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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ έρνπλ 

αιιάμεη ζεκαληηθά, κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο λα θεξδίδνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν έδαθνο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δπν 

κνληέια είλαη ηθαλά λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ 

σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σν πξψην κνληέιν αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (γεληθή πξνδηάζεζε γηα αγνξέο πξντφλησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνζθνξέο, πξνδηάζεζε γηα αγνξά κε βάζε ηελ ηηκή, παξνξκεηηθή 

ζπκπεξηθνξά,  πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ ησλ ζνππεξκάξθεη,  

έμππλνο αγνξαζηήο θαη  απηναληίιεςε θαη πηζηφηεηα ησλ πξντφλησλ) θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σν 

δεχηεξν κνληέιν κειεηά ηε ζρέζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(θχιν, ειηθία, κεληαίν εηζφδεκα, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο) κε 

ηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.   

Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ ςπρνγξαθηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνηξάζηεθε ειεθηξνληθά. πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 200 έγθπξα 

εξσηεκαηνιφγηα. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε έιεγρν αμηνπηζηίαο, κε 

αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ, κε έιεγρν ANOVA θαζψο θαη κε Path Analysis.  

Έηζη, βξέζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδξά 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δμαίξεζε απνηειεί ν παξάγνληαο πηζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αθνχ 

πξνέθπςε φηη ππάξρεη αζζελήο ζρέζε κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ζεηηθήο ζηάζεο.  

Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, βξέζεθε φηη έρνπλ αζζελέο αληίθηππν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο 

κεηαβαιιφκελεο ζηάζεο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ άηνκα αλεμάξηεηνπ 

εηζνδήκαηνο, εθπαίδεπζεο ειηθίαο.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα 

ηνπο ιηαλνπσιεηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα πνπ παξέρνπλ. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Γεληθά εηζαγσγηθά 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο ην γεγνλφο, πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αιιάμεη νη αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Απηφ είλαη απφξξνηα δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

έρνπλ αιιάμεη άξδελ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα λνηθνθπξηά θαηαλαιψλνπλ αγαζά, 

αιιά θαη ζην είδνο θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ. Δμαηηίαο απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο, έρεη αλζίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ ρψξα καο, έλαο θιάδνο 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, απηφο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ν νπνίνο επηδηψθεη 

λα θαηαθηήζεη κεγάια κεξίδηα ζηελ αγνξά ηνπ ιηαλεκπνξίνπ.  

Οη πεξηζζφηεξνη κεγάινη ιηαλέκπνξνη, αληηιακβαλφκελνη εγθαίξσο ηελ αιιαγή ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, πνπ κέρξη πξφζθαηα 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ κεγάιν βαζκφ πίζηεο ζηα παξαδνζηαθά επψλπκα πξντφληα, 

πξνέβεζαλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη αιιαγέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξαθηηθήο έγηλαλ αληηιεπηέο θαη απνδεθηέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε εθηφμεπζε ησλ κεξηδίσλ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαη ε δηείζδπζε ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ ζην ιηαληθφ εκπφξην. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα παξνπζηαζηνχλ ζε πξψην ζηάδην ηα κεξίδηα ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε παγθφζκην αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη πσο ηα 

αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο ρψξεο. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε, ζηελ παξνχζα 

αλάιπζε, ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηα επξήκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα κειεηεζεί πσο δηακνξθψλεηαη ε ζηάζε ελφο κεξηδίνπ 

Διιήλσλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Δπίζεο ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ, δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ ζα αλαιπζνχλ ζε βάζνο είλαη ηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη  ζα εμεηαζηεί ζε ηη βαζκφ επεξεάδνπλ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πξηλ 

πξνβεί ζε κηα αγνξά. Δπηπιένλ, ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο παίδνπλ πνιχ 

κεγάιν ξφιν ζηελ επηξξνή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, φπσο 

ζα ζπδεηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα.  
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Σέινο, ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα αλαπηπρζνχλ νια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα 

αλαιπζνχλ εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ.   

1.2 Δπηζθόπεζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (Private Label Products/Brands), ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απνηεινχλ κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηα επψλπκα πξντφληα, θαη απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηαρχ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απηφ είλαη θαλεξφ θαη κε ηα 

λνχκεξα ηα νπνία ππνδειψλνπλ πσο ζην 90% ησλ πξντνληηθψλ θαηεγνξηψλ ππάξρεη 

παξνπζία ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηαιακβάλνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

23% (TNS 2009), αιιά ζε θάπνηεο ρψξεο κεκνλσκέλα ηα πνζνζηά είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα απφ ην κέζν φξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Nielsen, ζηε 

Γαιιία γηα παξάδεηγκα, αγγίδεη ην 34,1%, ζην 17,2% δηακνξθψλεηαη ζηελ Ηηαιία ελψ 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πνπ παξακέλεη κηα απφ ηηο ρψξεο φπνπ ε δηείζδπζε ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη ηζρπξή, ην κεξίδηφ ηνπο αγγίδεη ην 51,8% (Nielsen, 

2014). 

Δπηπξφζζεηα, ε αιιαγή απηή ζηα κεξίδηα αγνξάο είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο θάζε αγνξάο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Nielsen (2014), νη αγνξέο 

δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Οη 

αλαπηπγκέλεο αγνξέο απνηεινχληαη απφ ηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ 

Απζηξαιία, ελψ νη αλαπηπζζφκελεο απνηεινχληαη απφ ηε Νφηηα Ακεξηθή, ηελ Αζία, 

ηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. ηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο ην κεξίδην ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο βξίζθεηαη θνληά ζην 15% (ελψ ζηελ Δπξψπε είλαη ζην 

45%), ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο είλαη ζην 10%. Καη άιιν έλα 5%, ην νπνίν 

κνηξάδεηαη ζε αγνξέο θιεηδηά, κεηαμχ Κίλαο, Ηλδίαο θαη Βξαδηιίαο. ηελ εηθφλα 1.1 

παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα πνζνζηά πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πξντφληα ηδησηηηθήο 

εηηθέηαο ζηηο παξαπάλσ ρψξεο.   
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Εικόνα 1.1 Μερίδιο Χωρών Προΰόντων Ιδιωτικήσ Ετικέτασ (Nielsen, 2013) 

 

1.3 Δπηζθόπεζε ηεο Δπξσπατθήο Αγνξάο 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη πην 

δηαδεδνκέλα ζηηο Γπηηθέο αγνξέο. ε γεληθέο γξακκέο, γηα θάζε 3$ πνπ μνδεχνληαη ην 

1$ αθνξά αγνξά πξντφληνο ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ Διβεηία έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν θαηά 45%. Αθνινπζνχλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηζπαλία κε 41%. Σα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη αξθεηά πην πίζσ ζε κεξίδην αγνξάο ζηελ Αλαηνιηθή 

θαη Κεληξηθή Δπξψπε θαη κε αξθεηέο δηαθπκάλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Πνισλία έρεη 

ην πςειφ πνζνζηφ ηνπ 24% θαη αθνινπζεί ε Οπθξαλία κε ην εμαηξεηηθά ρακειφ 5%. 

Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη ην γεγνλφο πσο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

έρνπλ θαηαζηεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηηο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη απφςεηο γηα απηά 

είλαη ππέξ ηνπ δένληνο ζεηηθέο. Σν 70% ησλ επξσπαίσλ πηζηεχεη πσο ηα πξντφληα 
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ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη κηα θαιή ελαιιαθηηθή 

γηα λα ηα θαηαλαιψζεη θαη ην 69% ζεσξνχλ φηη 

πξνζδίδνπλ θαιή πνηφηεηα γηα ηελ ηηκή πνπ 

πσινχληαη.  

Σέινο θάησ απφ ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ, 

πηζηεχπεη πσο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

δελ είλαη αμηφπηζηα θαη πσο ε πνηφηεηα παίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ζ Δπξψπε παξέρεη έλα πνιχ ηζρπξφ κνληέιν 

γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο, ζην πσο απηνί κπνξνχλ 

επηηπρψο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ην ρηίζηκν ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.   

Σα θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξίνπ ησλ πεξηνρψλ 

έρνπλ επελδχζεη ζηε δηαρείξηζε 

δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηα πξντφληα ηνπο, 

φπσο θάλνπλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, ρηίδνληαο 

έηζη κηα ηζρπξή αμία θαη αλαγλψξηζε ηεο 

κάξθαο, παξέρνληαο ζηαζεξή αμία θαη πνηφηεηα 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε φια ηα επίπεδα 

ηηκψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο ε ζεκαζία  

ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνζθέξνπλ 

αληηκεησπίδνληαο ηηο αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπίζεο, ην κεξίδην ηνπ θαιαζηνχ ηνπ θαηαλαισηή θαη κάιηζηα ηνπ πην απαηηεηηθνχ 

θαηαλαισηή πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 50% πεξίπνπ, θαη νη 

πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο βξίζθνληαη ζε έλαλ θνξεζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε Διβεηία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρνπλ κεξίδην αγνξάο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πεξίπνπ 

ζην 45% ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα.  

χκθσλα κε ηνλ Jean – Jacques Vandenheede, δηεπζπληή ηεο δηνίθεζεο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ ηεο Nielsen (2014), «ηα πποφόνηα ιδιυηικήρ εηικέηαρ από ηη θύζη ηοςρ δεν 

έσοςν ηην δςναηόηηηα να εξελισθούν, ζε ανηίθεζη με ηα επώνςμα πποφόνηα ηα οποία έσοςν 

ηο ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα ηηρ ανάπηςξηρ». «Η δέζμεςζη ζηην καινοηομία, ζηιρ 

αναλύζειρ και ηο μάπκεηινγκ είναι αποηελεζμαηικέρ ζηπαηηγικέρ για ηη διαηήπηζη και ηην 

αύξηζη ηος μεπιδίος αγοπάρ. Οι επιθεηικέρ διαθημιζηικέρ ενέπγειερ, όπυρ ζςμβαίνει ζηην 

Εικόνα 1.2 Μερίδιο Προΰόντων 

Ιδιωτικήσ Ετικέτασ ςτην Ευρωπαΰκή 

Αγορά (Nielsen, 2013) 
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Αγγλία, μποπεί να βοηθήζει ζηην κάλςτη ηηρ ανάγκηρ για πποφόνηα ιδιυηικήρ εηικέηαρ, 

αλλά ηέηοια μέηπα πος ανηιδπούν ζηιρ ηιμέρ δεν είναι βιώζιμα μακποππόθεζμα».  

Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε ηηκή δελ παίδεη ην κνλαδηθφ ξφιν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά επηδξνχλ θαη νη γεληθφηεξνη ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα είλαη θάπνηεο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο φπνπ νη 

θαηαλαισηέο δελ πξνηίζεληαη λα αιιάμνπλ θαη λα πξνηηκήζνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. χκθσλα κε ηε Nielsen (2014), νη θαηεγνξίεο ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο 

είλαη δχν θαηεγνξίεο φπνπ νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ πξντφληα επψλπκα, κνινλφηη 

έρνπλ έλα πιενλέθηεκα ηηκήο ζην 40%. Ζ έξεπλα αλαθέξεη πσο αθφκε θαη ζε 

δχζθνινπο θαηξνχο νη θαηαλαισηέο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο πξνηίζεληαη 

λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ ην λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.    

1.4 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα εμεηαζηεί ν θιάδνο ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, είλαη ν νινέλα απμαλφκελνο ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπ, αιιά θαη ηνπ 

φιν θαη κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ πνπ απηά θαηαιακβάλνπλ ζηελ αγνξά. Δίλαη θαλεξφ πσο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο βξίζθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ελψ νη εηαηξίεο πνπ ηα παξάγνπλ είλαη 

πνιπάξηζκεο. Με πξσηνζηάηε ηελ Διβεηία θαη ην αζχιιεπην 45% κεξίδην αγνξάο ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (Nielsen, 2014), αξθεηέο ρψξεο εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο 

άξρηζαλ λα γλσξίδνπλ ηα πξντφληα απηά θαη λα ηα βάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ε αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

έρεη εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηα επψλπκα πξντφληα εκπνξηθψλ ζεκάησλ  ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ νη επψλπκνη θαηαζθεπαζηέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξηψλ – εγεηψλ ηνπ θιάδνπ, δελ κπνξνχλ λα ηα 

αγλνήζνπλ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην θαηλφκελν ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ (Nielsen, 2014). Οη 

εξεπλεηέο (Ailawadi et al., 2008, Rubio & Yagüe, 2009, Martos-Partal, 2012), κε ηηο 

δηάθνξεο κειέηεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη, πξνζπαζνχλ λα 

εμεξεπλήζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλεη ηνλ θφζκν λα θαηαλαιψζεη 

ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, αιιά θαη πσο κπνξνχλ απηφ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ νη 

εηαηξίεο νχησο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή 

έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα πξνζπαζήζεη λα αλαιχζεη ηνλ βαζκφ φπνπ νη 
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ςπρνγξαθηθνί θαη νη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη θαη κηα ηάζε πξνο ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ηνπο ζηελ αγνξά.  

1.5 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηή ηελ εξγαζία ζα κειεηεζεί ε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα 

ςπρνγξαθηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά νχησο ψζηε λα κπνξεί λα 

απνθξππηνγξαθεζεί ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, αιιά θαη λα βξεζεί ν βαζκφο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απηή ε αλάιπζε γηα 

ηελ ζπζρέηηζε απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ, αλαιχνληαη παξαθάησ.  

Αξρηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ απνηχρεη 

ζην λα εξεπλήζνπλ ηελ ζρέζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο αγνξαζηηθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

(Ailawadi et al., 2001, Baltas θαη Argouslidis, 2007, Ailawadi et al., 2008). Γεληθά, νη 

εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε πσο νη αγνξέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο αιιάδνπλ 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θχθινπ ηεο νηθνγέλεηαο ζην νπνίν βξίζθνληαη. Απηφ είλαη 

κηα κεηαβιεηή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηθψλ πνπ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. Οη δηαθνξέο απηέο ησλ 

αηφκσλ, είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ην κάξθεηηλγθ θαζψο ηνπο βνεζάεη λα δηακνξθψζνπλ 

ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο λα επεξεάζνπλ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ (Slama θαη Tashchian, 

1985). 

Γεχηεξνλ, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα ςπρνγξαθηθά θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηδξνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο (Hyman et al., 2010).  Καη ηέινο φιεο νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εζηηάδνπλ ζηελ Ακεξηθάληθε αγνξά αγλνψληαο ηελ 

χπαξμε αγνξψλ κε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ Διβεηία κε πνζνζηφ πεξίπνπ 45% (Nielsen, 2014), αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή αγνξά ηελ νπνία ζα κειεηήζεη ε παξνχζα εξγαζία. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, απφ ηελ επηξξνή ησλ 

ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ςπρνγξαθηθνί παξάγνληεο είλαη ε γενική 

διαππαγμαηεςηική ηάζη, η διαππαγμαηεςηική ηάζη με βάζη ηην ηιμή, η ππόθεζη αγοπάρ με 

βάζη ηην απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζηα πάθια, η παποπμηηική αγοπαζηική 



7 
 

ζςμπεπιθοπά, ο έξςπνορ αγοπαζηήρ – αςηοανηίλητη και η πιζηόηηηα πποφόνηορ. Αθφκε 

εμεηάδεηαη θαη ν βαζκφο δηακφξθσζεο ζηάζεο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπνπ απηά είλαη ην θύλο, η ηλικία, ηο μέγεθορ ηος μηνιαίος 

ειζοδήμαηορ, ηο  μοπθυηικό επίπεδο και ηο μέγεθορ ηος νοικοκςπιού.  

Πέξα απφ ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηνπλ θαη νξηζκέλνη 

ππνζθνπνί. Οη ππνζθνπνί απηνί ή ππνεξσηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη απνηεινχλ 

παξάγνληεο πεξαηηέξσ κειέηεο είλαη:  

 Με πνηφ ηξφπν επηιέγνπλ νη θαηαλαισηέο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνθεπρζεί κηα αγνξά πξντφληνο ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. 

 ε πνην βαζκφ επηδξά ζηνλ θαηαλαισηή ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξκάξθεη. 

 Με πνηνχο ηξφπνπ γίλνληαη πην ιεηηνπξγηθέο νη αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα 

θαηαζηήκαηα. 

Σα ππνεξσηήκαηα απηά ζα απαληεζνχλ ζην Κεθάιαην 5, ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. 

Δπίζεο νη ππνζέζεηο, πνπ ζα αλαθεξζνχλ, δνθηκάζηεθαλ ζε δείγκα Διιήλσλ 

θαηαλαισηψλ, θαη ην κνληέιν ησλ άκεζσλ επηδξάζεσλ ησλ ςπρνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο αιιά θαη ην κνληέιν ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζα εμεηαζηνχλ κε 

ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο (Reliability Analysis) θαη ηελ κέζνδν ηεο 

παιηλδξφκεζεο (Regression Analysis) ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS v.20. 

Γηα ηελ δηεπζέηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζεκάησλ κε ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα δηξεχλεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

αιιά θαη ηεο ζπλεηζθνξά ηνπο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξαθηηθφ θπξίσο 

ζην ιηαληθφ εκπφξην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρξήζηκε 

βνήζεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο κε βάζε ηα 

επξήκαηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο πνπ ηα ςπρνγξαθηθά θαη ηα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηε γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ 

πξηλ πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά. Αθφκα, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη δηάθνξεο ρξήζηκεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νχησο ψζηε λα πξνθχςεη αχμεζε ησλ 
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θεξδψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θαηαζηήκαηα ζνππεξκάξθεη ζα επσθειεζνχλ απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ θαζψο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ 

ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο καξθεηηλγθ πξνο ηελ πξνζέιθπζε φισλ ησλ 

εηδψλ ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα επηηχρνπλ πςειή θεξδνθνξία.       

1.6 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Αξρηθά, ζηα Κεθάιαηα 1 θαη 2 ηα νπνία απνηεινχλ ηελ Δηζαγσγή θαη ηελ 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αληίζηνηρα ηεο εξγαζίαο, θάλνπλ κηα εηζαγσγή θαη 

παξνπζηάζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελα 

θεθάιαηα.  

Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε επηξξνή ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Γεχηεξνλ, παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζηηζέκελε ρξεζηκφηεηα ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πσο 

απηή δηακνξθψλεη ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σξίηνλ, 

ζπκπιεξψλνληαη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γξαθηεί θαη εμέηαζαλ ηα 

ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Burton et al., 1998), ηελ 

παξνξκεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ έμππλν αγνξαζηή – απηναληίιεςε θαη ηελ 

πηζηφηεηα ζην πξντφλ-κάξθα (Ailawadi et al., 2001, Garretson et al., 2002). Σέηαξηνλ, 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απεηθφληζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

πξνβνιέο ησλ ζνχπεξκαξθεη, νη νπνίεο πξνβνιέο ζπλνδεχνληαη απφ δηάθνξεο 

πξνζθνξέο θαη βξίζθνληαη ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ ησλ ζνχπεξκαξθεη. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζε απηφ ην θαηλφκελν θαζψο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έρνπλ 

αξθεζηεί κφλν ζηηο πξνζθνξέο, ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπηψζεηο ζηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο γεληθά (Ailawadi et al., 2001, Garretson et al., 2002, DelVecchio, 

2005). 

ην Κεθάιαην 3 ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ζην Κεθάιαην 4 ζα δηαπηζησζεί αλ 

φλησο ηζρχνπλ, αλ φλησο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζε ηη βαζκφ. Σέινο, ζην 

Κεθάιαην 5 θαη αθφηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ κνληέισλ πξνο εμέηαζε, ζα 

γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα εξκελεπηνχλ ηπρφλ επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα 

κειινληηθή έξεπλα.   
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ε απηή ηελ εξγαζία ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ηη ζπκβαίλεη κε ηηο πξνβνιέο 

ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ θαηαθέξλνληαο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

αλαδήηεζεο πξντφλησλ, ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη πσο απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα δηάθνξα θαηαλαισηηθά πξνθίι. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

θαηαγξαθνχλ νη αλεξρφκελεο πξαθηηθέο πψιεζεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απεηθφληζε ησλ πξντφλησλ ζηηο πξνβνιέο ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ 

ησλ ζνχπεξκαξθεη.  

Αλάινγα κε ηα επξήκαηα νη ιηαλέκπνξνη κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηα 

ζπλδέζνπλ κε ηα ςπρνγξαθηθά θαη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

2.1 Δηζαγσγή  

Σν αθαδεκατθφ αιιά θαη ην επαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο είλαη πιένλ αξθεηά κεγάιν θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη ηελ 

επίδξαζε πνπ απηά έρνπλ ζηα κεξίδηα αγνξάο αλά ηνλ θφζκν. χκθσλα κε παιαηφηεξε 

έξεπλα ηεο Nielsen, ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη ζηελ ζέζε 6 απφ ηα 10 ζέκαηα 

πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη κειέηεο (Nielsen, 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ νχησο ψζηε λα εμεηαζηεί ε ζηάζε ηνπο γηα ηα επψλπκα 

πξντφληα αιιά θαη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπίζεο, είλαη θνηλφο ηφπνο ην 

γεγνλφο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πειαηνινγίνπ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

απνηέιεζε ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο γηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηα κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 

πην πάλσ.  

Αλαιπηηθφηεξα απφ ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα αληηθεηκεληθά ή αληηιεπηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ησλ 

επψλπκσλ νδεγνχλ ζε εηεξνγελείο πξνηηκήζεηο θαη πνζνζηά θαηαλάισζεο (Μπάιηαο 

θαη Αξγνπζιίδεο, 2007). Απηέο νη εηεξνγελείο πξνηηκήζεηο ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηηο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Δμαηηίαο ηεο 

απμαλφκελεο αλάγθεο θαη ζεκαληηθφηεηαο γηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην θαιάζη 

ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνηθηιίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ νη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο νκάδεο εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ή νκνηφηεηεο σο πξνο ηελ ζηάζε 

ηνπο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δάλ ην θάλνπλ, ηφηε νη ζηξαηεγηθέο 

ηνπνζέηεζεο, ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζηφρεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο θαη ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςηλ ηνπο ηηο 

νκάδεο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ην 

θάλνπλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη πξνβιεπφκελνη πξνυπνινγηζκνί πνπ 

δηαηίζεληαη γηα λα δηαηεξεζεί ε αχμεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ ηνπο 

εκπφξνπο θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ πξνο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (Kumar θαη Steenkamp, 2007).  
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Ζ δνκή ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην παξφλ θεθάιαην έρεη 

σο εμήο: Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ 

βάζε ηεο έξεπλαο θαζψο παξαηεξείηαη ε ζρέζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεζηηθψλ κε 

ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ε ζρέζε ησλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο, 

αλαιχνληαη νη ςπρνγξαθηθνί παξάγνληεο αηνκηθά θαη ζε θάζε ςπρνγξαθηθφ παξάγνληα 

αλαθέξεηαη θαη ε ππφζεζε πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο. Αθφκε, 

γίλεηαη ζαθήο ν ξφινο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ αλάιπζε 

θαζελφο απφ απηνχο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο θαη ηη έρεη 

κειεηεζεί κέρξη ηψξα.   

2.2 Δλλνηνινγηθό κνληέιν 

ην ζεκείν απηφ, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο , ζα γίλεη κηα 

παξνπζίαζε γηα ην κνληέιν πνπ ζα εμεηαζηεί αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ πξνο αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Σν κνληέιν πνπ ζα εμεηαζηεί 

πξνηείλεη πψο η γενική διαππαγμαηεςηική ηάζη, η διαππαγμαηεςηική ηάζη με βάζη ηην 

ηιμή, η ππόθεζη αγοπάρ με βάζη ηην απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζηα πάθια, η 

παποπμηηική αγοπαζηική ζςμπεπιθοπά, ο έξςπνορ αγοπαζηήρ – αςηοανηίλητη θαη η 

πιζηόηηηα ηος πποφόνηορ, επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο (Shukla, Paurav, Banerjee θαη Adidam, 2013). Δπίζεο ζα κεηξεζεί ε άκεζε 

ζρέζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Βέβαηα ην θιεηδί ηεο έξεπλαο είλαη λα 

δηαιεπθαλζεί ην πσο ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηδξνχλ ζηελ αγνξαζηηθή 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. ηελ εθηελή παξνχζα 

έξεπλα, ζα γίλεη ε ππφζεζε φηη ππάξρεη επζεία-άκεζε ζρέζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Βέβαηα φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη είλαη δηθνξνχκελα σο πξνο ηελ επζεία ζρέζε 

ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (Richardson et al., 1996, Ailawadi et al., 2001). 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη δχζθνιν λα βξεζεί πνηφ δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί 

λα επεξεάζεη θάπνην ςπρνγξαθηθφ θαη έηζη λα επεξεάζνπλ ζπλνιηθά ηελ ηάζε ηνπ 

ηειηθνχ θαηαλαισηή ψζηε λα πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Βέβαηα απηφ ην εξψηεκα ζα είλαη θαη ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί 

παξαθάησ ε παξνχζα εξγαζία, ψζηε λα βξεζεί απηή ε ζρέζε. 
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2.3 Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο  

Οη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά (Steenkamp θαη Dekimpe, 1997, Ailawadi θαη Harlam, 

2004, Ailwadi et al., 2008). Όζν ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απμάλνληαη ζην θαιάζη 

ηεο λνηθνθπξάο, ηφζν πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο θαη κάξθεηεξο πξνζπαζνχλ λα 

κειεηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ απηή ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνο απηά ηα πξντφληα. (Ailwadi et al., 2008, Rubio θαη Yagüe, 2009, Martos - Partal, 

2012). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη δνζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο ζην λα γίλεη γλσζηφ ην πξνθίι 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο νχησο ψζηε 

λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, εξεπλψληαο ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Απηά ππάξρνπλ ζε έξεπλεο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ επίγλσζε κεηαμχ ηιμήρ και αξίαρ 

πποφόνηορ (Burton et al., 1998, Batra and Sinha, 2000, Ailawadi et al., 2001), ζηελ 

ανηίλητη ηηρ ποιόηηηαρ (Hoch and Banerji, 1993, Richardson et al., 1996), ζηελ 

ΦΤΥΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 γεληθή πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο 

 πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο κε βάζε ηελ 

ηηκή 

 πξφζεζε αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθφληζε 

ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα 

 παξνξκεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 έμππλνο αγνξαζηήο – απηναληίιεςε 

 πηζηφηεηα πξντφληνο 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Δηζφδεκα 

 Μέγεζνο νηθνγέλεηαο 

ηάζε θαηαλαισηώλ 

απέλαληη ζηα 

πξντόληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο 

Διάγραμμα 2.1  Εννοιολογικό μοντέλο  

(Shukla, Paurav, Banerjee και Adidam. 2013) 
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πιζηόηηηα ηηρ μάπκαρ και ηος καηαζηήμαηορ (Burton et al., 1998, Areni et al., 1999, 

Ailawadi et al., 2008), ζηελ διαππαγμαηεςηική διαδικαζία (Burton et al., 1998, Ailawadi 

et al., 2001) θαη ζηελ διαδικαζία έπεςναρ κινδύνυν και πποφονηικήρ ανάμιξηρ (Batra and 

Sinha, 2000, Kwon et al., 2008).  

Βέβαηα, παξφιν πνπ ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε αξθεηέο έξεπλεο θαη γηα 

αξθεηνχο επηζηήκνλεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, αξθεηέο εηαηξίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, εζηηάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (McDonald and Dunbar, 1998). Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο κάλαηδεξ θαζψο είλαη απηά πνπ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηκεκαηνπνηήζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πην εχθνια ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεηαβιεηέο (Myers, 1967, 

Diamantopoulos et al., 2003). Παξφια απηά ππάξρεη κηα δηαθνξά ζηηο απφςεηο γηα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κεηαμχ ησλ κάλαηδεξ 

θαη ησλ αθαδεκατθψλ, θαζψο νη δεχηεξνη ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη αζαθήο ε αμία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο (Kalyanam θαη Putler, 1997).  

2.4 Ο ξόινο ησλ ςπρνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Όπσο αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ ζρέζε απηψλ ησλ ςπρνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (Richardson et al., 1996, Burton et al., 1998, Batra θαη Sinha, 2000, 

Ailawadi et al.,2001, 2008), έηζη θαη ζηελ εξγαζία απηή ζα εμεηαζηεί ε ζρέζε θαη ε 

επηξξνή ησλ έμη απηψλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Ζ γενική πποδιάθεζη για πποζθοπέρ, επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί γηαηί ζεσξείηαη 

φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε δηάθνξεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο πξντφλησλ (Burton et.al., 1998). Ζ ππόθεζη αγοπάρ με βάζη ηην ηιμή, 

επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί μερσξηζηά απφ ηελ γεληθή πξφζεζε αγνξάο θαζψο πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί ε απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Οη αλαιπηέο επίζεο έρνπλ δψζεη πνιχ 

κεγάιε έκθαζε πιένλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ξαθηψλ ησλ ζνππεξκάξθεη αιιά θαη ηελ 

απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζε ειδικέρ πποβολέρ πος βπίζκονηαι ζηο ηέλορ ηυν διαδπόμυν 

(end-of-aisle). Απηφ ην λέν είδνο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ έρεη βνεζήζεη ηδηαίηεξα 

απηνχο πνπ εηζέξρνληαη ζην ζνππεξκαξθεη θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε άλεζε κε ην ρξφλν, 
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νπφηε βιέπνληαο ηα πξντφληα ζε ηπρφλ πξνζθνξέο θαη φια καδί ζε κηα πξνβνιή δε ζα 

ζθεθηνχλ ηδηαίηεξα αλ ηα ρξεηάδνληαη κε απνηέιεζκα λα πξνβνχλ ζε κηα παξνξκεηηθή 

αγνξά κε απνηέιεζκα λα απμεζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο παποπμηηικήρ αγοπάρ (Inman et 

al., 2009). Θα εμεηαζηεί ινηπφλ θαη απηφο ν παξάγνληαο σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαη πσο αληηδξνχλ νη θαηαλαισηέο. Δπίζεο έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ην 

νπνίν ζα εμεηαζηεί πξνθχπηεη απφ ηελ νκνηφηεηα πνπ αξρίδνπλ λα έρνπλ ζηελ πνηφηεηα 

ηνπο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ηα εζληθά πξντφλ ηα θαη πσο επηδξνχλ ζηνλ 

έξςπνο αγοπαζηή θαη ζηελ αςηοανηίλητη πνπ έρεη γη απηά. Σέινο θάπνηνη εξεπλεηέο 

(Chan Choi θαη Coughlan, 2006) πηζηέπνπλ πσο αξρίδεη θαη παξαηεξείηαη κηα παξαθκή 

ηεο πηζηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα εζληθά – επψλπκα πξντφληα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζχκθσλα κε ηνπο Ailawadi et.al. (2006) θαη Kumar θαη Steenkamp (2007), 

ζεσξείηαη πσο είλαη πην εχθνιν λα αιιάμεη ε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηα επψλπκα. Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε πηζηφηεηα σο 

πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζηάζεο σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2.4.1  Γεληθή πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο  

χκθσλα κε ηνλ DenVecchio (2005), ε γεληθή πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο έρεη νξηζηεί 

σο «ε γεληθή ηάζε λα αληαπνθξηζεί θάπνηνο ζε κηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα, επεηδή 

εκπιέθεηαη ζηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία» (Lichtenstein, Netemeyer, & Burton, 1990, 

ζει. 55). Σν ζεκαληηθφ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ είλαη πσο ε πξνδηάζεζε απηή απνηειεί ηελ 

ςπρνινγηθή ηάζε γηα αγνξά θαη φρη ηελ αθξηβή αγνξά ησλ αγαζψλ ζε πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα. Δπηπιένλ, νη επηξξεπείο ζηηο ζπλαιιαγέο θαηαλαισηέο αληαπνθξίλνληαη ζηα 

νθέιε πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή, επεηδή έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπκθσλίαο θη φρη απιά 

λα πξνζθέξνπλ κηα ρακειφηεξε ηηκή. Έηζη, νη θαηαλαισηέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

πξνζθνξέο αμηνινγνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ζπλαιιαγήο θαη φρη ηελ πξνζθνξά εμαγνξάο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά κέζσ ζπκθσλίαο (δειαδή, αγνξάδνληαο ζε θάπνηα 

πξνζθνξά έρεη ςπρνινγηθά νθέιε αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 

(Lichtenstein, Netemeyer, θαη Burton, 1990; Ramaswamy θαη Srinivasan, 1998). 

Έρεη παξαηεξεζεί πσο ε αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο εθπηψζεηο αιιά θαη ζε 

δηάθνξεο άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ πξντφλησλ είλαη αζξφα θαη ην θάιεζκα  

νπνηαζδήπνηε κνξθήο έθπησζεο θάλεη ηνλ θαηαλαισηή λα αληηδξάζεη ζεηηθά. Δίλαη 

βέβαηα παξαδεθηφ πσο ππάξρνπλ θαη απηνί νη θαηαλαισηέο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη θαη 

ηφζν ή κε ηφζν ελζνπζηαζκφ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο.  
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Πξάγκαηη ην ελδηαθέξνλ ή απηή ε επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πξνζθνξέο, γλσζηή θαη 

σο, πξνδηάζεζε γηα αγνξά πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά, ζεσξείηαη σο έλαο 

απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ςπρνγξαθηθνχο παξάγνληεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ (Blattberg & Neslin, 1990). Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη έρνπλ δηεξεπλεζεί νη δηαθνξεηηθέο ςπρνγξαθηθέο εθθάλζεηο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηάζεο, έρνπλ απνδείμεη πσο νη θαηαλαισηέο πνπ είλαη πην επηξξεπείο ζηηο πξνζθνξέο 

ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ απφθηεζε ησλ νθειψλ 

απφ ηηο πξνζθνξέο ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ (Schindler, 1998), αιιά θαη λα 

εκπιαθνχλ ζηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ κε άιινπο θαηαλαισηέο (Ackerman θαη Perner, 

2004).  

Δμαηηίαο ηεο απμεηηθήο δήηεζεο θαη απνδνρήο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, νη ιηαλνπσιεηέο απμάλνπλ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο 

πξνβνιέο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απηέο νη ελέξγεηεο βνεζνχλ ζηε 

γεληθφηεξε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη πξνηίκεζεο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Έηζη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ην εμήο.  

Η1: Η γενική πποδιάθεζη για πποζθοπέρ έσει θεηική επιπποή ζηην ζηάζη ηυν 

καηαναλυηών ππορ ηα πποφόνηα ιδιυηικήρ εηικέηαρ. 

2.4.2  Πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο κε βάζε ηελ ηηκή  

Απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ησλ Price et al., (1988), Shimp θαη Kavas (1984) θαη 

Lichtenstein et al., (1995), έρεη γίλεη ζαθέο πσο αλάκεζα ζηε γεληθή πξνδηάζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη ζηηο ππφινηπεο κνξθέο 

δηαπξαγκάηεπζεο, θάπνηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή θαη θάπνηεο άιιεο φρη. Οη 

πξνζθνξέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνπλ θνππφληα, εθπηψζεηο ή 

εθπησηηθά θνππφληα.  

Σν βαζηθφ επηρείξεκα ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη 

ην γεγνλφο πσο νη θαηαλαισηέο αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

(Price et al., 1988 θαη DelVecchio, 2005), νη νπνίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή ή 

θαη φρη.  

Οη Burton et al. (1998), ζηελ έξεπλά ηνπο ζεσξνχλ φηη φινη νη ηχπνη δηαπξαγκάηεπζεο, 

είλαη πην άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο πξηλ πξνβνχλ ζε κηα αγνξά φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή. Παξφκνηα ζηνηρεία 
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ππνβιήζεθαλ επίζεο απφ ηνπο Lee θαη Ariely (2005), νη νπνίνη, ρξεζηκνπνηψληαο 

πεηξάκαηα, δηαπίζησζαλ φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ θνππνληψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ήηαλ 

ηφζν απνηειεζκαηηθφο ζην λα επεξεάζνπλ ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ λα μνδέςνπλ 

πεξηζζφηεξα. Έηζη ππνζέηνπκε ην παξαθάησ: 

Ζ2: Ζ πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο κε βάζε ηελ ηηκή έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2.4.3  Πξόζεζε αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθόληζε ησλ πξντόλησλ   

ζηα ξάθηα  

Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο φπνπ ζα θεξδίζνπλ θάπνην έπαζιν, 

θάπνην δψξν κε ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο θαη ηηο πξνβνιέο ησλ πξντφλησλ νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζνππεξκάξθεη 

(Blattberg and Neslin, 1990, Lichtenstein et al., 1995) . 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ ζπκθσληψλ, 

φζνλ αθνξά απηέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ, έρεη παξαηεξεζεί 

πσο έρεη απμεζεί ε κάρε γηα ηελ επηθπξηαξρία ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ ή ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ απεηθφληζε ηνπο ζηα ξάθηα. Οη πξνβνιέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ έρνπλ σθειήζεη σο επί ην πιείζηνλ ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.   

Έηζη, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ν αληίθηππνο ησλ πξνβνιψλ ζην ηέινο ησλ 

δηαδξφκσλ ησλ ζνχπεξκαξθεη πνπ επεξεάδεη ηηο πξνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη 

ζπάληα. Έηζη εμ αηηίαο απηνχ πξνηείλνπκε ην εμήο 

Ζ3: Ζ πξφζεζε αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθφληζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα έρεη ζεηηθή 

επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2.4.4  Παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, έμππλνο αγνξαζηήο θαη απην-

αληίιεςε.  

Οη παξνξκεηηθέο αγνξέο είλαη νη αγνξέο πνπ πξνβαίλεη έλαο θαηαλαισηήο ρσξίο λα ην 

ζθεθηεί θαη ρσξίο λα έρεη πξνγξακκαηίζεη κηα ηέηνηα αγνξά, παξά κφλν έρεη 

θαζνδεγεζεί απφ θάπνην εξέζηζκα (Baumeister, 2012). Βέβαηα έρεη αλαθεξζεί θαη ην 

γεγνλφο πσο φηαλ πξφθεηηαη λα πάξεη θάπνηα απφθαζε ν θαηαλαισηήο ηφηε ε 

παξνξκεηηθφηεηα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα.  
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ε πςειφηεξε θαηαλάισζε θαη ζηξνθή πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο νδεγεί ν 

αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ζηα επψλπκα πξντφληα, 

θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηηκή, ζηελ ζπζθεπαζία, ζηελ πνηφηεηα. Απηφ 

εληζρχεη ηελ πςειφηεξε παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.  

Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο νη έμππλνη αγνξαζηέο δελ επεξεάδνληαη απφ δηάθνξεο 

δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη πξνζθνξέο κε απνηέιεζκα λα κελ πξνβαίλνπλ ζε 

παξνξκεηηθέο αγνξέο. Ζ αληίιεςε ησλ έμππλσλ αγνξαζηψλ ηθαλνπνηεί ηνλ εγσηζκφ 

ηνπο θαη κάιηζηα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο πσο θάλνπλ ζπλερψο πνιχ θαιέο αγνξέο 

(Chandon et al., 2000). Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηαλαισηέο είλαη αξθεηά πξνζεθηηθνί θαη 

επηιεθηηθνί ζηηο αγνξέο ηνπο θαη δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο θαη 

κάιηζηα ζπγθξίλνπλ θαη ηα επψλπκα κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πξηλ θάλνπλ 

κηα αγνξά (Walker , 1991). Απφ ηα επξήκαηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, ν 

Garretson et al. (2002) πξνηείλεη πσο ζπγθξίλνληαο ηα επψλπκα πξντφληα κε ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, είλαη αξθεηά πηζαλφ νη θαηαλαισηέο απηνχ ηνπ είδνπο λα 

επηιέμνπλ ηα επψλπκα πξντφληα εμαηηίαο ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:  

Ζ4: Ζ παξνξκεηηθφηεηα έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ζ5: Ο έμππλνο αγνξαζηήο θαη ε απην-αληίιεςε έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2.4.5  Πηζηόηεηα πξντόληνο 

Ζ πηζηφηεηα ησλ πξντφλησλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα επηινγήο ελφο 

πξντφληνο. χκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο (Burton et al., 1998), είρε παξαηεξεζεί 

κηα ζηξνθή πξνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, αθήλνληαο 

πίζσ ηα παξαδνζηαθά επψλπκα πξντφληα. Καη απηφ δηφηη θαίλεηαη πσο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο πξνζθέξνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή πψιεζεο 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα επψλπκα θαηαλαισηηθά πξντφληα. Δπίζεο, έρεη πξνθχςεη πσο νη 

κέηξηνη ρξήζηεο-θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απνθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα θέξδε ζηνπο ιηαλέκπνξνπο απφ ηνπο ζπρλνχο ή ηνπο ιηγφηεξν ζπρλνχο 

θαηαλαισηέο (Ailawadi and Harlam, 2004), θαη επίζεο πσο ηα πςειά κεξίδηα ζηελ 

αγνξά απφ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

πηζηφηεηαο ζηα πξντφληα (Ailawadi et al., 2008). Έηζη, δηαηππψλεηαη ε εμήο ππφζεζε:  
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Ζ6: Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ ηα επψλπκα πξντφληα.  

2.5 Ο ξόινο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πσο ζην απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. ε γεληθέο γξακκέο ππάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ πηζηεχνπλ 

πσο επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη αλεπαίζζεηε (Frank θαη 

Boyd, 1965, Bettman, 1974) θαη άιινη φπσο ν Murphy (1978) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

πσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα λα εμεηαζηεί ε ηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Δζηηάδνληαο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θαίλεηαη πσο ζχκθσλα κε ηνλ Burt (2000), ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ έρνπλ θαη ηφζν ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

δηακφξθσζε ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπίζεο νη 

Μπάιηαο θαη Αξγνπζιίδεο (2007), επηζεκαίλνπλ πσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο κεληαίεο δαπάλεο, θχιν, ειηθία θαη κέγεζνο νηθνγέλεηαο δελ αζθνχλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζηάζεο γηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Έηζη ηα επξήκαηα ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο 

(Koschate-Fischer et al., 2014), θαη κάιηζηα εμαηηίαο ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ έρνπλ παξαηεξεζεί αιιαγέο απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ζε ηη βαζκφ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2.5.1  Φύιν  

πγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ εκπιέθνληαη πην πνιχ ζηελ 

αγνξαζηηθή δηαδηθαζία (Homburg θαη Giering, 2001, Μπάιηαο, 2003), θαη γηα ην ιφγν 

απηφ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο σο πξνο ηα πξντφληα θαη ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία 

έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ην γπλαηθείν θχιν.  χκθσλα κε ηνπο Sherman et al. 

(2001), νη γπλαίθεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζθνξέο, έρνπλ κηα 

αίζζεζε πεξηπέηεηαο αιιά θαη κεγαιχηεξε γλψζε ηεο αγνξάο απφ ηνπο άληξεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, αλακέλεηαη απφ ηηο γπλαίθεο λα είλαη πην επηξξεπείο ζηηο ζπλαιιαγέο, πην 

παξνξκεηηθέο θαη πην έμππλεο ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλ θαη νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε αγνξέο, νη 

άλδξεο πξνζπαζνχλ λα δαπαλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν, θαη επνκέλσο, αλακέλεηαη λα είλαη 
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πην επηξξεπείο ζηηο πξνβνιέο ησλ πξντφλησλ ζηα ζνππεξκάξθεη αιιά είλαη πην 

παξνξκεηηθνί. Σέινο νη γπλαίθεο πξαγκαηνπνηνχλ ελδειερή έξεπλα πξηλ πξνβνχλ ζε 

θάπνηα αγνξά αιιά είλαη ιηγφηεξν πηζηέο ζηηο κάξθεο. 

2.5.2  Ηιηθία 

Τπάξρεη ε πεπνίζεζε πσο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαηαλαισηέο αθνινπζνχλ κηα πην 

ζσζηή δηαδηθαζία επηινγήο αγαζψλ, απφ ηνπο λεφηεξνπο ειηθηαθά θαη απηφ δηφηη 

ζεσξείηαη πσο νη κεγαιχηεξνη έρνπλ αλαπηχμεη πην πνιχ ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία 

(Sherman et al., 2001) ελψ νη λεφηεξνη δελ ζηέθνληαη ζε ιεπηνκέξεηεο φηαλ πξφθεηηαη 

λα αγνξάζνπλ θάηη. Έηζη, αλακέλεηαη πσο νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο ζα είλαη 

ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε πξνζθνξέο θαη παξνξκεηηθνί ζε αγνξέο απφ ηνπο λεφηεξνπο. 

Δπίζεο είλαη θαλεξφ πσο νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο δελ πηέδνληαη απφ ρξφλν ή δελ 

ςάρλνπλ πνηθηιία φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε κηα αγνξά ζε αληίζεζε κε ηνπο 

λεφηεξνπο. Σέινο, ζεσξείηαη πσο νη λεφηεξνη θαηαλαισηέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο κάξθεο θαη ζηα επψλπκα πξντφληα ζε αληίζεζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο.  

2.5.3  Δθπαίδεπζε 

Οη Richardson et al. (1996) ζεσξνχλ πσο νη θαηαλαισηέο κε πςειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Βέβαηα ζε 

αληίζεζε κε απηνχο άιινη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο νη θαηαλαισηέο κε πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα επηιέμνπλ αλ ζα 

αγνξάζνπλ έλα επψλπκν πξντφλ ή έλα πξντφλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (Richardson et al., 

1996, Ailawadi et al., 2001).  Σέινο θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνη θαηαλαισηέο κπνξεί θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη απηφ δηφηη φζν πην κεγάιν εηζφδεκα ζεσξείηαη φηη έρεη 

θάπνηνο ηφζν πην αλψηεξε εθπαίδεπζε έρεη. Βέβαηα κεηά απφ απηφ αλακέλεηαη φηη νη 

πςειά ακεηβφκελνη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο, 

ηείλνπλ λα αγνξάζνπλ απφ πξνβνιέο ζηα θαηαζηήκαηα, είλαη ιηγφηεξν παξνξκεηηθνί, 

πην έμππλνη αγνξαζηέο θαη πεξηζζφηεξν πηζηνί ζηηο κάξθεο.  

2.5.4  Δηζόδεκα 

Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη θαηαλαισηέο κε πςειφηεξν εηζφδεκα παξνπζηάδνπλ 

ρακειφηεξε πξνηίκεζε γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Οη Frank θαη Boyd (1965), 

αλαθέξνπλ πσο νη ρακειφηεξα νηθνλνκηθά θαηαλαισηέο θαηαθεχγνπλ ζε πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο θαζψο είλαη θζελφηεξα θαη κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ. χκθσλα κε 
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ηα παξαπάλσ αλακέλεηαη πσο νη θαηαλαισηέο ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ έρνπλ 

κεγαιχηεξε ηάζε λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ςάρλνπλ ηηο πξνζθνξέο θαη λα θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο ησλ πξντφλησλ ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πςειψλ εηζνδεκάησλ. Ο 

Lee (2007), παξαηήξεζε πσο ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο ρακειψλ εηζνδεκάησλ, 

απηνί ησλ πςειψλ είλαη πην επηξξεπείο ζηελ επθνιία θαη κάιηζηα πεξλνχλ πην γξήγνξα 

ηα ζηάδηα ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα ηνπο εκπνδίδεη θάηη. Απηφ πνπ 

αλακέλεηαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πξνο 

ηηο πξνβνιέο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ε αχμεζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο ηνπο. Οη Hoch 

(1996), Sivakumar θαη Raj (1997) ζεσξνχλ πσο νη πςειά ακεηβφκελνη θαηαλαισηέο 

ηείλνπλ λα γίλνπλ πην πηζηνί ζηα πξντφληα απφ ηνπο ρακειά ακεηβφκελνπο. 

2.5.5  Μέγεζνο νηθνγέλεηαο 

χκθσλα κε ηνπο Frank θαη Boyd (1965), ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δίλαη θαλεξφ πσο φζα 

πεξηζζφηεξα κέιε έρεη κηα νηθνγέλεηα ηφζν πεξηζζφηεξεο αλάγθεο έρεη θαη ιηγφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ηηο θαιχςεη. Χο εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη πσο νη κεγάιεο 

νηθνγέλεηεο είλαη πην επηξξεπείο ζε πξνζθνξέο θαη πην επηιεθηηθνί ζηηο αγνξέο ηνπο ζε 

αληίζεζε κε νηθνγέλεηεο κε ιηγφηεξα κέιε θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο φηη είλαη πην έμππλνη αγνξαζηέο, ιηγφηεξν παξνξκεηηθνί ζηηο αγνξέο ηνπο θαη 

ιηγφηεξν πηζηνί κε ηα πξντφληα.  

2.6 ύλνςε  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε παξνπζηάδεη ην ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ είλαη κηα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηελ άκεζε-επζεία ζρέζε πνπ έρνπλ 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξτφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σν 

κνληέιν, πξνηείλεη πψο η γενική διαππαγμαηεςηική ηάζη, η διαππαγμαηεςηική ηάζη με 

βάζη ηην ηιμή, η ππόθεζη αγοπάρ με βάζη ηην απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζηα πάθια, η 

παποπμηηική αγοπαζηική ζςμπεπιθοπά, ο έξςπνορ αγοπαζηήρ – αςηοανηίλητη θαη η 

πιζηόηηηα ηος πποφόνηορ, επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο (Shukla, Paurav, Banerjee θαη Adidam, 2013).  

Δπίζεο ζα κεηξεζεί ε άκεζε ζρέζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπίζεο ζα κεηξεζεί 

ε άκεζε ζρέζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Βέβαηα ην θιεηδί ηεο έξεπλαο είλαη 
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λα δηαιεπθαλζεί ην πσο ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηδξνχλ ζηελ αγνξαζηηθή 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

Παξφιν πνπ ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε αξθεηέο έξεπλεο θαη γηα αξθεηνχο 

επηζηήκνλεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, αξθεηέο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, εζηηάδνπλ 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (McDonald and 

Dunbar, 1998). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε γενική πποδιάθεζη για πποζθοπέρ, επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί γηαηί 

ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε δηάθνξεο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξντφλησλ (Burton et.al., 1998). Ζ ππόθεζη αγοπάρ με βάζη ηην 

ηιμή, επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί μερσξηζηά απφ ηελ γεληθή πξφζεζε αγνξάο θαζψο πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηεί ε απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Οη αλαιπηέο επίζεο έρνπλ δψζεη πνιχ 

κεγάιε έκθαζε πιένλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ξαθηψλ ησλ ζνππεξκάξθεη αιιά θαη ηελ 

απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζε ειδικέρ πποβολέρ πος βπίζκονηαι ζηο ηέλορ ηυν διαδπόμυν 

(end-of-aisle). Απηφ ην λέν είδνο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ έρεη βνεζήζεη ηδηαίηεξα 

απηνχο πνπ εηζέξρνληαη ζην ζνππεξκαξθεη θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε άλεζε κε ην ρξφλν, 

νπφηε βιέπνληαο ηα πξντφληα ζε ηπρφλ πξνζθνξέο θαη φια καδί ζε κηα πξνβνιή δε ζα 

ζθεθηνχλ ηδηαίηεξα αλ ηα ρξεηάδνληαη κε απνηέιεζκα λα πξνβνχλ ζε κηα παξνξκεηηθή 

αγνξά κε απνηέιεζκα λα απμεζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο παποπμηηικήρ αγοπάρ (Inman et 

al., 2009). Θα εμεηαζηεί ινηπφλ θαη απηφο ν παξάγνληαο σο πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαη πσο αληηδξνχλ νη θαηαλαισηέο. Δπίζεο έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ην 

νπνίν ζα εμεηαζηεί πξνθχπηεη απφ ηελ νκνηφηεηα πνπ αξρίδνπλ λα έρνπλ ζηελ πνηφηεηα 

ηνπο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ηα εζληθά πξντφλ ηα θαη πσο επηδξνχλ ζηνλ 

έξςπνο αγοπαζηή θαη ζηελ αςηοανηίλητη πνπ έρεη γη απηά. Σέινο θάπνηνη εξεπλεηέο 

(Chan Choi θαη Coughlan, 2006) πηζηέπνπλ πσο αξρίδεη θαη παξαηεξείηαη κηα παξαθκή 

ηεο πηζηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα εζληθά – επψλπκα πξντφληα. 

Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πσο ζην απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ην κεληαίν εηζφδεκα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 

κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ-νηθνγέλεηαο. 
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3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1 Δλλνηνινγηθό κνληέιν 

Αξρηθά ζα αλαιπζεί ην Μνληέιν 1, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ ςπρνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπλνδεχνκελν απφ έμη παξάγνληεο-κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαίλνληαη 

ζην Γηάγξακκα 1. Απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη είηε ε άκεζε ζρέζε θαη ε επηξξνή πνπ 

έρνπλ ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  πξνο ηε δηακφξθσζε ζηάζεο (Μνληέιν 1) είηε 

ε άκεζε ζρέζε θαη ε επηξξνή θαη ησλ ςπρνγαθηθψλ αιιά θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα 

ηδσηηθήο εηηθέηαο (Μνληέιν 2).  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ησλ δχν κνληέισλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ αιιά θαη ε κειέηε ηεο επηξξνήο θαζελφο ςπρνγξαθηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

απφ θάζε έλα δεκνγξαθηθφ θαη πσο φια απηά καδί κπνξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Έηζη ε δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο ζα αλαιπζεί παξαθάησ σο εμήο, ζηην ανάπηςξη ηυν ςποθέζευν ηηρ 

έπεςναρ, ζηην ανάπηςξη ηος επυηημαηολογίος πος σπηζιμοποιήθηκε για ηην ζςλλογή ηυν 

δεδομένυν και ηέλορ ζηην ανάλςζη όλυν ηυν δεδομένυν πος ζςλλέσθηκαν από ηα 

επυηημαηολόγια. 

3.2 Αλάπηπμε ππνζέζεσλ έξεπλαο 

ε ζπλάξηεζε κε ηα ζεσξεηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί παξαπάλσ ζηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην 2, πξνθχπηνπλ νη 

ππνζέζεηο εξγαζίαο. Οη ππνζέζεηο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νχησο ψζηε λα αλαιπζεί 

ην κνληέιν πνπ ζα εμεγεί θαηά πφζν νη ςπρνγξαθηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Οη έμη ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο:  

Ζ1: Ζ γεληθή πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ζ2: Ζ πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο κε βάζε ηελ ηηκή έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ζ3: Ζ πξφζεζε αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθφληζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα έρεη ζεηηθή 

επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 
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Ζ4: Ζ παξνξκεηηθφηεηα έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ζ5: Ο έμππλνο αγνξαζηήο θαη ε απην-αληίιεςε έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ζ6: Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ ηα επψλπκα πξντφληα.  

3.3 Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ – κεηαβιεηώλ θαη επηινγή 

δείγκαηνο 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

δηαρσξίδεηαη ζε νθηψ ελφηεηεο. Ζ θάζε κηα ελφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα απφ ηα 

ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εμεηάδνληαη θαη ε ηειεπηαία ελφηεηα εμεηάδεη 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γλσζηφ ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.  

Οη εξσηήζεηο γηα ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ην κέγεζνο κέηξεζεο ηεο 

θιίκαθαο έγηλαλ κε βάζε έξεπλα ησλ (Shukla et al., 2013). Ζ πξψηε ελφηεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε γεληθή ηάζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο λα θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξεο 

πξνζθνξέο πξηλ πξνβνχλ ζε κηα αγνξά, εμεηάδεηαη κε ηξείο εξσηεζεηο (items). Ο 

δεχηεξνο παξάγνληαο, απηφο ηεο ηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πσο απηνί αληηδξνχλ ζε 

δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηηκή πξηλ θάλνπλ κηα αγνξά, εμεηάδεηαη επίζεο κε 

ηξία items. Ο ηξίηνο παξάγνληαο, ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ, εμεηάδεηαη κε πέληε 

items. Με ηέζζεξηο εξσηήζεηο εμεηάδεηαη ε παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, ελψ κε ηξείο εμεηάζηεθε ε κεηαβιεηή έμππλνο αγνξαζηήο θαη 

απηναληίιεςε. Όζνλ αθνξά ζηελ πηζηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηα πξντφληα, 

εμεηάζηεθε κε έμη εξσηήζεηο θαη ηέινο ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο κειεηήζεθε κε ηξία items. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε πσο ε θιίκαθα Likert, ήηαλ 7βάζκηα θαη δηέζεηε κηα αθφκε επηινγή γηα ηνλ 

εξσηψκελν, απηή ηνπ «Γελ γλσξίδσ».  

Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε γεληθή ηάζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο λα 

θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξεο πξνζθνξέο πξηλ πξνβνχλ ζε κηα αγνξά, ελψ ζηε δεχηεξε 

ελφηεηα βιέπνπκε ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη πσο απηνί αληηδξνχλ ζε δηάθνξεο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηηκή πξηλ θάλνπλ κηα αγνξά. Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη πσο αληηδξνχλ νη θαηαλαισηέο ζηελ φςε κηαο πξνβνιήο ζηα 
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θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη πσο δηακνξθψλεηαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ επφκελε ελφηεηα εμεηάδεη ηελ παξνξκεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ δπλεηηθψλ θαηαλαισηψλ ζηα ζνππεξκάξθεη θαη νη εξσηήζεηο ζα καο 

βνεζήζνπλ λα κάζνπκε πσο θηλνχληαη. Δπηπξφζζεηα, ε επφκελε ελφηεηα, εζηηάδεη ζην 

πσο ν έμππλνο αγνξαζηήο κε ηελ απην-αληίιεςε ηνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλάινγε 

ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, επίζεο αλαιχεηαη ζηελ έθηε ελφηεηα 

ε πηζηφηεηα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηελ γεληθή ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη πσο 

απηνί αληηδξνχλ ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαη νη εξσηήζεηο γηα ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ. Οη πεξηνξηζκνί ζηε κέηξεζε ηνπο έγηλε κε βάζε ηελ 

έξεπλα ησλ Koschate-Fischer et al. (2014). 

Σν εξσηεκαηνιφγην εμεηάζηεθε γηα θαηαιιειφηεηα ηνπ πξηλ δνζεί ζην θνηλφ, απφ κηα 

νκάδα πέληε αηφκσλ νη νπνίνη αλέπηπμαλ δηαθνξέο ή πξνβιήκαηα θαη ιάζε πνπ 

πηζαλφλ λα ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην νχησο ψζηε λα κελ γίλεη απηφ ζε φιν ην 

δείγκα θαη ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην θξίζεθε έηνηκν λα δνζεί πξνο ζπκπιήξσζε θαη θξίζεθε θαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο θαζψο δελ πξέπεη λα θνπξάζεη ηνλ 

εξσηψκελν.  

Ζ θιίκαθα ησλ εξσηήζεσλ είλαη επηαβάζκηα θιίκαθα Likert κε κηα αθφκε μερσξηζηή 

επηινγή, απηή ηνπ «Γε γλσξίδσ». Ζ θιίκαθα Likert είλαη ε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή 

θιίκαθα φηαλ πξφθεηηαη γηα έξεπλα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηιήςεσλ θαζψο θαη 

θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο πνιχ κεγάιν θαη ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ ζχληαμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο παίδεη 

θαη ην δείγκα ην νπνίν ζα επηιερζεί. Σν δείγκα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ γηα 

λα είλαη έγθπξν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. Αθφκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη 

πσο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

3.4 πιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην ηνπ έηνπο 2017, φπνπ 

εξσηήζεθαλ 200 άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην δείγκα ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ θαιχθζεθε απφ απαληήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ 

Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 58% ησλ εξσηεζέλησλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε κεέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ κέζσ ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ email αιιά ήηαλ αλαξηεκέλν θαη ζην δηαδίθηπν ζε κνξθή google 

form, θαη πξνσζήζεθε κέζσ ησλ Social Media. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απαληεζεί 

απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλζξψπσλ, δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

εηζνδεκάησλ. Ζ πξνψζεζε ηνπ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είρε ζθνπφ λα 

απαληεζεί θαη απφ άηνκα ηα νπνία δελ ήηαλ ζηα γεσγξαθηθά πιαίζηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο.   

ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ ζπκπιεξψζεθε ν απαηηνχκελνο αξηζκφο απαληήζεσλ γηα ην 

δείγκα ε θφξκα ηνπ Google ζηακάηεζε λα δέρεηαη απαληήζεηο θαη ηα δεδνκέλα 

θνξηψζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS v20.0. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ απφ ην SPSS πίλαθεο κέηξεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ θαηά πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε απψιεηα κέηξεζεο θάπνηαο κεηαβιεηήο  

φιν ην δείγκα. 

Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (Regression Factor Analysis) ε 

νπνία εμεηάδεη ηε ζρέζε κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλεμάξηεησλ. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο) ζηελ πεξίπησζε καο είλαη scale φπσο θαη νη αλεμάξηεηεο 

(ςπρνγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά). ηελ παξνχζα έξεπλα βέβαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αλάιπζε κνλνπαηηνχ (Path Analysis) γηα ηελ εχξεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ δπν κνληέισλ (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008), (ηψκθνο & Βαζηιαθνπνχινπ, 

2005). Σν πξψην κνληέιν αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαη ην δεχηεξν ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθσλ κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 
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4. Απνηειέζκαηα 

4.1 Δηζαγσγή  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, 

κε θχξην ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πσο απηνί δηακνξθψλνπλ ηε γλψκε γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Πην αλαιπηηθά ζα εμεηαζηεί ε δηάζεζε ηνπο γηα αγνξά ζε πξνζθνξέο, ε 

πξνδηάζεζε ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνζθνξέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή θαη πσο 

ηηο δηαπξαγκαηεχνληαη, ε παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαηά πφζν είλαη έμππλνη 

αγνξαζηέο, ζε ηη βαζκφ ηνπο επεξεάδνπλ νη πξνβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο θαη ηέινο αλάινγα κε ηελ πηζηφηεηα πνπ έρνπλ ζηα πξντφληα πσο 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή ζηάζε πξηλ πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά πξντφληνο ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.  

Δπίζεο,  αλαιχνληαο ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα παξνπζηαζηεί ην 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηιέγνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, αιιά θαη πσο 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

4.2 Πξνθίι ησλ  εξσηώκελσλ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  

Αξρηθά ην δείγκα είλαη 200 αηφκσλ. Πην αλαιπηηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ 

εξσηψκελσλ γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ εξσηψκελσλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε απηφ ηνπ Άλδξα θαη 

ηεο Γπλαίθαο, θαίλεηαη φηη ζην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 53% Γπλαίθεο θαη 47% 

Άλδξεο (Γηάγξακκα 1). 
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Διάγραμμα 4.1 Φύλο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνληαη νη 

ειηθηαθέο νκάδεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

είλαη πσο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 25-34 ζε πνζνζηφ 53% θαη απηφ δηφηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ θαιχθζεθε απφ θνηηεηέο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Διάγραμμα 4.2. Ηλικία 
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Σν επφκελν δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηήζεθε είλαη ην κέγεζνο ηνπ 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3, ην 52% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ην κεληαίν εηζφδεκα ηνπ είλαη κηθξφηεξν απφ €1,000, 

ελψ ην 33,5% έρεη εηζφδεκα απφ €1,001 - 1,999€. Σν 9,5% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ 

κεληαίν εηζφδεκα απφ €2,000 – €2,999 ελψ νη απνιαβέο ηνπ 5% θηάλνπλ ζε 

>€3,000. 

 

Διάγραμμα 4.3. Μηνιαίο Ειςόδημα 

 

 

Διάγραμμα 4.4. Εκπαίδευςη 
 

Ο επφκελνο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απάληεζεο απηήο ζχκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4, είλαη πσο ην 58% 

ηνπ δείγκαηνο είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο, ην 19,5% εξσηεζέληεο απφ 
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ΑΔΗ, ην 11% εξσηεζέληεο απφ ΣΔΗ, 5.5% απφθνηηνη Λπθείνπ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 3% εξσηεζέληεο απφ ΗΔΚ θαη 3% θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ.  

Σέινο εμεηάζηεθε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ εξσηψκελσλ ην νπνίν παίδεη θαη 

απηφ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δδψ ηα 

πνζνζηά δελ έρνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Αξρηθά, έλα 

κέινο ζηελ νηθνγέλεηα έρεη ην 22%, δχν κέιε ην 20%, 3 κέιε ην 14,5% αιιά ηέζζεξα 

κέιε ην 35,5% ελψ πέληε κέιε 5,5% θαη πεξηζζφηεξν απφ πέληε κέιε κφιηο ην 2,5%. 

 

 

Διάγραμμα 4.5 Μέγεθοσ οικογένειασ 

 

4.3 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ςπρνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα εηθφλα γηα ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα ζα κειεηεζεί ε αμηνπηζηία  ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθε ε κεηαβιεηήο α ηνπ 

Cronbach, ηεο Αλάιπζεο Παιηλδξφκεζεο, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο IBM 

SPSS v20.0. Ζ αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.1. 
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Πίνακας 4.1  Στοιχεία μέτρησης κλίμακας    

 Αμηνπηζηία  

ζηνηρείνπ 

Cronbach’s   α Cronbach’s α on 

standardized 

items 

Γεληθή Πξνδηάζεζε γηα Πξνζθνξέο  0,624 0,626 

Όηαλ αγνξάδσ επψλπκα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε έθπησζε, πέξα απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, αηζζάλνκαη θαη ραξνχκελνο. 

0,46   

Αηζζάλνκαη πσο θάλσ ηελ θαιχηεξε αγνξά φηαλ βξίζθσ έλα επψλπκν πξντφλ ζε 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα. 

0,50   

Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ έμππλν αγνξαζηή αλ αγνξάζσ ηα πξντφληα ζε εηδηθά ρακειή 

ηηκή. 

0,61   

    

Πξνδηάζεζε γηα Πξνζθνξέο κε βάζε ηελ Σηκή  0,658 0,666 

Δίλαη πην πηζαλφ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ ηδησηηθήο εηηθέηαο φηαλ βξίζθεηαη ζε έθπησζε 0,59   

Όηαλ αγνξάδσ έλα επψλπκν πξντφλ κε έθπησζε ζεσξψ πσο πέηπρα επθαηξία. 0,45   

Πξέπεη λα δνθηκάζεηο ην επψλπκν πξντφλ φηαλ είλαη ζε έθπησζε κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ. 0,50   

    

Πξόζεζε Αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθόληζε ησλ πξντόλησλ ζηα ξάθηα  0,687 0,688 

Δίλαη πην πηζαλφ λα αγνξάζσ θάπνην πξντφλ ην νπνίν είλαη ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ ζε 

κηα νιφθιεξε μερσξηζηή «πξνβνιή» 

0,68   

Σα πξντφληα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε νιφθιεξεο-μερσξηζηέο "πξνβνιέο" ζην ηέινο 

ησλ δηαδξφκσλ ησλ ζνχπεξκαξθεη, επηδξνχλ πην πνιχ ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο απ' φηη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ βξηζθφηαλ ζε έλα ξάθη καδί κε νκνεηδή πξντφληα. 

0,67   

Αηζζάλνκαη ππνρξέσζε λα αληαπνθξηζψ ζεηηθά ζηελ νιφθιεξε-μερσξηζηή πξνβνιή 

ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ θαη λα αγνξάζσ έλα πξντφλ. 

0,62   

Ζ αγνξά απφ κηα ηέηνηα νιφθιεξε-μερσξηζηή πξνβνιή ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ, κνπ 

δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο. 

0,59   

Τπάξρεη ε αίζζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ πξαγκαηνπνηψληαο αγνξά απφ κηα 

νιφθιεξε-μερσξηζηή πξνβνιή πξντφλησλ ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ. 

0,60   

    

Παξνξκεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά  0,726 0,723 

Πξψηα αγνξάδσ ην πξντφλ κνπ θαη κεηά αμηνινγψ ηελ πνηφηεηα ηνπ. 0,70   

Αγνξάδσ παξνξκεηηθά πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο φηαλ θάλσ κηα απξνγξακκάηηζηε 

αγνξά. 

0,69   

πρλά αγνξάδσ πξντφληα παξνξκεηηθά φηαλ βξίζθνκαη ζην θαηάζηεκα. 0,62   
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γηα θάζε έλα απφ ηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηα θαζνξίδνπλ εμεηάδνληαη παξαθάησ.  

Αξρηθά φζνλ αθνξά ζηελ γενική διαππαγμαηεςηική ηάζη για ηιρ πποζθοπέρ, θαίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα 2, πσο ε ηηκή ηνπ α ηνπ Cronbach γηα απηή ηελ θαηεγνξία ζπλνιηθά είλαη 

α=0,624. Απφ απηφ ζπκπεξαίλεηαη πσο έρεη κεζαία αμηνπηζηία θαζψο ζχκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία (Coakes θαη Steed, 1990) ζα έπξεπε ην α>0,7. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη 

εξεπλεηέο νη νπνίνη είλαη πην ειαζηηθνί ζηελ απνδνρή ηνπ δείθηε α Cronbach ν νπνίνο 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 0,7. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ εξεπλεηή θαη 

ζπγγξαθέα, είλαη ν DeVellis (1991), ν νπνίνο είλαη πην ειαζηηθφο θαη δέρεηαη ηνλ 

δείθηε Cronbach ζε επίπεδν α>0,6. Έηζη, ε έξεπλα κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε δεδνκέλν 

πσο ην ζπγθεθξηκέλν ςπρνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ έρεη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

αμηνπηζηία.   

Όηαλ πεγαίλσ γηα ςψληα, αγνξάδσ πξάγκαηα πνπ δελ είρα πξφζεζε λα αγνξάζσ. 0,64   

Απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ ιίζηα κνπ. 0,72   

    

Έμππλνο Αγνξαζηήο – Απηναληίιεςε  0,832 0,837 

Πξαγκαηνπνηψληαο έμππλεο αγνξέο ληψζσ θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ. 0,78   

Νηψζσ ληθεηήο φηαλ αγνξάδσ έμππλα. 0,76   

Όηαλ θάλσ ζνθέο-έμππλεο επηινγέο ληψζσ ραξά. 0,75   

    

Πηζηόηεηα   0,732 0,734 

Αγνξάδσ ηα ίδηα πξντφληα θάζε θνξά. 0,69   

Όηαλ επηιέμσ κηα θνξά έλα πξντφλ, ζε θάζε επφκελε αγνξά επηιέγσ ην ίδην. 0,68   

Δίκαη πξφζπκνο λα πξνζπαζήζσ λα βξσ ηελ αγαπεκέλε κνπ κάξθα. 0,70   

Αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ πνιιά παξφκνηα πξντφληα καδί ζα ςάμσ λα βξσ ηελ κάξθα πνπ 

ζπλεζίδσ λα ςσλίδσ. 

0,68   

Αλ κνπ αξέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα, πνιχ ζπάληα ζα ηελ αιιάμσ γηα λα δνθηκάζσ 

θάπνηα άιιε. 

0,67   

    

ηάζε ησλ θαηαλαισηώλ απέληαληη ζηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο  0,677 0,677 

Αγνξάδνληαο πξντφληα Η.Δ. ληψζσ ηδηαίηεξα ραξνχκελνο. 0,53   

Μνπ αξέζεη φηαλ ππάξρεη ην είδνο πξντφληνο πνπ ζέισ ζε πξντφλ Η.Δ. 0,62   

ε θάζε αγνξά πξντφληνο Η.Δ. ζεσξψ φηη θάλσ ζσζηή αγνξά. 0,60   
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ηε ζπλέρεηα ν επφκελνο πίλαθαο απφ ην Παξάξηεκα 2, ―Item Statistics‖, πεξηιακβάλεη 

ην κέζν φξν  (mean) θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (Std Deviation) γηα θάζε κηα απφ ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ππνθιίκαθαο. Με βάζε ινηπφλ ηνλ πίλαθα απηφ, ζα κπνξνχζε λα 

ζρνιηαζηεί ε πξφηαζε ή νη πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν (ή ιηγφηεξν), δειαδή λα εληνπίζνπλ εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνπο 

βνεζνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα ζηάζε πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο κέζσ ηεο 

γεληθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηάζεο γηα πξνζθνξέο.  

Απφ ηνλ ηξίην πίλαθα ―Item total Statistics‖ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε ―Corrected Item-Total Correlation‖, ε νπνία 

εξκελεχεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ – κεηαβιεηήο κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα 

ησλ ππνινίπσλ πξνηάζεσλ - κεηαβιεηψλ. Ζ ζπζρέηηζε έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ 

+0.372 (Q3) κέρξη +0,481 (Q1). Όιεο νη ηηκέο είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην πνπ 

έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή 

ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη κέηξηα πξνο πςειή.  

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 2, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Δάλ ε αθαίξεζε θάπνηαο πξφηαζεο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε (βειηίσζε) ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο, ηφηε ε πξφηαζε απηή 

ζα κπνξνχζε λα αθαηξεζεί, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζεσξεηηθνί ιφγνη δηαηήξεζεο ηεο. 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία ηηκή ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη 

λα βεηησζεί θαζψο γηα Q1= +0,46 γηα Q2= +0,50 θαη γηα Q3=+0,61 ελψ φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε κεηαβιεηή α=0,624, άξα φιεο νη πξνηάζεηο παξακέλνπλ 

ζηελ ππνθιίκαθα.   

Ζ επφκελε δηάζηαζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα εμεηαζηεί αθνξά 

ζηελ πποδιάθεζη για πποζθοπέρ με βάζη ηην ηιμή θαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 

4.1 ε ηηκή ηνπ α ηνπ Cronbach γηα απηή ηελ θαηεγνξία ζπλνιηθά είλαη α=0,658. Απφ 

απηφ ην απνηέιεζκα γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε θιίκαθα έρεη κεζαία πξνο πςειή 

αμηνπηζηία θαζψο είλαη θνληά ζην 0,70. 

ηνλ πίλαθα ―Item total Statistics‖ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 3, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηήιε ―Corrected Item-Total Correlation‖ πνπ καο ελδηαθέξεη, ε 

ζπζρέηηζε έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson θαη νη 

ηηκέο θπκαίλνληαη απφ +0.315 (Q6) κέρξη +0,458 (Q5). Όιεο νη ηηκέο είλαη πάλσ απφ ην 
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+0.30, έλα φξην πνπ έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε αθφκε κηα έλδεημε 

φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη κέηξηα πξνο πςειή.  

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 3, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαζψο Q4=0,595, Q5=0,453 θαη 

Q6=0,508 ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ηηκή ηνπ α=0,658, άξα φιεο νη 

πξνηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ ππνθιίκαθα. 

Ζ επφκελε δηάζηαζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα εμεηαζηεί αθνξά 

ζηελ ππόθεζη αγοπάρ με βάζη ηην απεικόνιζη ηυν πποφόνηυν ζηα πάθια, θαη φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.1 ε ηηκή ηνπ α ηνπ Cronbach γηα απηή ηελ θαηεγνξία 

ζπλνιηθά είλαη α=0,687. Καη εδψ θαίλεηαη πσο ππάξρεη κεζαία πξνο πςειή αμηνπηζηία 

θαζψο είλαη θνληά ζην 0,70. 

ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 4, ―Item total Statistics‖  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηήιε 

―Corrected Item-Total Correlation‖, ε ζπζρέηηζε έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη 

απφ +0.345 (Q7) κέρξη +0,534 (Q10). Όιεο νη ηηκέο είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην 

πνπ έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή 

ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή.  

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alpha If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 4, 

παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο δελ ππάξρεη 

βειηίσζε γηα ηελ αμηνπηζηία, θαζψο Q7=0.678, Q8=0.674, Q9=0.623, Q10=0.597 θαη 

Q11=0,601. Έηζη, κφλν λα ρεηξνηεξέςεη κπνξεί ε αμηνπηζηία κε ηελ αθαίξεζε θάπνηαο 

απφ ηηο κεηαβιεηέο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηνλ επφκελν ςπρνγξαθηθφ παξάγνληα, παποπμηηική ζςμπεπιθοπά, 

φπνπ ν δείθηεο α=0,726, θαη επνκέλσο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ππάξρεη πςειή 

αμηνπηζηία θαζψο ην α>0,7.  

ηνλ επφκελν πίλαθα, ―Item Total Statistics‖, ηνπ Παξαξηήκαηνο 5, νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,346 (Q16) κέρξη +0.623 (Q14). Καη εδψ φιεο νη ηηκέο 

είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην πνπ έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε 

αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. 
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Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 5, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαζψο Q12=0,696, Q13=0.694, 

Q14=0.622, Q15=0.644 θαη Q16=0,728 ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ηηκή ηνπ 

α=0,726, άξα φιεο νη πξνηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ ππνθιίκαθα. 

Ο παξάγνληαο εξςπνορ αγοπαζηήρ-αςηοανηίλητη, έρεη δείθηε αμηνπηζηίαο α=0,832, 

επνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξνπζηάδεη πςειή αμηνπηζηία, αθνχ  α>0,7.  

ηνλ επφκελν πίλαθα, ―Item Total Sttistics‖, ηνπ Παξαξηήκαηνο 6, νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,677 (Q17) κέρξη +0,711 (Q18). Καη εδψ φιεο νη ηηκέο 

είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην πνπ έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη 

αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. 

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 6, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαζψο Q17=0.785, Q18=0.761, 

Q19=0.756, ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ηηκή ηνπ α=0,832, άξα φιεο νη 

πξνηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ ππνθιίκαθα. 

Ο επφκελνο ςπρνγξαθηθφο παξάγνληαο ηνπ νπνίνπ ζα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία, 

παξνπζηάδεη έλαλ δείθηε αμηνπηζηίαο α=0,734, θαη θαηαιαβαίλνπκε πσο ππάξρεη πςειή 

αμηνπηζηία θαζψο ην α>0,7.  

ηνλ επφκελν πίλαθα, ―Item Total Sttistics‖, ηνπ Παξαξηήκαηνο 7, νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,462 (Q20) κέρξη +0,532 (Q24). Καη εδψ φιεο νη ηηκέο 

είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην πνπ έρεη ηεζεί εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη 

αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. 

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 7, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαζψο Q20=0.698, Q21=0.681, 

Q22=0.70, Q23=678 θαη Q24=0,670, ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ηηκή ηνπ 

α=0,732, άξα φιεο νη πξνηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ ππνθιίκαθα. 
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Σέινο φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, θαη εδψ ν δείθηεο ηνπ Cronbach παξνπζηάδεη πςειή 

αμηνπηζηία θαζψο α=0,778. 

ηνλ επφκελν πίλαθα, ―Item Total Sttistics‖, ηνπ Παξαξηήκαηνο 8, νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,462 (Q26) κέρξη +0,527 (Q27). Καη εδψ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο φιεο νη ηηκέο είλαη πάλσ απφ ην +0.30, έλα φξην πνπ έρεη ηεζεί 

εκπεηξηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε αθφκε κηα έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο 

ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. 

Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ―Cronbach’s Alph If Item Deletes‖ ζην Παξάξηεκα 8, 

δείρλεη γηα θάζε πξφηαζε, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach εάλ αθαηξεζεί ε 

πξφηαζε απηή. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο ζε θακία πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο δελ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαζψο Q25=0.527, Q26=0.462 θαη 

Q27=0.483, ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε ηηκή ηνπ α=0,778, άξα φιεο νη 

πξνηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ ππνθιίκαθα. 

4.4 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.4.1 Αλάιπζε Φπρνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Ζ αλάιπζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή r ηνπ Pearson, ηνπ R
2
  θαη ηνπ Beta. Σν 

Rsquare (R
2
), δειαδή ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ εξκελεχεηαη σο ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νιηζηηθνχ ζθάικαηνο ε νπνία επηηπγράλεηαη αλ ζηελ εθηίκεζε ησλ 

Yi ρξεζηκνπνηήζνπκε αληί γηα ηνλ Ȳ ηελ επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ Ŷi=b0+b1Xi 

(Εαραξνπνχινπ, 2008). 

Όζν πην θνληά ζηελ κνλάδα βξίζθεηαη ν ζπληειεζηήο R2, ηφζν πην κεγαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά ε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο. Δηδηθφηεξα αλ 

ππάξρεη ηέιεηα πξνζαξκνγή, δειαδή φια ηα ζεκεία ησλ δνδνκέλσλ βξίζθνληαη επάλσ 

ζηελ επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηφηε SSE=0 θαη R2=1.  

ην άιιν άθξν ηψξα, αλ ην R
2
=0, νπφηε ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ εθθπιίδεηαη 

ζε κηα επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα Υ ζην ζεκείν Τ=Ȳ. Σέινο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ζπκβεί ην γεγνλφο πσο ιφγσ ηεο ηπραηφηεηαο ησλ Τi αθφκε θαη φηαλ απνπζηάδεη ε 

γξακκηθή ζρέζε, πηζαλφηαηα ζα πάξνπκε κηα ηηκή R
2
 θνληά ζην κεδέλ αιιά φρη 

αθξηβψο κεδέλ.  
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ε γεληθέο γξακκέο, ζηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί ην Μνληέιν 1, δειαδή νη έμη δηαζηάζεηο 

ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πσο επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη δεχηεξνλ, ζχκθσλα κε ην 

Μνληέιν 2, πσο ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο 

ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

ην ζεκείν απηφ, ζα αλαιπζεί θαη ζα ζρεδηαζηεί ην Μνληέιν 1, ην νπνίν αθνξά ηελ 

ζρέζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

αλάιπζεο αμηνπηζηίαο, θαη αθνχ βξήθακε ηνπο βαζκνχο εμάξηεζεο ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο θάλνληαο ρξήζε ηεο αλάιπζεο κνλνπαηηνχ γηα λα δνχκε θαη ηηο αθξηβήο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  
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Αξρηθά, θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 4.2, δίλεηαη ε ζρέζε θάζε παξάγνληα 

κε ηελ ζπλνιηθή ηάζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ ζρέζε 

αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο κεηξηέηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. O 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r, παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο 1.  

Όηαλ πάξεη ηελ ηηκή -1, ηφηε ππάξρεη κηα ηέιεηα αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε. Όηαλ 

ην r, πάξεη ηελ ηηκή 0 ηφηε νη κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά αζπζρέηηζηεο, αιιά κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη φρη φκσο γξακκηθά. Όηαλ ν ζπληειεζηήο πάξεη ηελ ηηκή 1, ηφηε ππάξρεη κηα 

Πίνακασ 4.2 Συςχτίςεισ 

μεταβλητών 

DEAL PRONENESS PRICE 

DEALPRONENESS 

END-OF-AISLE IMPULSIVENESS SMART SHOPPER BRAND LOYALTY ATTITUDE 

DEAL PRONENESS 

Pearson  

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

 

200 

,477** 

 

,000 

200 

,260** 

 

,000 

200 

,016 

 

,824 

200 

,485** 

 

,000 

200 

,115 

 

,105 

200 

,246** 

 

,000 

200 

PRICE DEAL PRONE 

Pearson  

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

,477** 

,000 

 

200 

1 

 

 

200 

,294** 

,000 

 

200 

,030 

,673 

 

200 

,425** 

,000 

 

200 

,124 

,081 

 

200 

,286** 

,000 

 

200 

END-OF-AISLE 

Pearson Correlation ,260** ,294** 1 ,223** ,140* ,207** ,265** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,002 ,048 ,003 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

IMPULSIVENESS 

Pearson Correlation ,016 ,030 ,223** 1 ,058 ,046 ,166* 

Sig. (2-tailed) ,824 ,673 ,002  ,412 ,516 ,019 

N 200 200 200 200 200 200 200 

SMART SHOPPER 

Pearson Correlation ,485** ,425** ,140* ,058 1 ,024 ,278** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,048 ,412  ,738 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

BRAND LOYALTY 

Pearson Correlation ,115 ,124 ,207** ,046 ,024 1 ,002 

Sig. (2-tailed) ,105 ,081 ,003 ,516 ,738  ,978 

N 200 200 200 200 200 200 200 

ATTITUDE 

Pearson Correlation ,246** ,286** ,265** ,166* ,278** ,002 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,978 

N 200 200 200 200 200 200 200 
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ηέιεηα ζεηηθή  γξακκηθή ζπζρέηηζε. Δθηφο απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο ν ζπληειεζηήο παίξλεη 

θαη φιεο ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο. Αλ πάξεη ηηκή, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, απφ 0,8 θαη 

πάλσ, ηφηε ε γξακκηθή ζπζρέηηζε είλαη πνιχ ηζρπξή, αλ είλαη απφ 0,8 έσο 0,4, ε 

ζπζρέηηζε ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα. Σέινο αλ ε ηηκή ηνπ r είλαη κηθξφηεξε απφ 0,4 ε 

ζρέζε είλαη αζζελήο.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2, ε ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά r=0,246 κε ηε πξνδηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα αγνξά 

πξντφλησλ ζε πξνζθνξά (deal proneness) θαη ε ζρέζε απηή είλαη απφιπηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή Sig.=0.000. Δπνκέλσο, ε ππφζεζε Ζ1 γηα ηνλ παξάγνληα απηφ γίλεηαη 

απνδεθηή.  

Δπίζεο ζεηηθά ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνδηάζεζε γηα πξνζθνξέο κε βάζε ηελ ηηκή (price 

related deal proneness) r=0,286 φκσο θαη απηή ε ζρέζε είλαη αζζελήο αιιά είλαη 

απφιπηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή Sig.=0.000. Δπνκέλσο ε ππφζεζε Ζ2 γίλεηαη απνδεθηή. 

Έηζη, ηζρχεη φηη ε πξνδηάζεζε δεκηνπξγεί ζεηηθή ζηάζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο 

θάλεη λα αγνξάδνπλ πξντφληα πνπ είλαη ζε πξνζθνξέο. 

Ο επφκελνο παξάγνληαο, δειαδή απηφο ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ησλ 

δηαδξφκσλ ζηα ζνππεξκάξθεη (end-of-aisle), ζρεηίδεηαη επίζεο ζεηηθά αιιά αζζελψο κε 

ηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ  κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο λα είλαη 

r=0,265. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη απφιπηε ζεκαληηθφηεηα Sig.=0.000, κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη απνδεθηή θαη εδψ ε ππφζεζε Ζ3 γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ην γεγνλφο φηη απηφ δεκηνπξγεί 

ζεηηθή ζηάζε ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.   

Αξθεηά αζζελή ζπζρέηηζε έρεη ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ παξνξκεηηθή αγνξά 

(Impulsiveness) θαζψο r=0.166 κε Sig.=0.019. Άξα απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ4, 

δειαδή δελ ηζρχεη φηη νη παξνξκεηηθέο αγνξέο επλννχλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπνκέλσο, είλαη θάηη πνπ ηζρχεη ζην 

δείγκα θαη δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί.  

Θεηηθή αιιά αζζελήο είλαη θαη ε ζρέζε πξνο ηνλ έμππλν αγνξαζηή (Smart-shopper) 

θαζψο ν ζπληειεζηήο είλαη r=0.278, είλαη φκσο αξθεηά ζεκαληηθή, Sig.=0.000. Απφ 

απηά ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ε ζρέζε ηνπ 

παξάγνληα ηνπ έμππλνπ αγνξαζηή, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ππφζεζε Ζ5 γηα ηε ζεηηθή 

επηξξνή ηνπ έμππλνπ αγνξαζηή θαη ηεο απηναληίιεςεο απέλαληη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηάζεο ηνπ θαηαλαισηή ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο γίλεηαη απνδεθηή.  
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Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία κεηαβιεηή, ηελ πηζηφηεηα ηνπ πξντφληνο (brand 

loyalty), θαίλεηαη φηη ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάιε αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε θαζψο 

r=0,002 θαη δελ είλαη θαη θαζφινπ ζεκαληηθή θαζψο Sig.=0,978. Απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη ε αδπλακία γελίθεπζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε απφξξηςε ηεο ππφζεζεο Ζ6, 

θαζψο ε πηζηφηεηα ηνπ πξντφληνο δελ έρεη αξλεηηθή επηξξνή. 

Δδψ, ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε φηη ν θάζε παξάγνληαο δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα 

ηεο εληνιήο compute ηνπ SPSS κε ηε ζχλδεζε ησλ θάζε θνξά θαηάιιεισλ βαζκηθψλ 

κεηαβιεηψλ φπσο είραλ ζρεδηαζηεί ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζπλνιηθή ζηάζε ησλ 

εξσηεζέλησλ δεκηνπξγήζεθε πξνζζέηνληαο φινπο ηνπο παξάγνληεο φπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 2. 

Πίνακασ 4.3 Coefficients 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 6,002 1,479  4,057 ,000 

DEAL PRONENESS ,055 ,071 ,063 ,774 ,440 

PRICE DEAL 

PRONENESS 
,120 ,066 ,144 1,819 ,070 

END-OF-AISLE ,090 ,038 ,173 2,389 ,018 

IMPULSIVENESS ,051 ,030 ,116 1,711 ,089 

SMART SHOPPER ,127 ,063 ,157 2,006 ,046 

BRAND LOYALTY -,040 ,040 -,068 -1,005 ,316 

 

Πίνακασ 4.4 Συντελεςτέσ παλινδρόμηςησ 

 

 

 

 

 

 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,406
 
 ,165 ,139 2,31338 

1 
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Πίνακασ 4.5 ANOVA 

 

 

 

 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ζρεδηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κξίζηκνπ 

Μνλνπαηηνχ (Path Analysis). χκθσλα κε ηνπο Bryman & Cramer, (1990), ε αλάιπζε 

ηνπ κνλνπαηηνχ πεξηέρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε κηα 

εμαξηεκέλε. ηελ πεξίπησζε καο, ζηα ηεηξάγσλα ηα νπνία αιιεινεμαξηψληαη, 

απεηθνλίδνληαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, φπνπ είλαη νη έμη ππιψλεο ησλ 

ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζηελ 

εμαξηεκέλε, φπνπ είλαη ε δηακφξθσζε ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ε επίδξαζε απηή 

απεηθνλίδεηαη κε κνλφδξνκα βειάθηα. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ, 

απεηθνλίδνληαη κε ακθίδξνκα βέιε γηα λα ηνληζηεί ε αιιειεμαξηφκελε ζρέζε ηνπο.  

Εικόνα 4.1 Path Analysis  

 

  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 204,269 6 34,045 6,361 ,000
b
 

Residual 1032,886 193 5,352   

Total 1237,155 199    
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4.4.2 Αλάιπζε θνηλσληθν-δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Καη εδψ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα εξγαιεία θαη νη ίδηεο αλαιχζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ςπρνγξαθηθψλ παξαγφλησλ γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γειαδή ζα κειεηεζεί ε ζπζρέηηζε πνπ 

έρνπλ ην Φχιν, ε Ζιηθία, ην Δηζφδεκα, ε Δθπαίδεπζε θαη ην Μέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο 

κε ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.  

 

 

Πίνακασ 4.6 ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 36,507 5 7,301 1,180 ,321
b
 

Residual 1200,648 194 6,189   

Total 1237,155 199    

 

Πίνακασ 4.7 Συντελεςτέσ Παλινδρόμηςησ 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 4.8 

Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,223 1,015  13,023 ,000 

ΕΙΟΔΗΜΑ -,286 ,243 -,097 -1,174 ,242 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ -,192 ,127 -,112 -1,520 ,130 

ΗΛΙΚΙΑ ,028 ,216 ,010 ,129 ,897 

ΜΕΓΕΘΟ -,022 ,129 -,012 -,172 ,864 

ΦΤΛΟ ,217 ,357 ,044 ,608 ,544 

 

 

 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,172
a
 ,030 ,004 2,48775 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.9, πνπ αθνξά ζηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο 

ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη ζε φια ηα επίπεδα αζζελήο, εθηφο απφ ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ Μεγέζνπο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεο φπνπ ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Pearson r=0,003. Απηφ δείρλεη πσο κπνξεί λα είλαη γξακκηθά 

αζπζρέηηζηα αιιά κπνξεί λα είλαη ζπζρεηηζκέλα. Δπίζεο είλαη θαλεξφ πσο δελ είλαη 

θαζφινπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά είλαη πσο ππάξρεη 

κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα Δηζφδεκα κε ηνλ παξάγνληα Ζιηθία θαζψο 

Πίνακας 4.9 Συσχετίσεις 
μεταβλητών ΦΤΛΟ ΖΛΗΚΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΔΓΔΘΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΑΖ 

ΦΤΛΟ Pearson 

Correlation 

1 -0,132 -0,125 -0,044 0,034 0,059 

Sig. (2-tailed)  0,063 0,077 0,536 0,636 0,408 

N 200 200 200 200 200 200 

ΖΛΗΚΗΑ Pearson 

Correlation 

-0,132 1 0,454** 0,053 -0,057 -0,045 

Sig. (2-tailed) 0,063  0,000 0,453 0,424 0,531 

N 200 200 200 200 200 200 

ΔΗΟΓΖΜΑ Pearson 

Correlation 

-0,125 0,256** 1 0,256** -0,072 -0,125 

Sig. (2-tailed) 0,077 0,000  0,000 0,313 0,077 

N 200 200 200 200 200 200 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Pearson 

Correlation 

-0,044 0,053 0,256** 1 -0,070 -0,137 

Sig. (2-tailed) 0,536 0,453 0,000  0,327 0,053 

N 200 200 200 200 200 200 

ΜΔΓΔΘΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Pearson 

Correlation 

0,034 -0,057 -0,072 -0,070 1 0,003 

Sig. (2-tailed) 0,636 0,424 0,313 0,327  0,962 

N 200 200 200 200 200 200 

ΣΑΖ Pearson 

Correlation 

0,059 -0,045 -0,125 -0,137 0,003 1 

Sig. (2-tailed) 0,408 0,531 0,077 0,053 0,962  

N 200 200 200 200 200 200 
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(r=0,454, df=5, p<0,001) θαη κάιηζηα είλαη θαη αξθεηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ 

απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε ζην γεγνλφο πσο νη κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

έρνπλ θαη ζρεηηθά κηθξφηεξν κηζζφ. Δλψ φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν απμάλεηαη θαη ε 

κηζζνινγηθή θιίκαθα.  

Ζ ίδηα ζρέζε, ζεηηθή αιιά αζζελήο είλαη θαη ε ζρέζε κεηαμχ Δηζνδήκαηνο θαη 

Δθπαίδεπζεο (r=0,256, df=5, p<0,001), φπνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαη αξθεηά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο ζεηηθήο απηήο ζρέζεο γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πσο φζν θαιχηεξν είλαη ην Δηζφδεκα ηφζν θαιχηεξν είλαη θαη ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ή θαη ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο.  

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ζα ζρεδηαζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ Κξίζηκνπ Μνλνπαηηνχ 

(Path Analysis). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε 

Γηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ε νπνία 

απεηθνλίδεηαη ζε ελα ηεηξάγσλν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ ζε πέληε ηεηξάγσλα, 

νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, Φχιν, Ζιηθία, Δηζφδεκα, Μέγεζνο νηθνγέλεηαο θαη Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο θαίλεηαη πσο αιιεινεμαξηψληαη θαη γηα ην ιφγν απηφ 

απεηθνλίδνληαη κε ακθίδξνκα βέιε. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ηεο εμαξηεκέλεο απεηθνλίδεηαη κε βέιε κνλήο θαηεχζπλζεο, επεηδή ζηελ παξνχζα 

εξγαζία απηή ε ζρέζε ζα εμεηαζηεί.   

 

Εικόνα 4.2 Path Analysis 
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5. πκπεξάζκαηα, ππνδείμεηο θαη ζπδήηεζε γηα κειινληηθή 

έξεπλα 

5.1 Γεληθά 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εχξεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα 

ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη 

ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη αλ ην θαηαθέξλνπλ. Δπίζεο, επηρεηξείηαη λα βξεζεί 

θαη θαηά πφζν ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηάζεο.  

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ χζηεξα απφ δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα δείγκα 200 αηφκσλ, θαη απφ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS v.20. Δπίζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο απηφ πνπ ζα δνχκε ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη πσο απηά ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα αιιά θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ πξάμε απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ είλαη θαη 

ν άκεζνο απνδέθηεο απηψλ.  

Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην Κεθάιαην 4 είλαη κηα απφδεημε ηεο 

εθαξκνγήο ή θαη φρη ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 3, 

θαζψο επίζεο θαη κηα ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ πνπ έρεη παξαηεζεί ζην 

Κεθάιαην 2, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε κίμε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε.  

5.2 πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο   

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

θαζψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρέηηζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Έηζη ζα παξαηεζεί θάζε 

ππνελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ 2 κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην ςπρνγξαθηθφ παξάγνληα, απηφλ ηεο πξνδηάζεζεο γηα αγνξά 

πξντφλησλ ζε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, έρεη δηαηππσζεί πσο 

πιένλ δελ ππάξρεη ε αλάκημε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ πξνο ηελ 

αγνξά πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, φπσο ππνζηήξηδαλ νη (Richardson et al., 1996) 

αιιά θαη ε έξεπλα ηεο (Nielsen, 2010). Αιιά ζηελ έξεπλα ησλ Shukla et al. (2013), 

παξαηεξήζεθε πσο πιένλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξνηηκψληαη απφ έλα επξχ 
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θάζκα θαηαλαισηψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα, κεηά απφ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη θαηαλαισηέο έρνπλ πιένλ 

ζρεκαηίζεη κηα ζεηηθή ζρέζε ζηελ δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο ηάζεο πξνο ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ςπρνγξαθηθφ παξάγνληα, δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, 

ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απεηθφληζεο ηνπο ζηα 

ξάθηα ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαζίζηαηαη 

νινέλα θαη πην ζεκαληηθή. Χζηφζν, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, ην θαηλφκελν απηφ έρεη 

ιάβεη ακειεηέα πξνζνρή. ε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ν Ailawadi et al., (2001), αλέθεξε 

πσο ε πνιχ θαιή απεηθφληζε ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξε 

ελαιιαγή ζηηο κάξθεο θάλνληαο ηνπο θαηαλαισηέο λα «δνθηκάζνπλ» αξθεηά πξντφληα. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε απηή θαζψο απφ ηα επξήκαηά ηεο 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα δπλαηή ζρέζε ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ζηελ 

δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, θαη 

φηη ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο έλαληη ησλ ζεκάησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. 

 Ζ ρξήζε νζνλψλ νξνθήο ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ πνπ πξνβάινπλ ηα πξνσζεηηθά 

πξντφληα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά, ην κεησκέλν θφζηνο αλαδήηεζεο 

πξντφλησλ, ε πξνζπάζεηα, ν ρξφλνο θαη ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίλνπλ νη έκπνξνη ζε 

απηά ηα πξντφληα είλαη ηερληθέο πνπ απνδεηθλχνπλ πφζν ρξήζηκνο παξάγνληαο είλαη ε 

πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ ησλ ζνππεξκάξθεη. Με ηελ 

απμαλφκελε πνηφηεηα θαη ηελ ειθπζηηθή ζπζθεπαζία ηνπο ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξκάξθεη αιιά 

θαη ζε πξνβνιέο ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηηο ςπρνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ 

απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πξνζδηνξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξνβνιήο 

ησλ πξντφλησλ ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηαπίζησζε κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνξκεηηθφηεηαο 

θαη ηεο ζηάζεο έλαληη ησλ ζεκάησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο κεηαμχ ησλ λέσλ θαηαλαισηψλ 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ρακειφ εθπαίδεπζε. Σα επξήκαηα απηά 
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είλαη ζπλεπή κε άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε κε αλαλεσκέλν 

πιαίζην. Ο Wilska (2003) αλέθεξε κηα ζρέζε κεηαμχ παξνξκεηηθφηεηαο θαη 

θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ λέσλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Όζνλ 

αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο κε ρακειφ εηζφδεκα, ν Levy (1966) ηνπο βξήθε λα είλαη πην 

παξνξκεηηθνί. Απηφ αληαλαθιάηαη επίζεο ζηε ζεσξία ηεο ρξνληθήο έθπησζεο (Green et 

al., 1996), φπνπ νη θαηαλαισηέο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ρακειήο εθπαίδεπζεο 

απέδεημαλ κεγαιχηεξν βαζκφ ρξνληθήο έθπησζεο, ππνδειψλνληαο φηη παίξλνπλ πην 

παξνξκεηηθέο απνθάζεηο. Ζ παξνχζα κειέηε θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ Levy (1966). Απηφ κπνξεί λα είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο κεηά ην 2008, φπνπ νη θαηαλαισηέο κε πεξηνξηζκέλν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνχζα ππνθεηκεληθή αμία θαη φρη ζε 

κειινληηθά θέξδε. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξέζεθε φηη ε ζρέζε ηεο 

παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη αζζελήο θαη άξα ζεσξήζεθε φηη δελ ηζρχεη ε ππφζεζε 

γηα ηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο θαη επίζεο φηη δε ζα ιεθζεί ππφςε καο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ (Burton, 1998), νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

έμππλνπο αγνξαζηέο θαη ζα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα απηά ςάρλνληαο ηα θαη φρη 

παξνξκεηηθά. ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε πσο ε ζρέζε ηνπ έμππλνπ 

αγνξαζηή θαη ηεο απηναληίιεςεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

θαζνξίδεη ηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε πσο ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ έμππλνπ αγνξαζηή θαη ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεο είλαη ζεηηθή θαη αξθεηά 

ζεκαληηθή.  

Δλ ζπλερεία κπνξεί βεβαηφηεηα λα εηπσζεί πσο νη θαηαλαισηέο πνπ ζεσξνχληαη 

έμππλνη αγνξαζηέο, είλαη πηζαλφηεξν λα αλαδεηήζνπλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

αθφκα θαη φηαλ απηά είλαη ιηγφηεξν δηαθξηηά θαζψο κπνξεί λα απαηηεζεί πξνζπάζεηα 

εχξεζεο ηνπο ζην θαηάζηεκα. Δπνκέλσο, εδψ κπνξεί ηα επψλπκα πξντφληα λα 

θεξδίζνπλ έδαθνο θαζψο θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξκάξθεη.  

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνξκεηηθήο αγνξάο 

θαη ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε παξάγνληεο εηζνδήκαηνο, 

θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε γεληθέο γξακκέο ηα λνηθνθπξηά είλαη πην ζπληεξεηηθά 

ζηηο επηινγέο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα αγνξάζνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ αθήλνληαη ζε 

παξνξκεηηθέο αγνξέο. 
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 Σέινο απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθέξζεί γηα ηνλ ηειεπηαίν ςπρνγξαθηθφ παξάγνληα είλαη 

πσο ζε αληίζεζε κε ηελ βηβιηνγξαθία (Shukla et al., 2013), φπνπ εθεί ππνζηεξίδεηαη 

πσο ε πηζηφηεηα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ζηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαηαδεηθλχνπλ πσο ε 

πηζηφηεηα ησλ πξντφλησλ έρεη πνιχ αζζελή ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ. 

Δπνκέλσο ζεσξείηαη πσο ε πηζηφηεηα ησλ πξντφλησλ είλαη θάηη πνπ ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ εξεπλήζεθε δελ παίδεη θαλέλαλ ξφιν. Βέβαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πηζηφηεηαο πξντφληνο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δελ παξαζχξεηαη απφ ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο νχηε απφ ηηο πξνβνιέο ησλ πξντφλησλ.  

Σέινο δε ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε ηάζε πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (Richardson et al., 1996, Μπάιηαο, 2003, Μπάιηαο & 

Αξγνπζιίδεο, 2007). Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ έλα κε 

ζεκαληηθφ άκεζν απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, ν Ailawadi et al., (2001) παξαηήξεζε φηη ν 

αληίθηππνο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ δηνρεηεχεηαη κέζσ ησλ 

ςπρνγξαθηθψλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε επίζεο έλα πνιχ αζζελέο αληίθηππν ησλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθψλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα είλαη ε 

αληαλάθιαζε ηεο κεηαβαιιφκελεο ζηάζεο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ άηνκα 

αλεμάξηεηνπ εηζνδήκαηνο, εθπαίδεπζεο ειηθίαο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο ππνδείμεηο 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ππνδείμεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε. Αξρηθά, 

είλαη θαλεξφ πσο ππάξρεη κηα εμέιημε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη κηα 

κεηακφξθσζε πξνο ηε βειηίσζε ηνπο θαζψο θαίλεηαη πσο αιιάδνπλ θαη νη πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε θάηη πην πνηνηηθφ. Γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε λα εμειηρζνχλ θαη 

λα ιάβνπλ ππφςηλ ηνπο απηέο ηηο αιιαγέο θαη νη ιηαλνπσιεηέο.  

Σα επξήκαηά ηεο έξεπλαο δείρλνπλ κηα κε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

πξνδηάζεζεο γηα αγνξά πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά θαη ζηάζεο ησλ 
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θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ιηαλνπσιεηέο 

πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη λα απμεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο 

ηηκήο-πνηφηεηαο. Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο απηήο απφ ηνπο θαηαλαισηέο νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηελ επηηπρία ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη λα ζηεξηρηνχλ ζε απηή θαη 

φρη ζηελ ρακειή ηηκή κφλν, νχησο ψζηε λα δψζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ην 

πιενλέθηεκα λα επηιέγνπλ κέζα απφ πνηνηηθά επψλπκα πξντφληα θαη πνηνηηθά πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη θαη ην ζηήζηκν ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο φπνπ ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθε ε 

απμεκέλε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα απηνχ. Αλαθέξζεθε φηη κε ηελ πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ ζε νζφλεο ζηα ζνππεξκάξθεη θαη κε ηηο πξνβνιέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, έρεη παξαηεξεζεί κηα αχμεζε πξνηίκεζεο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα επψλπκα πξντφληα. Απηφ ην πιενλέθηεκα πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπζνχλ νη 

αξκφδηνη θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν έδαθνο νχησο ψζηε λα πξνηηκψληαη ζε 

πνζφηεηα θαη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Σέινο, φπσο έγηλε αλαθνξά θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο πηζηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

πσο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πηζηφηεηαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηήο εηηθέηαο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ θάπνηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο νχησο ψζηε λα 

πξνθαιέζνπλ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Οη θηλήζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ σο βάζε ηνπο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηηκήο-πνηφηεηαο  

θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ, ην ζηήζηκν κέζα ζηα 

θαηαζηήκαηα θαη φιν ην ζεηηθφ αληίθηππν πνπ απηά πξνζδίδνπλ ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

5.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έρνπλ δηαπηζησζεί θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, θαζψο ην 53% ηνπ δείγκαηνο 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 25 εηψλ θαη ε επφκελε ειηθηαθή νκάδα κε 

κεγάιν πνζνζηφ είλαη απηή απφ 25 κέρξη 34 εηψλ κε ζπκκεηνρή 23,5%. Ο ιφγνο είλαη 
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φηη νη εξσηψκελνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ θχθιν θαη θπξίσο απφ 

θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φπνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα.  

Γεχηεξνλ, έρεη παξαηεξεζεί κεγάιε ζπκκεηνρή ζε απαληήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

κεηξηνπαζείο θαη ζπληεξεηηθέο. Σέηνηεο απαληήζεηο είλαη απηέο πνπ δελ δειψλνπλ 

μεθάζαξα ηελ πξνηίκεζε φπσο γηα παξάδεηγκα ε απάληεζε «Οχηε δηαθσλψ νχηε 

ζπκθσλψ», κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα. 

Σειεπηαίν θαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε έξεπλα δηελεξγήζεθε θαηά ηνπο 

κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην κε απνηέιεζκα ηα επξήκαηα λα αθνξνχλ κφλν εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη κεηαβνιέο αληηιήςεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ή θαη ζε δηάθνξεο γεληθά ρξνληθέο 

πεξηφδνπο.  

5.5 Πξνηάζεηο γηα έξεπλα 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα κε απνηέιεζκα λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο κε ηελ ειπίδα φηη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα βξεζεί ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ή ζα ζπλερηζηεί ην έξγν. 

Αξρηθά, ζα κπνξνχζε λα δηελεξγεζεί κηα παξφκνηα έξεπλα ε νπνία λα εζηηάζεη ζε φιεο 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο κε πξφγξακκα, νχησο ψζηε νη απαληήζεηο λα είλαη πην μεθάζαξεο 

θαη λα είλαη πην εκθαλήο ε δηαθνξεηηθφηεηα αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα. Μηα 

ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη επηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ απφ γλσζηέο αιπζίδεο 

ζνππεξκάξθεη έηζη ψζηε λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλα ηα απνηειέζκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα. 

Γεχηεξνλ, ζα κπνξνχζε λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ε θιίκαθα Likert ζηηο 

απαληήζεηο θαη λα ππάξρεη ε επηινγή ησλ αλνηρηψλ απαληήζεσλ, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη 

γηα ηελ νκαιή εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σέινο, θάηη πνπ ζα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη έξεπλεο 

απφ πξνεγνχκελα ρξφληα θαη λα εξσηεζεί ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε ίδηα 

εξσηεκαηνιφγηα νχησο ψζηε λα θαλεί ε δηαθνξά ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ, γηα παξάδεηγκα γηα ηηο 

ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε βάζνο θάπνησλ εηψλ.  
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αγνξά απφ κηα 

νιφθιεξε-μερσξηζηή 

πξνβνιή πξντφλησλ 

ζην ηέινο ηνπ 

δηαδξφκνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 
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ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΛΗΓΟ 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΟΤΣΔ 
ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ  

 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 
ΛΗΓΟ 

ΤΜΦΧΝΧ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΔΝ 
ΓΝΧΡΗΕΧ 

Q12. Πξψηα 

αγνξάδσ ην πξντφλ 

κνπ θαη κεηά 

αμηνινγψ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q13. Αγνξάδσ 

παξνξκεηηθά 

πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο φηαλ θάλσ 

κηα 

απξνγξακκάηηζηε 

αγνξά. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q14. πρλά 

αγνξάδσ πξντφληα 

παξνξκεηηθά φηαλ 

βξίζθνκαη ζην 

θαηάζηεκα. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q15. Όηαλ 

πεγαίλσ γηα ςψληα, 

αγνξάδσ πξάγκαηα 

πνπ δελ είρα 

πξφζεζε λα 

αγνξάζσ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q16.  Απνθεχγσ 

λα αγνξάζσ 

πξντφληα πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηελ 

ιίζηα κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

ΔΞΤΠΝΟ 

ΑΓΟΡΑΣΗ - 

ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΦΗ 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΛΗΓΟ 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΟΤΣΔ  

 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΛΗΓΟ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

Q17. 
Πξαγκαηνπνηψληαο 

έμππλεο αγνξέο 

ληψζσ θαιά κε ηνλ 

εαπηφ κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q18. Νηψζσ 

ληθεηήο φηαλ 

αγνξάδσ έμππλα 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q19. Όηαλ θάλσ 

ζνθέο-έμππλεο 

επηινγέο ληψζσ 

ραξά. 

1 2 3 4 5 6 7 0 
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BRAND LOYALTY 

 
ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΛΗΓΟ 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΟΤΣΔ 
ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ  

 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 
ΛΗΓΟ 

ΤΜΦΧΝΧ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΔΝ 
ΓΝΧΡΗΕΧ 

Q20. Αγνξάδσ ηα 

ίδηα πξντφληα θάζε 

θνξά. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q21. Όηαλ 

επηιέμσ κηα θνξά 

έλα πξντφλ, ζε θάζε 

επφκελε αγνξά 

επηιέγσ ην ίδην. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q22. Δίκαη 

πξφζπκνο λα 

πξνζπαζήζσ λα 

βξσ ηελ αγαπεκέλε 

κνπ κάξθα. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q23. Αθφκε θαη 

αλ ππάξρνπλ πνιιά 

παξφκνηα πξντφληα 

καδί ζα ςάμσ λα 

βξσ ηελ κάξθα πνπ 

ζπλεζίδσ λα 

ςσλίδσ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q24.  Αλ κνπ 

αξέζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε 

κάξθα, πνιχ 

ζπάληα ζα ηελ 

αιιάμσ γηα λα 

δνθηκάζσ θάπνηα 

άιιε. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

ΣΑΗ ΣΧΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ 

ΔΣΙΚΔΣΑ 

 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΛΗΓΟ 

ΓΗΑΦΧΝΧ ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 
ΟΤΣΔ  

 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΛΗΓΟ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΔΝ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

Q25. 
Αγνξάδνληαο 

πξντφληα Η.Δ. 

ληψζσ ηδηαίηεξα 

ραξνχκελνο. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q26. Μνπ αξέζεη 

φηαλ ππάξρεη ην 

είδνο πξντφληνο 

πνπ ζέισ ζε πξντφλ 

Η.Δ. 

1 2 3 4 5 6 7 0 

Q27. ε θάζε 

αγνξά πξντφληνο 

Η.Δ. ζεσξψ φηη 

θάλσ ζσζηή 

αγνξά. 

1 2 3 4 5 6 7 0 
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Q28. ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ  

Q29. ΖΛΗΚΗΑ <25 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 

Q30. ΔΗΟΓΖΜΑ <1000 1001-1999 2000-2999 >3000 

Q31. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟΦΟΗΣΟ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΔΗ ΣΔΗ ΗΔΚ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

Q32. ΜΔΓΔΘΟ  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

1 2 3 4 5 >5 
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Παξάξηεκα 2. Γεληθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηάζε γηα πξνζθνξέο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 10,83 4,353 ,481 ,238 ,461 

Q2 11,12 4,136 ,449 ,219 ,500 

Q3 11,06 4,519 ,372 ,140 ,609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,624 ,626 3 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q1 5,68 1,203 200 

Q2 5,39 1,302 200 

Q3 5,45 1,287 200 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excluded
a
 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q1 Q2 Q3 

Q1 1,000 ,440 ,334 

Q2 ,440 1,000 ,299 

Q3 ,334 ,299 1,000 
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Παξάξηεκα 3. Γηαπξαγκαηεπηηθή ηάζε κε βάζε ηελ ηηκή 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excluded
a
 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,658 ,667 3 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q4 4,90 1,349 200 

Q5 5,49 1,240 200 

Q6 4,39 1,680 200 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q4 Q5 Q6 

Q4 1,000 ,283 ,248 

Q5 ,283 1,000 ,344 

Q6 ,248 ,344 1,000 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q4 10,88 5,795 ,397 ,142 ,595 

Q5 11,29 5,312 ,458 ,236 ,453 

Q6 10,39 3,968 ,315 ,226 ,508 
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Παξάξηεκα 4. Πξόζεζε αγνξάο κε βάζε ηελ απεηθόληζε ησλ 

πξντόλησλ ζηα ξάθηα 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excludeda 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,687 ,688 5 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q7 3,78 1,457 200 

Q8 4,72 1,425 200 

Q9 2,73 1,333 200 

Q10 3,05 1,374 200 

Q11 3,49 1,613 200 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

Q7 1,000 ,357 ,254 ,156 ,219 

Q8 ,357 1,000 ,185 ,223 ,230 

Q9 ,254 ,185 1,000 ,477 ,388 

Q10 ,156 ,223 ,477 1,000 ,569 

Q11 ,219 ,230 ,388 ,569 1,000 
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Παξάξηεκα 5. Παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q7 13,99 16,869 ,345 ,173 ,678 

Q8 13,05 16,968 ,350 ,162 ,674 

Q9 15,04 16,235 ,475 ,274 ,623 

Q10 14,72 15,461 ,534 ,407 ,597 

Q11 14,28 14,233 ,516 ,357 ,601 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excludeda 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,726 ,723 5 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q12 3,81 1,691 200 

Q13 3,75 1,603 200 

Q14 3,91 1,691 200 

Q15 4,39 1,680 200 

Q16 3,89 1,471 200 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q12 15,92 21,778 ,447 ,223 ,696 

Q13 15,99 22,316 ,449 ,253 ,694 

Q14 15,83 19,509 ,623 ,433 ,622 

Q15 15,35 20,229 ,571 ,395 ,644 

Q16 15,85 24,490 ,346 ,154 ,728 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Q12 1,000 ,403 ,363 ,323 ,191 

Q13 ,403 1,000 ,425 ,303 ,143 

Q14 ,363 ,425 1,000 ,590 ,319 

Q15 ,323 ,303 ,590 1,000 ,368 

Q16 ,191 ,143 ,319 ,368 1,000 
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Παξάξηεκα 6. Έμππλνο Αγνξαζηήο – Απηναληίιεςε 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excludeda 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q17 10,42 4,897 ,677 ,458 ,785 

Q18 10,91 3,885 ,711 ,508 ,761 

Q19 10,44 4,821 ,709 ,503 ,756 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,832 ,837 3 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q17 5,47 1,102 200 

Q18 4,98 1,335 200 

Q19 5,44 1,092 200 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q17 Q18 Q19 

Q17 1,000 ,619 ,614 

Q18 ,619 1,000 ,659 

Q19 ,614 ,659 1,000 



66 
 

Παξάξηεκα 7. Πηζηόηεηα Πξντόληνο 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excludeda 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,732 ,734 5 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q20 4,68 1,255 200 

Q21 4,29 1,313 200 

Q22 5,35 1,092 200 

Q23 5,21 1,095 200 

Q24 5,05 1,249 200 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 

Q20 1,000 ,526 ,181 ,260 ,336 

Q21 ,526 1,000 ,209 ,262 ,418 

Q22 ,181 ,209 1,000 ,603 ,368 

Q23 ,260 ,262 ,603 1,000 ,390 

Q24 ,336 ,418 ,368 ,390 1,000 
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Παξάξηεκα 8. Γηακόξθσζε ζηάζεο θαηαλαισηώλ γηα πξντόληα 

Ιδησηηθήο Δηηθέηαο 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 200 27,8 

Excludeda 519 72,2 

Total 719 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q20 19,89 11,917 ,462 ,302 ,698 

Q21 20,28 11,308 ,505 ,345 ,681 

Q22 19,22 12,755 ,454 ,385 ,700 

Q23 19,37 12,313 ,518 ,409 ,678 

Q24 19,53 11,437 ,532 ,289 ,670 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,778 ,777 3 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q25 3,84 1,102 200 

Q26 4,49 1,027 200 

Q27 4,00 1,068 200 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Q25 Q26 Q27 

Q25 1,000 ,422 ,448 

Q26 ,422 1,000 ,364 

Q27 ,448 ,364 1,000 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q25 8,48 2,995 ,527 ,278 ,534 

Q26 7,83 3,408 ,462 ,216 ,618 

Q27 8,32 3,224 ,483 ,238 ,592 
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ΤΕΛΟΣ 

 

 


