοράζουν κάποια προϊόντα. Οι 

147 (36,6%) είναι ουδέτεροι, οι 68 (16,9%) Διαφωνούν και οι 9 (2,2%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι πρέπει να σταματήσουν αν αγοράζουν κάποια προϊόντα. 
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Διάγραμμα 22. Μεταβλητή Νο14 Στροφή σε φθηνά Προϊόντα. 

 

Η μεταβλητή Νο14 (toCheapProducts) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

στην κρίση.  Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 63 (15,7%) Συμφωνούν Απόλυτα 

και οι 183 (45,5%) Συμφωνούν, ότι έχουν κάνει στροφή από ακριβά προϊόντα σε 

φθηνότερα. Οι 107 (26,6%) είναι ουδέτεροι, οι 40 (10%) Διαφωνούν και οι 9 (2,2%) 

Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι έχουν κάνει στροφή από ακριβά προϊόντα σε 

φθηνότερα. 
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Διάγραμμα 23. Μεταβλητή Νο15 Στροφή σε βασικά αγαθά. 

 

Η μεταβλητή Νο15 (toBasicProducts) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

στην κρίση.  Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 74 (18,4%) Συμφωνούν Απόλυτα 

και οι 163 (40,5%) Συμφωνούν, ότι δεν επιλέγουν προϊόντα πολυτελείας αλλά μόνο 

τα βασικά και απαραίτητα. Οι 117 (29,1%) είναι ουδέτεροι, οι 44 (10,9%) Διαφωνούν 

και οι 4 (1%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι δεν επιλέγουν προϊόντα πολυτελείας αλλά 

μόνο τα βασικά και απαραίτητα. 
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Διάγραμμα 24. Μεταβλητή Νο16 Στροφή σε μικρές ποσότητες προϊόντων. 

 

Η μεταβλητή Νο16 (toSmallQuantities) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

στην κρίση.  Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 58 (14,4%) Συμφωνούν Απόλυτα 

και οι 173 (43,5%) Συμφωνούν, ότι έχουν κάνει στροφή από τις μεγάλες ποσότητες 

στις μικρές. Οι 106 (26,7%) είναι ουδέτεροι, οι 57 (14,2%) Διαφωνούν και οι 6 

(1,5%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι έχουν κάνει στροφή από τις μεγάλες ποσότητες 

στις μικρές. 
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Διάγραμμα 25. Μεταβλητή Νο17 Στροφή από κατανάλωση σε εξοικονόμηση. 

 

Η μεταβλητή Νο17 (toSave) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην κρίση.  

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 52 (12,9%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 205 

(51%) Συμφωνούν, ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση τους προκειμένου να 

εξοικονομήσουν. Οι 99 (24,6%) είναι ουδέτεροι, οι 41 (10,2%) Διαφωνούν και οι 5 

(1,2%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση τους 

προκειμένου να εξοικονομήσουν. 
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Διάγραμμα 26. Μεταβλητή Νο18 Έμφαση στην τιμή. 

 

Η μεταβλητή Νο18 (toLookPrices) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην 

κρίση.  Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 114 (28,4%) Συμφωνούν Απόλυτα και 

οι 218 (54,2%) Συμφωνούν, ότι σήμερα εξετάζουν προσεκτικά τις τιμές. Οι 57 

(14,2%) είναι ουδέτεροι, οι 13 (3,2%) Διαφωνούν και κανένας (0,0%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι σήμερα εξετάζουν προσεκτικά τις τιμές. 
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Διάγραμμα 27. Μεταβλητή Νο19 Αναζήτηση προσφορών. 

 

Η μεταβλητή Νο19 (toFollowPromotions) αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

στην κρίση.  Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 160 (39,8%) Συμφωνούν 

Απόλυτα και οι 169 (42%) Συμφωνούν, ότι αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις για 

να αγοράσουν. Οι 52 (12,9%) είναι ουδέτεροι, οι 18 (4,5%) Διαφωνούν και οι 3 

(0,7%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις για να 

αγοράσουν. 
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Διάγραμμα 28. Μεταβλητή Νο20  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

Η μεταβλητή Νο20 (Loyalty1) αφορά την πιστότητα καταναλωτή στη μάρκα. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 16 (4%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 43 (10,7%) 

Συμφωνούν, ότι πάντα αγοράζουν την αγαπημένη τους μάρκα και δεν επιλέγουν 

κάποια άλλη εναλλακτική. Οι 118 (29,7%) είναι ουδέτεροι, οι 175 (43,5%) 

Διαφωνούν και οι 50 (12,4%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι πάντα αγοράζουν την 

αγαπημένη τους μάρκα και δεν επιλέγουν κάποια άλλη εναλλακτική. 
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Διάγραμμα 29. Μεταβλητή Νο21  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

 

Η μεταβλητή Νο21 (Loyalty2) αφορά την πιστότητα καταναλωτή στη μάρκα. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 35 (8,7%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 199 (49,5%) 

Συμφωνούν, ότι δεν επιλέγουν αποκλειστικά μια συγκεκριμένη μάρκα και ότι 

αλλάζουν συχνά από μια μάρκα σε μια άλλη. Οι 116 (28,9%) είναι ουδέτεροι, οι 39 

(9,7%) Διαφωνούν και οι 13 (3,2%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι δεν επιλέγουν 

αποκλειστικά μια συγκεκριμένη μάρκα και ότι αλλάζουν συχνά από μια μάρκα σε μια 

άλλη. 
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Διάγραμμα 30. Μεταβλητή Νο22  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

Η μεταβλητή Νο22 (Loyalty3) αφορά την πιστότητα καταναλωτή στη μάρκα. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 45 (11,2%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 186 (46,3%) 

Συμφωνούν, ότι δεν επιλέγουν ποτέ μια συγκεκριμένη μάρκα και ότι μπορεί να 

επιλέξουν οποιαδήποτε μάρκα. Οι 100 (24,9%) είναι ουδέτεροι, οι 58 (14,4%) 

Διαφωνούν και οι 13 (3,2%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι δεν επιλέγουν ποτέ μια 

συγκεκριμένη μάρκα και ότι μπορεί να επιλέξουν οποιαδήποτε μάρκα. 
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Διάγραμμα 31. Μεταβλητή Νο23  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

Η μεταβλητή Νο23 (Loyalty4) αφορά την πιστότητα καταναλωτή στη μάρκα. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 9 (2,2%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 23 (5,7%) 

Συμφωνούν, ότι πάντα επιλέγουν μια συγκεκριμένη μάρκα ανεξαρτήτως τιμής. Οι 78 

(19,4%) είναι ουδέτεροι, οι 186 (46,3%) Διαφωνούν και οι 106 (26,4%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι πάντα επιλέγουν μια συγκεκριμένη μάρκα ανεξαρτήτως τιμής. 
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Διάγραμμα 32. Μεταβλητή Νο24  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

Η μεταβλητή Νο24 (Loyalty5) αφορά την πιστότητα καταναλωτή στη μάρκα. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 10 (2,5%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 35 (8,7%) 

Συμφωνούν, ότι είναι διατεθειμένοι να αγοράζουν τη μάρκα που προτιμούν ακόμα 

και αν είναι ακριβότερη από τις άλλες. Οι 70 (10,7%) είναι ουδέτεροι, οι 144 (35,8%) 

Διαφωνούν και οι 143 (35,6%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι είναι διατεθειμένοι να 

αγοράζουν τη μάρκα που προτιμούν ακόμα και αν είναι ακριβότερη από τις άλλες. 
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Διάγραμμα 33. Μεταβλητή Νο25  Πιστότητα στη μάρκα. 

 

Η μεταβλητή Νο25 (Loyalty6) είναι η τελευταία που αφορά την πιστότητα 

καταναλωτή στη μάρκα. Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 25 (6,2%) 

Συμφωνούν Απόλυτα και οι 68 (16,9%) Συμφωνούν, ότι προτιμούν τα φθηνά 

υποκατάστατα από τις επώνυμες μάρκες προϊόντων. Οι 182 (45,3%) είναι ουδέτεροι, 

οι 83 (20,6%) Διαφωνούν και οι 44 (10,9%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι προτιμούν 

τα φθηνά υποκατάστατα από τις επώνυμες μάρκες προϊόντων. 
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Διάγραμμα 34. Μεταβλητή Νο26  Εναλλαγή μάρκας. 

 

Η μεταβλητή Νο26 (Switching1) αφορά την πρόθεση εναλλαγής μάρκας. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 106 (26,4%) το θεωρούν πολύ πιθανό και οι 216 

(53,7%) πιθανό, ότι θα αλλάζανε μάρκα εάν μια εναλλακτική ήταν φθηνότερη. Οι 35 

(8,7%) είναι ουδέτεροι και δεν γνωρίζουν, οι 27 (6,7%) το θεωρούν απίθανο και οι 18 

(4,5%) πολύ απίθανο ότι θα αλλάζανε μάρκα εάν μια εναλλακτική ήταν φθηνότερη. 
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Διάγραμμα 35. Μεταβλητή Νο27  Εναλλαγή μάρκας. 

 

Η μεταβλητή Νο27 (Switching2) αφορά την πρόθεση εναλλαγής μάρκας. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 238 (59,2%) το θεωρούν πολύ πιθανό και οι 134 

(33,3%) πιθανό, ότι θα αλλάζανε μάρκα εάν μια εναλλακτική μάρκα ήταν καλύτερης 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Οι 15 (3,7%) είναι ουδέτεροι και δεν γνωρίζουν, 

οι 5 (1,2%) το θεωρούν απίθανο και οι 10 (2,5%) πολύ απίθανο ότι θα αλλάζανε 

μάρκα εάν μια εναλλακτική μάρκα ήταν καλύτερης ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας. 
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Διάγραμμα 36. Μεταβλητή Νο28  Εναλλαγή μάρκας. 

 

Η μεταβλητή Νο28 (Switching3) αφορά την πρόθεση εναλλαγής μάρκας. Από το 

σύνολο του δείγματος (402), οι 142 (35,3%) το θεωρούν πολύ πιθανό και οι 184 

(45,8%) πιθανό, ότι θα αλλάζανε μάρκα εάν μια εναλλακτική μάρκα παρέχει 

περισσότερες προσφορές. Οι 47 (11,7%) είναι ουδέτεροι και δεν γνωρίζουν, οι 18 

(4,5%) το θεωρούν απίθανο και οι 11 (2,7%) πολύ απίθανο ότι θα αλλάζανε μάρκα 

εάν μια εναλλακτική μάρκα παρέχει περισσότερες προσφορές. 
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Διάγραμμα 37. Μεταβλητή Νο29  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο29 (Ethnocentrism1) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 99 (24,6%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 178 

(44,3%) Συμφωνούν, ότι προτιμούν να αγοράζουν εγχώρια προϊόντα. Οι 97 (24,1%) 

είναι ουδέτεροι, οι 24 (6%) Διαφωνούν και οι 4 (1%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι 

προτιμούν να αγοράζουν εγχώρια προϊόντα. 
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Διάγραμμα 38. Μεταβλητή Νο30  Εθνοκεντρισμός. 

 

 

Η μεταβλητή Νο30 (Ethnocentrism2) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 145 (36,1%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 170 

(42,3%) Συμφωνούν, ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να αγοράζουν προϊόντα που 

παράγονται στην Ελλάδα. Οι 59 (14,7%) είναι ουδέτεροι, οι 23 (5,7%) Διαφωνούν 

και οι 5 (1,2%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να αγοράζουν 

προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. 
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Διάγραμμα 39. Μεταβλητή Νο31  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο31 (Ethnocentrism3) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 30 (7,5%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 63 

(15,7%) Συμφωνούν, ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να αγοράζουν μόνο τα προϊόντα 

εισαγωγής που δεν παράγονται στη χώρα μας. Οι 81 (20,1%) είναι ουδέτεροι, οι 119 

(29,6%) Διαφωνούν και οι 109 (27,1%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι οι Έλληνες θα 

έπρεπε να αγοράζουν μόνο τα προϊόντα εισαγωγής που δεν παράγονται στη χώρα 

μας. 
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Διάγραμμα 40. Μεταβλητή Νο32  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο32 (Ethnocentrism4) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 77 (19,2%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 115 

(28,6%) Συμφωνούν, ότι οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να αγοράζουν τα εισαγόμενα 

προϊόντα, διότι αυτό αποδυναμώνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις και προκαλεί ανεργία. 

Οι 136 (33,8%) είναι ουδέτεροι, οι 62 (15,4%) Διαφωνούν και οι 12 (3%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να αγοράζουν τα εισαγόμενα προϊόντα, 

διότι αυτό αποδυναμώνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις και προκαλεί ανεργία. 
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Διάγραμμα 41. Μεταβλητή Νο33  Εθνοκεντρισμός. 

 

 

Η μεταβλητή Νο33 (Ethnocentrism5) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 69 (17,2%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 170 

(42,3%) Συμφωνούν, ότι δίνουν περισσότερη προσοχή στη χώρα παραγωγής όταν 

αγοράζουν ένα προϊόν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Οι 80 (19,9%) είναι 

ουδέτεροι, οι 68 (16,9%) Διαφωνούν και οι 15 (3,7%) Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι 

δίνουν περισσότερη προσοχή στη χώρα παραγωγής όταν αγοράζουν ένα προϊόν 

περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. 
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Διάγραμμα 42. Μεταβλητή Νο34  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο34 (Ethnocentrism6) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 81 (20,1%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 168 

(41,8%) Συμφωνούν, ότι αγοράζουν περισσότερα Ελληνικά προϊόντα μετά την 

ύφεση. Οι 99 (24,6%) είναι ουδέτεροι, οι 49 (12,2%) Διαφωνούν και οι 5 (1,2%) 

Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι αγοράζουν περισσότερα Ελληνικά προϊόντα μετά την 

ύφεση. 
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Διάγραμμα 43. Μεταβλητή Νο35  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο35 (Ethnocentrism7) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 27 (6,7%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 62 

(15,4%) Συμφωνούν, ότι αγοράζουν μόνο Ελληνικά προϊόντα μετά την ύφεση. Οι 150 

(37,3%) είναι ουδέτεροι, οι 131 (32,6%) Διαφωνούν και οι 32 (8%) Διαφωνούν 

Απόλυτα στο ότι αγοράζουν μόνο Ελληνικά προϊόντα μετά την ύφεση. 
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Διάγραμμα 43. Μεταβλητή Νο35  Εθνοκεντρισμός. 

 

Η μεταβλητή Νο36 (Ethnocentrism8) αφορά τη διερεύνηση εθνοκεντρικών τάσεων. 

Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 11 (2,7%) Συμφωνούν Απόλυτα και οι 21 

(5,2%) Συμφωνούν, ότι δεν αγοράζουν Ελληνικά προϊόντα διότι είναι πιο ακριβά. Οι 

121 (30,1%) είναι ουδέτεροι, οι 148 (36,8%) Διαφωνούν και οι 101 (25,1%) 

Διαφωνούν Απόλυτα στο ότι δεν αγοράζουν Ελληνικά προϊόντα διότι είναι πιο 

ακριβά. 
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Διάγραμμα 44. Μεταβλητή Νο36  Μελλοντική κατάσταση. 

 

Η μεταβλητή Νο37 (FutureCondition) αφορά τη μελλοντική κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των ερωτώμενων. Από το σύνολο του δείγματος (402), οι 3 (0,7%) 

θεωρούν τη μελλοντική κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση Πολύ Βέβαιη και οι 

26 (6,5%) Βέβαιη, Οι 108 (26,9%) είναι ουδέτεροι και δεν γνωρίζουν, οι 168 (41,8%) 

Αβέβαιη και οι 97 (24,1%) Πολύ Αβέβαιη.  
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Διάγραμμα 45. Μεταβλητή Νο38  μελλοντική πρόθεση καταναλωτής συμπεριφοράς. 

 

Η μεταβλητή Νο38 (FutureBahavior) αφορά τη μελλοντική πρόθεση καταναλωτής 

συμπεριφοράς. Από το σύνολο του δείγματος (402), Οι 296 (73,6%) αναφέρουν ότι 

στο μέλλον θα συνεχίσουν να είναι πιο λογικοί με τις αγορές τους, οι 79 (19,7%) 

δηλώνουν ότι η συμπεριφορά τους θα παραμείνει ως έχει και μετά την κρίση και οι 

27 (6,7%) δηλώνουν ότι η καταναλωτική τους συμπεριφορά θα επανέλθει στις 

συνήθειες που είχαν προ κρίσης. 
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Ανάλυση με TESTS  

Ορίζεται επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (5%). 

Συσχέτιση Μεταβλητών: Income*BehaviorCrisis 

Income * BehaviorCrisis Crosstabulation 

Count 

 BehaviorCrisis Total 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει 

σημαντικά 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει λίγο 

Όχι, δεν την έχει 

επηρεάσει 

καθόλου 

Income 

<500 80 17 3 100 

500-800 79 17 4 100 

801-1000 71 12 2 85 

1001-2000 75 12 1 88 

>2000 19 9 1 29 

Total 324 67 11 402 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,132
a
 8 ,522 

Likelihood Ratio 6,658 8 ,574 

Linear-by-Linear 

Association 
,006 1 ,940 

N of Valid Cases 402   

Πίνακας 1. Συσχέτιση μεταβλητών Εισόδημα και Επιρροή της ύφεσης 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Επιρροή της ύφεσης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Επιρροή της ύφεσης. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,522>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του εισοδήματος και της επιρροής της ύφεσης στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των ερωτώμενων.  
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Συσχέτιση Μεταβλητών: Income*FutureCondition 

 

Income * FutureCondition Crosstabulation 

Count 

 FutureCondition Total 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν Γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

Income 

<500 34 39 24 2 1 100 

500-800 23 46 23 8 0 100 

801-1000 16 44 19 6 0 85 

1001-2000 20 25 34 8 1 88 

>2000 4 14 8 2 1 29 

Total 97 168 108 26 3 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,107
a
 16 ,031 

Likelihood Ratio 28,842 16 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 
10,137 1 ,001 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 2. Συσχέτιση μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική Κατάσταση. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική 

Κατάσταση. 
Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική Κατάσταση. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,031<0,05 απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ του εισοδήματος και τη βεβαιότητα/αβεβαιότητα της μελλοντικής 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των ερωτώμενων.  
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Συσχέτιση Μεταβλητών: Income*FutureBehavior 

 

Income * FutureBehavior Crosstabulation 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

επανέλθει στις 

συνήθειες που 

είχα προ κρίσης 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να 

είμαι πιο 

λογικός στις 

αγορές μου 

Income 

<500 8 17 75 100 

500-800 9 22 69 100 

801-1000 5 18 62 85 

1001-2000 2 15 71 88 

>2000 3 7 19 29 

Total 27 79 296 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,781
a
 8 ,560 

Likelihood Ratio 7,510 8 ,483 

Linear-by-Linear 

Association 
,439 1 ,508 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 3. Συσχέτιση μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική καταναλωτική συμπεριφορά. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική 

καταναλωτική συμπεριφορά. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Εισόδημα και Μελλοντική 

καταναλωτική συμπεριφορά. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,560>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του εισοδήματος και της μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς των 

ερωτώμενων.  
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Gender * BehaviorCrisis Crosstabulation 

Count 

 BehaviorCrisis Total 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει 

σημαντικά 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει λίγο 

Όχι, δεν την έχει 

επηρεάσει 

καθόλου 

Gender 
Άνδρας 89 25 6 120 

Γυναίκα 235 42 5 282 

Total 324 67 11 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,863
a
 2 ,053 

Likelihood Ratio 5,496 2 ,064 

Linear-by-Linear 

Association 
5,679 1 ,017 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 4. Συσχέτιση μεταβλητών  Φύλο και Επιρροή της ύφεσης. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Επιρροή της ύφεσης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Επιρροή της ύφεσης.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,53>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του φύλου και της επιρροής της ύφεσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των 

ερωτώμενων.  
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Gender * FutureCondition Crosstabulation 

Count 

 FutureCondition Total 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν Γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

Gender 
Άνδρας 23 46 40 10 1 120 

Γυναίκα 74 122 68 16 2 282 

Total 97 168 108 26 3 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,837
a
 4 ,212 

Likelihood Ratio 5,776 4 ,217 

Linear-by-Linear 

Association 
5,050 1 ,025 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 5. Συσχέτιση μεταβλητών  Φύλο και Μελλοντική Κατάσταση. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Μελλοντική Κατάσταση. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Μελλοντική Κατάσταση.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,212>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του φύλου και της μελλοντικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των 

ερωτώμενων.  
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Gender * FutureBehavior Crosstabulation 

Count 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

επανέλθει στις 

συνήθειες που 

είχα προ κρίσης 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να 

είμαι πιο 

λογικός στις 

αγορές μου 

Gender 
Άνδρας 6 24 90 120 

Γυναίκα 21 55 206 282 

Total 27 79 296 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,804
a
 2 ,669 

Likelihood Ratio ,848 2 ,654 

Linear-by-Linear 

Association 
,456 1 ,499 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 6. Συσχέτιση μεταβλητών  Φύλο και Μελλοντική καταναλωτική συμπεριφορά. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Μελλοντική καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Φύλο και Μελλοντική καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,669>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του φύλου και της μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς των 

ερωτώμενων.  
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FamilySize * BehaviorCrisis Crosstabulation 

Count 

 BehaviorCrisis Total 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει 

σημαντικά 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει λίγο 

Όχι, δεν την έχει 

επηρεάσει 

καθόλου 

FamilySize 

1 μέλος 52 8 1 61 

2 μέλη 34 13 1 48 

3 μέλη 85 15 1 101 

4 μέλη 100 21 4 125 

>4 μέλη 53 10 4 67 

Total 324 67 11 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,951
a
 8 ,346 

Likelihood Ratio 8,281 8 ,407 

Linear-by-Linear 

Association 
,700 1 ,403 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 7. Συσχέτιση μεταβλητών  Οικογενειακή Κατάσταση και Επιρροή της ύφεσης. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακή Κατάσταση και 

Επιρροή της ύφεσης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακή Κατάσταση και Επιρροή 

της ύφεσης.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,346>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Οικογενειακής Κατάστασης και της επιρροής της ύφεσης στην 

καταναλωτική συμπεριφορά των ερωτώμενων.  
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FamilySize * FutureCondition Crosstabulation 

Count 

 FutureCondition Total 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν Γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

FamilySize 

1 μέλος 14 23 19 5 0 61 

2 μέλη 7 23 14 4 0 48 

3 μέλη 27 37 31 5 1 101 

4 μέλη 35 54 24 11 1 125 

>4 μέλη 14 31 20 1 1 67 

Total 97 168 108 26 3 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,828
a
 16 ,537 

Likelihood Ratio 17,094 16 ,380 

Linear-by-Linear 

Association 
1,160 1 ,281 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 8. Συσχέτιση μεταβλητών  Οικογενειακή Κατάσταση και Μελλοντική Κατάσταση. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακής κατάστασης και 

Μελλοντική Κατάστασης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακής κατάστασης και 

Μελλοντική Κατάστασης.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,537>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Οικογενειακής κατάστασης και της μελλοντικής κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης των ερωτώμενων.  
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FamilySize * FutureBehavior Crosstabulation 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

επανέλθει στις 

συνήθειες που 

είχα προ κρίσης 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να 

είμαι πιο 

λογικός στις 

αγορές μου 

FamilySize 

1 μέλος 2 14 45 61 

2 μέλη 5 7 36 48 

3 μέλη 7 19 75 101 

4 μέλη 10 23 92 125 

>4 μέλη 3 16 48 67 

Total 27 79 296 402 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,630
a
 8 ,796 

Likelihood Ratio 4,798 8 ,779 

Linear-by-Linear 

Association 
,087 1 ,767 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 9. Συσχέτιση μεταβλητών  Οικογενειακή Κατάσταση και Μελλοντικής καταναλωτικής 

συμπεριφοράς. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακής κατάστασης και 

Μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Οικογενειακής κατάστασης και 

Μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,796>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Οικογενειακής κατάστασης και της μελλοντικής καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των ερωτώμενων.  
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Age * BehaviorCrisis Crosstabulation 

Count 

 BehaviorCrisis Total 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει 

σημαντικά 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει λίγο 

Όχι, δεν την έχει 

επηρεάσει 

καθόλου 

Age 

18-29 130 33 7 170 

30-39 151 30 4 185 

40-49 38 3 0 41 

50-59 4 1 0 5 

>60 1 0 0 1 

Total 324 67 11 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,009
a
 8 ,536 

Likelihood Ratio 8,823 8 ,357 

Linear-by-Linear 

Association 
5,663 1 ,017 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 10. Συσχέτιση μεταβλητών  Ηλικία και Επιρροή της ύφεσης. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Επιρροή της ύφεσης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Επιρροή της ύφεσης.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,536>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Ηλικίας και της επιρροής της ύφεσης στην καταναλωτική συμπεριφορά 

των ερωτώμενων.  

  



88 

 

Age * FutureCondition Crosstabulation 

Count 

 FutureCondition Total 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν Γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

Age 

18-29 37 73 48 10 2 170 

30-39 47 76 46 15 1 185 

40-49 12 15 13 1 0 41 

50-59 0 4 1 0 0 5 

>60 1 0 0 0 0 1 

Total 97 168 108 26 3 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,329
a
 16 ,789 

Likelihood Ratio 12,733 16 ,692 

Linear-by-Linear 

Association 
1,216 1 ,270 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 11. Συσχέτιση μεταβλητών  Ηλικία και Μελλοντική Κατάστασης. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Μελλοντική Κατάσταση. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Μελλοντική Κατάσταση.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,789>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Ηλικίας και της μελλοντικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των 

ερωτώμενων.  

  



89 

 

Age * FutureBehavior Crosstabulation 

Count 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

επανέλθει στις 

συνήθειες που 

είχα προ κρίσης 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να 

είμαι πιο 

λογικός στις 

αγορές μου 

Age 

18-29 16 31 123 170 

30-39 9 38 138 185 

40-49 1 10 30 41 

50-59 1 0 4 5 

>60 0 0 1 1 

Total 27 79 296 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,360
a
 8 ,498 

Likelihood Ratio 8,366 8 ,399 

Linear-by-Linear 

Association 
1,009 1 ,315 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 12. Συσχέτιση μεταβλητών  Ηλικία και Μελλοντική καταναλωτική συμπεριφορά. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Μελλοντική 

καταναλωτική συμπεριφορά. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Μελλοντική καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,498>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της Ηλικίας και της μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς των 

ερωτώμενων. 
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Education * BehaviorCrisis Crosstabulation 

Count 

 BehaviorCrisis Total 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει 

σημαντικά 

Ναι, την έχει 

επηρεάσει λίγο 

Όχι, δεν την έχει 

επηρεάσει 

καθόλου 

Education 

Δημοτικό 1 0 0 1 

Γυμνάσιο 2 0 0 2 

Λύκειο-ΤΕΕ-ΙΕΚ 91 15 0 106 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 175 32 9 216 

Μεταπτυχιακό 55 20 2 77 

Total 324 67 11 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,263
a
 8 ,187 

Likelihood Ratio 13,986 8 ,082 

Linear-by-Linear 

Association 
6,428 1 ,011 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 13. Συσχέτιση μεταβλητών  Επίπεδο Μόρφωσης και Επιρροή της ύφεσης. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και Επιρροή της 

ύφεσης. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και Επιρροή της 

ύφεσης.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,187>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του Επιπέδου Μόρφωσης και της επιρροής της ύφεσης στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των ερωτώμενων.  
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Education * FutureCondition Crosstabulation 

Count 

 FutureCondition Total 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν Γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

Education 

Δημοτικό 1 0 0 0 0 1 

Γυμνάσιο 2 0 0 0 0 2 

Λύκειο-ΤΕΕ-ΙΕΚ 37 41 22 6 0 106 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 44 90 66 14 2 216 

Μεταπτυχιακό 13 37 20 6 1 77 

Total 97 168 108 26 3 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,550
a
 16 ,126 

Likelihood Ratio 22,063 16 ,141 

Linear-by-Linear 

Association 
9,323 1 ,002 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 14. Συσχέτιση μεταβλητών  Επίπεδο Μόρφωσης και Μελλοντική  Κατάσταση. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και Μελλοντική  

Κατάσταση. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και Μελλοντική 

Κατάσταση.  

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,126>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του Επιπέδου Μόρφωσης και της μελλοντικής κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης των ερωτώμενων.  
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Education * FutureBehavior Crosstabulation 

Count 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

επανέλθει στις 

συνήθειες που 

είχα προ κρίσης 

Η συμπεριφορά 

μου θα 

παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να 

είμαι πιο 

λογικός στις 

αγορές μου 

Education 

Δημοτικό 0 0 1 1 

Γυμνάσιο 0 0 2 2 

Λύκειο-ΤΕΕ-ΙΕΚ 9 21 76 106 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 43 161 216 

Μεταπτυχιακό 6 15 56 77 

Total 27 79 296 402 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,233
a
 8 ,973 

Likelihood Ratio 2,978 8 ,936 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 ,991 

N of Valid Cases 402   

 

Πίνακας 15. Συσχέτιση μεταβλητών  Επίπεδο Μόρφωσης και Μελλοντική  καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και 

Μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επίπεδο Μόρφωσης και Μελλοντικής 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,973>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς 

των ερωτώμενων. 
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BehaviorCrisis * FutureBehavior Crosstabulation 

 FutureBehavior Total 

Η συμπεριφορά μου 

θα επανέλθει στις 

συνήθειες που είχα 

προ κρίσης 

Η συμπεριφορά μου 

θα παραμείνει εώς 

έχει και μετά την 

κρίση. 

Στο μέλλον θα 

συνεχίσω να είμαι 

πιο λογικός στις 

αγορές μου 

BehaviorCrisis 

Ναι, την έχει επηρεάσει σημαντικά 18 58 248 324 

Ναι, την έχει επηρεάσει λίγο 7 16 44 67 

Όχι, δεν την έχει επηρεάσει καθόλου 2 5 4 11 

Total 27 79 296 402 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,058
a
 4 ,017 

Likelihood Ratio 10,659 4 ,031 

Linear-by-Linear Association 10,575 1 ,001 

N of Valid Cases 402 
  

Πίνακας 16. Διασταύρωση μεταβλητών Επιρροή συμπεριφοράς λόγω κρίσης και Μελλοντικής 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επιρροή συμπεριφοράς λόγω κρίσης 

και Μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Επιρροή συμπεριφοράς λόγω κρίσης και 

Μελλοντικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,017<0,05 απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών Επιρροή συμπεριφοράς λόγω κρίσης και Μελλοντικής 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
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Ανάλυση Pearson 

 

Correlations 

 Consumption1 Consumption4 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,254
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 402 402 

Consumption4 

Pearson Correlation ,254
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Πίνακας 17. Ανάλυση Pearson Μεταβλητή κατανάλωση. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Consumption4. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Consumption4. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,000<0,05 απορρίπτεται η 

Μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (αναβάλλω αγορές που περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα / 

κόστος). Μάλιστα το ρ=0,254 που σημαίνει ότι έχουν μέτρια θετική και ανάλογη 

σχέση.  
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Correlations 

 Consumption1 Consumption5 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,360
**
 

Sig. (1-tailed)  ,000 

N 402 402 

Consumption5 

Pearson Correlation ,360
**
 1 

Sig. (1-tailed) ,000  

N 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Πίνακας 17. Ανάλυση Pearson ΙΙ Μεταβλητή κατανάλωση. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Consumption5. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Consumption5. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,000<0,05 απορρίπτεται η 

Μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (τώρα δίνω μεγαλύτερη προσοχή στην τιμή κάθε 

μάρκας). Μάλιστα το ρ=0,360 που σημαίνει ότι έχουν μέτρια θετική και ανάλογη 

σχέση.  
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Correlations 

 Consumption1 Loyalty1 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 -,187
**
 

Sig. (1-tailed)  ,000 

N 402 402 

Loyalty1 

Pearson Correlation -,187
**
 1 

Sig. (1-tailed) ,000  

N 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Πίνακας 19. Ανάλυση Pearson Μεταβλητές κατανάλωση και πιστότητα . 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Loyalty1. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Loyalty1. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,000<0,05 απορρίπτεται η 

Μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (πάντα αγοράζω την αγαπημένη μου μάρκα και δεν 

επιλέγω κάποια εναλλακτική). Μάλιστα το ρ=-0,187 που σημαίνει ότι έχουν ισχυρή 

αρνητική και αντίστροφη σχέση.  

  



97 

 

 

Correlations 

 Consumption1 Loyalty2 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,232
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 402 402 

Loyalty2 

Pearson Correlation ,232
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 402 402 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 20. Ανάλυση Pearson ΙΙ Μεταβλητές κατανάλωση και πιστότητα. 

 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Loyalty2. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Loyalty2. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,000<0,05 απορρίπτεται η 

Μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (δεν επιλέγω αποκλειστικά μια συγκεκριμένη μάρκα. 

Αλλάζω συχνά από μια μάρκα σε μια άλλη). Μάλιστα το ρ= 0,232που σημαίνει ότι 

έχουν ασθενή θετική και ανάλογη σχέση.  
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Correlations 

 Consumption1 Ethnocentrism1 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,054 

Sig. (2-tailed)  ,277 

N 402 402 

Ethnocentrism1 

Pearson Correlation ,054 1 

Sig. (2-tailed) ,277  

N 402 402 

Πίνακας 21. Ανάλυση Pearson   Μεταβλητές κατανάλωση και εθνοκεντρισμός. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism1. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism1. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,277>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (προτιμώ να αγοράζω εγχώρια προϊόντα).  

Correlations 

 Consumption1 Ethnocentrism5 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,087 

Sig. (2-tailed)  ,080 

N 402 402 

Ethnocentrism5 

Pearson Correlation ,087 1 

Sig. (2-tailed) ,080  

N 402 402 

Πίνακας 22. Ανάλυση Pearson ΙΙ  Μεταβλητές κατανάλωση και εθνοκεντρισμός. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism5. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism5. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,080 >0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (δίνω περισσότερη σχέση στη χώρα παραγωγής σε 

σχέση με το παρελθόν).  
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Correlations 

 Consumption1 Ethnocentrism6 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,062 

Sig. (2-tailed)  ,217 

N 402 402 

Ethnocentrism6 

Pearson Correlation ,062 1 

Sig. (2-tailed) ,217  

N 402 402 

Πίνακας 23. Ανάλυση Pearson ΙΙΙ Μεταβλητές κατανάλωση και εθνοκεντρισμός. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism6. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Ethnocentrism6. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,217>0,05 απορρίπτεται η 

εναλλακτική υπόθεση και ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (αγοράζω περισσότερα Ελληνικά προϊόντα μετά την 

κρίση).  

Correlations 

 Consumption1 Information3 

Consumption1 

Pearson Correlation 1 ,286
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 402 402 

Information3 

Pearson Correlation ,286
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 402 402 

 

Πίνακας 24. Ανάλυση Pearson ΙV Μεταβλητές κατανάλωση και εθνοκεντρισμός. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Information3. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και Information3. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,000<0,05 απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές μου 

συνήθειες) και της μεταβλητής (Πάντα αναζητούσα πληροφορίες αλλά τώρα το κάνω 

περισσότερο πριν αγοράσω ένα προϊόν).  ρ=0,286 ανάλογη ασθενής σχέση. 
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Correlations 

 Consumption4 FutureCondition 

Consumption4 

Pearson Correlation 1 -,127
*
 

Sig. (2-tailed)  ,011 

N 402 402 

FutureCondition 

Pearson Correlation -,127
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,011  

N 402 402 

 

Πίνακας 25. Ανάλυση Pearson  Μεταβλητές κατανάλωση και μελλοντική κατάσταση. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption4 και FutureCondition. 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών Consumption1 και FutureCondition. 

Επειδή το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας 0,011<0,05 απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής (Αναβάλλω αγορές που περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα/κόστος) 

και της μεταβλητής (Μελλοντική κοινωνικοοικονομική κατάσταση). Με ρ= -0,127 

έχουν αντιστρόφως ανάλογη ασθενής σχέση. 

Income * Loyalty2 Crosstabulation 

Count 

 Loyalty2 Total 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

Ούτε Διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Income 

<500 2 5 25 56 12 100 

500-800 2 11 26 46 15 100 

801-1000 2 5 37 38 3 85 

1001-2000 5 13 18 48 4 88 

>2000 2 5 10 11 1 29 

Total 13 39 116 199 35 402 

Πίνακας 26. Διασταύρωση  Μεταβλητών εισόδημα και πιστότητα. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα διασταύρωσης μεταβλητών παρατηρούμε ότι, άτομα 

με χαμηλό σχετικά εισόδημα (από <500 έως 2000) επιλέγουν να αλλάζουν συχνά από 

μια μάρκα σε μια άλλη.  
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3.1 Συμπεράσματα 

 

Η αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, 

που αποτελείται από μια σύνθεση διαδικασιών λήψης αποφάσεων που επηρεάζονται 

από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Ένας από τους σημαντικούς 

παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς, είναι η οικονομική αστάθεια που πλήττει 

τόσο την προγραμματισμένη όσο και την έκτακτη αγοραστική συμπεριφορά του 

καταναλωτή.  

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα, σκιαγραφούν 

την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των 

Ελλήνων οι οποίοι, δηλώνουν ότι η επίδραση αυτή ήταν σημαντική διότι μετέβαλλε 

τις συνήθειες τους καθώς, η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι έντονη. Οι κυριότερες 

αλλαγές που προέκυψαν όσον αφορά την κατανάλωση είναι αρχικά η σημαντική 

μείωση της κατανάλωσης με σκοπό την εξοικονόμηση και την μείωση των τρεχόντων 

εξόδων, η αναβολή για το μέλλον αγορών που περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα / κόστος, 

η έμφαση που δίνουν πλέον οι καταναλωτές στην τιμή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών και η αναζήτηση προσφορών και εκπτώσεων προκειμένου να αγοράσουν. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν η αποφυγή αυθόρμητων αγορών, η στροφή από τα 

πολυτελή στα βασικά αγαθά, η στροφή από τα ακριβά σε φθηνά προϊόντα και τέλος η 

μετακίνηση από τις μεγάλες ποσότητες προϊόντων στις μικρές. 

Αξιοσημείωτη είναι η έμφαση, σε σχέση με το παρελθόν, της τάσης των 

καταναλωτών για πληροφόρηση και αξιολόγηση των προϊόντων πριν την λήψη της 

αγοραστικής τους απόφασης. Όσον αφορά την πιστότητα των καταναλωτών στη 

μάρκα φαίνεται να πλήττεται από την ύφεση,  εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν επιλέγει πάντα την αγαπημένη του μάρκα και προτιμά 

να αλλάζει συχνά βάσει προσφορών. Μάλιστα, η μελλοντική πρόθεση να επιλέξουν 

μια εναλλακτική μάρκα εάν αυτή είναι φθηνότερη, καλής ποιότητας και παρέχει 

περισσότερες προσφορές, είναι θετική.  
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Σε περιόδους ύφεσης εντοπίζεται συνήθως και η τάση προς τον 

εθνοκεντρισμό γεγονός, που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα.  Οι 

καταναλωτές, στρέφονται στα εγχώρια προϊόντα περισσότερο σε σχέση με περιόδους 

οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, και η χώρα προέλευσης ή και παραγωγής 

αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την επιλογή αυτών. Παρόλα αυτά η εμφάνιση του 

εθνοκεντρισμού δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ακραίες τάσεις.  

Ο Shell (2010), αναφέρει ότι οικονομική ύφεση που ξεκίνησε το 2007 και 

εντάθηκε το 2009 εγκαινίασε θεμελιώδης οικονομικές ανακατατάξεις που θα έχουν 

μακροχρόνια διάρκεια και αποτελέσματα γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με τη μελλοντική πρόθεση 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα 

επιβεβαιώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις (Η1 έως Η8) που τέθηκαν αρχικά. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, μπορεί να φανούν χρήσιμα σε 

θεωρητικούς στον τομέα του Μάρκετινγκ και σε εταιρείες λιανεμπορίου, που 

προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η 

συμβολή της παρούσας στην κατανόηση των αλλαγών στη συμπεριφορά και των 

νέων συνηθειών των καταναλωτών είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων και 

μελλοντικών στρατηγικών Μάρκετινγκ.  
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3.2 Περιορισμοί έρευνας 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψαν 

ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι ήταν δύσκολο να αποφευχθούν. Η προσπάθεια 

περιορισμού τους έγινε, προκειμένου να μην επηρεάσουν την αξιοπιστία της έρευνας 

και των αποτελεσμάτων της. Ο κυριότερος περιορισμός, αφορά τα δευτερογενή 

δεδομένα, τα οποία συλλέχτηκαν από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας και μόνο από τις βάσεις δεδομένων, στις οποίες έχει 

πρόσβαση το πανεπιστήμιο. Ωστόσο, υπήρξε και περιορισμός σχετικά με τα 

πρωτογενή δεδομένα στο μέγεθός του δείγματος λόγω του περιορισμένου χρόνου 

καθώς και την απροθυμία αρκετών νοικοκυριών να λάβουν μέρος στην έρευνα. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε σε κάποιες μεταβλητές συσσώρευση στις κατηγορίες των 

απαντήσεων που χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες, δηλαδή όπου χρησιμοποιήθηκε η 

πενταβάθμια κλίμακα Likert και είχε τη μορφή «ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ», με 

συνέπεια να εμποδίζεται η εξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων. Τέλος, η παρούσα 

διεξήχθη σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, οπότε τα 

αποτελέσματά της αφορούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και κατά συνέπεια δεν 

μπορούν ούτε να αναχθούν, ούτε να περιγράψουν τις μελλοντικές μεταβολές στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

3.3  Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση αλλαγών στη 

συμπεριφορά καταναλωτή, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Υπάρχουν τομείς της 

έρευνας που δεν καλύφθηκαν πλήρως, οπότε κρίνεται απαραίτητη περαιτέρω έρευνα  

με χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η 

πιστότητα, η κατανάλωση και η ανάγκη για πληροφόρηση.  Ακόμα, θα μπορούσε να 

διενεργηθεί συγκριτική έρευνα μεταξύ χωρών που βίωσαν την ύφεση, ώστε να 

εντοπιστούν πιθανές διαφοροποιήσεις. Τέλος, προτείνεται επανάληψη της παρούσας 

έρευνας σε χρονική περίοδο μετά το πέρας της ύφεσης, διότι τα αποτελέσματα θα 

μπορούσε να είναι τελείως διαφοροποιημένα.  
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Παράρτημα 

 
SPSS Outputs  
Frequency Tables 
 

BehaviorCrisis 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι, την έχει επηρεάσει 

σημαντικά 
324 80,6 80,6 80,6 

Ναι, την έχει επηρεάσει λίγο 67 16,7 16,7 97,3 

Όχι, δεν την έχει επηρεάσει 

καθόλου 
11 2,7 2,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Information1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 ,5 ,5 ,5 

Διαφωνώ 4 1,0 1,0 1,5 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
28 7,0 7,0 8,5 

Συμφωνώ 222 55,2 55,2 63,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 146 36,3 36,3 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Information2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 1,0 1,0 1,0 

Διαφωνώ 49 12,2 12,2 13,2 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
86 21,4 21,4 34,6 

Συμφωνώ 190 47,3 47,3 81,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 73 18,2 18,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Information3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 6 1,5 1,5 1,5 

Διαφωνώ 41 10,2 10,2 11,7 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
65 16,2 16,2 27,9 

Συμφωνώ 147 36,6 36,6 64,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 143 35,6 35,6 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Information4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 193 48,0 48,0 48,0 

Διαφωνώ 156 38,8 38,8 86,8 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
25 6,2 6,2 93,0 

Συμφωνώ 26 6,5 6,5 99,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 ,5 ,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Consumption1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 ,2 ,2 ,2 

Διαφωνώ 10 2,5 2,5 2,7 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
30 7,5 7,5 10,2 

Συμφωνώ 196 48,8 48,8 59,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 165 41,0 41,0 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Consumption2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 73 18,2 18,2 18,2 

Διαφωνώ 228 56,7 56,7 74,9 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
58 14,4 14,4 89,3 

Συμφωνώ 36 9,0 9,0 98,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 7 1,7 1,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Consumption3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 ,5 ,5 ,5 

Διαφωνώ 8 2,0 2,0 2,5 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
29 7,2 7,2 9,7 

Συμφωνώ 196 48,8 48,8 58,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 167 41,5 41,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Consumption4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 9 2,2 2,2 2,2 

Διαφωνώ 27 6,7 6,7 9,0 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
53 13,2 13,2 22,1 

Συμφωνώ 176 43,8 43,8 65,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 137 34,1 34,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Consumption5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 1,2 1,2 1,2 

Διαφωνώ 16 4,0 4,0 5,2 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
37 9,2 9,2 14,4 

Συμφωνώ 207 51,5 51,5 65,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 137 34,1 34,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Consumption6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 ,2 ,2 ,2 

Διαφωνώ 23 5,7 5,7 6,0 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
87 21,6 21,6 27,6 

Συμφωνώ 181 45,0 45,0 72,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 110 27,4 27,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Consumption7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 10 2,5 2,5 2,5 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
38 9,5 9,5 11,9 

Συμφωνώ 240 59,7 59,7 71,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 114 28,4 28,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Consumption8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 9 2,2 2,2 2,2 

Διαφωνώ 68 16,9 16,9 19,2 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
147 36,6 36,6 55,7 

Συμφωνώ 110 27,4 27,4 83,1 

Συμφωνώ Απόλυτα 68 16,9 16,9 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

toCheapProducts 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 9 2,2 2,2 2,2 

Διαφωνώ 40 10,0 10,0 12,2 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
107 26,6 26,6 38,8 

Συμφωνώ 183 45,5 45,5 84,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 63 15,7 15,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

toBasicProducts 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 1,0 1,0 1,0 

Διαφωνώ 44 10,9 10,9 11,9 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
117 29,1 29,1 41,0 

Συμφωνώ 163 40,5 40,5 81,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 74 18,4 18,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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toSmallQuantities 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 6 1,5 1,5 1,5 

Διαφωνώ 57 14,2 14,2 15,7 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
106 26,4 26,4 42,0 

Συμφωνώ 175 43,5 43,5 85,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 58 14,4 14,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

toSave 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 1,2 1,2 1,2 

Διαφωνώ 41 10,2 10,2 11,4 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
99 24,6 24,6 36,1 

Συμφωνώ 205 51,0 51,0 87,1 

Συμφωνώ Απόλυτα 52 12,9 12,9 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

toFollowPromotions 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 3 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 18 4,5 4,5 5,2 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
52 12,9 12,9 18,2 

Συμφωνώ 169 42,0 42,0 60,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 160 39,8 39,8 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Loyalty1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 50 12,4 12,4 12,4 

Διαφωνώ 175 43,5 43,5 56,0 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
118 29,4 29,4 85,3 

Συμφωνώ 43 10,7 10,7 96,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 4,0 4,0 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Loyalty2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 13 3,2 3,2 3,2 

Διαφωνώ 39 9,7 9,7 12,9 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
116 28,9 28,9 41,8 

Συμφωνώ 199 49,5 49,5 91,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 35 8,7 8,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Loyalty3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 13 3,2 3,2 3,2 

Διαφωνώ 58 14,4 14,4 17,7 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
100 24,9 24,9 42,5 

Συμφωνώ 186 46,3 46,3 88,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 45 11,2 11,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Loyalty4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 106 26,4 26,4 26,4 

Διαφωνώ 186 46,3 46,3 72,6 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
78 19,4 19,4 92,0 

Συμφωνώ 23 5,7 5,7 97,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 2,2 2,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

Loyalty5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 143 35,6 35,6 35,6 

Διαφωνώ 144 35,8 35,8 71,4 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
70 17,4 17,4 88,8 

Συμφωνώ 35 8,7 8,7 97,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 2,5 2,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Loyalty6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 44 10,9 10,9 10,9 

Διαφωνώ 83 20,6 20,6 31,6 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
182 45,3 45,3 76,9 

Συμφωνώ 68 16,9 16,9 93,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 25 6,2 6,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Switching1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ Απίθανο 18 4,5 4,5 4,5 

Απίθανο 27 6,7 6,7 11,2 

Δεν γνωρίζω 35 8,7 8,7 19,9 

Πιθανό 216 53,7 53,7 73,6 

Πολύ Πιθανό 106 26,4 26,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Switching2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ Απίθανο 10 2,5 2,5 2,5 

Απίθανο 5 1,2 1,2 3,7 

Δεν γνωρίζω 15 3,7 3,7 7,5 

Πιθανό 134 33,3 33,3 40,8 

Πολύ Πιθανό 238 59,2 59,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Switching3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ Απίθανο 11 2,7 2,7 2,7 

Απίθανο 18 4,5 4,5 7,2 

Δεν γνωρίζω 47 11,7 11,7 18,9 

Πιθανό 184 45,8 45,8 64,7 

Πολύ Πιθανό 142 35,3 35,3 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Ethnocentrism1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 1,0 1,0 1,0 

Διαφωνώ 24 6,0 6,0 7,0 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
97 24,1 24,1 31,1 

Συμφωνώ 178 44,3 44,3 75,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 99 24,6 24,6 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Ethnocentrism2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 1,2 1,2 1,2 

Διαφωνώ 23 5,7 5,7 7,0 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
59 14,7 14,7 21,6 

Συμφωνώ 170 42,3 42,3 63,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 145 36,1 36,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 
 

 

Ethnocentrism3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 109 27,1 27,1 27,1 

Διαφωνώ 119 29,6 29,6 56,7 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
81 20,1 20,1 76,9 

Συμφωνώ 63 15,7 15,7 92,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 30 7,5 7,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Ethnocentrism4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 12 3,0 3,0 3,0 

Διαφωνώ 62 15,4 15,4 18,4 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
136 33,8 33,8 52,2 

Συμφωνώ 115 28,6 28,6 80,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 77 19,2 19,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Ethnocentrism5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 15 3,7 3,7 3,7 

Διαφωνώ 68 16,9 16,9 20,6 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
80 19,9 19,9 40,5 

Συμφωνώ 170 42,3 42,3 82,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 69 17,2 17,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Ethnocentrism6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 1,2 1,2 1,2 

Διαφωνώ 49 12,2 12,2 13,4 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
99 24,6 24,6 38,1 

Συμφωνώ 168 41,8 41,8 79,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 81 20,1 20,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Ethnocentrism7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 32 8,0 8,0 8,0 

Διαφωνώ 131 32,6 32,6 40,5 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
150 37,3 37,3 77,9 

Συμφωνώ 62 15,4 15,4 93,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 27 6,7 6,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Ethnocentrism8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 101 25,1 25,1 25,1 

Διαφωνώ 148 36,8 36,8 61,9 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
121 30,1 30,1 92,0 

Συμφωνώ 21 5,2 5,2 97,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 11 2,7 2,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

FutureCondition 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ Αβέβαιο 97 24,1 24,1 24,1 

Αβέβαιο 168 41,8 41,8 65,9 

Δεν Γνωρίζω 108 26,9 26,9 92,8 

Βέβαιο 26 6,5 6,5 99,3 

Πολύ Βέβαιο 3 ,7 ,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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FutureBehavior 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 27 6,7 6,7 6,7 

Διαφωνώ 79 19,7 19,7 26,4 

Ούτε Συμφωνώ Ούτε 

Διαφωνώ 
296 73,6 73,6 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 120 29,9 29,9 29,9 

Γυναίκα 282 70,1 70,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-29 170 42,3 42,3 42,3 

30-39 185 46,0 46,0 88,3 

40-49 41 10,2 10,2 98,5 

50-59 5 1,2 1,2 99,8 

>60 1 ,2 ,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

Education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δημοτικό 1 ,2 ,2 ,2 

Γυμνάσιο 2 ,5 ,5 ,7 

Λύκειο-ΤΕΕ-ΙΕΚ 106 26,4 26,4 27,1 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 216 53,7 53,7 80,8 

Μεταπτυχιακό 77 19,2 19,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Occupation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Εργαζόμενος-η 243 60,4 60,4 60,4 

Άνεργος-η 118 29,4 29,4 89,8 

Φοιτητής-τρια 41 10,2 10,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

FamilySize 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 μέλος 61 15,2 15,2 15,2 

2 μέλη 48 11,9 11,9 27,1 

3 μέλη 101 25,1 25,1 52,2 

4 μέλη 125 31,1 31,1 83,3 

>4 μέλη 67 16,7 16,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Income 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<500 100 24,9 24,9 24,9 

500-800 100 24,9 24,9 49,8 

801-1000 85 21,1 21,1 70,9 

1001-2000 88 21,9 21,9 92,8 

>2000 29 7,2 7,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Αγαπητέ κύριε/ κυρία,  

Καλείστε να συμμετέχετε σε μια έρευνα που διεξάγεται από τη μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Βασιλειάδου Χρύσα στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για την 

απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα τη διερεύνηση 

αλλαγών στη συμπεριφορά καταναλωτή λόγω της οικονομικής ύφεσης. Σας 

διαβεβαιώνουμε ότι, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και τα στοιχεία που θα 

συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Σας 

ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και για την προθυμία σας να 

βοηθήσετε στην παρούσα έρευνα.  

 

Ερευνήτρια: Βασιλειάδου Χρύσα, e-mail: mba131@uom.edu.gr 

Υπεύθυνος καθηγητής: Βασιλειάδης Χρήστος e-mail: chris@uom.edu.gr, τηλ.: 2310891586 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2014 

  

mailto:chris@uom.edu.gr
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1 . Πιστεύετε ότι  η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά σας ως καταναλωτή; 

(Παρακαλώ επιλέξατε μόνο μία απάντηση) 

α) Ναι, την έχει επηρεάσει σημαντικά 

β) Ναι, την έχει επηρεάσει λίγο 

γ) Όχι, δεν την έχει επηρεάσει καθόλου 

2 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συγκρίνω προϊόντα και 

καταστήματα προτού προβώ σε 

κάποια αγορά. 

1 2 3 4 5 

Πάντα αναζητούσα πληροφορίες 

πριν αγοράσω κάποιο προϊόν. 
1  2 3 4 5 

Πάντα αναζητούσα πληροφορίες 

αλλά τώρα το κάνω περισσότερο 

πριν αγοράσω κάποιο προϊόν. 

1 2 3 4 5 

Ποτέ δεν αναζητώ πληροφορίες για 

κάποιο προϊόν πριν την αγορά του. 
1 2 3 4 5 

(Flatters and Willmott, 2009; Alioto, 2009; Onete, et al, 2010; Rosales and Perez, 2012; Rowley, et al, 2011) 

3 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

τις καταναλωτικές μου συνήθειες. 
1 2 3 4 5 

Συνεχίζω να καταναλώνω στο ίδιο 

επίπεδο. 
1  2 3 4 5 

Προσπαθώ να ξοδεύω λιγότερα. 1 2 3 4 5 

Αναβάλλω αγορές που 

περιλαμβάνουν υψηλά έξοδα/ 

κόστος. 

1 2 3 4 5 

Τώρα δίνω περισσότερη προσοχή 

στην τιμή κάθε μάρκας. 
1 2 3 4 5 

Αποφεύγω τις αυθόρμητες αγορές. 1 2 3 4 5 
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Προσπαθώ να μειώσω τα τρέχοντα 

έξοδα. 
1 2 3 4 5 

Πρέπει να σταματήσω να αγοράζω 

κάποια προϊόντα. 
1 2 3 4 5 

(Amalia, et al, 2009; Badea, 2013; Catana, 2013; Ang, et al, 2009; Manciou, 2012; Mihai, et al, 2010; 

Quelch, et al,2009) 

4 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Έχω κάνει στροφή από ακριβά προϊόντα 

σε παρόμοια αλλά φθηνότερα. 
1 2 3 4 5 

Δεν επιλέγω προϊόντα πολυτελείας αλλά 

μόνο τα βασικά και απαραίτητα. 
1  2 3 4 5 

Έχω κάνει στροφή από   τις μεγάλες 

ποσότητες προϊόντων στις μικρές 

ποσότητες.  

1 2 3 4 5 

Έχω μειώσει την κατανάλωση 

προκειμένου να εξοικονομήσω. 
1 2 3 4 5 

Εξετάζω προσεκτικά τις τιμές. 1 2 3 4 5 

Αναζητώ προσφορές και εκπτώσεις για 

να αγοράσω. 
1 2 3 4 5 

Mansoor & Jalal, 2011 

5 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Πάντα αγοράζω την αγαπημένη μου 

μάρκα και δεν επιλέγω κάποια άλλη 

εναλλακτική. 

1 2 3 4 5 

Δεν επιλέγω αποκλειστικά μία 

συγκεκριμένη μάρκα. Αλλάζω συχνά 

από μια μάρκα σε άλλη. 

1 2 3 4 5 

Δεν επιλέγω ποτέ μια συγκεκριμένη 

μάρκα. Μπορεί να επιλέξω οποιαδήποτε 

μάρκα. 

1 2 3 4 5 

Πάντα επιλέγω μια συγκεκριμένη μάρκα 

ανεξαρτήτως τιμής. 
1 2 3 4 5 
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Είμαι διατεθειμένος να αγοράζω αυτή 

τη μάρκα που προτιμώ ακόμα και αν 

είναι ακριβότερη από τις άλλες 

1 2 3 4 5 

Προτιμώ τα φθηνά υποκατάστατα από 

τις επώνυμες μάρκες προϊόντων. 
1 2 3 4 5 

(Egol, 2010; Mihai, 2010; Quelch, et al, 2009; McKinsey, 2009; Jones, et al, 2003; Kumar, 2009) 

6 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις:  

Πόσο πιθανό θα ήταν για εσάς… 

 
Πολύ 

απίθανο 
Απίθανο 

Δεν 

γνωρίζω 
Πιθανό 

Πολύ 

Πιθανό 

… να αλλάξετε μάρκα αν μια 

εναλλακτική μάρκα ήταν φθηνότερη; 
1 2 3 4 5 

… να αλλάξετε μάρκα εάν μια 

εναλλακτική μάρκα ήταν καλύτερης 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας; 

1  2 3 4 5 

… να αλλάξετε μάρκα εάν μια 

εναλλακτική μάρκα παρέχει 

περισσότερες προσφορές; 

1 2 3 4 5 

(Colgate and Hedge, 2001; Nistorescu and Puiu, 2009; Mihai, et al, 2010) 

7 . Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Προτιμώ να αγοράζω εγχώρια προϊόντα. 1 2 3 4 5 

Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να 

αγοράζουν προϊόντα που παράγονται 

στην Ελλάδα. 

1  2 3 4 5 

Θα έπρεπε να αγοράζουμε μόνο τα 

προϊόντα εισαγωγής που δεν παράγονται 

στη χώρα μας. 

1 2 3 4 5 

Οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να 

αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα διότι 

αυτό αποδυναμώνει τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις και προκαλεί ανεργία. 

1 2 3 4 5 

Δίνω περισσότερη προσοχή στη χώρα 

παραγωγής όταν αγοράζω ένα προϊόν 

περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. 

1 2 3 4 5 

Αγοράζω περισσότερα Ελληνικά 

προϊόντα μετά την ύφεση. 
1 2 3 4 5 
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Αγοράζω μόνο Ελληνικά προϊόντα μετά 

την ύφεση. 
1 2 3 4 5 

Δεν αγοράζω Ελληνικά προϊόντα διότι 

είναι πιο ακριβά. 
1 2 3 4 5 

(Smyczek and Glowik, 2011; McKenzie and Schargrodsky, 2011; Ang, et al, 2000; Wong, et al., 2008; Batra, et 

al., 2000; Balabanis and Diamantopoulos, 2004) 

8 . Πως νοιώθετε σχετικά με τη μελλοντική σας οικονομικό-κοινωνική σας κατάσταση; Πιστεύω ότι το μέλλον 

μου είναι: 

Πολύ Αβέβαιο Αβέβαιο Δεν γνωρίζω Βέβαιο Πολύ Βέβαιο 

1 2 3 4 5 

                                                                                                                               (Luffarelli, 2010) 

9 . Εάν έχει αλλάξει η καταναλωτική σας συμπεριφορά λόγω της οικονομικής κρίσης πιστεύετε ότι: 

α) Η συμπεριφορά μου θα επανέλθει 

στις συνήθειες που είχα προ κρίσης. 

 

β) Η συμπεριφορά μου θα παραμείνει 

ως έχει και μετά την κρίση.  

 

γ) Στο μέλλον θα συνεχίσω να είμαι πιο 

λογικός στις αγορές μου. 

(Choeuke, 2009) 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

10 . Φύλο                        

α. Άνδρας ,      β. Γυναίκα  

 

11 . Ηλικία                    

 α. 18-29 ετών           β. 30-39 ετών              γ. 40-49 ετών               δ. 50-59 ετών         

ε. 60 ετών και άνω 

 

12 . Επίπεδο Μόρφωσης             

  α. Δημοτικό     β. Γυμνάσιο        γ. Λύκειο-ΤΕΕ- ΙΕΚ      δ. ΑΕΙ-ΤΕΙ      

  ε. Μεταπτυχιακό 
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13 . Επαγγελματική Κατάσταση 

  α.  Εργαζόμενος/η     β.  Άνεργος/η        γ.  Φοιτητής/τρια 

 

14 . Οικογενειακή Κατάσταση (Από πόσα μέλη αποτελείται η οικογένειά σας;) 

  α.  1 μέλος     β.  2 μέλη        γ.  3 μέλη    δ.  4 μέλη  ε.  > 4 μέλη 

 

15 . Μηνιαίο εισόδημα (καθαρές αποδοχές) 

 

α.  κάτω από 500ευρώ             β. 500-800 ευρώ         γ. 801-1000 ευρώ      

 δ.   1.001-2.000 ευρώ        ε.   πάνω από 2.000 ευρώ   

 

 

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας! 

 

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1u7f4PJ2y2mnKztJLYKfaFsGVehawl

_LTK6ubSFcDO2Y/viewform 

 

  

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1u7f4PJ2y2mnKztJLYKfaFsGVehawl_LTK6ubSFcDO2Y/viewform
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1u7f4PJ2y2mnKztJLYKfaFsGVehawl_LTK6ubSFcDO2Y/viewform
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

BehaviorCrisis 141,24 121,710 -,269 ,378 ,717 

Information1 138,20 113,674 ,347 ,397 ,697 

Information2 138,77 113,685 ,227 ,419 ,701 

Information3 138,52 110,245 ,361 ,422 ,692 

Information4 140,74 120,978 -,137 ,292 ,719 

Consumption1 138,18 112,799 ,373 ,534 ,695 

Consumption2 140,27 123,020 -,237 ,433 ,725 

Consumption3 138,17 112,089 ,421 ,482 ,693 

Consumption4 138,46 111,570 ,321 ,308 ,695 

Consumption5 138,33 110,621 ,447 ,357 ,690 

Consumption6 138,53 111,966 ,352 ,399 ,694 

Consumption7 138,32 112,095 ,456 ,446 ,692 

Consumption8 139,06 109,033 ,421 ,372 ,689 

toCheapProducts 138,84 109,123 ,463 ,427 ,687 

toBasicProducts 138,82 108,708 ,487 ,500 ,686 

toSmallQuantities 138,91 111,039 ,355 ,416 ,693 

toSave 138,82 110,212 ,441 ,457 ,690 

toLookPrices 138,39 111,624 ,442 ,487 ,692 

toFollowPromotions 138,31 109,430 ,492 ,450 ,687 

Loyalty1 139,96 124,133 -,275 ,538 ,729 

Loyalty2 138,96 113,838 ,231 ,472 ,701 

Loyalty3 138,99 114,404 ,179 ,528 ,703 

Loyalty4 140,35 122,348 -,199 ,605 ,724 

Loyalty5 140,40 123,945 -,254 ,587 ,729 

Loyalty6 139,59 110,222 ,365 ,464 ,692 

Switching1 138,55 111,465 ,311 ,570 ,696 

Switching2 138,01 116,825 ,087 ,392 ,708 

Switching3 138,40 112,066 ,307 ,561 ,696 

Ethnocentrism1 138,61 111,770 ,346 ,632 ,694 

Ethnocentrism2 138,40 111,378 ,354 ,638 ,694 

Ethnocentrism3 140,00 114,424 ,117 ,148 ,709 

Ethnocentrism4 139,01 109,569 ,379 ,440 ,691 

Ethnocentrism5 138,94 109,413 ,379 ,505 ,691 

Ethnocentrism6 138,79 110,327 ,384 ,616 ,691 

Ethnocentrism7 139,66 110,071 ,375 ,491 ,692 

Ethnocentrism8 140,23 119,068 -,043 ,294 ,716 

FutureCondition 140,28 123,411 -,256 ,218 ,726 

FutureBehavior 139,79 116,813 ,150 ,194 ,705 



137 

Gender 140,76 118,277 ,062 ,210 ,707 

Age 140,75 115,494 ,201 ,295 ,703 

Education 138,55 122,108 -,226 ,236 ,720 

Occupation 140,97 118,577 ,005 ,252 ,710 

FamilySize 139,24 115,944 ,054 ,186 ,714 

Income 139,85 119,532 -,074 ,275 ,723 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlation
b
 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures ,052
a
 ,043 ,063 3,419 401 17243 ,000 

Average Measures ,707
c
 ,665 ,747 3,419 401 17243 ,000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance is excluded from the 

denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,135 ,131 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,606 ,632 8 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,784 ,786 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,750 ,748 3 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,689 ,704 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,750 ,748 3 


