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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κίνητρα που υποκινούν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών φαίνεται να
διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και το είδος της αγοράς. Η αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία αγορών που μπορεί να ικανοποιήσει τα ηδονιστικά κίνητρα των
καταναλωτών μέσα από τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στο κατάστημα και την ίδια
στιγμή και τα χρηστικά τους κίνητρα που δημιουργούνται όταν βρίσκουν τα προϊόντα που
χρειάζονται απλά για να ικανοποιήσουν μια ανάγκη. Έρευνες έδειξαν ότι να υπάρχει θετική
συσχέτιση ανάμεσα στις αγορές που υποκινούνται από ηδονιστικά κίνητρα και τους καταναλωτές
που επιθυμούν μέσα από τις αγοραστικές εμπειρίες να επιτύχουν το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης,
αναζητώντας για περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ωστόσο, οι καταναλωτές που πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές αγορές επηρεάζονται από τα χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα των αγορών με
διαφορετικό τρόπο απ’ ότι όταν πραγματοποιούν αγορές στα καταστήματα λιανικής.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε τις αλλαγές που παρουσιάζουν οι
στάσεις των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ κατά την
τελευταία δεκαετία (2007-2017) και να προσδιορίσουμε τους παράγοντες από τους οποίους
εξαρτάται. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων
καταναλωτών συνεχίζει να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων
σουπερμάρκετ, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι με μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και αναγνωρίζουν τη χρηστική αξία των ηλεκτρονικών αγορών
προϊόντων σουπερμάρκετ. Παράλληλα, η έρευνά μας αποκάλυψε ότι η διάθεση του καταναλωτή για
αλλαγή, περιπέτεια και νέες εμπειρίες σχετίζεται θετικά με τα ηδονιστικά κίνητρα και τη διάθεση
χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ. Τέλος, ανακαλύψαμε ότι η στάση
των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές ειδών σουπερμάρκετ επηρεάζεται θετικά από
την ηδονιστική κατανάλωση προϊόντων σουπερμάρκετ και αρνητικά από την χρήσης μιας
ιστοσελίδας για την αγορά των προϊόντων αυτών, ενώ η διάθεση των καταναλωτών για αλλαγή,
περιπέτεια και δοκιμή νέων εμπειριών δεν φαίνεται ασκεί κάποια επίδραση στη στάση τους.
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικές αγορές, ηδονιστικά κίνητρα, διάθεση για αλλαγή, διάθεση χρήσης
ιστοσελίδας για αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ, συμπεριφορά αγοραστών, διαχρονική μελέτη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τον καταναλωτή μέσω πληθώρας
εναλλακτικών ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στη
συμπεριφορά του καταναλωτή. Με την ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου, το φυσικό κατάστημα
αρχίζει να αντικαθίσταται από το ηλεκτρονικό και το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον δημιουργεί νέες
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, καθώς η εικόνα του καταστήματος αλλάζει. Οι
καταναλωτές αναζητούν την ωφέλεια μέσα από τις καλές τιμές, τις προσφορές, την ευκολία και την
ταχύτητα παράδοσης (Ba & Pavlou (2002). Ωστόσο, οι πρώτες έρευνες σχετικά με τις διαφορές των
παραδοσιακών και των διαδικτυακών αγορών έδειξαν ότι οι καταναλωτές προτιμούσαν τα επώνυμα
προϊόντων όταν αγόραζαν από τα online καταστήματα διότι αισθάνονταν μεγαλύτερη ασφάλεια
σχετικά με την ποιότητά τους, ενώ οι ηλεκτρονικές τους αγορές δεν εξαρτώνται από αισθητηριακά
ερεθίσματα, αλλά περισσότερο από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές (Degeratu
et al., 1999).
Η συμπεριφορά καταναλωτή υποκινείται από χρηστικά, αλλά και ηδονιστικά κίνητρα (Babin
et al., 1994). Ειδικότερα, η χρηστική κατανάλωση κατευθύνεται από την προσπάθεια του
καταναλωτή να λύσει ένα πρόβλημα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μέσω της
γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ η ηδονιστική κατανάλωση κατευθύνεται από την
επιθυμία για χαρά και ευχαρίστηση που προσφέρει η διαδικασία της αγοράς (Hirschman & Holbrook,
1982). Ωστόσο, τα ηδονιστικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις αυθόρμητες αγορές,
κάτι που δεν ισχύει για τα χρηστικά κίνητρα, ενώ τα προϊόντα που οι καταναλωτές αγοράζουν για
ευχαρίστηση έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης από τα προϊόντα που επιδιώκουν να αγοράσουν
για χρηστικούς λόγους (Babin et al., 1994).
Η αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία αγορών που μπορεί να
υποκινείται τόσο από χρηστικά, όσο και από ηδονιστικά κίνητρα, ωστόσο υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις που υπερισχύει ένα από τα δυο είδη κινήτρων, εξαιτίας ποικίλων εξωτερικών και
εσωτερικών παραγόντων, όπως την ατμόσφαιρα του καταστήματος (Eroglu et al, 2001), την τιμή των
προϊόντων και τις καλές προσφορές (Jones, 1999), την αίσθηση της ελευθερίας του χρόνου (Bloch
& Richins,1983; Jones, 1999) και τον βαθμό ανάμειξης με την κατηγορία του προϊόντος (Hirschman
& Holbrook, 1982). Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ προσπαθούν να επηρεάσουν τα ηδονιστικά
κίνητρα των καταναλωτών μέσα από τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στο κατάστημα,
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υιοθετώντας στοιχεία όπως την κατάλληλη μουσική, το κατάλληλο ζεστό και ελκυστικό design και
τα στιλάτα εστιατόρια και την ίδια στιγμή διατηρούν συγκεκριμένους χώρους με προϊόντα
προκειμένου να ικανοποιήσουν τα χρηστικά κίνητρα των καταναλωτών(Arnold & Reynolds, 2003).
Οι online καταναλωτές επηρεάζονται και από τα δυο είδη κινήτρων, καθώς κάποιοι
καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου λόγω της χρηστικής αξίας που τους παρέχει
η ηλεκτρονική αγορά, όπως είναι η ευκολία, η εξοικονόμηση χρημάτων, η πληθώρα πληροφοριών
και επιλογών, ενώ άλλοι καταναλωτές πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές λόγω της ηδονιστικής
αξίας που τους προσφέρει το αίσθημα της περιπέτειας, της εξερεύνησης και του κύρους (status).
Ωστόσο, η πρόθεση διαδικτυακής αγοράς επηρεάζεται περισσότερο από χρηστικά κίνητρα, παρά από
ηδονιστικά, καθώς οι online αγοραστές είναι πιο πρακτικοί (To et al., 2007).
Έρευνες έδειξαν ότι να υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης
(OSL)και στις αγορές που υποκινούνται από ηδονιστικά κίνητρα, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια
συσχέτιση με τα χρηστικά κίνητρα των αγοραστών (Rook & Fisher, 1995; Guido et al., 2007). Οι
καταναλωτές με υψηλό OSL ψάχνουν για αγοραστικές εμπειρίες, ηδονιστικά κίνητρα και
προσπαθούν να αυξήσουν το επίπεδο διέγερσής τους για να φτάσουν στο δικό τους βέλτιστο επίπεδο.
Έρευνα των MacAlister & Pessemier (1982) και των Baumgartner & Steenkamp (1994) αποκάλυψε
ότι οι καταναλωτές με υψηλότερο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης ενδιαφέρονται περισσότερο για
προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιέχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως το
ρίσκο, την περιπέτεια, την φυσική δραστηριότητα και τη διέγερση των αισθήσεών του, οι οποίοι
αποτελούν χαρακτηριστικά της ηδονιστικής κατανάλωσης.
Παρά το γεγονός ότι, η έκρηξη στον κυβερνοχώρο έδωσε την ευκαιρία στους καταναλωτές
να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στις διαδικτυακές τους αγορές και η αφθονία και η πυκνότητα
των πληροφοριών άλλαξαν την καταναλωτική εμπειρία (Laudon & Traver, 2014), το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με τα φυσικά συνεχίζουν να περιορίζονται
στην ποικιλία της μάρκας και στην ευκολία αναζήτησης (Kacena et al., 2013). Οι Ganesh et l. (2010)
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προτιμήσεις των online αγοραστών παρουσιάζουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με εκείνα των παραδοσιακών αγοραστών, ωστόσο προέκυψε και ένας νέος τύπος
ηλεκτρονικού αγοραστή που απεχθάνεται το ρίσκο (risk averse) και περιορίζει τις αγορές του μόνο
στα παραδοσιακά καταστήματα, αποφεύγοντας τις ηλεκτρονικές αγορές, διότι δεν εμπιστεύεται το
επίπεδο ασφάλεια που του προσφέρουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.
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Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το 2016 έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ELTRUN, 2016) έδειξε αύξηση των μεθοδικών/ώριμων Ελλήνων online αγοραστών, ενώ οι
κυριότεροι λόγοι που τους οδηγούν στις online αγορές είναι η εύρεση καλύτερων τιμών, η άμεση
σύγκριση προϊόντων και η εύρεση προσφορών, ενώ είναι ακόμη επιφυλακτικοί σε σχέση με τα
προγράμματα πιστότητας στις online αγορές. Το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον του ελληνικού
καταναλωτικού κοινού σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές επιχειρούν να αξιοποιήσουν και τα
ελληνικά σουπερμάρκετ αναπτύσσοντας νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που αφορούν στη μέσω
διαδικτύου παραγγελία καθημερινών καταναλωτικών ειδών και στην παραλαβή τους στο σπίτι,
πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου εδώ και ολόκληρες δεκαετίες. Έρευνα των
Morganosky & Cude (2000) σχετικά με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές
αγορές των προϊόντων σουπερμάρκετ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρωταρχικό κίνητρο των
διαδικτυακών αγοραστών είναι η ευκολία και η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ενώ οι online
αγορές ήταν περισσότερο ελκυστικές στα άτομα με αναπηρία και σε νεαρές μητέρες με παιδιά και
υψηλό εισόδημα που δεν επιθυμούσαν να οδηγήσουν μέχρι το σουπερμάρκετ μαζί με τα παιδιά τους.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη διαχρονική στάση των Ελλήνων
καταναλωτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ και
να αναδείξει τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως τα κίνητρα που τους οδηγούν στην αγορά
ειδών σουπερμάρκετ, τη διάθεση χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
και τη διάθεση που έχουν για αλλαγή.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις στάσεις και στα κίνητρα που
κατευθύνουν τις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτή και θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας
στα χρηστικά και τα ηδονιστικά κίνητρα που υποκινούν τη συμπεριφορά τους, όπως και στην
επίδραση του βέλτιστού επιπέδου διέγερσης και στη διάθεσή του για αλλαγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο
θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών αγορών, θα
αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά του online αγοραστή και θα αναφερθούμε στις αλλαγές στους
Έλληνες διαδικτυακούς αγοραστές. Στο τρίτο κεφάλαιο θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στον
κλάδο των σουπερμάρκετ και τις νέες τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα
προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του σκοπού και των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας και στο
πέμπτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε στη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. Στο έκτο κεφάλαιο θα
αναλύσουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε και έβδομο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα
9

της παρούσας έρευνας, τη συμβολή της στο χώρο, τους περιορισμούς και τις υποδείξεις για
μελλοντική διερεύνηση.
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Η Στάση των Καταναλωτών και τα Αγοραστικά Κίνητρα
Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή επικεντρώνεται στις διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας αγοραστικής απόφασης σχετικά με τον τρόπο που θα
δαπανήσει τους διαθέσιμους πόρους του (χρήματα, χρόνο και προσπάθεια), η οποία περιλαμβάνει
τόσο τις διαδικασίες που προηγούνται της αγοράς, όσο τη μετα-αγοραστική συμπεριφορά του ατόμου
(Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο ερεθίσματος –
απόκρισης, ο καταναλωτής δέχεται μια σειρά από περιβαλλοντικά ερεθίσματα που του εγείρουν μια
ανάγκη, τα οποία επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται με την αγορά ενός προϊόντος. Τα ερεθίσματα
αυτά μπορεί να προέρχονται από το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον
του καταναλωτή, ενώ πολλές φορές μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα τις επιδράσεις του μείγματος
μάρκετινγκ της επιχείρησης που προωθεί το προϊόν(Solomon, 2016).
Σχήμα 1.1 Στάδια Διαδικασίας Λήψης Αγοραστικών Αποφάσεων

Αναγνώριση
Προβλήματος

Αναζήτηση
Πληροφοριών

Επιλογή
Προϊόντος

Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Εναλλακτικών

Πηγή: Solomon, 2016
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί κεντρικό σημείο της συμπεριφοράς καταναλωτή,
ωστόσο ο τρόπος που αξιολογεί και επιλέγει προϊόντα ποικίλει ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας
ή κινδύνου που σχετίζεται με την απόφαση του καταναλωτή. Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 1.1, η
διαδικασία λήψης μιας αγοραστικής απόφασης περιλαμβάνει: α) την αναγνώριση του προβλήματος,
β) την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με ένα προϊόν, γ) την αξιολόγηση των εναλλακτικών
λύσεων, δ) την επιλογή του προϊόντος και ε) τα αποτελέσματα της αγοράς, δηλαδή την αξιολόγηση
της αγοράς που πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, κάποιες αποφάσεις είναι πιο σημαντικές από κάποιες
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άλλες που ο καταναλωτής λαμβάνει σε πιο αυτόματη βάση και προϋποθέτουν την αναζήτηση
ποικίλων πληροφοριών, τις οποίες πρέπει να αναλύσει πριν επιλέξει το κατάλληλο προϊόν.
Επομένως, ο τρόπος που θα αξιολογήσει τις πληροφορίες πριν την αγορά ενός προϊόντος εξαρτάται
από την προσπάθεια που θα καταβάλει ο καταναλωτής να συλλέξει τις κατάλληλες πληροφορίες,
δηλαδή το βαθμό ανάμειξής του με το προϊόν, αλλά και από τις επιδράσεις που θα δεχθεί από το
μείγμα του μάρκετινγκ του ίδιου του προϊόντος (Solomon, 2016).

1.1 Η Στάση του Καταναλωτή
Σύμφωνα με τον Allport (1935) η στάση είναι «μια διανοητική ή νευρική κατάσταση
ετοιμότητας που οργανώνεται με βάση την εμπειρία ενός ατόμου και η οποία εξασκεί μια
καθοδηγητική ή δυναμική επίδραση πάνω στην αντίδραση του ατόμου σε όλα τα αντικείμενα ή τις
καταστάσεις με τις οποίες σχετίζεται». Κατ’ επέκταση, οι ανάγκες του καταναλωτή επηρεάζουν τις
στάσεις του και αυτές με τη σειρά τους τις αγοραστικές του αποφάσεις. Οι στάσεις είναι μια διαρκής
και γενική αξιολόγηση αντικειμένων, προσώπων και γενικότερα ερεθισμάτων, ενώ το αντικείμενο
στάσης είναι οτιδήποτε προς το οποίο υπάρχει μια στάση. O Katz (1960) ανέπτυξε τη λειτουργική
θεωρία των στάσεων για να εξηγήσει τον τρόπο που διευκολύνουν οι στάσεις των ατόμων την
κοινωνική συμπεριφορά. Έτσι, οι καταναλωτές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν όμοιες
καταστάσεις στο μέλλον, είναι πιθανό ότι θα αρχίσουν να διαμορφώνουν μια προοπτική στάσης, με
διαφορετική κάθε φορά λειτουργία. Οι βασικότερες λειτουργίες στάσεων είναι οι εξής (Solomon,
2016):


Η χρηστική - ωφελιμιστική λειτουργία (utilitarian function) αφορά στην ανάπτυξη στάσεων
προς κάποια αντικείμενα απλά επειδή παρέχουν ευχαρίστηση ή πόνο. Οι διαφημίσεις που
τονίζουν τα απλά οφέλη του προϊόντος εστιάζουν στη χρηστική λειτουργία της στάσης



Η λειτουργία έκφρασης της αξίας (value-expressive function) αφορά στις κεντρικές αξίες του
καταναλωτή και η στάση σχηματίζεται για ένα προϊόν με βάση του τι σημαίνει για τον
καταναλωτή.



Η αμυντική λειτουργία του Εγώ (ego-defensive function) αφορά στις στάσεις που
σχηματίζουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από εσωτερικά συναισθήματα ή
εξωτερικές απειλές. Οι διαφημίσεις που υπόσχονταν ότι θα βοηθήσουν τον άνδρα να
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προβάλλει μια πιο αρρενωπή εικόνα απευθύνονταν στο εσωτερικό συναίσθημα της
ανασφάλειας που έχει σχετικά με τον ανδρισμό του.


Η γνωστική λειτουργία (knowledge function) αφορά στις στάσεις που διαμορφώνουμε διότι
χρειαζόμαστε τάξη, δομή ή νόημα και χρησιμοποιείται κυρίως σε μια διφορούμενη
κατάσταση.
Η στάση αποτελείται από τρία διαφορετικά στοιχεία: το γνωστικό, το συγκινησιακό και το

στοιχείο της δράσης. Το γνωστικό στοιχείο αναφέρεται στις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις
που έχει ένα άτομο σχετικά με ένα αντικείμενο. Το συγκινησιακό στοιχείο αντικατοπτρίζει τα
συναισθήματα και τις αξιολογήσεις σχετικά με την προς διαμόρφωση στάση. Το τελευταίο στοιχείο,
αφορά στην τάση του ατόμου να αναλάβει μια συγκεκριμένη δράση σε σχέση με ένα αντικείμενο,
ενώ στην περίπτωση ενός καταναλωτή αναφέρεται στην πρόθεση αγοράς (Σιώμκος, 2011).
Όλες οι στάσεις, ωστόσο, δεν διαμορφώνονται με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τη θεωρία της
κλασικής εξαρτημένης μάθησης του Pavlov (1927), η κλασική σύνδεση συμβαίνει όταν ένα ερέθισμα
που προκαλεί μια απόκριση συνδεθεί με ένα άλλο ερέθισμα που από μόνο του δεν προκαλεί μια
απόκριση. Μέσα από τις αλλεπάλληλες επαναλήψεις αυξάνεται η δύναμη του συσχετισμού του
συνδεδεμένου ερεθίσματος με το ασύνδετο και ισχυροποιείται στη μνήμη του ατόμου σε τέτοιο
βαθμό, ώστε όταν εμφανίζεται το ασύνδετο να προκαλεί την ίδια αντίδραση με το συνδεδεμένο
ερέθισμα Οι συχνές επαναλήψεις των σλόγκαν προϊόντων στις διαφημίσεις, στοχεύουν στο να
ισχυροποιήσουν στο μυαλό του καταναλωτή το προϊόν, συνδέοντας ένα προϊόν με ένα θετικό
ερέθισμα και χρησιμοποιώντας μια σειρά από στοιχεία, όπως τη μουσική, το χιούμορ και τη φαντασία
(Solomon, 2016)
Παράλληλα, σύμφωνα με τη θεωρία της συντελεστικής μάθησης (Skinner, 1938), επιλέγουμε
συμπεριφορές που μας οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα και αποφεύγουμε εκείνες που μας οδηγούν
σε αρνητικά. Η αμοιβή για μια συμπεριφορά οδηγεί στη θετική ενίσχυση και στην επανάληψή της,
ενώ η τιμωρία οδηγεί στην αποφυγή μιας συμπεριφοράς (αρνητική). Η στρατηγική της
παιχνιδοποίησης (gamification) μπορεί να μετατρέψει τις βαρετές διαδικασίες σε εμπειρίες,
προσθέτοντας στοιχεία τυχερών παιχνιδιών ή βιντεοπαιχνιδιών. Προσθέτοντας σε μια βαρετή
δραστηριότητα στοιχεία όπως ένα δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον, επιβράβευση με τη μορφή ενός
σήματος, τον ανταγωνισμό και τη συχνή ανατροφοδότηση, οι επιχειρήσεις μπορούν να
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μεταμορφώσουν την εμπειρία των καταναλωτών και να ενισχύσουν την πίστη στη μάρκα ή στο
κατάστημα (Solomon, 2016).

1.2 Η Αλλαγή των Στάσεων
Ένα από τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αλλάξουν τη στάση
των καταναλωτών είναι η πειθώ μέσα από ένα διαφημιστικό μήνυμα. Σύμφωνα με τους Cialdini &
Rhoads (2001) μια σειρά από ψυχολογικές αρχές μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους, ώστε να
αλλάξουν γνώμη:


Η Αμοιβαιότητα. Όταν υπάρχει κάποιο όφελος αυξάνεται ο βαθμός ανταπόκρισης του
καταναλωτή



Η Στενότητα. Υπάρχει η τάση να υπερεκτιμούνται τα αντικείμενα περιορισμένης
κυκλοφορίας, καθώς τα αντικείμενα είναι πιο ελκυστικά όταν δεν είναι διαθέσιμα.



Η Αυθεντία. Οι καταναλωτές εμπιστεύονται μια αξιόπιστη πηγή ευκολότερα απ’ ότι μια
λιγότερο έγκυρη



Η Συνέπεια. Οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι συνεπείς σε σχέση με τα λόγια και τις πράξεις
τους.



Η Αρέσκεια. Οι καταναλωτές συμφωνούν περισσότερο με εκείνα που τους αρέσουν ή που
προκαλούν το θαυμασμό τους



Η Συναίνεση. Ο καταναλωτής πριν αναλάβει δράση, θέλει να γνωρίζει αν έχουν αναλάβει και
άλλοι παρόμοια δράση.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους Hawkins et al. (2007), αν οι marketers καταφέρουν να

επηρεάσουν ένα ή περισσότερα από τα δομικά στοιχεία της στάσης (γνωστικό, συναισθηματικό ή
συμπεριφορικό στοιχείο), τότε μπορούν να επηρεάσουν και τη στάση τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
αλλαγές στο γνωστικό στοιχείο συνδέεται με:


μεταβολή της σημαντικότητας κάποιων χαρακτηριστικών σε μια προϊόντική κατηγορία



μεταβολή των πεποιθήσεων σχετικά με την απόδοση μιας μάρκας σε σχέση με τα επιμέρους
χαρακτηριστικά



προσθήκη πεποιθήσεων για νέα χαρακτηριστικά
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Οι αλλαγές στο συναισθηματικό στοιχείο συνδέονται με την προσπάθεια επίδρασης στο βαθμό
ικανοποίησης του καταναλωτή από μια μάρκα και μπορεί επιτευχθεί μέσω της κλασικής εξαρτημένης
μάθησης συνδέοντας συστηματικά ένα θετικό ερέθισμα με μια μάρκα. Τέλος, η αλλαγή στο
συμπεριφορικό στοιχείο μπορεί να αλλάξει μέσω της συντελεστικής μάθησης προσφέροντας δράσεις
που προσφέρουν ανταμοιβές ή τιμωρία.
Εξίσου σημαντικός στην αλλαγή των στάσεων είναι και ο ρόλος της αξιοπιστίας, καθώς η
υψηλή αξιοπιστία μια πηγής μπορεί να προκαλέσει πιο εύκολα την αλλαγή της στάσης του
καταναλωτή απ’ ότι μια πηγή που χαρακτηρίζεται από χαμηλή αξιοπιστία. Ωστόσο, σύμφωνα με
σχετική έρευνα των Pratkanis et al. (1988), με το πέρασμα του χρόνου η αλλαγή της στάσης ενός
ατόμου από πηγές μηνυμάτων υψηλής ή χαμηλής αξιοπιστίας τείνουν να εξισωθούν. Για να γίνει,
επομένως, ένα μήνυμα αποδεκτό με επιτυχία, η πηγή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από α) εμπειρία
με το αντικείμενο, β) φερεγγυότητα, γ) ομοιότητα με τα χαρακτηριστικά του δέκτη και δ) να είναι
αρεστή στο δέκτη.
Οι Petty et al. (1983) μελέτησαν τις επιδράσεις μοντέλων σε διαφημίσεις διαφορετικής
αξιοπιστίας στις στάσεις των καταναλωτών. Οι υψηλής αξιοπιστίας πηγές ήταν επώνυμοι και
δημοφιλείς προσωπικότητες (celebrities), ενώ οι χαμηλότερης αξιοπιστίας πηγές ήταν άγνωστα
άτομα από το ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επίδραση του μηνύματος ήταν
διαφορετική ανάλογα με το βαθμό ανάμειξης. Οι στάσεις των συμμετεχόντων υψηλής ανάμειξής,
εκείνοι δηλαδή που επεξεργάζονται διεξοδικά τις πληροφορίες για το προϊόν, επηρεάζονταν μόνο
από τις διαφορές στα επιχειρήματα του μηνύματος. Αντιθέτως, οι στάσεις των χαμηλής ανάμειξής
συμμετεχόντων επηρεάζονταν τόσο από την ένταση των επιχειρημάτων , όσο και από την αξιοπιστία
της πηγής.
Παράλληλα, όσον αφορά τα διαφημιστικά μηνύματα, σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος του
φόβου και του χιούμορ. Πιο συγκεκριμένα, μια μέτρια ένταση φόβου που μπορεί να προκαλέσει ένα
διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης των καταναλωτών. Κατά συνέπεια,
ένα μήνυμα που εγείρει το φόβο του καταναλωτή πρέπει να ακολουθείται από την πρόταση ενός
προϊόντος που θα προσφέρει τη λύση του προβλήματος και θα αποτελέσει την επιβράβευση της
σωστής επιλογής. Οι Schoenbachler & Whittler (1996) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δυο είδη φόβου:
α) ο φυσικός, όπως ο κίνδυνος από τα ναρκωτικά ή το κάπνισμα και β) ο κοινωνικός, όπως η
κακοσμία και το κακό ντύσιμο. Από την άλλη πλευρά, το χιούμορ χρησιμοποιείται ολοένα και
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περισσότερο στα διαφημιστικά μηνύματα. Τα χιουμοριστικά μηνύματα μπορούν να κερδίσουν την
προσοχή του δέκτη και να αλλάξουν τη στάση ενός καταναλωτή απέναντι σε ένα προϊόν, αλλά θα
πρέπει να εστιάσουν σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αναμένεται να είναι
καθοριστικά για τη διαμόρφωση των στάσεων. Ωστόσο, αν και τα χιουμοριστικά μηνύματα φαίνεται
να διακρίνονται για την πειθώ τους, δεν είναι περισσότερο πειστικά από τα σοβαρά μηνύματα (Cline
& Kellaris, 1999).

1.3 Η Αγοραστική συμπεριφορά
Η ευχαρίστηση και η διέγερση αποτελούν τους δυο καθοριστικούς παράγοντες που
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αντίδρασή μας σε ένα περιβάλλον κατανάλωσης (Kaltcheva, V.
D. & Weitz, 2006). Έτσι, διαφορετικοί συνδυασμοί επιπέδων ευχαρίστησης και διέγερσης μπορούν
να οδηγήσουν σε διαφορετικά συναισθήματα (Σχήμα 1.2) και μια κατάσταση διέγερσης μπορεί να
είναι είτε οδυνηρή είτε συναρπαστική ανάλογα με το αν το πλαίσιο είναι θετικό ή αρνητικό. Μια
σειρά από έρευνες στις οποίες θα αναφερθούμε στις δυο ενότητες που ακολουθούν έδειξαν ότι η
αρνητική ή θετική μας διάθεση επηρεάζει τις κρίσεις μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Σχήμα 1.2 Διαστάσεις Συναισθηματικών Καταστάσεων
Διεγερτική
Οδυνηρή

Συναρπαστική

Δυσάρεστη

Ευχάριστη

Μελαγχολική

Νυσταγμός
Πηγή: Solomon, 2016
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Χαλαρωτική

1.3.1 Η επίδραση της διάθεσης
Η αγοραστική συμπεριφορά δεν είναι μια απλή διαδικασία ρουτίνας, αλλά μια σύνθετη
διαδικασία που επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Μια κατάσταση κατανάλωσης δεν
περιλαμβάνει μόνο έναν αγοραστή, έναν πωλητή και ένα προϊόν, αλλά και μια σειρά από άλλους
παράγοντες. H διάθεση ενός ατόμου μεταβάλλεται και επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας από
ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του, τα οποία τα στελέχη του marketing επιχειρούν να
επηρεάσουν, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στις
μεταβολές των καταστάσεων και να ωθούν τους καταναλωτές να γίνουν πιο επιρρεπείς στις αγορές
(Σιώμκος, 2011; Solomon, 2016).
Σύμφωνα με τον Gardner (1985), η κατάσταση της διάθεση του καταναλωτή επηρεάζει την
επανάκληση των πληροφορίων από τη μνήμη του, την αξιολόγηση των αγοραστικών καταστάσεων
και γενικά τις αποφάσεις του. Η διάθεση του καταναλωτή διαμορφώνεται από το περιβάλλον μέσα
στο οποίο λειτουργεί και τα περιεχόμενά του, από τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης με τους πωλητές
και τα ερεθίσματα που δέχεται από το κατάστημα. Κατά συνέπεια, η διαδικασία εξυπηρέτησης των
πελατών, η διαμόρφωση των σημείων πώλησης και τα ερεθίσματα που δέχεται ο καταναλωτής μέσα
στο κατάστημα είναι στοιχεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επηρεάσουν την αγοραστική τους
συμπεριφορά.
Μια σειρά από έρευνες αποκάλυψε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επηρεαστούν
τόσο τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών, όσο και τις αποφάσεις που λαμβάνει. Ο πρώτος τρόπος
αφορά στην λειτουργία της διάθεσης ως «αντικειμένου», δηλαδή ως μιας ένδειξης που χρησιμοποιεί
για να εκφράσει μια άποψη ή μια αξιολόγηση. Έτσι, η διάθεση μπορεί να επηρεάζει άμεσα τη
διατύπωση μιας κρίσης και να χρωματίζει το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης, αποτελώντας μια
πρόχειρη και γρήγορη λύση στη διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων θεμάτων και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε καλή διάθεση τείνουν να δηλώνουν πιο
ικανοποιημένοι σε σχετικά με ένα θέμα απ’ ότι εκείνοι που βρίσκονται σε κακή. Παράλληλα, η
διάθεση έχει χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη στη διαδικασία αξιολόγησης ενός άσχετου προς αυτήν
προϊόντος, όταν υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή ο καταναλωτής δεν
μπορεί να επεξεργαστεί τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η καλή διάθεση των
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καταναλωτών που είδαν μια ασαφή διαφήμιση για ένα προϊόν οδήγησε σε μια θετική άποψη και
αποτέλεσε ένδειξη της θετικής αξιολόγησής τους (Bakamitsos & Siomkos, 2004).
Αντίθετα με τη χρήση της διάθεσης ως «αντικειμένου», η λειτουργία της διάθεσης ως
«εργαλείου» επηρεάζει έμμεσα την διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών και το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την ανάκληση των
πληροφοριών στη μνήμη του καταναλωτή, η διάθεση μπορεί να επηρεάσει το είδος των πληροφοριών
που ανακαλεί στη μνήμη του για να αξιολογήσει ένα προϊόν. Οι Bower et al. (1981) σε σχετική
έρευνα, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε καλή διάθεση μπορούν την επόμενη μέρα
να ανακαλέσουν περισσότερες θετικές πληροφορίες, ενώ τα άτομα που βρίσκονταν σε κακή διάθεση
μπορούσαν να ανακαλέσουν περισσότερες αρνητικές πληροφορίες. Παράλληλα, η διάθεση μπορεί
να επηρεάσει και τη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς τα άτομα που είναι σε καλή
διάθεση μπορούν να διακρίνουν σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα που είναι ασύνδετα μεταξύ τους,
γεγονός που τα κάνει πιο δημιουργικά, τους επιτρέπει να μαθαίνουν ευκολότερα και να μπορούν να
ανακαλέσουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία (Isen et al., 1987).
Ακόμη, οι διαθέσεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών για τη
μάρκα. Οι Batra & Stevens (1994) βρήκαν σε σχετική έρευνά τους ότι σε περιπτώσεις χαμηλής
ανάμειξης με το προϊόν, η επίδραση των συναισθημάτων ήταν ισχυρότερη απ’ ότι στις περιπτώσεις
υψηλής ανάμειξης, όπου ο καταναλωτής έχει συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το προϊόν. Επίσης, ο White (2006) έδειξε ότι η διάθεση, τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις για την
παρεχόμενη υπηρεσία και η προσήλωση του καταναλωτή σχετίζονται θετικά και κατ’ επέκταση ο
τρόπος που αξιολογεί ο καταναλωτής επηρεάζεται από τη διάθεσή του.

1.3.2 Η επίδραση του περιβάλλοντος
Η ατμόσφαιρα του καταστήματος επιδρά στις αντιλήψεις του καταναλωτή για το λιανικό
εμπόριο και κατ’ επέκταση στην αγοραστική του συμπεριφορά. Η τοποθεσία, τα χρώματα, ο
φωτισμός, η διακόσμηση, το άρωμα, η οργάνωση του εμπορεύματος και άλλα στοιχεία επηρεάζουν
τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών (Gardner & Siomkos, 1986). Ειδικότερα, οι Groenland
& Schoormans (1994) μελέτησαν τη συγκινησιακή σύνδεση ενός μουσικού κομματιού με ένα προϊόν
και την επαγωγή της διάθεσης και κατέληξαν ότι οι δυο μηχανισμοί επηρεάζουν τις αξιολογήσεις και
της επιλογές των καταναλωτών με διαφορετικό τρόπο. Η επαγωγή της διάθεσης δημιουργεί
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συνδέσεις μεταξύ του προϊόντος και ενός συγκινησιακού ερεθίσματος και για το λόγο αυτό είναι
χρήσιμο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιανικής πώλησης πολλών ειδών
προϊόντων να χρησιμοποιούν μουσική μέσα στο κατάστημα. Ωστόσο, η συγκινησιακή σύνδεση
μεταξύ ερεθίσματος και προϊόντος είναι μεγαλύτερης διάρκειας, καθώς δεν γίνεται σε συνειδητό
επίπεδο και για το λόγο αυτό είναι καταλληλότερη για τη χρήση σε συγκεκριμένες γραμμές
προϊόντος.
Η μουσική, ο φωτισμός, τα χρώματα και η μυρωδιά αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν τη
διάθεση των καταναλωτών για αγορές και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
αγοραστικής συμπεριφοράς σε καταστήματα λιανικής (Eroglu et al, 2001). Οι Donovan et al. (1994)
απέδειξαν ότι η συναισθηματική κατάσταση του αγοραστή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα
πρόβλεψης της αγοραστικής του συμπεριφοράς σε ένα κατάστημα, ενώ όσο πιο ευχάριστη ήταν η
ατμόσφαιρα του καταστήματος, τόσο πιο πολύ χρόνο αφιέρωναν οι καταναλωτές στο κατάστημα και
ξόδευαν περισσότερα χρήματα απ’ όσα είχαν πρόθεση. Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερων
χρημάτων απ’ ότι ήταν προγραμματισμένο επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα του καταστήματος
λιανικής κυρίως στην περίπτωση καταναλωτών που επισκέπτονται για πρώτη φορά το κατάστημα ή
που πραγματοποιούν αγορές περιστασιακά.

1.4 Τα Αγοραστικά Κίνητρα
Η παρακίνηση σχετίζεται με τις διαδικασίες που οδηγούν τους ανθρώπους να
συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και προκύπτει από την εμφάνιση μιας ανάγκη που το
άτομο επιθυμεί να ικανοποιήσει. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα κίνητρα είναι
τέσσερις (Βοσνιάδου, 2004):


Τα Βιολογικά, που αφορούν στην ικανοποίηση της ανάγκης του ατόμου για φαγητό, νερό,
σεξ και ρύθμιση της θερμοκρασίας,



Τα Συναισθηματικά, που προέρχονται από την ανάγκη του ατόμου να ικανοποιήσει
κάποια συναισθήματα, όπως αγάπη, μίσος, επιθετικότητα και φόβος.



Τα Γνωστικά, που επηρεάζονται από τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις του ατόμου, όπως
για παράδειγμα η περιέργεια



Τα Κοινωνικά, που προέρχονται από την επιθυμία του ατόμου να ικανοποιήσει τους
άλλους
19

Σύμφωνα με τη Θεωρία των Ορμών του Hull, τα κίνητρα αποτελούν τον τρόπο που το άτομο
χρησιμοποιεί για να διατηρήσει σε ισορροπία την εσωτερική του κατάσταση και να μειώσει της
ενορμήσεις του. Η παραπάνω θεωρία επικεντρώνεται κυρίως στις βιολογικές ανάγκες που
δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις διέγερσης και με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα κίνητρο στο
άτομο να τις μειώσει. Έτσι, για παράδειγμα η πείνα είναι μια κατάσταση εσωτερικής ενόρμησης που
προκλήθηκε από τη στέρηση τροφής και ενεργοποιεί τον οργανισμό να αναζητήσει τροφή. Αν η
συμπεριφορά του ατόμου καταφέρει να μειώσει την ορμή, τότε το άτομο θα έχε την τάση να την
επαναλάβει (Βοσνιάδου, 2004).
Η Θεωρία των Προσδοκιών αποτελεί μια πιο σύγχρονη θεωρία που εστιάζει την προσοχή της
περισσότερο στους γνωστικούς παράγοντες, απ’ ότι στους βιολογικούς και υποστηρίζει ότι τα
κίνητρα που κατευθύνουν τη συμπεριφορά των ατόμων βασίζονται εξαρτώνται περισσότερο από τις
προσδοκίες για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, παρά από κάποιον εσωτερικό παράγοντα.
Έτσι, μπορεί να επιλέξουμε ένα προϊόν διότι προσδοκούμε ότι η επιλογή μας θα έχει περισσότερες
θετικές συνέπειες για εμάς (Solomon, 2016).
Ωστόσο, η επιθυμία δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την ανάγκη, καθώς είναι μια συγκεκριμένη
εκδήλωση μιας ανάγκης που καθορίζεται από προσωπικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Έτσι, η
ένταση και ο τρόπος που μπορεί να επιλέξουμε να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη είναι αποτέλεσμα της
επιθυμίας. Όταν το άτομο παρακινείται να αγοράσει ένα προϊόν εστιάζοντας στην ανάγκη
χρησιμότητας (utilitarian need), ικανοποιείται από τα αντικειμενικά και απτά χαρακτηριστικά του
προϊόντος, όπως τα θρεπτικά συστατικά ενός φαγητού και τη ζέστη που του προσφέρει μια μάλλινη
μπλούζα. Αντίθετα, εστιάζοντας την προσοχή του σε μια ηδονιστική ανάγκη (hedonic need),
ικανοποιείται από τα υποκειμενικά και εμπειρικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως τον
ενθουσιασμό μιας παράστασης και την εικόνα της πολυτέλειας από ένα επώνυμο προϊόν (Solomon,
2016).
Ο ψυχολόγος Murray προσπάθησε να διαχωρίσει τις βιολογικές ανάγκες από τα ψυχολογικά
κίνητρα, σκιαγραφώντας 20 ψυχοκοινωνικές ανάγκες που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες
συμπεριφορές. Έτσι, αν η ανάγκη για επίτευξη των στόχων θεωρείται ως η σημαντικότερη για την
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του, ο καταναλωτής θα δεχθεί να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή
προκειμένου να αγοράσει προϊόντα που σηματοδοτούν την επιτυχία του. Αρκετά χρόνια αργότερα,
η Θεωρία της Ιεράρχησης των Αναγκών του Maslow (Σχήμα 1.3) επιχείρησε να θέσει τις ανάγκες
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του ανθρώπου σε μια σειρά και περιέγραψε τα στάδια που ακολουθεί το άτομο προς την προσωπική
ανάπτυξη. Έτσι, περιέγραψε μια ιεραρχική δομή με σταθερή πορεία ανάπτυξης, όπου το άτομο
πρέπει να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός επιπέδου για να ενεργοποιηθεί η ανάγκη για το επόμενο
υψηλότερο επίπεδο (Βοσνιάδου, 2004). Όπως παρατηρούμε και στο Σχήμα 1.3, σε κάθε επίπεδο το
άτομο θα αναζητά διαφορετικά οφέλη από τα προϊόντα. Παρά το γεγονός, όμως, ότι η θεωρία της
Ιεράρχησης των Αναγκών αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη του μάρκετινγκ, η χρήση
που θα πρέπει να εστιάζεται όχι στην ακολουθία των σταδίων, αλλά στο γεγονός ότι οι καταναλωτές
μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες στις ανάγκες τους σε διαφορετικές καταστάσεις
κατανάλωσης και σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους.
Σχήμα 1.3 Ιεραρχία Αναγκών του Maslow

Ανάγκη για
αυτοπραγμάτω
ση
Προσωπικές ανάγκες

Ανάγκη για αγάπη

Ανάγκες Ασφάλειας

Φυσιολογικές Ανάγκες

Πηγή: Solomon, 2016
Όσον αφορά τα κίνητρα που υποκινούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, πρόσφατη μελέτη
των Wanger & Rudolph (2010) κατέληξε σε ένα Ιεραρχικό εννοιολογικό μοντέλο, όπου υπάρχουν
τρία επίπεδα κινήτρων που ενεργοποιούν την αγοραστική συμπεριφορά:
α) Τα κίνητρα συγκεκριμένου σκοπού (purpose-specific), που προκύπτουν από την
διεκπεραίωση καθηκόντων και την ψυχαγωγία
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β) Τα κίνητρα συγκεκριμένης δραστηριότητας (activity-specific) που προκύπτουν από την
ικανοποίηση, την έμπνευση, τη διέγερση των αισθήσεων, τις αποδοτικές αγορές, την
αγορά δώρων, το κυνήγι των προσφορών και την κοινωνικοποίηση
γ) Τα κίνητρα συγκεκριμένης ζήτησης (demand-specific) που προκύπτουν από την
εξυπηρέτηση, την ατμόσφαιρα του καταστήματος, την καινοτομία ποικιλίας, τη
μοναδικότητα, τη φιλικότητα του προσωπικού και τις τιμές
Παράλληλα, οι McCabe et al. (2007) προσπαθώντας να μελετήσουν τους λόγους που οι
καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της προτίμησής
τους, ανέπτυξαν δυο κλίμακες μέτρησης: α) τα κίνητρα για αγορές (κλίμακα γιατί οι άνθρωποι
ψωνίζουν) και β) το βαθμό προσήλωσης στο κατάστημα. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας
έδειξαν ότι τα καταστήματα λιανικής με τον υψηλότερο βαθμό προσήλωσης ήταν εκείνα που
προσέφεραν στους καταναλωτές «οργανωμένες εμπειρίες» και όχι απλές υπηρεσίες.
Από την άλλη πλευρά, οι Rintamäki et al. (2006) εξέτασαν εμπειρικά την ιδέα του
διαχωρισμού των διαστάσεων της αξίας που προσδίδει η αγοραστική διαδικασία σε ένα κατάστημα
λιανικής σε τρεις διαστάσεις/κίνητρα:


Την χρηστική αξία, η οποία στηρίζεται στην ευκολία και την εξοικονόμηση χρημάτων



Την ηδονική αξία, η οποία στηρίζεται στην ψυχαγωγία και στην ανακάλυψη



Την κοινωνική αξία, η οποία στηρίζεται στο status και στην αυτό-εκτίμηση

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι ενώ η ηδονική αξία είναι η βασικότερη
διάσταση από τις τρεις και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση, μόνο ο συνδυασμός και των
τριών διαστάσεων μπορεί να αποτελέσει για το κατάστημα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να
διαφοροποιήσει τόσο την επιχείρηση όσο και τα προϊόντα της από εκείνα του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τους Babin et al. (1994), τα αγοραστικά κίνητρα των καταναλωτών είναι δυο
ειδών, τα χρηστικά και τα ηδονιστικά. Τα χρηστικά κίνητρα αφορούν κυρίως στη λειτουργικότητα
των αγορών και η αξία τους βρίσκεται στην ίδια την διαδικασία της αγοράς και κατά πόσο μπόρεσε
να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Για το λόγο αυτό, η συμπεριφορά καταναλωτή που υποκινείται από
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χρηστικά κίνητρα περιγράφεται ως μια ορθολογική ενέργεια που αναφέρεται στη διεκπεραίωση ενός
καθήκοντος και υποκινείται από παράγοντες που αφορούν στη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου
και στην ευκολία πρόσβασης στα προϊόντα (Babin et al., 1994). Έτσι, τα χρηστικά κίνητρα δείχνουν
ότι η αγορά ξεκινά ως μια αποστολή ή ένα καθήκον, του οποίου τα οφέλη εξαρτώνται από το αν θα
ολοκληρωθεί με επιτυχία ή όχι.
Από την άλλη πλευρά, τα ηδονιστικά κίνητρα που οδηγούν σε μια αγορά είναι πιο
υποκειμενικά απ’ ότι τα χρηστικά και επικεντρώνονται περισσότερο στο συναίσθημα της χαράς και
της ευχαρίστησης που προκύπτει από την ίδια τη διαδικασία των αγορών παρά από την αίσθηση της
υποχρέωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορεί απλά να απολαμβάνουν την όλη διαδικασία
της αγοράς, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αγοράσουν κάτι, αλλά η αγορά αποτελεί το αποτέλεσμα
μιας ευχάριστης για εκείνους διαδικασίας. Έτσι, τα ηδονιστικά κίνητρα μπορεί να αφορούν στην
επιθυμία του καταναλωτή για περιπέτεια και απόδραση ή στην ικανοποίηση που προκύπτει από το
κυνήγι μιας καλής προσφοράς (Babin et al., 1994).
Σύμφωνα με τους Hirschman & Holbrook (1982), η ηδονιστική κατανάλωση κατευθύνεται
από την επιθυμία για χαρά και ευχαρίστηση που προσφέρει η διαδικασία και η χρήση των προϊόντων,
ενώ η χρηστική κατανάλωση κατευθύνεται από την προσπάθεια του καταναλωτή να λύσει ένα
πρόβλημα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μέσω της γνωστικής επεξεργασίας
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα. Ακόμη, τα ηδονιστικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τις
αυθόρμητες αγορές, κάτι που δεν ισχύει για τα χρηστικά κίνητρα, ενώ τα προϊόντα που οι
καταναλωτές αγοράζουν για ευχαρίστηση έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης από τα προϊόντα που
επιδιώκουν να αγοράσουν για χρηστικούς λόγους (Babin et al., 1994).
Πληθώρα ερευνών απέδειξαν ότι τα ηδονιστικά κίνητρα αποτελούν την κινητήρια δύναμη
που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τις αγορές σε καταστήματα λιανικής (Yim et al., 2014). Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορές υποκινούμενοι τόσο από χρηστικά
όσο και από ηδονιστικά κίνητρα, ωστόσο υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που υπερισχύει ένα από
τα δυο είδη κινήτρων. Η υπεροχή του ενός από τα δυο είδη κινήτρων μπορεί να επηρεάζεται από μια
σειρά εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, όπως:


Την ατμόσφαιρα του καταστήματος (Eroglu et al, 2001)



Την τιμή των προϊόντων και τις καλές προσφορές (Jones, 1999)
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Την αίσθηση της ελευθερίας του χρόνου (Bloch & Richins,1983; Jones, 1999)



Τον βαθμό ανάμειξης με την κατηγορία του προϊόντος (Hirschman & Holbrook, 1982)
Πιο συγκεκριμένα, έρευνα του Jones (1999) έδειξε ότι οι καταναλωτές που επηρεάζονται από

τα ηδονιστικά κίνητρα που τους προσφέρει η αγορά προϊόντων, απολαμβάνουν το συναίσθημα της
χαράς του να περνούν αρκετό χρόνο μέσα σε ένα κατάστημα και το αίσθημα της ελευθερίας που τους
δημιουργείται καθώς περιφέρονται και περιεργάζονται τα προϊόντα στο κατάστημα. Παράλληλα, η
ίδια έρευνα έδειξε ότι η διαδικασία της αγοράς μπορεί να αποτελέσει πηγή χαλάρωσης για τους
καταναλωτές, καθώς αισθάνονται χαρά και ενθουσιασμό όταν μοιράζονται με το περιβάλλον τους
εμπειρίες όπως το να δοκιμάζουν, να ψάχνουν για συγκεκριμένα νέα προϊόντα και να περιεργάζονται
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν σε ένα κατάστημα.
Η αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία αγορών που μπορεί να
ικανοποιήσει τα ηδονιστικά κίνητρα των καταναλωτών μέσα από τη δημιουργία της κατάλληλης
ατμόσφαιρας στο κατάστημα και την ίδια στιγμή διατηρεί συγκεκριμένους χώρους με προϊόντα που
στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν τα χρηστικά κίνητρα των καταναλωτών. Ειδικότερα, μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ηδονιστικές ανάγκες των καταναλωτών
υιοθετώντας στοιχεία όπως την κατάλληλη μουσική, το κατάλληλο ζεστό και ελκυστικό design και
τα στιλάτα εστιατόρια (Arnold & Reynolds, 2003). Έρευνα των Yim et al. (2014) σχετικά με τα
κίνητρα που επηρεάζουν την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ, έδειξε ότι ο χρόνος που περνούν οι
καταναλωτές στο κατάστημα σχετίζεται με την πρόθεση αγοράς, καθώς όσο περισσότερο χρόνο
αφιερώνουν οι αγοραστές στο κατάστημα, τόσο περισσότερα ερεθίσματα δέχονται και τόσο
περισσότερες αγορές πραγματοποιούν. Ωστόσο, ο χρόνος παραμονής στο κατάστημα δεν φαίνεται
να επηρεάζεται από τα ηδονιστικά κίνητρα του αγοραστή.
Σε ότι αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα κίνητρα που οδηγούν στην πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών αγορών αφορούν κυρίως στην ευκολία, στην πληροφόρηση, στην αλληλεπίδραση,
στην εξατομίκευση, στην εξοικονόμηση χρόνου και μια σειρά παράγοντες που συνδέονται κυρίως
με χρηστικά κίνητρα (Ghosh, 1998; Keeney, 1999). Ωστόσο, οι Kim & Shim (2002) υποστηρίζουν
ότι οι καταναλωτές που πραγματοποιούν on line αγορές δεν το κάνουν απλά για να μαζέψουν
πληροφορίες και να αγοράσουν προϊόντα, αλλά και για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για
συναίσθημα και νέες εμπειρίες, υποκινούμενοι δηλαδή όχι μόνο από χρηστικές, αλλά και από τις
ηδονιστικές τους ανάγκες.
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Έρευνα των To et al. (2007) έδειξε ότι οι καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές
αγορές επηρεάζονται εξίσου από χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα, αλλά με διαφορετικό τρόπο απ’
ότι στα καταστήματα λιανικής. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν
ότι κάποιοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου λόγω της χρηστικής αξίας που
τους παρέχει η ηλεκτρονική αγορά, όπως είναι η ευκολία, η εξοικονόμηση χρημάτων, η πληθώρα
πληροφοριών και επιλογών, ενώ άλλοι καταναλωτές πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές λόγω της
ηδονιστικής αξίας που τους προσφέρει το αίσθημα της περιπέτειας, της εξερεύνησης και του κύρους
(status). Ενώ, όμως, η έλλειψη της αλληλεπίδρασης με τους πωλητές κατά τη διάρκεια της
αγοραστικής διαδικασίας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τους online αγοραστές, η γενικότερη
αίσθηση που δημιουργεί το κατάστημα λιανικής δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί από μια
ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, η πρόθεση διαδικτυακής αγοράς επηρεάζεται περισσότερο από
χρηστικά κίνητρα, παρά από ηδονιστικά, καθώς οι online αγοραστές είναι πιο πρακτικοί (To et al.,
2007).

1.5 Η Διάθεση για Αλλαγή
Η ανάγκη για διέγερση των συναισθημάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο, ενώ για να
καταφέρει να διατηρήσει ένα βέλτιστο επίπεδο διέγερσης (optimum stimulating level - OSL) το
άτομο αρχίζει να εξερευνά το περιβάλλον του. Το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης (OSL) σχετίζεται με
συμπεριφορές όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ο τζόγος, το ρίσκο, η μουσική, η παρακολούθηση
ταινιών, η ανάγνωση βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, η προτίμηση στην πολυπλοκότητα, η
αντίδραση σε διάφορες μορφές τέχνης, η αναζήτηση ποικιλίας στα προϊόντα, η καινοτομία και άλλες
μορφές συμπεριφοράς (Zuckerman, 1979; Baumgartner & Steenkamp, 1994).
Το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης (OSL) αποτελεί ουσιαστικά το επίπεδο της διέγερσης που το
άτομο επιθυμεί από τα εξωτερικά ερεθίσματα και στο οποίο αισθάνεται πιο άνετα. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τον Raju (1960), όταν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι κάτω από το βέλτιστο
επίπεδο διέγερσης, το άτομο θα επιχειρήσει να αυξήσει τη διέγερση αναζητώντας για πιο περίπλοκα
και πρωτότυπα ερεθίσματα, ενώ αν είναι πάνω από το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης, το άτομο θα
επιχειρήσει να υιοθετήσει συμπεριφορές που θα το μειώσουν. Αυτό καθιστά το βέλτιστο επίπεδο
διέγερσης μοναδικό για κάθε άτομο και κατά συνέπεια, όσο πιο υψηλό είναι τόσο μεγαλύτερη θα
είναι η αναζήτηση για περιβαλλοντικά ερεθίσματα θα τον βοηθήσουν να το επιτύχει.
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Έρευνα των MacAlister & Pessemier (1982) και των Baumgartner & Steenkamp (1994)
αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές με υψηλότερο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης ενδιαφέρονται
περισσότερο για προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιέχουν μια σειρά από
χαρακτηριστικά όπως το ρίσκο, την περιπέτεια, την φυσική δραστηριότητα και τη διέγερση των
αισθήσεών του, οι οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικά της ηδονιστικής κατανάλωσης. Παράλληλα, οι
Guido et al. (2007) σε σχετική ερευνά τους έδειξαν ότι οι αγοραστές με υψηλό OSL πρέπει να
αλληλεπιδρούν σε μεγάλο αριθμό εξωτερικών ερεθισμάτων για να αισθάνονται άνετα, να μπορούν
σταδιακά να αυξήσουν τον ενθουσιασμό τους και να τον κρατήσουν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές με χαμηλό OSL πρέπει να αλληλεπιδρούν με
μικρότερο αριθμό εξωτερικών ερεθισμάτων για να αισθάνονται άνετα και να αποφύγουν το άγχος.
Έρευνες έδειξαν ότι να υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο OSL και τις αγορές που
υποκινούνται από ηδονιστικά κίνητρα, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια συσχέτιση με τα χρηστικά
κίνητρα των αγοραστών (Rook & Fisher, 1995; Guido et al., 2007). Συνεπώς, οι καταναλωτές με
υψηλό OSL ψάχνουν για αγοραστικές εμπειρίες, ηδονιστικά κίνητρα και προσπαθούν να αυξήσουν
το επίπεδο διέγερσής τους για να φτάσουν στο δικό τους βέλτιστο επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με
τον Boedeker (1995) υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις αγορές για ψυχαγωγικούς σκοπούς
(recreational shopping) και στο υψηλό OSL, κάτι ενισχύει περαιτέρω τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στα ηδονιστικά κίνητρα και το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης.
Οι Helm & Landschulze (2008) επιχείρησαν να προσδιορίσουν τα προσωπικά
χαρακτηριστικά και τις τάσεις των καταναλωτών με υψηλό OSL και κατέληξαν ότι διακρίνονται από
τη διάθεση να ρισκάρουν, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και την επιθυμία τους για
μεγαλύτερη ποικιλία (variety seeking). Έτσι, οι καταναλωτές με υψηλό OSL είναι πιο πιθανό να
προτιμήσουν εναλλακτικά προϊόντα απ’ ότι τα συνηθισμένα και ειδικότερα φαίνεται να προτιμούν
εκείνα όπου ενέχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό ρίσκου. Ωστόσο, εκείνοι που επιθυμούν μεγαλύτερη
ποικιλία έχουν την τάση να επιλέγουν γνωστές σε αυτούς κατηγορίες προϊόντων και να αποφεύγουν
το ρίσκο.
Η διάθεση για αναζήτηση ποικιλίας (variety seeking behavior) ως παράγοντας υποκίνησης
της συμπεριφοράς των καταναλωτών άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το
ενδιαφέρον των ερευνητών. Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική διάθεση για αναζήτηση της
ποικιλίας (true variety seeking behavior) και στην επίκτητη διάθεση για αναζήτηση της ποικιλίας
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(derives variety seeking behavior) βρίσκεται στο αν η αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή
υποκινείται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, η αναζήτηση της ποικιλίας μπορεί να
προκύπτει ως αποτέλεσμα ικανοποίησης της περιέργειας ή της ανάγκης για αλλαγή με στόχο την
καταπολέμηση της ανίας που προκαλείται από την ρουτίνα (MacAlister & Pessemier, 1982).
Τα θετικά συναισθήματα που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες μας
κάνουν να αισθανόμαστε καλά, μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη μνήμη και τη γνώμη των ατόμων
για ορισμένα προϊόντα, ενώ παράλληλα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές στάσεις και
αντιδράσεις απέναντι στα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο. Έρευνα των Isen et al. (1987)
υποστήριξε ότι οι θετικές επιδράσεις μπορούν να συμβάλουν σε πιο δημιουργικούς και ευέλικτους
τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών και στην αναγνώριση διαφορετικών πτυχών και
χαρακτηριστικών των προϊόντων.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2 Η Ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τον καταναλωτή μέσω πληθώρας
εναλλακτικών ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στη
συμπεριφορά του καταναλωτή. Ο online καταναλωτής χρησιμοποιεί πλέον ενεργά τα ηλεκτρονικά
μέσα τόσο κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης online, αναζητώντας πληροφορίες και
συγκρίνοντας προϊόντα, όσο και offline αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του από
τα ηλεκτρονικά μέσα όταν βρίσκεται σε ένα φυσικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό και το παραδοσιακό
εμπόριο αποτελούν μέρος ενός αδιάσπαστου συνόλου καταναλωτικής συμπεριφοράς και κατά
συνέπεια, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές
δημιουργώντας μια ιστοσελίδα που θα παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα τους, υλικό που θα βρίσκεται πρώτο στις μηχανές αναζήτησης και θα προωθούν υπηρεσίες
και προϊόντα σε εκτός δικτύου μέσα που θα υποστηρίζουν τα καταστήματά τους στο Internet (Laudon
& Traver, 2014)
Η έκρηξη στον κυβερνοχώρο έχει δημιουργήσει επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές
(B2C e-commerce), αλλά και νέα περιβάλλοντα όπου καταναλωτές δραστηριοποιούνται με άλλους
καταναλωτές (C2C e-commerce). Η ευρεία πρόσβαση σε συσκευές, όπως προσωπικοί υπολογιστές,
ψηφιακές συσκευές εγγραφής, κάμερες και έξυπνα τηλέφωνα εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές κάθε
ηλικίας που ζουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται
οποιοδήποτε περιεχόμενο.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρει η τεχνολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου
επηρεάζουν τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών συναλλαγών και παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες στο
χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων (Σχήμα 2.1). Η δημιουργία του κοινού χώρου αγοράς έδωσε
την ευκαιρία στους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και ταυτόχρονα να μειώσουν
τη γνωστική ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της. Η αφθονία και η πυκνότητα των
πληροφοριών άλλαξαν την καταναλωτική εμπειρία, μείωσαν το κόστος επεξεργασίας, αποθήκευσης
και μετάδοσης της πληροφορίας και βελτίωσαν την ακρίβειάς της. Τα παγκόσμια πρότυπα μείωσαν
περαιτέρω το κόστος αναζήτησης και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η νέα τεχνολογία να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Η προσαρμογής στις ανάγκες του καταναλωτή, η αμφίδρομη
28

επικοινωνία, η κοινωνική δικτύωση πολλών ταυτόχρονα ατόμων και η παγκόσμια εμβέλεια έφεραν
σε επαφή τους χρήστες και τις επιχειρήσεις από κάθε γωνιάς της γης και επέτρεψαν στις επιχειρήσεις
να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους (Laudon & Traver, 2014).
Σχήμα 2.1 Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ταυτόχρονη
Παρουσιία
σε πολλά
σημεία
Πυκνότητα
Πληροφορι
ών

Παγκόσμια
Εμβέλεια
Ηλεκτρονικό
Εμπόριο
Παγκόσμια
πρότυπα

Εξατομίκευσ
η
Κοινωνική
Τεχνολογία

Πηγή: Laudon & Traver, 2014

2.1 Οι Τύποι Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Οι τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της σχέσης αγοράς που
αναπτύσσεται στους εξής πέντε (Laudon & Traver, 2014):


Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), όπου οι ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν ιδιώτες καταναλωτές



Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), όπου οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται
στις πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις



Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ καταναλωτών (C2C), όπου οι καταναλωτές μπορούν να πωλούν
σε άλλους καταναλωτές με τη βοήθεια ενός παρόχου υπηρεσιών αγοραπωλησιών
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Κοινωνικό ηλεκτρονικό εμπόριο (social e-commerce), όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο
υποστηρίζεται από τα κοινωνικά δίκτυα και τις διαδικτυακές κοινωνικές σχέσεις.



Κινητό εμπόριο (m-commerce), όπου η χρήση κινητών τηλεφώνων και φορητών
υπολογιστών γίνεται για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο διαδίκτυο



Τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου οι τοπικοί έμποροι χρησιμοποιούν διάφορες διαδικτυακές
εφαρμογές για την ενημέρωση του καταναλωτή βάσει της τρέχουσας γεωγραφικής θέσης του.

2.2 Οι Ηλεκτρονικές Αγορές
Με την ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου, το φυσικό κατάστημα αρχίζει να
αντικαθίσταται από το ηλεκτρονικό και το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον δημιουργεί νέες προκλήσεις
για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, καθώς η εικόνα του καταστήματος αλλάζει. Σταδιακά, η
μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο Internet (e-consumer) αρχίζει να συγκεντρώνει
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών εξαιτίας της γρήγορης εξάπλωσης των
διαδικτυακών αγορών.
Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες έρευνες γύρω από της αγορές μέσω διαδικτύου
επικεντρώθηκαν γύρω από δυο μεγάλους άξονες: α) εκείνες που έχουν ως επίκεντρο τον καταναλωτή
και β) εκείνες που έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τους Dennis et al. (2009), οι έρευνες που εστιάζουν στον καταναλωτή εξετάζουν:


τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά



τα δημογραφικά χαρακτηριστικά



την αντίληψη του ρίσκου και του οφέλους



τα κίνητρα που συνδέονται με την αγορά και



ο προσανατολισμός στην αγορά

Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες που εστιάζουν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών εξετάζουν
(Dennis et al.,2009):


τα τεχνικά χαρακτηριστικά των online καταστημάτων (το περιβάλλον, τον σχεδιασμό
και την πλοήγηση στο κατάστημα)



τον τρόπο πληρωμής



τις διαθέσιμες πληροφορίες
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την πρόθεση χρήσης



την ευκολία στη χρήση

Παράλληλα, έρευνα των Ba & Pavlou (2002) έδειξε οι δυο σημαντικότεροι παράγοντες που
διαμορφώνουν την απόφαση για αγορά στο Internet είναι η ωφέλεια και η εμπιστοσύνη. Οι
καταναλωτές αναζητούν την ωφέλεια μέσα από τις καλές τιμές, τις προσφορές, την ευκολία και την
ταχύτητα παράδοσης. Λόγω όμως της ασυμμετρίας πληροφοριών, ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση
να έχει την ίδια πληροφόρηση με τον πωλητή σχετικά με την ποιότητα των αγαθών και τους όρους
της πώλησης, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο σε καιροσκοπική συμπεριφορά. Παρόλα αυτά,
χτίζοντας μια ισχυρή φήμη εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και παράδοσης ποιοτικών προϊόντων, οι
πωλητές μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σύμφωνα με τους Corritore et
al. (2003), οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε σχέση εμπιστοσύνης είναι η αντίληψη που
δημιουργείται για την αξιοπιστία του website, την ευκολία χρήσης και τον πιθανό κίνδυνο, ενώ η
έλλειψη εμπιστοσύνης δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι Degeratu et al. (1999) επιχείρησαν να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα παραδοσιακά
και τα online supermarket σε σχέση με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα και την τιμή.
Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι σε μερικές κατηγορίες οι καταναλωτές προτιμούσαν
τα επώνυμα προϊόντων όταν αγόραζαν από τα online καταστήματα, ενώ όσο περισσότερες
πληροφορίες ήταν διαθέσιμες, τόσο μειωνόταν και οι προτιμήσεις στα επώνυμα προϊόντα.
Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές αγορές δεν εξαρτώνται από αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως τα οπτικά
σήματα ενός προϊόντος, αλλά περισσότερο από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Ακόμη, η
online αγοραστές είναι πιο ευαίσθητοι προς την τιμή, λόγω των προωθητικών ενέργειων που
πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο.
Παράλληλα, οι Liao & Cheung (2001) θέλοντας να μελετήσουν τις επιδράσεις των
ηλεκτρονικών εμπορίου καταστημάτων προς καταναλωτές (B2C) την περίοδο εξάπλωσης των
ηλεκτρονικών αγορών στην Σιγκαπούρη, κατέληξαν ότι η πρόθεση των καταναλωτών να
πραγματοποιήσουν αγορές από το Internet επηρεάζεται από το περιεχόμενο των προϊόντων, την
ασφάλεια των συναλλαγών, την τιμή, την ποιότητα του προμηθευτή και τον ηλεκτρονικό
εγγραμματισμό του χρήστη. Ενώ μια σειρά από άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές
επηρεάζονται από την ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, για μεγαλύτερη ποικιλία και για πιο
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εξειδικευμένα προϊόντα σε σχέση με τα παραδοσιακά καταστήματα (Burke, 1997; Syzmanski &
Hise, 2000).
Οι Levy et al. (2005) επιχείρησαν να μελετήσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά
με τα χαρακτηριστικά των online και των παραδοσιακών καταστημάτων σχετικά με πέντε κατηγορίες
προϊόντων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά
των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα ήταν η ταχύτητα της αγοράς,
η ποικιλία επιλογών και οι καλύτερες τιμές. Αντιθέτως, τα φυσικά καταστήματα συγκέντρωσαν
υψηλότερη βαθμολογία σε χαρακτηριστικά όπως την επαφή με το προϊόν, την ταχύτητα παράδοσης
και την συναλλαγή χωρίς ταλαιπωρία.
Τη διαφορά σε επίπεδο αξίας για την αγοραστή ανάμεσα στα ηλεκτρονικά και φυσικά
καταστήματα επιχείρησαν να μελετήσουν και οι Kacena et al. (2013). Τα αποτελέσματά της έρευνας
έδειξαν ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα
φυσικά καταστήματα ως προς τα έξοδα αποστολής, την πολιτική επιστροφών, την δημιουργία μιας
ενδιαφέρουσας κοινωνικής και οικογενειακής εμπειρίας, της υποστήριξης από τους πωλητές, την
υποστήριξη μετά την αγορά και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα παραλάβουν το σωστό προϊόν.
Αντίθετα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα εμφάνισαν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με
την ποικιλία της μάρκας και την ευκολία αναζήτησης, χωρίς όμως να μπορούν υπερκεράσουν τα
προαναφερθέντα μειονεκτήματα.

2.3 Ο Παραδοσιακός και ο Σύγχρονος online Αγοραστής (Shopper)
Η συμπεριφορά των online αγοραστών διαφέρει σημαντικά από εκείνη των παραδοσιακών
(Evanschitzky et al., 2004). Οι αρχικές έρευνες έδειξαν ότι οι online αγοραστές ενδιαφέρονται για
την ευκολία και θα πλήρωναν μια πιο υψηλή τιμή για να εξοικονομήσουν χρόνο (Burke, 1997;
Syzmanski & Hise, 2000) και μπορεί να μην του αρέσουν οι παραδοσιακές αγορές (Burke, 1997).
Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες φανερώνουν ότι οι online αγοραστές δεν φαίνεται να διαφέρουν από
τους παραδοσιακούς αγοραστές που επιλέγουν τα φυσικά καταστήματα (Ganesh et l., 2010).
Μια από τις πρώτες έρευνες σε καταναλωτές καταστημάτων τροφίμων και σουπερμάρκετ
εντόπισε επτά προφίλ παραδοσιακών αγοραστών που συνθέτουν επτά τμήματα της αγοράς (Darden
& Ashton, 1974):
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O απαθής (apathetic), ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
του σουπερμάρκετ



Ο απαιτητικός (demanding), ο οποίος απαιτεί τα προϊόντα να είναι ποιοτικά και σε καλές και
ανταγωνιστικές τιμές



Ο ποιοτικός (quality), ο οποίος θέλει φρέσκα προϊόντα ποιότητας



Ο ιδιότροπος (fastidious), ο οποίος δίνει έμφαση στην καθαριότητα του καταστήματος και
την ποικιλία των προϊόντων



Αυτός που προτιμά τα εμπορικά ένσημα (stamp preferences), ο οποίος προτιμά τις προσφορές
και αναζητά ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό προσωπικό και καθαριότητα
στο κατάστημα



Αυτός που προτιμά τα καταστήματα κοντά του, ο οποίος δίνει έμφαση στην τοποθεσία του
καταστήματος



Αυτός που αντιπαθεί τα εμπορικά σήματα (trading stamps), ο οποίος προτιμά τα καταστήματα
που δεν προσφέρουν εμπορικά σήματα.
Πιο πρόσφατη έρευνα των Gil et al. (2009) σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αγοραστών τη

στιγμή που πραγματοποιούν αγορές σε Σουηδικά σουπερμάρκετ ανέδειξε πέντε διαφορετικούς
τύπους αγοραστών:


Ο ειδικός (specialist), ο οποίος εστιάζει την προσοχή του σε νέα προϊόντα, στα οποία και
στέκεται για αρκετό χρόνο, αλλά δεν προχωρά εύκολα σε αγορές



Ο εγχώριος (native), ο οποίος εστιάζει την προσοχή του μόνο σε συγκεκριμένους διαδρόμους



Ο τουρίστας (tourist), ο οποίος κινείται γρήγορα και δεν απομακρύνεται πολύ από την είσοδο.
Περιορίζεται περισσότερο στο να κοιτάει παρά στο να αγοράζει προϊόντα



Ο εξερευνητής (explorer), ο οποίος κάνει τις μεγαλύτερες διαδρομές, πηγαίνοντας σε όλα τα
σημεία περισσότερο από μια φορά, κινείται αργά, αλληλεπιδρά για αρκετή ώρα με τα
προϊόντα και αγοράζει τα περισσότερα.



Ο καβαλάρης (raider), ο οποίος κινείται γρήγορα, παίρνει γρήγορες αποφάσεις, προτιμά τους
κεντρικούς διαδρόμους και προχωρά πιο μέσα μόνο αν είναι απαραίτητο.
Από την άλλη πλευρά, οι Ganesh et l. (2010) θέλησαν να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των

online και των παραδοσιακών αγοραστών με στόχο να επιβεβαιώσουν τη θεωρία που θέλει τις
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προτιμήσεις των online αγοραστών να παρουσιάζουν περισσότερα κοινά στοιχεία με εκείνες των
παραδοσιακών αγοραστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσδιόρισαν πέντε τύπους online
αγοραστών που είναι κοινοί με τους παραδοσιακούς αγοραστές και δυο νέους τύπους αγοραστών
που παρουσιάζονται μόνο σε online περιβάλλον. Οι πέντε τύποι αγοραστή που εμφανίζονται να είναι
κοινοί τόσο στα online, όσο και στα φυσικά καταστήματα είναι:


Ο απαθής (apathetic), ο οποίος χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισχυρού κινήτρου για
οποιαδήποτε διάσταση της αγοραστικής διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά του
καταστήματος δεν είναι σημαντικά γι’ αυτόν



Ο βασικός αγοραστής (basic), ο οποίος ενδιαφέρεται για την ευκολία που του προσφέρει το
διαδίκτυο και τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς να τον
ενδιαφέρει η ποικιλία



Ο αγοραστής που αναζητά προσφορές (bargain seeker), ο οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για την
τιμή των προϊόντων και απολαμβάνει το κυνήγι των τιμών.



Ο αγοραστής προορισμού (destination), ο οποίος επιθυμεί να ακολουθεί τις τάσεις της μόδα
και να δημιουργεί συνεχώς μια νέα εικόνα και κατά συνέπεια ενδιαφέρεται περισσότερο για
την ποικιλία των προϊόντων και την ελκυστικότητα της ιστοσελίδας.



Ο ενθουσιώδης αγοραστής (shopping enthusiast), ο οποίος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
από όλες τις διαστάσεις της αγοραστικής διαδικασίας και των χαρακτηριστικών των online
καταστημάτων

Ακόμη, οι δυο υποκατηγορίες αγοραστών που παρουσιάζονται μόνο στην περίπτωση των
διαδικτυακών αγορών είναι (Ganesh et l., 2010):


Ο διαδραστικός αγοραστής (interactive),ο οποίος είναι πιο ώριμος και δεν αισθάνεται την
ανάγκη να μοιραστεί πληροφορίες με τους άλλους χρήστες, ενδιαφέρεται για πιο
προσωποποιημένες υπηρεσίες και για τα παζάρια



Ο αγοραστής ηλεκτρονικής βιτρίνας (e-Window shopper), ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να
αγοράσει κάποιο προϊόν, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στην αναζήτηση προϊόντων με
στόχο να ικανοποιήσει την περιέργειά του

Τέλος, η παραπάνω έρευνα ανέδειξε και έναν νέο τύπο αγοραστή, εκείνον που απεχθάνεται το ρίσκο
(risk averse) και περιορίζει τις αγορές του μόνο στα παραδοσιακά καταστήματα, αποφεύγοντας τις
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ηλεκτρονικές αγορές, διότι δεν εμπιστεύεται το επίπεδο ασφάλεια που του προσφέρουν οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ειδικότερα σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ, οι Morganosky
& Cude (2000) κατέληξαν ότι πρωταρχικό κίνητρο των διαδικτυακών αγοραστών είναι η ευκολία, η
εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, τα άτομα με αναπηρία και
οι νεαρές μητέρες με παιδιά και υψηλό εισόδημα παρουσίασαν θετικότερη στάση απέναντι στις
διαδικτυακές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ, καθώς με τον τρόπο αυτό τους δινόταν η δυνατότητα
να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους χωρίς να μετακινηθούν παίρνοντας τα παιδιά στο φυσικό
κατάστημα. Παράλληλα, οι online αγοραστές φαίνεται να απολάμβαναν το περιβάλλον του
διαδικτυακού καταστήματος, αλλά επιθυμούσαν να υιοθετήσει και άλλες πτυχές του φυσικού
καταστήματος (Morganosky & Cude, 2000).

2.4 Τα Χαρακτηριστικά του Σύγχρονου Έλληνα online Αγοραστή
Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών εξ αποστάσεως (distance shopping) αποτελεί μια
πρακτική που συνεχώς κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα λόγω (Σιώμκος, 2011):


Της πληθώρας των προσφερόμενων αγαθών



Των τεχνολογικών εξελίξεων που προσφέρουν ένα ευχάριστο και φιλικό προς το χρήστη
περιβάλλον



Των πλεονεκτημάτων που προσφέρει



Των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και των εναλλακτικών δυνατοτήτων που
προσφέρονται στον καταναλωτή



Της σταδιακής εξοικείωσης του καταναλωτή με τις ηλεκτρονικές αγορές
Σύμφωνα με έρευνα του ELTRUN (2016) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι πέντε

δημοφιλέστερες κατηγορίες για τις online αγορές των Ελλήνων είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες , η
διαμονή σε καταλύματα, τα εξαρτήματα και περιφερειακό εξοπλισμό, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις
και το είδη ένδυσης και υπόδησης. Παράλληλα, το 2016 παρατηρήθηκε αύξηση των
μεθοδικών/ώριμων Ελλήνων online αγοραστών αφού το 29% των online καταναλωτών
πραγματοποιεί πάνω από το 50% των συνολικών αγορών τους ψηφιακά, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν για το 2015 στο 25% και το 2014 στο 9%. Οι κυριότεροι λόγοι που στρέφονται στις online
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αγορές σε σχέση με τα παραδοσιακά καταστήματα είναι η εύρεση καλύτερων τιμών, η άμεση
σύγκριση προϊόντων και η εύρεση προσφορών, ενώ είναι ακόμη επιφυλακτικοί σε σχέση με τα
προγράμματα πιστότητας στις online αγορές. Ακόμα, η πολυκαναλική τάση των τελευταίων δύο ετών
και η δύναμη των ψηφιακών μέσων ακόμη και στις φυσικές αγορές, οδήγησε τους online
καταναλωτές κάνουν έρευνα στο Internet και στις υπηρεσίες σύγκρισης προϊόντων/τιμών και στη
συνέχεια να πραγματοποιούν το 1/3 των συνολικών τους αγορών σε φυσικά καταστήματα. Τέλος, το
κινητό φαίνεται να εδραιώνεται ως ψηφιακό μέσο και για σημαντικές ψηφιακές συναλλαγές των
online καταναλωτών, αφού 1/4 το χρησιμοποιεί καθημερινά/συχνά για online banking, 1/5 για
αναζήτηση προσφορών, 1/5 για χρήση mobile εφαρμογών των εταιριών και 1/6 για αναζήτησή τιμών,
τη στιγμή που βρίσκονται ήδη σε φυσικό κατάστημα.
Τέλος, η τελευταία έρευνα του παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2014
για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των πολιτών έδειξε ότι 1 στους 2 χρήστες
του διαδικτύου πραγματοποίησαν online αγορές το 2013, προβάλλοντας σαν κύριο πλεονέκτημά τις
χαμηλότερες τιμές έναντι των καταστημάτων. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, οι Έλληνες φαίνεται
να προτιμούν κυρίως τους εγχώριους πωλητές για τις online αγορές τους (55%), ενώ μεγάλο είναι το
ποσοστό αυτών που επιλέγει σαν μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή χρημάτων (45%). Ακόμη, σε
σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών το 61,5% των Ελλήνων συνδέεται στο διαδίκτυο από το
σπίτι και μάλιστα σχεδόν καθημερινά χρησιμοποιώντας κυρίως τον προσωπικό υπολογιστή (91,5%),
αυξάνεται σταδιακά και η χρήση των κινητών συσκευών (18,7%).
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3 Ο Κλάδος των Supermarket στην Ελλάδα
Τη δεκαετία του 1970 έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα τα πρώτα καταστήματα του
κλάδου, τα οποία κάλυπταν βασικές ανάγκες των καταναλωτών κυρίως σε είδη τροφίμων και ποτών,
καθώς και σε προϊόντα οικιακής χρήσης (χαρτικά, απορρυπαντικά κ.ά.). Σταδιακά κατά τα επόμενα
έτη, οι εν λόγω επιχειρήσεις διεύρυναν την γκάμα των προϊόντων που προσέφεραν σε είδη όπως
υαλικά και είδη εστίασης, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, φρέσκα τρόφιμα (κρέατα, ψάρια,
φρούτα, λαχανικά κλπ.). Σήμερα, οι επιχειρήσεις σουπερμάρκετ διαθέτουν μια ευρύτατη γκάμα
προϊόντων, δεδομένης και της επιφάνειας του εκάστοτε καταστήματος, σε μια προσπάθεια να
καλύψουν κατά το μέγιστο δυνατόν τις αγορές κάθε καταναλωτή. Για παράδειγμα, εκτός από
τρόφιμα και λοιπά καταναλωτικά προϊόντα, προσφέρουν ρούχα, ηλεκτρικά είδη, έπιπλα, παιχνίδια,
τραπεζικά προϊόντα (λειτουργία μηχανημάτων ΑΤΜ, έκδοση πιστωτικών καρτών), τουριστικές
υπηρεσίες, ενώ στο μέλλον ενδέχεται (σύμφωνα και με τις πρακτικές που ισχύουν στο εξωτερικό),
να προσφέρουν ακόμα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες (αυτοκίνητα, προκατασκευασμένα
σπίτια, έκδοση δανείων, βενζίνη, φάρμακα κ.α.)
Ένα κατάστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως σουπερμάρκετ με βάση τα τετραγωνικά μέτρα,
την ποικιλία των εμπορευμάτων που διαθέτει, όπως και τον τόπο εγκατάστασής του. Για παράδειγμα,
ένα κατάστημα που λειτουργεί στην επαρχία και διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν σουπερμάρκετ, έστω και αν δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, το σουπερμάρκετ ορίζεται διαφορετικά και από χώρα σε χώρα. Έτσι,
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σαν σουπερμάρκετ μπορεί να χαρακτηριστεί ένα κατάστημα το οποίο
έχει τουλάχιστον 400 τ.μ. επιφάνεια πώλησης και διαθέτει τρεις ταμειακές μηχανές και άνω. Οι
επιχειρήσεις σουπερμάρκετ διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες (ICAP, 2009):
1. Μεγάλες αλυσίδες με πανελλαδικά δίκτυα καταστημάτων (περιλαμβάνονται και τα
υπερμάρκετ).
2. Μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται τοπικά (π.χ. σε συγκεκριμένο Νομό ή
Περιφέρεια).
3. Μεμονωμένα καταστήματα σουπερμάρκετ.
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Εκτός από τα σουπερμάρκετ και τα υπερμάρκετ, υπάρχουν και άλλες πιο εξειδικευμένες
μορφές όπως (ICAP, 2009):


Discount Stores: συνήθως διαθέτουν περιορισμένη γκάμα προϊόντων, είτε ιδιωτικής
ετικέτας (private label) είτε τρίτων, σε χαμηλότερες τιμές.



Cash & Carry: καταστήματα κυρίως χονδρικής τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες.
Οι πελάτες πληρώνουν με μετρητά και μεταφέρουν οι ίδιοι τις αγορές τους.

3.1 Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο των Σουπερμάρκετ1
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ICAP (2015) σχετικά με τον κλάδο των
Σουπερμάρκετ σημειώνουν ότι η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα
τα τελευταία χρόνια αναπόφευκτα έχει επηρεάσει και το δυναμικό κλάδο των Σουπερμάρκετ, παρά
το γεγονός ότι αυτός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και “ανθεκτικούς” κλάδους της ελληνικής
οικονομίας. Οι κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης αποτυπώνονται στην αλλαγή της καταναλωτικής
συμπεριφοράς και της μείωση της αξίας του μέσου “καλαθιού” αγορών των νοικοκυριών. Οι
καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις παρορμητικές αγορές, συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων
στα καταστήματα, αναζητώντας το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ κόστους και αξίας (value for
money).
Οι μεγαλύτερες αλυσίδες Σουπερμάρκετ έχουν παρουσία σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. Το
2014 οι έντεκα (11) μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου (βάσει κύκλου εργασιών) εκμεταλλεύονται
συνολικά 2.080 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Αττική συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος,
ήτοι το 37,2% του συνόλου των καταστημάτων και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Κεντρική
Μακεδονία με 24,2%. Έτσι, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
παραμένει μεγάλος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες οδηγήθηκαν στην
άρση της λειτουργίας τους ή εξαγοράστηκαν από μεγάλες αλυσίδες Σουπερμάρκετ.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος κυρίως την τελευταία
πενταετία, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας η οποία έχει περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες.
H μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για τα προϊόντα των σουπερμάρκετ εκτιμάται σε €262 το

1

Περισσότερες πληροφορίες http://www.icap.gr/Default.aspx?id=9685&nt=146&lang=1
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2014, μειωμένη κατά 9,7% σε σχέση με το 2013 και κατά 21,1% σε σύγκριση με το 2012, σύμφωνα
με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες αλυσίδες του κλάδου ενέτειναν τις
προωθητικές τους ενέργειες (εκπτώσεις, προσφορές κλπ.), προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες
της ζήτησης, να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους
αποσπώντας ουσιαστικά μερίδιο από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, οι αλυσίδες προσφέρουν
ορισμένες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, που συνάδουν με τη γενικότερη αλλαγή των
καταναλωτικών συνηθειών. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επικοινωνήσουν τις συγκεκριμένες
κινήσεις και να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, επένδυσαν σημαντικά κονδύλια στην
προβολή-διαφήμιση των καταστημάτων ή/και υπηρεσιών-προϊόντων τους.
Οι συνέπειες της κρίσης αναμφίβολα έχουν επηρεάσει και το δυναμικό κλάδο των
Σουπερμάρκετ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα καταστήματα αυτά λόγω της φύσης των προϊόντων
που διακινούν, αποτελούν το κανάλι του λιανεμπορίου με τις μικρότερες, συγκριτικά, απώλειες από
την παρατεταμένη ύφεση. Η προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς που χαρακτηρίζει
εν γένει τον συγκεκριμένο κλάδο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί να αναπτύσσεται και με
χαμηλότερα (συγκριτικά) περιθώρια κέρδους ανά προϊόν, καθώς και η “άντληση” πελατών από άλλα
ανταγωνιστικά κανάλια, αποτελούν ορισμένους από τους κυριότερους μηχανισμούς “άμυνας”
απέναντι στη δεδομένη αρνητική οικονομική συγκυρία.
Σήμερα, οι επιχειρήσεις σουπερμάρκετ διαθέτουν μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων, δεδομένης
και της επιφάνειας του εκάστοτε καταστήματος, σε μια προσπάθεια να καλύψουν, κατά το μέγιστο
δυνατόν, τις αγορές κάθε καταναλωτή. Προκειμένου ωστόσο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του
οργανωμένου λιανεμπορίου, απαραίτητο κρίνεται (από πολλούς παράγοντες του κλάδου) να
συνεχιστούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. άρση
περιορισμού πώλησης ορισμένων προϊόντων σε όλα τα κανάλια, ομαλοποίηση των “στρεβλώσεων”
που παρατηρούνται στο εμπορικό “γίγνεσθαι” και αυξάνουν το κόστος των προϊόντων, κ.ά.). Ήδη
παρατηρείται η πώληση καπνικών προϊόντων σε ορισμένα καταστήματα σουπερμάρκετ μετά την
απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς και η δημιουργία “ζεστών γωνιών” (bake-off) εντός των
καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων S/M, ενώ εξελίξεις υπάρχουν και σε άλλες κατηγορίες
προϊόντων (π.χ. μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γάλα μακράς διάρκειας, κ.ά.). Επίσης, η επέκταση
σε νέες μορφές πώλησης όπως είναι η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) ή του
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εμπορίου μέσω κινητών συσκευών (m-commerce) είναι μια τάση που αναπτύσσεται συνεχώς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και εκτιμάται ότι θα κερδίσει, σταδιακά, σημαντικό έδαφος και στην ελληνική
αγορά.

3.2 Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Ο αυτοματισμός των εργασιών και η σταδιακή υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών από τις
επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου θεωρείται απαραίτητο στοιχείο στις μέρες μας. Η ορθολογική
χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
επιχειρήσεων του κλάδου και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό.
Σύμφωνα με μελέτη της ICAP (2009), οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να αναφερθούν οι μέθοδοι Scanning (bar-coding:
γραμμωτός κώδικας) και EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων – Electronic Data Interchange),
οι οποίες «πηγάζουν» από το ECR (Efficient Consumer Response – Αποτελεσματική Ανταπόκριση
στον Καταναλωτή)
Το ECR έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του '90 στις ΗΠΑ, ενώ στα μέσα
της ίδιας δεκαετίας δημιουργήθηκε και στην Ευρώπη ως μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος, στον οποίο
συμμετέχει το σύνολο των πανευρωπαϊκών και τοπικών βιομηχανιών και αλυσίδων. Στην Ελλάδα
αντίστοιχη δραστηριότητα έχει ο σύνδεσμος ECR Hellas2, ο οποίος ιδρύθηκε το 1995 και ασχολείται
με τη δημιουργία μιας σειράς από προγράμματα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συνεργασίας
μεταξύ βιομηχανίας και λιανεμπορίου. Ο ECR βασίζεται στην ανάπτυξη και υιοθέτηση κοινών
βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και διαδικασιών από τους λιανέμπορους και τους προμηθευτές, ώστε
να υπάρξει αύξηση της αποδοτικότητας τόσο στον τομέα της αλυσίδας ανεφοδιασμού όσο και της
ζήτησης. Στον ECR Hellas συμμετέχουν γύρω στις 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως
από το χώρο της βιομηχανίας. Επίσης, συμμετέχει και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσω
των προγραμμάτων του ECR οι επιχειρήσεις αποκτούν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση
των αποθεμάτων και του χρόνου παράδοσης των εμπορευμάτων, αλλά και η εξάλειψη του
φαινομένου της έλλειψης αποθεμάτων (out of stock). Επιπλέον, τα προγράμματα του ECR

2

πηγή: www.ecr.gr
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συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας και του συντονισμού κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας, καθώς και στη διαχείριση του συστήματος διακίνησης κουπονιών (coupon management).
Η τεχνολογία EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων), η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη
στο λιανεμπόριο, παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο
τα διάφορα παραστατικά και εμπορικά τους έγγραφα, χωρίς τη χρήση χαρτιού. Εκτός από την EDI,
το λιανεμπόριο χρησιμοποιεί και τις κατωτέρω πρακτικές:


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)



Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (EFT)



Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (E-CAT)



Ηλεκτρονικές Φόρμες (E-Forms)



Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων (EDM)



Διαχείριση Ροής Εργασίας (Workflow).

3.3 Το Σουπερμάρκετ του Μέλλοντος3
Στην Ελλάδα, ο τομέας που αναπτύσσεται ταχύτερα μέσα στην φιλοσοφία των Supermarket
του μέλλοντος αφορά στην μέσω διαδικτύου παραγγελία καθημερινών καταναλωτικών ειδών (αλλά
και τηλεφωνικά σε ορισμένες όμως ώρες / μέρες) και την παραλαβή τους στο σπίτι (ή σε κάποια άλλη
διεύθυνση). Αφορά ακόμα την σταδιακή ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών όπως iPhone
Applications, Android Applications, προβολή προϊόντων σε Video, Συστήματα πλοήγησης (GPS)
κ.α. Η δυνατότητα βέβαια του καταναλωτή να παραγγείλει σε ένα Σουπερμάρκετ τα αναγκαία
καταναλωτικά είδη μέσω διαδικτύου είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου
εδώ και ολόκληρες δεκαετίες. Η πρακτική αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις και επιβλήθηκε από την
σύγχρονη αναγκαιότητα τόσο για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, διευκόλυνσης και οικονομίας όσο
και για ειδικούς λόγους αδυναμίας (εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι, άρρωστοι, άτομα με ειδικές ανάγκες
κ.α.).

3

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.analyst.gr/2014/03/26/7256/
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Ορισμένες από τις κορυφαίες αλυσίδες καταστημάτων της χώρας μας προσφέρουν στους
νέους αυτούς καταναλωτές πολλές δυνατότητες, μακριά από τις παραδοσιακές συνήθειες αγορών,
κάνοντας σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση των Supermarket του μέλλοντος.


ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Η «Μαρινόπουλος ΑΕ» λειτουργεί, από 7/1/2013, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

(Caremarket.gr) το οποίο επί του παρόντος εξυπηρετεί τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης,
διαθέτει περισσότερους από 14.000 κωδικούς προϊόντων και το ελάχιστο ποσό παραγγελίας που
δέχεται είναι 30 Ευρώ. Η παραγγελία δίδεται είτε από το διαδίκτυο, είτε τηλεφωνικά στο 211 780
6061 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μεταφορικά (από ειδικά φορτηγά ψυγεία ώστε να
διατηρείται η φρεσκάδα των τροφίμων) δεν χρεώνονται εφ΄ όσον η αξία της παραγγελίας είναι
τουλάχιστον 150 Ευρώ. Για παραγγελία αξίας από 100 έως 149,99 Ευρώ χρεώνονται μεταφορικά
έξοδα 2 Ευρώ, για παραγγελία 50 έως 99,99 Ευρώ χρεώνονται μεταφορικά έξοδα 3 Ευρώ και
για παραγγελία 30 έως 49,99 Ευρώ χρεώνονται μεταφορικά έξοδα 6 Ευρώ. Τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας του, το Caremarket.gr δέχτηκε τουλάχιστον 600.000 μοναδικούς επισκέπτες με
περισσότερες από 1.000.000 επισκέψεις στις σελίδες του (οκταπλάσιες εμφανίσεις / impressions με
μέσο όρο 9 σελίδες ανά επίσκεψη), ενώ εκτελέστηκαν 15.000 παραγγελίες, 7.000 καταναλωτών.
Η «Μαρινόπουλος ΑΕ» με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την συνεργασία της με
έναν από τους κορυφαίους λιανοπωλητές του πλανήτη μας, προχωρά σε μια ευρύτερη επέκταση των
λειτουργιών της, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερο την σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι, από
ορισμένα καταστήματα ήδη παρέχονται Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα από το πρόγραμμα
Money plus (καταθέσεις, πληρωμές τιμολογίων και λογαριασμών κ.π.α.) και από το πρόγραμμα
Moneygram (αποστολές χρημάτων από τα καταστήματα Carrefour και Carrefour Μαρινόπουλος
προς όλο τον κόσμο, σε Ελλάδα και εξωτερικό).
Παράλληλα, εμπλουτίζονται οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται, όπως η πληρωμή
διαφόρων λογαριασμών σε όλα τα καταστήματα του ομίλου (ΔΕΗ, TELLAS, WIND, HOL, NOVA),
η δυνατότητα ασφάλισης αυτοκινήτου στην Anytime με ειδικό bonus δωροεπιταγής στους κατόχους
της κάρτας Club, η δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ενός καρτοκινητού, οποιασδήποτε
εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και οποιουδήποτε χρόνου ομιλίας, η δυνατότητα έκδοσης
δωροεπιταγών και διατακτικών σαν δώρο ή ανταμοιβή για διάφορα είδη (τρόφιμα, ποτά, είδη
σπιτιού, είδη ρουχισμού, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα, βιβλία, CD κ.α.), η
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δυνατότητα απόκτησης της ηλεκτρονικής συσκευής e-pass της Αττικής Οδού, η ενημέρωση όλων
των διαγωνισμών διαφόρων προϊόντων που γίνονται στα διάφορα καταστήματα με τους αντίστοιχους
όρους συμμετοχής, κ.α.
Η «Μαρινόπουλος ΑΕ» διαθέτει την εφαρμογή mobile application “Carrefour Greece” για
κατόχους android και iOS, ενημερώνοντας καθημερινά τους πελάτες της για τις προσφορές των
καταστημάτων. Οι 80.000 χρήστες της εφαρμογής μπορούν να πληροφορηθούν τις προσφορές
φυλλαδίων, τις τηλεοπτικές προσφορές, τις μεγάλες προσφορές στα καταστήματα ή να ανατρέξουν
σε αυτές, κάθε φορά που έρχεται ειδική ειδοποίηση στο κινητό τους. Έχουν επίσης την δυνατότητα
να δημιουργήσουν την ατομική, «προσωπική» λίστα αγορών με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
επιλέγοντας από την λίστα προϊόντων, γράφοντας ένα προεπιλεγμένο προϊόν, ή απλά σκανάροντας
τον αριθμό ενός προϊόντος που ήδη υπάρχει μέσα στο σπίτι.
Η «Μαρινόπουλος ΑΕ» δοκιμάζει πιλοτικά σε δύο μεγάλα καταστήματα της (Υπερμάρκετ
Carrefour Γέρακα και Carrefour AVENUE) δύο από τις τεχνολογίες των Supermarket του μέλλοντος:
Αuto scanning και αυτόματης πληρωμής, χωρίς την παρεμβολή των παραδοσιακών ταμείων και της
συνήθους αναμονής – ιδίως σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, διαθέτει αξιόλογη παρουσία στα social
media: Στο facebook, για ζωντανή επαφή με το καταναλωτικό κοινό, εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς σε
επετειακές ευκαιρίες κ.α., στην εφαρμογή foursquare με την οποία οι χρήστες που εισέρχονται στα
καταστήματα της Μαρινόπουλος (check in) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλες τις
διαθέσιμες προσφορές της εταιρείας, καθώς και να βρίσκουν προτεινόμενες συνταγές και
δημιουργικές λύσεις ή συμβουλές για το σπίτι και στο YouTube, για την προβολή των τηλεοπτικών
ταινιών των διαφόρων προωθητικών ενεργειών.


ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ AE
H «ΑΒ Βασιλόπουλος» αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του πολυεθνικού ομίλου Delhaize

στον οποίο ανήκει, διαθέτει διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς
και επεκτείνονται σε πολλά από τα 300 περίπου καταστήματα της αλυσίδας. Η «ΑΒ Βασιλόπουλος»
διαθέτει υπηρεσία «Αποστολή στο σπίτι» στην οποία δέχεται παραγγελίες με ελάχιστη αξία
παραγγελίας 60 Ευρώ, χωρίς χρέωση εξόδων αποστολής, είτε τηλεφωνικά, είτε με Fax, είτε από την
ιστοσελίδα της ΑΒ στο διαδίκτυο, όπου επιλέγεται το κατάστημα σε ολόκληρη την Ελλάδα και
δίδεται η παραγγελία μαζί με τα πλήρη στοιχεία του καταναλωτή ο οποίος κάνει την παραγγελία. Η
παράδοση αυθημερόν είναι δυνατή εφ΄ όσον η παραγγελία δοθεί το αργότερο μέχρι τις 11.30 το πρωί.
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Η αλυσίδα διαθέτει επίσης υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ και Nova σε όλα τα
εταιρικά καταστήματα, παραλαβή ή αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα ή στον κόσμο με την
συνεργασία της Western Union (500.000 σημεία εξυπηρέτησης σε 200 χώρες & σε διευρυμένα
ωράρια λειτουργίας) καθώς και επιστροφή μετρητών μέσω του συστήματος Cashback, με το οποίο ο
καταναλωτής μπορεί να κάνει ανάληψη μικρού ποσού μετρητών (10-50 Ευρώ) για τις ημερήσιες
αγορές του από τα ΑΒ, σε όλα τα εταιρικά καταστήματα μέσα στην Ελλάδα, αφού πρώτα βεβαιωθεί
από την Τράπεζα του ότι συμμετέχει στην υπηρεσία Cash Back.
Η εφαρμογή «AB Mobile App» που είναι διαθέσιμη για Android και iOS (iPhone) συσκευές,
επιτρέπει στους σύγχρονους καταναλωτές να δημιουργήσουν τη δική τους ηλεκτρονική λίστα, να τη
μοιραστούν με μέλη της οικογένειάς τους, να εντοπίσουν το πλησιέστερο κατάστημα, να
ενημερωθούν για τις τρέχουσες προσφορές, να αξιοποιήσουν προτάσεις συνταγών και κρασιών, να
λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις κ.α. Από τον Ιούλιο 2013, λειτουργεί σε 50
καταστήματα της αλυσίδας το αναβαθμισμένο My AB touch Point το οποίο αποτελεί ένα
εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας της ΑΒ με τους πελάτες της και ταυτόχρονα μια εξέλιξη των kiosks
της υπηρεσίας ΑΒ Mobile Coupons. Από το AB touch Point οι πελάτες της αλυσίδας μπορούν να
κερδίζουν έξτρα πόντους ΑΒ (τα κουπόνια εκτυπώνονται επί τόπου), να βλέπουν όλες τις προσφορές
που τρέχουν, να παίρνουν ιδέες για διάφορες συνταγές κ.α.
Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια σε κατάστημα της πρωτεύουσας
(Ψυχικό) την τεχνολογία self scanning, σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής (με την προϋπόθεση
ότι είναι κάτοχος της κάρτας AB Plus), αποφεύγοντας την αναμονή στις ουρές των κοινών ταμείων,
περνάει ο ίδιος τα προϊόντα που αγοράζει από ειδικό μηχάνημα, τα «σκανάρει» και τα πληρώνει με
πιστωτική ή με χρεωστική κάρτα σε ειδικό ταμείο που λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για όσους
ψωνίζουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία self scanning. Η εφαρμογή όμως που επεκτείνεται σε
ολοένα και περισσότερα καταστήματα (Μακεδονία, Εθνική, Ελληνικό, Βριλήσσια, Κηφισιά) και
ανήκει κατ΄ εξοχήν στα Supermarket του μέλλοντος, αφορά την εφαρμογή self checkout. Η εφαρμογή
αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει τα ψώνια του (η χρήση της κάρταςAB Plus είναι
προαιρετική), να τα σκανάρει και να τα πληρώνει μόνος του με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής
κάρτας. Τέλος, η «ΑΒ Βασιλόπουλος» διαθέτει παρουσία στα πιο διαδεδομένα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης όπως είναι το facebook και στο twitter.
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LIDL HELLAS
Η τρίτη σε μέγεθος αλυσίδα λιανικής της χώρας μας, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και έναν

από τους πιο σημαντικούς εξαγωγείς Ελληνικών τροφίμων και ποτών σε ολόκληρη την Ευρώπη (με
την ευκαιρία «Ελληνικών Εβδομάδων» που γίνονται στα Lidl τόσο στην Γερμανία όσο και σε άλλες
χώρες), δεν διαθέτει κάποια μορφή παράδοσης εμπορευμάτων «κατ΄ οίκον». Διαθέτει όμως μια
αναβαθμισμένη ιστοσελίδα με διάφορες υπηρεσίες Online οι οποίες περιλαμβάνουν τις εφαρμογές
iPhone App και android_app (με τις τελευταίες προσφορές ή το πλησιέστερο κατάστημα ακόμα και
εκτός Ελλάδος), Produktvideos (αρχεία μετά το 2011 που δίνουν αναλυτικά σε διάφορες γλώσσες –
φυσικά και στα Ελληνικά- χρήσιμες και πολλές πληροφορίες για διάφορα προϊόντα όπως εγχειρίδιο
λειτουργίας, οδηγίες συναρμολόγησης κ.α. με βάση το όνομα του προϊόντος ή τον κωδικό του),
σύστημα πλοήγησης (GPS) προς όλα τα καταστήματα Lidl, παρακολούθηση όλων των τηλεοπτικών
μηνυμάτων κάθε περιόδου κ.α. H «Lidl Hellas» χρησιμοποιεί επίσης τα δημοφιλή μέσα κοινωνικής
δικτύωσης facebook και YouTube για την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία της με το καταναλωτικό
κοινό.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η «Lidl Hellas» υιοθέτησε από τον Απρίλιο του 2013, για την
καλύτερη λειτουργία του εσωτερικού συστήματος των Προϊσταμένων Πωλητών που διαθέτει, την
χρήση του iPad 2 με το project LiMO. Σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος αυτού, 60
περίπου Προϊστάμενοι Πωλήσεων έχουν μέσω του iPad 2 πρόσβαση σε χρήσιμες και απαραίτητες
πληροφορίες για την δουλειά τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται (τζίρος καταστήματος, στοιχεία
απογραφής, έκτακτες προσφορές κ.π.α.).


ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
Ο Όμιλος «Μασούτης» (καλύπτει τους Νομούς Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, επεκτείνεται

σταδιακά στην Θεσσαλία, στα νησιά Λήμνου και Λέσβου –από τις 30 Μαρτίου 2014 και στην Εύβοια
με 4 νέα καταστήματα), εγκαινίασε πρόσφατα μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα, μέσα από
την οποία παρέχονται πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες όπως
o Η υπηρεσία με τίτλο «διανομή κατ’ οίκον»: κάθε παραγγελία μπορεί να δοθεί είτε τις
ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, είτε αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικώς στα
καταστήματα που διαθέτουν την υπηρεσία αυτή σε Θεσσαλονίκη (Κέντρο,
Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο, Περαία, Πανόραμα), Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Βέροια,
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Αλεξάνδρεια και Κατερίνη – Ελασσόνα. Όλες οι διανομές γίνονται δωρεάν εφ΄ όσον
οι παραγγελίες έχουν αξία άνω των 60 ευρώ, με πληρωμή τοις μετρητοίς ή με
πιστωτική κάρτα. Οι παραγγελίες που γίνονται μέχρι τις 2 το μεσημέρι μέσα από τον
υπολογιστή, εξυπηρετούνται αυθημερόν ενώ οι παραγγελίες που λαμβάνονται μετά
τις 2 το μεσημέρι εξυπηρετούνται την επόμενη.
o Η νέα δωρεάν εφαρμογή Μασούτης app μέσω κινητού τηλεφώνου, παρέχει την
δυνατότητα σε όσους την αποκτούν να βλέπουν τις καθημερινές προσφορές, να
ενημερώνονται με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ατομική τους κάρτα
προνομίων της Μασούτης (Mas Card), να βρίσκουν τα διάφορα καταστήματα της
αλυσίδας καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να δημιουργούν την ηλεκτρονική
λίστα των αγορών τους, κ.α.
o Η «Μασούτης» δέχεται σε 150 καταστήματα λιανικής στους νομούς Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς την εξόφληση λογαριασμών
ΕΥΑΘ χωρίς επιπλέον χρέωση ενώ παρέχει υπηρεσίες παραλαβής ή αποστολής
χρημάτων στην Ελλάδα ή στον κόσμο με την συνεργασία της Western Union (500.000
σημεία εξυπηρέτησης σε 200 χώρες & σε διευρυμένα ωράρια λειτουργίας). Η
«Μασούτης» διαθέτει επίσης σελίδα στο facebook για την καλύτερη επικοινωνία της
με το ολοένα και μεγαλύτερο αγοραστικό της κοινό.


ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
Στον τομέα της «παράδοσης κατ΄ οίκον» η «Σκλαβενίτης» εξυπηρετεί τους πελάτες της από

όλα σχεδόν τα καταστήματα της (ακόμα και τα πολύ μικρά), παραδίδοντας κατ΄ οίκον προϊόντα σε
πελάτες της περιοχής του κάθε καταστήματος. Η παράδοση γίνεται κατόπιν συνεννόησης
(προσωπικής ή τηλεφωνικής) χωρίς χρέωση και χωρίς άλλες «προδιαγραφές».
Η «Βερόπουλος» αν και πρωτοπόρος στην δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
(λειτούργησε από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000) μόλις πρόσφατα προχώρησε στην αναβάθμιση
του. To e–shop της «Βερόπουλος» εξυπηρετεί πελάτες στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Αγρινίου, Τρικάλων, Λάρισας και Βόλου. Οι αποστολές γίνονται δωρεάν εφ΄ όσον
κάθε παραγγελία έχει ελάχιστη αξία 60 Ευρώ – παραγγελίες κάτω από το όριο αυτό δεν γίνονται
δεκτές. Η αλυσίδα «Βερόπουλος» διαθέτει και τηλεφωνική υπηρεσία εξυπηρέτησης των «κατ΄
οίκον» πελατών της τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Βερόπουλος» υπήρξε
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πρωτοπόρος και σε ένα άλλο σημαντικό τομέα: Στην πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας self
scanning στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την οποία όμως εγκατέλειψε αργότερα – πολύ πιθανό
γιατί η τότε εποχή της πιλοτικής εφαρμογής μιας τέτοιας τεχνολογίας ήταν πολύ «πρώιμη».
Τέλος, στον Όμιλο Παντελιάδη, τόσο ο τομέας λιανικής πώλησης (καταστήματα My Market),
όσο και τομέας χονδρικής πώλησης (καταστήματα Metro C&C ) διαθέτουν υπηρεσίες διανομής κατ΄
οίκον– ο μεν τομέας λιανικής από ορισμένα μόνο καταστήματα (είτε τηλεφωνικά είτε
αυτοπροσώπως) χωρίς καμιά επιβάρυνση εξόδων αποστολής αλλά με ελάχιστο όριο παραγγελίας 50
Ευρώ, ο δε τομέας χονδρικής μόνο για τους επαγγελματίες της νησιώτικης Ελλάδας μέσω
ενός εξειδικευμένου Κέντρου Διανομής, με έξοδα μεταφοράς που καταβάλλονται από τον
παραλήπτη και ποικίλλουν ανάλογα με την απόσταση και το βάρος της παραγγελίας.
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4. Διαμόρφωση Ερευνητικών Υποθέσεων
Η αγοραστική συμπεριφορά δεν είναι μια απλή διαδικασία ρουτίνας, αλλά μια σύνθετη
διαδικασία που επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. H διάθεση ενός ατόμου μεταβάλλεται κατά
τη διάρκεια της ημέρας από ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του (Σιώμκος, 2011; Solomon,
2016). Η ατμόσφαιρα του καταστήματος επιδρά στις αντιλήψεις του καταναλωτή για το λιανικό
εμπόριο και κατ’ επέκταση στις αγοραστικές του αποφάσεις (Gardner & Siomkos, 1986). Η
συναισθηματική κατάσταση του αγοραστή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα πρόβλεψης της
αγοραστικής του συμπεριφοράς σε ένα κατάστημα, καθώς όσο πιο ευχάριστη είναι η ατμόσφαιρα
του καταστήματος, τόσο πιο πολύ χρόνο αφιερώνουν οι καταναλωτές στο κατάστημα και τόσο
περισσότερα χρήματα ξοδεύουν (Donovan et al., 1994).
Σύμφωνα με έρευνα των Babin et al. (1994), η συμπεριφορά καταναλωτή υποκινείται από
χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα. Ειδικότερα, οι αγορές που υποκινούνται από χρηστικά κίνητρα
αποτελούν μια ορθολογική ενέργεια που στόχο έχουν την ικανοποίηση μιας υποχρέωσης και
περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και η ευκολία πρόσβασης
στα προϊόντα. Ενώ, λοιπόν, η χρηστική κατανάλωση κατευθύνεται από την προσπάθεια του
καταναλωτή να λύσει ένα πρόβλημα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μέσω της
γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών, η ηδονιστική κατανάλωση κατευθύνεται από την επιθυμία
για χαρά και ευχαρίστηση που προσφέρει η διαδικασία της αγοράς (Hirschman & Holbrook, 1982).
Ωστόσο, τα ηδονιστικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις αυθόρμητες
αγορές, κάτι που δεν ισχύει για τα χρηστικά κίνητρα, ενώ τα προϊόντα που οι καταναλωτές αγοράζουν
για ευχαρίστηση έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης από τα προϊόντα που επιδιώκουν να
αγοράσουν για χρηστικούς λόγους (Babin et al., 1994). Ειδικότερα, οι αγορές ειδών σουπερμάρκετ
φαίνεται να ικανοποιούν περισσότερο τις ηδονιστικές ανάγκες των καταναλωτών, καθώς οι
επιχειρήσεις υιοθετούν στοιχεία όπως την κατάλληλη μουσική, το κατάλληλο ζεστό και ελκυστικό
design και τα στιλάτα εστιατόρια (Arnold & Reynolds, 2003), ενώ τα ηδονιστικά κίνητρα φαίνεται
να επηρεάζουν την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ, καθώς όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουν οι
αγοραστές στο κατάστημα, τόσο περισσότερα ερεθίσματα δέχονται και τόσο περισσότερες αγορές
πραγματοποιούν (Yim et al., 2014).
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Σε ότι αφορά τους online καταναλωτές, οι ηλεκτρονικές αγορές επηρεάζονται από εξίσου από
τα χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα, καθώς κάποιοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές μέσω
διαδικτύου λόγω της χρηστικής αξίας που τους παρέχει η ηλεκτρονική αγορά, όπως είναι η ευκολία,
η εξοικονόμηση χρημάτων, η πληθώρα πληροφοριών και επιλογών, ενώ άλλοι καταναλωτές
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές λόγω της ηδονιστικής αξίας που τους προσφέρει το αίσθημα
της περιπέτειας, της εξερεύνησης και του κύρους (status). Ωστόσο, η πρόθεση διαδικτυακής αγοράς
επηρεάζεται περισσότερο από χρηστικά κίνητρα, παρά από ηδονιστικά, καθώς οι online αγοραστές
είναι πιο πρακτικοί (To et al., 2007).
Όσον αφορά τη διάθεση του καταναλωτή για αλλαγή, έρευνες έδειξαν ότι να υπάρχει θετική
συσχέτιση ανάμεσα στο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης και στις αγορές που υποκινούνται από
ηδονιστικά κίνητρα, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια συσχέτιση με τα χρηστικά κίνητρα των
αγοραστών (Rook & Fisher, 1995; Guido et al., 2007). Πιο συγκεκριμένα, το βέλτιστο επίπεδο
διέγερσης (OSL) σχετίζεται με συμπεριφορές όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ο τζόγος, το ρίσκο, η
μουσική, η παρακολούθηση ταινιών, η ανάγνωση βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, η προτίμηση
στην πολυπλοκότητα, η αντίδραση σε διάφορες μορφές τέχνης, η αναζήτηση ποικιλίας στα προϊόντα,
η καινοτομία και άλλες μορφές συμπεριφοράς (Zuckerman, 1979; Baumgartner & Steenkamp, 1994).
Οι καταναλωτές με υψηλό OSL ψάχνουν για αγοραστικές εμπειρίες, ηδονιστικά κίνητρα και
προσπαθούν να αυξήσουν το επίπεδο διέγερσής τους για να φτάσουν στο δικό τους βέλτιστο επίπεδο.
Έρευνα των MacAlister & Pessemier (1982) και των Baumgartner & Steenkamp (1994) αποκάλυψε
ότι οι καταναλωτές με υψηλότερο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης ενδιαφέρονται περισσότερο για
προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιέχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως το
ρίσκο, την περιπέτεια, την φυσική δραστηριότητα και τη διέγερση των αισθήσεών του, οι οποίοι
αποτελούν χαρακτηριστικά της ηδονιστικής κατανάλωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία που προέκυψαν από το θεωρητικό πλαίσιο
της παρούσας εργασίας προχωρήσαμε στη διαμόρφωση το σκοπού και των ερευνητικών υποθέσεων
της εργασίας μας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τη διαχρονική στάση των Ελλήνων
καταναλωτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ και
να αναδείξει τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως τα κίνητρα που τους οδηγούν στην αγορά
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ειδών σουπερμάρκετ, τη διάθεση χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
και τη διάθεση που έχουν για αλλαγή.
. Πιο συγκεκριμένα, οι υποθέσεις της έρευνάς μας είναι:


Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στις ηλεκτρονικές
αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ παρουσιάζει διαφορές τα τελευταία 10 χρόνια (Y1)



Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ
διαφέρει ανάλογα με τα κίνητρα των καταναλωτών (Y2)



Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ
διαφέρει ανάλογα με τη διάθεσή των καταναλωτών για αλλαγή. (Y3)



Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ
διαφέρει ανάλογα με την διάθεση χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων
σουπερμάρκετ (Y4)
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5. Μεθοδολογία της Έρευνας
Η διερεύνηση των στάσεων ξεκίνησε ως αντικείμενο έρευνάς μας πριν από μια δεκαετία, η
οποία είχε ως στόχο να ερευνήσει τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών της Θεσσαλονίκης απέναντι
στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ και να αναδείξει τους παράγοντες που την
επηρεάζουν (Ψωμαδοπούλου, 2007). Τα αποτελέσματα της τότε έρευνάς μας ήταν αρκετά
ενδιαφέροντα, καθώς ενώ η στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές αγορές φάνηκε να
επηρεάζεται από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι και την ύπαρξη παιδιών και παρά το
γεγονός ότι οι καταναλωτές εμφανίζονταν να δυσανασχετούν από τη μετακίνηση και τις μεγάλες
ουρές στα σουπερμάρκετ, εν τούτοις το 51,5% των ερωτηθέντων δεν θα επιθυμούσε να
πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου σε προϊόντα σουπερμάρκετ.

5.1 Ερευνητική Στρατηγική
Η ερευνητική στρατηγική που επιλέξαμε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας είναι
εκείνη της εμπειρικής έρευνας σε δείγμα καταναλωτών της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούν τις
αγορές τους σε καταστήματα λιανικής πώλησης (σουπερμάρκετ). Παράλληλα, θεωρούμε ότι η
ποσοτική έρευνα με τη χρήση πρωτογενών στοιχείων αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης,
καθώς τα στοιχεία συλλέγονται απευθείας από το χρήστη. Η επαγωγική στατιστική (inferential
statistics) περιλαμβάνει τεχνικές που θα μας επιτρέψουν την ανάλυση των δεδομένων, ώστε να γίνει
εφικτή η εξαγωγή χρήσιμων και γενικεύσιμων συμπερασμάτων, µε βάση τις πληροφορίες που θα
συλλέξουμε από το δείγμα μας. Σκοπός μας είναι η έρευνα των υποθέσεων, η διαχρονική μελέτη των
στάσεων των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ και η
διερεύνηση των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

5.2 Προσδιορισμός Δείγματος και Τρόπος Συλλογής των Δεδομένων
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας απευθυνθήκαμε σε καταναλωτές που πραγματοποιούν τις
αγορές τους σε σουπερμάρκετ της Θεσσαλονίκης και είναι εξοικειωμένα με τη χρήση νέων
τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα μας είναι δείγμα ευκολίας και αποτελείται από 502 άτομα
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τα οποία κατοικούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην πλειονότητά τους διαθέτουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο μέσω υπολογιστή ή έξυπνου τηλεφώνου.
Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και
πιο συγκεκριμένα μέσω της συμπλήρωσης ενός on-line ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούταν από
47 διπολικές, ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις και ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η
7-βαθμη κλίμακα Likert. Επιλέξαμε τα δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, καθώς
απευθυνθήκαμε σε καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
και των έξυπνων τηλεφώνων. Η συμπλήρωση των δεδομένων έγινε σε χρόνο και τόπο που επέλεξαν
τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο
μέσω διαδικτύου, ενώ διατηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
το Φθινόπωρο του 2016 και ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης των δεδομένων δεν ήταν πάνω
από 15 λεπτά.
Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε το 2007
σχετικά με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία προϊόντων
σουπερμάρκετ (Ψωμαδοπούλου, 2007), η οποία πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2007 σε
δείγμα 200 ατόμων που κατοικούν στην Θεσσαλονίκη και που επιλέχθηκε τυχαία προκειμένου να
συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο (δείγμα ευκολίας). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μας
αποτελούταν από 17 διπολικές και κλειστού τύπου ερωτήσεις και η συμπλήρωση των δεδομένων
έγινε από περαστικούς τη στιγμή που τους χορηγήθηκε. Η επεξεργασία των δεδομένων που
συγκεντρώθηκαν έγινε με τη χρήση του SPSS, όπου αναλύσαμε πίνακες συχνοτήτων που αφορούσαν
στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στις αγοραστικές συνήθειες, στη συχνότητα χρήσης του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη πρόθεση αγοράς προϊόντων σουπερμάρκετ μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

5.3.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Το δείγμα μας αποτελείται από άτομα 26-46 ετών, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι
γυναίκες, ενώ σε ότι αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, το μεγαλύτερο κομμάτι του δείγματος
αποτελείται από έγγαμους (55,6%) και άγαμους (35,7%), ενώ το 56,4% έχει παιδιά. Τέλος, όσον
αφορά το εισόδημα, το 59% περίπου του δείγματος διαθέτει ετήσιο εισόδημα από 5.000 έως 20.000
ευρώ (πίνακας 5.1).
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Πίνακας 5.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

18 - 25

9,2 %

26 - 36

26,7 %

37 - 46

45,2 %

47 - 57

14,5 %

58 - 67

3,4 %

68+

1,0 %

Άνδρας

39,2 %

Γυναίκα

60,8 %

Άγαμος-η

35,7 %

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαζευγμένος-η

7,2 %

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έγγαμος-η

55,6 %

Σε χηρεία

1,6 %

Ναι

56,4 %

Όχι

43,6 %

5.001 - 10.000 €

19,9 %

10.001 - 20.000 €

39,4 %

20.001 - 30.000 €

17,5 %

30.001 - 50.000 €

9,2 %

Κάτω από 5.000 €

11,6 %

Πάνω από 50.000 €

2,4 %

ΧΑΡΑΚΤΗΣΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΛΟ

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

5.3.2 Αγοραστικές Συνήθειες στο Σούπερμαρκετ
Ως προς τις αγοραστικές συνήθειες του δείγματος που πραγματοποιεί τις αγορές του στο
σουπερμάρκετ, συγκεντρώσαμε στον πίνακα 5.2 τις κατηγορίες με το υψηλότερο ποσοστό
απαντήσεων. Παρατηρούμε, επομένως, ότι η πλειονότητα των καταναλωτών πραγματοποιούν
αγορές στο σουπερμάρκετ έως και 15 φορές το μήνα, όπου τις περισσότερες φορές ετοιμάζουν μια
λίστα για τις αγορές τους και τις περισσότερες φορές τη χρησιμοποιούν, ωστόσο δηλώνουν ότι
μερικές φορές ξεφεύγουν από τον προϋπολογισμό τους. Παράλληλα, οι περισσότεροι καταναλωτές
φαίνεται να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα, κάνοντας λίγες δοκιμές νέων, και ενδιαφέρονται για
προϊόντα που είναι σε προσφορά. Ανάμεσα στους παράγοντες που τους αποθαρρύνουν να
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επισκέπτονται τα σουπερμάρκετ, οι σημαντικότεροι που εντοπίσαμε ήταν η αναμονή στα ταμεία, η
πολυκοσμία, η έλλειψη κάποιων προϊόντων και η χρήση του αυτοκινήτου ως το κατάστημα.
Πίνακας 5.2 Αγοραστικές Συνήθειες στο Σουπερμάρκετ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Συχνότητα
Πραγματοποίησης
Αγορών στο
σουπερμάρκετ το μήνα
Δημιουργία Λίστας
Χρήση Λίστας
Απόκλιση από τον
Προϋπολογισμό
Αγορά ίδιων προϊόντων

Αγορά λόγω
προσφορών

Παράγοντες που
αποθαρρύνουν τις
αγορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1-4
5-9

ΠΟΣΟΣΤΑ
40,6%
32,7%

10 - 14

16,3%

Μερικές φορές
Τις περισσότερες φορές
Πάντα
Τις περισσότερες φορές
Μερικές φορές
Τις περισσότερες φορές
αγοράζετε τα ίδια προϊόντα κάνοντας λίγες
δοκιμές νέων προϊόντων.
σας αρέσει να κάνετε πολλές δοκιμές νέων
προϊόντων.
λίγες φορές ενδιαφέρεστε για τις
προσφορές.
πάντα ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεστε για τις
προσφορές.

28,7%
33,5%
20,7%
51,4%
53,6%
20,9%
77,7%
13,7%
20,7%
30,3%
44,4%

Ο χρόνος αναμονής στα ταμεία

29%

Η πολυκοσμία

10%

Έλλειψη προϊόντων

10%

Η οδήγηση προς το Σουπερμάρκετ

10%

5.3.3 Συχνότητα Χρήσης του Διαδικτύου
Το σύνολο σχεδόν του δείγματος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και έξυπνο τηλέφωνο που
τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση του διαδικτύου είναι καθημερινή. Τα
παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν ότι το δείγμα μας αποτελείται από άτομα που είναι σε μεγάλο βαθμό
εξοικειωμένα τη χρήση του διαδικτύου, τόσο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και από το
κινητό τους τηλέφωνο (πίνακας 5.3).
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Πίνακας 5.3 Συχνότητα Χρήσης του Διαδικτύου
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Χρήση Υπολογιστή

Ναι
Όχι

97,8%
2,2%

Χρήση έξυπνου τηλεφώνου με

Ναι

91,6%

σύνδεση στο διαδίκτυο

Όχι

8,4%

1 φορά την εβδομάδα
1 φορά το μήνα ή λιγότερο

,8%
,8%

2 με 3 φορές την εβδομάδα
2 με 3 φορές το μήνα

2,6%
,2%

Συχνότητα χρήσης Διαδικτύου

Καθημερινά
Καθόλου

94,2%
1,4%

5.3 Περιγραφή Ερωτηματολογίου
Λαμβάνοντας υπόψη όσα παραθέσαμε στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας,
σχεδιάσαμε ένα online ερωτηματολόγιο προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δεδομένα
που θα μας επιτρέψουν να ερευνήσουμε αν ικανοποιούνται οι υποθέσεις της έρευνάς μας. Πιο
συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-22) αποτελείται από τις
ερωτήσεις της έρευνας που διεξήχθη το 2007 (Ψωμαδοπούλου, 2007), με την προσθήκη μερικών
ακόμη ερωτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στη σημερινή πραγματικότητα (όπως το αν
διαθέτουν έξυπνα τηλέφωνα και τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου). Οι παραπάνω ερωτήσεις
στόχο έχουν να μας επιτρέψουν να αναδείξουμε τυχόν διαφορές στις στάσεις των αγοραστών
προϊόντων σουπερμάρκετ απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές που έχουν προκύψει τα τελευταία 10
έτη και παράλληλα, να μας αποκαλύψουν νέους παράγοντες που τις επηρεάζουν.
Το δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου μας αποτελείται από ερωτήσεις με τη χρήση της
7βαθμης κλίμακας Likert και στόχο έχει να επιχειρήσει να συνδέσει την πρόθεση πραγματοποίησης
ηλεκτρονικών αγορών σε προϊόντα σουπερμάρκετ με τα χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα που
προκύπτουν από την αγορά αυτής της κατηγορίας των προϊόντων, όπως και με τη διάθεσή του για
αλλαγή.
Οι ερωτήσεις 23 – 26 αναφέρονται στη διάθεση του καταναλωτή να χρησιμοποιήσει μια
ιστοσελίδα για τις αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και
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διαμορφώθηκαν με βάση την έρευνα των Zeitham et al. (1996), οι οποίοι διαμόρφωσαν μια κλίμακα
για τη μέτρηση της πρόθεση των καταναλωτών να προχωρήσουν σε μια αγορά.
Τα ηδονιστικά (ερωτήσεις 27-37) και τα χρηστικά κίνητρα (ερωτήσεις 38-40), τα οποία
προκύπτουν από την πραγματοποίηση αγορών των προϊόντων σουπερμάρκετ προέκυψαν από την
έρευνα των Babin et al. (1994), οι οποίοι σε μελέτη τους σχετικά με τα κίνητρα των αγοραστών
ανέπτυξαν μια κλίμακα μέτρησης των ηδονιστικών και χρηστικών κινήτρων, τα οποία σχετίζονται
με τις αγορές προϊόντων.
Οι ερωτήσεις 41-47 στόχο έχουν να μετρήσουν τη διάθεση του καταναλωτή για αλλαγή και
προέκυψαν από την έρευνα των Baumgartner & Steenkamp (1994), οι οποίοι διαμόρφωσαν και
επικύρωσαν μια κλίμακα μέτρησης της τάσης για αναζήτηση της διέγερσης (Arousal Seeking
Tendency Scale – AST II) με στόχο να διερευνήσουν μια σειρά από ψυχομετρικά χαρακτηριστικά
που αφορούν στο βέλτιστο επίπεδο διέγερσης (optimum stimulating level - OSL).
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6. Ανάλυση των δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων, τα ερωτηματολόγια μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο
για επεξεργασία με το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Αρχικά υπολογίσαμε τη
συχνότητα ερωτήσεων που αφορούν την πρόσθεση των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν αγορές
προϊόντων σουπερμάρκετ μέσω διαδικτύου και προχωρήσαμε σε συγκριτική αντιπαράθεση των
δεδομένων που προέκυψαν με εκείνα της έρευνας του 2007. Στη συνέχεια, προκειμένου να
διερευνήσουμε αν υπάρχουν υψηλοί συσχετισμοί ανάμεσα στις ερωτήσεις 23-47 που αφορούν στην
διάθεση χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ, στα ηδονιστικά και
χρηστικά κίνητρα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και στην διάθεση για
αλλαγή, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην ανάλυση με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών.
Η ανάλυση ολοκληρώθηκε με τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης για να
ανακαλύψουμε αν υπάρχει θετική ή αρνητική σχέση ανάμεσα στους παράγοντες και τον ανάλυση
παλινδρόμησης προκειμένου να ερευνήσουμε αν υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στη στάση των
καταναλωτών (εξαρτημένη μεταβλητή) και στα κίνητρα, στην διάθεση χρήσης της ιστοσελίδας για
την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και στη διάθεση για αλλαγή (ανεξάρτητες μεταβλητές). Τα
αποτελέσματα εμφανίζονται σε επιμέρους πίνακες που συντάχθηκαν.

6.1 Πρόθεση Αγοράς μέσω Διαδικτύου
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6.1, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν πραγματοποιούν
αγορές για προϊόντα σουπερμάρκετ, γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στο ότι αποτελεί μια νέα
υπηρεσία με την οποία οι καταναλωτές δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι. Παρόλα αυτά, οι
περισσότεροι καταναλωτές του δείγματος επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές για προϊόντα
σουπερμάρκετ μέσω του έξυπνου τηλεφώνου είτε μέσω υπολογιστή, ωστόσο υπάρχει ένα υψηλό
ποσοστό καταναλωτών (περίπου 40%) που δεν θα επιθυμούσε να πραγματοποιήσει αγορές σε
προϊόντα σουπερμάρκετ με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
από πλευράς καταναλωτών είναι λίγες ώρες μέσα στην ίδια ημέρα και επιθυμούν οι τιμές των
προϊόντων να είναι ίδιες με εκείνες του καταστήματος.
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Ωστόσο, αν πρέπει να επιβαρυνθούν με κάποιο χρηματικό ποσό, οι καταναλωτές προτιμούν
ένα επιπλέον σταθερό ποσό χρέωσης για κάθε φορά που πραγματοποιούν μια αγορά, παρά για μια
σταθερή συνδρομή. Τέλος, οι καταναλωτές του δείγματος ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημέρωση
σχετικά με τις προσφορές των προϊόντων του σουπερμάρκετ, κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα που παρουσιάσαμε στην ενότητα 6.2 σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες των
καταναλωτών που ψωνίζουν από τα σουπερμάρκετ, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος
δήλωσε ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρονται για τις προσφορές των προσφερόμενων
προϊόντων.
Πίνακας 6.1 Πρόθεση Αγοράς μέσω Διαδικτύου
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

σουπερμάρκετ μέσω

Μερικές φορές
Όχι
Πάντα
Σχεδόν ποτέ
Τις περισσότερες φορές
Ναι, από το τηλέφωνο
Ναι, από τον υπολογιστή μου

85,1%
0,2%
6,2%
0,6%
24,3%
36,5%

διαδικτύου

Όχι, δεν θα το ήθελα

39,2%

1 με 2 ώρες το πολύ
Λίγες ώρες (μέσα στην ίδια ημέρα)
1 ημέρα
2 ημέρες
περισσότερο από 3 ημέρες
ίδιες τιμές με το κατάστημα
αξία της παραγγελίας συν ένα σταθερό
κόστος μεταφοράς
με το βάρος της παραγγελίας (όσο
ελαφρύτερα τόσο φθηνότερα)

35,5%
48,8%
13,3%
1,6%
0,8%

Πραγματοποίηση αγορών
προϊόντων σουπερμάρκετ
μέσω διαδικτύου
Πρόθεση αγοράς προϊόντων

Επιθυμητός χρόνος
παράδοσης

Τρόπος υπολογισμού
χρηματικής επιβάρυνσης για
την παράδοση των αγορών
στο σπίτι

Προτιμότερος τρόπος
χρηματικής επιβάρυνσης

με τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας
(όσο γρηγορότερα τόσο πιο ακριβά)
κάθε φορά να χρεώνεστε κάποιο
χρηματικό τίμημα
μέλος με ετήσια συνδρομή
μέλος με μηνιαία συνδρομή
ποικιλία των προϊόντων
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8,0%

56,6%
35,1%
4,2%
4,2%
68,5%
16,7%
14,7%
14,7%

Κατηγορίες που επιθυμούν

προσφορές

να λαμβάνουν ενημέρωση

δεν επιθυμούν ενημέρωση

76,3%
8,2%

6.2 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Ερευνών 2007 & 2017
Κάποιες από τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα
σουπερμάρκετ άλλαξαν αρκετά την τελευταία δεκαετία, ενώ κάποιες άλλες παρέμειναν περίπου στο
ίδιο επίπεδο. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6.2, η συχνότητα αγοράς προϊόντων έχει αυξηθεί
σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές επισκέπτονται πλέον περισσότερες φορές τα σουπερμάρκετ 1 με
4 φορές που επισκεπτόταν το 60% την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές
πραγματοποιούν περισσότερες μικρές αγορές σε σχέση με παλαιότερα, καθώς η δαπάνη των
νοικοκυριών για προϊόντα έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίση
και οι καταναλωτές κυνηγούν περισσότερο τις προσφορές προϊόντων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
την αύξηση του ποσοστού των καταναλωτών που αγοράζει τα ίδια προϊόντα δοκιμάζοντας λίγα νέα
προϊόντα και από την μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τα προϊόντα που βρίσκονται σε
προσφορά.
Πίνακας 6.2 Σύγκριση Στοιχείων Αγοραστικών Συνηθειών 2007 & 2017
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Συχνότητα
Αγοράς
Χρήση Λίστας
Απόκλιση από
τον
Προϋπολογισμό
Αγορά
προϊόντων

Παράγοντες που
αποθαρρύνουν
τις αγορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1-4
5-9
10 - 14
Πάντα
Τις περισσότερες φορές
Μερικές φορές

ΠΟΣΟΣΤΑ 2007
60%
30%
10%
10%
50%
61,3%

ΠΟΣΟΣΤΑ 2017
40,6%
32,7%
16,3%
20,7%
51,4%
53,6%

Τις περισσότερες φορές

17%

20,9%

57%

77,7%

8,6%

30,3%

Ο χρόνος αναμονής στα ταμεία

78%

29%

Η οδήγηση προς το
Σουπερμάρκετ

13,6%

10%

αγοράζετε τα ίδια προϊόντα
κάνοντας λίγες δοκιμές νέων
προϊόντων.
πάντα ενδιαφέρεστε για τις
προσφορές.
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Ως προς την τήρηση λίστας προϊόντων, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που
τηρεί πάντα λίστα έχει αυξηθεί, ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να δηλώνουν
ότι αποκλίνουν από τον προϋπολογισμό τους της περισσότερες φορές που επισκέπτονται τα
σουπερμάρκετ. Ακόμη, η αναμονή στα ταμεία εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον
οποίο δυσανασχετούν οι καταναλωτές κατά την διάρκεια των αγορών τους στα σουπερμάρκετ,
ωστόσο έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των δυσαρεστημένων πελατών εξαιτίας των
καινοτομιών που έχουν πλέον υιοθετήσει τα σουπερμάρκετ και οι οποίες έχουν καταφέρει να
μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν στις ουρές αναμονής.
Τα τελευταία δέκα έτη η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει αυξηθεί αισθητά, καθώς
έχει μπει ενεργά σε πολλές πτυχές της ζωής των καταναλωτών (πίνακας 6.6). Λόγω της μεγάλης
εξοικείωσης των καταναλωτών με τον ηλεκτρονική υπολογιστή και με ορισμένα νέα καινοτόμα
εργαλεία που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, όπως το έξυπνο τηλέφωνο, το ποσοστό
των καταναλωτών που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές ειδών
σουπερμάρκετ αυξήθηκε μεν, αλλά όχι στον αναμενόμενο βαθμό, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει
ένα 39,2% που είναι επιφυλακτικό ως προς την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων από το
διαδίκτυο.
Παράλληλα, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
στο σπίτι και αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγορές των καταναλωτών τα τελευταία
χρόνια (όπως προαναφέραμε) έγιναν μικρότερες και πιο συχνές, επομένως το γεγονός ότι το 84,3%
των καταναλωτών επιθυμούν η παράδοση να γίνεται την ίδια ημέρα δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Επιπλέον, ως προς την ενημέρωσή των καταναλωτών, καθόλου τυχαίο δεν είναι και το γεγονός ότι
το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται πλέον στα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά και όχι στην
ποικιλία των προϊόντων, γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω την αλλαγή στον τρόπο που
πραγματοποιούν τις αγορές τους στο σουπερμάρκετ, κάνοντας μικρές και πιο συχνές αγορές
προϊόντων.
Ως προς τη χρηματική επιβάρυνση, οι καταναλωτές έπαψαν να πιστεύουν σε τόσο μεγάλο
βαθμό ότι η χρέωση θα πρέπει να γίνεται με βάση τον χρόνο παράδοσης και δίνουν βάρος στην αξία
του προϊόντος, όπου ναι μεν αρκετοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα πρέπει να προστίθεται ένα
επιπλέον σταθερό κόστος, αλλά ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών επιθυμεί η αξία των
προϊόντων να είναι η ίδια με του σουπερμάρκετ, δηλαδή να πληρώσουν καθαρά και μόνο την αξία
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των προϊόντων όπως στο σουπερμάρκετ. Παράλληλα, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η χρηματική
επιβάρυνση θα πρέπει να γίνεται ανά παραγγελία και όχι με κάποια συνδρομή.
Πίνακας 6.3 Σύγκριση Στοιχείων για την Πρόθεση Αγοράς Προϊόντων
μέσω Διαδικτύου 2007 & 2017
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πρόθεση αγοράς

Ναι
Όχι
Ναι, από το τηλέφωνο

προϊόντων σουπερμάρκετ

Ναι, από τον υπολογιστή μου

μέσω διαδικτύου

Όχι, δεν θα το ήθελα

Χρήση Υπολογιστή

ΠΟΣΟΣΤΑ 2007

ΠΟΣΟΣΤΑ 2017

76%
24%
13,9%

97,8%
2,2%
24,3%

35%

36,5%

51,1%

39,2%

1 με 2 ώρες το πολύ
Επιθυμητός χρόνος
παράδοσης

Τρόπος υπολογισμού
χρηματικής επιβάρυνσης
για την παράδοση των
αγορών στο σπίτι

35,5%

Λίγες ώρες (μέσα στην ίδια
ημέρα)
1 ημέρα

39%

48,8%

55,5%

13,3%

περισσότερο από 3 ημέρες

5,5%

0,8%

ίδιες τιμές με το κατάστημα
αξία της παραγγελίας συν
ένα σταθερό κόστος
μεταφοράς

-

56,6%

44,24%

35,1%

16,97%

4,2%

38,79%

4,2%

60%

68,5%

με το βάρος της παραγγελίας
(όσο ελαφρύτερα τόσο
φθηνότερα)

Προτιμότερος τρόπος

με τον χρόνο εκτέλεσης της
παραγγελίας (όσο
γρηγορότερα τόσο πιο
ακριβά)
κάθε φορά να χρεώνεστε
κάποιο χρηματικό τίμημα

χρηματικής επιβάρυνσης

μέλος με ετήσια συνδρομή

20%

16,7%

μέλος με μηνιαία συνδρομή

20%

14,7%

42,6%

14,7%

Κατηγορίες που

ποικιλία των προϊόντων

επιθυμούν να λαμβάνουν

προσφορές

50%

76,3%

ενημέρωση

δεν επιθυμούν ενημέρωση

7,6%

8,2%

Επομένως, η πρώτη ερευνητική υπόθεση (Υ1) ικανοποιείται μερικώς, καθώς όπως προκύπτει
από τη συγκριτική αντιπαράθεση των δεδομένων του 2007 με εκείνα του 2017 προκύπτει ότι οι
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στάσεις των καταναλωτών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δέκα έτη. Οι καταναλωτές
εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ, με ένα
ποσοστό περίπου 40% να εμφανίζεται αρνητικό απέναντι σε αυτού του είδους τις αγορές μέσω
διαδικτύου.

6.3 Περιγραφικά Στοιχεία Μεταβλητών
Στον Πίνακα 6.4 περιλαμβάνεται η μέση τιμή των ερωτήσεων που παραθέσαμε
χρησιμοποιώντας την 7βαθμη κλίμακα Likert. Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην πρόσθεση των
καταναλωτών να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ μέσω ιστοσελίδας (23-26)
δείχνουν από τη μια μεριά μια σχετικά θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην ιδέα χρήσης
μιας ιστοσελίδας προκειμένου να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ, ωστόσο δεν
δείχνουν να είναι διατεθειμένοι τα πραγματοποιήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις
αγορές τους μέσω μιας ιστοσελίδας.
Σχετικά με τα ηδονιστικά κίνητρα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
(27-37), οι καταναλωτές φαίνεται να αισθάνονται χαρά και επιθυμούν να πραγματοποιούν αγορές
στο σουπερμάρκετ και να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα, ωστόσο οι συγκεκριμένες αγορές δεν
φαίνεται να τους προκαλούν συναισθήματα περιπέτειας, απόδρασης, αυθορμητισμού και απόλαυσης,
αλλά αποτελούν περισσότερο μια διαδικασία στην οποία οι περισσότεροι δεν επιθυμούν να
αφιερώνουν τον προσωπικό τους χρόνο. Ως προς τα χρηστικά κίνητρα που προκύπτουν από την
αγορά ειδών σουπερμάρκετ (38-40), η ποικιλία των προϊόντων και η ευκολία ως προς την εύρεση
των προϊόντων που αναζητά είναι τα σημαντικότερα κίνητρα που ωθούν τον καταναλωτή να
προχωρήσει στις συγκεκριμένες αγορές.
Τέλος, ως προς τη διάθεση των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνάς μας για αλλαγή
(41-47), η αναζήτηση για νέες εμπειρίες και η δοκιμή νέων πραγμάτων φαίνεται να παίζουν κυρίαρχο
ρόλο στις απαντήσεις τους, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δείγμα μας αποτελείται
από ανθρώπους που είναι έχουν θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και δεν φοβούνται να
δοκιμάσουν νέα πράγματα.
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Πίνακας 6.4 Περιγραφικά Στοιχεία Μεταβλητών
Descriptive Statistics
Mean
23. Η ιδέα να χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα για να
αγοράζω προϊόντα Super Market μου φαίνεται πολύ
4,26
ελκυστική.
24. Μου αρέσει η ιδέα να αγοράζω προϊόντα Super
4,09
Market μέσω μιας ιστοσελίδας .
25. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τις επόμενες
ημέρες, προϊόντα Super Market μέσω μιας
2,48
ιστοσελίδας.
26. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τους επόμενους
μήνες, προϊόντα Super Market, μέσω μιας
3,05
ιστοσελίδας.
27. Οι αγορές στο Super Market αποτελούν
4,11
πραγματική χαρά.
28.Συνεχίζω να πηγαίνω στο Super Market , όχι γιατί
3,81
πρέπει αλλά γιατί το θέλω.
29. Η επίσκεψη στο Super Market είναι πραγματικά
3,38
σαν απόδραση.
30. Σε σχέση με άλλα πράγματα που θα μπορούσα να
κάνω, οι αγορές στο Super Market είναι πραγματικά
3,34
μια ευχάριστη διαδικασία.
31. Απολαμβάνω να ανακαλύπτω συναρπαστικά νέα
3,81
προϊόντα.
32. Απολαμβάνω τη διαδικασία αγορών στο Super
Market αυτή καθαυτή, όχι μόνο τα είδη τα οποία
3,48
τελικά αγοράζω.
33. Περνάω καλά στο Super Market γιατί μπορώ να
3,28
ενεργήσω με «αυθορμητισμό».
34. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Super
Market, αισθάνομαι τον ενθουσιασμό της
3,33
«αναζήτησης / εξερεύνησης νέων πραγμάτων».
35. Ενώ ψωνίζω στο Super Market», μπορώ να
2,90
ξεχάσω τα προβλήματά μου.
36. Ενώ ψωνίζω στο Super Market, νιώθω μια
2,39
αίσθηση περιπέτειας .
37. Οι αγορές στο Super Market, ΔΕΝ είναι μια πολύ
ευχάριστη επιλογή για να αφιερώσω τον προσωπικό
4,27
μου χρόνο.
38. Πραγματοποιώ μόνο τις προγραμματισμένες
4,12
αγορές όταν πηγαίνω στο Super Market.
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Min

Max

S.D.

1

7

1,930

1

7

1,925

1

7

1,824

1

7

1,912

1

7

1,648

1

7

1,904

1

7

1,887

1

7

1,808

1

7

1,743

1

7

1,781

1

7

1,746

1

7

1,789

1

7

1,783

1

7

1,570

1

7

1,967

1

7

1,663

39.Κατά τη διάρκεια των αγορών μου στο Super
Market, βρίσκω ακριβώς τα είδη που ψάχνω.
40. Απογοητεύομαι τις φορές που πρέπει να πάω σε
άλλο κατάστημα για να ολοκληρώσω τις αγορές μου.
41. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα
με παλιά παρά να δοκιμάζω καινούρια και
διαφορετικά πράγματα.
42. Μου αρέσει να δοκιμάζω νεοτερισμούς και να
αλλάζω την καθημερινότητα μου.
43. Μου αρέσει μια δουλειά που μου προσφέρει
αλλαγή, ποικιλία και ταξίδια ακόμα και αν
συμπεριλαμβάνει κάποιο κίνδυνο.
44. Ψάχνω διαρκώς νέες ιδέες και εμπειρίες.
45. Μου αρέσει να αλλάζω διαρκώς δραστηριότητες.
46.Όταν τα πράγματα γίνονται βαρετά, μου αρέσει να
ανακαλύπτω νέες και άγνωστες εμπειρίες.
47. Προτιμώ μια ζωή με ρουτίνα από μια απρόβλεπτη
και γεμάτη αλλαγές

4,80

1

7

1,406

5,84

1

7

1,512

3,51

1

7

1,575

4,72

1

7

1,500

4,63

1

7

1,702

4,91
4,21

1
1

7
7

1,441
1,545

4,99

1

7

1,474

3,02

1

7

1,603

6.4 Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων
Η ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιείται για δημιουργήσει ομάδες υψηλά συσχετιζόμενων
μεταβλητών με βάση τη διακύμανση. Στην παρούσα έρευνα θα προβούμε σε επιβεβαιωτική
παραγοντική ανάλυση, η οποία χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες έρευνες
για τις σχέσεις των μεταβλητών και διερευνά αν οι παράγοντες προσαρμόζονται σωστά (Hair et al.,
1998). Προκειμένου να διερευνήσουμε αν υπάρχουν υψηλοί συσχετισμοί ανάμεσα στις μεταβλητές
της έρευνάς μας κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην ανάλυση με τη μέθοδο των κύριων
συνιστωσών. Πριν προχωρήσουμε, όμως, στην μέθοδο αυτή υπολογίσαμε την τιμή του μέτρου
Kaiser-Meyer-Olkin, η οποία βρέθηκε σε υψηλό επίπεδο (0,887), το οποίο υποδεικνύει ότι οι
συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα μας είναι υψηλές, ενώ σε συνδυασμό με τον έλεγχος
σφαιρικότητας του Bartlett (sig. <0.05) έδειξε ότι η ανάλυση θα αποφέρει διακριτούς και αξιόπιστους
παράγοντες.
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Πίνακας 6.5 Στατιστικός έλεγχος Kaiser Meyer Olkin & έλεγχος Bartlett

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,887

Approx. Chi-Square

8487,382

df

300

Sig.

,000

Πίνακας 6.6 Παραγοντική Ανάλυση
Component Matrixa
Component
1
23. Η ιδέα να χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα για να
αγοράζω προϊόντα Super Market μου φαίνεται πολύ
ελκυστική.
24. Μου αρέσει η ιδέα να αγοράζω προϊόντα Super
Market μέσω μιας ιστοσελίδας .

2

3
,870
,879

25. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τις επόμενες
ημέρες, προϊόντα Super Market μέσω μιας ιστοσελίδας.

,836

26. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τους επόμενους
μήνες, προϊόντα Super Market, μέσω μιας ιστοσελίδας.

,888

27. Οι αγορές στο Super Market αποτελούν
πραγματική χαρά.
28.Συνεχίζω να πηγαίνω στο Super Market , όχι γιατί
πρέπει αλλά γιατί το θέλω.
29. Η επίσκεψη στο Super Market είναι πραγματικά
σαν απόδραση.
30. Σε σχέση με άλλα πράγματα που θα μπορούσα να
κάνω, οι αγορές στο Super Market είναι πραγματικά
μια ευχάριστη διαδικασία.
31. Απολαμβάνω να ανακαλύπτω συναρπαστικά νέα
προϊόντα.
32. Απολαμβάνω τη διαδικασία αγορών στο Super
Market αυτή καθαυτή, όχι μόνο τα είδη τα οποία
τελικά αγοράζω.
33. Περνάω καλά στο Super Market γιατί μπορώ να
ενεργήσω με «αυθορμητισμό».

,808
,780
,888
,874
,779
,903
,853

34. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Super
Market , αισθάνομαι τον ενθουσιασμό της
«αναζήτησης / εξερεύνησης νέων πραγμάτων».
35. Ενώ ψωνίζω στο Super Market», μπορώ να ξεχάσω
τα προβλήματά μου.
36. Ενώ ψωνίζω στο Super Market, νιώθω μια αίσθηση
περιπέτειας .

,842
,768
,776
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37. Οι αγορές στο Super Market, ΔΕΝ είναι μια πολύ
ευχάριστη επιλογή για να αφιερώσω τον προσωπικό
μου χρόνο.
38. Πραγματοποιώ μόνο τις προγραμματισμένες
αγορές όταν πηγαίνω στο Super Market.
39.Κατά τη διάρκεια των αγορών μου στο Super
Market, βρίσκω ακριβώς τα είδη που ψάχνω.

-,438
,723
,763

40. Απογοητεύομαι τις φορές που πρέπει να πάω σε
άλλο κατάστημα για να ολοκληρώσω τις αγορές μου.
41. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα
με παλιά παρά να δοκιμάζω καινούρια και διαφορετικά
πράγματα.
42. Μου αρέσει να δοκιμάζω νεοτερισμούς και να
αλλάζω την καθημερινότητα μου.
43. Μου αρέσει μια δουλειά που μου προσφέρει
αλλαγή, ποικιλία και ταξίδια ακόμα και αν
συμπεριλαμβάνει κάποιο κίνδυνο.
44. Ψάχνω διαρκώς νέες ιδέες και εμπειρίες.

,551
,782
,550
,779
,866

45. Μου αρέσει να αλλάζω διαρκώς δραστηριότητες.

,823

46.Όταν τα πράγματα γίνονται βαρετά, μου αρέσει να
ανακαλύπτω νέες και άγνωστες εμπειρίες.

,828

47. Προτιμώ μια ζωή με ρουτίνα από μια απρόβλεπτη
και γεμάτη αλλαγές

,490

Η παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 5
παραγόντων, οι οποίοι εξηγούν το 67% της διακύμανσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hair et al.
(1998) οι μεταβλητές που κυμαίνονται από 0,4 και που δημιουργούν μόνες τους παράγοντα θα πρέπει
να διαγράφονται. Κατά συνέπεια, θα διαγράψουμε τις ερωτήσεις 37, 41 & 47. Μετά τη διαγραφή
επαναλάβαμε τη διαδικασία και σχηματίστηκαν 4 παράγοντες που εξηγούν το 68% της διακύμανσης,
ενώ το μέτρο Kaiser-Meyer-Olkin παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο (0,888). Πραγματοποιώντας, ωστόσο
έναν έλεγχο αξιοπιστίας στους 4 νέους παράγοντες μας οδήγησε στην περαιτέρω απόρριψη των
ερωτήσεων 38,39 και 40 που αποτελούσαν ένα παράγοντα, καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας τους
(Cronbach’ s Alpha) ήταν κάτω από 0,6. Η τρίτη παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε
διαμόρφωσε 3 παράγοντες (πίνακας 6.8) που εξηγούν το 70% της διακύμανσης και αύξησαν το μέτρο
Kaiser-Meyer-Olkin στο 0,895 (πίνακας 6.7).
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Πίνακας 6.7 Στατιστικός έλεγχος Kaiser Meyer Olkin & έλεγχος Bartlett
(Μετά την Αφαίρεση Μεταβλητών)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,895

Approx. Chi-Square

7879,998

df

171

Sig.

,000

Η παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε είχε σαν αποτέλεσμα την απόρριψη των
ερωτήσεων που συνδέονταν, κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου μας, με τα χρηστικά κίνητρα
που προκύπτουν από την αγορά ειδών σουπερμάρκετ, μιας ερώτησης που αφορά στα ηδονιστικά
κίνητρα και δύο ερωτήσεων που αφορούσαν τη διάθεση του καταναλωτή για αλλαγή, προκειμένου
να σχηματιστούν κοινοί παράγοντες που σχετίζονται ισχυρά.
Ο πρώτος παράγοντας που σχηματίστηκε αποτελείται από 10 μεταβλητές που μετρούν τα
ηδονιστικά κίνητρα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και θα τον
ονομάσουμε «Ηδονιστικά κίνητρα». Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από 5 μεταβλητές που
μετρούν τη θετική στάση του καταναλωτή απέναντί στην αλλαγή και θα τον ονομάσουμε «Διάθεση
για αλλαγή». Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει 4 μεταβλητές που μετρούν τη διάθεση χρήσης μιας
ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και θα την ονομάσουμε «Πρόθεση χρήσης
ιστοσελίδας».
Πίνακας 6.8 Παραγοντική Ανάλυση Μετά την Αφαίρεση Μεταβλητών
Component Matrixa
Component
1
23. Η ιδέα να χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα για να αγοράζω

2

3
,872

προϊόντα Super Market μου φαίνεται πολύ ελκυστική.
24. Μου αρέσει η ιδέα να αγοράζω προϊόντα Super Market

,878

μέσω μιας ιστοσελίδας .
25. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τις επόμενες ημέρες,

,841

προϊόντα Super Market μέσω μιας ιστοσελίδας.
26. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τους επόμενους μήνες,

,893

προϊόντα Super Market, μέσω μιας ιστοσελίδας.
27. Οι αγορές στο Super Market αποτελούν πραγματική χαρά.
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,804

28.Συνεχίζω να πηγαίνω στο Super Market , όχι γιατί πρέπει

,778

αλλά γιατί το θέλω.
29. Η επίσκεψη στο Super Market είναι πραγματικά σαν

,887

απόδραση.
30. Σε σχέση με άλλα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω, οι

,872

αγορές στο Super Market είναι πραγματικά μια ευχάριστη
διαδικασία.
31. Απολαμβάνω να ανακαλύπτω συναρπαστικά νέα

,776

προϊόντα.
32. Απολαμβάνω τη διαδικασία αγορών στο Super Market

,901

αυτή καθαυτή, όχι μόνο τα είδη τα οποία τελικά αγοράζω.
33. Περνάω καλά στο Super Market γιατί μπορώ να ενεργήσω

,856

με «αυθορμητισμό».
34. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Super Market ,

,845

αισθάνομαι τον ενθουσιασμό της «αναζήτησης / εξερεύνησης
νέων πραγμάτων».
35. Ενώ ψωνίζω στο Super Market», μπορώ να ξεχάσω τα

,777

προβλήματά μου.
36. Ενώ ψωνίζω στο Super Market, νιώθω μια αίσθηση

,789

περιπέτειας .
42. Μου αρέσει να δοκιμάζω νεοτερισμούς και να αλλάζω την

,630

καθημερινότητα μου.
43. Μου αρέσει μια δουλειά που μου προσφέρει αλλαγή,

,790

ποικιλία και ταξίδια ακόμα και αν συμπεριλαμβάνει κάποιο
κίνδυνο.
44. Ψάχνω διαρκώς νέες ιδέες και εμπειρίες.

,870

45. Μου αρέσει να αλλάζω διαρκώς δραστηριότητες.

,826

46.Όταν τα πράγματα γίνονται βαρετά, μου αρέσει να

,835

ανακαλύπτω νέες και άγνωστες εμπειρίες.

Στον Πίνακα 6.9 παρουσιάζεται η αξιοπιστία των τριών παραγόντων, η οποία κυμαίνεται σε
υψηλά επίπεδα (>0,8), καθώς ο υψηλός δείκτης εσωτερικής συνάφειας (συντελεστής alpha) δείχνει
την ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στις μεταβλητές της κάθε ομάδας.

68

Πίνακας 6.9 Συντελεστής Αξιοπιστίας
Cronbach’s

Παράγοντες

Alpha

Mean

S.D.

Ηδονιστικά κίνητρα

0,951

3,383

1,727

Διάθεση για αλλαγή

0,866

4,691

0,789

Διάθεση αγορών μέσω

0,906

3,469

1,783

Ιστοσελίδας

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη σύγκριση των παραγόντων μεταξύ τους με βάση το
συντελεστή συσχέτισης του Pearson & το συντελεστή συσχέτισης του Kendall για να διαπιστώσουμε
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 & 0,05.
Από τη σύγκριση των παραγόντων ανά ζεύγη με βάση το συντελεστή συσχέτισης του Pearson
διαπιστώνουμε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (πίνακας 6.10).
Ειδικότερα, φαίνεται να υπάρχει θετική (αλλά όχι ισχυρή) συσχέτιση του παράγοντα «Διάθεση για
αλλαγή» με τους δυο επόμενους παράγοντες που είναι τα «Ηδονιστικά κίνητρα» και η «Πρόθεση
χρήσης ιστοσελίδας». Κατά συνέπεια, η διάθεση του καταναλωτή για αλλαγή μπορεί να επηρεάσει
θετικά τα ηδονιστικά κίνητρα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και την τη
διάθεση χρήσης μιας ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ.
Πίνακας 6.10 Συντελεστές Συσχέτισης Pearson
Correlations

Πρόθεση
χρήσης
ιστοσελίδας
Πρόθεση χρήσης
ιστοσελίδας
Ηδονιστικά κίνητρα

Διάθεση για αλλαγή

Ηδονιστικά
κίνητρα

Διάθεση για
αλλαγή

1,000

,014

,203**

.

,645

,000

N

502

502

502

Correlation Coefficient

,014

1,000

,137**

Sig. (2-tailed)

,645

.

,000

N

502

502

502

,203**

,137**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

,000

.

N

502

502

502

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

Correlation Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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6.5 Ανάλυση Παλινδρόμησης
Προκειμένου να εντοπίσουμε τους παράγοντες που συνδέονται με τη στάση των
καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ, προχωρήσαμε σε
ανάλυση παλινδρόμησης θέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την στάση των καταναλωτών και
ανεξάρτητους παράγοντες την «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας», τα «Ηδονιστικά Κίνητρα» και τη
«Διάθεση για αλλαγή». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο εξηγεί το 42% της μεταβλητότητας
των στάσεων των καταναλωτών και το F-test έδειξε sig < 0,001 επομένως το μοντέλο είναι πολύ
σημαντικό στην εξήγηση της μεταβλητότητας. Οι συντελεστές που εμφανίζονται να είναι στατιστικά
σημαντικοί (sig. < 0,001) είναι η «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας» και τα «Ηδονιστικά κίνητρα», ενώ
ο συντελεστής «Διάθεση για αλλαγή» δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών σχετικά
με την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ.
Κατά συνέπεια, οι ερευνητικές υποθέσεις Υ2 και Υ4 ικανοποιούνται, καθώς η στάση των
καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές ειδών σουπερμάρκετ φαίνεται να μεταβάλλεται
ανάλογα με την «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας» και τα «Ηδονιστικά κίνητρα» των καταναλωτών,
ενώ η ερευνητική υπόθεση Υ3 δεν ικανοποιείται, καθώς η στάση των καταναλωτών δεν φαίνεται να
μεταβάλλεται από τη «Διάθεσή για αλλαγή».
Πιο συγκεκριμένα, η κύρια επίδραση της μεταβλητής «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας» στη
στάση των καταναλωτών είναι αρνητική (-0,183) και μια αύξηση της μεταβλητής «Πρόθεση χρήσης
ιστοσελίδας» μειώνει την στάση των καταναλωτών απέναντι στην αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
μέσω διαδικτύου κατά 0,183. Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή «Ηδονιστικά κίνητρα» είναι θετικά
συνδεδεμένη με τη στάση των καταναλωτών (0,044) και η στάση των καταναλωτών μπορεί να
αυξηθεί κατά 0,044 από μια αύξηση των ηδονιστικών κινήτρων αγοράς προϊόντων σουπερμάρκετ.
Τα παραπάνω δεδομένα μαρτυρούν ότι οι αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ αποτελούν κομμάτι της
ηδονιστικής κατανάλωσης και κατά συνέπεια, η στάση των καταναλωτών απέναντι στην αγορά των
προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας επηρεάζεται θετικά από παράγοντες όπως το αίσθημα της
χαράς και η διάθεση να ανακαλύψουν νέα προϊόντα που αφορούν στα προϊόντα σουπερμάρκετ.
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Πίνακας 6.11 Ανάλυση Παλινδρόμησης
Model Summaryb
Mode

R

l
1

,648a

R

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

Square

the Estimate

Watson

,420

,416

,37338

1,910

a. Predictors: (Constant), Διάθεση για αλλαγή, ηδονιστικά κίνητρα, πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας
b. Dependent Variable: Στάση Καταναλωτών

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

(Constant)
Πρόθεση χρήσης
1

ιστοσελίδας

Ηδονιστικά κίνητρα
Διάθεση για αλλαγή

t

Sig.

26,754

,000

B

Std. Error

1,944

,073

-,183

,010

-,627

-17,544

,000

,044

,012

,132

3,784

,000

-,014

,014

-,035

-,972

,331
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Beta

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
7.1 Συμπεράσματα της έρευνας
Οι διαδικτυακές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ άρχισαν να προσελκύουν το ενδιαφέρον
των καταναλωτών λόγω της ευκολίας και της εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων που τους
προσέφεραν (Morganosky & Cude, 2000), ενώ οι online αγοραστές ήταν αρχικά πρόθυμοι να
πληρώσουν μια πιο υψηλή τιμή προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο (Burke, 1997; Syzmanski &
Hise, 2000). Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες φανερώνουν ότι οι online αγοραστές δεν φαίνεται να
διαφέρουν τόσο από τους παραδοσιακούς αγοραστές, καθώς το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται
στην αναζήτηση των προσφορών, στην εύκολη αναζήτηση των προϊόντων, στην ποικιλία, αλλά και
στην ελκυστικότητα του περιβάλλοντος αγοράς (Ganesh et l., 2010).
Ωστόσο, όσον αφορά την ευαίσθητη κατηγορία των ειδών σουπερμάρκετ, έρευνες έδειξαν
ότι οι αγορές ειδών σουπερμάρκετ φαίνεται να ικανοποιούν περισσότερο τις ηδονιστικές ανάγκες
των καταναλωτών, γεγονός που οδήγησε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ να στραφούν στην
ενίσχυση της ηδονιστικής κατανάλωσης μέσα από τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στο
κατάστημα και υιοθετώντας στοιχεία όπως την κατάλληλη μουσική, το κατάλληλο ζεστό και
ελκυστικό design και τα στιλάτα εστιατόρια (Arnold & Reynolds, 2003), καθώς όσο περισσότερο
χρόνο αφιέρωναν οι αγοραστές στο κατάστημα, τόσο περισσότερες αγορές πραγματοποιούσαν (Yim
et al., 2014). Από την άλλη πλευρά, τα κίνητρα που οδηγούν στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
αγορών αφορούν κυρίως στην ευκολία, στην πληροφόρηση, στην αλληλεπίδραση, στην
εξατομίκευση, στην εξοικονόμηση χρόνου και μια σειρά παράγοντες που συνδέονται κυρίως με
χρηστικά κίνητρα (Ghosh, 1998; Keeney, 1999). Ωστόσο, έρευνα των To et al. (2007) αποκάλυψε
ότι οι καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές επηρεάζονται εξίσου από χρηστικά
και ηδονιστικά κίνητρα, αλλά με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στα καταστήματα λιανικής.
Τα αποτελέσματά της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ, όπου σε σχέση με
το 51,5% που καταγράψαμε σε αντίστοιχη έρευνάς μας το 2007 (Ψωμαδοπούλου, 2007), σήμερα
υπάρχει ένα 39,2% που συνεχίζει να εμφανίζεται αρνητικό απέναντι στην πραγματοποίηση αγορών
σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι η αναμονή στα ταμεία εξακολουθεί να είναι
ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δυσανασχετούν οι καταναλωτές κατά την διάρκεια των
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αγορών τους στα σουπερμάρκετ και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει αυξηθεί αισθητά,
καθώς έχει μπει ενεργά σε πολλές πτυχές της ζωής των καταναλωτών, οι καταναλωτές εξακολουθούν
να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές ειδών σουπερμάρκετ.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με εκείνα του 2007, διαπιστώσαμε ότι
κάποιες από τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα σουπερμάρκετ
άλλαξαν αρκετά την τελευταία δεκαετία, ενώ κάποιες άλλες παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο,
με σημαντικότερες εκείνες της συχνότητας αγοράς και της απόκλισης από τον προϋπολογισμό
αγορών. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν περισσότερες μικρές αγορές σε σχέση με παλαιότερα,
καθώς η δαπάνη των νοικοκυριών για προϊόντα έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία λόγω
της οικονομικής κρίση και το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται στις προσφορές
προϊόντων. Ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να δηλώνουν ότι αποκλίνουν από
τον προϋπολογισμό τους τις περισσότερες φορές που επισκέπτονται τα σουπερμάρκετ. Σε σχέση με
τις ηλεκτρονικές αγορές, η επιθυμία για μικρές και συχνότερες αγορές και η μεγάλη αύξηση του
ενδιαφέροντος τους για τις προσφορές προϊόντων, επηρέασε τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης μιας
ηλεκτρονικής παραγγελίας ειδών σουπερμάρκετ αυξάνοντας το ποσοστό των καταναλωτών που θα
επιθυμούσαν η παράδοση να γίνεται την ίδια ημέρα στο 84,3%. Παράλληλα, οι καταναλωτές έπαψαν
να πιστεύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό ότι η χρέωση θα πρέπει να γίνεται με βάση τον χρόνο παράδοσης
και επιθυμούν να πληρώνουν καθαρά και μόνο την αξία των προϊόντων, όπως στο σουπερμάρκετ,
ενώ εξακολουθούν να είναι αρνητικοί ως προς κάποια συνδρομή.
Η παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε ανέδειξε τρεις παράγοντες, την «Πρόθεση
χρήσης ιστοσελίδας», τα «Ηδονιστικά κίνητρα» και τη «Διάθεση για αλλαγή». Φαίνεται να υπάρχει
θετική (αλλά όχι ισχυρή) συσχέτιση του παράγοντα «Διάθεση για αλλαγή» με τα «Ηδονιστικά
κίνητρα» και την «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας», γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
αναζήτηση για νέες εμπειρίες και η δοκιμή νέων πραγμάτων μπορεί να επηρεάσει θετικά τα
ηδονιστικά κίνητρα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ και τη διάθεση του
καταναλωτή να χρησιμοποιήσει μια ιστοσελίδα για τις αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ.
Σε ότι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις
ηλεκτρονικές αγορές ειδών σουπερμάρκετ, η ανάλυση παλινδρόμησης μας οδήγησε σε μια σειρά από
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ενώ η διάθεση των καταναλωτών για περιπέτεια και νέες εμπειρίες
δεν επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων
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σουπερμάρκετ, η στάση των καταναλωτών αυξάνεται από τα ηδονιστικά κίνητρα που συνδέονται με
τη χαρά και τη διάθεση για αγορά νέων προϊόντων της συγκεκριμένης κατηφορίας. Τα παραπάνω
συμπεράσματα φαίνεται να ενισχύονται περαιτέρω από το μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών που
δήλωσαν ότι πραγματοποιούν πολλές και μικρές αγορές στο σουπερμάρκετ, ενώ η πλειονότητα των
καταναλωτών φαίνεται να ξεφεύγει από τη λίστα αγορών και τον προϋπολογισμό της.
Αντιθέτως, η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές των προϊόντων
σουπερμάρκετ μειώνεται από τη χρήση μιας ιστοσελίδας για αυτό το σκοπό. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση, ο παράγοντας «Πρόθεση χρήσης ιστοσελίδας» φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια πιο
χρηστική διάσταση των αγορών και για το λόγο αυτό συνδέεται αρνητικά με τη στάση των
καταναλωτών απέναντι σε αγορές που υποκινούνται περισσότερο από ηδονιστικά κίνητρα. Παρά το
γεγονός, επομένως, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι η αγορά προϊόντων σουπερμάρκετ
αποτελεί μια διαδικασία στην οποία δεν επιθυμούν να αφιερώνουν πολύ χρόνο, η χρήση μιας
ιστοσελίδας δεν ενθαρρύνει την πραγματοποίηση αυτού του είδους των ηλεκτρονικών αγορών. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη των καταναλωτών να εμπλακούν άμεσα στην αγορά τα προϊόντα
που τους ενδιαφέρουν και να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με τις νέες προσφορές των προϊόντων,
γεγονός που γίνεται πιο εύκολα και πιο άμεσα παρατηρώντας τα ράφια ενός φυσικού καταστήματος.
Τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα των Babin et al., (1994), οι
οποίο κατέληξαν ότι τα ηδονιστικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τις αυθόρμητες αγορές
περισσότερο απ’ ότι τα χρηστικά, όπως και εκείνα των Arnold & Reynolds (2003), οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι οι αγορές ειδών σουπερμάρκετ ικανοποιούν περισσότερο τις ηδονιστικές ανάγκες
των καταναλωτών παρά τις χρηστικές. Καθώς, επομένως, η χρηστική αξία της ηλεκτρονικής αγοράς
μέσω μιας ιστοσελίδας αναφέρεται σε ένα πιο πρακτικό τρόπο αγορών είναι φυσικό η στάση των
καταναλωτών απέναντι σε μια κατηγορία προϊόντων που υποκινείται από ηδονιστικά κίνητρα να
μειώνεται.
Τα προϊόντα σουπερμάρκετ αποτελούν πράγματι μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων. Τα
ηδονιστικά κίνητρα που ωθούν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας
μπορούν να ενισχύσουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην ηλεκτρονική κατανάλωση των
συγκεκριμένων προϊόντων μέσα από τη δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος που θα
εστιάζει περισσότερο στη δημιουργία του αισθήματος της χαρά και της ανακάλυψης νέων προϊόντων,
παρά στη χρηστική αξία της ιστοσελίδας. Η υιοθέτηση τεχνικών που θα ενισχύσουν την αίσθηση του
74

παιχνιδιού (gamification), η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος με μεγάλη ποικιλία
προϊόντων που θα μπορεί ο καταναλωτής να αναζητήσει γρήγορα και εύκολα, ο συνεχής
εμπλουτισμός του με νέα προϊόντα και η ανακάλυψη νέων προσφορών θα μπορούσαν να συμβάλουν
θετικά στην αλλαγή των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στην ηλεκτρονική αγορά των
προϊόντων σουπερμάρκετ.

7.2 Συμβολή της παρούσας έρευνας στο χώρο
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τα στελέχη του
μάρκετινγκ που σχεδιάζουν την προώθηση των προϊόντων σουπερμάρκετ μέσω διαδικτύου.
Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν από τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου των
σουπερμάρκετ, προκειμένου να σχεδιάσουν ή να προσαρμόσουν τη στρατηγική της εταιρείας
σχετικά με την τοποθέτηση τους στην συγκεκριμένη αγορά. Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνάς
μας μπορούν να αξιοποιηθούν από ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν περαιτέρω τις στάσεις
των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές ευπαθών προϊόντων όπως αυτών που
πωλούνται στα σουπερμάρκετ.

7.3 Περιορισμοί έρευνας
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφορούν στις προτιμήσεις Ελλήνων καταναλωτών
που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και σε καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο. 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, ενώ οι αναλύσεις μας
αφορούν μόνο στις διαδικτυακές αγορές και στα προϊόντα του κλάδου των σουπερμάρκετ και κατά
συνέπεια θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε γενίκευση των συμπερασμάτων στους υπόλοιπους
κλάδους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς οι παράγοντες που
επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά από κλάδο σε κλάδο.

7.4 Υποδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση ορισμένων
παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με το περιβάλλον του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ο
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εντοπισμός και η σύνδεση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές
προϊόντων σουπερμάρκετ και των χρηστικών κινήτρων που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες
αγορές. Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμη την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των προσφορών, του
Brand Name των προϊόντων και της ασφάλειας των διαδικτυακών αγορών, προκειμένου να
αποκωδικοποιήσουμε την επίδρασή τους στη στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές
αγορές. Τέλος, θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω και η επίδραση του mobile marketing στη
στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, προκειμένου να εντοπίσουμε τους
παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ SUPER MARKET»
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις συνήθειες και τις απόψεις σας αναφορικά με τις
αγορές που πραγματοποιείτε διαδικτυακά στα Super Market. Παρακαλούμε απαντήστε τις παρακάτω
ερωτήσεις επιλέγοντας το κουτάκι που αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την άποψή σας.
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email ) ……………………………………………………………….
1. Ηλικία (σε έτη)
…………………………………………………………………………………………………
2. Φύλο
 Άνδρας
 Γυναίκα
3. Οικογενειακή Κατάσταση
 Άγαμος-η
 Έγγαμος-η
 Διαζευγμένος-η
 Σε χηρεία

4. Έχετε παιδιά;
 Ναι
 Όχι
5. Το εισόδημα σας κυμαίνεται;
 Κάτω από 5.000 € ετησίως
 Από 5.001 έως 10.000 € ετησίως
 Από 10.001 έως 20.000 € ετησίως
 Από 20.001 έως 30.000 € ετησίως
 Από 30.001 έως 50.000 € ετησίως
 Πάνω από 50.000 € ετησίως
Ερωτήσεις που αφορούν τις αγορές σας στα Super Market
6. Πόσες φορές το μήνα πηγαίνετε στο Super Market; (παρακαλούμε απαντήστε με ένα νούμερο)
…………………………………………………………………………………………………

7. Τα παιδιά τα έχετε μαζί σας; (προχωρήστε στην ερώτηση 8 αν η απάντηση σας στην ερώτηση 4
ήταν αρνητική, αν δηλαδή δεν έχετε παιδιά)

 Όχι
 Σχεδόν ποτέ
83

 Μερικές φορές
 Τις περισσότερες φορές
 Πάντα
8. Όταν πηγαίνετε στο Super Market ετοιμάζετε λίστα με ψώνια;
 Όχι
 Σχεδόν
 Μερικές φορές
 Τις περισσότερες φορές
 Πάντα
9. Όταν πηγαίνετε στο Super Market αγοράζετε αυτά που γράφει η λίστα σας;(προχωρήστε στην
ερώτηση 10 αν η απάντηση σας στην ερώτηση 8 ήταν «Σχεδόν ποτέ»)

 Όχι
 Σχεδόν
 Μερικές φορές
 Τις περισσότερες φορές
 Πάντα
10. Ξεφεύγετε από τον προϋπολογισμό σας;
 Όχι
 Σχεδόν
 Μερικές φορές
 Τις περισσότερες φορές
 Πάντα
11. Ως καταναλωτές:
 αγοράζετε πάντα τα ίδια προϊόντα.
 αγοράζετε τα ίδια προϊόντα κάνοντας λίγες δοκιμές νέων προϊόντων.
 σας αρέσει να κάνετε πολλές δοκιμές νέων προϊόντων.
 σπάνια αγοράζετε τα ίδια προϊόντα.
12. Ως καταναλωτές:
 ποτέ δεν ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
 σχεδόν ποτέ δεν ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
 λίγες φορές ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
 τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
 πάντα ενδιαφέρεστε για τις προσφορές.
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13. Τι σας κουράζει περισσότερο στην «αγοραστική διαδικασία» στα Super Market; (μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

 Η οδήγηση από και προς το Super Market.
 Η επιλογή των προϊόντων.
 Η εύρεση των προϊόντων στα ράφια.
 Ο χρόνος αναμονής στα ταμεία.
 Η πολυκοσμία
 Η έλλειψη προϊόντων/ποικιλίας.
 Άλλο …….
Ερωτήσεις για το βαθμό χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας
14. Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας;
 Ναι
 Όχι
15. Έχετε «έξυπνο τηλέφωνο» (Smart Phone) με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο;
 Ναι
 Όχι
16. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο:
 Καθόλου
 Μία φορά το μήνα ή λιγότερο
 2 με 3 φορές το μήνα
 1 φορά την εβδομάδα
 2 με 3 φορές την εβδομάδα
 καθημερινά
Ερωτήσεις για τις παραγγελίες προϊόντων Super Market από το σπίτι.
17. Παραγγέλνετε προϊόντα Super Market από το σπίτι σας; (π.χ. μέσω υπολογιστή ή τηλεφώνου)
 Όχι
 Σχεδόν ποτέ
 Μερικές φορές
 Τις περισσότερες φορές
 Πάντα
18. Θα θέλατε να έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε προϊόντα Super Market από το σπίτι σας;
 Όχι, δεν θα το ήθελα
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 Ναι, από τον υπολογιστή μου
 Ναι, από το τηλέφωνο
19. Πόσο χρόνο θα μπορούσατε να περιμένετε μέχρι να σας παραδώσουν τα προϊόντα στο σπίτι σας;
 Μια με δυο ώρες το πολύ
 Λίγες ώρες μέσα στην ίδια μέρα
 Μια μέρα
 Δυο μέρες
 Περισσότερο από 3 ημέρες
20. Η χρηματική επιβάρυνση αυτής της υπηρεσία θα δεχόσασταν να είναι ανάλογη:
 Με την αξία της παραγγελίας (ίδιες τιμές με το κατάστημα)
 Με την αξία της παραγγελίας συν ένα σταθερό κόστος μεταφοράς
 Με τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας (όσο γρηγορότερα τόσο πιο ακριβά)
 Με το βάρος της παραγγελίας (όσο ελαφρύτερα τόσο φθηνότερα)
21. Αν επιλέγατε μια τέτοια υπηρεσία θα προτιμούσατε:
 Κάθε φορά να χρεώνεστε κάποιο χρηματικό τίμημα, ανάλογα με την αγορά.
 να είστε μέλος με μηνιαία συνδρομή;
 να είστε μέλος με ετήσια συνδρομή;
22. Αν επιλέγατε μια τέτοια υπηρεσία, θα θέλατε ενημέρωση για νέα προϊόντα;
 Ναι, κυρίως για τις προσφορές.
 Ναι, για την ποικιλία των προϊόντων
 Όχι, δεν με αφορά.
 Άλλο………………………………………………………………….
Ερωτήσεις που αφορούν στην άποψη σας για τις αγορές προϊόντων Super Market μέσω
διαδικτύου (Internet)
23. Η ιδέα να χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα για να αγοράζω προϊόντα Super Market μου φαίνεται πολύ
ελκυστική.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

24. Μου αρέσει η ιδέα να αγοράζω προϊόντα Super Market μέσω μιας ιστοσελίδας .
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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2

3

4

86

5

6

7

25. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τις επόμενες ημέρες, προϊόντα Super Market μέσω μιας
ιστοσελίδας.

Καθόλου Πιθανό
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Πάρα πολύ πιθανό

26. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε τους επόμενους μήνες, προϊόντα Super Market, μέσω μιας
ιστοσελίδας.

Καθόλου Πιθανό
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Πάρα πολύ πιθανό

Ερωτήσεις που αφορούν στην άποψή σας για τις αγορές προϊόντων στο Super Market
27. Οι αγορές στο Super Market αποτελούν πραγματική χαρά.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ Απόλυτα

28. Συνεχίζω να πηγαίνω στο Super Market , όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί το θέλω.
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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29. Η επίσκεψη στο Super Market είναι πραγματικά σαν απόδραση.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ Απόλυτα

7

30. Σε σχέση με άλλα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω, οι αγορές στο Super Market είναι
πραγματικά μια ευχάριστη διαδικασία.

Διαφωνώ Απόλυτα
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31. Απολαμβάνω να ανακαλύπτω συναρπαστικά νέα προϊόντα.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ Απόλυτα

Συμφωνώ Απόλυτα

32. Απολαμβάνω τη διαδικασία αγορών στο Super Market αυτή καθαυτή, όχι μόνο τα είδη τα οποία
τελικά αγοράζω.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

33. Περνάω καλά στο Super Market γιατί μπορώ να ενεργήσω με «αυθορμητισμό».
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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34. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Super Market , αισθάνομαι τον ενθουσιασμό της
«αναζήτησης / εξερεύνησης νέων πραγμάτων».
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Διαφωνώ Απόλυτα
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35. Ενώ ψωνίζω στο Super Market», μπορώ να ξεχάσω τα προβλήματά μου.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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36. Ενώ ψωνίζω στο Super Market, νιώθω μια αίσθηση περιπέτειας .
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ Απόλυτα

Συμφωνώ Απόλυτα

7


Συμφωνώ Απόλυτα

7

37. Οι αγορές στο Super Market, ΔΕΝ είναι μια πολύ ευχάριστη επιλογή για να αφιερώσω τον
προσωπικό μου χρόνο.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

38. Πραγματοποιώ μόνο τις προγραμματισμένες αγορές όταν πηγαίνω στο Super Market.
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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39. Κατά τη διάρκεια των αγορών μου στο Super Market , βρίσκω ακριβώς τα είδη που ψάχνω.
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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40. Απογοητεύομαι τις φορές που πρέπει να πάω σε άλλο κατάστημα για να ολοκληρώσω τις αγορές
μου.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

Ερωτήσεις που δείχνουν την επιθυμία σας για αλλαγή.
41. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω τα ίδια πράγματα με παλιά παρά να δοκιμάζω καινούρια και
διαφορετικά πράγματα.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

42. Μου αρέσει να δοκιμάζω νεοτερισμούς και να αλλάζω την καθημερινότητα μου.
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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43. Μου αρέσει μια δουλειά που μου προσφέρει αλλαγή, ποικιλία και ταξίδια ακόμα και αν
συμπεριλαμβάνει κάποιο κίνδυνο.

Διαφωνώ Απόλυτα
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Συμφωνώ Απόλυτα

44. Ψάχνω διαρκώς νέες ιδέες και εμπειρίες.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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45. Μου αρέσει να αλλάζω διαρκώς δραστηριότητες.
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ Απόλυτα

Συμφωνώ Απόλυτα

46. Όταν τα πράγματα γίνονται βαρετά, μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες και άγνωστες εμπειρίες.
Διαφωνώ Απόλυτα 





 Συμφωνώ Απόλυτα
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47. Προτιμώ μια ζωή με ρουτίνα από μια απρόβλεπτη και γεμάτη αλλαγές
Διαφωνώ Απόλυτα 
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Σας ευχαριστώ θερμά!
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Συμφωνώ Απόλυτα

