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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στη μελέτη και 

στην αποκωδικοποίηση της ολοένα και αυξανόμενης τάσης των καταναλωτών να αγοράζουν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναδεικνύοντας μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις τους για τη σχέση τιμής και ποιότητας, ορισμένα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και κάποιους συναισθηματικούς παράγοντες, όπως η προσήλωση στο 

κατάστημα, η ανοχή στο ρίσκο και οι προσφορές. Ωστόσο, η σημαντικά χαμηλότερη τιμή 

των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δημιούργησε αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητά τους, 

καθώς στο μυαλό του καταναλωτή η χαμηλότερη τιμή συνδέθηκε με την χαμηλότερη 

ποιότητα. Παρόλα αυτά, σταδιακά οι επιχειρήσεις άρχισαν να βελτιώνουν την ποιότητα των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επενδύοντας στην καινοτομία και στην ενημέρωση του κοινού, 

και έτσι έπαψαν να αποτελούν τη φθηνότερη εκδοχή των επώνυμων προϊόντων.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις προτιμήσεις των ελλήνων 

καταναλωτών που επισκέπτονται σουπερμάρκετ της Βορείου Ελλάδος σχετικά με τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναδεικνύοντας τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές τους και να προσδιορίσει αν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το 

κατάστημα σχετίζεται με τους ανωτέρω παράγοντες και με την κατηγορία στην οποία ανήκει 

το προϊόν. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας συγκεντρώσαμε 609 ερωτηματολόγια μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι έλληνες καταναλωτές 

που επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζονται από την οικονομική τιμή, την καλή 

ποιότητα, την εμπιστοσύνη στον λιανέμπορο και τη μεγάλη ποικιλία, ενώ για να γίνουν 

ελκυστικότερα στους καταναλωτές τα προϊόντα αυτά είναι σημαντικό να βελτιωθούν 

περαιτέρω η τιμή, η ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων αυτών. Παράλληλα, είναι 

ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα χαρτικά και τους χυμούς 

και αναψυκτικά ιδιωτικής ετικέτας και λιγότερο έως καθόλου με την κατηγορία των 

καλλυντικών. Τέλος, πολύ σημαντικό φαίνεται να είναι και το κατάστημα που διαθέτει τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ ο βαθμός ικανοποίησης από τον λιανοπώλη, σχετίζεται σε 

κάποιες μόνο περιπτώσεις μεγάλων καταστημάτων με τον συνδυασμό κάποιων 

χαρακτηριστικών, αλλά δεν σχετίζεται με την κατηγορία που ανήκει το προϊόν. 

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπεριφορά καταναλωτή, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προτιμήσεις καταναλωτών, 

προσήλωση στο κατάστημα, προσήλωση στη μάρκα, βαθμός ικανοποίησης καταναλωτή  
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Εισαγωγή 

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν μια σημαντική πτυχή των καταστημάτων 

λιανικής πώλησης και ειδικότερα των σουπερμάρκετ, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος 

φαίνεται να σημειώνει αξιοπρόσεκτη μεγέθυνση (Lamley et al., 2007; Baltas & Argouslidis, 

2007). Για πολλά χρόνια τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούσαν μια χαμηλότερου 

κόστους εναλλακτική λύση σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα, γεγονός που δημιούργησε την 

εντύπωση μιας χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων (Hoch, 1996). Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια η στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτας άρχισε να 

αλλάζει (Verhoef et al, 2002). Tα καταστήματα λιανικής πώλησης άρχισαν να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την εικόνα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και ανέλαβαν έναν πιο ενεργό 

ρόλο στην ανάπτυξη και την προώθηση τους, αυξάνοντας τόσο την ποιότητα, όσο την τιμή 

τους (Burt, 2000).  

Οι Garretson et al. (2002) διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στην 

τιμή και στην ποιότητα των προϊόντων, καθώς η χαμηλότερη τιμή των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας συγκριτικά με εκείνη των επώνυμων προϊόντων δημιουργεί την εντύπωση ότι τα 

προϊόντα αυτά είναι κατώτερης ποιότητας, καθιστώντας τα λιγότερο ελκυστικά. Είναι, 

επομένως σημαντικό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας να βελτιώσουν όχι μόνο την ποιότητα, αλλά παράλληλα την συσκευασία, 

την καινοτομία και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των 

συγκεκριμένων προϊόντων (Garretson et al., 2002).  

Αποκτώντας μια πιο ελκυστική εικόνα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μπορούν να 

προσελκύσουν και να αποκτήσουν περισσότερους αφοσιωμένους καταναλωτές (Steenkamp 

& Dekimpe, 1997). Ένας αφοσιωμένος καταναλωτής σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα 

λιανικής πώλησης, μπορεί ευκολότερα να αγοράσει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τόσο σε 

κατηγορίες που είναι δεκτικός, αλλά και σε κατηγορίες που δεν είναι δεκτικός (Ailawadi et 

al., 2008). Παράλληλα, οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μιας 

κατηγορίας από ένα σουπερμάρκετ είναι πολύ πιθανό να επιδιώξουν να αγοράσουν τα 

προϊόντα της ίδιας κατηγορίας και από ένα ανταγωνιστικό σουπερμάρκετ, κυρίως σε 

κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων η τιμή είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από εκείνη των επώνυμων προϊόντων (Dawes & Nenycz-Thiel, 2013). 

Ειδικότερα, οι έλληνες καταναλωτές προϊόντων σουπερμάρκετ φαίνεται να επιλέγουν 

τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αρχικά λόγω της χαμηλής τιμής και στη συνέχεια 

επηρεάζονται από παράγοντες όπως η καλή ποιότητα, η θέση στο ράφι, η αξιοπιστία του 

καταστήματος λιανικής που τα προωθεί και η συσκευασία (Boutsouki et al, 2008). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
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Παράλληλα, η συμπεριφορά των ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αίσθηση του ρίσκου, την αντιλαμβανόμενη 

αξία που αποκομίζουν σε σχέση με την τιμή και την κοινωνική αξία που τους προσδίδουν. 

Ακόμη, η αναγνωσιμότητα της μάρκας και η εξοικείωση των ελλήνων καταναλωτών με τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενός σουπερμάρκετ αυξάνει την πρόθεση τους να τα αγοράσουν 

(Kakkos et al., 2015).  

Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα σημειώνει μικρή, αλλά σταθερή, κάθε χρόνο 

αύξηση, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και η άποψη των ελλήνων καταναλωτών σχετικά με την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τη συσκευασία τους, επιβεβαιώνοντας την ικανοποίηση 

μεγάλης μερίδας του ελληνικού κοινού από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Οικονομιικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις προτιμήσεις των ελλήνων 

καταναλωτών που επισκέπτονται σουπερμάρκετ της Βορείου Ελλάδος σχετικά με τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναδεικνύοντας τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές τους και να προσδιορίσει αν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το 

κατάστημα σχετίζεται με τους παράγοντες αυτούς και με την κατηγορία στην οποία ανήκει το 

προϊόν. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που χρήζουν 

βελτίωσης, ώστε να γίνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πιο ελκυστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε παραθέτοντας στο πρώτο κεφάλαιο κάποια 

στοιχεία για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα 

επίπεδα ανάμειξης, η προσήλωση στη μάρκα και η επίδραση της κουλτούρας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών σε 

σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και θα αναφερθούμε στον έντονο ανταγωνισμό που 

επικρατεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις του χώρου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε κάποια 

στοιχεία που αφορούν τους έλληνες καταναλωτές, κάποιες έρευνες που αφορούν στα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα ελληνικά σουπερμάρκετ και ένα σύντομο ιστορικό των 

κυριότερων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα που προωθούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε 

κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και στη σύνθεση του ερωτηματολόγιου. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε την ανάλυση των δεδομένων μας και στο έκτο κεφάλαιο 

θα προχωρήσουμε στα συμπεράσματα, τους περιορισμούς της έρευνάς μας και τις προτάσεις 

για μελλοντική διερεύνηση.  
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Κεφάλαιο 1ο 

1. Βασικές Έννοιες Συμπεριφοράς Καταναλωτή 

1.1 Ορισμός και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις 

Ο όρος «Συμπεριφορά Καταναλωτή» χρησιμοποιείται για να αναφερόμαστε σε 

οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά αγοράς και χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών 

(Σιώμκος, 2011). Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά 

με την απόκτηση, την κατανάλωση και την απόρριψη προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις που αυτές έχουν στον 

ίδιο τον καταναλωτή και στην κοινωνία γενικότερα (Jacoby, 1976; Σιώμκος, 2011; Solomon, 

2016). Σύμφωνα με την American Marketing Association (2016), η Συμπεριφορά 

καταναλωτή είναι μια «δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος και της γνώσης, της 

συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος, μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές 

στη ζωή τους». 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή 

αποτελεί ένα σύνθετο πεδίο που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα εξής ζητήματα 

(Σιώμκος, 2011): 

 Τι αγοράζουν οι καταναλωτές; 

 Γιατί το αγοράζουν; 

 Πότε το αγοράζουν; 

 Από πού το αγοράζουν; 

 Πόσο συχνά το αγοράζουν; 

Στην προσπάθεια να γίνει περισσότερο κατανοητή η συμπεριφορά καταναλωτή 

χρησιμοποιήθηκαν ιδέες και θεωρίες από διάφορες επιστήμες που μελετούν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η μικροοικονομική θεωρία και η 

πολιτιστική ανθρωπολογία. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.1, όσο πιο κοντά στην κορυφή 

της πυραμίδας βρίσκεται μια επιστήμη, τόσο περισσότερο συνεισφέρει στη μελέτη της μίκρο-

συμπεριφοράς του καταναλωτή, ενώ όσο πιο κοντά στη βάση της βρίσκεται μια επιστήμη, 

τόσο πιο πολύ συνεισφέρει στη μελέτη της μακρο-συμπεριφοράς του καταναλωτή. Κατά 

συνέπεια, η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο 

επιστημονικό πεδίο που μεταβάλλεται δυναμικά (Σιώμκος, 2011). 
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Σχήμα 1.1 Επιδράσεις Επιστημών στη Συμπεριφορά καταναλωτή 

 

Πηγή: Σιώμκος, 2011 

 

Υπάρχουν, επομένως, πολλές αντιλήψεις σχετικά με το πώς και το τι 

αντιλαμβανόμαστε για τη συμπεριφορά του καταναλωτή, οι οποίες επηρεάζονται από 

διαφορετικές κάθε φορά επιστήμες και είναι οι εξής (Σιώμκος, 2011): 

 Η παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία βασίζεται στις θεωρίες της κοινωνικής, 

γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, θεωρεί ότι η συμπεριφορά 

των καταναλωτών και η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να ερμηνευθεί μέσα 

από τη χρήση πειραμάτων και ερευνών. 

 Η προσέγγιση του Μάρκετινγκ, η οποία βασίζεται σε θεωρίες και μεθόδους της 

οικονομικής επιστήμης και της στατιστικής, προσπαθεί να ερμηνεύσει τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή και να προβλέψει τις προτιμήσεις του. 

 Η ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε θεωρίες της πολιτιστικής 

ανθρωπολογίας, επιδιώκει μέσα από τη χρήση τεχνικών, όπως οι συνεντεύξεις και οι 

ομάδες εστίασης, να κατανοήσει σε βάθος την κατανάλωση και να του νοήματος που 

αυτή έχει για τον καταναλωτή.  

Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική συμπεριφορά φαίνεται να επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, οι οποίοι καθοδηγούν τη σκέψη του και επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

τους. Κατά, συνέπεια η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να εκλαμβάνεται 

ως (Solomon, 2016): 

 Μια διαδικασία προσεκτικής σκέψης, που ονομάζεται εποικοδομητική επεξεργασία, 

όπου ο καταναλωτής ως ένας ορθολογικός άνθρωπος πριν προβεί σε μια αγορά, 

ακολουθεί μια σειρά από βήματα και χρησιμοποιώντας τη λογική του, λαμβάνει μια 

ορθολογική απόφαση. 
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 Μια διαδικασία συναισθηματικής φύσης, όπου ο καταναλωτής προχωράει στην αγορά 

ενός προϊόντος χωρίς να το σκεφθεί, με σκοπό να διασκεδάσει ή να αισθανθεί 

συγκίνηση. Οι συναισθηματικής φύσης αγορές μπορεί να είναι οι παρορμητικές 

αγορές ή οι αγορές αναζήτησης ποικιλίας. 

 Μια συνήθεια, η οποία δεν στηρίζεται ούτε σε μια λογική διαδικασία λήψης 

απόφασης, ούτε στα ισχυρά συναισθήματα που τους δημιουργεί το προϊόν, αλλά στην 

επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνήθεια, οι πιέσεις από οικονομικούς 

παράγοντες και οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν δυνάμεις που μπορεί να 

ωθήσουν τον καταναλωτής στην αγορά ενός προϊόντος.  

1.2 Διαδικασία Λήψης Απόφασης 

Η διαδικασία λήψης απόφασης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της 

αγοραστικής διαδικασίας. Κατά το στάδιο αυτό ο καταναλωτής, έχοντας δεχθεί την επιρροή 

ποικίλων ερεθισμάτων, αξιολογεί και επιλέγει προϊόντα, λαμβάνοντας μια απόφαση που 

ανάλογα με τη σημαντικότητά της, άλλοτε θα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και άλλοτε θα είναι 

σε μια πιο αυτόματη βάση, ενώ μετά την αγορά συχνά επαναξιολογεί τις επιλογές του και 

οδηγείται είτε στην επανάληψη είτε στην απόρριψη της επιλογής του (Σχήμα 1.2).  

 

Σχήμα 1.2. Σύστημα Λήψης Απόφασης Καταναλωτή 

 

Πηγή: Σιώμκος, 2011 

 

Όπως προαναφέραμε, η διαδικασία λήψης απόφασης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 

τη φύση της απόφασης που καλείται να λάβει ο καταναλωτής και διακρίνεται σε τρεις 

κατηγορίες (Solomon, 2016):  

 Tην απόφαση γνωστικής φύσης, η οποία αποτελείται από 5 στάδια για την επιλογή 

ενός προϊόντος έναντι ενός ανταγωνιστικού. Κατά το πρώτο στάδιο ο καταναλωτής 

αναγνωρίζει ότι έχει παρουσιαστεί ένα πρόβλημα (έλλειψη ή νέα επιθυμία για ένα 

προϊόν) και καλείται να αναλάβει δράση. Στο δεύτερο στάδιο ο καταναλωτής αρχίζει 

να αναζητά πληροφορίες από ποικίλες πηγές, σχετικά με το προϊόν που θέλει να 
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αγοράσει και στη συνέχεια αξιολογεί τις πληροφορίες που συγκέντρωσε (τρίτο 

στάδιο) κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα νοητικά σε ομάδες. Στο τέταρτο στάδιο, ο 

καταναλωτής καλείται να αποφασίσει μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που έχει 

χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικούς (προσεκτική επιλογή με βάση τα θετικά ή 

αρνητικά σημεία του προϊόντος) ή μη αντισταθμιστικούς κανόνες (εξάλειψη επιλογών 

που είναι ανεπαρκείς). Στο τελευταίο στάδιο, μετά την αγορά του προϊόντος, ο 

καταναλωτής προχωρά στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης αγοράς και διαπιστώνει 

αν ήταν μια καλή αγορά και αν θα την επαναλάβει. 

 Την απόφαση ρουτίνας, η οποία βασίζεται στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Αφορά 

περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής ύστερα από μια μικρή αναζήτηση και έχοντας ως 

κριτήριο την τιμή ή την εμπορική ονομασία του προϊόντος, μπορεί να προχωρήσει σε 

μια αγορά μιμούμενος τις επιλογές των άλλων. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής 

χρησιμοποιεί διανοητικούς εμπειρικούς κανόνες που έχουν διαμορφωθεί από 

προηγούμενες εμπειρίες του ή μπορεί να χρησιμοποιεί κανόνες που βασίζονται σε 

γνωστές μάρκες, την τιμή ή τη χώρα προέλευσης ως παράγοντα ποιότητας των 

προϊόντων. Έτσι, οι επαναλαμβανόμενες και σταθερές αγορές μιας μάρκας μπορεί να 

αποτελούν αποτέλεσμα της προσήλωσης σε μια μάρκα ή απλά της αδράνειας επειδή 

είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει. 

 Την απόφαση με βάση μια συναισθηματική αντίδραση που καθορίζει τον τρόπο που ο 

καταναλωτής θα αντιδράσει σε ένα προϊόν. Έτσι, τα στελέχη του μάρκετινγκ 

προσπαθούν μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων καναλιών επικοινωνίας να 

αποσπάσουν μια θετική συναισθηματική απόκριση και να δημιουργήσουν ένα δεσμό 

με τους καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή, το διαδίκτυο μπορεί αποτελέσει μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το πώς και τι σκέφτονται οι καταναλωτές 

σχετικά με μια μάρκα. 

 

1.3 Επίπεδα Ανάμειξης 

Η ανάμειξη του καταναλωτή με ένα προϊόν είναι ο βαθμός στον οποίο ικανοποιεί τις 

ανάγκες, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά του (Zaichkowsky, 1985). Ωστόσο, η παρακίνηση που 

αισθάνεται ο καταναλωτής να προχωρήσει σε μια αγορά μπορεί να καθοδηγείται είτε από την 

ανάμειξη του με το προϊόν που τον ενδιαφέρει, είτε από την ανάμειξή του με τη μάρκα του 

προϊόντος, η οποία αποτυπώνεται στο μυαλό του καταναλωτή μέσα από το διαφημιστικό 

μήνυμα. Σύμφωνα με τους Bauer et al. (2006), φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική σχέση 

ανάμεσα στην ανάμειξη του καταναλωτή με το προϊόν και στον τύπο λήψης απόφασης που 
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χρησιμοποιεί κατά την αγοραστική διαδικασία. Έτσι, οι Kim & Sung (2009) μελετώντας την 

ανάμειξη του καταναλωτή με την αγοραστική απόφαση (γνωστική ή συναισθηματική), 

προτείνουν τέσσερις τύπους ανάμειξης, οι οποίοι είναι: α) η γνωστική ανάμειξη με το προϊόν, 

β) η συναισθηματική ανάμειξη με το προϊόν, γ) η γνωστική ανάμειξη με τη μάρκα και δ) η 

συναισθηματική ανάμειξη με τη μάρκα. 

Ένα υψηλό επίπεδο ανάμειξης με το προϊόν προϋποθέτει αρκετό χρόνο από πλευράς 

καταναλωτή για τη συλλογή αρκετών πληροφοριών σχετικά με τις μάρκες ενός προϊόντος, 

ενώ ένα χαμηλό επίπεδο ανάμειξης προϋποθέτει να καταβάλει λίγο έως καθόλου προσπάθεια 

για να συλλέξει πληροφορίες και να προχωρήσει σε μια αγορά. Συνεπώς, στην περίπτωση της 

υψηλής ανάμειξης ο καταναλωτής, αφού σχηματίσει μια πεποίθηση σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν μια μάρκα, αξιολογεί και συγκρίνει τις διάφορες μάρκες και 

διαμορφώνει μια στάση για κάθε μάρκα που θα καθορίσει τη συμπεριφορά του. Αντιθέτως, 

στην περίπτωση της χαμηλής ανάμειξης, ο καταναλωτής αφού σχηματίσει μια πεποίθηση για 

διάφορες μάρκες, πρώτα προχωράει στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης (συμπεριφορά) και 

στη συνέχεια διαμορφώνει μια στάση για τη μάρκα, μέσω της αξιολόγησης της απόφασής του 

(Beatty & Kahle, 1988).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατανοούμε ότι ο βαθμός ανάμειξης του 

καταναλωτή με το προϊόν είναι καθοριστικός για την τοποθέτησή του. Έτσι, σε περίπτωση 

χαμηλής ανάμειξης με το προϊόν, ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να λύσει ένα πρόβλημα που 

του παρουσιάστηκε, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση υψηλής 

ανάμειξης ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να μεγιστοποιήσει το όφελος που θα αποκομίσει από 

το προϊόν και δίνει ιδιαίτερη σημασία στα οφέλη που θα αποκομίσει από τη χρήση του. Κατά 

συνέπεια, ένα προϊόν με χαμηλή ανάμειξη μπορεί να είναι πιο ελκυστικό αν μειωθεί η τιμή 

του ή προσφερθούν εκπτωτικά κουπόνια, απ’ ότι στην περίπτωση ενός προϊόντος με υψηλή 

ανάμειξη, καθώς τα κριτήρια επιλογής του προϊόντος είναι πιο σύνθετα. Παράλληλα, η 

διαφήμιση μπορεί να έχει εξίσου θετικές επιδράσεις στη διαδικασία λήψης απόφασης ενός 

προϊόντος χαμηλής ανάμειξης, καθώς μέσα από την επανάληψη των διαφημιστικών 

μηνυμάτων, ο καταναλωτής εξοικειώνεται με το προϊόν και διαφοροποιείται από τα 

ανταγωνιστικά του. Τέλος, η διάθεση μιας συγκεκριμένης μάρκας σε μεγάλο αριθμό 

καταστημάτων, η διαφήμισή του μέσα στο κατάστημα και η τοποθέτησή του στο ράφι 

αποτελούν κάποιους ακόμη σημαντικούς παράγοντες που ενισχύουν την πρόθεση αγοράς 

ενός προϊόντος χαμηλής ανάμειξης (Σιώμκος, 2011). 
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1.4 Προσήλωση στη Μάρκα (Brand Loyalty) 

Η προσήλωση στη μάρκα σχετίζεται με την ικανοποίηση του καταναλωτή και 

προκύπτει όχι μόνο από τη συστηματική αγορά της ίδιας μάρκας, αλλά και την ανάπτυξη μιας 

θετικότερης στάσης από πλευράς καταναλωτή σε σχέση με τις υπόλοιπες μάρκες. Η 

σημαντικότητα της προσήλωσης στη μάρκα έγκειται στο ότι ένας προσηλωμένος 

καταναλωτής επιδεικνύει υψηλό βαθμό αντίστασης απέναντι στις προωθητικές ενέργειες των 

ανταγωνιστών (Rossiter & Percy, 1997). Σε έρευνά της η Rowley (2005) προτείνει τέσσερις 

τύπους προσηλωμένων καταναλωτών, οι οποίες ορίζονται με βάση τη συμπεριφορά και τη 

στάση τους για το προϊόν και είναι οι εξής (Σχήμα 1.3): 

Σχήμα 1.3 Τμήματα Προσηλωμένων Καταναλωτών 

 

 

 

 

Πηγή: Rowley, 2005 

 

 Οι Αιχμαλωτισμένοι καταναλωτές (captive) έχουν ουδέτερη στάση απέναντι στη 

μάρκα παρά το γεγονός ότι έχουν εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος και 

συνεχίζουν να αγοράζουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. 

 Οι Ικανοποιημένοι (contented) καταναλωτές έχουν μια θετική στάση απέναντι στη 

μάρκα, την οποία μοιράζονται με το περιβάλλον τους και συνεχίζουν να αγοράζουν 

καθώς αξιολογούν τα προϊόντα που αγοράζουν. Η συγκεκριμένη περίπτωση 

καταναλωτών αποτελεί ευκαιρία για την επιχείρηση στην προσπάθειά της να χτίσει 

μια σχέση με κάποια τμήματα καταναλωτών. 

 Οι καταναλωτές που Αναζητούν την ευκολία εμπλέκονται τακτικά σε 

επαναλαμβανόμενες αγορές σχετικά με μια μάρκα, χωρίς να έχουν μια στάση, καθώς 
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ορισμένες μάρκες συνδέονται γι’ αυτούς με την ευκολία, τη ρουτίνα, τη συνήθεια και 

την αγορά προϊόντων χαμηλής ανάμειξης. 

 Οι Δεσμευμένοι καταναλωτές είναι εκείνοι που διατηρούν μια θετική στάση και 

συμπεριφορά απέναντι στη μάρκα και είναι έτοιμοι να προσθέσουν αξία 

συμμετέχοντας ενεργά σε υποστηρικτικές ενέργειες μαζί με άλλους πελάτες της 

μάρκας. 

 Παράλληλα, στην προσπάθειά τους να μελετήσουν το βαθμό προσήλωσης στη μάρκα, 

οι Baldinger & Rubinson (1996) συνέδεσαν τη στάση και τη συμπεριφορά 

προκειμένου να διαμορφώσουν ένα μοντέλο πρόβλεψης της συμπεριφοράς των 

προσηλωμένων καταναλωτών απ’ όπου προέκυψαν τρεις τύποι προσηλωμένων 

καταναλωτών: 

 Οι Πραγματικά προσηλωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τη 

σταθερότητα της θετικής τους στάσης και τη θετική πραγματική τους συμπεριφορά. Ο 

συγκεκριμένος τύπος καταναλωτή είναι πιθανό να παραμείνει προσηλωμένος στη 

μάρκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 Οι Εν δυνάμει προσηλωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ισχυρότερη στάση 

απέναντι στη μάρκα απ’ ότι συμπεριφορά και μπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό 

μείγμα προς αξιοποίηση για την επιχείρηση που προσπαθεί να αυξήσει την 

προσήλωση των πελατών της σε μια μάρκα. 

 Οι Τρωτοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μια θετική συμπεριφορά που συνοδεύεται 

από μια ασθενή στάση για τη μάρκα.  

1.5 Η Σημασία της Κουλτούρας 

Η κουλτούρα είναι η προσωπικότητα μιας κοινωνίας και περιλαμβάνει τις αξίες, τα 

ήθη και τα υλικά αντικείμενα που παράγουν τα μέλη της. Αποτελεί την συσσώρευση κάποιων 

κοινών εννοιών και παραδόσεων μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, η οποία εξελίσσεται 

συνεχώς (Solomon, 2016) και περιλαμβάνει παράγοντες και στοιχεία όπως οι πολιτιστικές 

αξίες, οι πεποιθήσεις, τα έθιμα, η τεχνολογία, η ιδεολογία, η γλώσσα, οι κοινωνικοί κανόνες, 

οι θρησκείες, οι τέχνες και οι γνώσεις (Σιώμκος, 2011).  

Το κομμάτι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών φαίνεται να είναι οι 

επιμέρους υποκουλτούρες, δηλαδή τα τμήματα ατόμων μέσα σε μια ευρύτερη κοινωνία, τα 

οποία έχουν παρόμοιες αγοραστικές συνήθειες. Η τμηματοποίηση των ατόμων αυτών μπορεί 

να γίνει ως εξής (Σιώμκος, 2011): 

 Σύμφωνα με την ηλικία, όπου οι διάφορες ηλικιακές ομάδες διαθέτουν ξεχωριστές 

αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, οι οποίες ασκούν καθοριστική επίδραση στην 
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αγοραστική τους συμπεριφορά. Ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών με βάση την 

ηλικία είναι εκείνες των Baby Boomers, της Γενιάς Χ, της Γενιάς Z, οι φοιτητές και οι 

ηλικιωμένοι 

 Σύμφωνα με την περιοχή διαμονής, όπου η συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής και οι αξίες 

των καταναλωτών ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, ενώ παράλληλα μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά οι κλιματολογικές συνθήκες, η δομή του πληθυσμού, η 

οικονομική κατάσταση και η τοπογραφία.  

 Σύμφωνα με την εθνότητα ή τη φυλή, όπου οι ιδιαιτερότητες κάθε εθνότητας 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το μάρκετινγκ των εταιρειών, οι οποίοι προχωρούν 

στην ανάπτυξη ειδικών προϊόντων για να προκαλέσουν μια θετική στάση απέναντι 

στη μάρκα.  

 Σύμφωνα με τη θρησκεία, όπου οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η προσήλωση και η 

ταυτότητα επηρεάζουν της αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, όπως για 

παράδειγμα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, αυξάνεται η κατανάλωση 

συγκεκριμένων προϊόντων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη εορτή. 

 Σύμφωνα με επιμέρους κουλτούρες κατανάλωσης, οι οποίες αποτελούν βάση για 

κοινωνική συνοχή και αλληλεπίδραση, καθώς μπορεί να διαπνέονται από αξίες όπως 

η ελευθερία, ο πατριωτισμός κ.α. 

Μια από τις δημοφιλέστερες διαπολιτισμικές μελέτες με ευρύτατη χρήση από τους 

επαγγελματίες στο χώρο του μάρκετινγκ είναι εκείνη του Hofstede. Η κουλτούρα ορίζεται 

από τον Hofstede (1980) ως «ο συλλογικός προγραμματισμός του μυαλού, ο οποίος ξεχωρίζει 

τα μέλη μια ομάδας ή κατηγορίας από μια άλλη» και περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις: 

 Τον ατομικισμό – συλλογικότητα 

 Την αποφυγή της αβεβαιότητας 

 Την απόσταση ισχύος  

 Την αρρενωπότητα – θηλυκότητα 

 Τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό 

Έρευνα των Lysonski et al. (1996) σε τέσσερις χώρες, έδειξε ότι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κουλτούρα και τη δομή 

του λιανεμπορίου. Είναι επομένως, σημαντικό για τα στελέχη του μάρκετινγκ να λάβουν 

υπόψη την ύπαρξη διαφορετικών κουλτούρων και υποκουλτούρων που αλληλεπιδρούν και 

χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες αγορές. Οι Daghfous et al. (1999) σε έρευνά τους 

σε πολυπολιτισμικές αγορές βρήκαν ότι οι ατομικές αξίες επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις 

των καταναλωτών στο να υιοθετούν νέα προϊόντα, αποδεικνύοντας ότι η τμηματοποίηση των 

καταναλωτών με βάση τις ατομικές αξίες πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα 
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χέρια των στελεχών του μάρκετινγκ. Παράλληλα, οι Jones et al. (2010) επιχείρησαν να 

εξετάσουν το μεσολαβητικό ρόλο της κουλτούρας στις αντιλήψεις και τις αξίες του 

καταναλωτή, οι οποίες διαμορφώνουν την εμπειρία του από το κατάστημα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, η κουλτούρα φαίνεται να μεσολαβεί στην 

επίδραση του αντιληπτού συνωστισμού του χώρου και των ηδονιστικών και χρηστικών αξιών 

της αγοραστικής διαδικασίας στην ικανοποίηση του αγοραστή.  

Έτσι, οι διαφορές στην κουλτούρα από χώρα σε χώρα φαίνεται να αφήνουν στα 

στελέχη του μάρκετινγκ τις εξής επιλογές (Σιώμκος, 2011):  

 Να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κουλτούρα μιας αγοράς-χώρας, κάτι που είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. 

 Να τυποποιήσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ σε όλες τις αγορές, καθώς οι 

προτιμήσεις, οι στάσεις και η συμπεριφορά τείνουν να εξομοιωθούν με το πέρασμα 

του χρόνου κυρίως λόγω της επίδρασης της τεχνολογικής προόδου. 

 Να προσαρμόσουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ στην 

κάθε κουλτούρα που τους ενδιαφέρει. 
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Κεφάλαιο 2ο 

2. Η Στάση Απέναντι στα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας 

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν μια σημαντική πτυχή των καταστημάτων 

λιανικής πώλησης και ειδικότερα των σουπερμάρκετ, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος 

φαίνεται να σημειώνει αξιοπρόσεκτη μεγέθυνση (Lamley et al., 2007; Baltas & Argouslidis, 

2007). Ειδικότερα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περιλαμβάνουν όλα τα εμπορεύματα που 

διατίθενται με το εμπορικό σήμα ενός καταστήματος λιανικής, το οποίο μπορεί να είναι η 

επωνυμία της επιχείρησης ή ένα σήμα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το κατάστημα 

ή τα καταστήματά της (Kumar & Steenkamp, 2007; Morris, 1979). Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

το κατάστημα λιανικής μπορεί να είναι μέλος ενός ομίλου αγορών χονδρικής που έχει 

αναπτύξει εμπορικά σήματα για τα μέλη του (μάρκες χονδρικής), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ουσιαστικά παρασκευάζονται ή προμηθεύονται από μια 

εταιρεία προκειμένου να διατεθούν με το εμπορικό σήμα μιας άλλης (ICAP, 2012).  

Η εμπορική τοποθέτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνήθως αφορά σε μια 

χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα, γεγονός που 

συχνά ίσως δημιουργεί την εντύπωση μιας χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων (Hoch, 1996). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτική 

ετικέτας άρχισε να αλλάζει (Verhoef et al, 2002). Tα καταστήματα λιανικής πώλησης 

άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εικόνα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και 

ανέλαβαν έναν πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και την προώθηση τους, αυξάνοντας τόσο την 

ποιότητα, όσο την τιμή τους (Burt, 2000).  

Έρευνες όπως αυτή των Hoch & Banerji, (1993) έδειξαν ότι η ποιότητα είναι πιο 

σημαντική για τους καταναλωτές απ’ ότι η χαμηλότερη τιμή, γεγονός που σηματοδότησε την 

αρχή μιας περιόδου, όπου τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έπαψαν να αποτελούν απλές 

μιμήσεις των επώνυμων προϊόντων. Έτσι, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

αναπροσάρμοσαν τη στρατηγική τους και στράφηκαν στην επένδυση κεφαλαίων στις νέες 

τεχνολογίες και στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών που συνέβαλαν στη βελτίωση της 

εικόνας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Veloutsou et al., 2004; Verhoef et al, 2002) και 

στη δημιουργία premium σειρών (Burt, 2000).  Παράλληλα, έρευνα των Sayman et al. (2002) 

έδειξε ότι η τοποθέτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δίπλα σε επώνυμα προϊόντα 

μπορεί να βοηθήσει το κατάστημα λιανικής να αυξήσει το κέρδος του προσφέροντας 

συνδυαστικά μεγάλη ποικιλία προϊοντικών γραμμών και ασκώντας, παράλληλα, πίεση στους 

προμηθευτές των επώνυμων προϊόντων να μειώσουν την τιμή τους.  
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Έτσι, οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης να 

στραφούν στην ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ήταν:  

 το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους που τους προσέφεραν (Kusum & Bari, 2004; Hoch 

& Banerji, 1993; Morris, 1979) 

 η αύξηση της διαπραγματευτικής τους ισχύς απέναντι στους προμηθευτές (Nirmalya, 

2007; Ailawadi & Harlam, 2004; Sayman et al., 2002) και  

 η αύξηση της προσήλωσης των καταναλωτών στο κατάστημα (Ailawadi et al., 2008; 

Binninger, 2008; Carpenter and Fairhurst, 2005; Veloutsou et al., 2004) 

 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στη μελέτη και 

στην αποκωδικοποίηση αυτής της τάσης των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή εξαρτάται από ορισμένα χαρακτηριστικά 

όπως (DelVecchio, 2001; Richardson et al., 1996; Lichtenstein et al., 1993) 

 Ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως το εισόδημα, ο 

αριθμός των μελών της οικογένειας, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο 

 Ορισμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως η 

ευαισθησία ως προς από τα εξωτερικά σήματα που εκπέμπει το προϊόν (ταύτιση 

επώνυμων προϊόντων με την ποιότητα), η μεγαλύτερη ανοχή στο ρίσκο σχετικά με 

την επιλογή ενός προϊόντος και η ευαισθησία σε θέματα τιμής και αξίας του 

προϊόντος 

 Τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των καταναλωτών σχετικά με κάποιες κατηγορίες 

προϊόντων, όπως η αντίληψη για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων και οι 

γνώσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα.  

Την ίδια στιγμή, επιστημονικές έρευνες ανέδειξαν μια σειρά από παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 

διαφορετικό τρόπο, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι (Binninger, 2008; Garretson et al., 

2002; Burton et al., 1998):  

 οι αντιλήψεις για την τιμή και την ποιότητα  

 η προσήλωση στη μάρκα  

 η προσήλωση στο κατάστημα 

 η αποφυγή του ρίσκου  

 οι προωθητικές ενέργειες 

 ο βαθμός ανάμειξης  
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2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Στάση των Καταναλωτών 

2.1.1 Οι Αντιλήψεις για την Τιμή και την Ποιότητα 

Έρευνες έδειξαν ότι οι καταναλωτές που προτιμούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

έχουν επίγνωση ως προς την τιμή των προϊόντων (price conscious) και καθώς το διαθέσιμο 

εισόδημα μειώνεται, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνεται χωρίς να 

υπάρχουν αλλαγές στην ποιότητα των προϊόντων (Hoch & Banerji, 1993). Πιο συγκεκριμένα, 

οι διαφορές που παρουσιάζουν στο μερίδιο αγοράς οι κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας προκύπτουν από το βαθμό επίγνωσης των καταναλωτών ως προς την τιμή και 

συνεπώς, οι κατηγορίες με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς φαίνεται να είναι εκείνες που 

συγκεντρώνουν περισσότερους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στην τιμή (Raju et al., 

1995).  

Σύμφωνα με τους Lichtenstein et al. (1993), η επίγνωση της αξίας του προϊόντος 

(value consciousness) προκύπτει από την αναλογία ανάμεσα στην αντίληψη του καταναλωτή 

για την ποιότητα του προϊόντος και στην τιμή πώλησης. Κατά συνέπεια, η εξισορρόπηση 

τιμής και ποιότητας μπορεί να δημιουργήσει μια πιο ευνοϊκή στάση των καταναλωτών 

απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  Όπως υποστηρίζουν οι Hoch & Banerji (1993), η 

αύξηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας όλων των κατηγοριών 

φαίνεται να οφείλεται στη γενικότερη βελτίωση του επιπέδου ποιότητάς τους. Επομένως,  

υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη βελτίωση της ποιότητας και στη στάση των 

καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Hoch & Banerji, 1993; Burton et 

al., 1998) και κατά συνέπεια, τα παραπάνω προϊόντα φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τους 

καταναλωτές που έχουν επίγνωση της αξίας του προϊόντος.  

Σε έρευνά τους οι Garretson et al. (2002) μελέτησαν τις ομοιότητες και τις διαφορές 

στην στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στα επώνυμα 

προϊόντα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στην τιμή 

και στην ποιότητα των προϊόντων. Έτσι, ο χαμηλότερος μέσος όρος των τιμών των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα δημιουργεί την εντύπωση 

ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατώτερης ποιότητας, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο 

ελκυστικά. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα της ποιότητας των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας όχι μόνο μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των ίδιων των 

προϊόντων τους, αλλά και μέσα από τη βελτίωση της συσκευασίας, την καινοτομία και την 

ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων 

(Garretson et al., 2002). 
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Παράλληλα, έρευνα των Boutsouki et al. (2008) σε έλληνες καταναλωτές προϊόντων 

σουπερμάρκετ έδειξε ότι η πλειονότητα των καταναλωτών επιλέγουν τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας αρχικά λόγω της χαμηλής τιμής και στη συνέχεια επηρεάζονται από παράγοντες 

όπως την καλή ποιότητα, τη θέση τους στο ράφι, την αξιοπιστία του καταστήματος λιανικής 

που τα προωθεί και τη συσκευασία. Ακόμα, οι καταναλωτές της συγκεκριμένης έρευνας 

δήλωσαν ότι η ποιότητα είναι το στοιχείο που χρειάζεται βελτίωση προκειμένου να γίνουν 

πιο ελκυστικά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσαν την τιμή, την 

ποικιλία και τη συσκευασία, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη σημασία της αντιλαμβανόμενης 

αξίας (value consciousness) που πρέπει να έχει το προϊόν για τον καταναλωτή προκειμένου 

να γίνει πιο ελκυστικό στον καταναλωτή (Beneke et al., 2013; Wua et al., 2010; Binninger, 

2008; Garretson et al., 2002; Lichtenstein et al., 1993). 

2.1.2 Η προσήλωση στη μάρκα (Brand loyalty) 

Αποκτώντας μια πιο ελκυστική εικόνα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μπορούν να 

προσελκύσουν και να αποκτήσουν περισσότερους αφοσιωμένους καταναλωτές (Steenkamp 

& Dekimpe, 1997). Ειδικότερα, σε σχετική έρευνα του σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

γαλλικών σουπερμάρκετ, η Binninger (2008) διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση των 

καταναλωτών από το προϊόν είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν 

στην αφοσίωσή τους. Καθώς, όμως, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατίθενται αποκλειστικά 

από συγκεκριμένα καταστήματα λιανικής πώλησης, η προσήλωση των πελατών στα προϊόντα 

αυτά οδηγεί κατ’ επέκταση και στην αφοσίωση των καταναλωτών στο κατάστημα (store 

loyalty), η οποία ενισχύεται περαιτέρω και από την ικανοποίηση των πελατών (customer 

satisfaction) από τα προϊόντα (Binninger, 2008).  

Η προσήλωση στη μάρκα ενισχύεται όταν οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι από 

τα προϊόντα λιανικής και ειδικότερα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με ευδιάκριτα 

πλεονεκτήματα, όπως καινοτόμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που τα καθιστούν πιο 

ελκυστικά στους καταναλωτές και αποτελούν πηγή προσέλκυσης στο κατάστημα (Carpenter 

and Fairhurst, 2005; Veloutsou et al., 2004). Έρευνα των Veloutsou et al. (2004) σε Έλληνες 

και Σκοτσέζους καταναλωτές έδειξε ότι η προσήλωση των πελατών στα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας μπορεί να προβλεφθεί από α) την ικανοποίηση που πιστεύουν ότι θα λάβουν οι 

καταναλωτές από τα προϊόντα, β) τη σημασία που δίνουν στην τιμή και στην ποιότητα και γ) 

τις επαναλαμβανόμενες αγορές.  

2.1.3 Η προσήλωση στο κατάστημα (Store loyalty) 

Έρευνα των DeWulf et al. (2005) έδειξε ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να ισχύει 

και αντίστροφα. Η αφοσίωση στο κατάστημα λιανικής μπορεί να επηρεάσει τη στάση των 
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καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα του και κατ’ επέκταση να οδηγήσει τους πιστούς στο 

συγκεκριμένο κατάστημα πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που 

προωθεί. Ένας αφοσιωμένος καταναλωτής σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής 

πώλησης, στο οποίο πραγματοποιεί όλες τις αγορές του, μπορεί ευκολότερα να αγοράσει 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τόσο σε κατηγορίες που είναι δεκτικός, αλλά και σε κατηγορίες 

που δεν είναι δεκτικός (Ailawadi et al., 2008).  

Για το λόγο αυτό, η εικόνα του καταστήματος άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που ασκεί επιρροή στη 

στάση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας βασίζονται στην εικόνα του καταστήματος προκειμένου να προχωρήσουν 

στην αγορά των προϊόντων αυτών (Wua et al., 2010; Vahie & Paswan, 2006), ενώ 

παράλληλα, η εικόνα του καταστήματος και της μάρκας μπορούν να εξισορροπήσουν την 

αρνητική επίδραση της χαμηλής τιμής στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των προϊόντων αυτών 

και να προσελκύσουν και άλλους, πέρα από τους ευαίσθητους στην τιμή καταναλωτές. Έτσι, 

η τοποθέτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με έμφαση στην ποιότητα επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τόσο την προσήλωσή του καταναλωτή στη μάρκα, όσο και στο ίδιο το 

κατάστημα (Martos-Partal & González-Benito, 2011). 

Η επίδραση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος και 

πιο συγκεκριμένα η προσβασιμότητα, το εσωτερικό περιβάλλον, οι τιμές, οι προωθητικές 

ενέργειες, η ποικιλία τόσο σε κατηγορίες όσο και σε κωδικούς προϊόντων και η ποιότητα 

εξυπηρέτησης, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ένας ισχυρού και μοναδικού δεσμού 

με το κατάστημα στο μυαλό του καταναλωτή (Wua et al., 2010; Ailawadi & Keller, 2004). Η 

βελτίωση του περιβάλλοντος εξυπηρέτησης πελατών με τον προσεκτικό σχεδιασμό της 

ατμόσφαιρας, τη μουσική επένδυση και την κατάλληλη διαρρύθμιση, η εγκατάσταση 

τερματικών σταθμών που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και η διάθεση 

ποιοτικών προϊόντων σε χαμηλή τιμή αποτελούν μια σειρά από ενέργειες που μπορούν να 

ενισχύσουν την πρόθεση αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Wua et al., 2010).  

Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα των Koschate-Fischer et al. (2014) έδειξε ότι η 

προσέλκυση μεγάλης μερίδας ευαίσθητων στην τιμή καταναλωτών μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση για την ανάπτυξη μεγάλου μεριδίου αγοράς στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κατ’ 

επέκταση να ενισχύσει σταδιακά την προσήλωση τους στο κατάστημα.  

2.1.4 Η αποφυγή του ρίσκου  

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που προσελκύουν τους καταναλωτές στα 

επώνυμα προϊόντα είναι η μείωση του ρίσκου που αισθάνονται, καθώς αισθάνονται την 



23 

 

ασφάλεια ότι διαθέτουν ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας από αυτό που προσφέρουν τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Montgomery & Wernerfelt, 1992). Συνεπώς, όσο μεγαλύτερες 

αποκλείσεις στην ποιότητα παρουσιάζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές να μην αισθανθούν ότι τους ικανοποιεί το 

συγκεκριμένο προϊόν. Παράλληλα, ένα προϊόν με υψηλό ρίσκο να είναι ελαττωματικό 

μειώνει την αξία που έχει για τον καταναλωτή και κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον του για 

αγορά (Tam, 2012) Έτσι, οι καταναλωτές που απεχθάνονται το ρίσκο (risk averse) δεν θα 

στραφούν εύκολα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά θα προτιμήσουν να πληρώσουν μια 

υψηλότερη τιμή για κάποιο επώνυμα προϊόν, μειώνοντας έτσι το ρίσκο να αγοράσουν μια 

μάρκα που θα υπολείπεται σε ποιότητα (Burton et al., 1998).  

Σε έρευνά τους οι Beneke et al. (2013) σχετικά με την πρόσθεση αγοράς προϊόντων 

καθαριότητας ιδιωτικής ετικέτας, βρήκαν ότι η ποιότητα και η σχετική τιμή του προϊόντος 

που γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή σχετίζεται θετικά με την αντιλαμβανόμενη αξία 

του προϊόντος, ενώ αντιθέτως η αντιλαμβανόμενη αξία του προϊόντος σχετίζεται αρνητικά με 

το αντιλαμβανόμενο ρίσκο από τον καταναλωτή. Επομένως, τόσο η ποιότητα και η σχετική 

τιμή του προϊόντος που γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή, όσο και το αντιλαμβανόμενο 

ρίσκο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία του καταναλωτή να αγοράσει ένα προϊόν 

ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, οι καταναλωτές 

χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου είναι περισσότερο ευαίσθητοι στο 

αντιλαμβανόμενο ρίσκο και δεν είναι σε θέση να ρισκάρουν αγοράζοντας ένα προϊόν 

ιδιωτικής ετικέτας που μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικό, αλλά προτιμούν τα 

αντίστοιχα πιο ακριβά επώνυμα προϊόντα (Beneke et al., 2013). 

Κατά συνέπεια, η μείωση του αντιλαμβανόμενου ρίσκου ότι πρόκειται για μια λάθος 

αγορά μπορεί να αυξήσει της πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς η 

αμφιβολία των καταναλωτών για την ποιότητα των παραπάνω προϊόντων αποτελεί τον κύριο 

ανασταλτικό παράγοντα της αγοραστικής απόφασης (Batra & Sihna, 2000; Burton et al., 

1998). Ωστόσο, η πιθανότητα να ρισκάρουν να δοκιμάσουν μια κατηγορία προϊόντων 

μειώνεται περισσότερο στις περιπτώσεις που η αγοραστική απόφαση προϋποθέτει τη δοκιμή 

– πραγματική εμπειρία του καταναλωτή και δεν βασίζεται στα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στη συσκευασία του (Batra & Sihna, 2000). Συνεπώς, κάποιες 

αποτελεσματικές στρατηγικές από πλευράς επιχείρησης προκειμένου να μειώσει την αίσθηση 

του ρίσκου σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι τα δωρεάν δείγματα, η πολιτική 

επιστροφής προϊόντων, οι επιδείξεις μέσα στο κατάστημα, η ενημέρωση των καταναλωτών 

σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων (Beneke et al., 2013). 
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2.1.5 Οι προωθητικές ενέργειες 

Οι Kumar & Leone (1988) σε έρευνά τους σχετικά με τις προσφορές των 

καταστημάτων λιανικής, βρήκαν ότι οι προσφορές σε προϊόντα μπορούν να αυξήσουν 

σημαντικά την κίνηση των καταναλωτών στο κατάστημα. Ωστόσο, οι προσφορές συχνά 

αφορούν διάφορες κατηγορίες προϊόντων και μπορεί να αλλάζουν από βδομάδα σε βδομάδα. 

Καθώς ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιεί τις αγορές του σε πάνω από ένα 

καταστήματα, οι προσφορές επηρεάζουν άμεσα τη συγκεκριμένη κατηγορία των προϊόντων 

σε προσφορά και όχι τις προτιμήσεις του γενικά για το συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής 

που τις προσφέρει (Bucklin & Lattin, 1992).  

Υπάρχει μια κατηγορία καταναλωτών που είναι επιρρεπείς στις προσφορές και 

προσελκύονται όχι από τη χαμηλότερη τιμή καθεαυτή, αλλά από τη χρησιμότητα που 

προκύπτει για τον καταναλωτή από τη διαδικασία του να πληρώσει μια χαμηλότερη τιμή από 

εκείνη που είχε στο μυαλό του (Lichtenstein et al., 1990). Τα καταστήματα λιανικής συχνά 

αξιοποιούν αυτό το μηχανισμό χρησιμοποιώντας διαφημίσεις που τονίζουν τη χαμηλότερη 

«σχετικά με τα υπόλοιπα προϊόντα» τιμή διάθεσης των προϊόντων. Έτσι, αν ο παραπάνω 

μηχανισμός αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να αναπτυχθεί μια θετική σχέση ανάμεσα στην 

ροπή των καταναλωτών για προσφορές και τις προτιμήσεις για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

(Burton et al., 1998).  

Οι Burton et al. (1998) αναφέρουν ότι σε σχέση με τις προωθητικές ενέργειες που 

χρησιμοποιούνται από τα καταστήματα λιανικής, εκείνες που συσχετίζονται θετικά με τις 

πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η μείωση της τιμής του προϊόντος στο ράφι, 

ενώ η διάθεση κουπονιών φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με τις πωλήσεις των προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας και θετικά με τις πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων. Όταν, επομένως, τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας άρχισαν να διεκδικούν μερίδιο αγοράς από τα επώνυμα 

προϊόντα, οι κατασκευαστές των επώνυμων προϊόντων υιοθέτησαν τη στρατηγική των 

προσφορών, καθώς όπως επιβεβαιώνεται και από την παραπάνω έρευνα οι προσφορές 

επώνυμων προϊόντων μπορούν να συμβάλουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην 

προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών (Burton et al., 1998)  

2.1.6 Ο βαθμός ανάμειξης με το Προϊόν 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι καταναλωτές παρουσιάζουν  

υψηλά ποσοστά ανάμειξης με προϊόντα, στα οποία αφιερώνουν πολύ χρόνο για τη συλλογή 

πληροφοριών και χαμηλά ποσοστά ανάμειξης με προϊόντα, για τα οποία δεν καταβάλουν 

προσπάθεια να συλλέξουν πληροφορίες πριν προχωρήσουν στην αγορά τους (Beatty & 

Kahle, 1988). Κατά συνέπεια, όταν η ανάμειξη με ένα προϊόν είναι υψηλή, οι καταναλωτές 
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διαθέτουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την τιμή και την ποιότητα 

των επώνυμων προϊόντων, τις οποίες και χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. Συγκρίνοντας, όμως, τις δυο αυτές κατηγορίες προϊόντος γίνονται ορατές 

οι διαφορές τους, γεγονός που συχνά καθιστά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λιγότερο 

ελκυστικά στους καταναλωτές με υψηλή ανάμειξη. Αντιθέτως, όταν η ανάμειξη με το προϊόν 

είναι χαμηλή, οι διαφορές ανάμεσα στα επώνυμα προϊόντα και τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας δεν είναι ορατές. Οι Bian & Moutinho (2008) προσπάθησαν να εξετάσουν τις 

παραπάνω περιπτώσεις υψηλής και χαμηλής ανάμειξης μελετώντας επώνυμα προϊόντα και τις 

απομιμήσεις τους, χωρίς, ωστόσο, να καταλήξουν σε ένα κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα.  

Οι Koschate-Fischer et al. (2014) διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνεται στις κατηγορίες των προϊόντων που είναι λιγότερο 

εμπορευματοποιημένα και παρουσιάζουν σχετικά υψηλή ανάμειξη, αναφέροντας ως 

παράδειγμα τον καφέ, τη σοκολάτα, το παγωτό, την κρέμα προσώπου και τα αποσμητικά. Οι 

παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελούν ευκαιρία για τα καταστήματα 

που θέλουν να αυξήσουν την προσήλωση στο κατάστημα μέσω των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας.  

2.2 Η Ένταση του Ανταγωνισμού στον κλάδο των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 

Πέρα από τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 

στα επώνυμα προϊόντα, η είσοδος ολοένα και περισσότερων καταστημάτων λιανικής στον 

χώρο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αύξησε την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας των ανταγωνιστικών καταστημάτων. Πρόσφατη έρευνα των 

Dawes & Nenycz-Thiel, (2013) επιχείρησε να εξετάσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα  

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε καταναλωτικά αγαθά βρετανικών σουπερμάρκετ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές που προχώρησαν σε αγορά προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας μιας κατηγορίας από ένα σουπερμάρκετ είναι πολύ πιθανό να επιδιώξουν 

να αγοράσουν τα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας και από ένα ανταγωνιστικό σουπερμάρκετ, 

κυρίως σε κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων η τιμή είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των επώνυμων προϊόντων.  

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μπορεί να 

οδηγήσει τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενός καταστήματος 

λιανικής να αναζητήσουν τα αντίστοιχα προϊόντα σε κάποιο ανταγωνιστικό κατάστημα. 

Παράλληλα, οι καταναλωτές που είναι δεκτικοί στο να αγοράσουν ένα προϊόν ιδιωτικής 

ετικέτας μιας κατηγορίας ανεξάρτητα από το κατάστημα, σηματοδοτεί χαμηλά ποσοστά 

προσήλωσης στο κατάστημα για κάποιες κατηγορίες προϊόντων (Dawes & Nenycz-Thiel, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
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2013). Ωστόσο, έρευνα των Koschate-Fischer et al. (2014) για τη σχέση προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας και προσήλωσης στο κατάστημα έδειξε ότι η διατήρηση μια μεγάλης βάσης 

καταναλωτών που είναι ευαίσθητοι ως προς την τιμή μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στην 

προσήλωσή τους στο συγκεκριμένο κατάστημα. 

Σύμφωνα με έρευνα των Baltas et al. (2007), η προτίμηση των καταναλωτών σε ένα 

κατάστημα λιανικής είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης διαδικασίας αξιολόγησης, όπου 

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ποιότητα των προϊόντων. Συνεπώς, προκειμένου να ενισχυθεί 

η προσήλωση στο κατάστημα και κατ’ επέκταση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που εκείνο 

προφέρει έναντι των ανταγωνιστικών, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μια σειρά από 

ενέργειες, όπως η βελτίωση της ποιότητας, τα δωρεάν δείγματα και οι δοκιμές προϊόντων, οι 

οποίες θα ενισχύσουν την εικόνα της ποιότητας των προϊόντων που προωθεί (Beneke et al., 

2013; Dawes & Nenycz-Thiel, 2013) τόσο σε σχέση με τα επώνυμα, όσο και σε σχέση με τα 

αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρονται από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, η ενίσχυση της 

προσήλωσης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενός καταστήματος μπορεί να επιτευχθεί, αν 

συνδεθεί άμεσα το προϊόν στο μυαλό του καταναλωτή με το όνομα και την αξιοπιστία του 

καταστήματος (Wua et al., 2010; Vahie & Paswan, 2006).  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
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Κεφάλαιο 3ο 

3. Η Αγορά των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 από την αλυσίδα supermarket «Prisunic Μαρινόπουλος» με το σήμα «Πι-

Μι» και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της επιχείρησης αυτής με τη Γαλλική αλυσίδα 

“Prisunic”. Ακολούθησε η αλυσίδα Βερόπουλος με τα προϊόντα Spar και Vero. Τα πρώτα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αφορούσαν περιορισμένο αριθμό καταναλωτικών αγαθών, ενώ 

σήμερα έχουν επεκταθεί στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται από τα 

supermarkets. Σημαντική συμβολή στη διάδοση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στη χώρα 

μας, είχε η παρουσία της πολυεθνικής αλυσίδας Continent από το 1990 και στη συνέχεια η 

αλυσίδα Dia (η οποία εξαγοράσθηκε πλήρως από την Carrefour – Μαρινόπουλος ΑΕ το 

2010), και η οποία διέθετε κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς εντασσόταν στα 

εκπτωτικά καταστήματα (hard discounters) (ICAP, 2012). 

 Έρευνα των Boutsouki et al. (2008) σχετικά με τις προτιμήσεις των ελλήνων 

καταναλωτών έδειξε ότι οι κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που συγκεντρώνουν 

περισσότερο το ενδιαφέρον τους είναι τα χαρτικά, τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα 

απορρυπαντικά και τα μη αλκοολούχα ποτά, ενώ τα καλλυντικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

δεν φαίνεται να προσελκύουν τόσο το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ότι αφορά την κατηγορία των χαρτικών η χαμηλή τιμή των προϊόντων παίζει καθοριστικό 

ρόλο, καθώς υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα 

επώνυμα προϊόντα, ενώ το αντιλαμβανόμενο ρίσκο για τον καταναλωτή είναι χαμηλότερο απ’ 

ότι στην κατηγορία των καλλυντικών. Παράλληλα, η κατηγορία των απορρυπαντικών 

φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς είναι περισσότερο 

ελκυστική σε νέους εργαζόμενους και φοιτητές, ενώ οι νοικοκυρές και οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία καταναλωτές φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένοι από τα προϊόντα της κατηγορίας 

αυτής. 

   Παράλληλα, οι Kakkos et al. (2015) μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόθεση των ελλήνων καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τρεις 

αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συμπεριφορά των 

ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την αίσθηση του ρίσκου, την αντιλαμβανόμενη αξία που αποκομίζουν σε σχέση 

με την τιμή και την κοινωνική αξία που τους προσδίδουν. Αντιθέτως, η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των προϊόντων δεν φαίνεται να ωθεί τους έλληνες καταναλωτές να αγοράσουν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, η αναγνωσιμότητα της μάρκας και πιο συγκεκριμένα η 
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εξοικείωση των ελλήνων καταναλωτών με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενός 

σουπερμάρκετ αυξάνει την πρόθεση τους να τα αγοράσουν, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα 

των ερευνών που συνδέουν την προσήλωση στο κατάστημα με την πρόθεση αγοράς 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Wua et al., 2010; DeWulf et al., 2005). 

 Την ίδια στιγμή, σχετική έρευνα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του 

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
1
 το 2015 σε δείγμα 1.517 οικογενειών σχετικά με τις 

αγοραστικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας, έδειξε αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων αυτών από το ελληνικό κοινό και 

παράλληλα βελτίωση της άποψης τους σχετικά με την ποιότητα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η τιμή είναι ο βασικός λόγος που 

επιλέγουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ πάνω από το 61,5% των ερωτηθέντων 

φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, αυξήθηκε 

ελαφρώς το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (60%) 

κρίνουν ότι τόσο η συσκευασία, όσο και η συνολική τους εικόνα είναι εφάμιλλη εκείνης των 

επώνυμων προϊόντων. 

3.1 Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμού της Ελλάδας
2
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αποτελέσματα 

της ετήσιας δειγματοληπτικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών το 2015 έδειξαν 

μείωση στην μέση μηναία δαπάνη κατά 2,8%. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μερίδιο των 

δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,7%) 

και ακολουθούν η στέγαση (13,3%) και οι μεταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης 

αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,3%). 

Όσον αφορά στις δαπάνες στα είδη διατροφής, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα 

(2014), παρατηρείται μείωση της μηνιαίας δαπάνης για καφέ, τσάι και κακάο (7,0%), 

μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και λαχανικών (5,3%), γαλακτοκομικά 

προϊόντα και αυγά (5,0%), αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (4,6%), κρέας (3,7%), ψάρια (2,0%) 

και φρούτα (0,6%), ενώ παρατηρείται αύξηση της μηνιαίας δαπάνης για τα λοιπά είδη 

διατροφής (24,0%), ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι κ.λπ. (5,9%), λαχανικά (0,7%) και, λίπη και 

έλαια (0,6%) (Γράφημα 3.1). 

 

                                                 

1
 Πηγή http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/h_idiotiki_etiketa_kerdizei_sto_kalathi_tis_noikokyras-

64427787/  

2
 Πηγή http://www.statistics.gr/  

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/h_idiotiki_etiketa_kerdizei_sto_kalathi_tis_noikokyras-64427787/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/h_idiotiki_etiketa_kerdizei_sto_kalathi_tis_noikokyras-64427787/
http://www.statistics.gr/
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Γράφημα 3.1 Ποσοστιαία κατανομή μέσης μηνιαίας δαπάνης για είδη Διατροφής 2014-

2015 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σε γενικές γραμμές την περίοδο 2010 έως 2015, το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών 

επί του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισµού αφορά σε είδη διατροφής, και κυµαίνεται 

από 18,0% το 2010 έως 20,7% το 2015.  

Αναλυτικότερα, τα νοικοκυριά µε ένα άτοµο, ηλικίας 65 ετών και άνω, έχουν 

λιγότερες δαπάνες κατά 54,4% της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας. 

Αντιθέτως τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευγάρι µε δυο παιδιά έως και 16 ετών 

έχουν περισσότερες δαπάνες κατά 46,5% της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της 

Χώρα. (Γράφημα 3.2) 

Παράλληλα, τα νοικοκυριά µε υπεύθυνο οικονοµικά µη ενεργό ή άνεργο δαπανούν, 

κατά µέσο όρο, το 77,6 % της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ 

αυτά µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο µε µισθωτούς το 209,9% αυτής. Σε σύγκριση µε το 

2014, καταγράφεται μείωση στις δαπάνες νοικοκυριών µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο 

χωρίς µισθωτούς κατά 3,4%, µε υπεύθυνο οικονοµικά µη ενεργό ή άνεργο κατά 3,2%, µε 

υπεύθυνο µισθωτό κατά 3,0% και µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο µε µισθωτούς κατά 

2,3% (Γράφημα 3.3) 
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Γράφημα 3.2 Μέση Μηναία Δαπάνη κατά τύπο νοικοκυριού 2015 

 

Γράφημα 3.3 Μέση Μηναία Δαπάνη κατά θέση στην εργασία του υπεύθυνου 

νοικοκυριού 2014-2015 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η µέση µηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία του υπευθύνου του 

νοικοκυριού. Όπως και στην έρευνα έτους 2015, τα νοικοκυριά µε υπεύθυνο ηλικίας 45-54 

ετών δαπανούν, κατά µέσο όρο, περισσότερο. Πιο συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά αυτά 

δαπανούν, κατά µέσο όρο, το 125,3 % της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της 

Χώρας, ενώ τα νοικοκυριά µε τη µικρότερη ποσοστιαία συµµετοχή για το 2015 ήταν αυτά µε 

υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω (57,6% αυτής) (Γράφημα 3.4). 
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Γράφημα 3.4 Μέση Μηναία Δαπάνη κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του 

νοικοκυριού  2014-2015 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με την εταιρεία 

ερευνών IRI
3
, το 2015 οι αυξήσεις στην τιμή τους στην Ελλάδα φθάνουν ακόμη και το 25% 

μέσα σε δύο έτη, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές σε πολλά επώνυμα προϊόντα μειώνονται, 

κυρίως μέσω των εκτεταμένων προσφορών. Κατά συνέπεια, η διαφορά της τιμής ανάμεσα 

στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα επώνυμα προϊόντα μειώνεται συνεχώς. Βασική αιτία 

της αύξησης της τιμής των προϊόντων αυτών αποτέλεσε η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης 

και των προσφορών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα του έντονου 

ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα καταστήματα λιανικής πώλησης, στην 

προσπάθειά τους να μεγαλώσουν το μερίδιο αγοράς τους. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να χάνουν 

συνεχώς μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο. Αντιθέτως, στην 

Ευρώπη η υποχώρηση της διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μόλις μισή 

μονάδα το χρόνο.   

Στο Γράφημα 3.5 περιγράφεται το ποσοστό μείωσης του μεριδίου αγοράς για 12  

κατηγορίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με το οποίο η μεγαλύτερη μείωση αφορά 

την κατηγορία των κατεψυγμένων τροφίμων, το μερίδιο της οποίας μειώθηκε κατά 10,4 

ποσοστιαίες μονάδες, ακολουθούν τα υλικά μαγειρικής με μείωση κατά 4,8 ποσοστιαίες 

μονάδες, τα αλκοολούχα ποτά κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες και τα σνάκ, όπως και τα 

συσκευασμένα τρόφιμα από περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, το μερίδιο άλλων 

                                                 

3
 Πηγή http://www.kathimerini.gr/887336/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/akrivainoyn-kai-ta-proionta-

idiwtikhs-etiketas  

http://www.kathimerini.gr/887336/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/akrivainoyn-kai-ta-proionta-idiwtikhs-etiketas
http://www.kathimerini.gr/887336/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/akrivainoyn-kai-ta-proionta-idiwtikhs-etiketas
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μεγάλων κατηγοριών, όπως των προϊόντων ομορφιάς έχει συρρικνωθεί κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες ως αποτέλεσμα της διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής που 

ακολουθούν οι λιανέμποροι και οι βιομηχανίες. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτήν των 

απορρυπαντικών και των καθαριστικών σπιτιού, παρά το γεγονός ότι οι τιμές μειώθηκαν 

τόσο στα επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιο αγοράς των 

δεύτερων έχει μειωθεί κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, εξαιτίας των σταθερών 

προωθητικών ενεργειών των επώνυμων προϊόντων.  

Γράφημα 3.5 Ποσοστιαία μονάδα μείωσης μεριδίου αγοράς προϊόντων ΙΕ 2014-16 

 

Πηγή: IRI 

 

3.2 Σύντομο Ιστορικό Supermarket με προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας  

3.2.1 Lidl Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.
4
 

Η Lidl ξεκίνησε τη Δεκαετία του '30 με την ίδρυση της Εταιρίας στο χώρο του 

Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου ειδών διατροφής στη Νότια Γερμανία. Σήμερα η Lidl 

κατατάσσεται στις 10 πρώτες εταιρίες Λιανικού Εμπορίου ειδών διατροφής στη Γερμανία. Ως 

διεθνής όμιλος επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη με αυτόνομες Εταιρίες 

στις εκάστοτε χώρες. Από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Καταστήματος Lidl στην 

περιοχή της Νότιας Γερμανίας τη Δεκαετία του '70, την Ανάπτυξη εντός των συνόρων της 

Γερμανίας έως τα τέλη της Δεκαετίας του ΄80 και την επέκταση Διεθνώς την Δεκαετία του 

΄90, λειτουργούν σήμερα καταστήματα Lidl σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης. 

Η Lidl διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο Δίκτυο Εκπτωτικών Καταστημάτων ειδών 

διατροφής στην Ευρώπη. Στο μέλλον σχεδιάζει να συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διάνοιξη καινούργιων Αγορών, πάντα με το βασικό της στόχο να προσφέρει στους Πελάτες 

μέγιστη ποιότητα σε χαμηλές τιμές. 

                                                 

4
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.lidl-hellas.gr/el/istoria.htm  

http://www.lidl-hellas.gr/el/istoria.htm
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3.2.2 ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ
5
 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων 

λιανεμπορίου, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο από 355 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και 

απασχολεί 10599 εργαζόμενους. Tο 1992, AB εξαγοράστηκε από τη βελγική εταιρεία 

λιανικής "Delhaize Group". Το 1994, η αλυσίδα αυτή καινοτόμησε, καθώς έγινε η πρώτη 

αλυσίδα σούπερ μάρκετ που αντικατέστησε τις ταμειακές μηχανές με ταμειακές μηχανές 

αναγνώρισης γραμμωτών κωδικών (scanning). Την επόμενη χρονιά, ιδρύθηκε το κέντρο 

αποθήκευσης και διανομής της αλυσίδας στη Μάνδρα Αττικής. Επίσης συνεχίστηκε η 

επέκταση της αλυσίδας με νέα καταστήματα σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 

Την 1 Αυγούστου του 2000, η αλυσίδα είχε 53 καταστήματα σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Στις 

16 Οκτωβρίου του 2000, η αλυσίδα προχώρησε στην εξαγορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ 

Τροφό και ΕΝΑ Cash and Carry. Το 2008 η εταιρεία εξαγόρασε την Plus Hellas και την 

 P.L.L.C. S.A., για τη διεύρυνση των εφοδιαστικών αναγκών της, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 

Ενώ στις 25/7/2016, ο Όμιλος Delhaize συγχωνεύτηκε με την Αhold και δημιουργείται μία 

νέα ακόμα μεγαλύτερη εταιρεία, η Ahold Delhaize 

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, όραμα της είναι «Να 

είμαστε το σούπερ μάρκετ που επιλέγουν οι περισσότεροι καταναλωτές και να εργαζόμαστε 

όλοι μαζί για το σκοπό αυτό». 

3.2.3 Μαρινόπουλος Α.Ε.
6
 

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962 και αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα 

λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Από το 2012, η Μαρινόπουλος Α.Ε. κατέστη αποκλειστική 

δικαιοδόχος των σημάτων Carrefour στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. Πρόκειται 

για μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία έχει ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της να 

στηρίζει στην πράξη, καθημερινά, την εθνική οικονομία, την εγχώρια αγορά και τους 

καταναλωτές της. Μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου περισσότερων από 823 

καταστημάτων (31.3.2016), η Μαρινόπουλος Α.Ε. διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα, την 

Κύπρο και τη  Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο δυναμικό της εντάσσονται πάνω από 12.500 

εργαζόμενοι ενώ διατηρεί και πολυετείς συνεργασίες με περισσότερους από 2.000 Έλληνες 

προμηθευτές και παραγωγούς, σε κάθε σημείο της Ελλάδας. 

Με επίκεντρο την ποιότητα, τις χαμηλές τιμές, την υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών 

προς το περιβάλλον, την ανταπόδοση στην κοινωνία αλλά κυρίως την τοποθέτηση του 

                                                 

5
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.ab.gr/# 

6
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.marinopoulos.com/company  

http://www.ab.gr/
http://www.marinopoulos.com/company
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καταναλωτή στην καρδιά των αποφάσεών της, η Μαρινόπουλος Α.Ε. θα συνεχίσει να 

διαγράφει τη δυναμική πορεία της στην ελληνική αγορά. 

3.2.4 Μασούτης Α.Ε.
7
 

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρεία που διαθέτει ένα 

μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και σημαντική θέση στο 

χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις 

μεγαλύτερες αλυσίδες. Το δίκτυό της αποτελείται από 253 καταστήματα, απασχολεί 

περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους και καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της 

Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, την Εύβοια και τα νησιά Βορείου 

Αιγαίου. 

Το 1976 ο κ. Διαμαντής Μασούτης, δημιούργησε το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας, 

στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μέσα στην πρώτη δεκαετία της 

πορείας της, η εταιρεία έφτασε να αριθμεί 9 καταστήματα. Το 1986 δημιουργήθηκε το πρώτο 

κατάστημα στην κατηγορία των Grand (πολύ μεγάλων) καταστημάτων της εταιρείας, το 

Grand Μασούτης στη Θέρμη και το πρώτο κατάστημα Χονδρικής Cash & Carry, δίπλα στο 

Grand Μασούτης Θέρμης και αρχίζει να δραστηριοποιείται οργανωμένα στον τομέα 

χονδρικής πώλησης. To 2005, η εταιρεία έχει 153 καταστήματα λιανικής και 14 καταστήματα 

χονδρικής Cash & Carry και ξεκινάει μια νέα δραστηριότητα στον τομέα της χονδρικής 

πώλησης, που απευθύνεται σε επαγγελματίες που διαθέτουν super market, mini market και 

παντοπωλεία. Το 2011, μετά από 35 χρόνια επιτυχημένης πορείας, ο κ. Διαμαντής Μασούτης 

παραχώρησε τη διοίκηση της επιχείρησης στα παιδιά του, εγκαινιάζεται το μεγάλο και 

υπερσύγχρονο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics Center) στο Καβαλάρι 

Θεσσαλονίκης και ανοίγει 24 νέα καταστήματα λιανικής, τα 16 εκ των οποίων είναι τα πρώην 

σούπερ μάρκετ «Ατλάντικ» στα οποία διατηρήθηκε όλο το προσωπικό.  

Το 2012, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίαρχη θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ 

σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες αλυσίδες με 224 

καταστήματα λιανικής και 19 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry και το 2013 

κατασκευάζονται 2 Data Center σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές που 

εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία όλων των κρίσιμων εφαρμογών 

πληροφορικής 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

Οι στόχοι της εταιρείας είναι: 

                                                 

7
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.masoutis.gr/Company/History  
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 Να αναπτύσσει συνεχώς την σχέση με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, 

δημιουργώντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.  

 Να προβλέπει και να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών της 

 Να προσφέρει στους καταναλωτές τις οικονομικότερες τιμές, υψηλής ποιότητας 

προϊόντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.  

 Να διατηρεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών  

 Να προωθεί τα ελληνικά προϊόντα, να στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, 

στηρίζοντας έτσι την απασχόληση στην Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους καταναλωτές, ώστε να ενημερώνεται για τις 

νέες τάσεις που διαμορφώνονται στις καταναλωτικές συνήθειες  

 Να διατηρεί καλές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες 

της, καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης  

 Να παραμείνει πιστή στη φιλοσοφία της, πραγματοποιώντας δράσεις και 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.  

 Να υιοθετεί νέες τεχνολογίες για τους καταναλωτές (κάρτα mas card) και στην 

εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων (EDI, spaceman και category management) σε 

συνεργασία με τους προμηθευτές. 

3.2.5 My Market
8
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο 

METRO και προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών. Το πρώτο μεγάλο κατάστημα 

λιανικής πώλησης της εταιρείας άνοιξε στον Κορυδαλλό το Μάρτιο του 1977. To 2004 

επαναλανσαρίστηκαν τα καταστήματα λιανικής της εταιρείας (supermarkets) με την 

ονομασία My market και διαχωρίστηκαν έτσι και τυπικά από τα Cash & Carry. Το 

Φεβρουάριο του 2016, η METRO αποκτά την αλυσίδα Βερόπουλος, που ιδρύθηκε το 1973 

και οι δύο ιστορικές, ελληνικές εταιρείες ενώνονται δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες λιανεμπορίου στην ελληνική αγορά. Το δίκτυο καταστημάτων My market 

αριθμούσε έως το τέλος του 2015, 66 καταστήματα λιανικής, με χώρους πώλησης 1.000 – 

1.200 τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους κυρίως στην Αττική και 

στη Νότια Ελλάδα. Η απόκτηση του δικτύου καταστημάτων Βερόπουλος αύξησε τα σημεία 

                                                 

8
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.mymarket.gr/Alisida/As-sistithoume.aspx  
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λιανικής πώλησης σε 220, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία σε όλη την επικράτεια, τόσο στην 

ηπειρωτικές όσο και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

Η φιλοσοφία της εταιρείας, από την αρχή της λειτουργίας της, είχε πάντα και 

εξακολουθεί να έχει ως σημείο αναφοράς την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τον 

πελάτη, μέσα από ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που βασίζεται στη φιλική και 

εγκάρδια συμπεριφορά των εργαζομένων και φυσικά στην αξεπέραστη ποιότητα των 

φρέσκων προϊόντων μας. Στηρίζει συνειδητά και με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά, 

προσφέροντας την προϊοντική γκάμα που επιθυμούν οι πελάτες της στην καλύτερη δυνατή 

ποιότητα, ποικιλία και φυσικά στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. 

3.2.6 Αφροδίτη Α.Ε.
9
 

Η εταιρία Σούπερ Μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ιδρύθηκε το 1983 ανοίγοντας το πρώτο της 

κατάστημα στην οδό Μαρασλή 18 στην Θεσσαλονίκη. Από τότε με σταθερά βήματα προόδου 

και με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διακινεί, την παροχή 

υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, διαθέτει 19 καταστήματα στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την τοπική 

κοινωνία και οικονομία. 

Είναι η πρώτη εταιρία στον χώρο της που απέκτησε πιστοποίηση 

ποιότητας ISO ELOT EN9001:2000 και από τότε ανανεώνει συνεχώς την πιστοποίηση για 

όλα της τα καταστήματα, αλλά και για τις ιδιόκτητες κεντρικές αποθήκες της στην Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, όπου η αποθήκευση και η διανομή τροφίμων γίνεται σύμφωνα με 

πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας του προτύπου ISO 22.000:2005. 

Παράλληλα, αναπτύσσει «πράσινες» διαδικασίες όπως σακούλες πολλαπλών 

χρήσεων, σακούλες 100% ανακυκλώσιμες, διαχείριση απορριμμάτων, χαρτιού, νάυλον, 

αλουμινίου, σιδήρου, ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών. Φροντίζει για την 

ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των ανθρώπων της σε θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος. Τέλος, η εταιρία προσπαθεί με σταθερή φιλοσοφία, σεμνά και με αξιοπρέπεια 

να επικεντρωθεί και να «αφουγκραστεί» τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, ώστε να 

παρέχει τις υπηρεσίες της δίνοντας ουσιαστικές λύσεις. 

3.2.7 Όμιλος Ελομάς
10

 

Ο ΕΛΟΜΑΣ είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός Όμιλος Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ. 

Ξεκίνησε το 1994 μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Σκουλά, που πρώτος οραματίστηκε τη 

                                                 

9
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://smafroditi.gr/content/22/katastimata-/  

10
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.elomas.gr/index.php/o-omilos/poioi-eimaste  
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δημιουργία ενός αμιγώς ελληνικού ομίλου στο χώρο του λιανεμπορίου. 

Αρχικά, 5 μεσαίες Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ ενώθηκαν σε μια στρατηγική συμμαχία, 

με κύριους στόχους τη θωράκιση και  την ανάπτυξη των μελών του Ομίλου απέναντι στις 

μεγάλες αλυσίδες και στον επερχόμενο ξένο ανταγωνισμό, αλλά και την ταυτόχρονη στήριξη 

της ελληνικής παραγωγής και του έλληνα καταναλωτή. Με την πάροδο του χρόνου, μέσα από 

την καλύτερη οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό δομών, διαδικασιών και συστημάτων, αλλά και 

με σταθερή συνεταιριστική αντίληψη, προσέλκυσε νέα μέλη και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο 

ελληνικό όμιλο με ενεργητικό ρόλο στο λιανεμπόριο. 

Σήμερα αριθμεί 32 μέλη - Ελληνικές Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ, με 793 καταστήματα, 

σε κάθε γωνιά της χώρας, εξυπηρετεί εκατομμύρια καταναλωτές, στηρίζοντας στην πράξη 

κάθε τοπική οικονομία και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής μας 

οικονομίας. Στόχος της εταιρείας είναι να γίνει "Η δύναμη του Έλληνα καταναλωτή", 

συμβάλλοντας στην πράξη στη βελτίωση της καθημερινότητάς του και φροντίζοντας να 

εξασφαλίσει χαμηλές τιμές, προς το συμφέρον του καταναλωτή, και προσφέροντας στα ράφια 

των καταστημάτων μας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με την επωνυμία ΕΛΟΜΑΣ, QUALITY 

LINE και ΕΛΟΜΑΣ ECONOMY, εφάμιλλης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής από 

αντίστοιχα επώνυμα.  

Παράλληλα, φροντίζει να ενισχύσει τις στρατηγικές συμμαχίες μας, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την καλύτερη διακίνηση των προϊόντων  αλλά και 

την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, ενώ σταθερός στόχος του Ομίλου παραμένει η 

ένταξη νέων μελών, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά το συνολικό αριθμό των 

καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. 

3.2.8 Express Market
11

 

Από το 2005 η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αναπτύσσει το δίκτυο 

καταστημάτων franchise express market και ειδικής συνεργασίας. Τα express market είναι 

παντοπωλεία που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 

καταναλωτή. Είναι η ιδανική επιλογή για τον επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί με το 

λιανεμπόριο. Μια δραστηριότητα με σίγουρη επιτυχία που την εξασφαλίζει η συνεργασία με 

τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Με το κύρος, την αναγνωρισιμότητα, την πολυετή εμπειρία και 

την τεχνογνωσία της, λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά για τον συνεργάτη σε όλα 

τα στάδια λειτουργίας του καταστήματος. Στο δίκτυο καταστημάτων franchise όλα τα 

συνεργαζόμενα καταστήματα αποκτούν μία ενιαία ταυτότητα, με κοινό αναγνωρίσιμο σήμα 
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και όνομα express market. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ειδικής συνεργασίας στην 

οποία οι συνεργάτες μέσω τριγωνικών πωλήσεων μπορούν και προμηθεύονται τα προϊόντα 

που διακινούν στα καταστήματά τους είτε από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., είτε απευθείας 

από τη βιομηχανία, πετυχαίνοντας ειδικές εκπτώσεις 

3.2.9 Γαλαξίας Α.Ε.
12

 

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ξεκίνησε 1971 με την επωνυμία ΠΕΝΤΕ Ε.Π.Ε. από τους πέντε 

αρχικούς μετόχους και διαχειριστή τον Βασίλειο Χειμωνίδη. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 

της, η εταιρεία πρωτοστάτησε για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα και έκανε μετόχους 

τους υπαλλήλους της, εντάσσοντάς τους από το 1982 και μετά, στο μετοχικό σχήμα της 

εταιρείας και βλέποντας τα εισοδήματά τους από τα κέρδη, να αυξάνουν. Παράλληλα, η 

εταιρεία από Ε.Π.Ε. γίνεται Α.Ε. και προχωράει στην ανάπτυξη και λειτουργία 

καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Το 1988 τα πρώτα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) 

της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΑΣ κάνουν την εμφάνισή τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 

διαθέτοντας πλέον των 1.000 προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και στόχος της είναι να αναπτύξει 

ακόμα περισσότερο τα προϊόντα της κατηγορίας, η ποιότητα των οποίων εξασφαλίζεται από 

αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα η τιμή τους παραμένει χαμηλή και 

ανταγωνιστική.  

Μέχρι το 2016, η εταιρεία αριθμεί 149  καταστήματα, τα 69 από τα οποία είναι 

ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα μισθωμένα, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να λειτουργεί 

ιδιόκτητα καταστήματα. Παράλληλα, από το 1971 μέχρι σήμερα, οι μέτοχοι του ξεπερνούν 

τους 187, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στην εταιρεία.  

3.2.10 Smile Markets
13

 

Το δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης Smile Markets δημιουργήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2001 χρησιμοποιώντας ως βάση ένα σύνολο 48 ανεξάρτητων καταστημάτων 

Λιανικής Πώλησης Τροφίμων, τα οποία λειτουργούσαν κάτω από τη σκεπή ενός Ομίλου 

Αγορών συνεταιριστικού χαρακτήρα χωρίς την ύπαρξη όμως ενιαίας ταυτότητας και 

εμπορικής πολιτικής. Με δεδομένα τις νέες τάσεις και ανάγκες που ήταν υπό διαμόρφωση 

στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά αντίστοιχα, καθώς και την αναγκαιότητα για επιβίωση 

                                                 

12
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα 

https://www.5ae.gr/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%99

%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1  

13
 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.smilemarkets.gr/smile-markets/poia-ine-ta-

smilemarkets/  
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και διαχρονικότητα των καταστημάτων, διενεργήθηκε μελέτη αποτέλεσμα της οποίας ήταν το 

εμπορικό μοντέλο των καταστημάτων Smile Markets πρώτης γενιάς. Τα καταστήματα με την 

παράλληλη υποστήριξη της Ζεύξης Α.Ε. που λειτούργησε το μοντέλο και τις παραμέτρους 

του διαμορφώθηκαν ανάλογα, και δημιουργήθηκε στην αγορά το δίκτυο Smile Markets. 

Τρία χρόνια αργότερα και μετά τη στρατηγική συμφωνία συμμαχίας με τον όμιλο 

Carrefour Μαρινόπουλος, το μοντέλο χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία που προήλθε μέσα από 

τον πρώτο όμιλο λιανικής στην Ευρώπη, αναβαθμίστηκε και διαμορφώθηκε σε ένα πλήρες 

concept franchise. Τα Smile Markets είναι καταστήματα τροφίμων 100-250 τετραγωνικών 

που πουλάνε φρούτα & λαχανικά, γαλακτοκομικά, και είδη παντοπωλείου. Διαθέτουν μια 

ποικιλία προϊόντων που ανέρχεται στους 3.500-4.500 κωδικούς και μπορούν να καλύψουν 

πλήρως τις ανάγκες της οικογένειας στην κατηγορία των αγαθών που προμηθευόμαστε από 

το τυπικό super market. 

3.2.11 Bazzar
14

 

Tα supermarkets ΒΑΖΑΑR, παρουσιάζουν στην Ελληνική αγορά,  το μοντέλο του 

CONVENIENCE και  SOFT-DISCOUNT MARKET της γειτονιάς. CONVENIENCE επειδή 

καλύπτουν μία οικιστική περιοχή ακτίνας 500 μέτρων γύρω από το κατάστημα, τις 

περισσότερες φορές χωρίς parking, με μέση επισκεψιμότητα ίδιων πελατών 1,8 φορές την 

εβδομάδα και μέσο καλάθι 9,5 ευρώ. SOFT – DISCOUNT που καθορίζεται από τους 700 

κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και τους 300 first price κωδικούς, που καλύπτουν όλες τις 

ομάδες προϊόντων. Το μοντέλο συμπληρώνεται με δυνατά τμήματα φρέσκων προϊόντων στο 

κρέας, στα τυριά, αλλαντικά και μαναβική, που σηματοδοτούνται από το shop-in-shop σήμα 

deli-bazaar, καθώς και από το bake-off με το σήμα Καλημέρα. 

Παράλληλα, H BAZAAR A.E με την μακρόχρονη εμπειρία τα στην εξυπηρέτηση των 

επαγγελματιών, έχει δημιουργήσει 5 καταστήματα Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα με 

στόχο την πλήρη κάλυψη αναγκών των επαγγελματικών χώρων μαζικής εστίασης και των 

καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τα Bazaar Cash & Carry, υποστηρίζουν με επιτυχία 

επαγγελματίες με επιχειρηματική δραστηριότητα Mini Market, Super Market, Παντοπωλεία, 

Ψιλικά, Ψητοπωλεία, Εστιατόρια, Café, Bar, Κάβες, αλλά και μεγάλες  

μονάδες μαζικής εστίασης (αλυσίδες ξενοδοχείων & εστιατορίων) εξυπηρετώντας 

περισσότερους από 6.500 πελάτες.  
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Κεφάλαιο 4ο 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις προτιμήσεις των ελλήνων καταναλωτών της Βορείου Ελλάδας που χρησιμοποιούν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και να προσδιορίσει αν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το 

κατάστημα σχετίζεται με τους παράγοντες αυτούς και με την κατηγορία στην οποία ανήκει το 

προϊόν. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που χρήζουν 

βελτίωσης, ώστε να γίνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πιο ελκυστικά. Ποιο 

συγκεκριμένα, οι υποθέσεις της έρευνάς μας είναι: 

 Η προτίμηση των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εξαρτάται από 

την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης των καταναλωτών (Y1) 

 Οι καταναλωτές επηρεάζονται από παράγοντες, όπως η τιμή, η ποιότητα, η 

συσκευασία, η ποικιλία, η ευκολία και η εμπιστοσύνη στο κατάστημα όταν 

επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Y2) 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος (Y3) 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από ένα σουπερμάρκετ σχετίζεται με 

την τιμή, την ποιότητα, τη συσκευασία, την ποικιλία, την ευκολία και την 

εμπιστοσύνη στο κατάστημα (Y4) 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από ένα σουπερμάρκετ σχετίζεται με 

την κατηγορία του προϊόντος (Y5) 

4.2 Ερευνητική Στρατηγική 

Προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε 

και να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών, επιλέξαμε ως 

καταλληλότερη μέθοδο την εμπειρική έρευνα και ως βασική πηγή πληροφοριών τη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων από τυχαίο δείγμα ελλήνων καταναλωτών που κατοικούν στη Βόρεια 

Ελλάδα.  

Επιλέξαμε την ποσοτική έρευνα με τη χρήση πρωτογενών στοιχείων, καθώς 

θεωρούνται η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, γιατί τα στοιχεία συλλέγονται από τον 

άμεσο χρήστη. Η Επαγωγική στατιστική, την οποία που επιλέξαμε, είναι ο κλάδος της 

στατιστικής που ασχολείται με την εξαγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρους πληθυσμούς με 
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βάση τα δεδομένα ενός δείγματος σε αντίθεση με την περιγραφική, η οποία ασχολείται με την 

οργάνωση, με την παρουσίαση και την περιγραφή προσωπικών πληροφοριών. 

4.3 Προσδιορισμός Δείγματος 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας απευθυνσθήκαμε σε Έλληνες καταναλωτές 

που κατοικούν στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς κάποια από τα μεγαλύτερα supermarket 

δραστηριοποιούνται μόνο σε αυτό το κομμάτι της ελλάδος. 

Το n = 619 ως μέγεθος δείγματος κρίθηκε ικανοποιητικό, μιας και το σφάλμα 

κυμαίνεται κοντά στο 4%, γεγονός το οποίο δεν θα βελτιωνόταν ιδιαίτερα με τη συμπλήρωση 

περισσότέρων ερωτηματολογίων, όπως παρουσιάζεται χαρακτηριστικά στο παραπάνω 

γράφημα. Δηλαδή, το σφάλμα κυμαίνεται κοντά στο 4% και για μέγεθος δείγματος, για 

παράδειγμα 800 ατόμων. Καθώς η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε, και η οποία 

αναλύεται διεξοδικότερα στη συνέχεια, ανήκει στην μη πιθανοθεωρητική δειγματοληψία, 

όπου το μέγεθος του δείγματος ορίζεται κυρίως από το διαθέσιμο χρόνο και κόστος. 

Επομένως, αναλογικά και με το χρόνο που δόθηκε για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, κρίνεται ικανοποιητικό και αξιόπιστο με μέγεθος του δείγματος ( n = 619) 

για την παρούσα έρευνα.  

 

Μέγεθος Δείγματος n 
Σφάλμα εκτίμησης σε 95% επίπεδο 

σημαντικότητας 

100 10% 

200 7,07% 

300 5,77% 

400 5% 

500 4,47% 

600 4,08% 

700 3,78% 

800 3,54% 

900 3,3% 

1000 3,16% 
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4.4 Συλλογή Δεδομένων 

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέξαμε ήταν εκείνη της συμπλήρωσης ενός 

ερωτηματολογίου που αποτελείται από 6 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου (1), διπολικές ερωτήσεις (2) και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

(3) με μονή απάντηση την 5-βαθμη κλίμακα Likert.  

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε από καταναλωτές που κατοικούν στην 

περιοχή της Βορείου Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι ότι, μπορεί να γίνει χρήση 

οπτικών μέσων, το κόστος είναι πολύ χαμηλό, απαιτείται λίγος χρόνος για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και εξασφάλισης συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι το δείγμα είναι 

περιορισμένο και αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στο Internet και δεν 

υπάρχει τρόπος εμβάθυνσης και διευκρινήσεων σε περίπλοκες ερωτήσεις.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016 μέσω διαδικτύου. Ο χρόνος 

συμπλήρωσης κυμαίνονταν μεταξύ 15 και 25 λεπτών και δεν κούραζε τους ερωτώμενους. Οι 

συνολικές απαντήσεις που λάβαμε ήταν 619, εκ των οποίων 609 ήταν πλήρως απαντημένες 

ενώ οι 10 είχαν ανεπαρκείς απαντήσεις και απορρίφθηκαν. 

4.5 Περιγραφή Ερωτηματολογίου 

Για την συλλογή στοιχείων της συγκεκριμένης έρευνας, σχετικά με τη συμπεριφορά 

των καταναλωτών ως προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, κρίθηκε ως καταλληλότερη η 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω email.  

 Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε προέκυψε από μια 

σειρά εμπειρικών ερευνών που παραθέσαμε στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση 1 στόχο έχει να εντοπίσει το ποσοστό του δείγματος που 
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προτιμά να χρησιμοποιεί τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η ερώτηση 2 έχει ως στόχο να 

εξετάσει το βαθμό επίδρασης μιας σειράς παραγόντων που σύμφωνα με τη διεθνή 

αρθρογραφία επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας. Ειδικότερα: 

 ο παράγοντας «οικονομική τιμή» προέκυψε από τις έρευνες των Garretson et al. 

(2002), Lichtenstein et al. (1993) και Hoch & Banerji (1993),  

 ο παράγοντας «ελκυστική συσκευασία» προέκυψε από την έρευνα των Garretson et 

al. (2002) 

 ο παράγοντας «καλή ποιότητα» προέκυψε από τις έρευνες των Wua et al. (2010), 

Binninger (2008) και Garretson et al. (2002) 

 ο παράγοντας «ευκολία» προστέθηκε από την ερευνήτρια της παρούσας εργασίας 

 ο παράγοντας «εμπιστοσύνη στον λιανέμπορο» προέκυψε από τις έρευνες των 

DeWulf et al. (2005) και Ailawadi et al. (2008) 

 ο παράγοντας «μεγάλη ποικιλία» προέκυψε από τις έρευνες των Wua et al. (2010), και 

Ailawadi & Keller (2004) 

 ο «επιπλέον λόγος», δόθηκε για να συμπληρώσουν οι καταναλωτές κάποιον επιπλέον 

παράγοντα 

Η ερώτηση 3 έχει ως στόχο να ερευνήσει το βαθμό ικανοποίησης που συγκεντρώνουν 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίες σύμφωνα με την έρευνα του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση μεριδίου αγοράς 

το 2015 και είναι οι κατηγορίες: α) συσκευασμένα τρόφιμα, β) απορρυπαντικά, γ) χαρτικά, δ) 

καλλυντικά και ε) χυμοί-αναψυκτικά. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP (2012), 

κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, παραμένουν τα τρόφιμα που κατέχουν 

μερίδιο 61% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθούν τα απορρυπαντικά, τα χαρτικά και 

τα καθαριστικά με 16%, άλλα χρηστικά προϊόντα προσωπικής περιποίησης 4%. 

Η ερώτηση 4 διαμορφώθηκε με στόχο να μετρήσει το βαθμό που το ίδιο το 

κατάστημα λιανική που προωθεί τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζει την πρόθεση 

αγοράς τους, καθώς οι καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας βασίζονται στην εικόνα του καταστήματος προκειμένου να προχωρήσουν στην 

αγορά των προϊόντων αυτών (Wua et al., 2010; Vahie & Paswan, 2006) 

Η ερώτηση 5 στόχο έχει να διερευνήσει το βαθμό αφοσίωσης των καταναλωτών σε 

κάποιο από τα μεγαλύτερα supermarket της Βορείου Ελλάδος σχετικά με τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με τους  Ailawadi et al. (2008), ένας αφοσιωμένος καταναλωτής 

σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής πώλησης, στο οποίο πραγματοποιεί όλες τις αγορές 
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του, μπορεί ευκολότερα να αγοράσει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τόσο σε κατηγορίες που 

είναι δεκτικός, αλλά και σε κατηγορίες που δεν είναι δεκτικός. 

Η ερώτηση 6 έχει ως στόχο να εντοπίσει τους παράγοντες και το βαθμό που εκείνοι  

δεν ικανοποιούν τους καταναλωτές σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 

βασίστηκε στις έρευνες των Wua et al. (2010) και Garretson et al. (2002) 

Η ερώτηση 7 αφορά σε μια σειρά δημογραφικών ερωτήσεων, όπως το φύλο, την 

ηλικία, τη μηνιαία κατανάλωση, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης και το μέγεθος της 

οικογένειας, που θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε τις επιδράσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των καταναλωτών στις προτιμήσεις τους. 
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Κεφάλαιο 5ο 

5. Ανάλυση Δεδομένων 

5.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Ερώτηση 7: Φύλο 

Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων ανά φύλο. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 280 45,2 46,0 46,0 

Γυναίκα 329 53,2 54,0 100,0 

Total 609 98,4 100,0  

Missing Δ.Α. 10 1,6   

Total 619 100,0   

 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται 280 άντρες, η οποίοι αποτελούν το 46% και 329 

γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 54% του δείγματος. Ήταν αναμενόμενο το ποσοστό των 

γυναικών να είναι μεγαλύτερο από αυτό των αντρών, βασιζόμενο στο γεγονός ότι οι γυναίκες 

ασχολούνται περισσότερο με τις ανάγκες του νοικοκυριού σε σχέση με τους άντρες, παρά το 

ότι είναι πλέον κατά κύριο λόγο, εργαζόμενες.  

 

Ερώτηση 8: Ηλικία 

Πίνακας 2:  Πίνακας συχνοτήτων ανά ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

18-25 33 5,3 5,4 5,4 

26-35 99 16,0 16,3 21,7 

36-45 185 29,9 30,4 52,1 

46-55 209 33,8 34,3 86,4 

άνω των 

55 

83 13,4 13,6 100,0 

Total 609 98,4 100,0  

Missing Δ.Α. 10 1,6   

Total 619 100,0   

 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 2, το δείγμα μας αποτελείται κυρίως από άτομα 

ηλικίας 26-55 ετών, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 78% του δείγματος. Με βάση της 
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πληροφορίες αυτές μπορούμε να μελετήσουμε καταναλωτικές συνήθειες, που αφορούν όλες 

τις ομάδες. Τόσο από άποψη συντήρησης νοικοκυριού (π.χ. ομάδα απορρυπαντικών), όσο και 

από την άποψη κατανάλωσης (π.χ. τρόφιμα), όπου μπορούμε να διερευνήσουμε κατά πόσο 

λειτουργεί, σε περιόδους κρίσης (όπως αυτή που διανύουμε), η πιστότητα (loyalty) σε 

επώνυμα διαφημιζόμενα προϊόντα (άρα και ακριβότερα).  

 Σύμφωνα με την έρευνα «Shoppers attitude & behavior in 2016», που 

πραγματοποίησε η Exceed Consulting, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, η πλειονότητα των shoppers, ξοδεύει από 100 μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Το ποσοστό 

των shoppers χαμηλού εισοδήματος, έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη 

έχει μειωθεί, φτάνοντας από τα 300 ευρώ, τα 270 ευρώ (RETAIL, 04.07.2016). 

 

Ερώτηση 11: Μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ 

 

Σχήμα 1:  Ραβδόγραμμα ποσοστιαίων σχετικών συχνοτήτων μηνιαίας 

κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Παρατηρούμε ότι, τα μεγαλύτερα ποσοστά μηνιαίας κατανάλωσης (ακριβώς 

ισόποσα),  αναφέρονται στις κατηγορίες 141-200 € και 201-300 €. Είναι ποσό, το οποίο κατά 

βάση αντιστοιχεί σε οικογένειες (3 ατόμων και άνω). Ακολουθεί το εύρος των 81-140 €, το 

οποίο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει τα μικρά νοικοκυριά. Δεδομένου ότι, η χώρα μας δεν 

χαρακτηρίζεται από πολύτεκνες οικογένειες, η μηνιαία κατανάλωση άνω των 300 €, πιθανώς 

να αφορά είτε τα υψηλότερα εισοδήματα, είτε νοικοκυριά τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη 

την ποικιλία των αγορών τους από Σ/Μ, που σημαίνει ότι, δεν επισκέπτονταν ειδικά 

συνοικιακά καταστήματα (παραδοσιακό μπακάλη κρεοπώλη, μανάβη γειτονιάς).  
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Ερώτηση 9: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Σχήμα 2:  Ραβδόγραμμα ποσοστιαίων σχετικών συχνοτήτων επιπέδου 

εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το δείγμα θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι οι μισοί περίπου 

καταναλωτές, έχουν βασική και μέση εκπαίδευση και οι άλλοι μισοί, ανώτατη και πλέον. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δυο μεγαλύτερες ομάδες είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (37,8%) και 

ανώτατης εκπαίδευση (33,9%). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα πορίσματα τα οποία θα 

μελετηθούν, προκύπτουν από όλα τα μορφωτικά στρώματα, γεγονός που κάνει πιο 

αντικειμενική την έρευνα. 

 

Ερώτηση 10: Μέγεθος νοικοκυριού 

 

Σχήμα 3: Ραβδόγραμμα ποσοστιαίων σχετικών συχνοτήτων μεγέθους 
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νοικοκυριών 

 

 

Στην ανωτέρω ερώτηση παρατηρείται ότι, το 1/3 περίπου των ερωτηθέντων, 

αποτελείται από την κλασσική οικογένεια (γονείς και 2 παιδιά), που είναι το πλέον σύνηθες 

στη χώρα μας. Αναμενόμενο ήταν ότι, μικρή συμμετοχή (7,9%), έχουν οι μεγάλες οικογένειες 

των 5 ατόμων, για τους εξής λόγους:  

 Λόγω οικονομικής κατάστασης, τα ζευγάρια πλέον, δεν αποκτούν πολλά παιδιά. 

 Έχουν πάψει να συγκατοικούν με άτομα της προηγούμενης γενιάς (παλαιότερο 

πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα της 3
ης

 ηλικίας, ζούσαν μαζί με τις 

οικογένειες των παιδιών τους). 

 

Ερώτηση 12: Επάγγελμα 

 

Σχήμα 4:  Κατανομή δείγματος με βάση το επάγγελμα 

 

  

Το δείγμα, αποτελείται από ποσοστό μεγαλύτερου του 1/3 (37,3%), από ιδιωτικούς 

υπαλλήλους, σε σχέση με τους δημόσιους με ποσοστό 19,4%. Πολύ μικρό ποσοστό 

καταλαμβάνουν οι φοιτητές και οι άνεργοι. Πιθανολογείται πως αυτό οφείλεται στο ότι η 

έρευνα έγινε, κατά κύριο λόγο, έξω από χώρους πώλησης, όπου αναμενόμενο ήταν η χαμηλή 

επισκεψιμότητά τους.  
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5.2 Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή 

Ερώτηση 1: Αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; 

Σχήμα 5: Αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; 

 
 

 Με την ερώτηση αυτή, ξεκινάμε το βασικότερο σημείο του ενδιαφέροντός μας, που 

είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

Εντυπωσιακό είναι ότι, το 82,6% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά, ενώ μόνο το 17,1% 

δήλωσαν ότι δεν αγοράζουν. Φαίνεται πως ο συνδυασμός της κακής οικονομικής συγκυρίας 

και η εξοικείωση των καταναλωτών με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έδωσαν το ανωτέρω 

αποτέλεσμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Χαροντάκη (2014), το περιβάλλον που έχει 

διαμορφώσει η οικονομική κρίση εξελίσσεται σε «θερμοκήπιο» για την ανάπτυξη των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία συχνά αποτελούν σανίδα σωτηρίας για τα νοικοκυριά 

απέναντι στην οικονομική ύφεση και στις αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες.  

 Όπως τονίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια και 

εμπνευστής της έννοιας του Branding, David A. Aaker, αυτό που ονομάζουμε επωνυμία ενός 

προϊόντος, το brand δηλαδή, αποτελεί το σημείο στο οποίο συναντώνται οι ανάγκες του 

καταναλωτή με τις ιδιότητες του προϊόντος. Εκεί ακριβώς κρύβεται ένα από τα «μυστικά» 

της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας αρχικά για τον καταναλωτή και εν συνεχεία για την 

επιχείρηση (Λεμπέσης, 2004). 

 Ευνόητο είναι, πως η συνεχής βελτίωση σχέσης τιμής-ποιότητας, συσκευασίας, 

προώθησης (εκ μέρους των λιανοπωλητών), υποστηρίζουν το αποτέλεσμα αυτό. 
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Ερώτηση 2: Εάν αγοράζετε, γιατί; 

Πίνακας 3:  Πίνακας συχνοτήτων - Εάν αγοράζετε, γιατί; 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 3, αξίζει να σχολιάσουμε τα εξής: 

 

 Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αγορά προϊόντων Ι.Ε, είναι η οικονομική 

τους τιμή, η καλή τους ποιότητα, η ελκυστική συσκευασία (τα συμπεράσματα 

συμφωνούν με την ετήσια έρευνα για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του τμήματος 

Marketing και επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

 Από ουδέτερο έως σημαντικό, είναι η ευκολία του καταναλωτή να το βρίσκει στο 

ράφι, ενώ μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην εμπιστοσύνη που έχει προς το λιανέμπορο. 

 Η μεγάλη ποικιλία, είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας, από την άποψη ότι μπορεί 

να κάνει οικονομικότερες αγορές στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, 

δημιουργώντας μεγαλύτερη συνολική ωφέλεια, από το καλάθι του. 

 Επιπλέον, όταν η προέλευση είναι Ελληνική, είναι παράγοντας ο οποίος λειτουργεί 

θετικά στην επιλογή του καταναλωτή, δημιουργώντας του μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

(σε σχέση με το απροσδιόριστο Ε.Ε.), αλλά ισχύει, έστω και έμμεσα, το συναίσθημα 

ότι συνεισφέρει στον τόπο. 

 Τέλος, δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα Ι.Ε πριμοδοτούνται με πόντους στις κάρτες 

πιστότητας, το κάνει πιο ελκυστικά, εφόσον με την εξαργύρωσή τους μειώνεται το 

πληρωτέο ποσό του καταναλωτή. 

 

 

λόγω 

οικονομικής 

τιμής 

 λόγω 

καλής 

ποιότητας 

λόγω 

ελκυστικής 

συσκευασίας 

γιατί τα 

βρίσκετε 

εύκολα 

λόγω 

εμπιστοσύνης 

στον 

λιανέμπορο 

 λόγω 

μεγάλης 

ποικιλίας 

λόγω 

συνδυασμού 

όλων των 

παραπάνω 

λόγω 

ελληνικής 

προέλευσης 

λόγω 

πόντων 

κάρτας - 

κουπόνια 

Καθόλου 

σημαντικό 
1,6% 1,8% 10,8% 11,9% 4% 3%     0,9% 

Σχεδόν 

ασήμαντο 
1,6% 2,4% 20,7% 12,5% 5,7% 8,3%     0,9% 

Ουδέτερο 8,8% 10,8% 45% 35,4% 20,8% 29,6%   2% 3,4% 

Σημαντικό 38,2% 38,4% 19,1% 29,1% 48% 35,1% 75% 58% 52,1% 

Ιδιαίτερα 

σημαντικό 
49,8% 46,7% 4,3% 11,1% 21,5% 24% 25% 40% 42,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

λόγω οικονομικής τιμής

λόγω καλής ποιότητας

λόγω ελκυστικής συσκευασίας

γιατί τα βρίσκετε εύκολα

λόγω εμπιστοσύνης στον λιανέμπορο

λόγω μεγάλης ποικιλίας

λόγω συνδυασμού όλων των παραπάνω

λόγω ελληνικής προέλευσης

λόγω πόντων κάρτας - κουπόνια

10.8

11.9

4.0

3.0

1.6

2.4

20.7

12.5

5.7

8.3

8.8

10.8

45.0

35.4

20.8

29.6

2.0

3.4

38.2

38.4

19.1

29.1

48.0

35.1

75.0

58.0

52.1

49.8

46.7

4.3

11.1

21.5

24.0

25.0

40.0

42.7

Καθόλου σημαντικό Σχεδόν ασήμαντο Ουδέτερο Σημαντικό Ιδιαίτερα σημαντικό

Σχήμα 6 :  Εάν αγοράζετε, γιατί; 

  

 Με βάση τα ευρήματα της έρευνας «Shoppers attitude & behavior in 2016», που 

πραγματοποίησε η Exceed Consulting, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, 

προκύπτει πως το 44% των shoppers διαμορφώνουν την επιλογή τους για το κατάστημα στο 

οποίο θα ψωνίσουν, με βάση τις προσφορές. Ο βασικός τρόπος ενημέρωσης για τις 

προσφορές, είναι μέσω της τηλεόρασης (30,3%) και ακολουθούν η ενημέρωση εντός του 

καταστήματος (26,1%) και η ενημέρωση μέσω φυλλαδίου (22,3%). Παρατηρείται ότι, όσο 

μεγαλύτερη είναι η ηλικία των shoppers, τόσο αυξάνεται η προτίμηση στην ενημέρωση μέσω 

τηλεόρασης και εντός του καταστήματος. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει με την ενημέρωση 

μέσω internet. 

 Από τα βασικά συμπεράσματα, προκύπτει πως το 50,9% των καταναλωτών επιλέγει 

να ψωνίζει μόνο από μία αλυσίδα και το 49,1% σε περισσότερες από μία αλυσίδες Δηλαδή 

shoppers που επηρεάζονται περισσότερο από τις πολλές και μεγάλες προσφορές δείχνουν να 

έχουν  μικρότερη πιστότητα καταστήματος και να μετακινούνται εύκολα από κατάστημα σε 

κατάστημα ψάχνοντας για μεγαλύτερες προσφορές. (ECR HELLAS, businessnews, 

22.06.2016)  

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι πίνακες συχνοτήτων και τα ραβδογράμματα ποσοστιαίων 

σχετικών συχνοτήτων για κάθε έναν από τους λόγους που δίνονται στην Ερώτηση 2:  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Τρόφιμα συσκευασμένα

Απορρυπαντικά

Χαρτικά

Καλλυντικά (σαμπουάν, κρέμες, κτλ.)

Χυμοί-Αναψυκτικά

5.9

2.1

6.1

8.0

9.0

21.8

6.1

33.9

18.0

28.5

45.9

18.4

37.3

24.7

51.4

21.4

47.5

17.8

41.3

10.4

5.1

26.0

4.9

8.0

Καθόλου ικανοποιημένος Λίγο ικανοποιημένος Ούτε ικανοποιημένος Ούτε δυσαρεστημένος Πολύ ικανοποιημένος Απόλυτα ικανοποιημένος

Ερώτηση 3: Δηλώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις παρακάτω κατηγορίες             

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: 

 

Πίνακας 4: Βαθμός ικανοποίησης από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

 

 

Σχήμα 7: Βαθμός ικανοποίησης από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

 

Ξεκινώντας από την κατηγορία των συσκευασμένων τροφίμων, παρατηρούμε 

ότι, το 42,5% και 8,6% δηλώνουν πολύ και απόλυτα ικανοποιημένοι, αντίστοιχα. Τα 

ποσοστά θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά, δεδομένης της κατηγορίας (θεωρείται 

«ευαίσθητη ομάδα», εφόσον αναφερόμαστε σε τρόφιμα). Επιβεβαίωση αυτών, 

αποτελούν τα πολύ μικρά ποσοστά των «καθόλου» και «λίγο» ικανοποιημένων (0,6% 

 
Τρόφιμα 

συσκευασμένα 
Απορρυπαντικά Χαρτικά 

Καλλυντικά 

(σαμπουάν, 

κρέμες, 

κτλ.) 

Χυμοί-

Αναψυκτικά 

Καθόλου 

ικανοποιημένος 
0,8% 5,9% 2,1% 6,1% 8% 

Λίγο 

ικανοποιημένος 
9% 21,8% 6,1% 33,9% 18% 

Ούτε 

ικανοποιημένος 

Ούτε 

δυσαρεστημένος 

28,5% 45,9% 18,4% 37,3% 24,7% 

Πολύ 

ικανοποιημένος 
51,4% 21,4% 47,5% 17,8% 41,3% 

Απόλυτα 

ικανοποιημένος 
10,4% 5,1% 26,% 4,9% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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+7,4%). Στην κατηγορία αυτή, διαπιστώνουμε ποσοστό της τάξεως του 17,3% σε 

αυτούς που δεν απάντησαν. Το όμοιο περίπου, θα ακολουθήσει και στις παρακάτω 

κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ανεξαρτήτως ομάδας προϊόντων, 

το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει αδιάφορη στάση, κυμαίνεται σε αυτό το 

επίπεδο. 

 Όσον αφορά στα απορρυπαντικά, η πλειονότητα των καταναλωτών (37,8%), 

δήλωσαν ότι δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι. Η μεγαλύτερη 

αύξηση στις πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, προέρχεται από τον μη 

διατροφικό τομέα (non-food), τον οποίο άλλωστε ενίσχυσαν οι αλυσίδες λιανεμπορίου, 

προκειμένου να πετύχουν αύξηση των εσόδων τους. Οι Έλληνες καταναλωτές 

αισθάνονται πιο άνετα να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας non-food, παρά 

τρόφιμα και ποτά (IRI, 2015). Η κατηγορία αυτή αποτελεί συνήθως μια από τις πρώτες 

(μαζί με τα χαρτικά), που «λανσάρει» μια εταιρία λιανικής πώλησης, λόγω της σχετικά 

χαμηλής πιστότητας που έχουν συνδυαστικά πάντα, με τις συνεχείς προσφορές που 

«τρέχουν» (τύπου 1+1, 2+1, +% περισσότερο προϊόν, τηλεοπτικά spot, φυλλάδια 

προσφορών κτλ.). Ο «πόλεμος τιμών» που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια, τόσο μεταξύ 

λιανεμπόρων, όσο και μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών, σε μια προσπάθεια να 

διατηρήσουν μερίδια σε μια μικρότερη λόγω κρίσης πίτα, είχε ως συνέπεια, τη μείωση 

των τιμών των επώνυμων προϊόντων, μέσω κυρίως της αύξησης των προσφορών 

(Μανιφάβα, 2015). 

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, στα όμοια περίπου ποσοστά, βρίσκονται οι 

πολύ ικανοποιημένοι (21,4%), σε σχέση με τους λίγο ικανοποιημένους (21,8%), κάτι 

που δεν παρατηρείται σε άλλη κατηγορία ειδών. Πρόσθετος λόγος για τον οποίο 

ανακόπτεται ο ρυθμός ανόδου των Ι.Ε είναι η μετρίαση των αποκλίσεων μεταξύ των 

τιμών τους από τις αντίστοιχες των suppliers brands. «Υπάρχουν περιπτώσεις 

επώνυμων προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά με τιμές χαμηλότερες από τα 

αντίστοιχα ιδιωτικά σήματα» σχολίασε στο σελφ σέρβις ανώτατο στέλεχος του 

λιανεμπορίου (Τσούλος, 2015). 

 Στην ομάδα των χαρτικών, συντριπτική πλειοψηφία είναι οι απόλυτα (26%) και 

οι πολύ (47,5%) ικανοποιημένοι. Το πολύ υψηλό ποσοστό, στηρίζεται στη σχετικά 

χαμηλή αφοσίωση, λόγω των πολλών επώνυμων προσφορών, που καταλήγουν πολλές 

φορές να έχουν τελική τιμή πώλησης ραφιού, μικρότερης αυτής των Ι.Ε. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία (όπως και η προηγούμενη των απορρυπαντικών), παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες στη χώρα μας, λόγω του ότι έγκειται υπό αυστηρότερες νομοθετικές 



54 

 

προδιαγραφές, εξαιτίας του ότι τα απόβλητά τους καταλήγουν στη θάλασσα, η οποία 

αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού (μεγάλο μερίδιο εθνικών εσόδων). Δεδομένου λοιπόν 

ότι, τα χαρτικά πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά, δημιουργείται η ανάγκη πολύ αξιόπιστου 

προμηθευτή – παραγωγού, καθιστώντας την έρευνα αγοράς εκ μέρους του 

λιανοπωλητή, αρκετά απαιτητική. 

Τα καλλυντικά (σαμπουάν – αφρόλουτρα - κρέμες κτλ.), αποτελούν μια 

«δύσκολη» κατηγορία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το 33,9% των λίγο 6,1% των 

καθόλου ικανοποιημένων. Αποτελώντας είδη ατομικής υγιεινής, σε συνδυασμό με τις 

πολυεθνικές που κατέχουν τα ισχυρά brands, με πολύ ισχυρές διαφημιστικές καμπάνιες, 

έχουν έντονη πιστότητα. Επιπλέον, ένα μικρό μερίδιο (τεμαχιακά) της αγοράς, 

αποτελείται από premium προϊόντα, μεγάλων οίκων καλλυντικών, τα οποία βέβαια 

διακινούνται μέσω άλλων καναλιών διανομής (ειδικά καταστήματα καλλυντικών). 

Οι χυμοί και τα αναψυκτικά επίσης, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, για 

τους εξής λόγους: οι χυμοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι, αναφέρονται σαν είδος 

υγιεινού ροφήματος και συχνά συνδεδεμένο με τα παιδιά που είναι πολύ ευαίσθητη 

ηλικιακά ομάδα. Παρά ταύτα, το 41% δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και το 25% 

σχετικά αδιάφοροι. Η συγκεκριμένη κατηγορία διακρίνεται επιπλέον από τα πολύ 

δυνατά brand name πολυεθνικών εταιριών, αλλά και τοπικών (με μικρή δυναμική, αλλά 

υψηλή ποιότητα και πιστότητα (π.χ. αναψυκτικά «έψα»).  Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο 

ότι, οι χαμηλότερες πωλήσεις είναι στα αναψυκτικά τύπου Cola, όπου εφόσον υπάρχει 

πιστότητα στους 2 leaders της κατηγορίας, δυσκολεύει πολύ τη διείσδυση των Ι.Ε 

προϊόντων. Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά, 

επισημαίνεται ότι η πιστότητα είναι τόσο ισχυρή, που η τιμή, δεν έχει σχεδόν καμία 

σημασία, ανεξάρτητα από το πόσο δελεαστική μπορεί να είναι. Επιπλέον, θα μπορούσε 

να υποστηριχθεί ότι η περιορισμένη ποικιλία και η έλλειψη καινοτομίας σε σχέση με τα 

επώνυμα προϊόντα, συμβάλλουν επίσης στο χαμηλό επίπεδο της ιδιωτικής ετικέτας 

(IRI, 2015). 
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Ερώτηση 5: Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και με ποια 

συχνότητα; 

 

Πίνακας 5: Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και με ποια συχνότητα; 

 

Αναφορικά με την επισκεψιμότητα για αγορά προϊόντων Ι.Ε, διαπιστώνουμε τα εξής: 

Το ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζει συχνή επισκεψιμότητα, με ταυτόχρονη 

αγορά προϊόντων Ι.Ε. Αξίζει να σημειωθεί πως, στην περιοχή όπου συλλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο, η συγκεκριμένη αλυσίδα κατά τα τελευταία χρόνια, είχε μεγάλη 

εξάπλωση (διεύρυνση σημείων πώλησης) με ταυτόχρονη παρουσία σε γειτονικά 

καταστήματα, καλύπτοντας έτσι περιοχές στις οποίες παλαιότερα δεν είχε παρουσία, 

εξυπηρετώντας έτσι τους καταναλωτές που κάνουν συχνές αγορές με μικρότερο 

«καλάθι» (ακολουθώντας έτσι την συνολική πορεία της δύσκολης οικονομικής 

συγκυρίας).  

Επί πλέον, ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι οι πολλές σειρές Ι.Ε, 

διαφορετικής τιμής και ποιότητας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αγοράς σε όλα τα 

οικονομικά επίπεδα καταναλωτών. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, τα brands είναι τα 

κάτωθι: Η ΑΒ κοντά στην Ελληνική γη – ΑΒ επιλογή – ΑΒ κλασσική σειρά – ΑΒ fresh 
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ΔΕΙΓΜΑ 491 497 491 491 510 52 31 31 35 18 15 17 39 

Πάντα 5,5% 4,6% 1,2% 2,4% 22,5% 1,9% 3,2% 3,2% 5,7% 11,1% 

  

5,9% 2,6% 

Συχνά 32,6% 37% 5,7% 19,3% 54,3% 65,4% 25,8% 77,4% 60,0% 33,3% 

  

58,8% 28,2% 

Σπάνια 33,4% 29,8% 24% 35,4% 17,6% 28,8% 54,8% 19,4% 28,6% 50% 86,7% 23,5% 59,0% 

Ποτέ 28,5% 28,6% 69% 42,8% 5,5% 3,8% 16,1% 

  

5,7% 5,6% 13,3% 11,8% 10,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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to go κρέας - ΑΒ fresh to go ψάρι - ΑΒ fresh to go φρούτα και λαχανικά – AB you’ll 

love – AB think bio – AB think nutri – AB think eco – AB kids  

Η Lidl, παρουσιάζει μια αρκετά κοντινή ανταπόκριση με το ΑΒ, για 

διαφορετικούς όμως λόγους. Επιλέγει συγκεκριμένα τμήματα πώλησης, ώστε να 

υπάρχει ομοιομορφία σε όλα τα σημεία της.  

 Μία στις τρεις πρώτες φάσεις ανάπτυξης της Lidl, είναι η ιδιωτική ετικέτα (Ι.Ε), 

που επιθυμεί να κατοχυρώσει τα δικά της trademark στην αγορά, των 

οπωροκηπευτικών (Διαμαντίδης, 2013). 

 «Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στα branded προϊόντα και 

γι΄ αυτό και η αγορά των Ι.Ε είναι μικρότερη από ότι στο εξωτερικό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα η Lidl επέλεξε να βάλει πολύ περισσότερα 

επώνυμα προϊόντα, σε σχέση με τα καταστήματά της στο εξωτερικό, γιατί τα 

επιλέγει και τα θέλει ο Έλληνας καταναλωτής», τονίζει στο FnB Daily, ο 

υπεύθυνος ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 

Αγαθών, Δρ Λευτέρης Κιοσές. 

 Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι, κατά πρώτον εξειδικεύεται στα προϊόντα Ι.Ε, 

χρησιμοποιώντας όμως ταυτόχρονα σαν πόλο έλξης, μη τρόφιμα (συνήθως 

ρουχισμό, μηχανήματα οικιακής χρήσης, κτλ.). 

 Το γεγονός ότι η εκκίνησή της και η εξάπλωσή της έγινε από την Β. Ελλάδα, 

δεν ήταν τυχαία, λόγω των πολλών μεταναστών από τη Γερμανία (υπήρχε 

εξοικείωση αυτών με τα προϊόντα, την ποικιλία, τη γλώσσα αναγραφής).  

 Επιπλέον, το ξαφνικό κλείσιμο της Aldi, της μετέφερε πολλούς πελάτες, με 

παρόμοιες αγοραστικές συνήθειες. 

Τα προβλήματα που υπήρξαν στην εταιρία Μαρινόπουλος, είχαν αντίκτυπο στη 

συχνότητα επισκέψεων των πελατών. Παρότι η εν λόγω εταιρία ήταν από τις πρώτες 

που λανσάρισε στην αγορά προϊόντα Ι.Ε. Παρ΄ όλο βέβαια το μεγάλο δίκτυο που 

διαθέτει στην Ελλάδα, ή παρουσία της στη Β. Ελλάδα, υπολείπεται. 

Ο παλαιότερος leader της αγοράς, παρουσιάζει σημαντική κάμψη,  λόγω των 

πολλών προβλημάτων ρευστότητας που παρουσίασε με συνέπεια την προστριβή του με 

τους προμηθευτές. Ταυτόχρονα η μη έγκαιρη πληρωμή του προσωπικού, έφερε 

δυσαρέσκεια, η οποία πιθανά μεταφέρθηκε στην απόδοση των εργαζομένων. Η εταιρία 

έδινε μεγάλη έμφαση στα Ι.Ε, διαθέτοντας περισσότερες από μία σειρά, ώστε να 

ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της . 
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Η συχνή επισκεψιμότητα στο Μασούτη, νομίζω πως έγκειται στο πλεονέκτημα 

των πολλών μικρών γειτονικών καταστημάτων. Το γεγονός ότι έχει μια βασική σειρά 

Ι.Ε, είναι επιλογή βασιζόμενη στις ανάγκες του μέσου καταναλωτή. 

Αξιοσημείωτες είναι οι συχνές επισκέψεις και η ταυτόχρονη αγορά Ι.Ε της 

Αφροδίτης και των Express Market, γεγονός που στηρίζεται στην επιλογή των σημείων 

πώλησης σε γειτονιές (convenience stores), ώστε να έχουν μικρό καλάθι μεν, αλλά 

μεγάλη επισκεψιμότητα.  

  

Σχήμα 8: Συσσωρευμένο Ραβδόγραμμα - Από πού αγοράζετε προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας και με ποια συχνότητα; 

 

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που πρότειναν οι 

καταναλωτές ήταν:Αφροδίτη, ΕΛΟΜΑΣ, Express Market, DISCOUNT MARKT, 

Γαλαξίας, Smile Market, Bazaar και Άλλα σούπερ μάρκετ. 

Στην κατηγορία: Άλλα σούπερ μάρκετ, ανήκουν αυτά που επέλεξαν ελάχιστοι 

ερωτώμενοι και μεμονωμένα δεν παρουσίαζαν κάποιο ενδιαφέρον προς ανάλυση. Είναι 

τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ, ΑΡΙΣΤΑ, Γουντζίδης, Σπανός, The Mart, Smart 

Price, Makro, Βασίλαγας,  Mix Markt. 
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Πίνακας 6: Ποσοστιαίων συχνοτήτων με τα προτεινόμενα προς βελτίωση 

χαρακτηριστικά για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
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ΔΕΙΓΜΑ 610 609 609 608 1 11 23 38 2 

Καθόλου 

σημαντικό 
1,8 % 4,3 % 0,3 % 1 %     4,3 %     

Σχεδόν ασήμαντο 2,6 % 13,0 % 1,1 % 4,9 %     8,7 %     

Ουδέτερο 10,3 % 37,3 % 5,1 % 23,8 %     4,3 %     

Σημαντικό 40,7 % 36,5 % 33,8 % 32,4 % 100 % 54,5 % 65,2 % 68,4 % 50,0% 

Ιδιαίτερα 

σημαντικό 
44,6 % 9,0 % 59,6 % 37,8 %   45,5 % 17,4 % 31,6 % 50,0% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0% 

 

Σχήμα 9:  Συσσωρευμένο ραβδόγραμμα συχνοτήτων με τα προτεινόμενα 

προς βελτίωση χαρακτηριστικά για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
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 Συνοπτικά παρατηρούμε ότι, ο συνδυασμός της ποιότητας (59,6%), της 

φθηνότερης τιμής (44,6%), της μεγαλύτερης ποικιλίας (37,8%) και τέλος της 

συσκευασίας (9%), δημιουργεί το μίγμα (αναλογικά των ποσοστών), για τον βέλτιστο 

επιθυμητό συνδυασμό Ι.Ε.  

 Σίγουρα λόγος δεν μπορεί να γίνει ως προς την τιμή. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των οικογενειών και συγκεκριμένα το 89,2%, θεωρεί ότι τα «private 

label» έχουν καλύτερη τιμή (Κολώνας, 2011). Βεβαίως και οι υπόλοιποι παράγοντες 

κατέχουν σημαντικό ποσοστό, όπως η καλύτερη προβολή (50%), η καλύτερη 

ενημέρωση προς τους καταναλωτές (45,5%), τα περισσότερα εγχώρια προϊόντα 

(31,6%)  και τέλος οι περισσότεροι πόντοι – κουπόνια αγοράς, παράγων που 

προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, γιατί εάν και έμμεσος τρόπος επιβράβευσης, 

παρουσιάζεται σαν σημαντικός, με ποσοστό 65,2%.  

 Ο περιορισμός της καταναλωτικής δαπάνης και η μείωση της μέσης 

απόδειξης, τουλάχιστον κατά 25% το τελευταίο έτος (σ.σ. των χρημάτων δηλαδή που 

πληρώνει ο μέσος καταναλωτής κατά την επίσκεψή του), έχουν αναγκάσει τα 

επιτελεία του κλάδου να στρέψουν την προσοχή τους σε φθηνότερα και λιγότερα 

προϊόντα (Γκίτση, 2012). Ήδη το 24% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών, 

κατευθύνεται στην αγορά προϊόντων Ι.Ε. 
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5.3 Συσχετισμένη Ανάλυση 

Σχήμα 10: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα – Μηνιαία κατανάλωση στο 

σούπερ μάρκετ ανά μέγεθος νοικοκυριού 

 

 

Παρακάτω αναλύεται, ενδεικτικά για την πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη, η 

λογική του πίνακα συνάφειας της μηνιαίας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ με το 

μέγεθος νοικοκυριού. πως παρατηρούμε, 103 σε σύνολο 606 ερωτώμενων ανήκουν 

σε νοικοκυριό 1 ατόμου, δηλαδή το 17% των ερωτώμενων ανήκει σε νοικοκυριό 1 

ατόμου.  

 

(Πρώτη σειρά) 

Το 14,6% των νοικοκυριών 1 ατόμου ξοδεύει έως 51€. 

Το 32% των νοικοκυριών 1 ατόμου ξοδεύει 51-80€. 

Το 38,8% των νοικοκυριών 1 ατόμου ξοδεύει 81-140€. 

Το 8,7% των νοικοκυριών 1 ατόμου ξοδεύει 141-200€. 

Το 5,8% των νοικοκυριών 1 ατόμου ξοδεύει 201-300€. 

(Πρώτη στήλη) 

Ότι ξοδεύουν έως 51€, απάντησαν 19 ερωτώμενοι, οι οποίοι αποτελούν το 3,1% του 

συνόλου. Από αυτούς: 

το 78,9% με μηνιαία κατανάλωση έως 51€, ανήκει σε νοικοκυριό 1 ατόμου, 

το 10,5% με μηνιαία κατανάλωση έως 51€, ανήκει σε νοικοκυριό 2 ατόμων, 

το 0% με μηνιαία κατανάλωση έως 51€, ανήκει σε νοικοκυριό 3 ατόμων, 
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το 5,3% με μηνιαία κατανάλωση έως 51€, ανήκει σε νοικοκυριό 4 ατόμων, 

το 5,3% με μηνιαία κατανάλωση έως 51€, ανήκει σε νοικοκυριό 5 ατόμων. 

 

Σχήμα 11: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα – Μηνιαία κατανάλωση στο 

σούπερ μάρκετ ανά επάγγελμα 

 

 

   Στηριζόμενοι στον παραπάνω πίνακα συνάφειας παρατηρούμε ότι από τα 

άτομα που καταναλώνουν πάνω από 300 € στο σούπερ μάρκετ αποτελούνται από: το  

44,6 %  ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 28,3% είναι ελεύθεροι  επαγγελματίες , το 22,8% 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 2,2% ασχολούνται με τα οικιακά, το 1,1%  είναι 

φοιτητές και το 1,1% είναι άνεργοι.  

    Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η υψηλή αγοραστική δύναμη αποκλείεται από 

τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφερόμενοι στους 

πρώτους, εκτιμούμε ότι παρ΄ όλο το δύσκολο κλίμα, οι υγιείς επιχειρήσεις δεν 

προέβησαν σε μειώσεις μισθών (πλην εξαιρέσεων), στο χώρο τόσο του λιανεμπορίου, 

όσο και των προμηθευτών αυτών, όπου δραστηριοποιούμαι και λαμβάνω 

πληροφορίες.  
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Σχήμα 12: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα – Αγορά προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας ανά ηλικία 

 
 

    Από ηλικιακής απόψεως, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, διότι οι 

ηλικίες 46-55 πρωτίστως και 36-45 στη συνέχεια, είναι αυτές που συγκεντρώνουν τις 

υψηλότερες αγοραστικές ανάγκες, διότι αναφέρονται σε νοικοκυριά – οικογένειες με 

παιδιά – ή εφήβους, όπου οι ανάγκες (από άποψη τόσο όγκου όσο και ποικιλίας), 

είναι μεγαλύτερες. 

 

Σχήμα 13: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα – Αγορά προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
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Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές που 

προτιμούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανήκουν στην κατηγορία των απόφοιτων 

μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 14: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα – Ενδιαφέρον εταιρείας 

παραγωγής του προϊόντος ιδιωτικής ετικέτας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 

 

Δεδομένου ότι, το δείγμα αποτελείται κυρίως από άτομα που έχουν μέση (42,6%) 

και ανώτατη (30,1%) εκπαίδευση, παρατηρούμε πόσο είναι το ενδιαφέρον τους 

αναφορικά με την εταιρία παραγωγής, η οποία σε κάθε περίπτωση θεωρείται 

εγγύηση, ειδικά όταν αυτή συμπεριλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, 

αξιόπιστα brands. 
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5.4 Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ
2
 

 Με τη Διαδικασία Crosstabs στο SPSS, μπορούμε να πετύχουμε όχι μόνο την 

άμεση κατασκευή πινάκων και γραφημάτων, αλλά επιπλέον να προχωρήσουμε και 

στην αναζήτηση της έντασης και φύσης της (πιθανής) σχέσης των μεταβλητών, 

πραγματοποιώντας τους ανάλογους στατιστικού ελέγχους. Για τα ζεύγη των 

μεταβλητών της παραγράφου 1.2.3 Συσχετισμένη Ανάλυση, θα πραγματοποιηθεί το Χ
2
 

test με την εντολή «Chi- Square» του SPSS και στη συνέχεια ως μέτρο συνάφειας 

επιλέγεται ο  Συντελεστή Συσχέτισης  Spearman rs.  

 Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα αποτελέσματα του Χ
2
 test για 

την κάθε περίπτωση. Σε όλες, βέβαια, τις περιπτώσεις ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις του test Χ
2
 έτσι ώστε  να είναι αξιόπιστο.  

Ζεύγη Μεταβλητών 

Χ
2
 test 

Τιμή 

στατιστικού 

Χ
2
 

βαθμοί 

ελευθερίας 

p-

value 

για την (ii) προϋπόθεση 

του test 

1. Μέγεθος νοικοκυριού - 

μηνιαία κατανάλωση στο 

σούπερ μάρκετ 
411,580 20 0,000 

5 cells (16,7%) have 

expected count less than 

5. The minimum 

expected count is 1,54. 

2. Επάγγελμα - μηνιαία 

κατανάλωση στο σούπερ 

μάρκετ 

170,555 20 0,000 

2 cells (6,7%) have 

expected count less than 

5. The minimum 

expected count is 3,49. 

3. Ηλικία - αν αγοράζετε 

προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας 
11,000 4 0,027 

0 cells (,0%) have 

expected count less than 

5. The minimum 

expected count is 5,55. 

4. Εκπαίδευση - αν 

αγοράζουν προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας 
41,285 4 0,000 

1 cells (10,0%) have 

expected count less than 

5. The minimum 

expected count is 3,53. 

5. Εκπαίδευσης - αν τους 

ενδιαφέρει η εταιρεία 

που παράγει το προϊόν 

Ιδιωτικής ετικέτας 

36,109 12 0,000 

4 cells (20,0%) have 

expected count less than 

5. The minimum 

expected count is 1,31. 
 

Όπου p-value=0,000… αυτήν η τιμή δεν είναι 0, αλλά είναι μικρότερη του 0,0005 
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1. Μέγεθος νοικοκυριού με μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ
2
 μεταξύ του μεγέθους ενός νοικοκυριού και της μηνιαίας 

κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ έδειξε ότι οι μεταβλητές αυτές είναι εξαρτημένες 

και μάλιστα παρουσιάζουν θετική πολύ ισχυρή συσχέτιση (rs = 0,677 ≈ 1). Από αυτή 

τη συσχέτιση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος ενός 

νοικοκυριού τόσο αυξάνεται και η μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ. 

  

2. Επάγγελμα με μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ 

Το αποτέλεσμα του Χ
2
 test είναι ίδιο με την πρώτη περίπτωση, είναι εξαρτημένες.  

Όμως διαφέρουν στο γεγονός ότι εδώ η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και της 

μηνιαίας κατανάλωσης είναι αρνητική και χαμηλή (rs =- 0,118). Επομένως το 

χρηματικό ποσό που διαθέτουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ επηρεάζεται  

κυρίως από άλλους παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος νοικοκυριού που είδαμε 

παραπάνω. 

 

3. Ηλικία με το αν αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

Ο έλεγχος Χ
2
 έδειξε πως οι μεταβλητές «ηλικία» και το «αν αγοράζετε προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας» είναι εξαρτημένες με αρνητική πολύ ασθενή συσχέτιση (rs =-

0,036 ≈ 0). Η συσχέτιση μεταξύ τους είναι τόσο ασθενής, που θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως σχεδόν ασυσχέτιστες. Η απόφαση των καταναλωτών αν θα αγόραζαν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή όχι εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως είναι 

το επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

4. Εκπαίδευση με το αν αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ
2
 μεταξύ της εκπαίδευσης και το αν αγοράζουν προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας έδειξε ότι οι μεταβλητές αυτές είναι εξαρτημένες  με θετική  μικρή 

συσχέτιση (rs =0,190). 

 

5. Εκπαίδευσης με το αν τους ενδιαφέρει η εταιρεία που παράγει το προϊόν 

Ιδιωτικής ετικέτας 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ
2
 μεταξύ εκπαίδευσης και το αν τους ενδιαφέρει η εταιρεία 

που παράγει το προϊόν Ιδιωτικής ετικέτας έδειξε ότι οι μεταβλητές αυτές είναι 

εξαρτημένες  με θετική μέτρια συσχέτιση (rs =0,209). 
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5.5 Συντελεστή Συσχέτισης  Spearman rs 

Με τη διαδικασία  Correlate του SPSS μπορούμε να υπολογίσουμε κάποια 

στατιστικά μέτρα για τον εντοπισμό της έντασης και της φύσης της σχέσης μεταξύ 

δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Καθώς οι μεταβλητές που μελετώνται είναι 

ποιοτικές από αυτή τη διαδικασία επιλέγουμε την εντολή «Spearman» και 

προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες. 

1. Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας - Εάν αγοράζετε, γιατί;  

  
Εάν αγοράζετε, γιατί; 
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ΑΒ 

Βασιλόπουλος 
0,17 0,08 0,04 0,08 0,1 0,29 

 
0,15 0,29 

Lidl -0,07 0,06 -0,02 -0,05 0,16 0,06 -0,54 0,10 -0,21 

My market - 

Βερόπουλος 
0 0,02 -0,08 -0,11 0,12 0,02 

 
-0,22 0,10 

Μαρινόπουλος - 

Carrefour 
0,14 0,09 0,06 0,05 0,13 0,28 

 
0,15 0,22 

Μασούτης -0,10 -0,07 -0,04 -0,01 -0,16 -0,16 0,27 -0,37 -0,04 

Αφροδίτη -0,21 -0,09 0,30 -0,34 0 0,47 
 

0,44 0,40 

ΕΛΟΜΑΣ -0,05 -0,15 -0,22 0,16 -0,07 0,13 
 

0,14 
 

Express Market 0,37 0,17 0,19 0,18 0,07 -0,07 
 

-0,40 
 

DISCOUNT 

MARKT 
0,06 0,17 0,08 -0,01 0,26 0,42 

 
-0,50 0,13 

Γαλαξίας 0,12 -0,03 0,07 -0,21 0,09 0,02 
 

-0,83 0,45 

Smile Market 0,10 0,18 0,35 -0,11 0,10 0,30 
  

-0,30 

Bazaar 0,03 -0,27 -0,31 -0,18 0,05 -0,15 
  

0,000 

Άλλα σούπερ 

μάρκετ 
0,28 0,16 0,11 0,146 0,17 0,20 

  
0,37 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

-1 Καθόλου σημαντικό 

-0,7 
Σχεδόν ασήμαντο 

-0,3 

0 Ουδέτερο 

0,3 
Σημαντικό 

0,7 

1 Ιδιαίτερα σημαντικό 
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ΑΒ Βασιλόπουλος - Λόγω μεγάλης ποικιλίας: O rs είναι ίσος µε 0,29, γεγονός που 

καταδεικνύει θετική γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που 

αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρούν 

σημαντική τη μεγάλη ποικιλία και αντίστροφα. Η απόλυτη τιμή του rs δεν είναι πολύ 

κοντά στο ένα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεγάλου βαθμού. 

 

Μασούτης – Συνδυασμός όλων των παραπάνω: O rs είναι ίσος µε 0,27, γεγονός που 

καταδεικνύει θετική γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που 

αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από το Μασούτη θεωρούν σημαντικό τον 

συνδυασμό όλων των παραπάνω, δηλαδή την οικονομική τιμή, την ποιότητα, την 

ελκυστική συσκευασία, το ότι τα βρίσκουν εύκολα και την εμπιστοσύνη στον 

λιανέμπορο, και αντίστροφα. Η απόλυτη τιμή του rs δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, 

δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεγάλου βαθμού. 

 

Lidl – Συνδυασμός όλων των παραπάνω: O rs είναι ίσος µε -0.54, γεγονός που 

καταδεικνύει αρνητική γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που 

αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα Lidl θεωρούν σχεδόν ασήμαντο τον 

συνδυασμό όλων των παραπάνω, δηλαδή την οικονομική τιμή, την ποιότητα, την 

ελκυστική συσκευασία, το ότι τα βρίσκουν εύκολα και την εμπιστοσύνη στον 

λιανέμπορο, και αντίστροφα. Η απόλυτη τιμή του rs δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, 

δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεγάλου βαθμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας - Βαθμός Ικανοποίησης προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας 

 
 

Βαθμός ικανοποίησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

 

 

Τρόφιμα 

Συσκευασμέν

α 

Απορρυπαντικ

ά 

Χαρτικ

ά 

Καλλυντικ

ά 

Χυμοί-

Αναψυκτικ

ά 

Α
π

ό
 π

ο
ύ

 α
γ
ο
ρ

ά
ζε

τ
ε 

π
ρ

ο
ϊό

ν
τ
α

 ι
δ

ιω
τ
ικ

ή
ς 

ετ
ικ

έτ
α

ς 

 

ΑΒ 

Βασιλόπουλο

ς 

0,07 0,08 0,22 0,06 -0,07 

Lidl 0,11 -0,06 0,04 -0,07 0,06 

My market - 

Βερόπουλος 
0,08 0,07 0,06 -0,09 0,01 

Μαρινόπουλ

ος - 

Carrefour 

-0,02 -0,01 0,21 -0,04 -0,12 

Μασούτης -0,25 -0,14 -0,17 -0,08 -0,09 

Αφροδίτη 0,13 -0,06 -0,22 -0,24 -0,27 

ΕΛΟΜΑΣ -0,24 -0,24 0,34 0,11 -0,02 

Express 

Market 
0,16 0,10 0,03 -0,03 0,42 

DISCOUNT 

MARKT 
-0,04 -0,19 -0,18 0,08 -0,15 

Γαλαξίας -0,52 -0,04 0,21 -0,15 -0,52 

Smile Market -0,10 0,32 -0,20 -0,18 0,38 

Bazaar -0,18 -0,29 -0,30 0,03 -0,26 

Άλλα σούπερ 

μάρκετ 
0,12 -0,130 0,11 -0,15 0,03 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

-1 Ισχυρή αρνητική σχέση Καθόλου σημαντικό 

-0,7 
Ασθενής αρνητική σχέση Σχεδόν ασήμαντο 

-0,3 

0 Ανύπαρκτη σχέση Ουδέτερο 

0,3 
Ασθενής θετική σχέση Σημαντικό 

0,7 

1 Ισχυρή θετική σχέση Ιδιαίτερα σημαντικό 
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Οι τιμές του rs κυμαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κοντά στο 0. Το 

γεγονός αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών γραμμική συσχέτιση. Με 

άλλα λόγια, η επιλογή του σούπερ μάρκετ για την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε 

σχέση με το βαθμό ικανοποίησης από τα προϊόντα αυτά είναι ουδέτερη. 

Αφροδίτη – Χυμοί/Αναψυκτικά: O rs είναι ίσος µε -0.27, γεγονός που καταδεικνύει 

αρνητική γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που αγοράζουν προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας από την Αφροδίτη θεωρούν σχεδόν ασήμαντο τον βαθμό ικανοποίησής 

τους από τους χυμούς / αναψυκτικά και αντίστροφα. Η απόλυτη τιμή του rs δεν είναι πολύ 

κοντά στο ένα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεγάλου βαθμού.  
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3. Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας - Τα  προτεινόμενα προς βελτίωση 

χαρακτηριστικά για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

 

Φ
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Π
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ρ

ο
ϊό
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τ
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ΑΒ Βασιλόπουλος 0,14 0,09 0,08 0,21 -0,18 0,24 0,30 

Lidl -0,07 0 0,03 0,09 -0,67 -0,06 0,18 

My market - Βερόπουλος 0,06 -0,09 0,11 0,03 -0,20 0,02 -0,25 

Μαρινόπουλος - Carrefour 0,19 0,18 0,17 0,31 -0,71 0,10 0,28 

Μασούτης -0,02 -0,15 -0,07 -0,14 0 -0,37 -0,32 

Αφροδίτη 0,01 0,40 0,20 0,43   0,04 

ΕΛΟΜΑΣ 0,03 -0,03 -0,16 0,06    

Express Market 0,15 0,17 -0,05 -0,01   -0,41 

DISCOUNT MARKT 0,14 0,28 0,52 0,36    

Γαλαξίας 0,51 0,02 -0,14 0,59    

Smile Market 0,10 -0,03 0,24 0,31    

Bazaar -0,14 -0,32 -0,16 -0,12    

Άλλα σούπερ μάρκετ 0,19 0,05 -0,10 0,19  -1  

Σημείωση: Με τα κενά κελιά του παραπάνω πίνακα υποδηλώνεται ότι δεν ήταν 

ικανοποιητικό το πλήθος των απαντήσεων ώστε να υπολογιστεί ο συντελεστής συσχέτισης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

-1 Ισχυρή αρνητική σχέση Καθόλου σημαντικό 

-0,7 
Ασθενής αρνητική σχέση Σχεδόν ασήμαντο 

-0,3 

0 Ανύπαρκτη σχέση Ουδέτερο 

0,3 
Ασθενής θετική σχέση Σημαντικό 

0,7 

1 Ισχυρή θετική σχέση Ιδιαίτερα σημαντικό 
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Lidl – Καλύτερη ενημέρωση κατανάλωση:  O rs είναι ίσος µε -0.67, γεγονός που 

καταδεικνύει αρνητική γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που αγοράζουν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα Lidl θεωρούν σχεδόν ασήμαντη τη βελτίωση της 

καλύτερης ενημέρωσης του καταναλωτή για αυτά τα προϊόντα και αντίστροφα. Η απόλυτη 

τιµή του rs είναι κοντά στο ένα, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεγάλου βαθμού. 

Γαλαξίας – Μεγαλύτερη ποικιλία: O rs είναι ίσος µε 0,59, γεγονός που καταδεικνύει θετική 

γραμμική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας από την Αφροδίτη σημαντική την ύπαρξη μεγαλύτερης ποικιλίας και αντίστροφα. Η 

απόλυτη τιμή του rs δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει 

συσχέτιση μεγάλου βαθμού. 
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Κεφάλαιο 6ο 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αλλά και η αυξανόμενη δύναμη του 

λιανεμπορίου με την συνακόλουθη ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οδήγησαν 

στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που 

παραθέσαμε φαίνεται να επαληθεύεται η διεισδυτικότητα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

στον κλάδο του λιανεμπορίου, αυξάνοντας την σπουδαιότητά τους.  

Ειδικότερα στην Ελλάδα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, παραμένει 

χαμηλό σε σύγκριση με τα επώνυμα σήματα (IRI, 2015). Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, ξεκίνησε πόλεμος τιμών και προωθητικών 

ενεργειών, μεταξύ της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, που οδήγησε σε μείωση τιμών για 

τα επώνυμα brands (Dawes & Nenycz-Thiel, 2013). Έτσι, οι καταναλωτές προτιμούν τις 

προσφορές των επώνυμα προϊόντα από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δεδομένου ότι 

μπορούν να βρουν πλέον τα αγαπημένα τους επώνυμα προϊόντα στο ίδιο επίπεδο τιμών, με 

τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η αγοραστική 

δύναμη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελείται από καταναλωτές με μέσο όρο ηλικίας 

36-55 ετών, μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης που είναι υπάλληλοι (ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα) και καταναλώνουν κατά μέσο όρο (141-300 ευρώ) στο σουπερμάρκετ. Τα παραπάνω 

δεδομένα βρίσκονται σε συμφωνία με τα στοιχεία Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 

2015 της ΕΛΣΤΑΤ, όπου οι περισσότερες δαπάνες πραγματοποιούνται από οικογένειες 

ατόμων 36-55 ετών. Ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι η αγορά 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά από το επίπεδο μόρφωσης 

των καταναλωτών (Υ1). 

 Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των καταναλωτών ανά κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας, επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες όπως η οικονομική τιμή, η καλή ποιότητα, η 

ποικιλία, η προέλευση και η εμπιστοσύνη στον λιανέμπορο και απεικονίζει τη δυναμική 

επέκταση των προϊόντων αυτών (Y2). Τα παραπάνω δεδομένα βρίσκονται σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα των ερευνών των Wua et al. (2010), Binninger (2008), Ailawadi et al. 

(2008), Boutsouki et al. (2008), DeWulf et al. (2005), Ailawadi & Keller (2004),Garretson et 

al. (2002).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
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 Σε ότι αφορά το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών από τις πέντε κατηγορίες 

προϊόντων που εξετάσαμε, τα δεδομένα μας έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

διάφορες κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ειδικότερα, σε σχέση με την έρευνα 

των Boutsouki et al. (2008), οι έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να είναι ικανοποιημένοι 

από τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα μη αλκοολούχα ποτά και τους χυμούς 

(Y3). Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι το ότι εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλό 

ενδιαφέρον για την απαιτητική κατηγορία των καλλυντικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από το 33,9% των λίγο ικανοποιημένων καταναλωτών, καθότι στο είδος αυτό της ατομικής 

υγιεινής, εξακολουθούν να έχουν έντονη πιστότητα οι πολυεθνικές, που κατέχουν τα ισχυρά 

brand, με δυνατές διαφημιστικές καμπάνιες. 

 Η απεικόνιση των προτιμήσεων των καταναλωτών ως προς τις αλυσίδες 

σουπερμάρκετ σε αντιστοίχιση τους παράγοντες που έλκουν τους καταναλωτές στα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας, έδειξαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών ανάλογα με το 

κατάστημα σχετίζεται θετικά με την ποικιλία ή με το συνδυασμό παραγόντων και αφορά στις 

περιπτώσεις τριών μεγάλων σουπερμάρκετ (ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl και Μασούτης) (Y4). 

Αντιθέτως, ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από το κατάστημα λιανικής δεν 

εξαρτάται από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Y5). Συνεπώς, τα 

παραπάνω δεδομένα συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Wua et al., (2010) και Ailawadi & 

Keller (2004) που τονίζουν πως η ικανοποίηση των καταναλωτών σε ένα κατάστημα 

επηρεάζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων. 

Τέλος, μετά από κατηγοριοποίηση των καταναλωτών, σχετικά με τα προτεινόμενα 

προς βελτίωση χαρακτηριστικά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επαληθεύεται ότι ο 

συνδυασμός κατ΄ αρχήν της ποιότητας (59,6%), της φθηνότερης τιμής (44,6%), της 

μεγαλύτερης ποικιλίας (37,8%) και τέλος της συσκευασίας (9%), δημιουργούν το μίγμα 

(αναλογικά των ποσοστών), για τον βέλτιστη επιθυμητή πρόθεση αγοράς των προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας.  

6.1 Συμβολή της παρούσας έρευνας στο χώρο 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τα 

στελέχη των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όσο και από τους υπεύθυνους μάρκετινγκ που ασχολούνται με 

το σχεδιασμό και την προώθηση των προϊόντων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τον 

προσδιορισμό της αγοράς στόχου, η έρευνάς μας προσφέρει στοιχεία που μπορούν να 

αξιοποιηθούν από στελέχη του κλάδου κατά τον σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής τόσο 
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σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης (τιμή, 

ποιότητα, ποικιλία), όσο και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα κατάστημα 

λιανικής πώλησης πιο ελκυστικό και ενισχύουν την προσήλωσή τους (store loyalty). 

6.2   Περιορισμοί έρευνας 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας αφορούν στις προτιμήσεις ελλήνων καταναλωτών που κατοικούν στη Βόρειο 

Ελλάδα και πραγματοποιούν τις αγορές τους σε σουπερμάρκετ της περιοχής τους. 

Παράλληλα, η έρευνά μας επικεντρώθηκε στις προτιμήσεις των καταναλωτών για προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας και όχι για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. 

Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη γενίκευση των παραπάνω 

συμπερασμάτων, καθώς αφορά σε ένα συγκεκριμένο δείγμα που δραστηριοποιείται σε ένα 

περιορισμένο κομμάτι της Ελλάδος. Παράλληλα, οι αναλύσεις μας αφορούν τον κλάδο των 

καταναλωτικών προϊόντων και κατά συνέπεια θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε 

γενίκευση των συμπερασμάτων στους υπόλοιπους κλάδους που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. 

6.3 Υποδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση ορισμένων 

παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αφοσίωση του καταναλωτή στο κατάστημα και στην 

αφοσίωση του στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες οι 

αφοσιωμένοι καταναλωτές στα συγκεκριμένα προϊόντα δεν παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

αφοσίωσης σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα (Dawes & Nenycz-Thiel, 2013). 

Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμη την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των 

προσφορών, της παρορμητικής αγοράς (impulsive buying) και της προέλευσης των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς αποτελούν κάποιους επιπρόσθετους παράγοντες που θα 

μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουμε τους σύνθετους μηχανισμούς λήψης 

αποφάσεων. Ακόμη, η δυναμική σχέση τιμής και ποιότητας και η επίδραση της συσκευασίας 

θα μπορούσε να μελετηθεί και σε άλλους κλάδους που προωθούν προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας, πέρα από αυτόν των σουπερμάρκετ. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311002591
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1) Αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; 

Αν όχι, παρακαλώ μεταβείτε στην ερώτηση 6 

o NAI  

o ΌXI  

2) Εάν αγοράζετε, γιατί; (βαθμολογείστε παρακαλώ την κάθε 

παράμετρο από 1 (Καθόλου σημαντικό) έως 5 (Ιδιαίτερα σημαντικό):  

1-Καθόλου σημαντικό, 2-Σχεδόν ασήμαντο, 3-ουδέτερο, 4-Σημαντικό, 5-Ιδιαίτερα 

σημαντικό 

Λόγω οικονομικής τιμής  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Λόγω καλής ποιότητας  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Λόγω ελκυστικής συσκευασίας  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Τα βρίσκω εύκολα  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Λόγω εμπιστοσύνης στον λιανέμπορο  

 1 2 3 4 5  
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Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Λόγω μεγάλης ποικιλίας  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Επιπλέον λόγος (παρακαλώ συμπληρώστε και αξιολογήστε):  

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

3) Παρακαλώ δηλώστε το βαθμό ικανοποίησης σας από τις 

παρακάτω κατηγορίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας:  

1-Καθόλου ικανοποιημένος, 2-Λίγο ικανοποιημένος, 3-Ούτε ικανοποιημένο Ούτε 

δυσαρεστημένος, 4-Πολύ ικανοποιημένος, 5-Απόλυτα ικανοποιημένος. 

Τρόφιμα συσκευασμένα  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου ικανοποιημένος      Απόλυτα ικανοποιημένος 

Απορρυπαντικά  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου ικανοποιημένος      Απόλυτα ικανοποιημένος 

Χαρτικά  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου ικανοποιημένος      Απόλυτα ικανοποιημένος 

Καλλυντικά (σαμπουάν, κρέμες, κ.λ.π.)  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου ικανοποιημένος      Απόλυτα ικανοποιημένος 
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Χυμοί – αναψυκτικά  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου ικανοποιημένος      Απόλυτα ικανοποιημένος 

4) Σας ενδιαφέρει η εταιρία που παράγει το προϊόν Ιδιωτικής 

ετικέτας; 

1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Ούτε με ενδιαφέρει Ούτε δεν με ενδιαφέρει, 4-Πολύ, 5-Πάρα 

πολύ 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Πάρα πολύ 

5) Από πού αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και με ποια 

συχνότητα; 

1-Πάντα, 2-Συχνά, 3-Σπάνια, 4-Ποτέ  

ΑΒ Βασιλόπουλος  

 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

Lidl  

 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

My market - Βερόπουλος  

 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

Μαρινόπουλος - Carrefour  

 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

Μασούτης  
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 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

Άλλο (discount market/εκπτωτικά καταστήματα) παρακαλώ συμπληρώστε  

 

 1 2 3 4  

Πάντα     Ποτέ 

6) Αξιολογείστε τα παρακάτω προτεινόμενα προς βελτίωση 

χαρακτηριστικά για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επισημαίνοντας την 

σημαντικότητα τους για εσάς, ακόμη και αν δεν αγοράζετε αυτά τα 

προϊόντα. (αξιολογείστε την κάθε παράμετρο από 1: καθόλου σημαντικό 

έως 5: ιδιαίτερο σημαντικό) 

1-Καθόλου σημαντικό, 2-Σχεδόν ασήμαντο, 3-Ουδέτερο, 4-Σημαντικό, 5-Ιδιαίτερα 

σημαντικό 

Φθηνότερη τιμή  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Καλύτερη συσκευασία  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Καλύτερη ποιότητα  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Μεγαλύτερη ποικιλία  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 
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Επιπλέον προτεινόμενο χαρακτηριστικό (παρακαλώ συμπληρώστε και 

αξιολογήστε):  

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Ιδιαίτερα σημαντικό 

Δημογραφικά Στοιχεία 

7) Φύλο  

o Άνδρας  

o Γυναίκα  

8) Ηλικία  

o 18-25  

o 26-35  

o 36-45  

o 46-55  

o άνω των 55  

9) Επίπεδο εκπαίδευσης  

o Βασική εκπαίδευση (Δημοτικό)  

o Μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο)  

o Ανώτατη εκπαίδευση (ΤΕΙ - ΑΕΙ)  

o Μεταπτυχιακές σπουδές  

o Διδακτορικό  

10) Μέγεθος νοικοκυριού  

o 1 ατόμου  

o 2 ατόμων  

o 3 ατόμων  
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o 4 ατόμων  

o 5 ατόμων και άνω  

11) Μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ  

o ‘Εως 51€  

o 51€ – 80€  

o 81€ – 140€  

o 141€ – 200€  

o 201€ – 300€  

o πάνω από 300€  

12) Επάγγελμα  

o Οικιακά  

o Δημόσιος υπάλληλος  

o Ιδιωτικός υπάλληλος  

o Ελεύθερος επαγγελματίας  

o Φοιτητής  

o Άνεργος/η  

Submit
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

Ερώτηση 1 Αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; 

  
ΝΑΙ 511 82,8 

  
ΌΧΙ 106 17,2 

Ερώτηση 2 Εάν αγοράζετε, γιατί; 

2.1 Λόγω οικονομικής τιμής  

  
Καθόλου σημαντικό 8 1,6 

  
Σχεδόν ασήμαντο 8 1,6 

  
Ουδέτερο 45 8,8 

  
Σημαντικό 195 38,2 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 254 49,8 

2.2 Λόγω καλής ποιότητας 

  
Καθόλου σημαντικό 9 1,8 

  
Σχεδόν ασήμαντο 12 2,4 

  
Ουδέτερο 55 10,8 

  
Σημαντικό 195 38,4 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 237 46,7 

2.3 Λόγω ελκυστικής συσκευασίας 

  
Καθόλου σημαντικό 55 10,8 

  
Σχεδόν ασήμαντο 105 20,7 

  
Ουδέτερο 228 45 

  
Σημαντικό 97 19,1 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 22 4,3 

2.4 Τα βρίσκω εύκολα 

  
Καθόλου σημαντικό 60 11,9 

  
Σχεδόν ασήμαντο 63 12,5 

  
Ουδέτερο 179 35,4 

  
Σημαντικό 147 29,1 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 56 11,1 

2.5 Λόγω εμπιστοσύνης στον λιανέμπορο  

  
Καθόλου σημαντικό 20 4 

  
Σχεδόν ασήμαντο 29 5,7 

  
Ουδέτερο 105 20,8 

  
Σημαντικό 243 48 
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Ιδιαίτερα σημαντικό 109 21,5 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

2.6 Λόγω μεγάλης ποικιλίας 

  
Καθόλου σημαντικό 15 3 

  
Σχεδόν ασήμαντο 42 8,3 

  
Ουδέτερο 149 29,6 

  
Σημαντικό 177 35,1 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 121 24 

2.7 Συνδυασμός όλων των παραπάνω 

  
Καθόλου σημαντικό 0 0 

  
Σχεδόν ασήμαντο 0 0 

  
Ουδέτερο 0 0 

  
Σημαντικό 3 75 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 1 25 

2.8 Ελληνικό προϊόν 

  
Καθόλου σημαντικό 0 0 

  
Σχεδόν ασήμαντο 0 0 

  
Ουδέτερο 1 2 

  
Σημαντικό 29 58 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 20 40 

2.9 Πόντοι κάρτας/κουπόνια 

  
Καθόλου σημαντικό 1 0,9 

  
Σχεδόν ασήμαντο 1 0,9 

  
Ουδέτερο 4 3,4 

  
Σημαντικό 61 52,1 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 50 42,7 

Ερώτηση 3 
Δηλώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας: 

3.1 Τρόφιμα Συσκευασμένα 

  
Καθόλου ικανοποιημένος 4 0,8 

  
Λίγο ικανοποιημένος 46 9 

  

Ούτε ικανοποιημένος Ούτε 

δυσαρεστημένος 
146 28,5 

  
Πολύ ικανοποιημένος 263 51,4 
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Απόλυτα ικανοποιημένος 53 10,4 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

3.2 Απορρυπαντικά 

  
Καθόλου ικανοποιημένος 30 5,9 

  
Λίγο ικανοποιημένος 111 21,8 

  

Ούτε ικανοποιημένος Ούτε 

δυσαρεστημένος 
234 45,9 

  
Πολύ ικανοποιημένος 109 21,4 

  
Απόλυτα ικανοποιημένος 26 5,1 

3.3 Χαρτικά 

  
Καθόλου ικανοποιημένος 11 2,1 

  
Λίγο ικανοποιημένος 31 6,1 

  

Ούτε ικανοποιημένος Ούτε 

δυσαρεστημένος 
94 18,4 

  
Πολύ ικανοποιημένος 243 47,5 

  
Απόλυτα ικανοποιημένος 133 26 

3.4 Καλλυντικά (σαμπουάν, κρέμες, κτλ.) 

  
Καθόλου ικανοποιημένος 31 6,1 

  
Λίγο ικανοποιημένος 172 33,9 

  

Ούτε ικανοποιημένος Ούτε 

δυσαρεστημένος 
189 37,3 

  
Πολύ ικανοποιημένος 90 17,8 

  
Απόλυτα ικανοποιημένος 25 4,9 

3.5 Χυμοί-Αναψυκτικά 

  
Καθόλου ικανοποιημένος 41 8 

  
Λίγο ικανοποιημένος 92 18 

  

Ούτε ικανοποιημένος Ούτε 

δυσαρεστημένος 
126 24,7 
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Πολύ ικανοποιημένος 211 41,3 

  
Απόλυτα ικανοποιημένος 41 8 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

Ερώτηση 4 Σας ενδιαφέρει η εταιρεία που παράγει το προϊόν Ιδιωτικής ετικέτας; 

  
Καθόλου 10 2 

  
Λίγο  40 7,9 

  

Ούτε με ενδιαφέρει Ούτε δεν με 

ενδιαφέρει 
106 20,9 

  
Πολύ 233 45,9 

  
Πάρα πολύ 119 23,4 

Ερώτηση 5 Από πού αγοράζεται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και με ποια συχνότητα; 

5.1 ΑΒ Βασιλόπουλος 

  
Πάντα 27 5,5 

  
Συχνά 160 32,6 

  
Σπάνια 164 33,4 

  
Ποτέ 140 28,5 

5.2 Lidl 

  
Πάντα 23 4,6 

  
Συχνά 184 37 

  
Σπάνια 148 29,8 

  
Ποτέ 142 28,6 

5.3 My market - Βερόπουλος 

  
Πάντα 6 1,2 

  
Συχνά 28 5,7 

  
Σπάνια 118 24 

  
Ποτέ 339 69 

5.4 Μαρινόπουλος - Carrefour 

  
Πάντα 12 2,4 

  
Συχνά 95 19,3 

  
Σπάνια 174 35,4 

  
Ποτέ 210 42,8 

5.5 Μασούτης 

  
Πάντα 115 22,5 

  
Συχνά 277 54,3 

  
Σπάνια 90 17,6 
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Ποτέ 28 5,5 

5.6 Αφροδίτη 

  
Πάντα 1 1,9 

  
Συχνά 34 65,4 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

  
Σπάνια 15 28,8 

  
Ποτέ 2 3,8 

5.7 ΕΛΟΜΑΣ 

  
Πάντα 1 3,2 

  
Συχνά 8 25,8 

  
Σπάνια 17 54,8 

  
Ποτέ 5 16,1 

5.8 Express Market 

  
Πάντα 1 3,2 

  
Συχνά 24 77,4 

  
Σπάνια 6 19,4 

  
Ποτέ 0 0 

5.9 DISCOUNT MARKT 

  
Πάντα 2 5,7 

  
Συχνά 21 60 

  
Σπάνια 10 28,6 

  
Ποτέ 2 5,7 

5.10 Γαλαξίας 

  
Πάντα 2 11,1 

  
Συχνά 6 33,3 

  
Σπάνια 9 50 

  
Ποτέ 1 5,6 

5.11 Smile Market 

  
Πάντα 0 0 

  
Συχνά 0 0 

  
Σπάνια 13 86,7 

  
Ποτέ 2 13,3 

5.12 Bazaar 

  
Πάντα 1 5,9 

  
Συχνά 10 58,8 

  
Σπάνια 4 23,5 
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Ποτέ 2 11,8 

5.13 Άλλα σούπερ μάρκετ 

  
Πάντα 1 2,6 

  
Συχνά 11 28,2 

  
Σπάνια 23 59 

  
Ποτέ 4 10,3 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

Ερώτηση 6 

Αξιολογείστε τα παρακάτω προτεινόμενα προς βελτίωση χαρακτηριστικά για τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας, επισημαίνοντας την σημαντικότητά τους για σας, ακόμη και αν δεν 

αγοράζετε αυτά τα προϊόντα. 

6.1 Φθηνότερη τιμή 

  
Καθόλου σημαντικό 11 1,8 

  
Σχεδόν ασήμαντο 16 2,6 

  
Ουδέτερο 63 10,3 

  
Σημαντικό 248 40,7 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 272 44,6 

6.2 Καλύτερη συσκευασία 

  
Καθόλου σημαντικό 26 4,3 

  
Σχεδόν ασήμαντο 79 13 

  
Ουδέτερο 227 37,3 

  
Σημαντικό 222 36,5 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 55 9 

6.3 Καλύτερη ποιότητα 

  
Καθόλου σημαντικό 2 0,3 

  
Σχεδόν ασήμαντο 7 1,1 

  
Ουδέτερο 31 5,1 

  
Σημαντικό 206 33,8 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 363 59,6 

6.4 Μεγαλύτερη ποικιλία 

  
Καθόλου σημαντικό 6 1 

  
Σχεδόν ασήμαντο 30 4,9 

  
Ουδέτερο 145 23,8 

  
Σημαντικό 197 32,4 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 230 37,8 

6.5 Περισσότεροι πόντοι/ κουπόνια 

  
Καθόλου σημαντικό 1 4,3 
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Σχεδόν ασήμαντο 2 8,7 

  
Ουδέτερο 1 4,3 

  
Σημαντικό 15 65,2 

  
Ιδιαίτερα σημαντικό 4 17,4 

Ερώτηση 7 Φύλο 

  
Άνδρας 280 46 

  
Γυναίκα 329 54 

 
Όνομα Μεταβλητής Τιμές/ Κλίμακα μέτρησης Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

Ερώτηση 8 Ηλικία 

  
18-25 33 5,4 

  
26-35 99 16,3 

  
36-45 185 30,4 

  
46-55 209 34,3 

  
άνω των 55 83 13,6 

Ερώτηση 9 Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  
Βασική εκπαίδευση (Δημοτικό) 78 12,7 

  

Μέση Εκαπίδευση (Γυμνάσιο - 

Λύκειο) 
232 37,8 

  
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 208 33,9 

  
Μεταπτυχιακές Σπουδές 74 12,1 

  
Διδακτορικό 21 3,4 

Ερώτηση 10 Μέγεθος Νοικοκυριού 

  
1 ατόμου 103 16,8 

  
2 ατόμων 119 19,4 

  
3 ατόμων 136 22,2 

  
4 ατόμων 205 33,5 

  
5 ατόμων και άνω 49 8 

Ερώτηση 11 Μηνιαία κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ 

  
έως 51 ευρώ 19 3,1 

  
51-80 55 9 

  
81-140 120 19,7 

  
141-200 161 26,4 

  
201-300 161 26,4 

  
πάνω από 300 93 15,3 

Ερώτηση 12 Επάγγελμα 
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Οικιακά 80 13,1 

  
Δημόσιος Υπάλληλος 119 19,4 

  
Ιδιωτικός Υπάλληλος 228 37,3 

  
Ελεύθερος Επαγγελματίας 111 18,1 

  
Φοιτητής 29 4,7 

  
Άνεργος 45 7,4 

 


