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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την διερεύνηση της συμπεριφοράς και τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς την αγορά ελαιολάδου. Μεθοδολογικά η εργασία 

βασίζεται στη συλλογή δευτερογενών στοιχείων (συμπεριφορές καταναλωτών γενικότερα αλλά 

και σε περιόδους ύφεσης, παρουσίαση του τοπιού της αγοράς και του κλάδου), αλλά και 

πρωτογενών στοιχείων (με δομημένο ερωτηματολόγιο) τα οποία αφορούν και την πρωτογενή 

έρευνα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την αγορά  ελαιολάδου .  

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to investigate consumer behavior and preferences in purchases of olive 

oil. The first section of the thesis gives the theoretical back ground, while the second section 

presents the methodology and the results of the primary survey.  
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1. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1.1 Ο όρος µάρκετινγκ - Ιστορική αναδροµή 

Το µάρκετινγκ είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που παρατηρείται σε όλες τις εκφράσεις και 

διαστάσεις της σύγχρονης ζωής. Ξεκίνησε το 1950 ενώ σαν έννοια ξεκίνησε να υπάρχει από 

το 1960 και συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται. Χρησιµοποιείται τόσο από τους 

ιδιώτες, όσο και από τις επιχειρήσεις (Achrol, 1991). Παραδείγµατα µάρκετινγκ θεωρούνται 

το βιογραφικό, τα διαφηµιστικά µηνύµατα, οι συσκευασίες των προϊόντων. το µάρκετινγκ 

είναι η διαδικασία ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών ώστε να 

ικανοποιήσει τους πελάτες και τις οργανωσιακές ανάγκες, χρησιµοποιώντας τις αρχές της 

τιµής, της προώθησης, και της διανοµής. 

Σύµφωνα µε τους Χρυσοβιτσιώτη και Σταυρακόπουλου (2006) οι βασικές αρχές του 

«εµπορεύεσθαι» ή αλλιώς της εµπορίας είναι αυτές που καλούνται να αποδώσουν τον όρο 

µάρκετινγκ στα νέα ελληνικά. Μέχρι σήµερα υπήρξαν πολλοί ορισµοί για το µάρκετινγκ και 

εξαιτίας της σύγχυσης που δηµιουργήθηκε για τον ορισµό του, το American Marketing 

Association αναπροσδιόρισε τον ορισµό του µάρκετινγκ λέγοντας ότι το µάρκετινγκ είναι η 

διαδικασία προγραµµατισµού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιµής, προώθησης και διανοµής 

των ιδεών, κερδών και υπηρεσιών ώστε να δηµιουργηθούν ανταλλαγές που ικανοποιούν 

ιδιωτικούς και οργανωτικούς στόχους. Το µάρκετινγκ εξελίσσεται συνεχώς καθώς 

µεταβάλλεται η οικονοµία, η κοινωνία και η πολιτική. Σήµερα προσβλέπει περισσότερο 

στον καταναλωτή, στις ανάγκες και στις επιθυµίες του, τις οποίες προσπαθεί να 

ικανοποιήσει µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην συµφέρουσα τιµή (Wilson et 

al, 2008). 

Επίσης, προβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών για ορισµένα προϊόντα. 

Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το internet που δίνει άµεση πρόσβαση στις 

πληροφορίες που θέλει ο χρήστης. Άλλος ένας σκοπός είναι η ικανοποίηση των αναγκών 

των επιχειρήσεων µε τον πιο επικερδή τρόπο (Λέανδρος, 2004). Το µάρκετινγκ κατέχει την 

κεντρική θέση στην επιχείρηση. Πρέπει να συνεργάζεται στενά µε όλα τα τµήµατα και 

διευθύνσεις. Με την µελέτη των αναγκών των καταναλωτών και την έρευνα αγοράς, 

προτείνει καινούργια προϊόντα. Μπορεί να καταλάβει τις λειτουργίες όλων των τµηµάτων 

και να δουλεύει κοντά µε τους µάνατζερ των άλλων τµηµάτων για να τους βοηθήσει να 

καταλάβουν πόσο σηµαντικό για την επιτυχία της επιχείρησης είναι να προτάσσουν τις 

επιθυµίες των καταναλωτών (Ρίφκιν, 2000).Το περιεχόµενό του καθορίζεται κυρίως από τις 

συνθήκες της αγοράς, την κατάσταση της οικονοµίας και την τεχνολογική εξέλιξη και 
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πρόοδο της χώρας. Πρώτα απ’ όλα εξετάζει την συµπεριφορά του καταναλωτή, τις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς ,τις εξελισσόµενες ανάγκες του, και τα κίνητρά του 

(Hutt and Speh, 2001). 

Η έρευνα αγοράς αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για κάθε προϊόν, πριν και µετά στην 

διοχέτευσή του στην αγορά για συγκεκριµένους καταναλωτές και για την πρόβλεψη 

µελλοντικών µεθόδων της αγοράς. Η στρατηγική, ο σχεδιασµός και η πολιτική αποτελούν 

βασική προϋπόθεση στην επιτυχία της επιχείρησης στην αγορά (Σιώµκος, 2004). Μερικές 

από τις σπουδαιότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι η προώθηση, προβολή και 

διαφήµιση. Γενικά, η µελέτη των φαινοµένων του καταναλωτισµού και της κοινωνικής 

ευθύνης του µάρκετινγκ δίνει νέες διαστάσεις στις µεθόδους και στην τεχνική του. Το 

µάρκετινγκ είναι εκείνο που φέρνει στον καταναλωτή τα προϊόντα που κατασκευάζει η 

παραγωγή. Η αποδοτικότητα της επιχείρησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη καλή 

συνεργασία των τµηµάτων µάρκετινγκ και παραγωγής (Achrol, 1991; Baines et al., 2008). 

Σύµφωνα µε το Κέντρο επιχειρηµατικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κεντρικής 

Μακεδονίας (Βλαδίκας και Πίγκα, 2011) ο όρος µάρκετινγκ χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει το «σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των 

αγαθών και των υπηρεσιών από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή ή αυτόν που κάνει 

χρήση». Το µάρκετινγκ αποτελείται από εκείνες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 

κατευθύνονται προς την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών ορισµένων οµάδων 

καταναλωτών µε κάποιο κέρδος (Silk, 2006; Wilson et al., 2008). 

Το µάρκετινγκ γενικότερα αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαπίστωση των τωρινών και µελλοντικών αναγκών 

των πελατών, στη µελέτη και σχεδιασµό των προϊόντων που προορίζονται για την 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών, και κατόπιν στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, 

αποθήκευση, µεταφορά, προώθηση, προβολή και πώληση των προϊόντων αυτών στον 

κατάλληλο τόπο και χρόνο. Επιπλέον, σχετίζεται µε την παρακολούθηση των καταναλωτών 

και των αναγκών τους και µετά την πώληση και προσαρµογή των προϊόντων προς τις 

εξελισσόµενες ανάγκες τους για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της επιχείρησης 

(Dixon, 1990). Αποβλέποντας στην κερδοφορία, κάθε επιχείρηση εφαρµόζει πολλαπλές 

προσεγγίσεις όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, τα οικονοµικά, τις λειτουργίες και 

φυσικά το µάρκετινγκ. Ο λόγος αυτής της προσέγγισης είναι να δηµιουργήσει ζήτηση για 

την επιχείρηση εστιάζοντας στο µάρκετινγκ του προϊόντος και το πρόγραµµα του 

µάρκετινγκ (Olaf, 1996). 
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1.2 Λειτουργίες του µάρκετινγκ 

Οι λειτουργίες του µάρκετινγκ είναι καθολικές, µε την έννοια ότι πρέπει να εκτελεστούν σε όλα 

τα συστήµατα µάρκετινγκ. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

 Η λειτουργία της αγοράς, που σηµαίνει τη διαδικασία της εκτίµησης των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. 

 Η λειτουργία της πώλησης, που σηµαίνει την προώθηση ενός προϊόντος. 

Περιλαµβάνει την προσωπική πώληση, τη διαφήµιση και άλλες µεθόδους µαζικών 

πωλήσεων. Είναι η περισσότερο γνωστή λειτουργία και πολλοί άνθρωποι νοµίζουν 

ότι είναι η µόνη λειτουργία του µάρκετινγκ. 

Οι δύο παραπάνω λειτουργίες περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες εκείνες που 

απαιτούνται για τη µεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων. 

 Η λειτουργία της µεταφοράς, που σηµαίνει τη µετακίνηση των αγαθών από τη µια 

περιοχή στην άλλη. 

 Η λειτουργία της αποθήκευσης, που σηµαίνει την ύπαρξη και διατήρηση των 

αγαθών για την αντιµετώπιση της ζήτησης στον επιθυµητό χρόνο. 

 Η τυποποίηση και διαβάθµιση, που περιλαµβάνει την ταξινόµηση των προϊόντων 

ανάλογα µε το µέγεθος και την ποιότητα. Η τυποποίηση διευκολύνει την αγορά και 

την πώληση, γιατί αποφεύγεται έτσι η καθυστέρηση για εξέταση και δειγµατοληψία. 

 Η χρηµατοδότηση, που παρέχει τα αναγκαία κεφάλαια, τις απαραίτητες πιστώσεις 

για την παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, προώθηση, πώληση και αγορά των 

προϊόντων. 

 Η ανάληψη κινδύνου, που περιλαµβάνει την αβεβαιότητα που συνδέεται µε τη 

διαδικασία του µάρκετινγκ. Καµιά επιχείρηση δεν είναι βέβαιη ότι οι πελάτες θα 

θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα της. Τα προϊόντα µπορεί επίσης να 

καταστραφούν, να κλαπούν ή και να µη χρειάζονται πια (οικονοµική απαξίωση). 

 Συσκευασία, που περιλαµβάνει την τοποθέτηση των προϊόντων σε ειδικό 

συσκευαστικό υλικό για να τα κάνει πιο ελκυστικά στον αγοραστή και να τα 

προστατέψει από διάφορους φυσικούς κινδύνους. 

 Η λειτουργία της πληροφόρησης της αγοράς, που περιλαµβάνει τη συλλογή, 

ανάλυση και διανοµή πληροφοριών απαραίτητων για τον προγραµµατισµό, 

εκτέλεση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του µάρκετινγκ (Berry, 1995; Binkert and 

Greiner (eds),1995; Dixon, 1990; Zikmund and D'Amico, 1999; Wilson και άλλοι, 

2008). 

1.3 Μάρκετινγκ και περιβάλλον 

Τόσο η παραγωγή, όσο και η κατανάλωση είναι οικονομικές μονάδες που λειτουργούν μέσα στο 

περιβάλλον (μίκρο-περιβάλλον και μάκρο-περιβάλλον) μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 
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οικονομικές μονάδες ασκούν μία επίδραση που είναι συνεχής, μεταβαλλόμενη και σε αρκετές 

περιπτώσεις καθοριστική. Ως «περιβάλλον» του μάρκετινγκ αποτελούν όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες οι οποίοι δεν γίνεται να ελεγχθούν από τους φορείς του μάρκετινγκ, όλων εκείνων 

δηλαδή των ατόμων που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν και να πραγματοποιήσουν κάποια από 

τις λειτουργίες του. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον τρόπο και το κόστος 

του μάρκετινγκ. Το περιβάλλον του μάρκετινγκ αποτελείται από δυνάμεις που καθορίζουν, 

αντίστοιχα, όρια μέσα στα οποία το μάρκετινγκ προγραμματίζει τις δραστηριότητες του. Όλες οι 

δυνάμεις συσχετίζονται μεταξύ τους και επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, όχι μόνο το 

μάρκετινγκ που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση, αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά 

των καταναλωτών-πελατών. Οι δυνάμεις αυτές ποικίλουν και είναι οι εξής : 

 κοινωνικές δυνάμεις 

 πολιτιστικές δυνάμεις 

 νομικές δυνάμεις 

 πολιτικές δυνάμεις 

 ανταγωνιστικές δυνάμεις 

 οικονομικές δυνάμεις 

 επιστημονικές και τεχνολογικές δυνάμεις. 

Το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον εκδηλώνεται ως ένα σύστημα παραδόσεων, 

συνηθειών, κανόνων, εθίμων, τρόπου σκέψης και δράσης, τρόπου αντίληψης, φιλοδοξιών, 

διαπροσωπικών σχέσεων, κτλ. Μπορεί να θεωρηθεί, λοιπόν, σαν ένας κώδικας που ελέγχει και 

κρίνει τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση προκαθορισμένες αξίες και συνεπώς επηρεάζει την 

τακτική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει ένας φορέας ή μία επιχείρηση στη διακίνηση των 

προϊόντων τους. 

Το πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον (δομή πολιτικής εξουσίας, πολίτευμα, τρόπος 

διακυβέρνησης της χώρας κ.λ.π.) επηρεάζει το κλίμα πολιτικής σταθερότητας και αντανακλά 

τον τρόπο σκέψης και δράσης των κυβερνήσεων, των πολιτικών κομμάτων και έμμεσα του 

λαού. Το σύνταγμα, οι νόμοι, οι κανονισμοί, τα διατάγματα, οι διατάξεις, προσδιορίζουν τα 

πλαίσια της νομικής δράσης των φορέων του μάρκετινγκ και ρυθμίζουν άμεσα ή έμμεσα την 

οικονομική ζωή, τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και από την πλευρά της 

κατανάλωσης. Για τον υπεύθυνο του μάρκετινγκ η γνώση όλων αυτών των νόμων (που συχνά 

αλλάζουν και μερικές φορές δεν είναι πλήρεις) είναι απαραίτητη γιατί επηρεάζει ουσιαστικά το 

είδος και την ποιότητα των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ. 

Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση και τις 

επικρατούσες οικονομικές συνθήκες μιας χώρας (ΑΕΠ, εισόδημα, πληθωρισμός, φορολογία, 

απασχόληση, ανεργία, επιτόκια, δημόσια οικονομικά κ.λ.π.). Επηρεάζει αποφασιστικά τη 

στρατηγική του μάρκετινγκ, την οποία θα εφαρμόσουν οι διάφοροι φορείς για να προωθήσουν 

τις πωλήσεις των προϊόντων τους. 
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Το ανταγωνιστικό περιβάλλον αναφέρεται στην αγορά και ειδικότερα στις συνθήκες 

προσφοράς και ζήτησης, στις ποσότητες που παράγονται, στις τιμές στις οποίες προσφέρονται 

για πώληση τα παραγόμενα προϊόντα και στο είδος της αγοράς. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

είναι αυτό που κατά κύριο λόγο επηρεάζει άμεσα τόσο τις αποφάσεις, όσο και τις 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης γύρω από το προϊόν, καθώς στην αγορά διακινούνται 

πληθώρα από ομοειδή, ανταγωνιστικά προϊόντα. Έτσι, προτού αποφασίσει η επιχείρηση να 

εφαρμόσει μία συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ, θα πρέπει να μελετήσει και να λάβει 

υπόψη της ποιες θα είναι οι πιθανές αντιδράσεις των ανταγωνιστών στη σχεδιαζόμενη 

στρατηγική της και ποιες οι επιπτώσεις των πιθανών αντιδράσεων των ανταγωνιστών στη δική 

της οικονομία. Σε όλη, λοιπόν, τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του προϊόντος η επιχείρηση θα 

πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών της, αντιδράσεις που θα 

εκδηλωθούν, κυρίως, πάνω στις τιμές, στη διαφήμιση, στην ποιότητα, στη συσκευασία και 

γενικότερα στην εξυπηρέτηση της πελατείας. 

Το επιστημονικό και τεχνολογικό, τέλος, περιβάλλον επηρεάζει άμεσα το μάρκετινγκ που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις, καθώς παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της 

τεχνολογίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάθε εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση, όχι μόνο να 

γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις και τις καινοτομίες, αλλά επιπλέον και να τις εφαρμόζει, ώστε να 

προσελκύουν τους καταναλωτές (για παράδειγμα, οι νέες συσκευασίες τροφίμων με υλικό που 

ανακυκλώνεται και οι νέες μεθόδους συντήρησης των τροφίμων). 

1.4 Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων  

Tο Μάρκετινγκ των Αγροτικών Προϊόντων ή αλλιώς Αγροτικό Μάρκετινγκ αποτελεί ακόμη ένα 

επιπλέον πεδίο εφαρμογής της πολυδιάστατης επιστήμης του μάρκετινγκ και ο ρόλος του είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός και πολύπλοκος, καθώς η οικονομική ανάπτυξη και εξειδίκευση έχει 

αυξήσει την παραγωγική ικανότητα και έχει διαχωρίσει τους παραγωγούς από τους 

καταναλωτές. Κατά τα παλαιότερα χρόνια αυτό δεν ήταν σύνηθες, διότι κάθε οικογένεια 

καλλιεργούσε την αναγκαία δική της τροφή και το παραγωγικό ενδιαφέρον περιοριζόταν μόνο 

για τις ανάγκες της οικογενειακής κατανάλωσης, με συνέπεια παραγωγοί και καταναλωτές να 

είναι σχεδόν οι ίδιοι. Διακρινόταν, επίσης, η εμπορία σε κλασική και σύγχρονη (Καμενίδης και 

Κιτσοπανίδης, 2003), όπου στην πρώτη περίπτωση η κλασική εμπορία ήταν προσαρμοσμένη 

προς την παραγωγή, δηλαδή οι παραγωγοί (αγρότες, μεταποιητές) παράγουν πρώτα όποια 

προϊόντα ή τρόφιμα μπορούν ή θέλουν και στη συνέχεια έρχεται η εμπορία να τα διαθέσει με τη 

βοήθεια των διαφόρων δραστηριοτήτων της. Αντίθετα, η σύγχρονη εμπορία είναι 

προσαρμοσμένη προς την αγορά, που σημαίνει ότι πρώτα διαπιστώνει τις ανάγκες της αγοράς 

και στη συνέχεια δίνει εντολή στους παραγωγούς να παράγουν τα προϊόντα αυτά, αν θέλουν να 

τα πωλήσουν εύκολα και σε ικανοποιητικές τιμές. Οι επιχειρήσεις τώρα πια θέτουν 3 βασικές 

προτεραιότητες (Αυλωνίτης, 2005): 
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 Προτεραιότητα στον πελάτη. 

 Προτεραιότητα στον ανταγωνισμό. 

 Προτεραιότητα ώστε να αναβαθμιστεί το μάρκετινγκ, η βασική κουλτούρα της 

επιχείρησης, η οποία θα κινητοποιήσει όλους τους εργαζόμενους για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. 

Στην Ελλάδα ούτε η μία ισχύει ούτε η άλλη αμιγώς, αλλά ένας συνδυασμός των τριών 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα το κράτος γέρνει προς την σύγχρονη εμπορία των αγροτικών 

προϊόντων και στη στήριξή της, ενώ η πλειονότητα των παραγωγών προς την κλασική, και αυτό 

λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

Το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων (Kohls, 1960) περιλαμβάνει, επομένως, όλες τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται μεταξύ της διαδικασίας ροής των 

αγροτικών προϊόντων και παρεμβάλλονται μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι όλη εκείνη η προεργασία που γίνεται για τη σχεδίαση τόσο του προς την 

παραγωγή προϊόντος όσο και της τιμολόγησης, της προώθησης και της διανομής αυτού και των 

υπηρεσιών που το διέπουν, με σκοπό τη δημιουργία ανταλλαγών που θα ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των καταναλωτών και τους σκοπούς των επιχειρήσεων (Burdette and Abbot, 1960). 

Το σύστημα του μάρκετινγκ περιλαμβάνει την επιχείρηση, το προϊόν, την αγορά με τους 

καταναλωτές και τους μεσάζοντες, που συντελούν στη ροή των αγαθών μεταξύ επιχείρησης και 

αγοράς. Στο ένα άκρο του συστήματος του αγροτικού μάρκετινγκ συναντά κανείς, λοιπόν, τους 

παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων και στο άλλο άκρο τις επιχειρήσεις μεταποίησης και 

εμπορίας των τελικών αγροτικών προϊόντων, τονίζοντας ότι το μάρκετινγκ αγροτικών 

προϊόντων προσανατολίζει την παραγωγή της επιχείρησης (Baker, 1994). 

Το μάρκετινγκ, όντας μία νέα επιστήμη, λειτουργεί μέσα σε μία ελεύθερη οικονομία και 

κρινόμενη συνεχώς για το βαθμό επιτυχίας και της έκρυθμης λειτουργίας του, αναπτύχθηκε σε 

τέτοιο βαθμό σήμερα, ώστε η τεχνολογία του να προσφέρεται για άνετη εφαρμογή σε νέα πεδία, 

εφαρμογή που εκ των προτέρων εγγυάται την επιτυχία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

υπάρχει ένα πρόγραμμα με ξεκαθαρισμένους στόχους, καθώς επίσης και μια λεπτομερειακή 

στρατηγική (Lemon, Rust, Valarie and Zeithaml, 2004), για την επίτευξή τους. 

1.5 Λειτουργίες του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων 

Το μάρκετινγκ, όπως πολλές φορές αναφέρθηκε, αποτελείται από ένα σύνολο διάφορων 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων που είναι σύνθετες, αλληλένδετες και αποτελούν κρίκους-

στάδια της ίδιας αλυσίδας. Οι λειτουργίες και οι ενέργειες αυτές του μάρκετινγκ έρχονται να 

αμβλύνουν την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον παραγωγό, στις επιχειρήσεις μεταποίησης 

και στον καταναλωτή. Η αξία των λειτουργιών του μάρκετινγκ είναι μεγάλης και ουσιαστικής 

σημασίας, και εκείνο που έχει πραγματικά αξία είναι η κατανόηση του έργου που προσφέρει η 
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κάθε μία από αυτές και πώς αυτό επηρεάζει τα εισοδήματα των παραγωγών ή ικανοποιεί τις 

επιθυμίες των καταναλωτών μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων τους. 

Η ταξινόμηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ που κατά καιρούς έχουν γίνει, πολλές φορές 

διαφέρουν από συγγραφέα σε συγγραφέα λόγω διαφορετικής προσέγγισης. Ακολουθεί μία 

ταξινόμηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ (Καμενίδης και Κιτσοπανίδης, 2003), με τις 

κυριότερες λειτουργίες: 

 

1. Παραγωγή 

Προπαρασκευαστικές λειτουργίες: 

2. Συγκέντρωση – τυποποίηση 

3. Συσκευασία 

4. Ταυτοποίηση 

Λειτουργίες εφοδιασμού: 

5. Μεταφορά 

6. Αποθήκευση 

7. Επεξεργασία – Μεταποίηση 

Ενημερωτικές λειτουργίες: 

8. Η πληροφόρηση της αγοράς 

9. Η έρευνα αγοράς 

10. Προώθηση πωλήσεων 

Διευκολυντικές λειτουργίες: 

11. Η ανάληψη κινδύνων εμπορίας 

12. Η χρηματοδότηση 

Ανταλλακτικές λειτουργίες: 

13. Αγορά 

14. Πώληση 

15. Τιμολόγηση 

 

1.6 Το µίγµα του µάρκετινγκ 

Είναι µια φιλοσοφία που προκαλεί τις ιδεολογίες της παραγωγής, του προϊόντος και της 

πώλησης. Προσδοκεί ο πελάτης να επιστρέψει και να αγοράσει από την επιχείρηση ξανά 

πράγµα που συµβάλλει στο να δοθεί έµφαση στην ουσία και στο περιεχόµενο του προϊόντος, 

την διαδικασία διανοµής, τις υπηρεσίες πριν και µετά την πώληση (Berry, 1995). Αυτό 

εξασφαλίζει µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Η νέα γενιά του 

µάρκετινγκ είναι µια συντονισµένη προσπάθεια µάρκετινγκ εστιασµένη προς την αγορά και 
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προσανατολισµένη προς τον καταναλωτή που είναι κλειδί για την ικανοποίηση των στόχων του 

οργανισµού. Επιτυγχάνεται µε το µίγµα του µάρκετινγκ (Brodie et al., 2006). 

Ο όρος αυτός, σηµαίνει το συνδυασµό και συντονισµό των διαφόρων ελεγχόµενων 

µεταβλητών του µάρκετινγκ, τις οποίες διαλέγει η επιχείρηση και που προσδιορίζουν το 

πρόγραµµα µάρκετινγκ της επιχείρησης για να ικανοποιήσει µια συγκεκριµένη οµάδα 

καταναλωτών, προς τους οποίους επιθυµεί να απευθυνθεί σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο 

(Dixon, 1990). Το «µίγµα του µάρκετινγκ» είναι ένα σύστηµα αλληλεξαρτηµένων και 

αλληλοσχετιζόµενων δραστηριοτήτων του µάρκετινγκ που σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των πελατών και τους στόχους της κάθε επιχείρησης(Hill and O'Sullivan, 1999). 

Σύµφωνα µε τους Achrol (1991) και Silk (2006) o καθορισµός του µίγµατος του 

µάρκετινγκ µπορεί να θεωρηθεί ως η πιο σπουδαία απόφαση που παίρνει το μάνατζµεντ. Τα 

κεφάλαια και οι διάφοροι πόροι της επιχείρησης πρέπει να κατανεµηθούν προσεκτικά ανάµεσα 

στις διάφορες διευθύνσεις, τµήµατα και λειτουργίες µέσα σ’ αυτά (τα τµήµατα). Κατά τον 

Andersen (1997) υπάρχει πληθώρα τρόπων να δηµιουργήσει, να κατηγοριοποιήσει και να 

χρησιµοποιήσει κάθε επιχείρηση αυτά τα υπό- τµήµατα αφού πρώτα λάβει υπόψιν της 

γεωγραφικούς, δηµογραφικούς και ψυχογραφικούς παράγοντες καθώς και το πολιτιστικό 

υπόβαθρο, το µέσο µεταφοράς και την διαθεσιµότητα και τον ελεύθερο χρόνο των υποψήφιων 

πελατών του. 

Οι ελεγχόµενες µεταβλητές που απαρτίζουν το «µίγµα του µάρκετινγκ» είναι γνωστές 

σαν τα «4 P’ς », δηλ. το προϊόν, η τιµή , η προώθηση και η διανοµή. Αυτά τα στοιχεία και η 

αλληλεξάρτηση τους χρησιµοποιούνται έτσι, ώστε για κάθε τµήµα της αγοράς στο οποίο 

στοχεύει µια επιχείρηση να σχεδιαστεί µια στρατηγική µάρκετινγκ, µια στρατηγική δηλαδή 

αύξησης των πωλήσεων (τµήµατα αγοράς είναι οι οµάδες πιθανών αγοραστών που 

οµαδοποιούνται ανάλογα µε κάποια χαρακτηριστικά που κάθε φορά κρίνονται σκόπιµα, όπως η 

ηλικία το φύλο, κοινωνικά χαρακτηριστικά κα. (Hill and O'Sullivan, 1999; Wilson και άλλοι., 

2008). 

 Προϊόν 

Αναλυτικότερα για το προϊόν, το στέλεχος του τμήματος marketing πρέπει να λάβει 

υπόψη του την ποικιλία, την ποιότητα, την σχεδίαση, τα χαρακτηριστικά του, την 

ονομασία του, τις ιδιότητες του και την αξία που προσφέρει στον καταναλωτή τόσο 

χρηστική (δηλαδή με τη χρήση του προϊόντος) όσο και τη συναισθηματική (το στυλ, 

κύρος του προϊόντος). 

 Τιμή 

Η περιοχή ευθύνης του δεύτερου στοιχείου του μίγματος marketing είναι η τιμή 

καταλόγου, οι εκπτώσεις, οι ευκολίες πληρωμής, τα δάνεια, η περίοδος πληρωμής και οι 

όροι πίστωσης. Αναλυτικότερα όσον αφορά την τιμολόγηση αυτή πρέπει να είναι 
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αντίστοιχη του προϊόντος, της ποιότητας κατασκευής του και της αξίας που προσφέρει 

στον καταναλωτή (τόσο χρηστική αξία όσο και συναισθηματική). Έτσι μπορεί ένα απλό 

αντικείμενο με πολύ μικρό κόστος κατασκευής, μεσαίας ποιότητας και χωρίς μεγάλη 

χρησιμότητα να πωλείται ακριβά λόγω της συναισθηματικής αξίας που προσφέρει. 

 Τοποθεσία 

Τα κανάλια διανομής (τοποθεσία) συνίστανται στην εξεύρεση των κατάλληλων σημείων 

πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Επίσης συνίστανται στη γεωγραφική κάλυψη 

που προσφέρεται. Για παράδειγμα τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε φαρμακεία ή 

supermarket ή και σε περίπτερα, θα πωλούνται στην Αττική ή και σε όλη την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Αποφάσεις που σχετίζονται με τα κανάλια διανομής έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία (χωρίς να υποτιμάται η μεγάλη σημασία των υπόλοιπων στοιχείων του 

μίγματος marketing) διότι τα μέρη στα οποία διατίθενται ή όχι τα προϊόντα επηρεάζουν 

άμεσα τις πωλήσεις. 

 Προώθηση 

Δραστηριότητες του marketing που παρέχουν πρόσθετη αξία ή κίνητρα προς τους 

πωλητές, τους διαύλους πωλήσεων, ή τους τελικούς αγοραστές και μπορούν να 

υποκινήσουν άμεση πώληση (Δ. Καραγιάννης, 2009). Η Προώθηση Πωλήσεων είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο του marketing γιατί επιτυγχάνει άμεσα, ελεγχόμενα και μετρήσιμα 

αποτελέσματα στην προσπάθεια για αύξηση των πωλήσεων. Οι περιοχές ευθύνης αυτού 

του στοιχείου του marketing είναι η προώθηση πωλήσεων, η διαφήμιση, η υποστήριξη 

πωλήσεων, οι δημόσιες σχέσεις και το απευθείας marketing. Η ιστορία του σύγχρονου 

Sales Promotion οπωσδήποτε ξεκινάει από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του '50.Η εξέλιξή του 

ήταν ραγδαία παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό της ανοδικής πορείας είναι ότι στα τέλη της 

δεκαετίας του '90 το Sales Promotion ήταν το ένα τρίτο του συνόλου των δαπανών για 

επικοινωνιακούς σκοπούς στις ΗΠΑ. 

Στην Ελλάδα ενέργειες Sales Promotion εμφανίσθηκαν δειλά -δειλά στην 

δεκαετία του '60 μαζί με τις πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων και τα 

Supermarkets. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Sales Promotion άρχισαν να 

εμφανίζονται στην Ελλάδα στα τέλη '70 με αρχές '80. Σήμερα, με δεδομένα τα σημάδια 

ύφεσης στην αγορά, το Sales Promotion είναι σε καθαρά ανοδική πορεία αφού με αυτό 

το εργαλείο, τα τμήματα marketing των πελατών επιτυγχάνουν άμεσες πωλήσεις. Αυτό 

το γεγονός αποτελεί το πλέον ελπιδοφόρο μήνυμα για τον κλάδο. Ταυτόχρονα, η 

συνεχής αναζήτηση νέων εξελιγμένων τρόπων προώθησης πωλήσεων επέβαλε την 

χρησιμοποίηση και νέων τεχνολογιών (SMS, MMS κ.λπ). 



13 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 Το μίγμα μάρκετινγκ 

 

 

1.6.1 Προϊόν 

Ορισμός 

"Προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μια αγορά για απόκτηση ,κατανάλωση ακόμα 

και προσοχή και ικανοποιεί μια ανάγκη χωρίς να είναι απαραίτητο, κάτι το χειροπιαστό, φυσικό 

αγαθό αλλά και έννοια  

Το προϊόν με βάση τις διάφορες αντιλήψεις διακρίνεται σε: 

 Επίσημο προϊόν, είναι το φυσικό αντικείμενο που προσφέρεται στην αγορά και 

χαρακτηρίζεται από επίπεδο ποιότητας, χαρακτηριστικά, στυλ, ονομασία και 

συσκευασία. 

 Προϊόν πυρήνας, είναι το βασικό όφελος που προσφέρεται από τον πωλητή ή ζητείται 

από τον αγοραστή" (Μπαζιώνης, α' μέρος, 2010: 7). 

 

Η δουλεία του marketing είναι να πουλάει τα οφέλη του προϊόντος και όχι τα 

χαρακτηρίστηκα. 

Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος οδηγούν στην ικανοποίηση της ανάγκης – 

επιθυμίας του αγοραστή. Ο σχεδιασμός και η διακίνηση προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν στόχο 

την ικανοποίηση των πελατών. 

 

Ταξινόμηση προϊόντων 

Με βάση τον Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010) βλέπουμε ότι στην αγορά κυκλοφορούν χιλιάδες 

προϊόντα τα οποία είναι ομαδοποιημένα με βάση κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

 

Μίγμα 
μάρκετινγ

κ

Προϊόν

φυσικό προιόν, 
ονομασία, σήμα, 
συσκευασία, κ.ά.

Τιμή

επίπεδο τιμών, 
εκπτώσεις, 

διαφοροποίηση 
κ.ά.

Τοποθεσί
α

κανάλια διανομής, 
γεωγραφική 

κάλυψη, φυσική 
διανομή κ.ά.

Προώθησ
η

διαφήμιση, 
δημόσιες σχέσεις, 

προσωπικές 
πωλήσεις κ.ά.
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I. Με βάση την χρήση από τον καταναλωτή 

Καταναλωτικά: είναι τα προϊόντα εκείνα ή υπηρεσίες που προορίζονται για το τελικό 

καταναλωτή και χρησιμοποιούνται με ή χωρίς καθόλου απλή επεξεργασία. 

Βιομηχανικά: είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ή βοηθητική ύλη στην 

παραγωγή άλλων αγαθών. 

 

II. Με βάση την ταχύτητα κατανάλωσης 

Διαρκή: είναι τα προϊόντα που διαρκούν για πολύ καιρό ή χρησιμοποιούνται πολλές 

φορές. 

Μη διαρκή: είναι τα προϊόντα αυτά που καταναλώνονται σε μια ή λίγες χρήσεις. 

Υπηρεσίες: είναι ενέργειες, οφέλη ή ικανοποιήσεις που προσφέρονται με αντάλλαγμα. 

 

Προϊόντα που καταναλώνονται γρήγορα και αγοράζονται συχνά, έχουν ζήτηση και 

χρειάζεται να προσφέρονται σε πολλά σημεία πώλησης, δίνουν συνήθως μικρά περιθώρια και 

αναπτύσσουν αξιοπιστία γύρω από το όνομα τους. Από την άλλη μεριά, τα διαρκή 

καταναλωτικά χρειάζονται περισσότερη προσωπική πώληση και service, δίνουν υψηλότερα 

περιθώρια κέρδους και απαιτούν υψηλές εγγυήσεις από τον πωλητή. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 Επίπεδα του προϊόντος 

 

 

Σχεδιασμός προϊόντων 

Ο ορισμός αντικειμενικών σκοπών, ο προσδιορισμός των πολιτικών και ο καθορισμός τον 

στρατηγικών αποτελούνται από τα 3 κύρια σημεία: 

 

Αντικειμενικοί σκοποί, είναι οι οδηγίες οι οποίες χρειάζεται να γίνουν πράξεις. Είναι ανάγκη 

να είναι σύμφωνες με τον επιθυμητό χαρακτήρα και την αποστολή της οικονομικής μονάδος 

Διευρυμένο Προϊόν

Παράδοση

Συντήρηση

Εγγύηση

Πιστωτικοί 
όροι

Πραγματικό Προϊόν
Συσκευασία

Επωνυμία

Ποιότητα

Στιλ

Βασικό προιον
Βασική οφέλεια
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προϊόντος. Ορισμένες παρέχουν θετικές οδηγίες, άλλες δε, είναι αρνητικές. Οι πολιτικές πρέπει 

να βοηθούν στο να επιτυγχάνονται οι σκοποί και όχι να αποτελούν εμπόδια. 

1. Στρατηγικές, είναι τα σχέδια που υιοθετούνται, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί που 

επιλέχθηκαν. Η έρευνα για εναλλακτικές στρατηγικές είναι, επίσης, χρήσιμη. Χρειάζεται 

να συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί αυτή που ικανοποιεί τους στόχους, αλλιώς χρειάζεται να 

γίνονται αλλαγές στους σκοπούς, ώστε να είναι πραγματοποιήσιμοι. 

2. Σχεδιασμός προϊόντων, είναι ο καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών των προϊόντων 

της μονάδας. Η ιδέα αυτή του σχεδιασμού περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με τα 

προϊόντα αποφάσεις μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια τους.  

Το παρόν τμήμα αναπτύχθηκε με βάση τον Μπαζιώνης, α' μέρος, (2010). 

Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στο σχεδιασμό προϊόντων 

Οι λειτουργίες και οι υπευθυνότητες για τις διάφορες αποφάσεις, σχετικά με τα προϊόντα, είναι 

συνήθως, ευρύτατα διασπαρμένες ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Όσο οι 

οικονομικές μονάδες ασπάζονται περισσότερο τη φιλοσοφία του marketing τόσο ο ρόλος του 

στις σχετικές αποφάσεις αυξάνει, συγκεντρώνοντας τα ποιο σημαντικά στοιχεία και 

σχεδιάζοντας προτάσεις συγκεκριμένες. Μια προσπάθεια για να πετύχει, θα πετύχει μόνο, αν το 

σωστό προϊόν κυκλοφορήσει στην κατάλληλη αγορά, στην κατάλληλη τιμή και με σωστό 

συντονισμό όλων των τμημάτων. 

Σύμφωνα με το Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010) υπάρχουν τέσσερις κύριες λειτουργίες του 

marketing σχετικά με το προϊόν είναι: 

 Εκτίμηση ευκαιριών 

 Σχεδιασμός και προγραμματισμός της προσπάθειας 

 Εκτίμηση και προσαρμογή – διορθωτικές ενέργειες 

 Οργάνωση και διοίκηση των σχετικών ενεργειών. 

1.6.2 Τιμή 

Τι είναι η τιμή (στόχοι, παράγοντες τιμολόγησης) 

Η τιμή είναι ένας καθοριστικός παράγοντας του marketing mix. Θεωρείται από πολλούς το 

κλειδί σε μια ελεύθερη οικονομία. Η τιμή των προϊόντων επηρεάζουν και επηρεάζονται από μια 

σειρά παραγόντων όπως μισθοί, επιτόκια, πληθωρισμός κλπ. Έχοντας βασικό ρόλο στο 

οικονομικό σύστημα μιας χώρας η τιμή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την σχέση προσφορά και 

ζήτηση. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην οικονομία, η αγοραστική δύναμη, η ψυχολογία 

και η αγοραστική συμπεριφορά επηρεάζονται από την κίνηση των τιμών. 

 

Η σημασία της τιμής ενός προϊόντος επηρεάζει την πορεία της ίδιας της εταιρείας και 

την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της, ακόμα και την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος. 
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Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές και για διαφορετικά προϊόντα οι καταναλωτές θεωρούν 

σπουδαιότερο το ίδιο το προϊόν από την τιμή του. 

Τη σπουδαιότητα της τιμής ενός προϊόντος την καθορίζει και η γενικότερη οικονομική 

κατάσταση. Για παράδειγμα, σε περιόδους όπου η οικονομία ενός κράτους είναι σε πολύ καλή 

κατάσταση ο παράγοντας τιμή παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Σε περιόδους, όμως, κρίσεως της 

οικονομίας και ύφεσης που συνοδεύεται από υψηλό πληθωρισμό η τιμή είναι βασικότατος 

παράγοντας με πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και μεγέθυνση ακόμα και διατήρηση των 

πωλήσεων του ίδιου του προϊόντος. 

Ψυχολογικοί παράγοντες θα πρέπει να κατανοούνται από τα στελέχη της εταιρείας. Για 

παράδειγμα, στο μυαλό του καταναλωτή υπάρχει η σκέψη και η γνώμη ότι η σχέση τιμής και 

ποιότητας είναι αλληλένδετες μεταξύ τους όταν μάλιστα πρόκειται για προϊόντα που δεν έχουν 

επαρκείς πληροφορίες. Έτσι, στην αντίληψη του καταναλωτή έχει σχηματιστεί η γνώμη ότι 

υψηλή τιμή σημαίνει και υψηλή ποιότητα, ειδικά όταν σε αυτή την αντίληψη βοηθάνε 

παράγοντες όπως διαφήμιση, εικόνα του καταστήματός και άλλοι παράγοντες μικρότερης 

σημασίας .Στην οικονομική θεωρία η τιμή είναι η αξία που μεταφράζεται σε ευρώ ή δολάρια ή 

μάρκα ή οποιοδήποτε νόμισμα. 

Η υπόθεση τιμολόγησης ενός προϊόντος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Το να 

βρεθεί η σωστή τιμή για ένα προϊόν είναι δύσκολο και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες 

όπως τα κόστη της εταιρείας, ο ανταγωνισμό κλπ. 

Βασιζόμενοι στον Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010), παρατηρούμε ότι η λέξη κλειδί στον 

καθορισμό τιμής ενός προϊόντος είναι ευελιξία . Πρόθεση της εταιρείας αποτελεί το προϊόν να 

έχει τέτοια τιμή, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ή να διατηρήσει ένα σοβαρό μερίδιο αγοράς και 

να μπορεί να υπάρχει στην αγορά φέρνοντας παράλληλα στην εταιρεία τζίρους και άρα κέρδη. 

Οι τιμολογιακοί στόχοι μιας εταιρείας έχουν σχέση με το κέρδος, το τζίρο των 

πωλήσεων και την διατήρηση μεριδίων στην αγορά. Πιο αναλυτικά είναι: 

 Αύξηση κερδών 

 Αύξηση των πωλήσεων 

 Διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης 

Όταν έχουν ξεκαθαριστεί οι στόχοι τιμολόγησης, τα στελέχη της επιχείρησης μπορούν 

να προχωρήσουν στην διαδικασία της τιμολόγησης που αποτελεί τον καθορισμό της βασικής 

τιμής του προϊόντος. 

 Όταν λέμε βασική τιμή εννοούμε την τιμή που έχει το κάθε προϊόν ξεχωριστά από τη 

στιγμή που έχει παραχθεί, δηλαδή είναι η τιμή του προϊόντος πριν από τις εκπτώσεις που 

δίνονται όταν πρόκειται για ποσότητες, πριν συμπεριληφθεί τιμή μεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο 

που έχει σχέση με την στρατηγική τιμών" (Μπαζιώνης, α' μέρος, 2010:21). 

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά στον καθορισμό της τιμής είναι: 

 Η ζήτηση του προϊόντος 
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 Το είδος του συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται το 

 προϊόν 

 Αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

 Τα υπόλοιπα κομμάτια του μείγματος marketing , το προϊόν, η διανομή και η 

 προώθηση 

 Το κόστος παραγωγής του προϊόντος 

Η ζήτηση του προϊόντος 

Για να προσδιοριστεί θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις όπως Υπάρχουν αρκετοί 

καταναλωτές που είναι δυσαρεστημένοι με την σημερινή κατάσταση των πραγμάτων; 

 Ποιο ποσοστό όμως από αυτούς τους καταναλωτές θα ήταν διατεθειμένοι να       

μεταπηδήσουν στο συγκεκριμένο προϊόν; 

 Ποιο θα ήταν ένα ανταγωνιστικό εύρος τιμών; 

 Υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα; 

 Είναι οι καταναλωτές ενημερωμένοι για την ποιότητα και την τιμή τους; 

 Ποια είναι τα πιθανά ύψη πωλήσεων σε δυο ή τρεις εναλλακτικές τιμές; 

 Ποια είναι η πιθανή αντίδραση του ανταγωνισμού κυρίως ως προς τις τιμές τους; 

 Ποιο είναι ένα πιθανό ανά μέθοδο κόστος για αυτούς; 

Το είδος του συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται το προϊόν 

Κάθε προϊόν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο group καταναλωτών. Για το λόγο αυτό η 

εταιρεία χρειάζεται από πριν να γνωρίζει τους καταναλωτές – πελάτες του προϊόντος που 

διαθέτει. Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ένα δείγμα που βοηθάει στο να διαπιστωθεί εάν 

πράγματι γνωρίζουν τα στελέχη τους πελάτες του προϊόντος που διαθέτουν: 

 Γνωρίζετε αν οι πελάτες πριν αγοράσουν το δικό σας προϊόν ψάχνουν για άλλα 

προϊόντα; 

 Έχετε αναρωτηθεί πως μαθαίνουν τις τιμές της αγοράς; Διαβάζουν τις διαφημίσεις; 

Γυρνούν οι ίδιοι στα καταστήματα; Κάνουν έρευνα από το internet; 

 Τους συγκεκριμένους καταναλωτές τους ενδιαφέρει μόνο η τιμή; 

 Ποιο προϊόν ή σειρά προϊόντων προκαλούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές όταν 

υπάρχουν εκπτώσεις; 

 Υπάρχει ευαισθησία των καταναλωτών σε στρογγυλοποιημένες τιμές; 

Αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

Ερωτήσεις – δείγμα που δείχνει μια εικόνα για τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών είναι: 

 Όταν αλλάζετε την τιμή του προϊόντος το κάνετε πριν ή μετά από τους ανταγωνιστές 

σας; 
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 Έχει εξετασθεί η τακτική των ανταγωνιστών για να διαπιστώσετε αν ακολουθούν 

κάποια συγκεκριμένα πρότυπα στις αλλαγές των τιμών τους; 

 Οι εκπτώσεις που κάνουν οι ανταγωνιστές σε διάφορα προϊόντα γίνονται την ίδια 

εποχή κάθε χρόνο; 

 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική για το ποια σχάση πρέπει να υπάρχει μεταξύ 

των δικών σας τιμών και της μέσης τιμής της αγοράς; 

 Έχετε παρατηρήσει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οι ανταγωνιστές 

αντιδρούν στις μειώσεις τιμών δικών σας προϊόντων; 

 Πόσο καλά γνωρίζεται τις συνθήκες με τις οποίες διαμορφώνεται το κόστος κάθε 

σας ανταγωνιστή ώστε να είστε βέβαιοι ότι με την ίδια τιμή, κάτι που σ’ αυτούς 

αφήνει κέρδος, μπορεί να μην κάνει το ίδιο για το δικό σας προϊόν; 

Τα παραπάνω τμήματα στα οποία περιλαμβάνονται τα ερωτήματα τα οποία μας βοηθάνε να 

αντιληφθούμε την κατάσταση γύρω από τη ζήτηση του προϊόντος, το είδος του συγκεκριμένου 

καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται το προϊόν και τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

αναπτύχθηκαν με βάση τον Μπιζιώνη (2010). 

1.6.3 Διανομή 

Ορισμός 

"Διανομή είναι η διαδικασία που κάνει η εταιρεία με το να πάρει το προϊόν όταν έχει ήδη 

κατασκευαστεί, είναι έτοιμο και να το τοποθετήσει στην αγορά" (Μπαζιώνης, α' μέρος, 

2010:26). 

Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση. 

Χρειάζεται σωστή στρατηγική για μια πετυχημένη φυσική διανομή των προϊόντων όπως και των 

καναλιών διανομής. 

Υπάρχει ο ενδιάμεσος ανεξάρτητος έμπορος, o επιχειρηματίας και είναι ο συνδετικός 

κρίκος του παραγωγού ή κατασκευαστή με τον καταναλωτή. Ο κύριος ουσιαστικός ρόλος του 

ενδιάμεσου είναι η διαπραγμάτευση της αγοράς και της πώλησης των προϊόντων. Ο ενδιάμεσος 

μπορεί να χωριστεί σε δυο βασικές κατηγορίες με βάση την κυριότητα ιδιοκτησία στα προϊόντα, 

έχει δηλαδή τίτλους ιδιοκτησίας. Ο Πράκτορας είναι ενδιάμεσος ο οποίος δεν έχει τίτλους 

ιδιοκτησίας στα προϊόντα που πουλάει. 

Κανάλι διανομής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

Το κανάλι διανομής μεταφέρει το προϊόν από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή. 

Περιλαμβάνει τον παραγωγό, τον ενδιάμεσο και τον καταναλωτή. Το κανάλι που εξυπηρετεί 

ένα συγκεκριμένο τομέα αγοράς μπορεί να μεταβληθεί με τον καιρό σε στατικό. Αυτό 

προκαλείται από αρκετούς παράγοντες και έχει σπουδαίες επιπτώσεις για οποιοδήποτε νέο 

προμηθευτή ή μεσάζοντα που προσπαθεί να μπει στην αγορά. Η δυσκαμψία στο κανάλι 
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διανομής επέρχεται με αρκετούς τρόπους. Εκεί όπου ένα κανάλι διανομής απαιτεί υψηλά 

επίπεδα σταθερού κόστους, μειώνεται η πιθανότητα να μπορέσουν άλλες εταιρείες να μπουν 

στην αγορά και αυτό κάνει σταθερό το σύστημα διανομής. Η διανομή παραμένει το κλειδί για 

την κυριαρχία πάνω στην αγορά. 

Βασιζόμενοι στον Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010) συμπεραίνουμε ότι προβλήματα στο 

κανάλι διανομής μπορεί να δημιουργήσει η νομοθεσία και ο συντηρητισμός της αγοράς, όπου 

συγκεκριμένες ιστορικές ή πολιτιστικές επιρροές προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές. Η 

απαραίτητη αποκλειστικότητα ενός προϊόντος σε ένα κανάλι διανομής μπορεί να δημιουργήσει 

αντίσταση μέσα στο κανάλι για τα νέα προϊόντα. 

Τα κανάλια διανομής διαφέρουν όσον αφορά το βαθμό στον οποίο ενδιαφέρονται για 

την αποκλειστικότητα ενός προϊόντος. Γενικά, όσο μικρότερο και πιο εξειδικευμένο είναι το 

κανάλι διανομής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για αποκλειστικότητα. Αυτό το γεγονός 

επιτρέπει στις εξειδικευμένες ομάδες να χρεώνουν τις υψηλές τιμές που είναι απαραίτητες για 

τα συνήθως υψηλότερα επίπεδα εξόδων απ’ ότι τα άλλα μέλη του καναλιού τις μαζικής αγοράς. 

Οι απαιτήσεις καθορισμού των τιμών μπορεί, επίσης, να δημιουργήσει πρόβλημα στο 

κανάλι διανομής. Τα μεγάλα κανάλια, ιδιαίτερα ένα κανάλι που έχει μια μεγάλη εταιρεία που 

κυριαρχεί σε αυτό, θα έχει σημαντική επιρροή στις τιμές έναντι του προμηθευτή. Τα μικρά 

κανάλια που έχουν αρκετά ομοιογενή μέλη, θα πρέπει να κατεβάσουν τα επίπεδα της απαίτησης 

καθορισμού τιμών. 

Η έννοια του συστήματος διάθεσης 

Πολλές φορές παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα στους όρος διάθεση και διανομή. Ερευνητές 

στελέχη και επαγγελματίες πολλές φορές χρησιμοποιούν τα σχήματα κανάλια – συστήματα – 

αγωγοί – δίκτυα διάθεσης και διανομής και εννοούν κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την 

πώληση, την τοποθέτηση ή και την παράδοση των προϊόντων. Μια τέτοιου είδους ταύτιση είναι 

εξωπραγματική και πέρα από την πρακτική και πέρα από την πρακτική και την επιχειρησιακή 

διαδικασία των πωλήσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για δυο διαφορετικούς μηχανισμούς για δυο 

διαφορετικές λειτουργίες που κάθε μια στοχεύει σε συγκεκριμένους σκοπούς. 

Η επιλογή του συστήματος διάθεσης marketing channel προηγείται διερευνητικά και 

χρονικά σε σχέση με το σύστημα της διανομής. Η αναζήτηση του κατάλληλου συστήματος 

διάθεσης συνδέεται με τον αριθμό, το οργανωτικό επίπεδο και το κόστος των ενδιάμεσων. 

Το σύστημα διανομής καλύπτει την φυσική κίνηση, την φυσική διανομή του 

εμπορεύματος, χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά σε συνδυασμό με την φροντίδα για την 

αποθήκευση, τα σωστά αποθέματα και την πλήρη κάλυψη των σημείων πώλησης. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση τα συστήματα διάθεσης και διανομής ασκούν αποφασιστική επίδραση, 

όχι μόνο στην προώθηση των πωλήσεων ή στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στην χάραξη της 

επιχειρησιακής πολιτικής της εταιρείας. Για πολλές, κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών 
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διαρκείας και προπαντός πρόσκαιρής χρήσης, το αποφασιστικό στοιχείο για την παραγωγή τους 

δεν είναι πάντοτε η τεχνολογική εξέλιξη αλλά ο μηχανισμός και το επίπεδο εξέλιξης στην 

διάθεση και διανομή. 

Η διάθεση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση ή μικτή. Κάθε μια από τις μορφές αυτές 

εκφράζεται με διάφορα ενδιάμεσα οργανωτικά σχήματα που όλα αποβλέπουν στην 

αποδοτικότερη διάθεση και διανομή των προϊόντων. 

Οι μορφές, κατηγορίες μπορεί να είναι: 

 Παραγωγός – αντιπρόσωπος – χονδρέμπορος – λιανοπωλητής – τελικός 

καταναλωτής 

 Παραγωγός – χονδρέμπορος – λιανοπωλητής – τελικός καταναλωτής 

 Παραγωγός – αντιπρόσωπος – λιανοπωλητής – τελικός καταναλωτής 

 Παραγωγός – λιανοπωλητής – τελικός καταναλωτής 

 Παραγωγός –τελικός καταναλωτής 

Στα πλαίσια του συστήματος διάθεσης πρέπει να διακρίνουμε και τα παρακάτω 

συστήματα ή μορφές προώθησης των πωλήσεων. 

 Λιανεμπορικές επιχειρήσεις 

 Μεγάλα καταστήματα 

 Καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης (self service) 

 Super Markets 

 Εκθέσεις στο εργοστάσιο 

 Συστήματα πωλήσεων πόρτα – πόρτα (door to door) 

 Καταστήματα μοναδικών τιμών 

 Καταστήματα εκπτώσεων (discount stores) 

 Συστήματα πωλήσεων με δόσεις 

 Συστήματα οργανωμένων επιδείξεων (dealers) 

 Καταστήματα συσκευασμένων προϊόντων 

 Καταστήματα με προϊόντα έτοιμα για χρήση 

 Καταστήματα βραδινών ωρών 

 Αγοραστικά κέντρα έξω από τις πόλεις 

 Συστήματα πωλήσεων ηλεκτρονικά 

 Αλυσίδες καταστημάτων (chain stores) 

 Πολλαπλά υποκαταστήματα 

 Καταστήματα ποικίλων αγορών (bazaars) 

 Πωλήσεις με αυτόματα μηχανήματα 

 Συστήματα cash and carry 

Κάθε σύστημα , κάθε μορφή διάθεσης, παρουσιάζει στην πράξη πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. 
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Στα συστήματα άμεσης διάθεσης, τα πλεονεκτήματα είναι: 

 Η δυνατότητα οργάνωσης των πωλήσεων σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις 

πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 

 Η δυνατότητα άσκησης συνεχούς ελέγχου στην ποιότητα και την τιμή μέχρι και 

τον τελικό καταναλωτή. 

 Η άμεση επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη 

Σαν μειονέκτημα αναφέρεται, η άμεση μορφή διάθεσης στην οικονομική επιβάρυνση 

της επιχείρησης του μηχανισμού διάθεσης. 

Στα συστήματα της έμμεσης διάθεσης, έχουμε σαν βασικό πλεονέκτημα τη μετάθεση 

όλων των δαπανών δημιουργίας και συντήρησης του μηχανισμού στους ενδιάμεσους 

μεταπρακτικούς κρίκους. Σαν μειονεκτήματα θεωρούμε τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται 

στην άμεση διάθεση. Το παρόν τμήμα αναπτύχθηκε με βάση τον Μπαζιώνη, α' μέρος,(2010). 

Γεωγραφική κατανομή- αριθμός και οργάνωση πελατών 

Ο αριθμός και η οργάνωση των σημείων λιανικής πώλησης, σε συσχετισμό με τη συχνότητα 

παραγγελιών για τον εφοδιασμό τους και τη συχνότητα αγορών από τον τελικό καταναλωτή. 

- Από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από: 

 στατιστικά στοιχεία 

 δημογραφικά στοιχεία 

 υπουργεία 

 δημόσιες εταιρείες 

 δημόσιες τράπεζες κ.λ.π. 

- Από τα μέσα επικοινωνίας όπως : 

 τηλεοπτικοί σταθμοί 

 ραδιοφωνικοί σταθμοί 

 περιοδικά – εφημερίδες. 

Πρωταρχικές πηγές 

Οι πηγές αυτές είναι πιο συγκεκριμένες, πιο ακριβές και τις περισσότερες φορές γίνονται από 

μια ερευνητική εταιρεία. Έτσι, σύμφωνα με τον Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010) διακρίνονται 

διάφορες πρωταρχικές πηγές. 

Οι πηγές αυτές είναι οι εξής: 

Προσωπική παρατήρηση: είναι η τεχνική παρατήρησης των πελατών για τη μελέτη της 

αγοραστικής συμπεριφοράς τους. 

Πειραματική μέθοδος: χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μελετήσουμε τη σχέση αιτίας – 

αποτελέσματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων. Σημαντικό πλεονέκτημα της 

πειραματικής μεθόδου είναι ότι μπορεί να γίνει μόνο όταν όλα τα στοιχεία κρατούνται σταθερά 

και το μόνο που αλλάζει είναι το στοιχείο που θέλουμε να μελετήσουμε. Από την άλλη πλευρά, 
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σημαντικό μειονέκτημα αυτής είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει στο να κρατήσει όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία σταθερά. 

Είναι πράγματι δύσκολο να αποφύγεις αλλαγές στην δραστηριότητα των 

ανταγωνιστικών συνθηκών και όλων των άλλων στοιχείων τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το 

αποτέλεσμα του πειράματος. Προσεκτικά σχεδιασμένες έρευνες μπορούν να ξεπεράσουν αυτές 

τις δυσκολίες, αλλά απαιτούνται πολλοί μήνες δουλειάς και καλά καταρτισμένες εταιρείες. 

Προσωπική συνέντευξη: αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν έχουμε μεγάλο αριθμό 

ερωτήσεων και θέλουμε λεπτομερείς πληροφορίες για διάφορα θέματα. Τα πλεονεκτήματα της 

μεθόδου αυτής είναι ότι έχουμε πιο ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια από οποιαδήποτε άλλη 

μέθοδο. Επίσης, μπορούμε να μελετήσουμε τις αντιδράσεις των καταναλωτών που ρωτάμε την 

ώρα της συνέντευξης. Τα μειονεκτήματα της, είναι η υποκειμενικότητα των αποτελεσμάτων, τα 

οποία επηρεάζονται από την προσωπική άποψη και γνώμη του ερευνητή, και το γεγονός ότι τα 

ερωτηματολόγια μπορούν να απαντηθούν από τους ίδιους τους ερευνητές χωρίς να γίνει η 

συνέντευξη. Παρόλα αυτά, τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να μειωθούν με τη χρησιμοποίηση 

καλά εκπαιδευμένων ερευνητών. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το 

κόστος της. 

Τηλεφωνική συνέντευξη: Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τηλεφωνικής μεθόδου 

είναι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται και το σχετικά μικρό κόστος που απαιτείται. Σε αυτήν 

τη μέθοδο χρειάζεται να χρησιμοποιούνται λιγότερες και πιο σύντομες ερωτήσεις από ότι στην 

προσωπική συνέντευξη. Επίσης, η μέθοδος αυτή συνίσταται, λόγω της ανωνυμίας και της μη 

φυσικής παρουσίας του ερωτώμενου, ο οποίος διευκολύνεται στην απάντηση των ερωτήσεων 

εξαιτίας αυτών. Οι δυσκολίες της μεθόδου αυτής είναι η μεταβλητότητα των τηλεφωνικών 

αριθμών – κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι λείπουν – με αποτέλεσμα να μην μπορείς να 

επικοινωνήσεις με το δείγμα το οποίο επιθυμείς να συγκεντρώσεις. 

Επιστολική μέθοδος: Με αυτήν, τα ερωτηματολόγια στέλνονται, μέσω ταχυδρομείου ή είναι 

προσκολλημένα στη συσκευασία του προϊόντος ή είναι στις σελίδες περιοδικών ή εφημερίδων. 

Η μορφή των ερωτηματολογίων πρέπει να είναι σχετικά σύντομα, ώστε να υπάρχει πιθανότητα 

να επιστραφούν συμπληρωμένα. Τα μειονεκτήματα της επιστολικής επικοινωνίας είναι: 

 Το ποσοστό των απαντήσεων που επιστρέφουν στην εταιρεία δεν ξεπερνούν το 10%, 

 ποτέ δεν ξέρεις ποιος πραγματικά συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ή αν τα στοιχεία τα 

οποία συμπλήρωσε είναι αληθή. 

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι η μέθοδος αυτή είναι οικονομική και φτάνει σε όλους τους 

καταναλωτές – άσχετα με το αν εργάζονται ή όχι και το αν διαθέτουν σταθερή τηλεφωνική 

σύνδεση. 
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1.6.4 Προώθηση 

Τι είναι η Προώθηση; 

"Η προώθηση είναι ένα από τα τέσσερα P του μάρκετινγκ, δηλαδή είναι η παροχή πληροφοριών 

και κινήτρων προς τον καταναλωτή με στόχο τον επηρεασμό των αντιλήψεων και της 

συμπεριφοράς του και τελικά την αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος" (Μπαζιώνης, α' μέρος, 

2010: 45). 

Το έργο του υπεύθυνου προώθησης είναι να προϊδεάζει τον καταναλωτή ότι η εταιρεία 

του διαθέτει το σωστό προϊόν, το οποίο διατίθεται στο σωστό μέρος, στη σωστή τιμή. Η 

προώθηση αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού της στρατηγικής μάρκετινγκ, διότι 

συνδέει την επιχείρηση με τους πιθανούς πελάτες της, με την ελπίδα να τους πείσει ότι η 

επιχείρηση – πωλητής έχει το προϊόν που χρειάζονται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στοιχεία του μείγματος προβολής 

 

 

Μέθοδοι προώθησης 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι προώθησης. Οι πιο βασικές είναι η προσωπική πώληση, η μαζική 

πώληση και η προώθηση πωλήσεων. 

α) Προσωπική πώληση: Πρόκειται για την άμεση ή πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία 

με στόχο την πώλησή ενός προϊόντος, ανάμεσα στον πωλητή και τον καταναλωτή. Η μέθοδος 

αυτή έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι ο πωλητής βλέπει τις αντιδράσεις του πιθανού 

αγοραστή και μπορεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά. Η μέθοδος αυτή διακρίνεται από 

ευελιξία, αλλά χαρακτηρίζεται και από υψηλό κόστος. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να 

συμπληρώνεται από τις δραστηριότητες της μαζική πώλησης και της προώθησης πωλήσεων. 

β) Μαζική πώληση: Με τη μαζική πώληση επικοινωνούμε με τεράστιους αριθμούς 

καταναλωτών την ίδια στιγμή. Σαν μέθοδος είναι λιγότερο ευέλικτη , αλλά όταν η αγορά είναι 

μεγάλη και διάσπαρτη, μπορεί να αποβεί λιγότερο ακριβή.  

Μείγμα 
προώθησης

Διαφήμιση

Δημοσιότητα

Προσωπικές 
πωλήσεις

Προώθηση 
πωλήσεων
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Οι δύο μορφές αυτής είναι η διαφήμιση και η δημοσιότητα. Διαφήμιση ονομάζεται 

οποιαδήποτε πληρωμένη μορφή μη προσωπικής παρουσίασης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών από 

μια σαφώς προσδιορισμένη πηγή. Περιλαμβάνει τη χρήση μέσων όπως περιοδικά, εφημερίδες, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, πινακίδες, επιγραφές, αφίσες και direct mail. 

Η δημοσιότητα είναι δωρεάν παρουσίαση ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών. Είναι 

απαλλαγμένη από το κόστος των μέσων. Πρόκειται για πιο αποτελεσματική μέθοδο από αυτή 

της διαφήμισης, όταν η επιχείρηση έχει να στείλει ένα πραγματικό μήνυμα προς τους 

καταναλωτές. Ένας πιθανός αγοραστής μπορεί να "αγνοήσει" μια διαφήμιση, αλλά να διαβάσει 

προσεκτικά ένα άρθρο στο αγαπημένο του περιοδικό πάνω στο ίδιο θέμα. 

γ) Προώθηση πωλήσεων: περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον και οδηγούν σε δοκιμή ή αγορά. Στόχος της μπορεί να είναι ο τελικός καταναλωτής, 

οι μεσάζοντες ή ακόμα και το προσωπικό πωλήσεων της ίδιας της επιχείρησης. Συμπληρώνει τις 

μεθόδους της μαζικής και προσωπικής πώλησης, οι οποίες θεωρούνται βασικές μέθοδοι, σε 

αντίθεση με την προώθηση πωλήσεων που είναι βραχυπρόθεσμη και συμβάλλει στη δημιουργία 

άμεσου ενδιαφέροντος. 

δ) Η προώθηση σαν επικοινωνία: Οι διαφορετικές μορφές προώθησης μπορούν να 

θεωρηθούν σαν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας. Το ζητούμενο είναι η διοχέτευση και 

παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές και γενικότερα ο κοινός στόχος που θα οδηγήσει 

την επιχείρηση σε ευνοϊκές συνθήκες. Άρα, ο στόχος είναι η επιρροή επάνω στη συμπεριφορά 

του καταναλωτή. Παραδείγματος χάρη, εάν υπάρχει μια καλή προσφορά από τους 

επαγγελματίες του μάρκετινγκ προς μια αγορά – στόχο, τότε είναι πιθανότερο να αγοράσουν οι 

πληροφορημένοι πελάτες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα στελέχη του μάρκετινγκ είναι 

ανάγκη να ενδιαφέρονται για δύο κυρίως πράγματα: 

1) να ενισχύσουν υπάρχουσες αντιλήψεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

ευνοϊκή συμπεριφορά, και  

2) να αλλάξουν τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά της αγοράς – στόχο της 

επιχείρησης. 

Εν κατακλείδι οι βασικοί στόχοι της προώθησης είναι τρεις: 

3) να πληροφορήσει, 

4) να πείσει, 

5) να υπενθυμίσει τους καταναλωτές – στόχο σχετικά με την επιχείρηση και το 

μείγμα του μάρκετινγκ.  

Το σωστό μείγμα των ενεργειών προώθησης (promotion blend) εξαρτάται από το τι 

θέλει να επιτύχει η επιχείρηση.  

Αναλυτικότερα, ο στόχος του να πληροφορήσουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι 

καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν κάτι για ένα προϊόν προκειμένου να το αγοράσουν. Αν μια 
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επιχείρηση έχει ένα εντελώς νέο διαφορετικό προϊόν, ίσως το μόνο που χρειάζεται να κάνει 

είναι να πληροφορήσει και να ενημερώσει τους καταναλωτές σχετικά με το προϊόν αυτό και να 

δείξει ότι είναι καλύτερο. Το γεγονός και μόνο ότι το προϊόν είναι καινούριο και μοναδικό 

μπορεί να απλοποιήσει το έργο της προώθησης. Μπορεί ακόμα και να προσφέρει δωρεάν 

δημοσιότητα για την επιχείρηση. Το να πείσουμε σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε ή θα 

ενισχύσουμε ένα ήδη υπάρχον ευνοϊκό σύνολο αντιλήψεων, με σκοπό να επηρεάσουμε και την 

αγοραστική συμπεριφορά. 

Το να υπενθυμίσουμε, τίθεται σαν στόχος όταν οι καταναλωτές έχουν ήδη θετικές 

αντιλήψεις για το προϊόν της επιχείρησης και το έχουν τουλάχιστον δοκιμάσει. Τα στάδιο αυτό 

είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί ακόμα και όταν οι καταναλωτές έχουν αγοράσει το προϊόν μια 

ή δύο φορές εξακολουθούν να δέχονται τις επιδράσεις του ανταγωνισμού. Η παρούσα υπό-

ενότητα αναπτύχθηκε με βάση τον Μπαζιώνη, α' μέρος, (2010). 

Η μέθοδος αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Οι ενέργειες προώθησης χρειάζεται να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού στόχου και να 

επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και διαφορετικά. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι το ίδιο 

μήνυμα μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς Ακόμα, και η ίδια η λέξη μπορεί να σημαίνει 

διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι οι καταναλωτές δεν 

αξιολογούν μόνο το μήνυμα, αλλά και τον πομπό που μπορεί να στείλει ένα μήνυμα μέσα από 

πολλά κανάλια. Στην προσωπική πώληση ο πομπός- πηγή, δηλαδή ο πωλητής μπορεί να βλέπει 

την άμεση αντίδραση του δέκτη και σύμφωνα με αυτό να κρίνει πώς λαμβάνεται το μήνυμα και 

να το διαφοροποιεί αν αυτό είναι αναγκαίο. Ενώ στη μαζική πώληση η επιχείρηση 

εξαρτάται από τα αποτελέσματα της έρευνας ή από τα στοιχεία των πωλήσεων για να γνωρίζει 

τις αντιδράσεις των καταναλωτών και αυτό είναι χρονοβόρο. 

Η αποδοχή από την αγορά 

Μελετώντας μια αγορά σαν σύνολο παρατηρούμε ότι διαφορετικοί καταναλωτές 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Κάποιοι πρωτοστατούν στην δοκιμή νέων προϊόντων και στη 

συνέχεια επηρεάζουν άλλους. Κάποιοι άλλοι πάλι δεν μπαίνουν στην διαδικασία να αλλάξουν 

τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν με καινούρια αν δεν πεισθούν ότι τα καινούρια είναι πολύ 

καλύτερα. Γι’ αυτό το λόγο κάθε ξεχωριστό τμήμα της αγοράς μπορεί να χρειάζεται ένα 

ξεχωριστό μείγμα του μάρκετινγκ και μια ξεχωριστή σύνθεση στόχων και ενεργειών 

προώθησης. Η στόχευση των μεγάλων αγορών είναι το επιθυμητή σε ορισμένες περιπτώσεις 

όμως, ενέργειες προώθησης που απευθύνονται σε όλους καταλήγουν να μη φτάνουν σε κανένα. 

Σύμφωνα με τον Μπαζιώνη (2010), η σύσταση κάθε πλάνου προώθησης είναι ανάγκη να 

σχεδιάζεται για να επιτύχει τους συγκεκριμένους στόχους προώθησης του συγκεκριμένου 

προϊόντος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτό εξαρτάται από : 

1) Το κονδύλι που διατίθεται για προώθηση 
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2) Το στάδιο που βρίσκεται το προϊόν στο κύκλο της ζωής του 

3) Την φύση του ανταγωνισμού 

4) Το κοινό – στόχο της προώθησης 

5) Την φύση του προϊόντος. 

1.7 Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος 

Όπως οι άνθρωποι και τα προϊόντα έχουν έναν κύκλο ζωής. Σαν κύκλος ζωής ενός προϊόντος 

µπορεί να ορισθεί η χρονική περίοδος από την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά ως τη 

στιγµή κατά την οποία αποσύρεται από αυτή. Συνήθως ο κύκλος ζωής των προϊόντων έχει µία 

αρχή, ένα σηµείο ακµής και ένα τέλος. Υπάρχουν προϊόντα, τα οποία διατηρούν τη θέση τους 

στην αγορά για πολλές δεκαετίες και άλλα, των οποίων ο κύκλος ζωής διαρκεί λίγες βδοµάδες ή 

µήνες. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων στις περισσότερες περιπτώσεις, περιλαµβάνει πέντε 

στάδια (Cullen, 1997). 

 Εισαγωγή του προϊόντος 

Η εισαγωγή συµβαίνει, όταν το προϊόν εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά. Κατά το 

στάδιο αυτό, το προϊόν συνοδεύεται µε υψηλές επενδύσεις µε την προώθησή του στην 

αγορά από λεπτοµερώς ελεγµένα προγράµµατα, καθώς και µε προσαρµογές στη 

στρατηγική του µάρκετινγκ. Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου είναι το υψηλό 

κόστος παραγωγής, το χαµηλό ύψος των πωλήσεων, η περιορισµένη διανοµή, όπως και 

η έλλειψη άµεσου ανταγωνισµού. 

 

 Στάδιο ανάπτυξης των πωλήσεων 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι η ταχεία αύξηση των 

πωλήσεων για εκείνα τα προϊόντα, που επέζησαν κατά το στάδιο της εισαγωγής τους. Σε 

αυτή τη φάση η επιχείρηση θα πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται νέες χρήσεις και νέες 

αγορές για το προϊόν της. Η αύξηση των πωλήσεων έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του 

κόστους παραγωγής του προϊόντος και ως εκ τούτου την αύξηση των κερδών. Τα κέρδη 

αυτά δηµιουργούν τον ανταγωνισµό. Όσο δε περισσότερο αυξάνουν οι πωλήσεις και τα 

κέρδη, τόσο περισσότερο αυξάνει και ο ανταγωνισµός. 

 

 Στάδιο ωριµότητας 

Η ωριµότητα ακολουθεί την ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων του δεύτερου σταδίου. 

Στο τέλος του σταδίου αυτού ,το προϊόν έχει φτάσει στο ζενίθ της αποδοχής του από 

µέρος των καταναλωτών του τµήµατος της αγοράς, στο οποίο απευθύνεται. Οι πωλήσεις 

και η χρησιµότητα έχουν αρχίσει να πλησιάζουν το µέγιστο της αποδοτικότητας. 

Επίσης, κατά το στάδιο αυτό εισάγονται νέα ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά και 

έτσι αρχίζει ο ανταγωνισµός «σηµάτων και τιµών». 
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 Στάδιο ωρίμανσης-κορεσµού 

Ο κορεσµός συµβαίνει, όταν οι ανταγωνιστές αντιγράφουν, τελειοποιούν ή 

διαφορετικά εξασθενούν τη δηµοτικότητα ενός προϊόντος. Κατά το τέλος αυτού του 

σταδίου, οι πωλήσεις και τα κέρδη αρχίζουν να µειώνονται, λόγω του ότι η αγορά 

στρέφεται προς άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 

 Στάδιο παρακµής 

Η παρακµή χαρακτηρίζεται από τη συνεχή µείωση των πωλήσεων του προϊόντος, το 

οποίο πιθανόν πρέπει να αντικατασταθεί από νέα προϊόντα και αυτό γιατί έχασε την 

προηγούµενη του θέση στην αγορά. Εδώ τελειώνει ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Εν 

τούτοις, πολλές φορές είναι δυνατόν να διατηρήσει µία επιχείρηση ένα προϊόν στη ζωή 

παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη ζηµιογόνο περιοχή, αν δηλαδή αυτό το επιβάλλουν 

τα µακροπρόθεσµα σχέδια της επιχείρησης. (Dixon, 1990; Doule, 2000). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 Κύκλος ζωής των προϊόντων 
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2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή η πώληση, η αγορά και η κατανάλωση προϊόντων αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων κατοίκων του πλανήτη. Στην καθημερινή του 

ζωή ο κάθε άνθρωπος αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους σε τελική ανάλυση, όμως, όλοι είναι 

καταναλωτές. 

Καθημερινά ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις και κάνει επιλογές για το τι προϊόντα που θα 

καταναλώσει ανάλογα πάντα με τις ανάγκες που επιθυμεί ο καθένας να ικανοποιήσει. Όπως 

χαρακτηριστικά υποστηρίζει και ο Statt (1997:3), «η πράξη της κατανάλωσης είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας». 

Η έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου ως καταναλωτή ξεκίνησε μόλις στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960. Το αρχικό κίνητρο αυτής της έρευνας δημιουργήθηκε από τους υπεύθυνους 

για την προώθηση των πωλήσεων (marketing managers) οι οποίοι ήθελαν να μάθουν πως οι 

κοινωνικές επιστήμες μπορούσαν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν στην εύρεση 

συγκεκριμένων αιτιών της καταναλωτικής πράξης και των αγοραστικών αποφάσεων. 

2.2. Ορισμός της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 

Ο όρος Συμπεριφορά Καταναλωτή συνήθως αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανθρώπινη 

συμπεριφορά αγοράς και χρήσεως προϊόντων και υπηρεσιών.  

Διάφοροι ορισμοί έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και παρουσιασθεί. Σύμφωνα με το 

Σιώμκο (2002:35) ως συμπεριφορά του καταναλωτή ορίζεται : «…όλες οι σχετικές με την 

αγορά προϊόντος δραστηριότητες, οι σκέψεις και οι επιδράσεις που συμβαίνουν πριν, στη 

διάρκεια, και μετά την αγορά του προϊόντος, όπως αυτές πραγματοποιούνται από αγοραστές και 

καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και από αυτούς που επηρεάζουν την αγορά». 

Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή αποτελεί μια πολύπλευρη επιστήμη η οποία δεν 

ερευνά μόνο τη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων και την αυτή καθεαυτή 

απόκτηση του προϊόντος, αλλά και τις περαιτέρω δραστηριότητες του καταναλωτή μετά τη 

αγορά του προϊόντος, όπως χρήση, αξιολόγηση και απόρριψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(Blackwell κ.ά., 2001:223). 

Σύμφωνα με την American Marketing Association, η Συμπεριφορά του Καταναλωτή 

ορίζεται ως «η δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος, της γνώσης, της συμπεριφοράς 
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και του περιβάλλοντος μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στη ζωή τους». 

Γενικότερα, ισχύει «Καταναλωτική Συμπεριφορά = Ψυχολογία + Μάρκετινγκ ». Δύο 

σημαντικοί κλάδοι της Ψυχολογίας που παίζουν ρόλο στην εξήγηση της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή είναι η Γνωστική Ψυχολογία και η Κοινωνική Ψυχολογία. Γνωστική Ψυχολογία 

είναι η μελέτη όλων των γνώσεων που σχετίζονται με (ψυχικές) συμπεριφορές. Η προσοχή, η 

αντίληψη, η μνήμη/κατανόηση και η λήψη αποφάσεων είναι οι διάφορες πτυχές της γνωστικής 

ψυχολογίας που παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Κοινωνική 

Ψυχολογία είναι "η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η προσωπικότητα, οι στάσεις, τα κίνητρα 

και οι συμπεριφορές του ατόμου επηρεάζονται από τις κοινωνικές ομάδες" (www.ama.org). 

2.3. Μελέτη της Συμπεριφοράς Καταναλωτή 

Η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχει εξαιρετική σημασία για τη θεωρία και την 

πρακτική του μάρκετινγκ. Και τούτο γιατί αυτή συμβάλλει στην κατανόηση των στάσεων και 

των αποφάσεων που λαμβάνουν εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν την τελική ζήτηση προϊόντων 

και υπηρεσιών. (Μπάλτας και Παπασταθοπούλου, 2003:19-21) 

Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού 

σχεδιασμού μάρκετινγκ. Σε αυτό συνετέλεσαν οι εξής παράγοντες εξέλιξης στο χώρο του 

μάρκετινγκ: 

 Ο δραματικός ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων. 

 Οι μικρότεροι χρονικά κύκλοι ζωής των προϊόντων. 

 Ο υψηλός ρυθμός αποτυχίας νέων προϊόντων. 

 Το αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία του καταναλωτή. 

 Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις προϊόντων στο φυσικό περιβάλλον. 

 Η διαθεσιμότητα των Η/Υ και σύγχρονων στατιστικών τεχνικών. 

  Η ανάπτυξη των τεχνικών τμηματοποίησης της αγοράς και η εφαρμογή τους στην 

στρατηγική μάρκετινγκ. 

Οι εταιρείες μάρκετινγκ χρησιμοποιούν τη γνώση τους για τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή για να σχεδιάσουν στρατηγικές μάρκετινγκ και να τμηματοποιήσουν τις αγορές. Οι 

ποικίλες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ως βάσεις για την τμηματοποίηση των αγορών 

περιλαμβάνουν μεταβλητές γεωγραφικής, δημογραφικής ψυχογραφικής, κοινωνιολογικής και 

συμπεριφοράς κουλτούρας (Schifman and Lazar-Kanuk, 1978:42). 

Η ανάλυση της συμπεριφοράς του Καταναλωτή περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια ερωτήματα : 

 Ποιος καταναλωτής συμπεριλαμβάνεται στην αγορά ; 

 Τι αγοράζεται στην αγορά ; Πότε αγοράζεται ; Πόσο συχνά ; 

 Ποιός συμμετέχει στην αγορά ; 

 Γιατί αγοράζεται ; Πού ; 

http://www.ama.org/
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 Με ποιόν τρόπο γίνεται η αγορά; Πώς ο καταναλωτής διαθέτει τους πόρους του 

(χρήμα, χρόνο, προσπάθεια) ; 

2.4. Διαδικασία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 

Η έννοια της διαδικασίας στην οποία περιλαμβάνονται διάφορα στάδια δραστηριότητας, είναι 

ένας πολύ χρήσιμος τρόπος προσέγγισης για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή. Η διαδικασία που παρουσιάζεται από το διάγραμμα 2.1 θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει περισσότερα στάδια. Τα τρία επίπεδα που παρουσιάζονται είναι περισσότερο 

ενδεικτικά για το πώς μπορεί να λειτουργεί η συμπεριφορά του καταναλωτή. Το πρώτο στάδιο 

είναι των δραστηριοτήτων της προαγοράς που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ενέργειες για 

την επιλογή του προϊόντος, το οποίο ακολουθείται από το δεύτερο στάδιο, των δραστηριοτήτων 

της αγοράς – αγορά του προϊόντος – και τέλος το τρίτο στάδιο των δραστηριοτήτων της μετα-

αγοράς, που περιλαμβάνει ενέργειες όπως η απαξίωση του προϊόντος. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 Τα στάδια της διαδικασίας της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

 

Πηγή: Wilkie, 1994:17 

Η αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του καταναλωτή ως μια διαδικασία, «τονίζει την 

σημαντικότητα των σταδίων που προηγούνται και ακολουθούν αυτό της αγοράς»(Wilkie, 

1994:17), και μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των λόγων για τους οποίους 

ένας καταναλωτής προβαίνει σε συγκεκριμένες αγορές. 

2.5. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συμπεριφορά του Καταναλωτή 

Σύμφωνα με τον Wilkie (1994), οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τη 

συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι οι ακόλουθοι: 

Εξωγενείς παράγοντες 

 Κουλτούρα 

 Υπο- κουλτούρα 

 Οικογένεια 

1ο 
Στάδιο

Δραστηριότητες 
προ-αγοράς

Επιλογή 
προϊόντος

2ο 
Στάδιο

Δραστηριότητες 
αγοράς

Αγορά

3ο 
Στάδιο

Δραστηριότητες 
μετά-αγοράς

Αχρίστευη-
Απαξίωση
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 Κοινωνική τάξη 

 Κοινωνικός περίγυρος 

 Ομάδες αναφοράς 

 Εξωγενείς καταστάσεις 

Κοινωνικοί παράγοντες 

 Ατομικισμός 

 Θρυμματισμός πολιτικών και κοινωνικών αξιών 

 Συνυπάρξεις αντιθέτων 

Οικονομικοί και Δημογραφικοί παράγοντες 

 Φύλο 

 Ηλικία 

 Φάση του κύκλου ζωής 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Επάγγελμα 

 Οικονομική κατάσταση 

 Ψυχολογικοί παράγοντες 

 Κίνητρα 

 Αντίληψη 

 Μάθηση 

 Πεποιθήσεις και Ανταποκρίσεις 

2.5.1. Εξωγενείς παράγοντες 

Υπάρχει μια πληθώρα εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επιδράσουν στην 

καταναλωτική συμπεριφορά του ανθρώπου, και οι οποίες άλλοτε λειτουργούν μακροχρόνια και 

άλλοτε βραχυχρόνια. Ο εξωγενείς αυτοί παράγοντες είναι: η κουλτούρα, η υποκουλτούρα, η 

κοινωνική τάξη, η οικογένεια, οι φίλοι και οι ομάδες αναφοράς, οι εξωγενείς καταστάσεις. 

Είναι γεγονός πως ο καταναλωτής επηρεάζεται από το περιβάλλον του γεγονός που 

επισημαίνει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διάφορες περιστάσεις, ανάλογα πάντα με 

τις ανάγκες που επιθυμεί να ικανοποιήσει. Ο εξωγενής αυτός επηρεασμός έχει αντίκτυπο και 

στη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων. Η κουλτούρα αναφέρεται στα πιστεύω, στις 

αξίες και στις απόψεις που μοιράζεται ο κάθε καταναλωτής με τα μέλη της κοινωνίας όπου ζει 

και επηρεάζει καταλυτικά την συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της ζωής του τοποθετώντας 

«όρια» στην αντίληψή του για το ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι αποδεκτά. Όπως 

αναφέρουν οι Peter & Olson (1998), η κουλτούρα επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά, η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να ενισχύσει την μορφοποίηση και εξέλιξη της κουλτούρας. Οι 

υποκουλτούρες, - όχι με την κακή τους έννοια – είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίες εντάσσονται 
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στο γενικότερο πλαίσιο της κουλτούρας και μοιράζονται όμοιες αξίες και συμπεριφορές. 

Κάποια παραδείγματα είναι αυτά του φύλου, της εθνικότητας, της φυλής, ηλικίας και της 

θρησκείας. Επίσης, η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει κάποιος είναι παράγοντας που 

ενδεχομένως να επηρεάσει την καταναλωτική του συμπεριφορά (Pinson & Jolibert,1998). Όπως 

τι επάγγελμα εξασκεί, εισόδημα εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχει. 

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά 

του καταναλωτή είναι και η οικογένεια. Ειδικά σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου ο 

θεσμός της οικογένειας είναι ακόμα δυνατός, οι καταναλωτές επηρεάζονται από τις 

καταναλωτικές της συνήθειες ως παιδιά και ως ενήλικοι αργότερα. Ο κοινωνικός του περίγυρος 

και ο ομάδες αναφοράς στις οποίες ανήκει, είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας, αφού από 

καθημερινές συζητήσεις και επαφές του επηρεάζεται όσον αφορά τις καταναλωτικές του 

συνήθειες. 

Εάν για παράδειγμα κάποιος αθλείται, σίγουρα θα επηρεαστεί από τις συμβουλές του 

προπονητή του για τις διατροφικές του συνήθειες και για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις του. 

Οι εξωγενείς καταστάσεις, όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία ή μια μακροχρόνια 

ασθένεια στην οικογένεια είναι παράγοντες που θα καθορίσουν το ποσό που θα ξοδέψει ο 

καταναλωτής για την αγορά ενός προϊόντος και το πότε είναι καλύτερο να αγοραστεί ένα 

συγκεκριμένο αγαθό. Το περιβάλλον του μάρκετινγκ σε συνδυασμό με την παρουσία και των 

ΜΜΕ, είναι ένας χώρος που τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη επιρροής 

στο σημερινό καταναλωτή. Οι διαφημίσεις στοχεύουν να επηρεάσουν τον καταναλωτή για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ορισμένης μάρκας, ενώ ο παράγοντας της κουλτούρας δεν του 

«υποδεικνύει» συγκεκριμένες μάρκες αλλά περισσότερο τα αγαθά προς κατανάλωση. 

2.5.2. Κοινωνικοί Παράγοντες 

Σύμφωνα με τον Firat (1993:41-48),ανάμεσα στις κυριότερες κοινωνικές αλλαγές της εποχής 

μας είναι: ο ατομικισμός, ο θρυμματισμός πολιτικών και κοινωνικών αξιών και οι παράδοξες 

συνυπάρξεις αντιθέτων. 

I. Ατομικισμός 

Ο ατομικισμός είναι ένα κεντρικό φαινόμενο της εποχής που ζούμε. Στις μέρες μας το 

νοικοκυριό αποτελείται από λιγότερα μέλη και τα ποσοστά μονομελών νοικοκυριών έχουν 

αυξητική τάση. Είναι περισσότεροι οι καταναλωτές που αποφασίζουν για τις προσωπικές τους 

αγορές και περισσότερα αγαθά που καταναλώνονται ατομικά. Ο χώρος της διαφήμισης πρέπει 

να ακολουθήσει τη νέα εποχή όπου η γυναίκα εργάζεται και το νέο ρόλο του άντρα, που 

επεκτείνεται και μέσα στο ίδιο το νοικοκυριό. Επιπλέον οικογένειες που έχουν στην κατοχή 

τους δύο αυτοκίνητα δεν είναι εξαιρέσεις. Παιδιά που κατέχουν τα προσωπικά τους 

στερεοφωνικά συστήματα, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι σύνηθες 

φαινόμενο. 
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II. Θρυμματισμός πολιτικών και κοινωνικών αξιών 

Μια ακόμα τάση της εποχής, που αναλύεται από τους ίδιους, είναι και ο θρυμματισμός 

(fragmentation) πολιτικών και κοινωνικών αξιών. Επικρατούσες ιδεολογίες τείνουν να 

εξαφανιστούν και αντικαθίστανται από την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών αξιών και κανόνων. 

 

III. Συνυπάρξεις αντιθέτων 

Ένα άλλο φαινόμενο είναι και η παράδοξη συνύπαρξη αντίθετων άλλοτε εννοιών, αξιών και 

φαινομένων. Για παράδειγμα, σε ένα εμπορικό κέντρο είναι πιθανό να συνυπάρχουν μια 

τράπεζα δίπλα σε ένα κατάστημα με πορνογραφικά είδη, ένα μπαρ ομοφυλοφίλων κοντά σε μια 

εκκλησία. 

Από τα παραπάνω είναι εύλογο ότι η εποχή που διανύεται θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως η εποχή της μαζικής κατανάλωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο 

Rifkin (1996:117) «από την κουλτούρα του παραγωγού ο κόσμος του κεφαλαίου πέρασε στην 

κουλτούρα του καταναλωτή». Αντί να επιδιώκεται η καλύτερη ζωή στο αύριο, «όλοι άρχισαν να 

κυνηγούν την άμεση κατανάλωση», «την οργανωμένη δημιουργία της μη ικανοποίησης». Αντί ο 

πολίτης να έχει ως άμεσο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του, έγινε θύμα του διλήμματος 

«με τη μόδα και το σύγχρονο ». 

2.5.3. Δημογραφικοί και Οικονομικοί Παράγοντες 

Εκτός την κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει κάθε χώρα η κατανάλωση εξαρτάται 

σίγουρα από την οικονομική κατάσταση και τα δημογραφικά στοιχεία της. 

Κάποιες γενικές αλλαγές που έχουν λάβει μέρος τις τελευταίες δεκαετίες έχουν οδηγήσει 

στην εξέλιξη της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής. Αυτές οι αλλαγές με τη σειρά τους έχουν 

δημιουργήσει ευκαιρίες αγοράς σε κάποιους κλάδους βιομηχανίας και μειωμένη ζήτηση σε 

άλλους. Για παράδειγμα ο αυξανόμενος αριθμός των εργαζόμενων γυναικών έχει βοηθήσει στη 

δημιουργία και ανάπτυξη αγορών, όπως τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Η μείωση του μεγέθους της 

οικογένειας λόγω των διαζυγίων και των μειωμένων ποσοστών γέννησης, έχει οδηγήσει σε 

αλλαγές στην κατανάλωση των τροφίμων, στις συσκευασίες των προϊόντων και στις συνήθειες 

που αφορούν την αγορά εξοπλισμού για το σπίτι. Επίσης, η αύξηση της ανεργίας έχει 

προκαλέσει μειώσεις όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με τις προσωπικές αγορές και τις 

αγορές για το σπίτι. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Pinson & Jolibert (1998), η γήρανση του 

πληθυσμού (120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι πάνω από 50 χρονών) έχει γίνει ένα από τα πιο 

σημαντικά προβλήματα της Ευρώπης. Είναι λογικό ότι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές 

συνήθως αγοράζουν σε μικρές ποσότητες, σε μαγαζιά της γειτονιάς, έχουν διαφορετικές 

διατροφικές συνήθειες και είναι υπερκαταναλωτές της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της 

εφημερίδας. 
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Ο Williams (2002), αναφέρει σε μία σχετική έρευνα, ότι η σημαντικότητα των κριτηρίων 

αξιολόγησης μιας αγοράς επηρεάζονται από το φύλο, το εισόδημα και την κοινωνική θέση του 

καταναλωτή. 

Από τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η κοινωνική, πολιτικοοικονομική και δημογραφική 

πραγματικότητα μιας χώρας, είναι σημαντικοί παράγοντες επηρεασμού της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των ατόμων. Εύλογο είναι και το συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο οικονομικά 

ανεπτυγμένη είναι μια χώρα τόσο πιο έντονα θα είναι και τα φαινόμενα μαζικής παραγωγής και 

κατανάλωσης, αφού ερεθίσματα για διαθέσιμα προς κατανάλωση προϊόντα βρίσκονται παντού, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε καταστήματα και σε 

πολυκαταστήματα. 

2.5.4. Ψυχολογικοί Παράγοντες 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι και η ψυχολογία 

του. Ο ψυχολογικός παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Δρ. Εξαδάκτυλος (2001:41), η επιλογή για την αγορά ενός προϊόντος επηρεάζεται από τέσσερις 

ψυχολογικούς παράγοντες: Τα κίνητρα (motivation), την αντίληψη (perception), την μάθηση 

(learning) και τις πεποιθήσεις και ανταποκρίσεις (beliefs and attitudes). 

I. Κίνητρα 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wilkie (1994:125), η συμπεριφορά του καταναλωτή 

αποτελείται από μια πληθώρα κινήτρων. «Κάποια από αυτά είναι φανερά (ως καταναλωτές όλοι 

αντιλαμβανόμαστε τους λόγους που κατευθύνουν τη συμπεριφορά μας) ενώ άλλα μπορεί να 

είναι κρυμμένα στο υποσυνείδητο των καταναλωτών (οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν 

αντιλαμβάνονται ποια είναι αυτά τακίνητρα)». 

Ένα μέρος της συμπεριφοράς του καταναλωτή προέρχεται από καθαρά λειτουργικά 

κίνητρα (functional motives), όπως για παράδειγμα όταν κάποιος αγοράζει τούβλα για να 

χτιστεί το σπίτι του·, ενώ ένα άλλο μέρος της συμπεριφοράς του υποκινείται από κίνητρα που 

εκφράζουν το άτομό του σαν μια οντότητα ξεχωριστή (selfexpressive motives ), όπως όταν 

κάποιος αγοράζει ένα δώρο για να ευχαριστήσει ένα μέλος της οικογένειάς του. 

Οι Blackwell κ.ά., (2001:241),σε αντίθεση με την παραπάνω θέση υποστηρίζουν ότι οι 

ανάγκες των καταναλωτών δε θα έπρεπε να χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αλλά σε 

υποκατηγορίες οι οποίες να περιλαμβάνουν και να διευκρινίζουν καλύτερα τις διαφορετικές 

περιπτώσεις ανάγκης και επιθυμίας του καταναλωτή. Μερικές από αυτές είναι, οι φυσικές 

ανάγκες, η ανάγκη υγείας και ασφάλειας, αγάπης και συντροφικότητας, η ανάγκη οικονομικών 

πόρων, η ανάγκη της ευχαρίστησης, η ανάγκη της δημιουργίας της κοινωνικής εικόνας του 

ατόμου, η ανάγκη της κατοχής και τέλος η ανάγκη της πληροφορίας. 
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Οι περισσότερες καταναλωτικές συμπεριφορές επιθυμούν να εκπληρώσουν παραπάνω από 

έναν στόχους ή ανάγκες, με αποτέλεσμα να μην αναφερόνται σε ένα μόνο κίνητρο, αλλά σε 

ομάδα κινήτρων η οποία παρακινεί τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Επίσης, ενώ κάποια 

κίνητρα μπορούν να είναι εμφανή στους καταναλωτές και σε τρίτους κάποια άλλα μπορεί να 

είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστούν, όπως για παράδειγμα όταν οι αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν είναι περισσότερο πολύπλοκες και συνδέονται στενά με συναισθήματα του ίδιου του 

καταναλωτή. 

II. Αντίληψη 

Συνήθως ένα άτομο που έχει κίνητρο είναι έτοιμο για δράση. Υπάρχει όμως και η 

περίπτωση δύο άτομα με το ίδιο κίνητρο να αντιδρούν τελείως διαφορετικά, επειδή 

αντιλαμβάνονται την κατάσταση από άλλη οπτική γωνία.. Η αντίληψη ορίζεται ως η 

ψυχολογική επεξεργασία της πληροφορίας και πως αυτή λαμβάνεται από τις αισθήσεις του κάθε 

ατόμου (Mullen & Johnson, 1990:32). Από τη στιγμή που οι δραστηριότητες αγοράς και 

κατανάλωσης περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις με τον εξωτερικό κόσμο, το θέμα της αντίληψης 

είναι βασικό για την κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή (Wilkie, 1994:122). 

III. Μάθηση 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Mullen και Johnson, (1990:36) η μάθηση ορίζεται 

σαν μια σχετικά μόνιμη αλλαγή στην συμπεριφορά, ως αποτέλεσμα εξάσκησης ή εμπειρίας. 

Είναι ένας αρκετά ευρύς και γενικός ορισμός, καθώς η ίδια η έννοια της μάθησης είναι τόσο 

πολύπλοκη που δεν αφήνει περιθώρια για έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό. Πολλοί έχουν 

προσπαθήσει να αναλύσουν και να περιγράψουν την έννοια της μάθησης, αλλά έχουν 

επικρατήσει δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη, της προσέγγισης της συμπεριφοράς (behavioral 

approach), η οποία προέρχεται από μια γενική θεωρία της ψυχολογίας του συμπεριφορισμού 

(μπεχαβιορισμού). Η δεύτερη είναι η γνωστική προσέγγιση (cognitive approach) και είναι ένα 

παρακλάδι της γενικότερης θεωρίας της ψυχανάλυσης. 

Όπως αναφέρθηκε από τον Wilkie (1994:267) στον μπεχαβιορισμό επικράτησαν δύο 

θεωρίες, της κλασσικής υποβολής (classical conditioning) και της συντελεστικής υποβολής 

(instrumental conditioning) . 

 

 Κλασική Υποβολή (Classical conditioning) 

Στην κλασική υποβολή κάποιος ο οποίος γνωρίζει τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις 

ερεθίσματος – απόκρισης, μπορεί να πλάσει τα ερεθίσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να τα 

χρησιμοποιήσει προς όφελος κάποιου σκοπού. 
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Στο μάρκετινγκ, υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται ευκαιρίες 

όπου μπορούν να παρουσιασθούν ερεθίσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε παραδείγματα 

κλασικής υποβολής. Στο σχήμα 2.1., φαίνεται μια προσέγγιση κλασικής υποβολής στη 

διαφήμιση όπως αυτή περιγράφηκε από τον Wilkie (1994). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 Προσέγγιση της κλασικής υποβολής στη διαφήμιση 

 

Πηγή ׃ Wilkie,1994:268 

 

Όπως παρατηρείται και στο παρακάνω σχήμα, ο συσχετισμός μιας επώνυμης μάρκας με 

συναισθήματα ευχαρίστησης από τους καταναλωτές είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιες 

προκαθορισμένες ενέργειες από τους διαφημιστές. Στο πρώτο βήμα, ο διαφημιστής συνδυάζει 

τη μάρκα με μια προσφιλή εικόνα προς τους καταναλωτές, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί 

συναισθήματα χαράς, ενθουσιασμού και αγάπης στον καταναλωτή (βήμα 2ο). Έπειτα από 

μερικές επαναλήψεις των δύο πρώτων βημάτων, ο καταναλωτής έχει πιθανότατα συνδέσει τη 

συγκεκριμένη μάρκα με θετικά και αισιόδοξα συναισθήματα (βήμα 3ο). Η θεωρία της κλασικής 

υποβολής εφαρμόζεται ήδη στο χώρο του μάρκετινγκ με ορατά και αισιόδοξα αποτελέσματα για 

την αγορά. 

 Συντελεστική Υποβολή (Instrumental conditioning) 

Η συντελεστική υποβολή δεν επικεντρώνεται στο ερέθισμα αλλά στην συμπεριφορά του 

ατόμου. Για παράδειγμα, η εμφάνιση ενός κουτιού Coca-Cola, μπορεί να ωθήσει τον 

καταναλωτή στην άμεση αγορά του, δεν θα το κάνει όμως κάθε φορά που το αντικρίζει αλλά 

μόνο όταν η συμπεριφορά του το υποδεικνύει (για παράδειγμα, για να ξεδιψάσει). 
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IV. Πεποιθήσεις και Ανταποκρίσεις (Στάσεις) 

Μέσα από τη δράση, τη μάθηση και τη γνώση οι άνθρωποι αποκτούν πεποιθήσεις και 

ανταποκρίσεις, οι οποίες όταν είναι εμφανείς μπορούν να προσφέρουν πολλές πληροφορίες 

στους ανθρώπους που συναλλάσσονται στην αγορά. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τη στάση και 

τις διαθέσεις των καταναλωτών, ένας ειδικός μπορεί να καταλάβει γιατί οι τρέχουσες πωλήσεις 

ενός προϊόντος είναι υψηλές ή χαμηλές. Οι πεποιθήσεις και οι ανταποκρίσεις των εκάστοτε 

καταναλωτών παρακολουθούνται στενά από ανθρώπους του μάρκετινγκ ώστε να μπορέσουν να 

τους επηρεάσουν όσο το δυνατό περισσότερο. 

Πεποίθηση, «είναι μια περιγραφική σκέψη που κατέχει ένα άτομο για κάτι». Είναι 

ευνόητο ότι παραγωγοί και βιομήχανοι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τις πεποιθήσεις που έχουν 

οι άνθρωποι στο μυαλό τους για προϊόντα και υπηρεσίες, αφού οι πεποιθήσεις αυτές μπορούν να 

κατευθύνουν την τελική εικόνα και σύνθεση του προϊόντος. 

Ανταπόκριση, «είναι οι αποκτηθείσες με μάθηση προδιαθέσεις που αποκρίνονται σε ένα 

αντικείμενο ή σε μια κατηγορία προϊόντων με ευνοϊκό ή μη ευνοϊκό τρόπο» (Wilkie, 1994:281). 

2.6. Η σημασία των στάσεων 

Κοινή βάση όλων των ορισμών της στάσης είναι ότι το σημαντικό χαρακτηριστικό της στάσης 

είναι η προετοιμασία ή ετοιμότητα ή ροπή προς την αντίδραση. Η στάση δηλαδή δεν είναι 

συμπεριφορά, είναι μια προϋπόθεση της συμπεριφοράς. Οι στάσεις του καταναλωτή είναι 

ουσιαστικά εκτιμήσεις ή αξιολογήσεις του καταναλωτή που εκφράζουν τη δυνατότητα που 

έχουν οι διάφορες μάρκες κάποιου προϊόντος να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες του. 

Επειδή σκοπός των στάσεων του καταναλωτή είναι να συνοψίσει τις εκτιμήσεις του ή τη 

θέση του έναντι κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος, οι στάσεις μπορούν να προσφέρουν 

εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες στα στελέχη του μάρκετινγκ ώστε να είναι σε θέση να: 

 προβλέψουν τις μελλοντικές αγορές, 

 κατανοήσουν γιατί οι πωλήσεις του προϊόντος είναι ικανοποιητικές ή όχι, 

 να βελτιώσουν το μίγμα μάρκετινγκ προκειμένου να βελτιώσουν τις στάσεις των 

καταναλωτών. 

Για τους παραπάνω λόγους και τα διευθυντικά στελέχη του μάρκετινγκ συνεχώς 

παρακολουθούν τις μεταβολές στις στάσεις των καταναλωτών τόσο για τις δικές τους μάρκες, 

όσο και για αυτές των ανταγωνιστών(Σιώμκος, 2002:200). 

Οι στάσεις διαμορφώνονται και τροποποιούνται από ορισμένες πηγές. Οι κυριότερες πηγές 

διαμόρφωσης των στάσεων είναι: 

α) Οι υπάρχουσες πληροφορίες. Το άτομο διαμορφώνει μια συμπεριφορά ανάλογα με τα 

ερεθίσματα που δέχεται μέσω των πληροφοριών που είναι στη διάθεσή του. Έτσι, το γνωστικό 

περιεχόμενο της στάσεως δομείται κατά μεγάλο μέρος από τις υπάρχουσες πληροφορίες, τον 

τρόπο και το μέσο που δίνονται και άλλους αποφασιστικούς παράγοντες επικοινωνίας. 
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β) Η συμμετοχή σε μια ομάδα. Οι στάσεις διαμορφώνονται και από τη συμμετοχή ενός 

ατόμου σε μια ομάδα. Η θέση του ατόμου όταν η επίδραση των στάσεων διαμορφώνεται από τη 

συμμετοχή του σε πρωτογενείς ομάδες(οικογένεια, φίλοι, εργασία) είναι δεδομένη και 

εξαρτημένη, σε αντίθεση με τη συμμετοχή του σε δευτερογενείς ομάδες (ομάδες που με τη 

θέλησή του ανήκει ή φιλοδοξεί να ανήκει ένα άτομο), όπου η θέση του ατόμου είναι επιλεγμένη 

και ανεξάρτητη. 

γ) Το περιβάλλον. Το κοινωνικό και γενικά πολιτιστικό περιβάλλον είναι δυνατόν να 

επηρεάσει τα άτομα για τη διαμόρφωση ανάλογης στάσης. Άτομα, π.χ., που έχουν ευνοϊκές 

στάσεις απέναντι σε θέματα τάξεως, συστήματος, προγράμματος και αισθητικής. 

δ) Οι επιθυμίες ικανοποιήσεως. Οι στάσεις επηρεάζονται επίσης από τις επιθυμίες των 

ατόμων και από το βαθμό ικανοποίησης που πραγματώνουν. Η πολλαπλότητα των ανθρωπίνων 

αναγκών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα παρωθούνται να πετύχουν πολλούς στόχους. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων διαμορφώνονται οι στάσεις 

(Μαγνήσαλης,1997:134). 

2.7. Η μέτρηση των στάσεων 

Για τη μέτρηση της στάσης των ατόμων δημιουργήθηκαν οι κλίμακες μέτρησης της στάσης, οι 

οποίες τοποθετούν τους ερωτώμενους σε μια συγκεκριμένη σειρά και τους συσχετίζουν με μια 

συγκεκριμένη στάση. Εκτός από τις κλίμακες υπάρχουν δυο ακόμα μέθοδοι για τη μέτρηση των 

στάσεων. Αυτές είναι η αναβαθμολόγηση του ερωτώμενου και η βαθμολόγηση του ερωτώμενου 

από κριτές εξεταστές. Στη μέθοδο της αναβαθμολόγησης του ερωτώμενου, το άτομο καλείται 

να εκφράσει ανοικτά την ένταση της γνώμης του για το θέμα που εξετάζεται. Στη δεύτερη 

μέθοδο, η οποία είναι περισσότερο συγκεκριμένη, το άτομο καλείται να διευκρινίσει τη θέση 

του για κάποια γνώμη. Το άτομο πρέπει να τοποθετήσει σε ένα βαθμολογικό «χάρακα», ο 

οποίος έχει αριθμούς από τη μια ακραία θέση στην άλλη, τη θέση που υποστηρίζει. 

Οι κλίμακες μέτρησης των στάσεων αποτελούν την τρίτη μέθοδο μέτρησης των 

στάσεων, η οποία είναι η περισσότερο διαδεδομένη. Χρησιμοποιώντας κάποια από τις κλίμακες 

μέτρησης στάσεων ο ερευνητής είναι σε θέση να αποδώσει, για κάθε ερωτώμενο, μια τιμή ή ένα 

αριθμητικό βαθμό που δηλώνει τη θέση του στην κλίμακα. Οι κανόνες απόδοσης της 

κατάλληλης τιμής προσδιορίζουν και το επίπεδο μέτρησης. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα 

μέτρησης το ονομαστικό, το τακτικό, το διαστημικό και του λόγου, η ταξινόμηση αυτή αποτελεί 

τη βασική τυπολογία των κλιμάκων. 

Οι κλίμακες μέτρησης στάσεων είναι σημαντικό να πληρούν κάποια κριτήρια, όπως και 

οι άλλες τεχνικές μέτρησης, για την κατασκευή και αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια αυτά είναι η 

γραμμικότητα, η αναπαραγωγιμότητα και οι κλίμακες να είναι μονοδιάστατες. Επιπλέον, πριν 

χρησιμοποιηθεί η κλίμακα πρέπει να εξεταστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. Οι 
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κυριότερες κλίμακες στάσεων είναι η κλίμακα κοινωνικής απόστασης, η κλίμακα Thurstone, η 

κλίμακα Likert , οι παραγοντικές κλίμακες, η κλίμακα Guttman και η κλίμακα σημασιολογικής 

διαφοροποίησης. 

Η μέθοδος Likert αποτελεί μια προσπάθεια απλοποίησης της κλίμακας του Thurstone, 

περιλαμβάνει και αυτή μια σειρά προτάσεων όπου ο ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε 

διάφορες κατηγορίες απαντήσεων. Υπάρχει διαφορετική ένταση συμφωνίας ή διαφωνίας σε 

κάθε κατηγορία απαντήσεων, οι οποίες βαθμολογούνται και το συνολικό άθροισμά τους, 

εμφανίζει τη στάση του ατόμου. 

Στην κλίμακα χρησιμοποιούνται κυρίως πέντε κατηγορίες απαντήσεων οι οποίες είναι: 

1) Συμφωνώ απόλυτα 

2) Συμφωνώ 

3) Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4) Διαφωνώ 

5) Διαφωνώ απόλυτα. 

Οι θετικά και αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις πρέπει να είναι ισάριθμες και να 

εναλλάσσονται στο ερωτηματολόγιο. Η κλίμακα Likert είναι απλούστερη στην κατασκευή της 

και περισσότερο αξιόπιστη από τις κλίμακες Thurstone. Η συνολική βαθμολόγηση δεν παρέχει 

ξεκάθαρο νόημα, καθώς αρκετά πρότυπα απάντησης μπορούν να επιφέρουν την ίδια 

βαθμολογία και αυτό θεωρείται ένα από τα μειονεκτήματα της κλίμακας(Μιχαλακοπούλου 

,1992:158). 

2.8. Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά παρουσιάστηκε η έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή και 

δόθηκε απάντηση στο ερώτημα γιατί μελετάται η συμπεριφορά του καταναλωτή. Στη συνέχεια 

αναλύθηκε η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και οι σημαντικότεροι από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά (εξωγενείς, ψυχολογικοί 

κοινωνικοί, οικονομικοί, δημογραφικοί, παράγοντες). Τέλος δόθηκε έμφαση στη σημασία των 

στάσεων και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους. 
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3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

3.1  Ιστορική Εξέλιξη 

Οι ιστορικοί αναφέρουν το λεκανοπέδιο της Μεσογείου σαν το μέρος όπου πρωτοεμφανίστηκαν 

τα ελαιόδενδρα. Η πρώτη καλλιέργεια ελαιοδένδρων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στην 

Κρήτη το 3.500 π.Χ. στις αρχές της Μινωικής εποχής. Η συστηματική καλλιέργειά τους 

ξεκίνησε μετά το 2.000 π.Χ. και άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία του νησιού. 

Πολύ σύντομα ελαιόδενδρα άρχισαν να εμφανίζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και η ελιά 

έγινε το κύριο θρεπτικό προϊόν των Ελλήνων. Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα 

συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής, όπου η Αυτοκρατορία έκανε 

σημαντικές εξαγωγές του προϊόντος αυτού. Ένα μεγάλο μέρος από τη συνολική παραγωγή 

εκείνη την εποχή προερχόταν από ελαιώνες που υπήρχαν στα Χριστιανικά μοναστήρια. 

Χιλιάδες οικογένειες μέχρι και σήμερα ασχολούνται με την παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα 

μας, καθώς το έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την καλλιέργεια και την 

ανάπτυξη των ελαιοδένδρων. 

Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου 

Το ελαιόλαδο είναι ο χυμός που προκύπτει από τον καρπό της ελιάς, και διακρίνεται σε 

βρώσιμα και σε μη βρώσιμα, ενώ ταξινομείται δε σε διάφορες κατηγορίες βάσει της 

επεξεργασίας που έχει υποστεί και της οξύτητάς του σε ελαϊκό οξύ. 

 

Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών» οι ποιοτικές κατηγορίες των 

ελαιολάδων και των πυρηνελαίων επιτρέπεται να διακινούνται και να πωλούνται ενδοκοινοτικά, 

εφόσον περιγράφονται και ορίζονται ως εξής: 

1. Παρθένα Ελαιόλαδα 

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες 

φυσικές επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα 

οποία δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της 

φυγοκέντρισης και της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με 
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βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους 

επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης. 

Τα έλαια αυτά κατατάσσονται και ταξινομούνται αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 

i. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα (οξύτητα),  

δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g (0,8%) και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

ii. Παρθένο Ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

iii. Ελαιόλαδο Λαμπάντε 

Το ελαιόλαδο του οποίου η οξύτητα είναι μεγαλύτερη του 2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

 

2. Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων, η οξύτητα 

του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3 % και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

 

3. Ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα. 

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων  

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 

1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για 

την κατηγορία αυτή. 

 

4. Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς, κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες 

ή με φυσικά μέσα ή το έλαιο που αντιστοιχεί (με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά) σε ελαιόλαδο λαμπάντε. 

 

5. Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, η 

οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

 

6. Πυρηνέλαιο 
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Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 

1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα  

προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 και το παράρτημα I του Κανονισμού 865/04, στο στάδιο του 

λιανικού εμπορίου επιτρέπεται να διατίθενται μόνο τα ελαιόλαδα των παρακάτω ποιοτικών 

κατηγοριών: 

 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

 Παρθένο Ελαιόλαδο 

 Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα. 

 Πυρηνέλαιο. 

Ως λιανικό εμπόριο, όπου διακινείται το ελαιόλαδο, θεωρούνται τα διάφορα σημεία 

πώλησης όπως καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, ταβέρνες, νοσοκομεία, στρατός, φοιτητικές 

εστίες, καντίνες, catering και διάφορα άλλα σημεία μαζικής εστίασης. 

3.2 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε 

Η Ε.Ε έχει επιβάλλει ενδείξεις αναγνώρισης ποιότητας για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, 

μεταξύ των οποίων και το ελαιόλαδο. Οι εν λόγω ενδείξεις είναι οι εξής: 

 Π.Ο.Π.= Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 

 Π.Γ.Ε.= Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 

Για να τύχουν της αναγνώρισης της ένδειξης Π.Ο.Π., τα προϊόντα πρέπει να παράγονται, 

επεξεργάζονται και μεταποιούνται σε μια οριοθετημένη περιοχή που διαθέτει και 

αναγνωρισμένη μέθοδο – πρακτική (know how). 

Για την ένδειξη Π.Γ.Ε. τα κριτήρια είναι πιο χαλαρά και απαιτείται σαφής σχέση του 

προϊόντος, σε ένα τουλάχιστον στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή 

μεταποίησης, με την οριοθετημένη περιοχή. Στον τομέα του ελαιολάδου για την Ελλάδα έχουν 

επίσημα αναγνωρισθεί και κατοχυρωθεί βάσει σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., οι ενδείξεις 

Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. για τα προϊόντα 25 περιοχών, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 

1)  Αποκορώνας Χανίων Κρήτης 

2)  Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης 

3)  Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 

4)  Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνου Κρήτης 

5)  Καλαμάτα Μεσσηνίας 

6)  Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης 
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7)  Κρανίδι Αργολίδας 

8)  Κροκεές Λακωνίας 

9)  Λυγουριό Ασκληπειού 

10)  Πεζά Ηρακλείου Κρήτης 

11)  Πετρίνα Λακωνίας 

12)  Σητεία Λασιθίου Κρήτης 

13)  Θραψανό 

14)  Φοινίκι Λακωνίας 

 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 

1) Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας 

2) Λακωνία 

3) Χανιά 

4) Κεφαλονιά 

5) Ολυμπία 

6) Λέσβος 

7) Πρέβεζα 

8) Ρόδος 

9) Θάσος 

10) Σάμος 

11) Ζάκυνθος 

3.3  Βιολογικά Προϊόντα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για τα βιολογικά προϊόντα, 

σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP «Βιολογικά Προϊόντα και Βιολογικές 

Καλλιέργειες», που εκπονήθηκε το 2007. 

Με τον όρο «Βιολογικά Προϊόντα» εννοούνται τα προϊόντα που καλλιεργούνται ή 

παράγονται, μεταφέρονται και διανέμονται χωρίς τη χρήση συνθετικών ζιζανιοκτόνων και 

παρασιτοκτόνων, τεχνητής ακτινοβολίας ή ορμονών και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια από τους 

αρμόδιους Οργανισμούς Πιστοποίησης. Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν λιγότερο νερό σε 

σχέση με τα συμβατικά, και περισσότερες θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (γύρω 

στο 20%-30%). Επιπλέον, είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα χημικών λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. 

Η σήμανση των βιολογικών προϊόντων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα οργανικά προϊόντα και μόνο αυτά 

επιτρέπεται να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό» και μάλιστα ως μέρος της ειδικής ορολογίας: η 

συσκευασία πρέπει να γράφει «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας», ή «Προϊόν Βιολογικής 
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Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο» αν η παραγωγή έχει γίνει τα δύο πρώτα χρόνια βιολογικής 

καλλιέργειας του κτήματος. Οποιαδήποτε άλλη σχετική ένδειξη δεν είναι έγκυρη. Πρέπει επίσης 

να υπάρχει στη συσκευασία ο κωδικός του οργανισμού πιστοποίησης, καθώς και το σήμα του. 

Επίσης, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του παραγωγού και η επωνυμία του προϊόντος. Όταν 

στα τυποποιημένα προϊόντα περιέχονται περισσότερα από ένα συστατικά, πρέπει τα μη-

βιολογικά συστατικά να αναγράφονται στη συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνονται 

από τα υπόλοιπα και να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό στη σύνθεση του 

προϊόντος. 

Τα βιολογικά προϊόντα, με εξαίρεση το κρασί του οποίου η τιμολόγηση παρουσιάζει 

μεγάλες διακυμάνσεις, πωλούνται κατά μέσο όρο 30% ακριβότερα από τα συμβατικά. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ένα βιολογικό προϊόν μπορεί να έχει τη διπλάσια τιμή από το αντίστοιχο 

συμβατικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το κόστος παραγωγής των βιοκαλλιεργητών είναι 

υψηλότερο από αυτό των συμβατικών παραγωγών, καθώς η κλίμακα παραγωγής είναι 

μικρότερη εξαιτίας της μη εντατικής καλλιέργειας με αγροχημικά. Επίσης μια γεωργική μονάδα 

που καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους, απαιτεί κατά μέσο όρο 10%-20% περισσότερη 

εργασία από ότι μια αντίστοιχη που καλλιεργείται με σύγχρονη – συμβατική μέθοδο, με 

αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η τιμή του βιολογικού προϊόντος. 

Η βιοκαλλιέργεια της ελιάς έχει τρεις παραγωγικές κατευθύνσεις: λάδι, βρώσιμες ελιές 

και ελαιόπαστα, με την καλλιέργεια για την παραγωγή ελαιολάδου να καλύπτει το μεγαλύτερο 

ποσοστό στο σύνολο των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας. Τα συγκεκριμένα 

προϊόντα απορροφώνται σε σημαντικό βαθμό από αγορές του εξωτερικού. Το σύνολο σχεδόν 

του βιολογικού ελαιολάδου προωθείται στο εξωτερικό συσκευασμένο. 

Σε ότι αφορά τη διάθεση του βιολογικού ελαιολάδου στη χώρα μας, αυτή πραγματοποιείται 

τόσο από εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων όσο και από ειδικά 

τμήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ. 

3.4 Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που 

Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου 

Το πρώτο στάδιο της παραγωγής και επεξεργασίας του ελαιολάδου είναι η συγκομιδή των 

καρπών της ελιάς. Η εποχή της συγκομιδής είναι συνήθως η περίοδος μεταξύ Νοεμβρίου και 

Φεβρουαρίου και εξαρτάται από την ποικιλία του ελαιοδένδρου. Εν συνεχεία, ο καρπός 

μεταφέρεται στα ελαιοτριβεία στα οποία επεξεργάζεται και παράγεται παρθένο ελαιόλαδο και 

διάφορα υπολείμματα. 

Η επεξεργασία του ελαιολάδου αποτελείται από επτά βήµατα: 

1) Παραλαβή του καρπού: Μετά τη συγκοµιδή οι ελιές παραδίδονται στις µεταποιητικές 

µονάδες για επεξεργασία το ταχύτερο δυνατόν. Σε περίπτωση που χρειάζεται να 
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αποθηκευτεί ο καρπός θα πρέπει να είναι για µικρό χρονικό διάστηµα σε χώρο µε καλό 

αερισµό. 

2) Πλύσιµο:  Οι ελιές τοποθετούνται αρχικά σε χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και στη 

συνέχεια µε µεταφορική ταινία οδηγούνται στο αποφυλλωτήριο, όπου αποµακρύνονται 

τα φύλλα και άλλα φερτά υλικά. Ακολουθεί πλύσιµο για την αποµάκρυνση ξένων υλών 

(σκόνη, χώµα, κ.λ.π.)  

3) Σπάσιµο-άλεση ελαιόκαρπου: Μετά το πλύσιµο ακολουθεί η άλεση του καρπού σε 

ελαιόµυλο ή σπαστήρα. Εάν οι ελιές που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι παγωµένες 

ή πολύ ξηρές, προστίθεται µια µικρή ποσότητα νερού. 

4) Μάλαξη: Μετά την άλεση, η ελαιοζύµη αναµιγνύεται στο µαλακτήρα µετά την 

προσθήκη ζεστού νερού. Η µάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και 

συντελεί στην συνένωση των µικρών ελαιοσταγονιδίων µε µεγαλύτερες σταγόνες 

λαδιού. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η ελαιοζύµη θερµαίνεται στους 28-30ºC. 

Στο µαλακτήρα προστίθεται νερό µέχρι και 100 % της ποσότητας της ελαιοζύµης, πριν 

την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε διφασικό ή τριφασικό φυγοκεντρικό σύστηµα. 

5) Παραλαβή του ελαιόλαδου: Οι αλεσµένες ελιές τοποθετούνται σε ένα τριφασικό 

φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) όπου τα διαφορετικά µέρη (ελαιόλαδο,  απόνερα, 

ελαιοπυρήνας) διαχωρίζονται µε την επίδραση της φυγοκέντρου δυνάµεως. Το κύριο 

µειονέκτηµα της µεθόδου είναι οι µεγάλες ποσότητες ύδατος που απαιτούνται και 

συνεπώς η παραγωγή σηµαντικού όγκου υγρών αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση. 

6) Καθαρισµός του ελαιόλαδου: Τα στερεά σωµατίδια (τεµαχίδια σάρκας, φλοιού, 

θρύµµατα πυρηνόξυλου, κλπ) που βρίσκονται διαλυµένα στην υγρή φάση 

αποµακρύνονται µε τη χρήση παλινδροµικά κινούµενων κοσκίνων (κόσκινα 

απολάσπωσης). 

7) Τελικός διαχωρισµός: Ο τελικός διαχωρισµός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά 

γίνεται µε τη χρήση φυγοκεντρικών ελαιοδιαχωριστήρων. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι η 

οξύτητα, το χρώμα, η οξείδωση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ελαιόλαδο διακρίνεται βάσει οξύτητας, σε βρώσιμο και μη. Το 

χρώμα του εξαρτάται από το είδος των λιποδιαλυτών χρωστικών (χλωροφύλλες, ξανθοφύλλες, 

καροτίνες κλπ.) που παρουσιάζει ο καρπός στο στάδιο της συγκομιδής. Η οξείδωση γίνεται με 

διάφορες τεχνικές (μέτρηση των υπεροξειδίων, απορρόφηση στο υπεριώδες φάσμα κλπ.). 

Σημειώνεται ότι, στο παρθένο ελαιόλαδο ο αριθμός των υπεροξειδίων θα πρέπει να είναι ίσος ή 

μικρότερος του 20. Το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης είναι τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Η γεύση του ελαιολάδου εξαρτάται από την παρουσία πτητικών συστατικών 

και λιπαρών οξέων, κυρίως το ελαϊκό και λινελαϊκό και από τις πολυφαινόλες. 
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Στη συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις ποσότητες παραγωγής και 

την ποιότητα του ελαιολάδου. 

 Το κλίμα / έδαφος: το ελαιόδενδρο αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνιμα εδάφη καθώς και 

σε θερμές περιοχές με ήπιο χειμώνα. 

 Η ποικιλία του δέντρου. 

 Η υγιεινή κατάσταση του ελαιοκάρπου: οι ασθένειες / μύκητες που φέρει ο ελαιόκαρπος 

προκαλούν την αλλοίωση της ποιότητας του λαδιού. 

 Η εποχή συλλογής του ελαιοκάρπου: ο ελαιόκαρπος πρέπει να συλλέγεται όταν είναι 

φυσιολογικά ώριμος, καθώς τότε περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού και όλα τα 

απαραίτητα συστατικά σε αναλογία τέτοια, ώστε να χαρακτηρίζεται ως λάδι εξαιρετικής 

ποιότητας. Η παρατεταμένη παραμονή του καρπού στο δένδρο μετά την ωρίμανσή του, 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αρώματος των λαδιών και πιθανώς την αύξηση της 

περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. 

 Ο τρόπος συλλογής του ελαιοκάρπου: η συλλογή του καρπού με τα χέρια, με κτένες κλπ. 

Επηρεάζει την ποιότητα του ελαιολάδου, ανάλογα με το βαθμό τραυματισμού που 

προκαλείται στον καρπό. 

 Η διατήρηση και αποθήκευση του ελαιοκάρπου: πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην τραυματίζεται ο καρπός και να αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας. Ο 

χρόνος που μεσολαβεί από τη συλλογή μέχρι την επεξεργασία του ελαιόσπορου πρέπει 

να είναι ο πλέον σύντομος. 

 Οι μέθοδοι εξαγωγής ελαιολάδου: αφορούν την παραλαβή του ελαιοκάρπου, την 

τροφοδοσία των μηχανών, την αποφύλλωση και την πλύση των ελαιοκάρπων από τα 

ελαιοτριβεία. 

 Η θραύση του ελαιοκάρπου: για τη θραύση του ελαιοκάρπου χρησιμοποιούνται οι 

ελαιόμυλοι, οι κυλινδρόμυλοι και οι σφυρόμυλοι. Οι μεταλλικοί σπαστήρες έχουν 

ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως το ότι καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, θρυμματίζουν 

τον ελαιόκαρπο σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κλειστό χώρο και παρεμποδίζουν την 

οξείδωση και έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού αλέσεως. Από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα (προάγουν το σχηματισμό 

γαλακτωμάτων και ευθύνονται για υψηλά ποσοστά μούργας στο ελαιόλαδο, ρυπαίνουν 

το συγκεκριμένο προϊόν με βαριά μέταλλα και συμβάλλουν στην εξέλιξη του 

ταγγίσματος στο λάδι, δε διανοίγουν όλα τα ελαιοφόρα κύτταρα της σάρκας της 

ελιάς).Ο βαθμός άλεσης επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού. Ενώ η 

οξύτητα και ο αριθμός των υπεροξειδίων δεν επηρεάζεται, η ποσότητα των 

πολυφαινόλων επηρεάζεται θετικά με την αύξηση της διαμέτρου των οπών του 

κόσκινου του σφυρόμυλου. 
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Επίσης, ο αριθμός των στροφών στο σφυρόμυλο επηρεάζει ορισμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Ο ελαιόκαρπος που σπάζει με μυλόλιθο δίδει λάδια 

πιο αρωματικά, με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε συστατικά όπως 2 ESENOLE και σε 

ολικές πολυφαινόλες. Ο ελαιόκαρπος που σπάζει με μικρότερο αριθμό στροφών του 

σφυρόμυλου δίδει καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου, σε σύγκριση με εκείνο που προήλθε 

από καρπό που σπάστηκε με περισσότερες στροφές του σφυρόμυλου. 

 Η μάλαξη: όλοι οι μαλακτήρες των φυγοκεντρικών ελαιουργείων κατασκευάζονται 

σήμερα από ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν διπλά τοιχώματα, διαμέσου των οποίων 

κυκλοφορεί ζεστό νερό, το οποίο εξασφαλίζει την απαιτούμενη θερμοκρασία για 

γρήγορη και αποτελεσματική μάλαξη. 

 Ο διαχωρισμός: μεγάλη σημασία για την ποιότητα του λαδιού έχει η θερμοκρασία του 

προστιθέμενου νερού στο διαχωριστήρα κατά τη διάρκεια της διαχωρίσεως, διότι σε 

αρκετές περιπτώσεις η θερμοκρασία του νερού ξεπερνά τους 30οC και καταστρέφονται 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του λαδιού και το λάδι οξειδώνεται πιο γρήγορα. 

Επίσης, μεγάλη σημασία έχει και ο συχνός καθαρισμός των διαχωριστήρων (ο απλός 

τύπος πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά και ο αυτόματος δύο φορές την εβδομάδα). Οι 

ξένες ύλες και η υγρασία που δεν θα απομακρυνθούν, υποβαθμίζουν την ποιότητα του 

λαδιού κατά την αποθήκευσή του. 

 Φυγοκέντριση: όταν λειτουργεί σωστά το φυγοκεντρικό συγκρότημα, η ποιότητα του 

ελαιολάδου μπορεί να είναι ίδια με αυτήν που περιέχει ο ελαιόκαρπος. 

 Η αποθήκευση: το ελαιόλαδο, μετά το πέρασμά του από τους διαχωριστήρες, περιέχει 

διάφορες ουσίες (μούργες), που κατακάθονται με τον καιρό στα δοχεία αποθήκευσης. 

Οι εν λόγω ουσίες πρέπει να αφαιρεθούν καθώς γίνονται ζυμώσεις που μεταδίδουν 

άσχημη μυρωδιά στο λάδι και υποβαθμίζουν την ποιότητά του. Περισσότερο 

επικίνδυνες όμως είναι οι πρωτεϊνικές ουσίες, γιατί με την αποσύνθεσή τους 

σχηματίζουν αποκρουστική οσμή. 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους καθαρούς που να 

αερίζονται. Κατά τη μετάγγιση, το λάδι πρέπει να προφυλαχθεί από το φως και τον αέρα 

και δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντλίες που ενσωματώνουν αέρα στη μάζα του 

λαδιού και σχηματίζουν γαλακτώματα. Είναι προτιμότερο η μούργα να αφαιρείται με 

μια στρόφιγγα από τον πυθμένα του δοχείου. 

Για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου, συνήθως 

χρησιμοποιούνται ελαιοδεξαμενές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, 

προφυλάσσοντας το λάδι από το φως και τον αέρα. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα 

σιδερένια βαρέλια που αποτελούν τον πιο ακατάλληλο τρόπο αποθήκευσης, καθώς και 

τα πιθάρια που είναι κατεστραμμένη η εσωτερική τους επιφάνεια και δεν κλείνουν 
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αεροστεγώς. Καλό θα ήταν να αποφεύγονται τα πλαστικά που έχουν διαπερατότητα 

στον αέρα, καθώς και τα διαφανή. 

Συνοψίζοντας, για την αποθήκευση του ελαιολάδου πρέπει να τηρούνται τα 

παρακάτω: 

o Να προφυλάσσεται το λάδι από το φως και τον αέρα. 

o Να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσή του ανοξείδωτα ή λευκοσιδηρά 

δοχεία. 

o Να ξεχωρίζεται προσεκτικά το λάδι από τις μούργες, αποφεύγοντας τον αέρα και 

το φως. 

o Να μη χρησιμοποιούνται σιδερένια βαρέλια. 

o Να διατηρείται το λάδι σε χώρους καθαρούς και δροσερούς και εάν 

χρησιμοποιείται το γυαλί ως μέσο αποθήκευσης, να φυλάσσεται στο σκοτάδι. 

 

3.5  Το Καθεστώς Κοινοτικών Ενισχύσεων στη παραγωγή του Ελαιολάδου 

3.5.1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στα πλαίσια της ΕΕ 

Ο αγροτικός τομέας των ευρωπαϊκών χωρών ενισχύεται σημαντικά στα πλαίσια της ΚΑΠ, η 

οποία καθορίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη 

μέλη. Την τελευταία δεκαετία η ΚΑΠ διαθέτει στα κράτη-μέλη πόρους της τάξης των €50 δισ. 

ετησίως (το 0,43% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ), απορροφώντας περίπου το 50% του συνολικού 

προϋπολογισμού της ΕΕ (από 70% το 1980). Περισσότερο από το / των αγροτικών ενισχύσεων 

κατευθύνεται σε τέσσερις χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία), οι οποίες 

πραγματοποιούν και το / της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής. 

Ειδικότερα, η στρατηγική της ΚΑΠ διακρίνεται σε δύο βασικούς πυλώνες: 

 Πυλώνας Ι: Αφορά την άμεση εισοδηματική ενίσχυση των παραγωγών και τη στήριξη 

της αγοράς με μέτρα όπως επιστροφές κατά την εξαγωγή και λοιπές επιδοτήσεις προς 

εταιρείες εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων. Οι άνω ενισχύσεις χρηματοδοτούνται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). 

 Πυλώνας ΙΙ: Αφορά την χρηματοδότηση της μακροχρόνιας αγροτικής ανάπτυξης, 

προωθώντας παράλληλα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα 

και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις ενσωματώνονται 

στα αναπτυξιακά προγράμματα κάθε κράτους-μέλους (π.χ. για την Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-

2013) και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ).  
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Το μεγαλύτερο τμήμα της δαπάνης της ΚΑΠ (72% το 2009) αντιστοιχεί στις άμεσες 

εισοδηματικές ενισχύσεις προς τους γεωργούς-παραγωγούς. Βάσει της τελευταίας αναθεώρησης 

της ΚΑΠ (με τον Κανονισμό 1783/2003), το ύψος της ετήσιας επιδότησης που αντιστοιχεί σε 

κάθε παραγωγό καθορίζεται από το καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης, βάσει του οποίου η ενίσχυση 

δεν συνδέεται πλέον με το ύψος της ετήσιας παραγωγής. Η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση 

περιλαμβάνει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που εισέπραξε κατά μέσο όρο ο παραγωγός 

κατά μία ορισμένη περίοδο αναφοράς (η οποία για τα περισσότερα προϊόντα είναι η τριετία 

2000-2002). Βάσει αυτού του ποσού, υπολογίζονται ατομικά δικαιώματα πληρωμής ανά 

εκτάριο καλλιέργειας. Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης καθώς και έκδοσης 

νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης που αφορούν κυρίως νέους αγρότες και εκτάσεις καλλιέργειας 

που προστέθηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, με την προϋπόθεση το συνολικό ποσό των 

ενεργών δικαιωμάτων να μην ξεπερνά τα ετήσια ανώτατα όρια που έχουν οριστεί για κάθε 

κράτος-μέλος.  

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν τη μερική 

αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και να διατηρήσουν ένα κομμάτι ειδικών 

ενισχύσεων, οι οποίες παραμένουν συνδεδεμένες με την ποσότητα και το είδος προς παραγωγής 

που θα επιλέξει ο δικαιούχος και αφορούν κυρίως τη βελτίωση προς ποιότητας, τον 

εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής και την προώθηση βιολογικών προϊόντων και 

προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης). Προκειμένου να εισπράξουν το 

σύνολο της ενίσχυσης, οι παραγωγοί οφείλουν να τηρούν ορισμένα πρότυπα (έννοια πολλαπλής 

συμμόρφωσης) όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή των φυτών 

και την καλή μεταχείριση των ζώων. 

Εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις, οι αγρότες επωφελούνται επιπλέον από ορισμένα μέτρα 

στήριξης της αγοράς όπως: 

I. Επιδοτήσεις εξαγωγών προς χώρες εκτός Ευρώπης, ώστε να επιτευχθούν ανταγωνιστικές 

τιμές,  
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II. δυνατότητα εισαγωγής προϊόντων από χώρες εκτός Ευρώπης, χωρίς δασμολογικές 

επιβαρύνσεις με στόχο τη μεταποίηση και επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση), 

III. δυνατότητα αγοράς και αποθήκευσης παραγόμενων ποσοτήτων από κάποιον οργανισμό 

παρέμβασης σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, όταν η τιμή στην αγορά είναι χαμηλότερη 

από μία ορισμένη κατώτατη εγγυημένη τιμή παρέμβασης (ιδιωτική αποθεματοποίηση). 

Με στόχο την περαιτέρω στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης, η ευρωπαϊκή πολιτική 

επιβάλλει τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Βάσει αυτής της ρύθμισης, επιβάλλεται η 

σταδιακή μείωση των άμεσων ενισχύσεων (πρώτος πυλώνας) μέσω αυξανόμενων 

παρακρατήσεων ανά δικαίωμα πληρωμής (από 5% της ατομικής ενίσχυσης το 2007 έως 10% το 

2012, όταν θα πάψει να ισχύει το τρέχον σύστημα), ενώ οι πόροι που παρακρατούνται 

παραμένουν στο ίδιο κράτος-μέλος και χρηματοδοτούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 

(δεύτερος πυλώνας). Από το μέτρο εξαιρούνται οι παραγωγοί που λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση 

χαμηλότερη των €5.000 (αφορά το 81% των δικαιούχων αγροτών σε επίπεδο ΕΕ-27, οι οποίοι 

απορροφούν το 14,8% των συνολικών άμεσων ενισχύσεων). Ήδη οι άμεσες ενισχύσεις 

απορρόφησαν το 74% της ΚΑΠ στο διάστημα 2007-2009 (από 81% κατά μέσο όρο την περίοδο 

2000-2006), ενώ οι πόροι για αγροτική ανάπτυξη στο ίδιο διάστημα απορρόφησαν το 15% της 

ΚΑΠ (από 12% την περίοδο 2000-2006). Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν μέτρα 

αγοράς (ανήκουν στον πρώτο πυλώνα) τα οποία επίσης απορρόφησαν μεγαλύτερο κομμάτι της 

ΚΑΠ την τελευταία περίοδο (11% της ΚΑΠ στο διάστημα 2007-2009 από 6,5% κατά μέσο όρο 

την περίοδο 2000-2006). 

3.5.2 Εφαρμογή ΚΑΠ στην Ελλάδα 

3.5.2.1 Σύνολο Γεωργίας 

Η ελληνική αγορά απορρόφησε το 5,2% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της ΚΑΠ το 2009 

(και 6% κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία), με ετήσια επιδότηση €3,1 δις., εκ των οποίων 

σχεδόν 80% αντιστοιχεί σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις (έναντι μεριδίου 72% για το 

σύνολο της Ευρώπης). 

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, η σημαντική εξάρτηση του αγροτικού τομέα από τις 

ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αντανακλάται στο υψηλό ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων ως προς το 

εισόδημα από παραγωγή αγροτικών προϊόντων (28% στην Ελλάδα - το υψηλότερο ποσοστό 

στην Ευρώπη των 27 - έναντι 13% στην Ευρώπη-27 κατά μέσο όρο). Οι άμεσες ενισχύσεις για 

την ελληνική γεωργία ήταν της τάξης των €2,5 δις. το 2009, ενώ προβλέπεται σταδιακή μείωση 

έως τα €2,34 δις. το 2012. 
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Όσον αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, το εγχώριο ΕΣΠΑ 2007-2013 

απορροφά το 4% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με διαθέσιμη κοινοτική ενίσχυση 

€3,7 δις. για το σύνολο της περιόδου. Στο διάστημα 2007-2009 η ελληνική αγορά είχε 

απορροφήσει περίπου €850 εκατ. από τα άνω κονδύλια. Λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη 

δημόσια και ιδιωτική εθνική δαπάνη για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τον αγροτικό τομέα ανέρχονται στα €5,9 

δις. για το σύνολο της περιόδου 2007-2013. Οι βασικοί άξονες των άνω προγραμμάτων είναι ο 

εκσυγχρονισμός και η καινοτομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η ενίσχυση και προστασία 

ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και η προώθηση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 

περιοχές. 

3.5.2.2 Ελαιόλαδο 

Ειδικά για τον τομέα παραγωγής ελαιολάδου, οι ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στηρίζονται στην 

περίοδο αναφοράς 2000-2003, όταν η μέση ετήσια επιδότηση για τους Έλληνες παραγωγούς 

ήταν της τάξης των €550 εκατ. ή €1,5/κιλό παραγωγής (ποσό που αντιστοιχεί στο 23% του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο κλάδο και στο 22% των άμεσων 

ενισχύσεων της ελληνικής γεωργίας). Τα αντίστοιχα ποσά ετήσιας επιδότησης είναι €750 εκατ. 

(€1,2/κιλό παραγωγής) για την Ιταλία και €1 δισ. (€0,8/κιλό παραγωγής) για την Ισπανία. 

Σημειώνεται ότι, λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής, το 1/3 των επιδοτήσεων στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί σε μικρούς παραγωγούς με εκτάσεις μικρότερες των 5 εκταρίων (περίπου το 90% 

του αριθμού ελαιοπαραγωγών). Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην Ιταλία, ενώ στην Ισπανία η 

συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών λαμβάνει μόλις το 6% της ετήσιας επιδότησης 

ελαιολάδου (καθώς σχεδόν το 50% της ελαιοπαραγωγής πραγματοποιείται σε μεγάλες εκτάσεις 

άνω των 50 εκταρίων). Πλέον η εισοδηματική ενίσχυση έχει αποσυνδεθεί πλήρως από την 

παραγωγή για εκτάσεις μικρότερες των 3 στρεμμάτων (που αντιστοιχούν σε λιγότερο από 5% 

της παραγωγής), ενώ για τις υπόλοιπες εκτάσεις, ένα τμήμα της επιδότησης (μέχρι 40%) 

παραμένει συνδεδεμένο με την ετήσια παραγωγή. Οι ειδικές αυτές ενισχύσεις της τάξης των 
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€10 εκατ. το 2010 (αντιστοιχεί σε €35/στρέμμα και περίπου στο 2% των άμεσων ενισχύσεων) 

που συμπληρώνουν το εισόδημα του κλάδου αφορούν την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια, την 

καλλιέργεια προϊόντων ΠΟΠ και την καλλιέργεια βάσει αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

(εθνικό πρότυπο AGROCERT ΟΠΕΓΕΠ). 

3.5.2.3 Η νέα ΚΑΠ μετά το 2013 

Με την υιοθέτηση του προϋπολογισμού για τα έτη 2014-2020 και τη νέα αναθεώρηση της 

ΚΑΠ, οι ενισχύσεις προς την ελληνική παραγωγή αναμένεται να μειωθούν από τα επίπεδα της 

περιόδου 2007-2013. Συγκεκριμένα, οι περιοριστικές τάσεις αναμένεται να προκύψουν υπό την 

επίδραση των ακόλουθων παραγόντων: 

 Βάσει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 

συνολικές πληρωμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020 θα ανέλθουν στα 

€972,2 δισ. από €925,6 δισ. για την περίοδο 2007-2013. Ειδικότερα, οι πόροι που 

απορροφώνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα περιορισθούν σταδιακά 

στο 1,03% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 από 1,12% του ΑΕΠ το 2013. 

 Τα κονδύλια που αντιστοιχούν στην ΚΑΠ θα παραμείνουν σχεδόν σταθερά σε 

ονομαστικούς όρους μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 (στα €386,9 δις). Αν 

και το σύνολο των πόρων δείχνει σταθερό, οι πόροι μειώνονται σταδιακά μετά το 2013 

(€50,2 δισ. το 2020 από €57,4 δισ. το 2013), ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο η τάση 

ήταν ανοδική (€57,4 δισ. το 2013 από €48,8 δισ. το 2007). Ειδικότερα, οι πόροι που 

απορροφώνται από την ΚΑΠ εκτιμάται ότι θα περιορισθούν σταδιακά στο 33% του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2020 (από 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 

2013), ενώ η κατανομή μεταξύ των δύο πυλώνων παραμένει σταθερή (με το 75% των 

πόρων της ΚΑΠ να συνεχίζουν να κατευθύνονται σε άμεσες ενισχύσεις). 

 Το μερίδιο της ελληνικής αγοράς στις ενισχύσεις της ΚΑΠ αναμένεται να μειωθεί, καθώς 

θα πραγματοποιηθεί ανακατανομή του προϋπολογισμού με στόχο την εξισορρόπηση των 

ενισχύσεων προς τα παλαιά και τα νέα κράτη-μέλη (μετά τη διεύρυνση του 2004), τα οποία 

με το τρέχον σύστημα λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερη επιδότηση ανά εκτάριο. 

Ειδικότερα, αναμένεται μείωση του κενού ανισοκατανομής κατά 33% έως το 2020, που 

εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των ελληνικών επιδοτήσεων κατά 10% στη διάρκεια 

της περιόδου 2014-2020 (έναντι μείωσης 5% στην Ιταλία και αύξησης 5% στην Ισπανία). 

Μακροπρόθεσμα, δηλαδή μετά το 2020, η πλήρης σύνδεση της κατανομής των πόρων της 

ΚΑΠ με βάση την καλλιεργήσιμη γη (ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξίσωση του ύψους 

επιδότησης ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης για όλες τις χώρες της ΕΕ) εκτιμάται ότι θα 

περιορίσει περαιτέρω το ποσοστό των πόρων που λαμβάνει η χώρας μας στο 3% των 

συνολικών πόρων της ΚΑΠ από το 5% σήμερα. Ο περιορισμός αυτών των πόρων εκτιμάται 

άνω του €1 δις ετησίως (στα €1,3 δις το 2020 από €2,5 δις το 2009), αποκλειστικά λόγω 



53 
 

ανακατανομής των ενισχύσεων. Επιπλέον, οι ενισχύσεις θα δίνονται βάσει περιβαλλοντικών 

κριτηρίων και μόνο στους ενεργούς αγρότες (επαγγελματίες). 

 

Συνυπολογίζοντας τις επιδράσεις των τριών προαναφερθέντων παραγόντων και θεωρώντας 

ότι το μερίδιο της στήριξης ελαιολάδου ως προς τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα θα παραμείνει 

σταθερό για την Ελλάδα, οι ετήσιες επιδοτήσεις θα μειωθούν κοντά στα €420 εκατ. το 2020 

από €550 εκατ. σήμερα (με μεσοπρόθεσμες πιέσεις για περαιτέρω μείωση, καθώς η πλήρης 

σύνδεση με την καλλιεργήσιμη γη περιορίζει το επίπεδο των πόρων για το ελληνικό ελαιόλαδο 

στα €225 εκατ.). Αντίστοιχα, οι ετήσιες επιδοτήσεις εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στην Ιταλία 

στα €600 το 2020 (από €750 σήμερα), με μεσοπρόθεσμες πιέσεις προς τα €480. Αντίθετα η 

Ισπανία λαμβάνει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιδότηση ανά εκτάριο γης και 

συνεπώς αναμένεται να κερδίσει από την αναδιανομή των κονδυλίων της ΚΑΠ. Έτσι, αν και 

βραχυπρόθεσμα οι επιδοτήσεις αναμένεται να μειωθούν στα €880 το 2020 (από €1.000 σήμερα) 

υπό την πίεση των χαμηλότερων συνολικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, μακροπρόθεσμα θα 

επωφεληθεί από την πλήρη σύνδεση των επιδοτήσεων με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 

λαμβάνοντας υψηλότερη ενίσχυση της τάξης των €1.050. 
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4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύπτει το 11% 

της συνολικής αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα σε όρους αξίας (έναντι 2% στην Ευρώπη). 

Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου (μετά την Ισπανία και 

την Ιταλία), με παραγωγή της τάξης των 370 χιλιάδων τόνων το 2009, η οποία αντιστοιχεί σε 

αξία της τάξης των €800 εκατ., συνεισφέροντας έτσι το 0,3% του ΑΕΠ (έναντι 0,2% του ΑΕΠ 

για τον ισπανικό κλάδο και 0,1% για τον ιταλικό). 

Επιπλέον, η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί έναν κλάδο με σημαντική δυναμική διεθνώς 

τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου κατά 

50% την τελευταία εικοσαετία απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό (της τάξης των %) από τη 

μεγαλύτερη διείσδυσή του σε μη παραδοσιακές αγορές, οι οποίες σημειώνουν ακόμα χαμηλά 

επίπεδα κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου συγκριτικά με τις βασικές χώρες 

ελαιοπαραγωγούς. Η άνω τάση οφείλεται κυρίως στη διάχυση της πληροφόρησης για τη 

διατροφική αξία του ελαιολάδου. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής 

αλλά και της κατανάλωσης ελαιολάδου ακόμα συγκεντρώνεται στην Ευρώπη (76% και 70%, 

αντίστοιχα). Τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) συγκεντρώνουν τα % της 

παγκόσμιας παραγωγής και απορροφούν άνω του μέσου της κατανάλωσης. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Ισπανούς και σε μικρότερο βαθμό τους Ιταλούς, οι 

Έλληνες παραγωγοί δεν έχουν εκμεταλλευτεί επαρκώς αυτή τη διεθνή δυναμική. Το μερίδιο της 

Ελλάδας στην παραγωγή έχει περιοριστεί στο 13% τη δεκαετία του 2000 από 17% τη δεκαετία 

του 1990. Η ελληνική παραγωγή έμεινε σχετικά στάσιμη τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε 

αντίθεση με την ισπανική η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας στους 1,3 εκατ. τόνους το 

2009 (από 0,75 εκατ. τόνους την περίοδο 1990-1999) και ως εκ τούτου το μερίδιό της Ισπανίας 
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προσέγγισε το 40% (από 33% την περίοδο 1990-1999). Αντίστοιχη με την Ελλάδα είναι και η 

περίπτωση της Ιταλίας, όπου η αύξηση της παραγωγής ήταν χαμηλότερη από εκείνη της 

Ισπανίας, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει μερίδιο αγοράς 22% στο διάστημα 2000-2009 (από 

25% την περίοδο 19901999). Ωστόσο, οι Ιταλοί παραγωγοί κατάφεραν να διπλασιάσουν τις 

εξαγωγές ελαιολάδου υψηλής προστιθεμένης αξίας (τυποποιημένου) τη δεκαετία του 2000 σε 

σχέση τη δεκαετία του 1990 (έναντι αύξησης 25% για την Ελλάδα). 

Όσον αφορά την εσωτερική ζήτηση, τα 2/3 της ελληνικής παραγωγής καταναλώνονται 

εγχωρίως, καθώς η Ελλάδα πραγματοποιεί την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση 

ελαιολάδου διεθνώς (16 κιλά ετησίως ανά άτομο). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

σταδιακή υποκατάσταση του ελαιολάδου με λοιπά φυτικά έλαια (καταλαμβάνουν το 40% της 

συνολικής κατανάλωσης φυτικών ελαίων το 2007, από 15% το 1980), η οποία οδηγεί σε πτώση 

της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ελλάδα (στα 16 κιλά/άτομο το 2007, από 20 

κιλά/άτομο το 1980). Αντίθετα, ανοδική είναι η πορεία της κατά κεφαλήν κατανάλωσης 

ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου καταναλώνονται 12 κιλά/άτομο το 2007 (από 9,5 κιλά/άτομο 

το 1980), καθώς και στην Ιταλία με 14 κιλά/άτομο το 2007 (από 10,5 κιλά/άτομο το 1980). 

Πέρα από αυτό, πιο σημαντικό είναι ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα γίνεται κατά κύριο λόγο 

σε χύμα μορφή (σε ποσοστό 75%), ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία γίνεται κατά κύριο λόγο σε 

τυποποιημένη μορφή (με το ποσοστό της χύμα κατανάλωσης να είναι 1/3 στην Ιταλία και 1/2 

στην Ισπανία). 

Παράλληλα με την εσωτερική ζήτηση, η Ελλάδα φαίνεται να σημειώνει απώλειες και 

από την πλευρά των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου μειώνονται 

την τελευταία δεκαετία, τόσο σε όγκο, όσο και ως ποσοστό της παραγωγής (σε 31% στο 

διάστημα 2000-2008 από 41% στο διάστημα 1990-1999). Αντίθετα οι ανταγωνίστριες χώρες 

αυξάνουν την εξωστρέφειά τους στο ίδιο διάστημα, που φτάνει το 51% της παραγωγής για την 

Ισπανία (από 39% στο διάστημα 1990-1999) και στο 56% της παραγωγής για την Ιταλία (από 

35% στο διάστημα 1990-1999). Σημειώνουμε ότι το ποσοστό εξαγωγών της Ιταλίας στηρίζεται 

σημαντικά από εισαγωγές χύμα ελαιολάδου από Ελλάδα και Ισπανία (δείτε παρακάτω). Τέλος, 

είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε η αύξηση της ζήτησης, ειδικά από τρίτες χώρες, αφορά 

σχεδόν εξολοκλήρου τυποποιημένο ελαιόλαδο - στο οποίο η Ελλάδα υστερεί τόσο σε όρους 

παραγωγής όσο και σε όρους εξαγωγών (20% της παραγωγής και 1/4 των εξαγωγών, σε σχέση 
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με 3/41 και 97% αντίστοιχα για την Ιταλία, και / και 55% αντίστοιχα για την Ισπανία). 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα περιγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στη 

διεθνή αγορά και τις ανακατατάξεις που πραγματοποιούνται. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε 

τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κλάδου σε σύγκριση με τις άλλες βασικές 

χώρες ελαιοπαραγωγούς. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, την 

αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις νέες ισορροπίες στο εμπορικό τρίγωνο Ιταλίας-Ισπανίας-

Ελλάδας, εκτιμάμε την πορεία του κλάδου διεθνώς και στην Ελλάδα για την επόμενη 

πενταετία. Μεσοπρόθεσμα, τα συρρικνωμένα κονδύλια της ΕΕ, το πλεονέκτημα κόστους της 

Ισπανίας και η κυριαρχία της Ιταλίας στη διανομή, καθιστούν μονόδρομο την προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού ελαιολάδου από πλευράς ποιότητας, μέσω 

μεταβολών στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου. Απώτερος στόχος είναι η διείσδυση στις 

διεθνείς αγορές, κυρίως μέσω στρατηγικών & branding κατά τα ιταλικά πρότυπα. 

 

4.2 Η διεθνής αγορά του ελαιολάδου 

Η διεθνής ελαιοπαραγωγή χαρακτηρίζεται από διαχρονικά ανοδική τάση, η οποία γίνεται 

περισσότερο αισθητή την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας τα 3,1 εκατ. τόνους το 2009, επίπεδο 

υψηλότερο κατά 60% σε σχέση με το 1990 (Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία για το 1990 

αφορούν τον μέσο όρο του διαστήματος 1989-1991, λόγω έντονης μεταβλητότητας κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο). Οι χώρες ελαιοπαραγωγοί είναι κατά κύριο λόγο συγκεντρωμένες στην 

περιοχή της Μεσογείου, καθώς το κλίμα ευνοεί το συγκεκριμένο τύπο καλλιέργειας. Ειδικότερα, 

                                                           
1 Καθώς η Ιταλία δεν είναι αυτάρκης, το ποσοστό τυποποίησης υπολογίζεται βάσει διαθέσιμης ποσότητας (παραγωγή και εισαγωγές). 
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τα % της διεθνούς παραγωγής πραγματοποιούνται από τρεις χώρες: την Ισπανία (41%), την 

Ιταλία (20%) και την Ελλάδα (12%). 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ισπανία εντατικοποίησε σε μεγάλο βαθμό 

την παραγωγή ελιάς, επιτυγχάνοντας έτσι μια εκτίναξη της παραγωγής της κοντά στους 1,3 

εκατ. τόνους το 2009, επίπεδο διπλάσιο έναντι του 1990. Αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος της 

παραγωγής των λοιπών χωρών κατά 70% για την ίδια περίοδο - αντικατοπτρίζοντας κυρίως την 

αύξηση της παραγωγής στη Συρία, την Τουρκία και το Μαρόκο - αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς 

τους από 9% στο 15%. Ωστόσο, την εκρηκτική αυτή αύξηση παραγωγής δεν ακολούθησαν οι 

άλλες δύο βασικές χώρες ελαιοπαραγωγοί, καθώς η παραγωγή την τελευταία 20ετία αυξήθηκε 

μόνο κατά 15% στην Ιταλία (630 χιλ. τόνοι το 2009 από 540 χιλ. τόνους το 1990) και κατά 12% 

στην Ελλάδα (370 χιλ. τόνοι το 2009 από 330 χιλ. τόνους το 1990). 

Η παραγωγή αυτή απορροφάται ουσιαστικά από 3 αγορές: (i) τις εγχώριες αγορές 

τυποποιημένου ελαιολάδου (1 εκατ. τόνοι), (ii) τις εγχώριες αγορές χύμα ελαιολάδου (0,8 εκατ. 

τόνοι) και (iii) τη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (1 εκατ. τόνοι) - με την τελευταία 

αγορά να προσφέρει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εξαγωγές 

τυποποιημένου ελαιολάδου το 1990 ήταν 0,3 εκατ. τόνοι - περίπου το 1Α του σημερινού 

επιπέδου. Πέρα από αυτές τις τρεις βασικές αγορές, σημειώνεται ότι υπάρχει και η διεθνής 

αγορά χύμα ελαιολάδου (0,4 εκατ. τόνοι), που όμως δεν απευθύνεται σε τελικούς καταναλωτές 

αλλά σε τυποποιητές (κυρίως στην Ιταλία), ενώ παραγωγή της τάξης των 0,3 εκατ. τόνων αφορά 

λοιπές χρήσεις ελαιολάδου εκτός τροφίμων (π.χ. παρασκευή σαπουνιών και λοιπών 

καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων). 
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Στις τρεις βασικές παραγωγούς αντιστοιχεί περισσότερο από το μέσο της κατανάλωσης. 

Η προτίμηση των συγκεκριμένων χωρών στο ελαιόλαδο γίνεται αισθητή μέσω της υψηλής κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης της τάξης των 15 κιλών ετησίως, έναντι 3,8 κιλών κατά μέσο όρο στην 

Ευρώπη και μόλις 0,5 κιλών σε διεθνές επίπεδο. Στις λοιπές χώρες οι καταναλωτές δεν είναι 

εξοικειωμένοι με το ελαιόλαδο, το οποίο υποκαθίσταται με άλλες μορφές φυτικών ελαίων 

(κυρίως σογιέλαιο και ηλιέλαιο). Αν και τα έλαια αυτά πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές σε 

σχέση με το ελαιολάδο, δεν έχουν την ίδια ευεργετική επίδραση στην υγεία. Η βασικότερη 

καταναλώτρια χώρα εκτός Μεσογείου είναι οι Η.Π.Α. με ετήσια κατανάλωση 260 χιλ. τόνων 

(μερίδιο της τάξης του 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αύξηση της ζήτησης για ελαιόλαδο είναι πολύ 

εντονότερη στις χώρες μη-ελαιοπαραγωγούς ενδεικτικό κάποιου βαθμού κορεσμού που 

παρατηρείται στις τρεις βασικές χώρες ελαιοπαραγωγούς. Συγκεκριμένα, η ζήτηση στις χώρες 

εκτός των τριών μεγαλύτερων παραγωγών αυξήθηκε κατά 34% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1980, 80% τη δεκαετία του 1990 και 19% τη δεκαετία του 2000 (τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τις 3 βασικές χώρες ελαιοπαραγωγούς ήταν 13%, 3% και 5%). 

Αντίστοιχα με την πορεία της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου, οι συνολικές 

εξαγωγές διπλασιάστηκαν την τελευταία εικοσαετία (από 0,7 σε 1,4 εκατ. τόνους), με βασική 

πηγή ανάπτυξης την ισπανική αγορά (καλύπτει σχεδόν το μισό της αύξησης των παγκόσμιων 

εξαγωγών). Ειδικότερα, εκτός από βασική χώρα παραγωγός, η Ισπανία είναι και ο κύριος 

εξαγωγέας ελαιολάδου, εξάγοντας σχεδόν το 60% της εγχώριας παραγωγής της, με αποτέλεσμα 

να καταλαμβάνει το 48% των συνολικών εξαγωγών των 1,4 εκατ. τόνων (από 37% το 1990). 

Ακολουθούν η Ιταλία (23% των εξαγωγών), η Τυνησία και η Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εξαγωγών ελαιολάδου αφορά τυποποιημένο ελαιόλαδο. 
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Οι τρείς βασικές χώρες παραγωγοί ελαιολάδου εξήγαγαν προς τρίτες χώρες αθροιστικά 

περίπου 740 χιλ. τόνους το 2009 (από 230 χιλ. το 1990). Παράλληλα, εντός του εμπορικού 

τριγώνου που έχουν σχηματίσει αυτές οι χώρες, εξήχθησαν σε χύμα μορφή (κυρίως προς Ιταλία) 

άλλοι 400 χιλ. τόνοι το 2009 (από 270 χιλ. τόνους το 1990). Συγκεκριμένα, τα 2/3 των 

ελληνικών εξαγωγών καθώς και το 40% των ισπανικών εξαγωγών κατευθύνονται στην Ιταλία. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι περίπου το μέσο των εξαγωγών των χωρών του 

τριγώνου γίνονται με λάδι από άλλη χώρα του τριγώνου κατάσταση που οφείλεται κυρίως στην 

Ιταλία, η οποία εκμεταλλεύεται το διεθνές brand name και τα οργανωμένα δίκτυα προώθησης 

που έχει. Είναι εντυπωσιακό ότι οι εισαγωγές ελαιολάδου σε χύμα μορφή της Ιταλίας 

υπερβαίνουν το σύνολο των εξαγωγών της, που αφορούν κυρίως τυποποιημένο ελαιόλαδο. 

Σημειώνουμε ότι η Ελλάδα και η Ισπανία εξάγουν στην Ιταλία σε τιμές κοντά στα €2/κιλό, η 

οποία στη συνέχεια εξάγει σε τιμές της τάξης των €3/κιλό - ενδεικτικό ότι η Ιταλία καρπώνεται 

υπεραξία τουλάχιστον €1/κιλό. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του εμπορικού τριγώνου αυτών των χωρών είναι η 

σημαντική αλληλεξάρτηση που τις χαρακτηρίζει. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται δύο τάσεις: 

 Το κυκλικό κομμάτι των ισπανικών και των ελληνικών εξαγωγών χαρακτηρίζονται από 

έντονη αρνητική συσχέτιση (με συντελεστή 87%), με τις ισπανικές εξαγωγές να 

κυριαρχούν. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές εξαγωγές επηρεάζονται σημαντικά από το 

επίπεδο εγχώριας επηρεάζονται σημαντικά από το επίπεδο εγχώριας παραγωγής (με 

συντελεστή συσχέτισης 22%). Συνεπώς, το επίπεδο παραγωγής στην Ισπανία φαίνεται να 

είναι ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τις εξαγωγικές ροές τόσο της Ισπανίας όσο 

και της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, η διεθνής (κυρίως η ιταλική) ζήτηση φαίνεται να 
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καλύπτεται πρώτα από το ισπανικό ελαιόλαδο και μετά να στρέφεται στο ελληνικό. Η 

συμπεριφορά αυτή εν μέρει ερμηνεύεται από το γεγονός ότι μεγάλες ιταλικές εταιρείες 

τυποποίησης ελαιολάδου ανήκουν σε ισπανικές πολυεθνικές. 

 Παράλληλα, και η Ιταλία φαίνεται να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στις άλλες δύο χώρες 

του τριγώνου. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από την 

εγχώρια παραγωγή της (με συντελεστή συσχέτισης 45%) όσο από τις εξαγωγές Ισπανίας 

και Ελλάδας αθροιστικά (με συντελεστή συσχέτισης 88%). Στην πραγματικότητα, καθώς 

η παραγωγή ελαιολάδου της Ιταλίας δεν αρκεί για να καλύψει ούτε καν την εγχώρια 

κατανάλωση, οι εξαγωγές της εξαρτώνται από τις εισαγωγές χύμα ελαιολάδου από τις 

άλλες δύο χώρες του τριγώνου. 

Ένα κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι η καίρια σημασία της 

ισπανικής παραγωγής για το εμπόριο των τριών αυτών χωρών. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε ότι το τρίγωνο δεν είναι αυτάρκες. Καθώς η παραγωγή των 3 χωρών δε φθάνει 

για να καλύψει την εσωτερική κατανάλωση και τις εξαγωγές, απαιτείται η εισαγωγή από τρίτες 

χώρες 150.000-200.000 τόνων ελαιολάδου ετησίως (κυρίως σε χύμα μορφή). 

Οι εμπορικές ροές τυποποιημένου ελαιολάδου (της τάξης του 1 εκατ. τόνων) κατευθύνονται 

κυρίως στους εξής βασικούς (εκτός των παραδοσιακών αγορών) προορισμούς κατανάλωσης: 

Η.Π.Α., Γαλλία και Γερμανία. Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης, η Ισπανία και η Ιταλία είναι 

ξεκάθαρα κυρίαρχες. Συγκεκριμένα, την τελευταία εικοσαετία οι εξαγωγές τυποποιημένου 

ελαιολάδου τετραπλασιάστηκαν στην Ισπανία, τριπλασιάστηκαν στην Ιταλία, ενώ αυξήθηκαν 

κατά 2,5 φορές στην Ελλάδα (μολονότι από πολύ χαμηλή βάση). Έτσι, το 2009 η Ισπανία 

καλύπτει το 38% της αγοράς (από 37% το 1990), η Ιταλία το 30% της αγοράς (από 36% το 

1990), η Ελλάδα το 3% (από 4% το 1990). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι λοιπές χώρες ελαιοπαραγωγοί 

κερδίζουν μερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου την τελευταία 

εικοσαετία (29% το 2009, από 22% το 1990), καθώς εξήγαγαν 5 φορές περισσότερο 

τυποποιημένο ελαιόλαδο το 2009 σε σχέση με το 1990). Συγκεκριμένα, το μισό περίπου της 

παγκόσμιας αύξησης προκύπτει από εξαγωγές της Τυνησίας, της Συρίας και της Τουρκίας προς 

τις Η.Π.Α., ενώ αυξάνονται και οι εξαγωγές προς χώρες της Ασίας και της Αφρικής (Ιράν, 

Λίβανο, Σαουδική Αραβία) οι οποίες εξοικειώνονται συνεχώς περισσότερο με την κατανάλωση 

ελαιολάδου. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των νέων παραγωγών σε αγορές όπως οι Η.Π.Α. 

αφορά κυρίως τμήματα της αγοράς διαφορετικά από εκείνα που στοχεύουν οι βασικοί 

παραγωγοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου των λοιπών 

χωρών γίνονται σε τιμή 30% χαμηλότερη από εκείνη των τριών βασικών παραγωγών, γεγονός 

που αντανακλά εν μέρει χαμηλότερη ποιότητα και εν μέρει έλλειψη branding. Εντούτοις, είναι 

προφανές ότι η πιο ελκυστική τιμή ελαιολάδου αυτών των χωρών προσελκύει νέους 

καταναλωτές - δυνητικούς πελάτες των παραδοσιακών παραγωγών. 

Η στρατηγική προώθησης που ακολουθούν οι τρεις χώρες του τριγώνου είναι 

διαφορετική. Η Ιταλία (και με λιγότερη επιτυχία η Ελλάδα) στοχεύουν κυρίως στο premium 

κομμάτι της αγοράς (με μέση τιμή εξαγωγής τυποποιημένου ελαιολάδου κοντά στα €3,1/κιλό), 

ενώ η Ισπανία στοχεύει σε πιο μεσαίο κομμάτι της αγοράς (με μέση τιμής εξαγωγής κοντά στα 

€2,4/κιλό). Όσον αφορά τις βασικές αγορές προορισμού των τριών βασικών παραγωγών, η 

Ιταλία (όπως και η Ελλάδα) έχει εστιάσει κυρίως στις ΗΠΑ (με μερίδιο αγοράς 60%) και τη 

Γερμανία (με μερίδιο αγοράς 73%), ενώ η Ισπανία έχει εστιάσει στην Πορτογαλία (με μερίδιο 

αγοράς σχεδόν 100%) και τη Γαλλία (με μερίδιο αγοράς 70%). Συνεπώς, συνάγεται ότι η 

εξαγωγική αγορά των αναπτυγμένων χωρών έχει κατά κάποιο τρόπο μοιραστεί μεταξύ της 

Ιταλίας και της Ισπανίας - με την Ελλάδα να προσπαθεί να κερδίσει κάποιο μικρό μερίδιο 

αγοράς. 
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4.3 Η ελληνική αγορά ελαιολάδου 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του εγχώριου κλάδου 

ελαιολάδου, σε αντιπαραβολή με εκείνα της Ισπανίας και της Ιταλίας, προκειμένου να 

εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των βασικών παραγωγών σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας παραγωγής: 

 Πρωτογενής ελαιοπαραγωγή (παραγωγή ελιάς) 

 Επεξεργασία (παραγωγή ελαιολάδου) 

 Τυποποίηση 

 Διανομή - Προώθηση 

4.3.1 Στάδιο πρωτογενούς ελαιοπαραγωγής (παραγωγή ελιάς) 

Όπως προαναφέρθηκε, το μεσογειακό κλίμα ευνοεί την αποδοτική καλλιέργεια ελιάς. Γι' αυτόν 

τον λόγο οι τρεις βασικοί παραγωγοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον συγκεκριμένο τομέα σε 

σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, διαθέτοντας μεγαλύτερο μερίδιο των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων για ελαιοκαλλιέργεια. Υψηλότερη εξειδίκευση έχει η Ελλάδα, με 15% των γεωργικών 

της εκτάσεων να καλύπτονται από ελαιώνες (έναντι λιγότερο από 10% για την Ισπανία και την 

Ιταλία). Περισσότερο από τα 2/3 της ελαιοπαραγωγής προέρχεται από τις νότιες περιοχές των 

τριών χωρών, στις οποίες επιτυγχάνεται υψηλότερη παραγωγικότητα εδάφους (της τάξης του 

30-40% άνω του μέσου όρου) σε σχέση με το σύνολο κάθε χώρας. 
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Συνολικά, η παραγωγικότητα εδάφους όσον αφορά τις ελιές είναι υψηλότερη στη 

Ελλάδα και την Ιταλία (της τάξης των 3 τόνων ελιάς ανά εκτάριο, έναντι 2,5 στην Ισπανία), 

καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες και το γεωγραφικό ανάγλυφο (αρκετές ημιορεινές περιοχές 

με χαμηλή διακράτηση υγρασίας) ευνοούν περισσότερο την ελαιοπαραγωγή. 

Από την άλλη πλευρά, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ισπανίας της επιτρέπουν να 

προωθήσει μεθόδους μαζικής παραγωγής, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα εργασίας. 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα φαίνεται να έχει περισσότερες ομοιότητες με την Ιταλία όσον αφορά 

τη διάρθρωση του κλάδου και τις μεθόδους καλλιέργειας (ενώ η Ισπανία φαίνεται να έχει 

προσπεράσει τις δύο αυτές χώρες σε όρους τεχνολογίας παραγωγής). Ειδικότερα, το 1/3 της 

ελαιοπαραγωγής στις δύο αυτές χώρες πραγματοποιείται σε εκτάσεις μικρότερες των 5 εκταρίων 

(έναντι μόλις 6% της ισπανικής παραγωγής), οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε ημιορεινές 

περιοχές με ανώμαλο έδαφος. Κατά κύριο λόγο η καλλιέργεια γίνεται με παραδοσιακής 

πυκνότητας φύτευση (περίπου 50-100 δέντρα ανά εκτάριο), ενώ η συλλογή των καρπών γίνεται 

χειρονακτικά ή με τη χρήση χειροκίνητων μηχανημάτων. Αντίθετα η ισπανική παραγωγή γίνεται 

κατά κύριο λόγο σε μεγάλους ελαιώνες, άνω των 50 εκταρίων (σχεδόν το μισό της ισπανικής 

παραγωγής, έναντι 6% στην Ελλάδα και 16% στην Ιταλία).  

Οι επίπεδες εκτάσεις της Ισπανίας, την κάνουν να υστερεί σε ένα βαθμό ως προς την 

ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, ωστόσο της επιτρέπουν την εκμηχάνιση της παραγωγής. 

Συγκεκριμένα, αρκετά διαδεδομένη είναι η καλλιέργεια υπερεντατικών ελαιώνων, δηλαδή με 

μεγαλύτερη πυκνότητα φύτευσης (περίπου 200-400 - κατά βάση μικρού μεγέθους - δέντρα ανά 

εκτάριο) και διάταξη τέτοια ώστε να επιτρέπει τη συλλογή των καρπών μέσω ειδικών 

μηχανημάτων. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο i) μειώνονται αισθητά οι απαιτήσεις σε εργατικό 

δυναμικό, ii) περιορίζονται οι απώλειες και iii) προφυλάσσεται η ποιότητα της ελιάς σε σχέση 

με άλλες μεθόδους (π.χ. ραβδισμός, συλλογή μετά την ωρίμανση και πτώση του καρπού) καθώς 

δεν τραυματίζεται ο καρπός. Παράλληλα, η ταχεία συγκομιδή επιτρέπει την έγκαιρη μεταφορά 

του καρπού στα ελαιοτριβεία (επόμενο στάδιο επεξεργασίας), χωρίς να αλλοιώνονται τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 
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Συνεπώς, η διαρθρωτική δομή της Ισπανίας της προσφέρει ισχυρό πλεονέκτημα ως προς την 

παραγωγικότητα εργασίας, η οποία είναι υψηλότερη σε μεγάλους ελαιώνες (δείτε γράφημα). 

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία παράγονται περισσότεροι από 45 τόνοι ελιάς ανά μονάδα εργασίας 

(ισοδύναμο πλήρους ετήσιας απασχόλησης), έναντι 15,2 τόνων για την Ελλάδα και 20 τόνων για 

την Ιταλία. Κατά την τελευταία δεκαετία, η παραγωγικότητα εργασίας παρέμεινε σταθερή στην 

Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε αύξηση της τάξης του 15% στην Ισπανία και την Ιταλία. 

Σημειώνεται ότι όπως συμβαίνει στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, οι εργαζόμενοι στην 

ελαιοκαλλιέργεια είναι σε μεγάλο ποσοστό ιδιοκτήτες (που εμφανίζονται ως εργαζόμενοι χωρίς 

αμοιβή). Ειδικότερα, στο διάστημα 2000-2008 το 90% των ελλήνων εργαζομένων στην 

ελαιοπαραγωγή (που συνολικά είναι 480.000 εργαζόμενοι κυρίως μερικής απασχόλησης, οι 

οποίοι μεταφράζονται σε 115.000 εργαζόμενους σε όρους πλήρους απασχόλησης) 

απασχολήθηκαν σε ιδιόκτητες εκτάσεις (έναντι 60% στην Ισπανία και 80% στην Ιταλία) 
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Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το σύνολο σχεδόν της εποχικής εργασίας 

στην ελληνική αγροτική παραγωγή πραγματοποιείται από πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, έναντι 

περίπου 5% στην Ισπανία και στην Ιταλία, ενώ η αμοιβή των εποχικών εργαζομένων στην 

ελληνική αγροτική παραγωγή είναι της τάξης των €4/ώρα, έναντι €6 στην Ισπανία και €8,5 στην 

Ιταλία (παρά την επίδραση του σταδιακού εξορθολογισμού της αμοιβής των αλλοδαπών 

εργαζομένων). 

Η συνδυασμένη επίδραση της σταθερής παραγωγικότητας και των ανοδικών μισθών 

οδήγησε σε αύξηση του ελληνικού κόστους εργασίας ανά μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα στο 

€0,45/κιλό ελιών το 2010 από €0,2/κιλό το 2000. Αντίθετα, το κόστος αυτό παρέμεινε σχετικά 

σταθερό στην Ιταλία (€0,35/κιλό) και την Ισπανία (€0,3/κιλό), καθώς η αύξηση των μισθών 

συνοδεύτηκε από αύξηση της παραγωγικότητας (για τους υπολογισμούς υποθέτουμε ίση αμοιβή 

μισθωτών και ιδιοκτητών). 
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Δεδομένου ότι το κόστος εργασίας είναι σημαντικό κομμάτι του κόστους παραγωγής 

(σχεδόν τα 2/3), η αύξησή του επηρέασε και το συνολικό σχετικό κόστος, καθιστώντας την 

ελληνική παραγωγή λιγότερο ανταγωνιστική. Ειδικότερα, συνυπολογίζοντας και τα λοιπά 

στοιχεία του κόστους, το συνολικό κόστος ανά μονάδα παραγωγής την τελευταία πενταετία 

(2005-2010) αυξήθηκε στα €0,65/κιλό ελιών στην Ελλάδα (έναντι €0,35/κιλό στο διάστημα 

2000-2004), ξεπερνώντας το αντίστοιχο κόστος της Ιταλίας (που παρέμεινε στα €0,6/κιλό σε 

όλο το διάστημα) και της Ισπανίας, η οποία επιτυγχάνει το χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα 

παραγωγής (€0,55/κιλό την τελευταία πενταετία, έναντι €0,4/κιλό στο διάστημα 2000-2004). 

Στοχεύοντας στον υπολογισμό της κερδοφορίας, εκτιμήσαμε το ύψος των συνολικών 

εσόδων των ελαιοπαραγωγών (άθροισμα εσόδων από πωλήσεις και επιδοτήσεις). Οι 

ελαιοπαραγωγοί καρπώνονται παρόμοια έσοδα και στις τρεις χώρες, της τάξης των €0,7/κιλό 

ελιάς κ.μ.ο. την τελευταία πενταετία (από περίπου €0,6/κιλό στο διάστημα 2000-2004, πηγή: 

επεξεργασία στοιχείων της FADN και εκτιμήσεις ΕΤΕ). Εξετάζοντας τη σύνθεση των εσόδων 

για κάθε χώρα διαπιστώνουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται στην Ιταλία και την Ισπανία λόγω 

υψηλότερης τιμής πώλησης ελιάς (στην Ιταλία λόγω υψηλότερης τιμής ελαιολάδου και στην 

Ισπανία λόγω υψηλότερου βαθμού εξαγωγής ελαιολάδου ανά κιλό ελιάς), ενώ στην Ελλάδα 

λόγω υψηλότερων επιδοτήσεων. Ειδικότερα, μέσω επιδοτήσεων εισπράττεται κατά μέσο όρο 

την τελευταία δεκαετία το 40% των εσόδων στην Ελλάδα (με ανοδική τάση) και το 30% των 

εσόδων στην Ιταλία και την Ισπανία (με καθοδική τάση). 
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Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο των επιδοτήσεων, 

καθώς χωρίς αυτές ο μέσος ελαιοπαραγωγός δε θα μπορούσε να καλύψει ούτε το κόστος του, σε 

καμία από τις τρεις χώρες. Στην Ελλάδα, η έντονη αύξηση του κόστους παραγωγής μεταξύ των 

εξεταζόμενων χρονικών περιόδων την καθιστά περισσότερο ευάλωτη σε σχέση με την Ιταλία 

και την Ισπανία. Μαζί με τις επιδοτήσεις, το κέρδος των ελαιοπαραγωγών είναι μόλις €0,03/κιλό 

ελιάς για την Ελλάδα την τελευταία πενταετία (από €0,25/κιλό στο διάστημα 2000-2004), ενώ 

ανέρχεται σε €0,1/κιλό για την Ιταλία (από €0,06/κιλό) και στα €0,13/κιλό για την Ισπανία (από 

€0,18/κιλό). 

Επιπλέον, αν συνυπολογίσουμε και τα έσοδα από ίδια εργασία που καρπώνεται ο 

ελαιοπαραγωγός (την αμοιβή για την εργασία που προσφέρει), τότε οι πόροι που καταλήγουν σε 

αυτόν κ.μ.ο την τελευταία πενταετία είναι €0,28/κιλό στην Ελλάδα (για 1.500 ώρες 

απασχόλησης ετησίως2), €0,27/κιλό στην Ιταλία (για 950 ώρες) και €0,29/κιλό στην Ισπανία (για 

1.000 ώρες). 

                                                           
2 Σημειώνεται ότι η πλήρης απασχόληση αντιστοιχεί σε εργασία της τάξης των 1.800 ωρών ετησίως. 
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Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα ποσοστά κερδοφορίας δεν είναι 

ομοιογενή για όλους τους ελαιοπαραγωγούς κάθε χώρας (λόγω διαφοροποίησης στην 

παραγωγικότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών παραγωγών). Υπό αυτή την προοπτική, 

διακρίναμε το δείγμα ανάλογα με το μέγεθος των ελαιώνων και διαπιστώσαμε ότι: 

I. Οι μικροί ελαιώνες κάτω των 5 εκταρίων (όπου πραγματοποιείται το 1/3 της ελληνικής 

παραγωγής) είναι ζημιογόνοι (ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων). 

Με άλλα λόγια, η αμοιβή του ιδιοκτήτη- παραγωγού για την εργασία που ο ίδιος 

προσφέρει είναι χαμηλότερη από το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων ανά ώρα 

εργασίας. 

II. Οι ελαιώνες μεταξύ 5 και 20 εκταρίων είναι κερδοφόροι, μόνο στην περίπτωση που 

λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από επιδοτήσεις (οι οποίες καλύπτουν το 1/2 του 

κόστους).  

III. Κερδοφόροι παραμένουν σε κάθε περίπτωση οι μεγαλύτεροι ελαιώνες άνω των 20 

εκταρίων, που αποτελούν το 20% της ελληνικής παραγωγής (έναντι 70% της 

ισπανικής και 35% της ιταλικής). 

Συμπερασματικά, η κατακερματισμένη δομή του ελληνικού κλάδου ελαιοπαραγωγής τον 

συγκρατεί χαμηλότερα από τις δυνητικές του επιδόσεις, καθώς δε διευκολύνεται η εντατική και 

οργανωμένη καλλιέργεια (παράδειγμα Ισπανίας) που θα βελτίωνε την παραγωγικότητα εδάφους 

και εργασίας. Αναλυτικότερα, το 1/3 της ελληνικής ελαιοπαραγωγής γίνεται σε μικρές εκτάσεις, 

όπου οι παραγωγοί αποκομίζουν ουσιαστικά αμοιβή για την εργασία τους χαμηλότερη του 

μέσου μισθού των λοιπών εργαζομένων, χωρίς κάποιο άλλο κεφαλαιακό κέρδος. Σχεδόν το μισό 

της παραγωγής είναι κερδοφόρο μόνο μετά από επιδοτήσεις και συνεπώς μόνο το εναπομείναν 

20% λειτουργεί αποδοτικά (έναντι 35% στην Ιταλία και 70% στην Ισπανία). 
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Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της διάρθρωσης του κλάδου, μέσω 

μεγαλύτερης συγκέντρωσης των εκτάσεων, γεγονός που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και τη 

βιωσιμότητα των καλλιεργειών. Σημειώνεται ότι στην Ηλεία και τη Λακωνία λειτουργεί ήδη ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα υπερπυκνής φύτευσης δενδρυλλίων ποικιλίας Κορωνέικης, σε συνολικές 

εκτάσεις 2.600 στρεμμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του ισπανικού 

συστήματος στη χώρα μας. Ωστόσο, παρά τις ενδεχόμενες βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων καλλιέργειας, δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα της Ισπανίας 

από τους παραγωγούς στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς η πληθώρα ορεινών εκτάσεων δεν 

προσφέρεται για πλήρη εκμηχάνιση της παραγωγής. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες στον ελληνικό 

κλάδο ελαιολάδου θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν το επίπεδο 

παραγωγικότητας τουλάχιστον της Ιταλίας (κυρίως μέσω της συγκέντρωσης της παραγωγής σε 

μεγαλύτερους ελαιώνες). 

 

 

4.3.2 Στάδιο Επεξεργασίας (παραγωγή ελαιολάδου) 

Στο στάδιο παραγωγής των ελαιοτριβείων, εστιάζουμε σε δύο παραμέτρους που επηρεάζουν τη 

λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους: (i) τεχνολογία παραγωγής και (ii) ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και συγκέντρωση του κλάδου. 
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4.3.2.1 Tεχνολογία παραγωγής 

Όσον αφορά την τεχνολογία παραγωγή, τα ελαιοτριβεία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1) τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν με το παραδοσιακό σύστημα απλής πίεσης,  

2) τα τριφασικά ελαιοτριβεία που παράγουν ελαιόλαδο μέσω διαχωρισμού των στοιχείων 

του καρπού σε ελαιόλαδο, ελαιοπυρήνα και υγρά απόβλητα και  

3) τα διφασικά ελαιοτριβεία (τα πιο σύγχρονα) που από την επεξεργασία προκύπτει 

ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνας. 

Τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία χρησιμοποιούν υδραυλικά πιεστήρια, χωρίς αυτοματοποίηση, 

με αποτέλεσμα να σημειώνεται χαμηλή αποδοτικότητα και αυξημένη πιθανότητα μολύνσεων 

κατά την επεξεργασία (οδηγεί σε οξείδωση και υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου 

ελαιολάδου). 

Οι πιο εξελιγμένες μονάδες (διφασικά και τριφασικά ελαιοτριβεία) ξεπερνούν τα άνω 

προβλήματα καθώς λειτουργούν με τη μέθοδο της φυγοκέντρισης, που είναι μία συνεχής και 

αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Η βασική διαφορά των τριφασικών ελαιοτριβείων 

έναντι των διφασικών είναι ότι προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός του ελαιολάδου από τον 

καρπό της ελιάς απαιτείται προσθήκη νερού, γεγονός που οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας και περισσότερα υγρά απόβλητα (έναντι των διφασικών αλλά και των παραδοσιακών 

ελαιοτριβείων). Αυτός είναι και ο λόγος που τα διφασικά ελαιοτριβεία πλεονεκτούν σε σχέση με 

τα τριφασικά. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το διφασικό ελαιόλαδο δεν είναι αραιωμένο με νερό 

οδηγεί σε: 

 μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής ανά κιλό ελαιοκάρπου (μικρότερη ποσότητα 

γαλακτώματος ελαίου/ύδατος) 

 ελαιόλαδο καλύτερης ποιότητας και με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά την 

αποθήκευση (λόγω μεγαλύτερης συγκέντρωσης φυσικών αντιοξειδωτικών) 

 χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον λόγω των λιγότερων υγρών αποβλήτων. 
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Συνοψίζοντας, τα διφασικά ελαιοτριβεία έχουν χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας 

(€0,16/κιλό ελαιολάδου σε σχέση με €0,19/κιλό για τα τριφασικά, Πηγή: Χρυσοβαλάντου Ν., 

«Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής μεθόδου ελαιοποίησης του ελαιοκάρπου», Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010). 

Κατά την τελευταία 20ετία πραγματοποιούνται (με την ενίσχυση ευρωπαϊκών 

επιδοτήσεων) επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μεθόδων επεξεργασίας, κυρίως στην Ισπανία. 

Ειδικότερα, το 87% των ελαιοτριβείων στην Ισπανία είναι πλέον διφασικά. Αντίθετα, στην 

Ελλάδα η πλειοψηφία των ελαιοτριβείων λειτουργεί ακόμα με σύστημα 3 φάσεων (80%), ενώ 

στην Ιταλία ο κλάδος κυριαρχείται από τριφασικά (47%) και παραδοσιακά ελαιοτριβεία (37%). 

Η καλύτερη αποτελεσματικότητα των διφασικών ελαιοτριβείων (που απαιτούν λιγότερη 

αραίωση κατά την παραγωγική διαδικασία) αποτελεί βασική παράμετρο για τον υψηλότερο 

βαθμό εξαγωγής ελαιολάδου/ελιάς της Ισπανίας σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες (100 κιλά 

ελιάς δίνουν 21 κιλά ελαιολάδου στην Ισπανία, έναντι 18 κιλών ελαιολάδου σε Ελλάδα και 

Ιταλία). Έτσι, αν και η παραγωγικότητα εδάφους είναι υψηλότερη στην Ελλάδα και την Ιταλία, 

οι τρείς χώρες σημειώνουν παρόμοια παραγωγικότητα σε όρους παραγωγής ελαιολάδου (0,5 

τόνος ελαιολάδου ανά εκτάριο). Επιπλέον, το χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας των διφασικών 

σε σχέση με τα τριφασικά ελαιοτριβεία δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στα ισπανικά ελαιοτριβεία 

και είναι βασικός παράγοντας για τις χαμηλότερες τιμές εξαγωγών ισπανικού ελαιολάδου 

(καθώς τα έσοδα των ελαιοτριβείων είναι της τάξης του 10% επί της αξίας παραγωγής). 
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Η τάση αντικατάστασης των τριφασικών ελαιοτριβείων από διφασικά αναμένεται να 

ενταθεί τα επόμενα έτη, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φιλικά στο περιβάλλον 

ελαιοτριβεία. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντικό να ακολουθηθεί από αντίστοιχη 

αντικατάσταση και της τεχνολογίας των πυρηνελαιουργείων3, καθώς η παραγωγή πυρηνέλαιου 

αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα στον κλάδο της τάξης των €35 εκατ. ετησίως στην Ελλάδα και 

€350 εκατ. παγκοσμίως. 

Όσον αφορά την οργάνωση του κλάδοι, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά το μέγεθος, και ως εκ τούτου την παραγωγικότητα, των ελαιοτριβείων. Συγκεκριμένα, 

στην Ελλάδα λειτουργούσαν περισσότερα από 2.100 ελαιοτριβεία το 2009, με μέση ετήσια 

δυναμικότητα της τάξης των 170 τόνων ελαιολάδου (έναντι 750 τόνους ανά ελαιοτριβείο στην 

Ισπανία και 120 στην Ιταλία). 

Η διαδικασία παραγωγής και προώθησης διευκολύνεται μέσω της οργάνωσης των 

παραγωγών σε συνεταιρισμούς. Ο θεσμός αυτός προσφέρει σημαντικές προοπτικές στον 

αγροτικό τομέα, διευκολύνοντας την οργάνωση, την χρηματοδότηση και την πρόσβαση των 

μικρών τοπικών παραγωγών στο δίκτυο διανομής. Παράλληλα ενισχύει την διαπραγματευτική 

τους δύναμη έναντι των εταιρειών τυποποίησης και του ιδιαίτερα συγκεντρωμένου κλάδου 

λιανικών πωλήσεων. Ωστόσο, σε επίπεδο συνεταιρισμού δεν είναι εύκολος ο έλεγχος της 

ποιότητας και η προώθηση premium προϊόντων, λόγω δυσκολιών ευθυγράμμισης των κινήτρων 

των μελών (adverse selection και free-riding problems), ειδικά στα μικρότερα ελαιοτριβεία. 

Από τα παραπάνω στοιχεία διάρθρωσης των ελαιοτριβείων συνάγεται ότι η Ισπανία, που 

σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της εξάγεται χύμα ή απευθύνεται σε καταναλωτές 

χαμηλότερων εισοδημάτων, έχει οργανώσει τον κλάδο της κυρίως σε μεγάλα συνεταιριστικά 

ελαιοτριβεία (τα οποία απορροφούν το 70% της παραγωγής). Αντίθετα, στην Ιταλία, που 

προωθεί & branded προϊόντα, τα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία απορροφούν μόλις το 15% της 

παραγωγής. Η Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό συνεταιριστικών ελαιοτριβείων (το 1/2 της 

παραγωγής), τα οποία ωστόσο είναι σχετικά πολύ μικρού μεγέθους - κάτι που εντείνει τα 

προβλήματα των συνεταιρισμών όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Συνεπώς, αν στοχεύουμε προς το 

ιταλικό μοντέλο κλάδο ελαιολάδου, οι ελληνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να αναδιοργανωθούν με 

τη μορφή "εταιρειών" ώστε οι παραγωγοί να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να προωθούν 

                                                           
3 Η αντικατάσταση αυτή είναι αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή πυρηνελαίου από τον ελαιοπυρήνα 
που προκύπτει από τα διφασικά ελαιοτριβεία, ο οποίος έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό σε σχέση με τον 
ελαιοπυρήνα που προκύπτει από τριφασικά ελαιοτριβεία. 
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υψηλής ποιότητας branded προϊόν εγχωρίως αλλά και στη διεθνή αγορά. Από την άλλη, το 

ισπανικό μοντέλο απαιτεί τη συγκέντρωση των ελαιοτριβείων ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα 

και να μειωθούν οι στρεβλώσεις των κινήτρων των μελών των συνεταιρισμών. 

 

Μετά την επεξεργασία στο ελαιοτριβείο, το ελαιόλαδο που προκύπτει διαχωρίζεται και 

κατηγοριοποιείται ανάλογα με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητά 

του. Στη συνέχεια πωλείται σε χύμα μορφή είτε στους παραγωγούς για αυτοκατανάλωση, είτε σε 

χονδρέμπορους και σε εταιρείες συσκευασίας και τυποποίησης προκειμένου να διοχετευτεί για 

εσωτερική κατανάλωση και εξαγωγές. 

4.3.3 Στάδιο Τυποποίησης 

Στο επόμενο στάδιο, το προϊόν συσκευάζεται και τυποποιείται. Το επώνυμο πλέον προϊόν 

(labeled) αποκτά ετικέτα στην οποία αναγράφονται χαρακτηριστικά όπως ο παραγωγός, ο τόπος 

προέλευσης, η ποικιλία της ελιάς και η ποιότητά του. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα μόλις το 20% της 

συνολικής παραγωγής ελαιολάδου φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης (65 χιλ. τόνοι), με το 

αντίστοιχο ποσοστό να είναι της τάξης του / για την Ισπανία (660 χιλ. τόνοι) και 3/44 για την 

Ιταλία (820 χιλ. τόνοι). Το υπόλοιπο ελληνικό ελαιόλαδο διατίθεται σε χύμα μορφή με 

προορισμό: 

 την εσωτερική αγορά (απορροφά τα 2/3 της παραγωγής), όπου το 75% της εγχώριας 

κατανάλωσης γίνεται σε χύμα μορφή. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην υψηλή 

                                                           
4 Καθώς η Ιταλία δεν είναι αυτάρκης, το ποσοστό τυποποίησης υπολογίζεται βάση διαθέσιμης ποσότητας ( 
παραγωγή και εισαγωγές) 
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αυτοκατανάλωση από τους παραγωγούς και το οικογενειακό - φιλικό τους περιβάλλον, 

οι οποίοι προμηθεύονται το ελαιόλαδο απ' ευθείας από το ελαιοτριβείο. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι το 90% των Ελλήνων καταναλωτών αγοράζουν χύμα ελαιόλαδο επειδή 

θεωρούν ότι είναι καλύτερης ποιότητας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή του προϊόντος σε 

χύμα μορφή δε διαφέρει σημαντικά από την τιμή του τυποποιημένου στη λιανική αγορά. 

Επιπλέον, η ποιοτική ανωτερότητα του χύμα ελαιολάδου δεν επαληθεύεται βάσει 

ερευνών. Συγκεκριμένα, ποιοτική αξιολόγηση δειγμάτων που πραγματοποιήθηκε από το 

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (Αύγουστος 2003) έδειξε ότι το 30% του εξεταζόμενου χύμα ελαιολάδου 

ανταποκρινόταν στο χαρακτηρισμό «παρθένο ελαιόλαδο», το 35% ήταν εκτός 

προδιαγραφών, το 18% ήταν ακατάλληλο και το 17% ήταν νοθευμένο. Παράλληλα, η 

προώθηση του ελαιολάδου σε χύμα μορφή διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και τις πωλήσεις 

στην ανεπίσημη οικονομία. Σημειώνεται ότι το χύμα ελαιόλαδο καλύπτει μικρότερο 

τμήμα της αγοράς στην Ισπανία (1/3 της εγχώριας κατανάλωσης) και στην Ιταλία (1/3 

της εγχώριας κατανάλωσης). 

 αγορές του εξωτερικού (που απορροφούν το 1/3 της παραγωγής), καθώς περίπου και 

πάλι το 75% των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου είναι σε χύμα μορφή. Η προώθηση 

χύμα ελαιολάδου στην Ιταλία γίνεται μέσω των συνεταιρισμών και μεγάλων εμπόρων  

 

μεγάλων εμπόρων εθνικής εμβέλειας, ενώ σχεδόν πάντα μεσολαβούν μεσίτες, οι οποίοι 

γνωρίζουν τον κλάδο και έχουν την εμπιστοσύνη των βασικών παικτών της ιταλικής 

αγοράς. Παράλληλα, σε χύμα μορφή καταλήγει στην Ιταλία και το 40% των ισπανικών 



75 
 

εξαγωγών, ενώ οι ιταλικές εξαγωγές αφορούν σχεδόν εξ' ολοκλήρου επώνυμο 

ελαιόλαδο. 

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα στάδια παραγωγής (παραγωγή ελιάς και ελαιοτριβεία) 

όπου η αγορά είναι κατακερματισμένη (κυρίως σε Ελλάδα και Ιταλία), στο στάδιο της 

συσκευασίας και τυποποίησης κυριαρχεί μικρός αριθμός ισχυρών βιομηχανιών. Ειδικότερα, η 

επεκτατική πολιτική των διατροφικών ομίλων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε 

συγκέντρωση του μέσου των διεθνών πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου σε 4 ισπανικούς 

ομίλους (SOS, Sovena, Acesur, Ybarra-Migasa), οι οποίοι ελέγχουν τις κορυφαίες επωνυμίες 

ελαιολάδου διεθνώς (οι οποίες είναι κυρίως ιταλικές). Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τη 

διαπραγματευτική δύναμη των βιομηχανιών έναντι των παραγωγών και των ελαιοτριβείων. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 120 εταιρείες τυποποίησης που διακινούν 

επώνυμα προϊόντα με τον χαρακτηρισμό «ελληνικό προϊόν» (η άδεια χρήσης του όρου 

λαμβάνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). Οι μονάδες αυτές ανήκουν είτε στους 

ίδιους τους παραγωγούς και συνεταιρισμούς, είτε σε μεγάλες βιομηχανίες τυποποίησης με 

εξαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρών οικογενειακών 

μονάδων τυποποίησης που περιορίζονται κυρίως στη διάθεση επώνυμου ελαιολάδου σε τοπικό 

επίπεδο. Η εγχώρια αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 

καθώς περίπου το 60% της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από δύο εταιρείες ενώ σημαντικό 

μερίδιο της τάξης του 20% έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) που 

προωθούνται από τα supermarkets. 
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Αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι ότι το τυποποιημένο ελαιόλαδο φαίνεται να κερδίζει μερίδιο 

αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο κύκλος εργασιών των ελληνικών εταιρειών τυποποίησης 

πραγματοποιεί μέση ετήσια αύξηση 10% την περίοδο 2004-2008, ενώ η αξία της εγχώριας 

παραγωγής ελαιολάδου αυξάνεται λιγότερο, κατά 4% ετησίως, στο ίδιο διάστημα. Υπό αυτή την 

προοπτική, επιδίωξη του εγχώριου κλάδου θα πρέπει να είναι η περαιτέρω διείσδυση του 

τυποποιημένου ελαιολάδου τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο  εξωτερικό, καθώς η 

διαδικασία της τυποποίησης διασφαλίζει ότι το προϊόν που διατίθεται στους καταναλωτές έχει 

υποβληθεί σε ποιοτικούς ελέγχους και πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθιστώντας 

ευκολότερη τη διεκδίκηση υπεραξίας για το προϊόν. Η αύξηση της παραγωγής τυποποιημένου 

ελαιολάδου επίσης θα δημιουργήσεις οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας έτσι το κόστος. 

 

Επιπλέον, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και ένα παράπλευρο όφελος για την ελληνική 

οικονομία. Αν η ποσότητα ελαιολάδου που διακινείται στην εγχώρια αγορά σε χύμα μορφή 

(περίπου 100.000 τόνοι ετησίως) περνούσε από επίσημο εμπορικό δίκτυο, λαμβάνοντας Φ.Π.Α. 

13%, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα θα ήταν της τάξης των €65 εκατ. ετησίως (100.000.000 

κιλά χ €5/κιλό χ 13%). 

4.3.4 Στάδιο Διανομής και Προώθησης 

Το μεγαλύτερο μερίδιο λιανικών πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου πραγματοποιείται 

διεθνώς μέσω αλυσίδων σούπερ μάρκετ (άνω των % του συνόλου). Τα συγκεκριμένα 
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καταστήματα λιανικής προτιμούν να αγοράζουν ελαιόλαδο από εταιρείες που προσφέρουν 

μεγάλες ποσότητες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το προϊόν σε προωθητικές ενέργειες. Στις 

βασικές ελαιοπαραγωγούς χώρες, συνηθίζεται να πωλούν το ελαιόλαδο σε τιμή ακόμα και κάτω 

του κόστους αγοράς, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να αυξήσουν το 

κέρδος τους μέσω άλλων προϊόντων (loss leader προϊόν). Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας (με επωνυμία της εκάστοτε 

αλυσίδας λιανικών πωλήσεων), που πωλείται σε πολύ χαμηλές τιμές, εντείνοντας τον 

ανταγωνισμό για τις βιομηχανίες ελαιολάδου. Ειδικότερα, οι επωνυμίες ιδιωτικής ετικέτας 

συγκεντρώνουν μερίδιο 23% στις ελληνικές πωλήσεις τυποποιημένου ελαιολάδου (έναντι 

περίπου 50% στην Ισπανία και 10% στην Ιταλία). 

 

Στρεφόμενοι στον τομέα διανομής και προώθησης εκτός των βασικών χωρών 

ελαιοπαραγωγών, οι διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού κλάδου αποκαλύπτονται, καθώς 

αποτελεί μόνο το 3% της διεθνούς αγοράς τυποποιημένου ελαιολάδου (έναντι 13% στην 

παραγωγή και 8% στις εξαγωγές). Το χαμηλό μερίδιο της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αγορά της 

στερεί σημαντική υπεραξία, καθώς οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου τιμολογούνται 

υψηλότερα από τις εξαγωγές σε χύμα μορφή (με μια διαφορά της τάξης του €1/κιλό, περίπου 

50% υψηλότερα). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής προώθησης είναι η Ιταλία, με τους 

εξής βασικούς άξονες: 
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 Οι μεγάλες ιταλικές εταιρείες, με ισχυρά brands ελαιολάδου, διαθέτουν θυγατρικές 

εταιρείες σε αρκετές χώρες προορισμού των ιταλικών εξαγωγών, οι οποίες προωθούν τις 

ιταλικές επωνυμίες και έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα διανομής. 

 Η διείσδυση στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, επιτυγχάνεται (εκτός από την ύπαρξη 

θυγατρικών) μέσω της διάθεσης μεγάλου όγκου επώνυμου ελαιολάδου, σε ελκυστικές 

τιμές και συσκευασίες. Τη συγκεκριμένη στρατηγική ενισχύει η εισαγωγή χύμα 

ελαιολάδου άλλων χωρών (συνήθως χαμηλότερου κόστους, προέλευσης κυρίως 

ισπανικής και δευτερευόντως ελληνικής) και η ανάμειξή τους με ιταλικό, γεγονός που 

αυξάνει τον όγκο προς εξαγωγή, διατηρώντας το κόστος σε χαμηλό επίπεδο. 

 Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν λόγω οικονομιών κλίμακας να οργανώνουν προωθητικές 

ενέργειες που τονίζουν την ανώτερη ποιότητα των ιταλικών επωνυμιών ελαιολάδου, 

καθώς και την ελκυστικότητα της ιταλικής αγοράς εν γένει. 

 Σημειώνεται ότι σημαντικό εργαλείο προώθησης του ελαιολάδου στο εξωτερικό είναι η 

συσκευασία. Ειδικότερα, οι ιταλικές τυποποιητικές εταιρείες ενισχύουν την αίσθηση 

πολυτέλειας του εξαιρετικά παρθένου ιταλικού ελαιολάδου, διαθέτοντάς το σε γυάλινες 

φιάλες αντί των πλαστικών (ή μεταλλικών) συσκευασιών που συνηθίζονται σε Ελλάδα 

και Ισπανία. 

Όσον αφορά τη διεθνή προώθηση του ισπανικού ελαιολάδου, επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

του χαμηλού κόστους παραγωγής, που καθιστά το προϊόν ανταγωνιστικό στις αγορές του 

εξωτερικού (€2,4/κιλό για εξαγωγές τυποποιημένου ισπανικού ελαιολάδου έναντι περίπου 

€3/κιλό για το ελληνικό και το ιταλικό). Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμηλό κόστος επιτρέπει 

στις ισπανικές εταιρείες να εξάγουν σε αγορές όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Ινδία, όπου 

το ιταλικό ελαιόλαδο ανώτερης ποιότητας θεωρείται ακριβό. Παράλληλα, η συνεχής εξάπλωση 

των ισπανικών ομίλων μέσω εξαγορών ιταλικών κυρίως εταιρειών, που διαθέτουν ισχυρές 

επωνυμίες ελαιολάδου, τους προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση στα δίκτυα διανομής χωρών 

όπου το ελαιόλαδο έχει καθιερωθεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εξαγωγικές τυποποιητικές εταιρείες δυσκολεύονται να 

ανταγωνιστούν τις ιταλικές και ισπανικές πολυεθνικές του κλάδου όσον αφορά τη θέση στα 

σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, κυρίως λόγω του χαμηλού όγκου τυποποιημένου προϊόντος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά μέσο όρο οι εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών της τάξης των €7,5 εκατ. στην Ισπανία και €1,5 εκατ. στην 
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Ιταλία, έναντι μόλις €0,5 εκατ. στην Ελλάδα (και κάποιες από τις εταιρείες που είναι 

περισσότερο εξαγωγικές είναι ακόμα πιο μικρές). 

 

Συνοψίζοντας όλα τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου διαπιστώνουμε ότι: 

 Το ισπανικό ελαιόλαδο είναι το πλέον ανταγωνιστικό σε όρους κόστους, καθώς 

επωφελείται από τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας ελιάς. 

 Η Ιταλία, αν και αντιμετωπίζει προβλήματα σε όρους κόστους παραγωγής (υψηλοί 

μισθοί και χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας), λαμβάνει υπεραξία από την τυποποίηση 

εισαγόμενου ελαιολάδου καθώς και από την αναγνωρισιμότητα των ιταλικών επωνυμιών 

στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές (τα 3/4 της προσφερόμενης ποσότητας αφορούν 

τυποποιημένο ελαιόλαδο). 

 Αντίθετα το ελληνικό ελαιόλαδο υστερεί σε ανταγωνιστικότητα και στους δύο παραπάνω 

τομείς έναντι των βασικών ανταγωνιστών. Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες είναι (i) το 

υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με την παραγωγικότητα, (ii) η διάρθρωση του 

κλάδου παραγωγής, (iii) η πληθώρα μικρών και χαμηλής αποδοτικότητας ελαιοτριβείων 

που συχνά είναι συνδεδεμένα με μικρούς συνεταιρισμούς (με τα προαναφερθέντα 

προβλήματα κίνητρων για τα μέλη τους) και (iv) το μικρό μέγεθος των εταιρειών 

τυποποίησης του προϊόντος που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική προώθηση 

αναγνωρίσιμων brands. 

4.4 Εκτιμήσεις για την διεθνή αγορά ελαιολάδου 

Στην ενότητα αυτή, θα αναλύσουμε τις προβλέψεις μας για τη ζήτηση, την προσφορά και τις 

διεθνείς τιμές για την επόμενη πενταετία. Σε πρώτο επίπεδο, θα αναλύσουμε τους 
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προσδιοριστικούς παράγοντες των τριών αυτών μεγεθών της διεθνούς αγοράς και θα 

περιγράψουμε τα υποδείγματα εκτίμησης των μεταβλητών. 

Στοχεύοντας στην πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης ελαιολάδοι, εκτιμήσαμε δύο 

υποδείγματα ζήτησης - ένα για τις 3 βασικές ελαιοπαραγωγούς χώρες και ένα για τις λοιπές 

χώρες - με προσδιοριστικούς παράγοντες το κατά κεφαλήν εισόδημα, τις σχετικές τιμές 

ελαιολάδου έναντι υποκατάστατων ελαίων και ένα δείκτη στροφής προς τη μεσογειακή 

διατροφή (βάσει του είδους των τροφίμων που καταναλώθηκαν διαχρονικά). Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης μέτρησης της μεσογειακής διατροφής (ως ο λόγος της ποσότητας τροφίμων που 

ενδείκνυνται σε αυτή τη διατροφή, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, προς τη ποσότητα των 

τροφίμων που αντενδείκνυνται, όπως το κόκκινο κρέας) αυξάνεται στις λοιπές χώρες ενώ 

μειώνεται σημαντικά στις ελαιοπαραγωγούς χώρες. Τα κύρια αποτελέσματα της εμπειρικής 

έρευνας είναι τα εξής: 

 Η υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα των λοιπών χωρών (άνω της μονάδας) έναντι των 

ελαιοπαραγωγών χωρών (1,6 έναντι 0,7) υποδηλώνει ότι το ελαιόλαδο θεωρείται 

premium προϊόν στις λοιπές χώρες και βασικό (και σε φάση κορεσμού) στις 

ελαιοπαραγωγούς χώρες. 

 Η σχετική τιμή επηρεάζει περισσότερο τη ζήτηση στις νέες αγορές (με συντελεστές 

ελαστικότητας 0,07 στις ελαιοπαραγωγούς χώρες και 0,1 στις λοιπές). 

 Η στροφή προς τη μεσογειακή διατροφή αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για 

την εκτίναξη της ζήτησης ελαιολάδου στις λοιπές χώρες, καθώς η ελαστικότητα του 

δείκτη αυτού ως προς τη ζήτηση είναι υψηλότερη στις λοιπές χώρες (2,8 έναντι 0,2 στις 

ελαιοπαραγωγούς χώρες). 

Η αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου από τις 3 βασικές χώρες παραγωγής αντανακλά σε 

μεγάλο βαθμό βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (κυρίως στην Ισπανία). Συγκεκριμένα, η 

παραγωγή των τριών βασικών παραγωγών επηρεάζεται από την πορεία του κόστους παραγωγής 

και τη χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, μια μείωση  του κόστους παραγωγής κατά 10% αυξάνει την 

παραγωγή κατά 5,5%, ενώ μια αύξηση των κονδυλίων της ΚΑΠ για το ελαιόλαδο 

(αποπληθωρισμένος μέσος όρος τριετίας) κατά 10% αυξάνει την παραγωγή κατά 3,5%. 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές ελαιολάδου είναι το επίπεδο των 

αποθεμάτων και η σχετική διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών (ελαιοπαραγωγοί και 
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ελαιοτριβεία) έναντι των τυποποιητών και των εμπόρων. Το επίπεδο των αποθεμάτων κινείται 

βάσει της παραγωγής των 3 βασικών παραγωγών, ενώ η σχετική διαπραγματευτική δύναμη 

μπορεί να προσεγγιστεί από τη σχετική συγκέντρωση του κλάδου των παραγωγών σε σχέση με 

των τυποποιητών και εμπόρων. Υπό αυτήν προοπτική, εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα 

προσδιορισμού της διεθνούς τιμής ελαιολάδου (όπως προσεγγίζεται από τη σταθμισμένη τιμή 

παραγωγού των τριών βασικών παραγωγών). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, μια αύξηση 

(μείωση) της παραγωγής κατά 10% μειώνει (αυξάνει) τις διεθνείς τιμές κατά 4,5%. Επιπλέον, 

σημαντική αποδεικνύεται η σημασία της σχετικής διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών. 

Συγκεκριμένα, εκτιμήσαμε ένα δείκτη σχετικής διαπραγματευτικής δύναμης μέσω του λόγου 

του μέσου μεγέθους παραγωγών προς το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων επόμενων σταδίων 

παραγωγής. Ο στατιστικά σημαντικός συντελεστής ελαστικότητας του δείκτη ως προς τις τιμές 

(0,4) δεικνύει ότι η εντεινόμενη συγκέντρωση των κλάδων τυποποίησης και εμπορίας τα 

τελευταία χρόνια έναντι του κατακερματισμένου κλάδου των παραγωγών ασκεί σημαντική 

πίεση στις τιμές παραγωγού. 

4.4.1 Εκτιμήσεις για την επόμενη πενταετία 

Όσον αφορά τους προσδιορστικούς παραγόντες των βασικών μεγεθών της διεθνούς αγοράς 

υποθέτουμε ότι: 

 Βάσει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη 

στήριξη του ελαιολάδου θα συρρικνώνονται σταδιακά (€2,5 δισ. το 2020 από €2,9 δισ. 

το 2013). 

 Κυρίως λόγω αύξησης του μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα (μέσω του 

εξορθολογισμού των μισθών των μεταναστών), αναμένουμε το κόστος παραγωγής να 

συνεχίσει την ανοδική του τάση. 

 Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ θα αναπτύσσεται την επόμενη πενταετία με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 1,3% για τις 3 βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες και 2,5% για τις λοιπές 

χώρες. 

 Καθώς τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής γίνονται συνεχώς περισσότερο γνωστά, η 

στροφή των λοιπών χωρών προς αυτή τη διατροφή θα συνεχιστεί.Υπό την πίεση των 

μεταβολών στην ΚΑΠ, οι κλάδοι των παραγωγών και των ελαιοτριβείων αναμένεται 

να παρουσιάσουν τάσεις συγκέντρωσης. 
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Με αυτά τα δεδομένα, 

 Η ζήτηση εκτιμάται ανοδική, κυρίως στις μη παραδοσιακές αγορές. Ειδικότερα, η 

διεθνής ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3% την 

επόμενη πενταετία. Συγκεκριμένα, η ζήτηση στις 3 βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες 

εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6% κ.μ.ο ετησίως (έναντι 0,5% την προηγούμενη 

δεκαετία), ενώ η ζήτηση στις λοιπές χώρες εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 5% κ.μ.ο 

ετησίως (έναντι 3% την προηγούμενη δεκαετία). 

 Η παραγωγή των 3 βασικών παραγωγών θα δεχθεί μικρή περιοριστική επίδραση από την 

αναθεώρηση της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, εκτιμάμε ότι η παραγωγή θα αυξηθεί κοντά στους 

2,5 εκατ. τόνους το 2012 (από 2,3 εκατ. το 2010) και στη συνέχεια θα επιστρέψει στους 

2,3 εκατ. τόνους το 2015. Με δεδομένο ότι η παραγωγή στις λοιπές χώρες θα συνεχίσει 

να αυξάνεται με το μέσο μακροχρόνιο ρυθμό της τελευταίας εικοσαετίας (2,5%), η 

συνολική παραγωγή θα αγγίξει τους 3,3 εκατ. τόνους το 2015 (από 3,2 εκατ. τόνους το 

2010). 

 Οι τιμές αναμένεται ότι θα ανακάμψουν σταδιακά. Βάσει των εκτιμήσεων μας, η διεθνής 

τιμή ελαιολάδου θα προσεγγίσει τα €2,6/κιλό το 2015 (από €2,3/κιλό την περίοδο 1991-

2010). 

4.5 Εκτιμήσεις για ελληνική αγορά ελαιολάδου 

Το μερίδιο της ελληνικής παραγωγής στην παραγωγή των 3 μεγαλύτερων ελαιοπαραγωγών 

χωρών διαχρονικά περιορίζεται από 27% το 1995 σε 21% το 2000 και σε 16% το 2010, 

αντικατοπτρίζοντας την πορεία της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου. Σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις μας, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες αυτού του μεριδίου είναι το 

σχετικό κόστος παραγωγής της Ελλάδας έναντι της Ισπανίας και της Ιταλίας και του λόγου των 

επιδοτήσεων της ΚΑΠ προς το ελληνικό ελαιόλαδο σε σχέση με τις επιδοτήσεις προς το ιταλικό 

και το ισπανικό. Συγκεκριμένα, ενδεχόμενη αύξηση του σχετικού κόστους κατά 10% περιορίζει 

το ελληνικό μερίδιο στην παραγωγή κατά 5%, ενώ ενδεχόμενη αύξηση της σχετικής στήριξης 

του ελληνικού ελαιολάδου κατά 10% αυξάνει το μερίδιο του στην παραγωγή κατά 12%. Καθώς 

το σχετικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί (κατά 8% από το 2010 μέχρι το 2015) και οι σχετικές 

επιδοτήσεις να μειωθούν (κατά 10% από το 2010 μέχρι το 2015), το ελληνικό μερίδιο στην 
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παραγωγή των 3 μεγαλύτερων ελαιοπαραγωγικών χωρών εκτιμάται στο 14% το 2015 (340.000 

τόνους) από 16% το 2010 (360.000 τόνους). 

 Επιπλέον, εκτιμάται ότι μετά το 2015 η πίεση από τα μειωμένα κονδύλια της 

αναθεωρημένης ΚΑΠ θα είναι μεγαλύτερη, και αν δεν αντισταθμισθεί με βελτίωση του σχετικού 

κόστους, θα οδηγήσει στον περιορισμό του ελληνικού μεριδίου παραγωγής στο 12,5% το 2020 

(λίγο περισσότεροι από 300.000 τόνοι), με την επιδότηση να μειώνεται στα €1,4/κιλό 

ελαιολάδου (από €1,5/κιλό το 2010). Πιο μακροπρόθεσμα (μετά το 2020), η πλήρης σύνδεση 

των επιδοτήσεων με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη 

συρρίκνωση του ελληνικού μεριδίου παραγωγής στο 8% (με την επιδότηση να μειώνεται 

περαιτέρω, στα €1,1/κιλό). Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, αν έχουν πραγματοποιηθεί οι 

απαραίτητες διαρθρωτικές μεταβολές ώστε το ελληνικό κόστος παραγωγής να έχει προσεγγίσει 

το μέσο επίπεδο των δύο άλλων ανταγωνιστριών χωρών, το μερίδιο θα φθάσει το 11%. 

 Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου κρύβονται στην καλύτερη αξιοποίηση της 

ελληνικής παραγωγής Σε ένα περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων, ο ελληνικός κλάδος 

ελαιολάδου αντιμετωπίζει προκλήσεις σε δύο επίπεδα: (i) στην παραγωγή και (ii) στη διεθνή και 

εγχώρια αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου. 

 Όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι 

περιορισμένα. Συγκεκριμένα, ο σταδιακός περιορισμός των κονδυλίων της ΚΑΠ για το 

ελληνικό ελαιόλαδο (στα €0,42 δισ. το 2020 από €0,55 δισ. το 2010) εκτιμάται ότι θα 

ασκήσει συσταλτική επίδραση κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς οι επιδοτήσεις 

καλύπτουν περίπου το 1/3 των συνολικών εσόδων των ελαιοπαραγωγών. Ωστόσο, 

μεσοπρόθεσμα, η περιορισμένη στήριξη στην ΚΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαίες 

διαρθρωτικές μεταβολές. Συγκεκριμένα, ο περιορισμός των επιδοτήσεων θα θέσει εκτός 

αγοράς τους παραγωγούς που λειτουργούν με εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις (ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι το 1/3 της ελαιοπαραγωγής γίνεται σε εκτάσεις μικρότερες των 5 

εκταρίων, που είναι σε μεγάλο βαθμό ζημιογόνες). Η παραγωγή πρέπει να επικεντρωθεί 

σε περιοχές με υψηλές αποδόσεις (κυρίως Κρήτη και Πελοπόννησος), σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερες εκτάσεις και να προωθηθεί όπου είναι εφικτό η συλλογή καρπών 

με χρήση μηχανημάτων. 

 Όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγής (δηλαδή, την αύξηση 

του μεριδίου τυποποιημένου έναντι χύμα ελαιολάδου εγχωρίως και διεθνώς), οι 
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δυνατότητες βελτίωσης είναι πολύ μεγαλύτερες. Καταλύτης για να εκμεταλλευτεί 

πραγματικά ο κλάδος ελληνικού ελαιολάδου τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα είναι ο 

περιορισμός του τμήματος της εγχώριας αγοράς που καλύπτεται από χύμα ελαιόλαδο 

(της τάξης των % της εγχώριας κατανάλωσης). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

ουσιαστική στροφή στο τυποποιημένο ελαιόλαδο απαιτείται οργάνωση και αυστηρός 

έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής καθώς και προώθηση πολιτικών 

περιορισμού της φοροδιαφυγής. Η συγκέντρωση στον κλάδο των ελαιοτριβείων όσο και 

στον τομέα των συνεταιρισμών (σε συνδυασμό με την καθετοποίηση της παραγωγής) θα 

μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα οφέλη από μια τέτοια 

αναδιάρθρωση θα ήταν σημαντικά. Η στροφή στο τυποποιημένο ελαιόλαδο θα 

προωθούσε τον έλεγχο ποιότητας, ενώ παράλληλα θα περιόριζε τη φοροδιαφυγή. 

Επιπλέον, αν το μεγαλύτερο ποσοστό του ελαιολάδου κατευθυνόταν στις βιομηχανίες 

τυποποίησης, η αύξηση του επιπέδου των πωλήσεών τους θα ήταν τέτοια ώστε το μέσο 

μέγεθος των ελληνικών εταιρειών θα προσέγγιζε τα επίπεδα των αντίστοιχων ιταλικών 

(€1,5 εκατ. πωλήσεις από €0,5 εκατ. σήμερα). Συνεπώς, θα δημιουργούνταν οι 

απαραίτητες οικονομίες κλίμακας αλλά και η κρίσιμη μάζα για τη σωστή διαφήμιση 

αλλά και προώθηση του ελαιολάδου στο εξωτερικό. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και η τρέχουσα συγκυρία μας ωθεί προς 

την κατεύθυνση του περιορισμού των εξαγωγών σε χύμα μορφή, καθώς ισπανικές πολυεθνικές 

έχουν εξαγοράσει ιταλικές εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή από πλευράς πωλήσεων. 

Σημειώνεται ότι το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στις ιταλικές εισαγωγές έχει μειωθεί την 

τελευταία δεκαετία χαμηλότερα του 20%, από περίπου 35% στο διάστημα 1985-2000), σε 

αντίθεση με εκείνο της Ισπανίας (50% από 33% στις αντίστοιχες περιόδους). Οι λοιπές 

εισαγωγές της Ιταλίας την τελευταία δεκαετία προέρχονται κυρίως από την Τυνησία (15%) και 

άλλες χώρες όπως η Τουρκία (5%) και η Συρία (3%). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, στην περίπτωση που η Ελλάδα κατάφερνε να καταλάβει 

στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου μερίδιο παρόμοιο με εκείνο που κατέχει στην 

παραγωγή (άνω του 10% σε σχέση με 3%), θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από εξαγωγές 

κατά 32%. Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν το σύνολο των τρεχουσών 

εξαγωγών (της τάξης των 110.000 τόνων) προωθούταν σε τυποποιημένη μορφή, αποφέροντας 

έτσι μια πρόσθετη υπεραξία στη χώρα της τάξης των €80 εκατ. ετησίως. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Περιγραφική ανάλυση 

5.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Από τα 121 άτομα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα η κατανομή ως προς το φύλο 

έδειξε πως το 59.5% ήταν άνδρες ενώ το 40.5% ήταν γυναίκες όπως φαίνεται και στο Πίνακα 

5.1. 

Πίνακας 5.1 Κατανομή δείγματος ανά φύλο 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστιαία συχνότητα 

Άνδρες 72 59.5 

Γυναίκες 49 40.5 

Σύνολο 121 100 

 

Στη συνέχεια, κατανέμουμε το δείγμα μας ανάλογα  με την ηλικία των ερωτηθέντων και 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Σύμφωνα με αυτόν, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων 

ανήκει συντριπτικά στην ηλικιακή ομάδα 18-25 ετών με ποσοστό 63.6%, ενώ το μικρότερο 

ποσοστό έχουν οι δύο άλλες ηλικιακές ομάδες των 26-33 ετών και 34-58 και άνω, με ποσοστά 

17.4% και 19% .(Πίνακας 5.2) 
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Πίνακας 5.2 Κατανομή δείγματος ανά ηλικία 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

18-25 77 63.6 63.6 

26-33 21 17.4 81 

34-58+ 23 19 100 

Σύνολο 121 100  

Προχωρώντας την δημογραφική ανάλυση, κατανέμουμε το δείγμα μας ανάλογα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης του. Όπως φαίνεται στο Πίνακα 5.3 το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων 75.2% ανήκουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ μόλις το 5 % στη πρωτοβάθμια. 

Πίνακας 5.3 Κατανομή δείγματος ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο εκπαίδευσης Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

Πρωτοβάθμια 6 5 5 

Δευτεροβάθμια 24 19.8 24.8 

Τριτοβάθμια 91 75.2 100 

Σύνολο 121 100  

Στη συνέχεια, κατανέμοντας το δείγμα με βάση την ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου των 

ερωτηθέντων παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κανονικοί καταναλωτές 

58.7%, αντίθετα με τους καταναλωτές πάνω και κάτω του μέσου όρου που είναι μόλις το 28.1% 

και 13.2% αντίστοιχα.(Πίνακας 5.4) 
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Πίνακας 5.4  Κατανομή δείγματος ανά ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου 

Ετήσια κατανάλωση 

ελαιολάδου 

Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

Πάνω από μέσω όρο 34 28.1 28.1 

Κανονική κατανάλωση 71 58.7 86.8 

Κάτω από μέσω όρο 16 13.2 100 

Σύνολο 121 100  

Στη συνέχεια, κατανέμουμε το δείγμα μας ανάλογα με το επίπεδο του μηνιαίου 

εισοδήματος των ερωτηθέντων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, η πλειοψηφία, με ποσοστό 50.4 %, απάντησε πως το μηνιαίο 

οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται στην κλίμακα <500 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες με 

501-1000€ με ποσοστό 24.0%  και 1001-1500€ με ποσοστό 20.7%. Τέλος με μηνιαίο 

οικογενειακό εισόδημα πάνω από 1501 ευρώ και άνω είχε μόλις το 5%. 

Πίνακας 5.5 Κατανομή δείγματος ανά μηνιαίο εισόδημα 

Μηνιαίο εισόδημα Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

<500 € 61 50.4 50.4 

501-1000 € 29 24.0 74.4 

1001-1500 € 25 20.7 95.0 

1501 € και άνω 6 5 100 

Σύνολο 121 100  
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Όσο αφορά την απασχόληση των ερωτηθέντων παρατηρούμε πως η συντριπτική 

πλειοψηφία τους είναι φοιτητές με ένα ποσοστό 50.4%, αντίθετα με τους δημόσιους υπάλληλους 

που αποτελούν μόνο το 5%. Από τους υπόλοιπους, ένα 28.1% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ενώ ένα 6.6% είναι μισθωτοί. (Πίνακας 5.6) 

Πίνακας 5.6  Κατανομή δείγματος ανά επάγγελμα 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

Μισθωτός 8 6.6 6.6 

Εργάτης 6 5 11.6 

Φοιτητής 61 50.4 62 

Ελεύθερος επαγγελματίας 33 28.1 90.1 

Δημόσιος υπάλληλος 6 5 95.1 

Άνεργος 6 5 100 

Σύνολο 121 100  

 

Τέλος, όσον αφορά στα δημογραφικά, το τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφερόμαστε, 

είναι η κατανομή του δείγματος ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 5.7, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 84.8% είναι άγαμοι, ενώ έγγαμοι 

15.2%. 
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Πίνακας 5.7 Κατανομή ανά οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

Έγγαμος χωρίς παιδιά 7 5.8 5.8 

Έγγαμος με παιδιά 18 14.9 20.7 

Άγαμος 96 79.3 100 

Σύνολο 121 100  

5.1.2 Καταναλωτικές συνήθειες 

Από το σύνολο των 121 ερωτηθέντων για το τι τύπο λαδιού χρησιμοποιούν κυρίως, η 

συντριπτική πλειοψηφία απάντησε παρθένο ελαιόλαδο με ποσοστό 82% και ακολούθησαν το 

ηλιέλαιο με 13% το αραβοσιτέλαιο με ποσοστό 4% και μαργαρίνη με 1%. (Διάγραμμα 5.1) 

Διάγραμμα 5.1  Τι τύπο λαδιού χρησιμοποιείτε κυρίως; 

 

 

82%

13%

4% 1%

Τι τύπο λαδιού χρησιμοποιήτε 
κυρίως;

Παρθένο ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Αραβοσιτέλαιο

Μαργαρίνη
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Η επόμενη ερώτηση αφορούσε πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι μια σειρά 

διαφορετικών τύπων λαδιών. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 5.2 . Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε σε ποσοστό 79.3% πως χρησιμοποιεί 

καθημερινά ελαιόλαδο ενώ κανείς δεν απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί καθόλου ελαιόλαδο.  

Διάγραμμα 5.2  Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα παρακάτω λάδια; 

 

 

 

 

Παρθένο 
ελαιόλαδο

Ραφιναρισμ
ένο 

ελαιόλαδο
Ηλιέλαιο Σογιέλαιο
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αιο

Μαργαρίνη

Κάθε μήνα 6.6 5.8 5.0 8.3

Κάθε 15 μέρες 12.4 3.3 1.7

1-2 φορές ανα βδομάδα 1.7 19.8 1.7 6.6

3-4 φορές ανα βδομάδα 20.7 5.0 3.3 1.7

Καθημερινά 79.3 .8 .8

Καθόλου 95.9 56.2 94.2 86.8 81.0
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Στην επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τους 112 ερωτώμενους να απαντήσουν αν 

αγοράζουν ελαιόλαδο ή αν έχουν δικής τους παραγωγής όπως φαίνεται στο Πίνακα 5.8 .To 

47.9% ερωτηθέντων απάντησαν πως αγοράζουν ελαιόλαδο ενώ το 48.8% έχει δικής του 

παραγωγής 

Πίνακας 5.8 Αγοράζετε ελαιόλαδο; 

Αγοράζετε ελαιόλαδο; Συχνότητα Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία 

συχνότητα 

Ναι 58 47.9 47.9 

Όχι 4 3.3 51.2 

Έχω δικής μου 

παραγωγής 

59 48.8 100 

Σύνολο 121 100  

Στη συνέχεια όσοι δήλωσαν πως αγοράζουν ελαιόλαδο απάντησαν σε μια σειρά από 

ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που κλίθηκαν να απαντήσουν είναι από πού κυρίως 

προμηθεύονται ελαιόλαδο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 5.3 . 

Διάγραμμα 5.3. Από πού κυρίως προμηθεύεστε ελαιόλαδο;

 

40%
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Από πού κυρίως προμηθεύεστε 
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Επόμενη ερώτηση που τέθηκε στο δείγμα είναι ποιες ετικέτες προϊόντων ελαιολάδου 

προτιμούν συχνότερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε πως αγοράζουν 

ελαιόλαδο από παραγωγούς σε ποσοστό 37%. Αναλυτικά φαίνονται οι απαντήσεις στο 

παρακάτω Διάγραμμα 5.4. 

Διάγραμμα 5.4  Ποιες ετικέτες προϊόντων χρησιμοποιείτε συχνότερα; 

 

Στην ερώτηση ποια συσκευασία ελαιολάδου προτιμάτε όταν αγοράζετε ελαιόλαδο η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 41% δήλωσε πως προτιμά να αγοράζει μεγάλες 

ποσότητες σε τενεκέ και ακολούθησαν οι συσκευασίες 5 lt, 1 lt, 2 lt, 3 lt με ποσοστά  23%, 18%, 

15% και 3% αντίστοιχα όπως φαίνονται και στο παρακάτω Διάγραμμα 5.5 . 

Διάγραμμα 5.5 Ποια συσκευασία ελαιολάδου προτιμάτε;
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Η επόμενη ερώτηση αφορούσε επίσης τη συσκευασία ως προς το υλικό και ποιο οι 

ερωτώμενοι προτιμούν. Πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό 50% απάντησε πως προτιμά να αγοράζει 

μεγάλη ποσότητα σε τενεκέ και ακολούθησε το πλαστικό με ποσοστό 29%. Αναλυτικότερα οι 

απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στο Διάγραμμα 5.6 . 

Διάγραμμα 5.6  Τι υλικό συσκευασίας προτιμάτε; 

 

Όσον αφορά στο τι επηρεάζει περισσότερο τους καταναλωτές στην επιλογή επωνυμίας 

κατά την αγορά από ένα κατάστημα το 38% απάντησε η πιστότητα που έχει στο προϊόν. Οι 

υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στο παρακάτω Διάγραμμα 5.7.   

Διάγραμμα 5.7  Τι σας επηρεάζει περισσότερο στην επιλογή επωνυμίας από ένα κατάστημα; 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσε το κατά πόσο οι 

καταναλωτικές συνήθειες του δείγματος όσο αφορά το ελαιόλαδο έχουν αλλάξει. Η πρώτη 
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4%

50%

Τι υλικό συσκευασίας προτιμάτε;
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Γυάλινο μπουκάλι
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35%

27%
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Τι σας επηρεάζει περισσότερο στην 
επιλογή επωνυμίας στην αγορά 

από ένα κατάστημα;

Τιμή προϊόντος

Έκπτωση στη τιμή

Η συνήθεια/πιστότητα 
μου σε ένα προϊόν
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ερώτηση που κλίθηκαν να απαντήσουν ήταν αν αγοράζουν μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα 

τελευταία χρόνια, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 57% απάντησε πως αγοράζει την ίδια ποσότητα 

ελαιολάδου ενώ μόλις το 25% απάντησε πως έχει μειώσει την κατανάλωση του.(Διάγραμμα 5.8) 

Διάγραμμα 5.8 Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα 5.9, το 30.4% του δείγματος διαφωνεί 

απόλυτα με το ότι έχει αλλάξει επωνυμία ελαιολάδου κατά την οικονομική κρίση ενώ μόλις το 

5.4% συμφώνησε απόλυτα με αυτό.  

Διάγραμμα 5.9 Έχω αλλάξει επωνυμία στη διάρκεια της κρίσης 

 

Ενώ όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 5.10 το δείγμα φαίνεται να μην αγοράζει προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας καθώς μόλις το 7.1% απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα στο ότι έχει αρχίσει 
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να αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας το 14.3% συμφωνεί πολύ και το 14.3% συμφωνεί λίγο. 

Αναλυτικότερα οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω. 

Διάγραμμα 5.10  Έχω αρχίσει να αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά τη κρίση 

 

Τέλος κλίθηκαν να απαντήσουν στο αν συμφωνούν ή διαφωνούν με το ότι έχουν αρχίσει 

να αγοράζουν υποκατάστατα προϊόντα του ελαιολάδου. Εκεί όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 

5.11 η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 66.1% διαφώνησε πολύ με την πρόταση. 

Διάγραμμα 5.11  Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα κατά την κρίση

 

19.6
7.1

17.9
19.6

14.3
14.3

7.1

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ λίγο

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ απόλυτα

Έχω αρχίσει να αγοράζω προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας στη διάρκεια της 

κρίσης.

Έχω αρχίσει να αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στη διάρκεια της 
κρίσης.

.0

66.1

14.3

3.6

10.7

1.8

3.6

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Δεν γνωρίζω

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

Συμφωνώ απόλυτα

Έχω στραφεί σε υποκατάστατα 
προϊόντα στη διάρκεια της κρίσης.

Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα στη διάρκεια της κρίσης.



96 
 

 

5.1.3 Ιεράρχηση κριτηρίων επιλογής ελαιολάδου 

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις μας, περνάμε στο τμήμα όπου θα μελετήσουμε τη σειρά με την 

οποία εξετάζουν οι ερωτώμενοι ορισμένα  χαρακτηριστικά του ελαιολάδου κατά την αγοραστική 

διαδικασία.  

 Πίνακας 5.9  Σειρά κατάταξης χαρακτηριστικών ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία 

 

Τιμή Ποιότητα Συσκευασία 

Φήμη 

εταιρίας Επωνυμία 

Περιοχή 

προέλευσης 

1 26.8 60.7 3.6 5.4 .0 3.6 

2 26.8 32.1 7.1 19.6 10.7 3.6 

3 28.6 3.6 12.5 14.3 26.8 14.3 

4 4.1 .0 32.1 23.2 14.3 21.4 

5 2.5 .0 5.4 32.1 17.9 39.3 

6 1.7 3.6 39.3 5.4 30.4 17.9 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Μέση τιμή 2.5 1.57 4.46 3.73 4.3 4.43 

Τυπική 

απόκλιση 1.321 1.024 1.477 1.382 1.426 1.248 

Επικρατούσα 

τιμή 3 1 6 5 6 5 

Σύμφωνα με το Πίνακα 5.9 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων το πρώτο 

πράγμα που εξετάζει κατά την αγοραστική διαδικασία είναι η ποιότητα με ποσοστό 60.7%. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το χαρακτηριστικό αυτό έχει και τη μικρότερη διακύμανση 

από όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να πούμε πως η ποιότητα έχει σταθερά μεγάλη αξία για τα 

περισσότερα άτομα του δείγματος. 
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Στην αμέσως επόμενη θέση κατάταξης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου κατά την 

αγοραστική διαδικασία έρχεται η τιμή. Συνολικά το 53.6% του δείγματος απάντησε πως η τιμή 

βρίσκεται στα δύο πρώτα χαρακτηριστικά που εξετάζει στις αγορές του. Το γεγονός αυτό δείχνει 

πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα κριτήρια επιλογής προϊόντων των 

καταναλωτών.Σημαντικό ρόλο κατά την αγορά ελαιολάδου με μέση τιμή 3.73 και ποσοστό 

14.3% θεωρείται για το δείγμα η φήμη της εταιρίας καθώς είναι το τρίτο κατά σειρά 

χαρακτηριστικό που εξετάζεται από αυτό. 

Το επόμενο χαρακτηριστικό που το δείγμα εξετάζει κατά την αγορά ελαιολάδου με μέση 

τιμή 4.46 και ποσοστό 32.1% είναι όπως φαίνεται από το Πίνακα (αριθμός) είναι η συσκευασία. 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι το τέταρτο κατά σειρά χαρακτηριστικό που 

εξετάζει το δείγμα.Τα τελευταία χαρακτηριστικά που εξετάζει το δείγμα είναι η περιοχή 

προέλευσης και επωνυμία καθώς είναι το πέμπτο και έκτο χαρακτηριστικό αντίστοιχα με 

ποσοστά 39.3% και 30.4%.Όσον αφορά τη σειρά που εξετάζει το δείγμα τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία φαίνεται αναλυτικά στο 

παρακάτω  

Διάγραμμα 5.12 .Διάγραμμα 5.12 Σειρά που εξετάζετε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  

                                                                                                                                                              

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.12 το πρώτο πράγμα που εξετάζει το δείγμα από τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με το μεγαλύτερο ποσοστό 51.8% είναι η γεύση και ακολουθεί 

το χρώμα με 26.8% και τρίτο και τελευταίο η οσμή με ποσοστό 57.1%. Στη συνέχεια ζητήθηκε 

ΟΣΜΗ ΧΡΩΜΑ ΓΕΥΣΗ
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να απαντήσουν με ποια σειρά εξετάζουν αν είναι έξτρα παρθένο , βιολογικό ή ΠΟΠ ελαιόλαδο. 

Αναλυτικά οι απαντήσεις φαίνονται στο παρακάτω Διάγραμμα 5.13 . 

Διάγραμμα 5.13 Σειρά που εξετάζετε χαρακτηριστικά κατά την αγορά ελαιολάδου 

 

Το πρώτο χαρακτηριστικό που εξετάζουν οι καταναλωτές του δείγματος είναι το αν το 

ελαιόλαδο που αγοράζουν είναι  παρθένο σε ποσοστό 67.9% , πράγμα που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές νοιάζονται για την ποιότητα ελαιολάδου. 

Το επόμενο χαρακτηριστικό που εξετάζουν οι καταναλωτές είναι αν είναι ΠΟΠ σε ποσοστό 

60.7% και τέλος αν είναι βιολογικό ελαιόλαδο σε ποσοστό 48.2%, πράγμα που δείχνει πως τα 

βιολογικά προϊόντα δεν έχουν κερδίσει τους καταναλωτές ή δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια 

εν μέσω ύφεσης να αγοράσουν τέτοια προϊόντα.  

5.1.4 Στάση καταναλωτών απέναντι στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις μας, περνάμε στο τμήμα όπου θα μελετήσουμε τη στάση των 

ερωτώμενων ως προς το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Στο Πίνακα 5.10 συγκεκριμένα 

παρουσιάζεται ο βαθμός συμφωνίας τους με κάποιες προτάσεις που αφορούν αυτή τη κατηγορία 

ελαιολάδου. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι από το 1 ως το 7, με το 1 να σημαίνει 

«Διαφωνώ απολύτως» και 7 «Συμφωνώ απολύτως».  
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Στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε το αν οι ερωτώμενοι θεωρούν το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο πολύ υγιεινό, η πλειοψηφία (43.8%) δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ενώ και το 

υπόλοιπο δείγμα (91.8%) απάντησε θετικά.   

Πίνακας 5.10 Στάση καταναλωτών απέναντι στο παρθένο ελαιόλαδο 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

πολύ 

Διαφωνώ 

λίγο 

Δεν 

γνωρίζω 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μέση 

Τιμή 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο 

είναι πολύ 

υγιεινό. 

0 0 4.1 4.1 14.9 33.1 43.8 6.08 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο 

κάνει το 

φαγητό πολύ 

γευστικό. 

0 0 1.7 10.0 10.0 43.3 35.0 6.00 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο δεν 

παχαίνει. 

13.2 17.4 14.9 27.3 19.8 6.6 0.8 3.46 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο 

αυξάνει τη 

χοληστερίνη. 

8.3 20.7 12.4 25.6 22.3 6.3 4.1 3.69 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο δεν 

είναι καλό για 

28.1 25.6 18.2 16.5 4.1 5.8 1.7 2.67 
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Στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε το αν οι ερωτώμενοι θεωρούν το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο πολύ υγιεινό, η πλειοψηφία (43.8%) δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ενώ και το 

υπόλοιπο δείγμα (91.8%) απάντησε θετικά.   

Στην επόμενη ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο κάνει το φαγητό πολύ γευστικό, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (43.3%) απάντησε πως συμφωνεί πολύ, ενώ την ίδια θετική στάση είχαν 

και οι υπόλοιποι ερωτώμενοι σε μεγάλο ποσοστό (88.3%). 

Επόμενη ερώτηση που ζητήθηκε από το δείγμα να κρίνει ήταν ότι το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο δεν παχαίνει. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων (27.3%) δήλωσε πως δεν 

γνωρίζει ενώ μεγάλο ήταν και το ποσοστό αυτών που είχαν αρνητική στάση απέναντι στη 

πρόταση αυτή (45.5%).  

Επίσης οι ερωτώμενοι δήλωσαν άγνοια στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (25.6%), στην 

ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυξάνει τη χοληστερίνη. Σημαντικό ήταν το ποσοστό 

που εξέφρασε αρνητική γνώμη (41.4%) στη πρόταση ενώ δεν μπορούν να αγνοηθούν αυτοί που 

απάντησαν θετικά (32.7%). Γενικότερα οι απαντήσεις έδειξαν πως υπάρχει άγνοια και σύγχυση 

ως προς την ερώτηση αυτή. 

Στην επόμενη ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο δεν κάνει καλό στη καρδιά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (28.1%) διαφώνησε απόλυτα άρα πιστεύει ότι κάνει καλό ενώ την ίδια 

αρνητική στάση είχε γενικότερα το δείγμα (71.9%). 

Στην ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο δεν έχει προσμίξεις, πάλι μεγάλο ποσοστό των 

ερωτώμενων δήλωσε πως δεν γνωρίζει (27.7%), ενώ θετική άποψη για την πρόταση αυτή είχε 

ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (52.9%). 

τη καρδιά. 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο δεν 

έχει 

προσμίξεις. 

3.4 6.7 9.2 27.7 14.3 16.8 21.8 4.81 

Το έξτρα 

παρθένο 

ελαιόλαδο 

είναι σχετικά 

φθηνό. 

8.3 20.7 19.0 20.7 15.7 14.0 1.7 3.64 
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Τελειώνοντας την ανάλυση για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τελευταία ερώτηση που 

κλίθηκαν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν ήταν αν πιστεύουν αν το έξτρα παρθένο είναι σχετικά 

φθηνό. Σημαντικό ποσοστό του δείγματος δήλωσε πως δεν γνωρίζει (20.7%) ενώ θετική στάση 

είχε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (31.4%).  

Δικαιολογημένα μεγάλα ποσοστά αν συνυπολογίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος τους 

δείγματος περιλαμβάνει άτομα που έχουν δικής τους παραγωγής ελαιόλαδο άρα λογικό να 

θεωρούν χαμηλή την τιμή του ελαιολάδου και να μην γνωρίζουν τις τιμές της αγοράς. Αρνητική 

στάση στην ερώτηση κράτησε το 48%. 

5.1.5 Στάση καταναλωτών απέναντι στο βιολογικό ελαιόλαδο 

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις μας, περνάμε στο τμήμα όπου θα μελετήσουμε τη στάση των 

ερωτώμενων ως προς το βιολογικό ελαιόλαδο. Στο Πίνακα 5.11 συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο 

βαθμός συμφωνίας τους με κάποιες προτάσεις που αφορούν αυτή τη κατηγορία ελαιολάδου. Η 

κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι από το 1 ως το 7, με το 1 να σημαίνει «Διαφωνώ 

απολύτως» και 7 «Συμφωνώ απολύτως». 

Στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε το αν το βιολογικό ελαιόλαδο είναι φυσικό προϊόν, 

το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος απάντησε πως συμφωνεί πολύ (29.1%) ενώ την ίδια θετική 

στάση είχε η πλειοψηφία των ερωτώμενων (78.7%) 
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Πίνακας 5.11  Στάση καταναλωτών απέναντι στο βιολογικό ελαιόλαδο 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

πολύ 

Διαφωνώ 

λίγο 

Δεν 

γνωρίζω 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μέση 

Τιμή 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο είναι 

φυσικό προϊόν. 

4.3 4.3 2.6 10.3 20.5 29.1 29.1 5.42 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν έχει 

πρόσθετα. 

0.9 6.0 11.2 19.0 17.2 22.4 23.3 5.06 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν είναι 

υγιέστερο από 

συμβατικό ελαιόλαδο. 

17.1 28.2 17.9 17.9 4.3 12.0 2.6 3.10 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο είναι 

φιλικό με το 

περιβάλλον. 

0.9 3.4 4.3 17.9 23.1 25.6 24.8 5.35 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν είναι 

αγνό προϊόν. 

30.8 28.2 17.9 12.0 2.6 6.8 1.7 2.55 

Το βιολογικό 

ελαιόλαδο έχει 

υπολείμματα 

χημικών. 

35.0 16.2 16.2 17.9 5.1 8.5 0.9 2.71 

 

Η επόμενη ερώτηση, είχε να κάνει με το αν οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν έχει πρόσθετα. Οι απαντήσεις έδειξαν πως ένα αρκετά μεγάλο μέρος του 

δείγματος (22.4%) συμφώνησε πολύ ενώ θετική στάση είχε ένα επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό 

του δείγματος (62.9%). Επίσης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα μέρος του δείγματος (19%) 

που δήλωσε πως δεν γνωρίζει. 
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Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να απαντήσουν στο αν το βιολογικό ελαιόλαδο 

δεν είναι υγιέστερο από το συμβατικό. Η πλειοψηφία του δείγματος (28.2%) δήλωσε πως 

διαφωνεί πολύ ενώ την ίδια αρνητική στάση είχε και το υπόλοιπο δείγμα (63.2%). Και σε αυτήν 

την ερώτηση δεν μπορεί να αγνοηθεί το ποσοστό που δήλωσε πως δεν γνωρίζει (17.9%). 

Στην ερώτηση, αν το βιολογικό ελαιόλαδο είναι φιλικό με το περιβάλλον, η πλειοψηφία 

του δείγματος κράτησε θετική στάση (73.5%) ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό αρνητική (8.6%). 

Επόμενη ερώτηση που απάντησε το δείγμα ήταν αν θεωρούν πως το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν είναι αγνό προϊόν. Σ’ αυτή την ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτώμενων (30.8%) 

έδειξε πως διαφωνεί απόλυτα ενώ το ίδιο αρνητική στάση είχε και το υπόλοιπο δείγμα (76.9%). 

Τελευταία ερώτηση που απάντησε το δείγμα για το βιολογικό ελαιόλαδο, αφορούσε αν οι 

ερωτώμενοι πιστεύουν πως το βιολογικό ελαιόλαδο έχει υπολείμματα χημικών. Η συντριπτική 

πλειοψηφία διαφώνησε απόλυτα (35%) ενώ αρνητική στάση είχε γενικότερα το δείγμα στη 

πλειοψηφία του (67.4%). Σημαντικό ήταν επίσης το ποσοστό αυτών που δήλωσαν πως δεν 

γνωρίζουν (17.9%).   

5.2 Επαγωγικές αναλύσεις 

5.2.1 Μονόδρομη  Ανάλυση Διακύμανσης (One-Way ANOVA) 

Η ανάλυση διακύμανσης είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να συγκρίνουμε 

δειγματικούς μέσους και να δούμε αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συμπεράνουμε ότι οι 

μέσοι των αντίστοιχων πληθυσμιακών κατανομών διαφέρουν επίσης. 

Στη μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης συμμετέχει μια εξαρτημένη μεταβλητή (συνεχής 

πάντα) και ακριβώς μια ανεξάρτητη μεταβλητή (μη συνεχής πάντα, κατηγορική). Διαχωρίζουμε 

τη συνεχή μεταβλητή σε όσες κατηγορίες είναι χωρισμένη η κατηγορική μεταβλητή, 

υπολογίζουμε τους μέσους όρους και τη διακύμανση ανά κατηγορία και εντοπίζουμε μεταξύ 

ποιών κατηγοριών υπάρχει συσχέτιση. Αν η ANOVA βγει στατιστικά σημαντική, τότε ένα 

τουλάχιστον ζευγάρι επιδρά στη διακύμανση της συνεχούς μεταβλητής. Ο έλεγχος LSD 

παρουσιάζει μεταξύ ποιών κατηγοριών της διακριτής μεταβλητής εντοπίζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. 
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5.2.1.1 Ηλικιακές ομάδες-Από πού κυρίως προμηθεύεστε  ελαιόλαδο; 

Ξεκινήσαμε τις αναλύσεις ANOVA συνδυάζοντας τις ηλικιακές ομάδες των ερωτώμενων ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή  και με σταθερές μεταβλητές τις απαντήσεις στην ερώτηση από πού 

προμηθεύονται ελαιόλαδο όπου προέκυψαν σημαντικές διαφορές όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω Πίνακα 5.12 . Οι διαφορές αυτές βρέθηκαν μεταξύ των μέσων της ηλικιακής ομάδας 

18-25 και των δυο άλλων 26-33 και 34-58+. 

Πίνακας 5.12 Ηλικία- Από πού κυρίως προμηθεύεστε  ελαιόλαδο; 

ANOVA Από πού κυρίως προμηθεύεστε  ελαιόλαδο; 

 Λόγος F Sig 

Ηλικία 6.219 0.004 

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.14 το συντριπτικό ποσοστό της 

ηλικιακής ομάδας 18-25 αγοράζει ελαιόλαδο από τα σούπερ μάρκετ (62.1%) ενώ το υπόλοιπο 

μέρος της ηλικιακής ομάδας αυτής είναι από παραγωγούς (37.9%). Στον αντίποδα οι δύο άλλες 

ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται πιο διαλλακτικές καθώς αγοράζουν εκτός από σούπερ μάρκετ 

και παραγωγούς και από εκπτωτικά καταστήματα και αγροτικούς συνεταιρισμούς.   
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Διάγραμμα 5.14  Ηλικία-Από πού κυρίως προμηθεύεστε ελαιόλαδο 

 

5.2.1.2 Οικογενειακή κατάσταση- Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες 

ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

Σημαντικές διαφορές επίσης διαπιστώθηκαν όπως φαίνεται και στο Πίνακα 5.13 μεταξύ της 

οικογενειακής κατάστασης (ανεξάρτητη μεταβλητή) και της ερώτησης «Αγοράζετε μικρότερες 

ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια;»  οι απαντήσεις της οποίας αποτελούν τις σταθερές 

μεταβλητές. Οι διαφορές παρουσιάστηκαν μεταξύ των μέσων αυτών που δήλωσαν έγγαμοι 

χωρίς παιδιά με αυτούς που δήλωσαν έγγαμοι με παιδιά και τους άγαμους. 

 

 

 

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

18-25

26-33

34-58+

18-25 26-33 34-58+

Σούπερ μάρκετ 62.1% 15.4% 18.8%

Εκπτωτικά καταστήματα .0% 15.4% 18.8%

Παραγωγούς 37.9% 69.2% 43.8%

Αγροτικούς 
συναιτερισμούς

.0% .0% 18.8%

Από που κυρίως προμηθεύεστε 
ελαιόλαδο;
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Πίνακας 5.13  Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

ANOVA Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία 

χρόνια; 

 Λόγος F Sig 

Οικογενειακή κατάσταση 6.749 0.002 

 

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.15 οι έγγαμοι χωρίς παιδιά απάντησαν πως 

μείωσαν την κατανάλωση ελαιολάδου στο σύνολό τους (100%) τα τελευταία χρόνια ενώ μόλις 

το 15.4% των έγγαμων με παιδιά και το 20.5% των άγαμων ασπάστηκαν την άποψη αυτή. 

Διάγραμμα 5.15  Οικ. Κατάσταση-Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

 

 

5.2.1.3 Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου- Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες 

ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

Σημαντικές διαφορές επίσης διαπιστώθηκαν με τις απαντήσεις που δόθηκαν όσον αφορά την 

ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου και την ερώτηση «Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες 

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Έγγαμος χωρίς παιδιά

Έγγαμος με παιδιά

Άγαμος

Έγγαμος χωρίς παιδιά Έγγαμος με παιδιά Άγαμος

Ναι 100.0% 15.4% 20.5%

Οχι .0% 7.7% 23.1%

Το ίδιο .0% 76.9% 56.4%

Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες 
ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια;
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ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια;». Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν φαίνονται στο παρακάτω 

Πίνακα 5.14 και συγκεκριμένα μεταξύ των μέσων αυτών που θεωρούν τους εαυτούς τους 

κανονικούς καταναλωτές και αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς καταναλωτές πάνω του μέσου 

όρου. 

Πίνακας 5.14 Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια; 

ANOVA Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία 

χρόνια; 

 Λόγος F Sig 

Ετήσια κατανάλωση 

ελαιολάδου 

4.522 0.015 

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.16 οι καταναλωτές κάτω του 

μέσου όρου δήλωσαν σε ποσοστό 62.5% πως αγοράζουν μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα 

τελευταία χρόνια ενώ οι κανονικοί καταναλωτές μόλις το 13.3%. Από την άλλη πλευρά οι 

κανονικοί καταναλωτές απάντησαν πως αγοράζουν τις ίδιες ποσότητες ελαιολάδου σε ποσοστό 

70% ενώ αυτοί κάτω του μέσου όρου μόλις σε ποσοστό 25%. 

Διάγραμμα 5.16 Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου-Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια;

 

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Πάνω από μέσω όρο

Κανονική κατανάλωση

Κάτω από μέσω όρο

Πάνω από μέσω όρο Κανονική κατανάλωση Κάτω από μέσω όρο

Ναι 27.8% 13.3% 62.5%

Οχι 22.2% 16.7% 12.5%

Το ίδιο 50.0% 70.0% 25.0%

Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες 
ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια;
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5.2.2 Kruskal-Wallis test 

To Kruskal-Wallis test είναι η μη παραμετρική εκδοχή της ανάλυσης διακύμανσης. Ελέγχει τη 

μηδενική υπόθεση ότι k ανεξάρτητα δείγματα δεν διαφέρουν ως προς τη σειρά κατάταξης του 

μέσου για τη μεταβλητή (εξαρτημένη) που εξετάζεται. Υπολογίζεται με βάση τα αθροίσματα 

των κατατάξεων για τις ομάδες του δείγματος. Στις αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε, 

προέκυψαν στατιστικώς σημαντικά στοιχειά σε ορισμένους συνδυασμούς ερωτήσεων οι οποίοι 

παρουσιάζονται παρακάτω.   

5.2.2.1 Ηλικία - Με ποια σειρά εξετάζετε τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία; 

Πραγματοποιήσαμε αναλύσεις χρησιμοποιώντας το Kruskal-Wallis test συνδυάζοντας τις 

ηλικιακές ομάδες ως ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτημένες τις μεταβλητές γεύση και  

χρώμα. 

Πίνακας 5.15 Ηλικία- Σειρά που εξετάζετε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κατά αγοραστική διαδικασία 

Kruskal-Wallis Ηλικία 

 Chi-Square Sig 

Χρώμα 7.013 0.03 

Γεύση 6.623 0.036 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσίασε η σειρά που εξετάζουν οι ερωτώμενοι το χρώμα 

και τη γεύση του ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία ανάλογα με την ηλικία τους όπως 

φαίνεται στο Πίνακα 5.15 . 
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Διάγραμμα 5.17  Διάγραμμα μέσων ηλικίας-Σειρά που εξετάζουν Χρώμα κατά την αγοραστική διαδικασία 

 

Διάγραμμα 5.18  Διάγραμμα μέσων ηλικίας-Σειρά που εξετάζουν Γεύση κατά την αγοραστική διαδικασία

 

Στα Διαγράμματα 5.17 και 5.18 παρατηρούμε πως όσο αφορά στο χαρακτηριστικό «ηλικία» 

οι ερωτώμενοι δίνουν μεγαλύτεροι βαρύτητα στο χρώμα του ελαιολάδου κατά την αγορά του 

ενώ οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες 18-25 και 26-33 δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη γεύση 

του ελαιολάδου. 

5.2.2.2 Ηλικία-Έχω αλλάξει επωνυμία στην διάρκεια της κρίσης 

Στατιστικώς σημαντικά στοιχεία, επίσης σημειώθηκαν όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες και το 

αν έχουν αλλάξει επωνυμία ελαιολάδου στη διάρκεια της κρίσης όπως πράγματι φαίνεται στο 

παρακάτω Πίνακα 5.16 . 

 

 

 

 

2.26

2.23

1.56

.00

.50

1.00

1.50

2.00

2.50

18-25 26-33 34-58+

1.33

1.62

1.75

.00

.50

1.00

1.50

2.00

18-25 26-33 34-58+
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Πίνακας 5.16 Ηλικία – Έχω αλλάξει επωνυμία κατά τη διάρκεια της κρίσης 

Kruskal-Wallis Ηλικία 

 Chi-Square Sig 

Έχω αλλάξει επωνυμία κατά 

την διάρκεια της κρίσης. 

6.134 0.047 

 

Πράγματι, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.19 η ηλικιακή ομάδα 26-33 δείχνει να 

έχει μια πιο αρνητική στάση από τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες όσο αφορά το αν έχουν αλλάξει 

επωνυμία κατά την διάρκεια της κρίσης. 

Διάγραμμα 5.19  Διάγραμμα μέσων ηλικίας- Έχω αλλάξει επωνυμία στη διάρκεια της κρίσης

 

 

5.2.2.3 Ηλικία-Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα στη διάρκεια της 

κρίσης 

Τελευταία ανάλυση που έδωσε στατιστικώς σημαντικά στοιχεία όσο αφορά το χαρακτηριστικό 

«ηλικία» και την ερώτηση «Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα στη διάρκεια της κρίσης». 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δείχνονται στο παρακάτω Πίνακα 5.17 .  
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Πίνακας 5.17 Ηλικία – Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα κατά τη διάρκεια της κρίσης 

Kruskal-Wallis Ηλικία 

 Chi-Square Sig 

Έχω στραφεί σε 

υποκατάστατα προϊόντα κατά 

την κρίση. 

6.375 0.041 

 

Ειδικότερα όπως φαίνεται Διάγραμμα 5.20 η ηλικιακή ομάδα 26-33 είχε πιο αρνητική 

στάση από τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες στην ερώτηση αν έχετε στραφεί σε υποκατάστατα 

προϊόντα κατά την διάρκεια της κρίσης, καθώς επίσης και η ηλικιακή ομάδα 18-25 από την 24-

58+. 

Διάγραμμα 5.20 Διάγραμμα μέσων ηλικίας- Έχω στραφεί σε υποκατάστατα κατά τη κρίση 

 

5.2.2.4 Μηνιαίο εισόδημα - Με ποια σειρά εξετάζετε ορισμένα 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία; 

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε αναλύσεις χρησιμοποιώντας το Kruskal-Wallis test 

συνδυάζοντας τα μηνιαία εισοδήματα των ερωτώμενων ως ανεξάρτητες μεταβλητές και 

εξαρτημένες τις μεταβλητές «Αν είναι παρθένο ελαιόλαδο» και «Αν είναι ΠΟΠ». Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα 5.18 . 
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Πίνακας 5.18  Μηνιαίο εισόδημα- Σειρά που εξετάζετε ορισμένα χαρακτηριστικά κατά την αγοραστική διαδικασία 

Kruskal-Wallis Μηνιαίο εισόδημα 

 Chi-Square Sig 

Παρθένο ελαιόλαδο 9.513 0.023 

ΠΟΠ 8.255 0.041 

 

Προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές όσο αφορά τη σειρά που εξετάζουν οι 

ερωτώμενοι αν το ελαιόλαδο που αγοράζουν είναι παρθένο ή ΠΟΠ ανάλογα με το μηνιαίο 

εισόδημα τους. Αναλυτικά οι διαφορές αυτές φαίνονται στα παρακάτω Διαγράμματα  5.21 και 

5.22 . 

Διάγραμμα 5.21 Διάγραμμα μέσων μηνιαίου εισοδήματος-Παρθένο ελαιόλαδο 
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Διάγραμμα 5.22 Διάγραμμα μέσων μηνιαίου εισοδήματος-ΠΟΠ 

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.21 τα άτομα με μηνιαίο εισόδημα 501-1000€ δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα για το ελαιόλαδο που αγοράζουν είναι αν είναι παρθένο σε σχέση με τα 

άλλα εισοδήματα καθώς είναι και το πρώτο πράγμα που εξετάζουν κατά την αγορά. Από την 

άλλη αυτοί με εισόδημα κάτω των 500€ το μήνα δίνουν μεγαλύτερη σημασία αν το ελαιόλαδο 

που αγοράζουν είναι ΠΟΠ σε σχέση με τις άλλες εισοδηματικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν 

ξεκάθαρη τάση. (Διάγραμμα 5.22) 

5.2.2.5 Μηνιαίο εισόδημα – Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι σχετικά φθηνό 

Τελειώνοντας τις αναλύσεις για το μηνιαίο εισόδημα προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των εισοδημάτων και των μέσων των απαντήσεων που έδωσαν στην πρόταση «Το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο είναι σχετικά φθηνό». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στο 

παρακάτω Πίνακα 5.19 . 
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Πίνακας 5.19 Μηνιαίο εισόδημα- Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι σχετικά φθηνό 

Kruskal-Wallis Μηνιαίο εισόδημα 

 Chi-Square Sig 

Το έξτρα παρθένο είναι 

σχετικά φθηνό 

8.328 0.04 

 

Ειδικότερα όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.23 οι ερωτώμενοι με εισοδήματα 501-1000€ 

έχουν μια  πιο αρνητική στάση απέναντι στη πρόταση «Το έξτρα παρθένο είναι σχετικά φθηνό» 

από τους ερωτώμενους με διαφορετικά εισοδήματα που είχαν λιγότερο αρνητική στάση.  

Διάγραμμα 5.23 Διάγραμμα μέσων μηνιαίου εισοδήματος-Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι σχετικά φθηνό 

 

5.2.2.6 Οικογενειακή κατάσταση-Το βιολογικό ελαιόλαδο δεν είναι αγνό 

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις μας με το Kruskal-Wallis test χρησιμοποιήσαμε σαν ανεξάρτητη 

μεταβλητή την οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων και σαν ανεξάρτητη τη στάση τους 

απέναντι στη πρόταση «Το βιολογικό ελαιόλαδο δεν είναι αγνό» οι οποίες μας έδωσαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη πρώτη πρόταση και την οικογενειακή κατάσταση 

δίνονται στο παρακάτω Πίνακα 5.20 . 
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Πίνακας 5.20 Οικογενειακή κατάσταση-Το βιολογικό ελαιόλαδο δεν είναι αγνό 

Kruskal-Wallis Οικογενειακή κατάσταση 

 Chi-Square Sig 

Το βιολογικό ελαιόλαδο δεν 

είναι αγνό 

7.669 0.022 

 

Πιο συγκεκριμένα όπως γίνεται αντιληπτό από το Διάγραμμα 5.23 οι κατηγορία 

«Έγγαμος με παιδιά» εξέφρασε πιο αρνητική στάση απέναντι στη πρόταση αυτή από τις δύο 

άλλες κατηγορίες. Αντίθετα  τη λιγότερο αρνητική στάση την εξέφρασαν οι «Έγγαμοι χωρίς 

παιδιά» 

Διάγραμμα 5.23 Διάγραμμα μέσων οικογενειακής κατάστασης-Το βιολογικό ελαιόλαδο δεν είναι αγνό 

 

5.2.2.7 Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου-Σειρά που εξετάζετε τα χαρακτηριστικά του 

ελαιολάδου κατά την αγοραστική διαδικασία 

Τελειώνοντας τις αναλύσεις μας χρησιμοποιήσαμε σαν ανεξάρτητη μεταβλητή την ετήσια 

κατανάλωση ελαιολάδου και ως εξαρτημένη την στάση τους απέναντι στη πρόταση «Έχω 

αρχίσει να αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά την κρίση»  και προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα που φαίνονται στο παρακάτω Πίνακα 5.21 . 
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Πίνακας 5.21 Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου-Έχω αρχίσει να αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά τη κρίση 

Kruskal-Wallis Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου 

 Chi-Square Sig 

Έχω αρχίσει να αγοράζω 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

κατά τη κρίση 

6.791 0.034 

Ειδικότερα όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.24 αυτοί που δήλωσαν πως θεωρούν 

τους εαυτούς τους κανονικούς καταναλωτές εμφανίστηκαν αρνητικοί στη πρόταση αυτή σε 

σχέση με τους καταναλωτές πάνω και κάτω του μέσου όρου που αντίθετα είχαν θέτική στάση 

απέναντι στη πρόταση αυτή. 

Διάγραμμα 5.24 Διάγραμμα μέσων ετήσιας κατανάλωσης-Έχω στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στη παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από τις 

αναλύσεις των δεδομένων που συλλέξαμε από την αποστολή ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική 

μορφή. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν καταναλωτές ελαιολάδου, τις καταναλωτικές τους 

συνήθειες πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης και τη στάση τους απέναντι στο παρθένο και το 

βιολογικό ελαιόλαδο. 
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Από το σύνολο του δείγματος το 47.9% απάντησε πως αγοράζει ελαιόλαδο ενώ το 48.8% 

δήλωσε πως έχει δικής του παραγωγής ελαιόλαδο. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν πως δεν 

αγοράζουν ήταν μόλις το 3.3%. 

Το 82% του δείγματος δήλωσε πως αγοράζει κυρίως ελαιόλαδο σε σχέση με άλλους 

τύπους λαδιών. Μάλιστα το 79.3% καταναλώνει ελαιόλαδο καθημερινά ενώ το 20.7% 3-4 φορές 

την εβδομάδα.   

Όσο αφορά το μέρος που προμηθεύονται ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) 

δήλωσε πως αγοράζει απευθείας από παραγωγούς, γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη που 

έχει προς αυτούς. Ακολούθησαν με ποσοστό 40% στις προτιμήσεις των καταναλωτών τα σούπερ 

μάρκετ, ποσοστό αναμενόμενο αν αναλογιστούμε πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

αποτελείται από φοιτητές και άτομα μικρότερης ηλικίας. Τέλος ακολούθησαν τα εκπτωτικά 

καταστήματα (9%) και οι συνεταιρισμοί (5%) μέρη που προτιμούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος απάντησε πως προτιμά να αγοράζει ελαιόλαδο σε 

μεγάλες συσκευασίες καθώς το 41% δήλωσε πως προτιμά να αγοράζει μεγαλύτερες ποσότητες 

σε τενεκέ ενώ ακολούθησε με ποσοστό 21% η συσκευασία των 5 λίτρων. Οι συσκευασίες του 1 

λίτρου, 2 λίτρων και 3 λίτρων ακολούθησαν με ποσοστά 19%, 13%, 3% αντίστοιχα. 

Όσο αφορά το σετ των ερωτήσεων για τις καταναλωτικές συνήθειες των ερωτώμενων 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης το 57% δήλωσε πως αγοράζει τις ίδιες ποσότητες 

ελαιολάδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ενώ μόλις το 25% αγοράζει μικρότερες 

ποσότητες, γεγονός που δείχνει πως οι καταναλωτές παρόλη τη μείωση της αγοραστικής τους 

δύναμης δεν έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες για αγορά ελαιολάδου. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως οι έγγαμοι χωρίς παιδία μείωσαν ήταν αυτοί που δήλωσαν 

πως έχουν μειώσει την κατανάλωση ελαιολάδου κατά την κρίση στο σύνολό τους ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό των έγγαμων με παιδιά και των άγαμων δήλωσαν σε ποσοστά 76.9% και 

56.4% πως καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες ελαιολάδου.  

Επίσης, οι καταναλωτές ελαιολάδου κάτω του μέσου όρου απάντησαν σε ποσοστό 

62.5% πως έχουν μειώσει την κατανάλωση ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια ενώ οι κανονικοί 

καταναλωτές και οι καταναλωτές πάνω του μέσου όρου δήλωσαν πως καταναλώνουν τις ίδιες 

ποσότητες ελαιολάδου κατά τη διάρκεια τη κρίσης σε ποσοστό 70% και 50%. 
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Αρνητική στάση των ερωτώμενων (80.4%) διαπιστώθηκε στην πρόταση «Έχω στραφεί 

σε υποκατάστατα προϊόντα κατά την διάρκεια της κρίσης», γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι 

καταναλωτές δεν θυσιάζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου έναντι των άλλων λαδιών παρά τις 

αλλαγές έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην οικονομική τους δυνατότητα. 

Επίσης, από την επαγωγική ανάλυση για την ίδια ερώτηση προέκυψε πως οι ερωτώμενοι 

ηλικίας 34-58+ εμφανίστηκαν περισσότερο θετική στη παραπάνω πρόταση σε σχέση με τους 

μικρότερους  σε ηλικία που εμφανίστηκαν περισσότερο αρνητικοί.   

Το παραπάνω συμπέρασμα γίνεται ακόμη πιο σαφές από τις απαντήσεις του δείγματος 

στην ερώτηση ποιά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου εξετάζουν πρώτα κατά την αγοραστική 

διαδικασία όπου σε ποσοστό 60.7% κατέταξαν ως σημαντικότερο χαρακτηριστικό την ποιότητα 

του ελαιολάδου ενώ ακολούθησε ως δεύτερο χαρακτηριστικό η τιμή με ποσοστό 26.8%.  

 Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι ιεράρχησαν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 

ελαιολάδου (οσμή, γεύση, χρώμα) που δίνουν μεγαλύτεροι σημασία κατά την αγοραστική 

διαδικασία. Στην ιεράρχηση αυτή οι καταναλωτές κατέταξαν σε πρώτο με ποσοστό 51.8% τη 

γεύση, δεύτερο με ποσοστό 26.8% το χρώμα και τρίτο με ποσοστό 57.1% την οσμή. 

Για την ίδια ερώτηση από την επαγωγική ανάλυση προέκυψε πως οι ερωτώμενοι που 

άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 34-58+ δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο χρώμα έναντι των άλλων 

δύο χαρακτηριστικών ενώ αυτοί που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18-25 και 26-33 δίνουν 

μεγαλύτεροι σημασία στη γεύση. 

Επίσης ζητήθηκε οι ερωτώμενοι να δηλώσουν τη σειρά που εξετάζουν αν το ελαιόλαδο 

που αγοράζουν είναι παρθένο, αν είναι ΠΟΠ και αν είναι βιολογικής παραγωγής. Από την 

ιεράρχηση προέκυψε πως οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε ποσοστό 67.9% αν 

είναι παρθένο καθώς το κατέταξαν πρώτο. Δεύτερο με ποσοστό 60.7% εξετάζουν αν είναι ΠΟΠ 

και τρίτο με ποσοστό 48.2% αν είναι βιολογικό.  

Στο τελευταίο σετ των ερωτήσεων ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να εκφράσουν την 

άποψη τους απέναντι σε ορισμένες προτάσεις που αφορούσαν αρχικά το παρθένο ελαιόλαδο και 

έπειτα το βιολογικό ελαιόλαδο. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι από το 1 ως το 7, με το 1 

να σημαίνει «Διαφωνώ απολύτως» και 7 «Συμφωνώ απολύτως». 

Στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε το αν οι ερωτώμενοι θεωρούν το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο πολύ υγιεινό, η πλειοψηφία (43.8%) δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ενώ και το 

υπόλοιπο δείγμα (91.8%) απάντησε θετικά.   
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Στην επόμενη ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο κάνει το φαγητό πολύ γευστικό, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (43.3%) απάντησε πως συμφωνεί πολύ, ενώ την ίδια θετική στάση είχαν 

και οι υπόλοιποι ερωτώμενοι σε μεγάλο ποσοστό (88.3%). 

Επόμενη ερώτηση που ζητήθηκε από το δείγμα να κρίνει ήταν ότι το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο δεν παχαίνει. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων (27.3%) δήλωσε πως δεν 

γνωρίζει ενώ μεγάλο ήταν και το ποσοστό αυτών που είχαν αρνητική στάση απέναντι στη 

πρόταση αυτή (45.5%).  

Επίσης οι ερωτώμενοι δήλωσαν άγνοια στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (25.6%), στην 

ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυξάνει τη χοληστερίνη. Σημαντικό ήταν το ποσοστό 

που εξέφρασε αρνητική γνώμη (41.4%) στη πρόταση ενώ δεν μπορούν να αγνοηθούν αυτοί που 

απάντησαν θετικά (32.7%). Γενικότερα οι απαντήσεις έδειξαν πως υπάρχει άγνοια και σύγχυση 

ως προς την ερώτηση αυτή. 

Στην επόμενη ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο δεν κάνει καλό στη καρδιά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (28.1%) διαφώνησε απόλυτα άρα πιστεύει ότι κάνει καλό ενώ την ίδια 

αρνητική στάση είχε γενικότερα το δείγμα (71.9%). 

Στην ερώτηση, αν το έξτρα παρθένο δεν έχει προσμίξεις, πάλι μεγάλο ποσοστό των 

ερωτώμενων δήλωσε πως δεν γνωρίζει (27.7%), ενώ θετική άποψη για την πρόταση αυτή είχε 

ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (52.9%). 

Τελειώνοντας την ανάλυση για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τελευταία ερώτηση που 

κλίθηκαν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν ήταν αν πιστεύουν αν το έξτρα παρθένο είναι σχετικά 

φθηνό. Σημαντικό ποσοστό του δείγματος δήλωσε πως δεν γνωρίζει (20.7%) ενώ θετική στάση 

είχε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (31.4%).  

Δικαιολογημένα μεγάλα ποσοστά αν συνυπολογίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος τους 

δείγματος περιλαμβάνει άτομα που έχουν δικής τους παραγωγής ελαιόλαδο άρα λογικό να 

θεωρούν χαμηλή την τιμή του ελαιολάδου και να μην γνωρίζουν τις τιμές της αγοράς. Αρνητική 

στάση στην ερώτηση κράτησε το 48%. 

Στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε το αν το βιολογικό ελαιόλαδο είναι φυσικό προϊόν, 

το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος απάντησε πως συμφωνεί πολύ (29.1%) ενώ την ίδια θετική 

στάση είχε η πλειοψηφία των ερωτώμενων (78.7%) 

Η επόμενη ερώτηση, είχε να κάνει με το αν οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν έχει πρόσθετα. Οι απαντήσεις έδειξαν πως ένα αρκετά μεγάλο μέρος του 
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δείγματος (22.4%) συμφώνησε πολύ ενώ θετική στάση είχε ένα επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό 

του δείγματος (62.9%). Επίσης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα μέρος του δείγματος (19%) 

που δήλωσε πως δεν γνωρίζει. 

Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να απαντήσουν στο αν το βιολογικό ελαιόλαδο 

δεν είναι υγιέστερο από το συμβατικό. Η πλειοψηφία του δείγματος (28.2%) δήλωσε πως 

διαφωνεί πολύ ενώ την ίδια αρνητική στάση είχε και το υπόλοιπο δείγμα (63.2%). Και σε αυτήν 

την ερώτηση δεν μπορεί να αγνοηθεί το ποσοστό που δήλωσε πως δεν γνωρίζει (17.9%). 

Στην ερώτηση, αν το βιολογικό ελαιόλαδο είναι φιλικό με το περιβάλλον, η πλειοψηφία 

του δείγματος κράτησε θετική στάση (73.5%) ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό αρνητική (8.6%). 

Επόμενη ερώτηση που απάντησε το δείγμα ήταν αν θεωρούν πως το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν είναι αγνό προϊόν. Σ’ αυτή την ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτώμενων (30.8%) 

έδειξε πως διαφωνεί απόλυτα ενώ το ίδιο αρνητική στάση είχε και το υπόλοιπο δείγμα (76.9%). 

Τελευταία ερώτηση που απάντησε το δείγμα για το βιολογικό ελαιόλαδο, αφορούσε αν 

οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως το βιολογικό ελαιόλαδο έχει υπολείμματα χημικών. Η συντριπτική 

πλειοψηφία διαφώνησε απόλυτα (35%) ενώ αρνητική στάση είχε γενικότερα το δείγμα στη 

πλειοψηφία του (67.4%). Σημαντικό ήταν επίσης το ποσοστό αυτών που δήλωσαν πως δεν 

γνωρίζουν (17.9%). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

I. Υπόδειγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και 

Ελεγκτική 

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε, 

Στο πλαίσιο  των ερευνητικών  αναγκών  για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ζητείται  η συμβολή σας με 

την ανταπόκρισή  σας στην παρούσα έρευνα. 

Είναι ιδιαιτέρως καθοριστική η συμβολή σας στην παρούσα έρευνα  με τη συμπλήρωση του συνημμένου 

ερωτηματολογίου που διαρκεί λίγα λεπτά. 

Τα στοιχεία  θα  χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά  και μόνο  για τις ερευνητικές  ανάγκες  της πτυχιακής. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση,  μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

  

Πέτρος Α . Κατσάς Ιωάννης 

Παπαναστασίου 

Καθηγητής  
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

1. Τι τύπο λαδιού χρησιμοποιείται κυρίως ; (μέχρι 2 επιλογές) 

 Παρθένο ελαιόλαδο 

 Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο 

 Ηλιέλαιο 

 Σογιέλαιο 

 Αραβοσιτέλαιο 

 Μαργαρίνη 

 

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τα παραπάνω λάδια; 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3-4 ΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1-2 ΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΕ 

15 

ΜΕΡΕΣ 

ΚΑΘΕ 

ΜΗΝΑ 

Παρθένο 

ελαιόλαδο 
     

 

Ραφιναρισμένο 

ελαιόλαδο 

 

     

 

Ηλιέλαιο 

 

     

 

Σογιέλαιο 

 

     

 

Αραβοσιτέλαιο 
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Μαργαρίνη 

 

     

 

 

3. Αγοράζετε ελαιόλαδο; 

 Nαι 

 Όχι 

 Έχω δικής μου παραγωγής 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απαντήσατε «Έχω δικής μου παραγωγής» στην παραπάνω 

ερώτηση  προχωράτε στην ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου 

 

4. Ποια συσκευασία ελαιολάδου προτιμάτε; 

 0.25 λίτρων 

 0.5 λίτρων 

 0.75 λίτρων 

 1 λίτρου 

 2 λίτρων 

 3 λίτρων 

 5 λίτρων 

 Αγοράζω μεγάλη ποσότητα σε τενεκέ 

 

 

5. Τι υλικό συσκευασίας προτιμάτε; 

 Αλουμίνιο 

 Πλαστικό μπουκάλι 

 Γυάλινο μπουκάλι 

 Αγοράζω μεγάλη ποσότητα σε τενεκέ 
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6. Ποιες ετικέτες προϊόντων χρησιμοποιείτε συχνότερα; 

 Μινέρβα 

 Ελαΐς 

 Άλτις 

 Λατζιμας 

 Λυράκη 

 Ιδιωτικής ετικέτας 

 Αγοράζω απευθείας από παραγωγό  

 

 

7. Από πού κυρίως προμηθεύεστε ελαιόλαδο; 

 Σουπερ μάρκετ 

 Μίνι μάρκετ 

 Εκπτωτικά καταστήματα 

 Παραγωγούς 

 Συνεταιρισμούς 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αγοράζετε μεγάλη ποσότητα σε τενεκέ  προχωράτε στην 

ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου 

 

 

8. Τι σας επηρεάζει περισσότερο στην επιλογή επωνυμίας στην αγορά από ένα κατάστημα; 

 Τιμή προϊόντος 

 Διαφήμιση εντός του καταστήματος 

 Έκπτωση στη τιμή 

 Η συνήθεια/πιστότητα μου σε ένα προϊόν 
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9. Ιεραρχήστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά ως προς τη σημαντικότητα τους στην αγορά 

ελαιολάδου. ( Σημειώστε το 1 στο πιο σημαντικό και 6 στο λιγότερο σημαντικό) 

 

Τιμή  

Ποιότητα  

Συσκευασία  

Φήμη εταιρίας παραγωγής  

Επωνυμία  

Περιοχή προέλευσης  

 

10. Ιεραρχήστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θεωρείτε 

σημαντικότερα κατά την αγορά ελαιολάδου. 

 

Οσμή  

Χρώμα  

Γεύση  

 

11. Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία που θεωρείτε σημαντικότερα κατά την αγορά 

ελαιολάδου. 

 

Αν είναι έξτρα παρθένο  

Αν είναι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)  

Αν είναι βιολογικής καλλιέργειας  

 

 

12. Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια ; 

 Nαι 

 Όχι 

 Το ίδιο 
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13.  Σημειώστε τον αριθμό στην κάθε πρόταση αναλόγως αν συμφωνείτε η διαφωνείτε με τις 

παρακάτω φράσεις που αφορούν την κατανάλωση ελαιολάδου εν μέσω οικονομικής 

κρίσης.(κυκλώνοντας τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήματα σας). 

 

Διαφωνώ 

απολύτως 

 Συμφωνώ 

απολύτως 

Έχω αλλάξει επωνυμία στη διάρκεια της κρίσης 1 2 3 4 5 6 7 

Έχω αρχίσει να αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 1 2 3 4 5 6 7 

Έχω στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14. Σημειώστε τον αριθμό στην κάθε πρόταση αναλόγως αν συμφωνείτε η διαφωνείτε με τις 

παρακάτω φράσεις για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (κυκλώνοντας τον αριθμό που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήματα σας). 

 

Διαφωνώ 

απολύτως 

 Συμφωνώ 

απολύτως 

Είναι πολύ υγιεινό 1 2 3 4 5 6 7 

Κάνει το φαγητό πολύ γευστικό 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν παχαίνει 1 2 3 4 5 6 7 

Αυξάνει τη χοληστερίνη 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν είναι καλό για τη καρδιά 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν έχει προσμίξεις 1 2 3 4 5 6 7 

Είναι σχετικά φθηνό 1 2 3 4 5 6 7 
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15. Σημειώστε τον αριθμό στην κάθε πρόταση αναλόγως αν συμφωνείτε η διαφωνείτε με τις 

παρακάτω φράσεις για το βιολογικό ελαιόλαδο. (κυκλώνοντας τον αριθμό που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήματα σας) 

 

Διαφωνώ 

απολύτως 

 Συμφωνώ 

απολύτως 

Είναι φυσικό προϊόν 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν είναι υγιέστερο από συμβατικό ελαιόλαδο 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν έχει πρόσθετα 1 2 3 4 5 6 7 

Φιλικό με το περιβάλλον 1 2 3 4 5 6 7 

Δεν είναι αγνό προϊόν 1 2 3 4 5 6 7 

Έχει υπολείμματα χημικών 1 2 3 4 5 6 7 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

 

2. Ηλικία 

 18-25 

 26-33 

 34-41 

 42-49 

 50-57 

 58 και άνω 

 

 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Πρωτοβάθμια 

 Δευτεροβάθμια 

 Τριτοβάθμια 

 

 

4. Από άποψη ετήσιας κατανάλωσης ελαιολάδου πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας; 

 Πάνω από το μέσο όρο 

 Κανονική κατανάλωση 

 Κάτω του μέσου όρου 
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5. Μηνιαίο εισόδημα 

 <500€ 

 501€ - 1000€ 

 1001€ - 1500€ 

  1501€ - 2000 € 

 2000€ και άνω 

 

 

6. Επάγγελμα 

 Μισθωτός 

 Εργάτης 

 Φοιτητής 

 Αγρότης 

 Ελεύθερος επαγγελματίας 

 Δημόσιος υπάλληλος 

 Άνεργος  

 

 

7. Οικογενειακή κατάσταση 

 Έγγαμος χωρίς παιδιά 

 Έγγαμος με παιδιά 

 Άγαμος 

 Διαζευγμένος 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ! 


