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ABSTRACT 

Purpose: The objective of this master thesis is to investigate the perceptions and 

attitudes of foreign consumers on Greek products on Social Media.  

Design/methodology/approach: Consumers behavior towards products was 

conceptualized in this paper as a combination of perceived quality regarding Country of 

Origin effect, Social Media through eWOM and Nation Branding. A questionnaire was 

created to study the abovementioned variables for the specific case of Greek products. 

Findings: Analysis of primary research has shown that the image of foreign 

consumers for Greece is positive. Following the positive attitude towards Greece, Greek 

products were also positively evaluated. As regards the influence of social media on 

consumers' perceptions of Greek products, research has shown that many foreign 

consumers do not follow Greek Brands on Social Networks and that a fairly large 

percentage of consumers are asking opinions of other people regarding different 

products in Social Media. 

Research limitations: An important direction for future research would be to 

examine the same subject with the same variables but with a bigger sample, because the 

research was about consumers all over the world. Another perception over this research 

would be to examine perceptions and attitudes of foreign consumers on different 

products categories. The results would be useful for many Greek export companies and 

Greek organizations promoting Greek products abroad. 

Practical implications: Marketing managers operating in the international context 

must identify the variables that effect perceptions and attitudes towards products and 

understand the importance of incorporating Nation Branding, Foreign Branding or 

Digital Marketing into their brand strategy. 

Originality/value: Even though there is an extent research on COO effect and the 

importance of Social Media regarding perceptions and attitudes toward products, there 

is little or none research regarding Greek products on Social Media. 

Keywords: Nation branding, COO, word of mouth, eWOM, Foreign branding, 

Greece, Greek products, attitudes, perceptions, Social Media 

Paper type: Research Paper  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

στάσεων των ξένων καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά προϊόντα στα κοινωνικά 

δίκτυα. 

Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση: Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι 

στα προϊόντα αναλύθηκε μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, με τη βοήθεια τριών 

μεταβλητών: της ποιότητας που αποδίδει ένας καταναλωτής σε ένα προϊόν λόγω της 

χώρας προέλευσης του, των κοινωνικών μέσων μέσω του ηλεκτρονικού WOM 

(eWOM) και της επωνυμίας των εθνών (Nation Branding). Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την μελέτη των προαναφερθέντων 

μεταβλητών για την ειδική περίπτωση των ελληνικών προϊόντων. 

Ευρήματα: Η ανάλυση της πρωτογενούς έρευνας έδειξε ότι η εικόνα που έχουν οι 

ξένοι καταναλωτές για την Ελλάδα είναι θετική. Σε συνέχεια της θετικής στάσης 

απέναντι στην Ελλάδα, θετικά́ αξιολογήθηκαν και τα ελληνικά́ προϊόντα. Όσον αφορά 

την επιρροή των κοινωνικών μέσων στις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι στα 

ελληνικά προϊόντα, η έρευνα έδειξε ότι πολλοί ξένοι καταναλωτές δεν ακολουθούν 

ελληνικά εμπορικά σήματα (Brands) στα κοινωνικά δίκτυα και ότι ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό των καταναλωτών, ζητά τη γνώμη άλλων αναφορικά με διάφορα προϊόντα στα 

κοινωνικά δίκτυα (Social Media). 

Περιορισμοί της έρευνας: Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα ήταν να εξεταστεί 

το ίδιο θέμα με τις ίδιες μεταβλητές αλλά με μεγαλύτερο δείγμα, διότι η έρευνα 

αφορούσε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Μια άλλη οπτική αυτής της έρευνας θα ήταν 

να ερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ξένων καταναλωτών σε διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων. Τα αποτελέσματα θα ήταν χρήσιμα για πολλές ελληνικές 

εξαγωγικές εταιρίες καθώς και οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση των 

ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. 

Πρακτική εφαρμογή: Τα στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ που δραστηριοποιούνται 

σε διεθνές επίπεδο πρέπει να προσδιορίσουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν την 

αντίληψη και τη στάση των ξένων καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα και να 

κατανοήσουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της έννοιας της επωνυμίας των εθνών 

(Nation Branding), της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) και του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ (Digital Marketing) στη στρατηγική προώθησης της μάρκας (Βrand). 
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Πρωτοτυπία / αξία: Παρόλο που υπάρχει μια εκτενής έρευνα σχετικά με την επίδραση 

της χώρας προέλευσης και τη σημασία των κοινωνικών δικτύων, σχετικά με τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις απέναντι στα προϊόντα, υπάρχει ελάχιστη ή καμία σχεδόν 

έρευνα αναφορικά με τα ελληνικά προϊόντα στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media). 

Λέξεις-κλειδιά: εθνική επωνυμία, ξένη επωνυμία, Μάρκετινγκ, χώρα προέλευσης, 

WOM, ηλεκτρονικό WOM, Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα, στάσεις, αντιλήψεις, 

κοινωνικά δίκτυα. 

Τύπος εργασίας: Ερευνητική εργασία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πληροφορίες για ένα προϊόν ή ένα εμπορικό σήμα μπορούν να αντλήσουν οι 

καταναλωτές από διάφορες πηγές. Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης των καταναλωτών 

αποτελούν η συσκευασία του προϊόντος, στην οποία αναγράφονται πολλές χρήσιμες 

πληροφορίες για το προϊόν, οι διαφημίσεις στα παραδοσιακά μέσα αλλά και στα 

κοινωνικά δίκτυα και οι απόψεις άλλων ανθρώπων για ένα προϊόν. Η πληροφόρηση 

αυτή οδηγεί στη δημιουργία στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στα προϊόντα, που με 

τη σειρά τους διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Έχουν μελετηθεί 

πολλοί παράγοντες οι οποίοι μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης, είτε μεμονωμένοι 

είτε σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις, όπως το 

φαινόμενο της χώρας προέλευσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Η επιρροή της χώρας 

προέλευσης για πολλά χρόνια έχει μελετηθεί και αναλυθεί από διάφορους επιστήμονες. 

Τα κοινωνικά δίκτυα ως σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας αποτελούν τη βάση για 

πολλές σύγχρονες μελέτες, οι οποίες προσπαθούν να αναδείξουν την σημασία που 

παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στην διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων των 

καταναλωτών. Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει σε αυτές τις δύο μεταβλητές, τη 

χώρα προέλευσης και συγκεκριμένα στο «Made in Greece» και στην επιρροή των 

κοινωνικών δικτύων, στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων μεταξύ των 

καταναλωτών. Η πρώτη εμπειρική μελέτη αναφορικά με την επιρροή της χώρας 

προέλευσης πραγματοποιήθηκε από τον Schooler (1965) και από τότε ακολούθησαν 

πολλοί επιστήμονες. Οι Peteson και Jolibert (1995) κατάφεραν να αναδείξουν τη 

σημασία της χώρας προέλευσης στην αξιολόγηση ενός προϊόντος.    

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει τις στάσεις 

και τις αντιλήψεις των ξένων καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά προϊόντα στα 

κοινωνικά δίκτυα. Επίσης γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η σημασία που 

διαδραματίζει τόσο η εικόνα της χώρας προέλευσης (country brand name και country of 

origin effect) όσο και τα κοινωνικά δίκτυα στην τελική απόφαση του καταναλωτή. 

Πολλές έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα καθώς 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του διεθνούς Μάρκετινγκ. Η συγκεκριμένη όμως 

εργασία θα εστιάσει στην περίπτωση της Ελλάδας και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη 

των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη σε ξένους καταναλωτές 

μέσω των κοινωνικών δικτύων (Social Media). Τέλος μέσω των αποτελεσμάτων της 

εμπειρικής έρευνας, η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει εγχειρίδιο για τους Έλληνες 
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εξαγωγείς, στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την εικόνα ενός προϊόντος ή ενός 

εμπορικού σήματος (brand) και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Για τη συγγραφή της 

παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε κυρίως ξενόγλωσση αρθρογραφία η οποία είναι 

περισσότερο εκτενής στο συγκεκριμένο θέμα από ότι η ελληνική. 

H συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 βασικά κεφάλαια. Το 

πρώτο κεφάλαιο με τίτλο επωνυμία του έθνους (Nation Branding) αποτελείται από 6 

ενότητες και αναλύει τις διαφορές του εμπορικού και του εθνικού (Νation) Βranding. 

Οι μελέτες περίπτωσης (case studies) που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο, βοηθούν να 

γίνει περισσότερο αντιληπτή η σημασία μιας οργανωμένης στρατηγικής Βranding, για 

κάθε κράτος και τα θετικά οφέλη που έχει τόσο στα εθνικά προϊόντα όσο και σε όλα τα 

εμπορικά προϊόντα της χώρας η πιστοποίηση «Μade in...» 

Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2: Στάσεις και αντιλήψεις των καταναλωτών), 

παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Πιο συγκεκριμένα γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε παράγοντες όπως η 

διαφορετική φύση των προϊόντων (βιομηχανικά ή πρωτογενή τομέα) και η επίδραση 

της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) στην αντιμετώπιση ενός προϊόντος από το 

καταναλωτικό κοινό. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της χώρας 

προέλευσης, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της συγκεκριμένης εργασίας. 

Το κεφάλαιο 3: Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση των στάσεων 

και των αντιλήψεων, εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη 

διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Επίσης ερευνά τη σύνδεση του φαινομένου της 

χώρας προέλευσης με τα κοινωνικά δίκτυα και κάνει αναφορά σε ένα σύγχρονο είδος 

«word of mouth» το ηλεκτρονικό «word of mouth». Τέλος γίνεται αναφορά στη χρήση 

των κοινωνικών δικτύων τόσο από ξένες όσο και από ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες. 

Το κεφάλαιο 4: Το «brand name Greece» σήμερα, είναι αφιερωμένο στο εμπορικό 

σήμα Ελλάδα (Brand Name Greece) και αποτελείται από 4 υπο-ενότητες. Στόχος του 

κεφαλαίου αυτού είναι κάνει μία ιστορική αναδρομή στις στρατηγικές εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding) που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης γίνεται 

ανάλυση του εξαγώνου του Nation Branding του Anholt (2007), προσαρμοσμένο στην 

ελληνική πραγματικότητα.   

Κλείνοντας αυτή την διπλωματική εργασία με το κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία έρευνας 

και το Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και προτάσεις, τα οποία ολοκληρώνουν το κεφάλαιο 

4 που αφορά στην ειδική περίπτωση της Ελλάδας, αναλύονται τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και 



 15 

 

απευθυνόταν σε ξένους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των προηγούμενων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε με 

προτάσεις προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική κυβέρνηση, με σκοπό τη 

βελτίωση των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι στα ελληνικά προϊόντα και κατ’ 

επέκταση την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (NATION 

BRANDING) 

1.1 Εισαγωγή στην επωνυμία του έθνους (Nation Branding) 

Ο Anholt και ο Olins θεωρούνται οι «πατέρες» της εθνικής επωνυμίας των εθνών 

(Nation Branding), διότι ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στην έννοια αυτή ήδη από το 

1996. Στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετοί επιστήμονες οι οποίοι ανέπτυξαν περαιτέρω 

την ιδέα της επωνυμίας των εθνών (Nation Branding). Στον παρακάτω πίνακα 

απεικονίζονται οι βασικότερες μελέτες κατά χρονολογική σειρά: 

 

Συγγραφέας  Έτος Είδος μελέτης 

Kottler et al. 1993 Ποιοτική έρευνα  

Olins 1999 Ποιοτική έρευνα 

Girard 1999 Ποιοτική έρευνα 

Papadopoulos 

et al. 

2000 Ποσοτική έρευνα 

Olins 2001 Ποιοτική έρευνα 

Gilmore 2002 Ποιοτική έρευνα 

Kotler and 

Gartner 

2002 Ποιοτική έρευνα 

Jaworski S.P 

and Fosher D. 

2003 Ποιοτική έρευνα 

Anholt 2003 Ποιοτική έρευνα 

Fan 2005 Ποιοτική έρευνα 

Fan 2010 Ποιοτική έρευνα 

Anholt 2010 Ποιοτική έρευνα 

 

Πίνακας 1.1: Οι βασικότερες μελέτες Nation Branding, Kilduff, K. and Nunez Tabales, J.M., 

2017. Country Branding and its effect on the consumer in the global market. Cuadernos de 

Gestión, 17(1). 
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Σύμφωνα με τον Anholt (2007), η επωνυμία του έθνους (Nation Branding) θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που σκοπό έχει να «χτίσει» την εικόνα μιας 

χώρας και στη συνέχεια να την προωθήσει. Η διαδικασία αυτή έχει πολλά κοινά με την 

αντίστοιχη που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για τη προώθηση των προϊόντων τους αλλά 

ταυτόχρονα έχει και αρκετές διαφορές. Ο Dinnie (2008) αναφέρει ότι η διαμόρφωση 

μιας εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) είναι ένα συναρπαστικό, περίπλοκο και 

αμφιλεγόμενο φαινόμενο. H θεωρία που υπάρχει αναφορικά με την επωνυμία των 

εθνών (Nation Branding) είναι περιορισμένη, ενώ αντίθετα η  πρακτική εφαρμογή της 

στον κόσμο είναι πλούσια. Είναι πολύπλοκη έννοια, καθώς περιλαμβάνει πολλούς 

κλάδους πέρα από την περιορισμένη συμβατική στρατηγική δημιουργίας και ανάπτυξης 

μίας μάρκας/επωνυμίας. Η εφαρμογή της επωνυμίας των εθνών (Nation Branding) 

χαρακτηρίζεται επίσης αμφιλεγόμενη, δεδομένου ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα 

πολιτικοποιημένη δραστηριότητα διότι δημιουργεί απόψεις οι οποίες ασκούνται με 

πάθος και συχνά είναι αντικρουόμενες. Επιπλέον, η εθνική επωνυμία (Nation Branding) 

κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές, με όλο και περισσότερες χώρες να  

διαθέτουν πόρους για την ανάπτυξη του εθνικού τους σήματος, σε μία προσπάθεια 

ανέγερσης θετικών στάσεων και αντιλήψεων για την ίδια τη χώρα και τα προϊόντα της.  

Ο Dinnie (2008)  προσθέτει ότι η διαδικασία οικοδόμησης της μάρκας (brand 

building process) είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που απαιτεί υπομονή και δέσμευση 

από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία αυτή δυσκολεύει περισσότερο στις 

περιπτώσεις που απαιτούν στρατηγικές αλλαγής ταυτότητας (ReBranding), το οποίο 

θυμίζει την «επανατοποθέτηση» που ισχύει στη περίπτωση των επιχειρήσεων και των 

προϊόντων τους. Αλλαγή ταυτότητας ή Rebranding, πραγματοποιείται όταν ένα προϊόν 

δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό, είτε εξαιτίας κάποιων αρχικών λαθών στο 

σχεδιασμό της ταυτότητάς του, είτε λόγω σημαντικών προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν στην πορεία του. Έτσι είναι απολύτως κατανοητό ότι για να επιβιώσει 

το προϊόν πρέπει να γίνει και πάλι ανταγωνιστικό. Το ίδιο ισχύει και για τα έθνη τα 

οποία θέλουν να επανατοποθετηθούν στο μυαλό των εγχώριων και ξένων 

καταναλωτών.  

Η στρατηγική οικοδόμησης εθνικού σήματος, σύμφωνα με τον Anholt(2007) 

απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση. Τα έθνη πρέπει να αναγνωρίσουν αυτήν την 

διαπίστωση και να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική κατά την οικοδόμηση 

του εθνικού τους σήματος, διότι τα βραχυπρόθεσμα απτά αποτελέσματα είναι ελάχιστα 
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έως και καθόλου γι’ αυτό και δεν πρέπει να απογοητεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders) ούτε και να αλλάζουν συνεχώς το σχέδιο τους, αλλά να μελετούν τα 

αποτελέσματα (feedback) και να προσαρμόζονται σε αυτά. Κάθε επιχείρηση πρέπει να 

στηρίξει το σχέδιο της δημιουργίας ενός σήματος (Brand) στις αρχές της ειλικρίνειας, 

της συνέπειας και των αξιών που διέπουν την εταιρική στρατηγική της. Στη περίπτωση 

της επωνυμίας των εθνών (Nation Branding) η παραπάνω παραδοχή γίνεται επιτακτική 

ανάγκη για το εκάστοτε έθνος.                           

Οι μεταβλητές του «Nation Branding» σύμφωνα με τον Anholt (2007),  

παρουσιάζονται στο παρακάτω εξάγωνο: 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1: Το εξάγωνο του Nation Branding, προσαρμογή από Anholt, S., 2007. Competitive 

identity: The new brand management for nations, cities and regions. Journal of Brand Management, 14(6), 

pp.474-475. 

 

Κάθε μία από τις μεταβλητές που παρουσιάζονται στο εξάγωνο, αντιπροσωπεύει τις 

διαφορετικές πτυχές της πολιτισμικής κληρονομιάς ή αλλιώς της πνευματικής 

ιδιοκτησίας ενός έθνους και όλα μαζί συντελούν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 

ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Οι έξι αυτές μεταβλητές 

(τουρισμός, πολίτες, εξαγωγές, κυβέρνηση, επενδύσεις και μετανάστευση, πολιτιστική 

κληρονομιά) απαιτούν προσοχή στο συντονισμό ώστε να οδηγήσουν στην δημιουργία 

καλής φήμης της χώρας. Η εθνική ταυτότητα της χώρας (Βrand identity) πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται και στις έξι αυτές πτυχές, οι οποίες θα διέπονται από μία κοινή 
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εθνική στρατηγική την οποία ο Anholt αποκαλεί «ανταγωνιστική ταυτότητα», ώστε τα 

μηνύματα που προβάλλονται τόσο στο εγχώριο όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένα. Οι κυβερνήσεις πρέπει έχουν στη κορυφή 

της πολιτικής τους ατζέντας την δημιουργία μίας σταθερής και αξιόπιστης εθνικής 

επωνυμίας (nation brand name), η οποία θα ευνοεί τις εξαγωγές, θα αποφέρει κέρδος 

στη χώρα αλλά και θα προσδίδει αξία στα προϊόντα της. Πολλές φορές η χώρα 

παραγωγής του προϊόντος με τη χώρα που τελικά εξάγει το τελικό προϊόν είναι 

διαφορετικές, με αποτέλεσμα στην τελική συσκευασία του προϊόντος να υπάρχει το 

όνομα της τελευταίας, ενώ η παραγωγός χώρα να μην εμφανίζεται πουθενά. Σε αυτήν 

την περίπτωση γίνεται χρήση ξένης επωνυμίας (Foreign Branding), η σημασία της 

οποίας θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2.6. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μία στρατηγική εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) 

διαμορφώνεται μέσα από έναν πολύπλοκο συνδυασμό διαφόρων μεταβλητών που 

σκοπό έχουν, σύμφωνα με τον Anholt, να δημιουργήσουν υπεραξία για τη χώρα και τα 

προϊόντα της. 

 

 

1.2 Διάκριση του «εμπορικού σήματος» και του «εθνικού σήματος» 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούν ορισμένοι ορισμοί για το τι εννοείται 

«εμπορικό σήμα». Από τη μία πλευρά είναι οι ορισμοί που επικεντρώνονται στην 

οπτική υπόσταση μιας μάρκας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμοί που 

υπερβαίνουν τις οπτικές πτυχές ενός εμπορικού σήματος και προσπαθούν να 

συλλάβουν βαθύτερα την ουσία του.                                     

Ένας ορισμός ενός θετικού ή επιτυχημένου εμπορικού σήματος δίνεται από τον 

Doyle (1998,  σελ. 169–170) ο οποίος αναφέρει ότι «μία επιτυχημένη μάρκα είναι ένα 

όνομα, ένα σύμβολο, ένα σχήμα ή συνδυασμός των παραπάνω, που προσδιορίζει το 

προϊόν ή το εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου οργανισμού(επιχείρησης ή έθνους) 

προσδίδοντάς του ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Η Αμερικανική Ένωση 

Μάρκετινγκ παραθέτει έναν παρόμοιο ορισμό του εμπορικού σήματος ως «όνομα, όρο, 

σημείο, σύμβολο, σχέδιο ή συνδυασμός αυτών που αποσκοπεί στην αναγνώριση των 

αγαθών και υπηρεσιών ενός πωλητή ή ομάδας πωλητών και στη διαφοροποίησή τους 

από αυτά του ανταγωνισμού». Οι Lynch και Chernatony (2008), ορίζουν τις μάρκες ως 

μείγματα λειτουργικών και συναισθηματικών αξιών που υπόσχονται μια μοναδική 
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εμπειρία μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η διαδικασία διαχείρισης ενός εμπορικού 

σήματος σύμφωνα με τον Keller (2003), περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ για τη δημιουργία, τη μέτρηση και τη 

διαχείριση της υπεραξίας της μάρκας (Βrand Εquity). Αναφορικά με την αντίληψη που 

σχηματίζουν οι καταναλωτές απέναντι σε ένα εμπορικό σήμα (Brand) ή εθνικό σήμα 

(Nation Brand) και διαμορφώνει και τις στάσεις τους απέναντι του, αναφέρθηκαν οι  

Chernatony και McDonald (1992), οι οποίοι επισήμαναν ότι οι καταναλωτές μπορεί να 

σχηματίσουν μία διαφορετική αντίληψη για ένα προϊόν από αυτή που προσπάθησαν να 

αποδώσουν τα στελέχη Μάρκετινγκ. Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην εφαρμογή στρατηγικών εθνικής επωνυμίας, διότι προϋπάρχοντα εθνικά 

στερεότυπα που δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές στην πραγματικότητα, μπορεί να 

εδραιωθούν στο μυαλό των καταναλωτών και ως εκ τούτου δύσκολα να αλλάξουν.  

Tα επιτυχημένα εμπορικά σήματα (Brands) δεν υφίστανται μόνα τους αλλά 

συνυπάρχουν αποτελεσματικά και αρμονικά με το περιβάλλον. Η κουλτούρα και οι 

τάσεις, ως μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλληλοεπιδρούν με τα εμπορικά 

σήματα. Αυτή τη παραδοχή ερεύνησε ο Holt (2004), ο οποίος ανέλυσε τον όρο 

«πολιτιστικό Branding»,  το οποίο έχει εφαρμογή στις στρατηγικές Μάρκετινγκ που 

ακολουθούν τα κράτη. Τα έθνη ως εμπορικά σήματα διαθέτουν πολύ πιο πλούσιους και 

βαθύτερους πολιτιστικούς πόρους από κάθε άλλο είδος εμπορικού σήματος, είτε 

πρόκειται για προϊόν είτε για υπηρεσία.  

Στην σημερινή  παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έχει μεγαλώσει η πρόκληση της 

διάκρισης των προϊόντων ενός έθνους από εκείνα των ανταγωνιστών διότι τα έθνη 

πλέον ανταγωνίζονται τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους ξένους καταναλωτές. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η θετική εικόνα μιας χώρας ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. Ισχύει ταυτόχρονα και το αντίστροφο, μία καλή 

φήμη για την ποιότητα ή τη διαφορετικότητα των προϊόντων μιας χώρας αυξάνει την 

αξία της χώρας αυτής. Τα κράτη πρέπει να εντοπίσουν νωρίς και να εκμεταλλευτούν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, με συστηματικό και συντονισμένο τρόπο. Όταν 

εφαρμόζεται η έννοια του εμπορικού σήματος στα έθνη και όχι στα απλά προϊόντα, 

υπάρχει μια ηθική υποχρέωση να πραγματοποιείται με ειλικρίνεια και σεβασμό. Τα 

έθνη δεν ανήκουν σε διαχειριστές εμπορικού σήματος (brand managers) ή εταιρίες, 

αλλά στο σύνολο των πολιτών του έθνους.                                                                 

    Ένα εθνικό εμπορικό σήμα (Νational Βrand), σύμφωνα με τους Kotler (2005) και 

Sethuraman, (1995) είναι το εμπορικό σήμα που διανέμεται σε εθνικό επίπεδο και 
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ανήκει στον παραγωγό ή τον διανομέα, σε αντίθεση με τα τοπικά εμπορικά σήματα 

(είναι τα προϊόντα που διανέμονται μόνο σε ορισμένες περιοχές της χώρας), τα σήματα 

ιδιωτικής ετικέτας (είναι τα προϊόντα που φέρουν το εμπορικό σήμα λιανοπωλητή και 

όχι του παραγωγού) και το εθνικό σήμα (Nation Brand), όπου το σήμα είναι η ίδια η 

χώρα. Ο Dinnie (2008) ορίζει την εθνική μάρκα ή εθνικό σήμα (Nation Brand) ως ένα 

μοναδικό και πολυδιάστατο συνδυασμό διαφόρων μεταβλητών, οι οποίες παρέχουν στο 

κράτος πολιτισμική γεωγραφική διαφοροποίηση και συνάφεια με το αγοραστικό κοινό-

στόχο του. Αυτός ο ορισμός αναγνωρίζει την πολύπλευρη φύση του εθνικού σήματος, 

καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης των διαστάσεων εθνικής ταυτότητας. 

 

 

 

1.3 Διαφορές Εθνικού Branding και εμπορικού Branding 

Πολλοί άνθρωποι έχοντας λανθασμένη γνώμη για την επιστήμη του Μάρκετινγκ, 

και θεωρώντας την ως μία συνεχής και αθέμιτη τακτική, η οποία μέσω διαφημιστικών 

παραπλανητικών μηνυμάτων χειραγωγεί τις επιλογές των καταναλωτών, προσδίδουν 

αρνητική ερμηνεία και στην διαδικασία του Branding. Στηριζόμενοι σε αυτή την 

παραδοχή πολλοί σκεπτικιστές του Branding όπως θα δούμε στη συνέχεια, επεκτείνουν 

την σκέψη τους και στην εθνική επωνυμία (Nation Branding). Θεωρούν ότι τα κράτη 

λόγο του πολιτιστικού και ιστορικού τους γίγνεσθαι, καθώς και των θεσμών και αξιών 

που τα διέπει θα ήταν τουλάχιστον υποτιμητικό να συγκρίνονται και να ταυτίζονται με 

επιχειρήσεις, που βασικό στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Οι 

υπέρμαχοι από την άλλη πλευρά των πρακτικών του  Νation Βranding θεωρούν ότι οι 

πολέμιοι δεν αντιμάχονται την εφαρμογή και το θεωρητικό πλαίσιο του Νation 

Βranding παρά μόνο την χρήση της λέξης Βrand και του κακού συνειρμού που της 

αποδίδουν. Η βασική ιδέα και οι πρακτικές στις οποίες στηρίχτηκε το Nation Branding, 

μπορεί να θυμίζουν κατά πολύ το εμπορικό Branding το οποίο εφαρμόζεται από τις 

επιχειρήσεις, όμως λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη είναι πολυδιάστατα και 

πολύπλοκα στη διαχείριση τους απαιτούν την προσαρμογή των πρακτικών του 

Βranding στις ιδιαιτερότητες τους (Olins,2002).  

Όπως κάθε προϊόν έχει την δική του εμπορική ταυτότητα, έτσι και κάθε έθνος έχει 

τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Olins (2002). Η διαμόρφωση 

της καλής εικόνας ενός έθνους είναι μία πολύπλοκη διαδικασία και είναι λάθος να 
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ταυτίζεται με τις διαδικασίες που ακολουθεί μία εταιρία για να διαμορφώσει τη φήμη 

ενός προϊόντος της. Το εμπορικό Βranding στηρίζεται σε συγκεκριμένα σταθερά 

γνωρίσματα που έχει το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

φήμη μιας χώρας είναι δυναμικοί και συνεχώς μεταβάλλονται παραδείγματα τέτοιων 

παραγόντων είναι όλες οι συνιστώσες του εξωτερικού περιβάλλοντος, π.χ. το 

οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, τεχνολογικό περιβάλλον του έθνους. Επίσης τα 

ενδιαφερόμενα μέρη είναι περισσότερα και είναι πιο δύσκολος ο συντονισμός τους, 

όπως η κυβέρνηση, οι πολίτες, οι οικονομικοί παράγοντες, ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα, 

ενδιαφερόμενοι φορείς, κ.α. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες έχει τους δικούς του 

στόχους και κρίνει την επιτυχία ή μη του όλο εγχειρήματος με δικά του κριτήρια. Για 

να είναι όμως επιτυχημένη η πρακτική που ακολουθείτε πρέπει να υπάρξει συντονισμός 

και κανόνες και όλοι να λειτουργούν για έναν απώτερο κοινό σκοπό, την βελτίωση της 

εικόνας του έθνους στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον(Olins, 2002). 

Όπως αναφέρει στην μακρόχρονη έρευνα του ο Anholt (1996-2010), το 

Μάρκετινγκ των εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας, η οποία από τη 

πλευρά της συνδέεται άρρηκτα με τη συνέπεια, την ειλικρίνεια, την 

αποτελεσματικότητα, το συντονισμό διαφορετικών πεδίων όπως το εμπόριο, οι 

επενδύσεις, ο τουρισμός, οι διεθνείς σχέσεις και γενικότερα ολόκληρο το εξωτερικό 

περιβάλλον με τις μεταβλητές του. Επειδή λοιπόν εμπλέκονται στην εφαρμογή του 

πολλοί απροσδιόριστοι και δυναμικοί παράγοντες, το Νation Βranding έχει να 

αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις.  

Ο Anholt (1996-2010), αναφέρει μία ακόμη διαφορά ανάμεσα στο εμπορικό 

Βranding και το Νation Βranding, εντοπίζεται στο χρόνο που απαιτείται για να 

υλοποιηθούν και να ελεγχθούν τα αποτελέσματα του, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα 

του. Η στρατηγική του Νation Branding είναι μακροπρόθεσμη ενώ το εμπορικό 

Βranding μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα επιμέρους στοιχεία-στόχους και να 

αποφέρει καρπούς ακόμη και βραχυχρόνια. Τέλος υπάρχουν και οι υποστηρικτές της 

άποψης ότι η εθνική επωνυμία (Nation Branding) δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με το 

εμπορικό Βranding που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Ο Anholt κλείνει την αναφορά του 

στις διαφορές του εμπορικού και του Νation Branding συμπεραίνοντας ότι είναι 

αδύνατον μία χώρα να εξετάζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν. Μπορεί να 

χρησιμοποιεί κάποιες κοινές τεχνικές με το κλασσικό Βranding αλλά πρέπει να τις 
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εφαρμόζει λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 

χώρας. 

 

1.4 Θεωρητική ανασκόπηση της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) 

Η εφαρμογή τεχνικών διαμόρφωσης «επωνυμίας» στα έθνη είναι ένα σχετικά νέο 

φαινόμενο, αλλά αυξάνεται σε συχνότητα, δεδομένου του αυξανόμενου παγκόσμιου 

ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν σήμερα τα έθνη τόσο στην εγχώρια όσο και στην 

παγκόσμια αγορά. Τα έθνη καταβάλλουν όλο και πιο συνειδητές προσπάθειες για να 

βελτιώσουν την φήμη των χωρών τους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να εκπληρωθούν 

τρεις βασικοί στόχοι: η προσέλκυση τουριστών, η τόνωση των επενδύσεων και η 

τόνωση των εξαγωγών τους (Temporal, 2011). Ο Temporal (2011) θεωρεί ότι τα οφέλη 

δημιουργίας θετικής εικόνας για τη χώρα είναι πολύ περισσότερα από τα 

προαναφερθέντα και τονίζει ότι το Νation Βranding μπορεί επίσης να αυξήσει τη 

νομισματική σταθερότητα, να ενισχύσει την διεθνή αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών στη συγκεκριμένη χώρα, να αντιστρέψει το αρνητικό περιβάλλον των 

διεθνών υποβαθμίσεων των οίκων αξιολόγησης, να αυξήσει τη διεθνή πολιτική επιρροή 

της χώρας, να ενθαρρύνει ισχυρότερες διεθνείς συνεργασίες και να ενισχύσει την 

οικοδόμηση του έθνους (με το να «θρέψει» εμπιστοσύνη, υπερηφάνεια, αρμονία, 

φιλοδοξία, εθνική αποφασιστικότητα).                      

Η επίτευξη τέτοιων στόχων απαιτεί από τις χώρες να υιοθετήσουν συνειδητά ένα 

εμπορικό σήμα, προκειμένου να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην παγκόσμια 

σκηνή, άποψη η οποία εκφράστηκε και από τον Olins (1999), ο οποίος ισχυρίζεται ότι 

μέσα σε λίγα χρόνια, η διαχείριση της ταυτότητας (Identity Management) θα θεωρείται 

το βασικό στοιχείο της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Όπως επίσης αναφέρει ο 

Ham (2011) ένα κράτος χωρίς επωνυμία (Nation Branding), δυσκολεύεται  να 

προσελκύσει οικονομική και πολιτική προσοχή, η εικόνα και η φήμη του αποτελούν 

βασικά εργαλεία της στρατηγικής που θα ακολουθήσει (state’s strategic equity). Μία 

ισχυρή και με θετικό πρόσημο εθνική επωνυμία (Nation Branding) μπορεί να 

προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο Porter (1990, σελ.735) τονίζει την σημασία της 

διατήρησης του εθνικού χαρακτήρα των εθνών, ακόμη και στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Η θεωρία μου τονίζει και ενισχύει τη 

σημασία των διαφορών στα έθνη και των διαφορών στον εθνικό χαρακτήρα αυτών. 
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Πολλές σύγχρονες συζητήσεις για τον διεθνή ανταγωνισμό τονίζουν την παγκόσμια 

ομογενοποίηση και τον μειωμένο ρόλο των εθνών. Αλλά, στην πραγματικότητα, οι εθνικές 

διαφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικής επιτυχίας». Η θεωρία του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος περιλαμβάνει πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων 

είναι η προσέλκυση τουριστών, επενδυτών, επιχειρηματιών και αλλοδαπών 

καταναλωτών προϊόντων και υπηρεσιών μιας χώρας. Το Nation Βranding μπορεί επίσης 

να βοηθήσει στην εξάλειψη των παρανοήσεων σχετικά με μια χώρα και να επιτρέψει 

στη χώρα να επανατοποθετηθεί ευνοϊκότερα στις ομάδες στόχους (Porter, 1990).                                                             

Στην ακαδημαϊκή του έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του CRM (Customer 

Relation Management) στην ανάπτυξη εθνικής επωνυμίας, ο καθηγητής Francis Buttle 

(2001) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κάλυψη των διαφορετικών 

αναγκών των πελατών των εθνών, με αποδοτικά οικονομικό τρόπο και με την 

υποστήριξη της τεχνολογίας της πληροφορίας (IT). Επίσης μελετά και τις περιπτώσεις 

επανατοποθέτησης μιας χώρας μέσω στρατηγικών αλλαγής ταυτότητας (ReBranding), 

στις οποίες υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εφαρμογής της εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding).                                                       

Ένα περαιτέρω κίνητρο για τις χώρες να υιοθετήσουν στρατηγικές εθνικής 

επωνυμίας, έγκειται στην ικανότητα των τεχνικών αυτών να δημιουργήσουν 

ουσιαστική διαφοροποίηση. Στον τομέα του τουρισμού, για παράδειγμα, οι 

περισσότερες χώρες προβάλλουν ταυτόσημα χαρακτηριστικά σχετικά με την ομορφιά 

των τοπίων, την καθαρότητα των θαλασσών τους, την φιλόξενη φύση των ντόπιων και 

ούτω καθεξής, και ως εκ τούτου η ανάγκη για αυτούς τους προορισμούς να 

δημιουργήσουν μια μοναδική ταυτότητα, απευθυνόμενοι σε συγκεκριμένη αγορά-στόχο 

και να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. 

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της διαφοροποίησης των προϊόντων μίας χώρας 

έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων μίας άλλης. Ο Lodge (2002) αναφέρει το 

αποκαλούμενο «Πείραμα του Ντάλλας», το οποίο εφαρμόστηκε από το Συμβούλιο 

Ανάπτυξης της Αγοράς της Νέας Ζηλανδίας και «κατέπνιξε» (saturated) την πόλη του 

Ντάλας με εκδηλώσεις (events), promotion και εμπορικές εκθέσεις της Νέας Ζηλανδίας 

ως μέσω ανάπτυξης μίας θετικής εικόνας για τη χώρα. Αυτή η έντονη έκρηξη της 

δραστηριότητας Μάρκετινγκ διατηρήθηκε για 6 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν έντονα, αλλά ένα χρόνο μετά την περάτωση του πειράματος, οι 

απόψεις των ξένων απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και οι αγορές των προϊόντων της 

επέστρεψαν στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν πριν από την έναρξη του πειράματος. 
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Αυτό το είδος δραστηριότητας πρέπει να θεωρηθεί ως επιθετική προωθητική άσκηση 

και όχι ως υποκατάστατο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εκστρατείας ανάπτυξης 

της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding).                                                    

Ο Vanossi (2010) δηλώνει ότι τα περισσότερα έθνη, χρειάζονται σαφείς και 

ρεαλιστικές στρατηγικές επικοινωνίας και προώθησης, οι οποίες οδηγούν στο ερώτημα 

ποιοι οργανισμοί θα αναλάβουν τη διαχείρισης και τη προώθηση της εθνικής 

επωνυμίας. Ο Vanossi (2010) προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν η προώθηση 

μιας χώρας αφορά περισσότερο την πολιτική, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες, τη διαφήμιση ή τη στρατηγική μάρκας ή αν είναι ένας 

συνδυασμός όλων αυτών.                                                              

   Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες είτε προέρχονται από τον ανεπτυγμένο είτε 

από τον αναπτυσσόμενο κόσμο ανεξαιρέτως, έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της 

εθνικής επωνυμίας (Νation Βranding). Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα 

χωρών που εφάρμοσαν στρατηγικές ανάπτυξης εθνικής επωνυμίας (Nation Βranding), 

ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων των στρατηγικών 

αυτών.  

 

 

 

  1.4.1 Παραδείγματα χωρών που εφάρμοσαν στρατηγικές εθνικής επωνυμίας(Nation 

Branding) 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε διάφορα αξιοσημείωτα παραδείγματα 

χωρών που χρησιμοποίησαν πρακτικές εθνικής επωνυμίας (Νation Βranding), άλλοτε 

με θετικά αποτελέσματα και άλλοτε με αρνητικά. Κάποιες χώρες προσπάθησαν να 

αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα που ήταν συνδεδεμένο με το εμπορικό σήμα (Brand 

Name) του έθνους. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί η Ισπανία, η οποία εφάρμοσε 

μία επιτυχημένη στρατηγική αλλαγής ταυτότητας (ReBranding). Μέχρι το 1975, η 

Ισπανία ήταν συνδεδεμένη με έννοιες όπως ο αυταρχισμός, η φτώχεια και θεωρούνταν 

μία κλειστή οικονομία και μία ακόμη πιο απομονωμένη κοινωνία. Μετά τον θάνατο του 

δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο Μπααμόντε, η Ισπανία προσπάθησε να αλλάξει την 

αντίληψη της διεθνής κοινότητας και ειδικά μετά την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 1999. Η συνεργασία της Ισπανικής κυβέρνησης δημόσιων και ιδιωτικών 



 26 

 

φορέων με τον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας κάτω από ένα κοινό πλάνο 

ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας οδήγησε σε δραματική βελτίωση της εικόνας της. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Spain Marks, η Ισπανία συμβολίζει την παράδοση, τον εκσυγχρονισμό και τη 

ποιότητα(1999). Διαθέσιμο στο: www.summitreports.com 

 

Η σημερινή εικόνα της Ισπανίας είναι εκσυγχρονισμένη και το σχέδιο ανάπτυξης 

εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) της στηρίχτηκε στην εικόνα της ως διεθνής 

τουριστικός προορισμός. To 2003 ο Jorge Dajani, πρώην Εxecutive Αdvisor Διεθνών 

Σχέσεων του υπουργείου οικονομικών της Ισπανίας, ανέφερε ότι «Η Ισπανία έχει μία 

εικόνα, αλλά από πολλές οπτικές δεν είναι αντιπροσωπευτική των πραγματικών 

κατορθωμάτων της χώρας που κατάφερε τα τελευταία 25 χρόνια». Το γεγονός αυτό το 

αποδίδει στην αργή παγκοσμιοποίηση των ισπανικών επιχειρήσεων και στην έλλειψη 

της αναγνώρισης από τους ξένους καταναλωτές των εγχώριων ισπανικών Βrands. Η 

κυβέρνηση της Ισπανίας εστίασε στην ανάπτυξη των εξαγωγικών ισπανικών προϊόντων 

και την επέκταση και σε άλλες αγορές πέραν της Ε.Ε. Η γνωστή στο διεθνής προσκήνιο 

ισπανική κουλτούρα βοήθησε στις εξαγωγές και στην αναγνώριση της Ισπανίας και σε 

άλλες αγορές πέραν της Ευρωπαϊκής. Πολλοί γνωστοί Ισπανοί όπως η Πενέλοπε Κρουζ 

και ο Αντόνιο Μπαντέρας διέπρεπαν στην Αμερική την ίδια χρονική περίοδο που η 

Ισπανία προσπαθούσε να αποδείξει στον κόσμο ότι είναι κάτι περισσότερο και 

αναζητούσε εκπροσώπους που προέρχονταν από το χώρο των γραμμάτων και των 

τεχνών. Επίσης προσπαθούσε να προωθήσει τα καλύτερα ποιοτικά Ισπανικά προϊόντα. 

Η κυβέρνηση και οι Ισπανοί επιχειρηματίες θεωρούσαν ότι αν καταφέρουν να 

εδραιώσουν υψηλής ποιότητας Βrands στο εξωτερικό που θα ήταν γνωστή η ισπανική 

καταγωγή τους, θα ταύτιζαν το «Made in Spain» ως μία χώρα ποιοτικών προϊόντων στη 
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συνείδηση των ξένων καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι Ισπανικές εταιρίες και τα 

ισπανικά προϊόντα θα γινόταν περισσότερο ανταγωνιστικά και η ετικέτα «Made in 

Spain» θα γινότανε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. 

Το φόρουμ των φημισμένων ισπανικών εμπορικών σημάτων (FMRE), το οποίο 

ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα 17 ηγετών της αγοράς και ο τότε Υπουργός 

Βιομηχανίας και Ενέργειας Josep Piquι, αποτελεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της 

εθνικής επωνυμίας της Ισπανίας  μέχρι και σήμερα. Το φόρουμ αυτό συνέχισε ως 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποτελούταν από τρία ιδρύματα τα οποία 

ήταν ενταγμένα σε ένα μεγάλο οργανισμό το FMRE στο οποίο σήμερα συμμετέχουν 61 

εταιρείες-μέλη πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας και 

του ισπανικού ινστιτούτο εξωτερικού εμπορίου (ICEX). Το FMRE υφίσταται μέχρι και 

με περισσότερα από 100 εταιρίες/μέλη οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από 40% 

του ΑΕΠ της χώρας και τη συνεργασία δύο υπουργείων. Έχει αναγνωρίσει 52 εμπορικά 

σήματα (Βrand Νames) ως εκπροσώπους του «Spain Brand», τα οποία συνεισφέρουν 

στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ισπανίας και των 

εξαγώγιμων προϊόντων της στο εξωτερικό. 

Το FMRE στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ισπανικού κοινού και της 

κυβέρνησης σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας και της προστασίας των ισπανικών 

εμπορικών σημάτων ως μέσο προβολής της ποιότητας και της τεχνολογικής 

καινοτομίας ολόκληρου του έθνους. Μέσα από αυτό, ελπίζει ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα 

δει την Ισπανία ως ένα νέο, σύγχρονο κράτος του 21ου αιώνα και θα θεωρήσει τα 

ισπανικά προϊόντα άξια σεβασμού και αγοράς.  

Ακόμη ένα παράδειγμα χώρας που εφάρμοσε στρατηγική εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding) είναι η Γερμανία, η οποία όπως επισημαίνει και ο Anholt 

προσπάθησε το 2006 με την διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 

Ποδοσφαίρου να προσδώσει στον γερμανικό λαό χαρακτηριστικά περισσότερο οικία 

και φιλικά σε αντίθεση με την σοβαρότητα και την πειθαρχία με την οποία ακόμη και 

σήμερα ταυτίζεται ο γερμανικός λαός. Στο βιβλίο του ειδικού στο «Branding» Dr. 

Nikolaus Eberl (2013) «Πως η Γερμανία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελο της εθνικής 

επωνυμίας (How Germany won the World Cup of Nation Branding)», αναλύεται πως 

μέσω μίας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, η Γερμανία κατάφερε να αλλάξει την 

εικόνα και τον χαρακτήρα του εμπορικού της ονόματος (Brand Name). Ένα χρόνο μετά 

το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, το Time Magazine είχε τίτλο «Η Γερμανία 
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στροβιλίζεται» και οι Financial Times, γνωστοί επικριτές της Γερμανίας, έγραψαν με 

θαυμασμό «Νέο οικονομικό θαύμα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 2:  Γερμανία, Χώρα των ιδεών (2006). Διαθέσιμο στο: www.udemy-images.com 

 

Σύμφωνα με το World Economic Forum το έτος 2016 ήταν στην 4η θέση και 

σύμφωνα με το GFK στην 2η θέση. Περισσότερα από 2 εκ. επισκέφθηκαν την 

Γερμανία για το παγκόσμιο κύπελλο το 2006 και μέσα σε 30 ημέρες κατάφερε να κάνει 

μία επιτυχημένη αλλαγή ταυτότητας (ReBranding). Πολλές έρευνες οι οποίες 

διεξήχθησαν πριν το αθλητικό γεγονός με σκοπό την συγκέντρωση των αντιλήψεων της 

κοινής γνώμης για τη Γερμανία. Αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι οι ξένοι καταναλωτές 

θεωρούσαν ότι οι Γερμανοί είναι σοβαροί, πειθαρχημένοι, χωρίς χιούμορ και 

συντηρητικοί. Γνωρίζοντας πλέον τις αντιλήψεις των ξένων γι’ αυτούς η στρατηγική 

αλλαγής ταυτότητας (Rebranding) που ακολούθησαν είχε συγκεκριμένο στόχο 

επανατοποθέτησης. Ο Dr. Nikolaus (2013) αναφέρει χαρακτηριστικά πως προϋπόθεση 

για να αλλάξει ένα έθνος την εικόνα του, είναι να αλλάξουν συμπεριφορά οι πολίτες 

αυτής της χώρας. H γερμανική κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία μέσω της προσοχής που 

θα λάμβανε η χώρα από τα ΜΜΕ όλου του κόσμου, να κάνει φιλίες με άλλες χώρες και 

να αλλάξει ριζικά την εικόνα της, προσελκύοντας επενδυτές και νέους καταναλωτές για 

τα γερμανικά προϊόντα. Επίσης έπρεπε να αναπτύξουν ένα κοινό μήνυμα με το οποίο 

θα έκαναν επίκληση στο συναίσθημα και το οποίο θα  αποδεχόταν η παγκόσμια κοινή 

γνώμη σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι θα γινόταν εθελοντικά αρωγοί του μηνύματος 

μιας άλλης Γερμανίας. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αλλαγής ταυτότητας 

(ReBranding) είχαν ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά και οι γυναίκες να συμμετείχαν με 

εορτασμούς σε μία αθλητική διοργάνωση, αυτό υποδεικνύει πόσο έντονη ήταν η 
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ταύτιση με το μήνυμα των Γερμανών. Οι Γερμανοί ήθελαν να δείξουν ότι είναι φάροι 

της καινοτομίας και της τεχνολογίας χωρίς να φανούν υπερόπτες και το κατάφεραν 

τοποθετώντας μεγάλα αγάλματα σε διάφορα σημεία της Γερμανίας πάντα με προσοχή 

στην ιστορία τους και με στόχευση στο μέλλον. 

Ακόμη ένα παράδειγμα χώρας η οποία εφάρμοσε επιτυχημένες στρατηγικές εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding) τοποθετώντας το «Brand Ireland» στη διεθνή σκηνή και 

έχοντας θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας είναι η Ιρλανδία. Πρόσφατες 

μελέτες για την εικόνα του «Εθνικού σήματος» δείχνουν ότι υφίστανται 

μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές τάσεις. Η οικονομική δύναμη κινείται ανατολικά και η 

ιστορία της διασποράς υποχωρεί, ακόμη και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι 

οι νεότεροι σε ηλικία καταναλωτές σε όλο τον κόσμο είναι λιγότερο ευνοϊκοί προς τα 

προϊόντα με ετικέτα «Made in Ireland» απ’ ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Η Ιρλανδία 

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 50 χώρες που μελετά την εθνική επωνυμία-Nation 

Brandings IndexSM κάθε χρόνο. Το 2012, η Ιρλανδία κατατάσσονταν στην 18η θέση 

ενώ σήμερα κατέχει την 21η θέση. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, η 

Ιρλανδία είναι γνωστή στους ξένους καταναλωτές ως χώρα με φυσική ομορφιά, 

φιλόξενους και φιλικούς ανθρώπους. Αναφορικά με τις εξαγωγές τους, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι κατείχαν την 25η θέση το 2016 σε χαμηλές θέσεις ήταν και οι εξαγωγές 

το 2012, γεγονός παράδοξο καθώς η Ιρλανδία είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς 

διεθνώς σύμφωνα με τον OEC. Κατείχε την 27η θέση το 2015 αλλά παρατηρείτε ότι 

πολύ λίγα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξάγονται από τη χώρα φθάνουν στον 

τελικό καταναλωτή διατηρώντας το αναγνωρισμένο ιρλανδικό εμπορικό σήμα (Brand 

Νame) στη συσκευασία τους. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις είναι στον τομέα των 

τροφίμων και των ποτών τα εμπορικά σήματα Jameson και Kerrygold που είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένα ιρλανδικά  Βrands. To ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ιρλανδίας στο 

οποίο πρέπει να στηρίξει τις στρατηγικές μιας εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) 

είναι η βιώσιμη, πράσινη εικόνα της, καθώς αυξάνονται οι καταναλωτές διεθνώς  με 

έντονη περιβαλλοντική συνείδηση στις αναπτυγμένες παγκόσμιες αγορές. Ο Anholt, 

αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ιρλανδία στην έκθεση του στο Anholt–GfK Roper 

Nation Brandings Index (2016) «Η Ιρλανδία πέτυχε να  τοποθετήσει  τον εαυτό της ως 

την κοινωνία και την οικονομία που βρίσκει πρώτη το φως στο τέλος της σήραγγας του 

post-Washington Consensus tunnel. Ο όρος «Washington Consensus» αποτελείται από 

10 πολιτικές οι οποίες αποτελούν τη βάση για την οικονομική ανάκαμψη 

αναπτυσσόμενων χωρών που το έχουν ανάγκη. Οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και η 
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Παγκόσμια Τράπεζα είναι εργαλεία άσκησης αυτών των 10 πολιτικών από τις ΗΠΑ. Ο 

όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1989 από τον Άγγλο Οικονομολόγο John 

Williamson ο οποίος αναφέρει πως η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα που εφάρμοσε μια 

νέα μορφή καπιταλισμού πιο ηθική, πιο δίκαιη, πιο ισορροπημένη, πιο ανθρώπινη.  

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Brand Ireland(2016). Διαθέσιμο στο: www.pinterest.com 

 

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση της Χιλής, η οποία τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει 

εφαρμόσει πολλές και διαφορετικές στρατηγικές στην προσπάθειά της να βελτιώσει την 

εικόνα της και την φήμη της διεθνώς. Οι στρατηγικές αυτές στόχευαν κυρίως στην 

Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία και βασικό στόχο είχαν να αποκόψουν τη Χιλή από 

τα αρνητικά στερεότυπα που υφίστανται διεθνώς για τις χώρες της λατινικής Αμερικής 

και να την τοποθετήσουν στο μυαλό των ξένων πολιτών/καταναλωτών ως μια χώρα 

αναπτυγμένη και σταθερή. Σύμφωνα με τον Cesar Jimenez-Martinez (2013), οι 

άνθρωποι από γειτονικές χώρες όπως η Βολιβία, το Περού και σε μικρότερο βαθμό της 

Αργεντινής έχουν μία ιδιότυπη  εικόνα για την Χιλή η οποία δεν είναι ιδιαίτερα θετική, 

γεγονός που επηρέασε τις διεθνείς σχέσεις της χώρας με τις γειτονικές της σε τομείς 

όπως η ασφάλεια, το εμπόριο και η ενέργεια, με αποτέλεσμα η Χιλή πολλές φορές να 

θεωρηθεί ως ένα απομονωμένο κράτος. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

μικρής χώρας που εφάρμοσε στρατηγικές εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) με 

σκοπό να προσεγγίσει την προσοχή των ξένων καταναλωτών δημιουργώντας χώρο για 

περισσότερη έρευνα και σημασία που πρέπει να δοθεί κατά την χάραξη αυτών των 

στρατηγικών στα διαφορετικά κοινά. Αν και ο οικονομικός μετασχηματισμός της 

Χιλής, ο οποίος άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του '70, αξιολογήθηκε θετικά μεταξύ 

ορισμένων διεθνών ελίτ, η χώρα έγινε βορά στη διεθνή σφαίρα κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας του Augusto Pinochet. Έτσι, η Χιλή θεωρήθηκε ως η πατρίδα ενός από τα 

μακρύτερα αυταρχικά καθεστώτα στη Νότια Αμερική, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα 

παραβιάστηκαν ατιμώρητα (Prieto Larraín, M.C., 2011). Μόλις η Χιλή αποκατέστησε 

https://en.wikipedia.org/wiki/US_Treasury_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Williamson_(economist)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Williamson_(economist)
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τη δημοκρατία το 1990, ορισμένοι από τους κύριους στόχους που τέθηκαν για την 

εξωτερική της πολιτική ήταν η διεθνοποίηση της οικονομίας, η συμμετοχή στη διεθνή 

κοινότητα και η ενεργή συμμετοχή στη Λατινική Αμερική. Η Χιλή έδωσε ιδιαίτερη 

προσοχή στην εικόνα που προβάλλει στον κόσμο, ειδικότερα για να ξεφύγει από τη 

σκιά των χρόνων Pinochet και να βελτιώσει τη διεθνή της φήμη (Abarca Lucero, J., 

2009 ). Όταν η Χιλή συμμετείχε στην Παγκόσμια Έκθεση της Σεβίλλης το βασικό 

αξιοθέατο του «περιπτέρου» της ήταν ένα παγόβουνο, το οποίο έφερε απευθείας από 

την Ανταρκτική. Ο συμβολισμός του παγόβουνου, έγινε θέμα συζήτησης αλλά και  

διαφωνίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για την 

παρουσία της Χιλής στην έκθεση της Σεβίλλη, εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο, 

προσπάθησε να διαφοροποιήσει τη χώρα από τους λατινοαμερικανικούς ομολόγους 

της, που σχετίζονται με στερεότυπα του χάους και της αναποτελεσματικότητας. Έως 

τότε η Χιλή παρουσιάζονταν ως ένα κρύο, σοβαρό και επίσημο έθνος, προσπάθησε με 

αυτό τον τρόπο να προβάλλει την ανακτημένη δημοκρατία της, την οικονομική της 

επιτυχία, καθώς και τους φυσικούς πόρους της (Abarca Lucero, 2009,  Prieto Larraín, 

2011). Αρκετοί Χιλιανοί πολίτες είχαν ενστάσεις για την υποτιθέμενη έμφαση στον 

καταναλωτισμό που αντιπροσωπεύει το παγόβουνο. Ωστόσο, η ιδέα θεωρήθηκε 

επιτυχής επειδή επέτρεψε στη Χιλή να την «δει» όλος ο  κόσμος (Abarca Lucero, 

2009). Στα επόμενα χρόνια, το εμπόριο κατέστη αναμφισβήτητα ο κύριος μοχλός πίσω 

από το ενδιαφέρον της Χιλής για την προώθηση της εικόνας της στο εξωτερικό. Υπό τη 

διαχείριση της ProChile (Επιτροπή Εμπορίου της Χιλής), η χώρα ανέπτυξε 

διαφορετικές στρατηγικές Μάρκετινγκ για να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τις 

εξαγωγές της προσπαθώντας να μεταπηδήσει από την εξαγωγή πρώτων υλών στη 

δημιουργία προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία (Prieto Larraín, 2011, 

ProChile, 2013). Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη  

συνοχή και προσοχή σε αυτές τις εκστρατείες, οδήγησε την ProChile να σκιαγραφήσει 

για πρώτη φορά μια στρατηγική εθνικής επωνυμίας που θα αφορούσε κάθε τομέα της 

κοινωνίας και θα ήταν ο πυρήνας των δράσεων πίσω από την εμπορική και οικονομική 

τοποθέτηση της χώρας (Abarca Lucero, 2009). Αυτή η στρατηγική θα επικοινωνούσε 

τρεις βασικές ιδέες για τη Χιλή: μια θεαματική, ποικίλη και διαφανής γεωγραφία, τη 

ζεστασιά και την αποδοτικότητα του λαού της και τη σταθερότητα και τη δύναμη των 

θεσμών της (Abarca Lucero, 2009). Ενώ η ιδέα έτυχε συναίνεσης μέσα στη χώρα, 

μερικές από τις στρατηγικές που εφάρμοσε η ProChile για την υλοποίηση της 
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στρατηγικής ήταν μάλλον αμφιλεγόμενες, όπως το σύντομο σύνθημα «Χιλή, Όλοι οι 

τρόποι έκπληξη» “Chile, All Ways Surprising” (Zárate, 2009, The Economist, 2010). 

Το 2009 προκάλεσε μια στροφή, με τη δημιουργία του Fundación Imagen de Chile, 

ενός νέου ιδρύματος που στοχεύει στο συντονισμό και την αξιοποίηση των 

προσπαθειών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην προώθηση 

της Χιλής σε ολόκληρο τον κόσμο (Fundación Imagen de Chile 2013). Το 2010, το 

σλόγκαν «Chile hace bien», που σημαίνει τόσο «Η Χιλή είναι καλή για σας» όσο και « 

Η Χιλή λειτουργεί καλά», έγινε η κατευθυντήρια ιδέα πίσω από τις ενέργειες που 

ακολουθήθηκαν, σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στη σταθερότητα και την 

αξιοπιστία της Χιλής. Ενώ η διπλή έννοια αυτής της φράσης μπορεί να αποδοθεί σε 

γλώσσες όπως η πορτογαλική, για τις αγγλόφωνες χώρες επιλέχθηκε μόνο η πρώτη 

μετάφραση του σλόγκαν. Ως εκ τούτου η ιδέα της αποδοτικότητας της χώρας «Η Χιλή 

λειτουργεί καλά» απορρίφθηκε (The Economist, 2010). 

Αν και ορισμένοι από τους υπαλλήλους του Fundación  περιέγραψαν το έργο τους 

ως δημόσιας εξωτερικής διπλωματίας (Fundación Imagen de Chile, 2009), φαίνεται ότι 

οι σημερινές προσπάθειές του εξακολουθούν να γίνονται από τη Χιλή είναι 

περισσότερο κατανοητό ότι γίνονται στα πλαίσια διαμόρφωσης σχεδίου Νation 

Βranding. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί 

το Fundación δεν είναι αξιοσημείωτα διαφορετικό, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική 

της χώρας δεν έχει υποστεί ριζικές αλλαγές και το εμπόριο εξακολουθεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θέση της Χιλής στο εξωτερικό (Bakit, 2011 ). 

Ωστόσο, ενώ η ProChile εστίασε τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία, χώρες-στόχους του εξωτερικού εμπορίου της Χιλής 

(Abarca Lucero, 2009), το Fundación δεν φαίνεται να έχει σαφή γεωγραφική 

στρατηγική. Παρόλο που αυτές οι προσπάθειες έχουν μικρή συμβολή στην ολιστική 

προώθηση νέων απόψεων για τη Χιλή, η αντίδραση της χώρας σε στιγμές κρίσης όπως 

ο σεισμός του 2010 και η διάσωση των 33 ανθρακωρύχων τον ίδιο χρόνο, είχαν αρκετά 

θετική ανταπόκριση από τον υπόλοιπο κόσμο και οι αρχές της χώρας το αξιοποίησαν 

σωστά.  
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Εικόνα 4:  Fundación Imagen de Chile(2009). Διαθέσιμο στο: marcachile.cl/foromarcapais 

 

Αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά στην περίπτωση της Ρωσίας μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής ένωσης. Η Ρωσία είναι χώρα με μεγάλη γεωγραφική 

έκταση καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Ασίας, 

έχει μεγάλο απόθεμα σε φυσικό αέριο γεγονός που της προσδίδει μεγάλη οικονομική 

δύναμη. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να 

θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας, βασικό συστατικό 

οικοδόμησης ενός σχεδίου εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Η Ρωσία δεν είχε 

μέχρι και πρόσφατα ένα σχέδιο εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), με αποτέλεσμα η 

γενικότερη εικόνα της χώρας στο διεθνές στερέωμα να ήταν αρνητική. Η γενική άποψη 

που επικρατούσε δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και όποιες προσπάθειες 

γινότανε ήταν σπασμωδικές, μη οργανωμένες και δεν επικοινωνούνταν στους διεθνείς 

καταναλωτές ώστε να διαμορφώσουν μία ευνοϊκότερη άποψη/στάση για την Ρωσία και 

τα προϊόντα της. Τα ΜΜΕ της Ρωσίας  δεν προστάτευαν καθόλου την εικόνα των 

ρωσικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα πρόβαλλαν προϊόντα χαμηλής ποιοτικής αξίας, με 

αποτέλεσμα τα ρωσικά προϊόντα να μην έχουν μεγάλη αποδοχή στο εξωτερικό και να 

δημιουργούνται προβλήματα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της χώρας. Μετά 

την εκλογή του το 2012 ο Vladimir Putin έκανε συντονισμένες προσπάθειες, σε 

συνεργασία με άλλους φορείς όπως τα ΜΜΕ, τις κρατικές αρχές, επιχειρηματίες και 

πολίτες ώστε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα. Η κυβέρνηση του Πούτιν  

συνειδητοποίησε νωρίς ότι έπρεπε να εφαρμόσουν στρατηγικές  Crisis Management και 

όχι απλά να υλοποιήσουν μία ωραία διαφημιστική καμπάνια. Στηρίχτηκαν στις 

περιπτώσεις της Γερμανίας και της Ιαπωνίας που είχαν καταφέρει με σωστό «Νation 

Βranding» να αντιστρέψουν την μέχρι τότε εικόνα τους ως επιθετικά κλειστά 

στρατιωτικά κράτη. Η γενικότερη στάση του Προέδρου Πούτιν βελτίωσε την εικόνα 

της χώρας καθώς και οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε όπως η μείωση της 
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φορολογίας, η συνεπής αποπληρωμή του χρέους και ο πλεονασματικός 

προϋπολογισμός προσέλκυσε επενδυτές και νέους καταναλωτές. Σημείο αναφοράς 

αποτελεί η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων το 2014. Με αφορμή τη 

συγκεκριμένη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η κυβέρνηση Πούτιν εκσυγχρόνισε τις 

υποδομές της και βελτίωσε την εικόνα της διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν 

ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της χώρας. Σύμφωνα με την άποψη της Δύσης, το 

επίκεντρο κάθε παγκόσμιου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών 

Αγώνων, αποφέρει πολλά χρήματα. Ο παράγοντας αυτός όμως δεν αποτέλεσε την 

κινητήρια δύναμη στην περίπτωση της Ρωσίας, καθώς έχει ήδη επιτύχει ένα 

αξιοσέβαστο επίπεδο μακροοικονομικής βιωσιμότητας. Αυτό που πραγματικά 

χρειαζόταν η Ρωσία ήταν η ενίσχυση της παγκόσμιας εικόνας της και η αναγνώρισή της 

ως μοναδικού και ανταγωνιστικού εμπορικού σήματος (Βrand) στον σημερινό κόσμο. 

Οι αγώνες έλαβαν χώρα στη πόλη Sochi, γνωστή ως Ρωσική Ριβιέρα (Russian Riviera) 

και ήταν οι πρώτη φορά μετά το 1980 που επέστρεφαν οι αγώνες στη Ρωσία. Ο 

πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιώντας ότι διακυβεύεται η εικόνα της Ρωσίας 

διεθνώς επέβλεπε ο ίδιος όλες τις εξελίξεις τις διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Russian 

Public Opinion Research Center, προβλεπόταν ότι το «πρεστίζ» της χώρας θα αυξηθεί 

κατά 52%, οι μελλοντικές αθλητικές διοργανώσεις θα αυξάνονταν κατά 48% και η 

αυτοσυνειδησία των Ρώσων πολιτών θα αυξάνονταν κατά 26%. Οι Ρώσοι πολίτες ήταν 

ενεργά εμπλεκόμενοι στη διεξαγωγή αυτής της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης και 

είχαν συνειδητοποιήσει την σημασία για την εικόνα της χώρας τους στο διεθνές 

γίγνεσθαι. Η συμμετοχή της Ρωσίας και η προώθηση του εμπορικό της σήματος (Brand 

Name) στην Ομάδα των 8(G8) ως μία από τις 8 πιο ανεπτυγμένες χώρες στο κόσμο, 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο σχέδιο ανάπτυξης της εθνικής της επωνυμίας της 

(Nation Branding) (Ostapenko, N., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Made in Russia(2010). Διαθέσιμο στο: www.dreamstime.com 
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Κλείνοντας αυτή την ενότητα πρέπει να σημειωθεί η περίπτωση της Νοτίου 

Αφρικής η οποία δεν είχε τα θετικά αποτελέσματα των προαναφερθέντων 

παραδειγμάτων αλλά ο Dinnie (2008) τη θεωρεί αξιοσημείωτη  περίπτωση και έχει 

αφιερώσει μεγάλο μέρος του βιβλίου του στην μελέτη της. Η περιγραφή της χώρας σε 

αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Νότια Αφρική έχει θέσει ως 

στόχο την ανάπτυξη του εθνικού της σήματος μέσω των δραστηριοτήτων του Διεθνούς 

Συμβουλίου Μάρκετινγκ της Νότιας Αφρικής, του οποίου ο στρατηγικός στόχος είναι 

να δημιουργήσει μια συναρπαστική εικόνα για τη χώρα και να το τοποθετήσει ευνοϊκά 

για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, του τουρισμού και των επενδύσεων.  

Το Διεθνές Συμβούλιο Μάρκετινγκ της Νότιας Αφρικής (IMC) τέθηκε σε 

εφαρμογή τον Αύγουστο του 2000 με την παραδοχή ότι ήταν απολύτως απαραίτητο να 

δημιουργηθεί μια θετική και συναρπαστική εικόνα για τη Νότια Αφρική. Την εποχή 

εκείνη, υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ της υφιστάμενης αντίληψης των ξένων για την χώρα 

και της πραγματικότητας. Τα διφορούμενα μηνύματα που διοχετεύονταν στη διεθνή 

σκηνή, από ποικίλες πηγές  δεν οδηγούσαν προς τη σωστή κατεύθυνση, την δημιουργία 

δηλαδή μιας παγκόσμιας – κοινής αντίληψης για την αγορά της Αφρικής 

(προϊόντα/υπηρεσίες, επενδύσεις, τουρισμός), σύμφωνα με την Yvonne Johnston, CEO, 

International Marketing Council of South Africa. Η ιδέα της δημοκρατία στην Αφρική, 

είναι πολύ σύγχρονη, ενώ η ιστορία της έχει τις ρίζες της στην κοινωνική αδικία, 

συνεπώς έπρεπε να υπάρξει μία αποτελεσματική στρατηγική, η οποία θα  επιτάχυνε τη 

σωστή αντίληψη του κόσμου για τη Νότια Αφρική, που είναι τόσο σημαντική για την 

πολύ αναγκαία προσέλκυση του εμπορίου, του τουρισμού και των επενδύσεων. Σε αυτό 

το πλαίσιο εγκαταστάθηκε το IMC. Με σλόγκαν «South Africa: Alive with Possibility», 

η  εντολή του ήταν να δημιουργήσει μια συναρπαστική εικόνα για τη Νότια Αφρική, η 

οποία τοποθετεί σωστά τη χώρα από την άποψη του επενδυτικού της δυναμικού, της 

πιστοληπτικής της ικανότητας, των εξαγωγικών ευκαιριών, του τουριστικού δυναμικού 

και των διεθνών σχέσεων. Εν έτη 2017 υπάρχει το επίσημο site του οργανισμού, στο 

οποίο αναφέρονται στοιχεία της ζωής της κουλτούρας και του πολιτισμού στην Νότια 

Αφρική, ενώ ξεχωριστή θέση στον ιστότοπο κατέχουν οι επενδύσεις και ο τουρισμός. 

Αναφορικά με την στρατηγική τοποθέτησης της Νοτίου Αφρικής, στόχος τους είναι να 

εμπνεύσουν και να ενώσουν την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση καθώς 

και τα ΜΜΕ με σκοπό την οικοδόμηση μιας νέας  εικόνας/φήμης της Νοτίου Αφρικής 
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και να συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα της διεθνώς. Το σχέδιο που ακολούθησε 

ο οργανισμός χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια: 

Στάδιο 1: Ανάπτυξη μιας συναρπαστικής τοποθέτησης μάρκας για τη Νότια Αφρική  

(μητρική μάρκα) 

Στάδιο 2: Προσδιορισμός μίας αρχιτεκτονικής Μάρκας που καθορίζει τη σχέση    

μεταξύ  

της μητρικής μάρκας και των διαφόρων υπό-σημάτων (Τουρισμός και Επιχειρήσεις) 

Στάδιο 3: Καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η IMC για την επίτευξη  

των στόχων της 

Στάδιο 4: Παρακολούθηση και επανεξέταση της προόδου. 

 

Έτσι, το IMC έγινε ο θεματοφύλακας του «Βrand South Afrιca», αλλά παρά τις 

προσπάθειες που έκανε να αλλάξει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των ξένων 

καταναλωτών και να εφαρμόσει στρατηγικές επανατοποθέτηση της χώρας, το εμπορικό 

σήμα (Brand) της χώρας ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζει περιορισμένη οικειότητα και 

αδύναμους/λανθασμένους συσχετισμούς. Οι δραστηριότητες τους, αν και έχουν 

αποτέλεσμα, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια.        

Συμπεραίνουμε από όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις πως η εθνική επωνυμία 

(Nation Branding) δεν απευθύνεται μόνο σε ανεπτυγμένα κράτη αλλά και σε 

αναπτυσσόμενα, στην προσπάθεια τους να ανατρέψουν την εικόνα τους και να 

μπορέσουν να αναδειχθούν ως νέοι διεθνείς παίκτες στο παγκοσμιοποιημένο εμπόριο 

συμβάλλοντας σε μία εξισορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών. Τα τελευταία 

πέντε χρόνια, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Κίνας, της 

Κροατίας, της Ινδίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Νότιας Αφρικής, έχουν 

ξεκινήσει εθνικές εκστρατείες ανάπτυξης της εθνικής τους επωνυμίας μέσω κοινωνικών 

δικτύων και ΜΜΕ. 
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  1.4.2 Οι στόχοι και τα οφέλη μιας στρατηγικής ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding) 

Μελετώντας τα παραδείγματα των χωρών που εφάρμοσαν πετυχημένες στρατηγικές 

εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), συνειδητοποιούμε ότι τα οφέλη είναι πολλά για 

κάθε ένα από αυτά τα κράτη. Ένα σχέδιο εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) για να 

είναι αποτελεσματικό, όπως έχει αναφερθεί (Anholt, 2007), πρέπει να λειτουργεί με 

μακροπρόθεσμη βάση και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών.                                                                                                              

Η ανάπτυξη εθνικής επωνυμίας (Νation Βranding) έχει βασικό στόχο να 

δημιουργήσει μία θετική εικόνα για το κράτος που το εφαρμόζει και να ενισχύσει την 

συναισθηματική προδιάθεση για το «Βrand» της χώρας από τους ξένους καταναλωτές. 

Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό αυτού του κράτους, 

σε προσέλκυση νέων επενδύσεων και θετική συναισθηματική προδιάθεση για τα 

προϊόντα της εκάστοτε χώρας που αναγράφουν στην συσκευασία τους την χώρα 

προέλευσης τους, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ώθηση στις εξαγωγές με θετικό 

αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομία της εκάστοτε χώρας. Όπως έχει αναφερθεί και 

προγενέστερα, η εθνική επωνυμία (Nation Branding) είναι ακόμη πιο σημαντική σε 

περιπτώσεις αλλαγής ταυτότητας (ReBranding), όπου προσπαθεί να εξαλείψει την 

διαστρεβλωμένη εικόνα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της, δίνοντας της προβάδισμα έναντι των 

ανταγωνιστών της (Dinnie,2008). 

 

 

1.5 Διαδικασία διαμόρφωσης ενός σχεδίου εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) 

Όταν εξετάζουμε τις προκλήσεις ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding), υπάρχουν διαθέσιμα θεωρητικά πλαίσια εμπορικών σημάτων, τα οποία 

όμως για πολλούς λόγους χρειάζονται προσαρμογή. Για παράδειγμα, τα πολλά και 

ισχυρά ενδιαφερόμενα μέρη, επιδιώκουν να επηρεάσουν τη φύση του εμπορικού 

σήματος το οποίο στο τέλος πρέπει να παρουσιάζεται ελκυστικό για όλες τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες (Chernatony, 2008).                                                                 

Στην ερώτηση πως θα υλοποιηθεί η συλλογική συμμετοχή των βασικών 

ενδιαφερομένων μερών (πολίτες, οργανισμοί, επιχειρήσεις, κυβέρνηση)  και την 
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ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών τους στόχων, θα μπορούσε να δώσει την 

απάντηση η παρακάτω διαδικασία. Ο Dinnie (2008) προτείνει μία διαδικασία που 

μπορεί να ακολουθηθεί με σκοπό την δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης της εθνικής 

επωνυμίας. Η διαδικασία ξεκινάει με τον εντοπισμό των βασικών ενδιαφερόμενων 

μερών, περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, το εμπόριο, τις μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, τον τουρισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια 

προτείνει να τους αποσταλεί ατομικά ένα έγγραφο που εξηγεί το όραμα μιας εθνικής 

επωνυμίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρία βασικά συστατικά, το επιθυμητό 

μακροπρόθεσμο μέλλον, το σκοπό και τις αξίες του και θα τους ζητηθεί να γράψουν το 

δικό τους όραμα για το έθνος. Αυτό θα αποστέλλεται σε έναν αμερόληπτο, 

αντικειμενικό συντονιστή που θα εντοπίσει τα πιο κοινά θέματα στις τρεις συνιστώσες 

που έθεσε αρχικά η διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα 

επικοινωνήσει το όραμά του και τις ιδέες του. Στη συνέχεια κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα 

πρέπει να σκεφτεί το όραμά του σε σχέση με τα συνολικά σχόλια που κατατέθηκαν και 

να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της αρχικής του δήλωσης. Η διαδικασία 

προτείνει ο Dinnie να επαναληφθεί μέχρι να επιτευχθεί συναίνεση.                    

Στην επόμενη φάση όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα θέσουν στόχους που θα 

επιτρέψουν στην ομάδα τους να εργαστεί προς το όραμα του εμπορικού σήματος του 

έθνους. Καθώς αυτό εξελίσσεται, κάθε ομάδα ενδιαφερομένων αρχίζει να διατυπώνει 

πώς κατανοούν τη μάρκα του έθνους (Νation Brand). Θα πραγματοποιηθούν 

συναντήσεις μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τους στόχους της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) και τα 

καθήκοντα που θα αναλάβει η κάθε ομάδα για την επίτευξη των στόχων τους. Σε αυτές 

τις συναντήσεις είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν και διαφωνίες. Γι’ αυτό είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη ενός αμερόληπτου και αξιοσέβαστου προέδρου, ο οποίος θα 

ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου με σκοπό όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 

συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κοινούς στόχους και κοινά οφέλη από ένα ισχυρό εθνικό 

σήμα (Nation Brand). 
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1.6 Δείκτης μέτρησης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των εθνών-η περίπτωση της 

Ελλάδας 

Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος δείκτης μέτρησης και σύγκρισης της 

ανταγωνιστικότητας των εθνών τον οποίο συμβουλεύονται οι θεσμοί της χώρας πριν τη 

σχεδίαση του πλάνου εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) που θα ακολουθήσουν, 

εκδίδεται από το World Economic Forum.  Κάθε χρόνο δημοσιεύεται η ετήσια έκθεση 

ανταγωνιστικότητας των χωρών (The Global Competitiveness Report 2015-2016), στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη μικροοικονομικές και μακροοικονομικές μεταβλητές που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του έθνους. Μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη 

είναι οι θεσμοί της χώρας και η αποτελεσματικότητά τους, η ηθική και το ποσοστό 

διαφθοράς, η ποιότητα των υποδομών, η ασφάλεια των πολιτών, η υγεία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης, η οικονομική ανάπτυξη της αγοράς και το μέγεθός της, η διαδικασία 

ανέγερσης νέας επιχείρησης και η πολυπλοκότητα της, ο δημόσιος τομέας, οι αξίες και 

η ηθική συμπεριφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Φυσικά στην ανάλυση 

συνυπολογίζονται και ο εγχώριος και ο ιδιωτικός ανταγωνισμός, η αγορά εργασίας και 

το ποσοστό εκμετάλλευσης των ταλέντων, η χρήση της τεχνολογίας και η ροπή προς 

την καινοτομία. Όλες αυτές οι μεταβλητές συνοψίζονται σε δώδεκα πυλώνες και ο 

μέσος όρος βαθμολόγησης σε αυτούς τους δώδεκα πυλώνες ορίζει την τελική κατάταξη 

της χώρας.  

Η περίπτωση της Ελλάδας  

Η  θέση της Ελλάδας είναι η 81η σύμφωνα με την τελευταία έκθεση 2015-2016 και 

είναι σε καλύτερη θέση από τα προηγούμενα έτη γεγονός που αποδεικνύει ότι γίνονται 

προσπάθειες μέσω μεταρρυθμίσεων από το ελληνικό κράτος ώστε να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Ελβετία, η 

Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ, ενώ στην τελευταία θέση (140) συναντάμε την Γουινέα. Οι 

δώδεκα πυλώνες που αναφέρθηκαν προγενέστερα αναλύονται περισσότερο στην ειδική 

περίπτωση της Ελλάδας. 

Η βαθμολογία ανά πυλώνα υπολογίζεται από το 1-7, με το 7 να είναι το καλύτερο. 

1. Θεσμοί βαθμολογία 3,7 και 81η θέση 

2. Υποδομές βαθμολογία 4,8 και 34η θέση 

3. Μακροοικονομικό περιβάλλον βαθμολογία 3,3 και 132η θέση  

4. Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση βαθμολογία 6,1 και 41η θέση 

5. Ανώτερη εκπαίδευση βαθμολογία 4,8 και 43η θέση 
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6. Αγορά αγαθών βαθμολογία 4,2 και 89η θέση  

7. Αποδοτικότητα αγορά εργασίας βαθμολογία 3,7 και 116η θέση  

8. Ανάπτυξη οικονομίας βαθμολογία 2,8 και 131η θέση  

9. Τεχνολογία βαθμολογία 4,9 και 36η θέση 

10. Μέγεθος αγοράς βαθμολογία 4,3 και 52η θέση  

11. Επιχειρηματική δεοντολογία βαθμολογία 3,8 και 74η θέση  

12. Καινοτομία βαθμολογία 3,2 και 77η θέση 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται και διαγραμματικά οι βαθμολογίες στους 

δώδεκα πυλώνες για την Ελλάδα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6:  Greece Performance overview (2015-2016). Διαθέσιμο στο: www. reports.weforum.org 

 

Από την βαθμολογία που έχει συλλέξει η Ελλάδα, η χαμηλότερη εντοπίζεται στον 

3ο πυλώνα (μακροοικονομικό περιβάλλον) και στον 8ο (ανάπτυξη οικονομίας) γεγονός 

που οφείλεται στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία 8 χρόνια. 

Παρακάτω εμφανίζονται οι  επιμέρους μεταβλητές των 12 βασικών πυλώνων στους 

οποίους η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία (από 90 και πάνω): 

 

1. Προθυμία για μεταβίβαση εξουσιών στο χώρο εργασίας 91 

2. Ιδιωτικοί οργανισμοί βαθμολογία 94 

3. Εκπαίδευση στην εργασία βαθμολογία 95 
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4. Πληθωρισμός βαθμολογία 96 

5. Ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας βαθμολογία 103 

6. Αποδοτική «εκμετάλλευση» ταλέντων βαθμολογία 108  

7. Συνεργασία για Ανάπτυξη και Καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων  

        και Βιομηχανιών 110 

8. Ικανότητα για καινοτομία 111 

9. Επένδυση εταιριών στην Έρευνα και Ανάπτυξη 113 

10. Ευελιξία στην αγορά εργασίας βαθμολογία 114 

11. Εθνικό ακαθάριστο απόθεμα βαθμολογία 121 

12. Ανάπτυξη γεωγραφικών clusters επιχειρήσεων βαθμολογία  125  

13. Αποδοτικότητα οικονομίας βαθμολογία 130 

14. Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην οικονομία βαθμολογία 133 

15. Ανάπτυξη τεχνολογικά ανεπτυγμένων προϊόντων 133 

16. Εθνικό χρέος βαθμολογία 139 

 

Η Ευρώπη αποτελεί έναν υπερεθνικό οργανισμό και αποτελείται από χώρες-μέλη οι 

οποίες παρουσιάζουν μεγάλες ανισότητες στην κατάταξη στη συγκεκριμένη λίστα του 

World Economic Forum. Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης βλέπουμε ότι είναι χαμηλότερα στην κατάταξη, παρά το γεγονός ότι 

βελτιώθηκε η θέση της από τις προηγούμενες χρονιές, και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται 

στο προβληματικό μακροοικονομικό της περιβάλλον. Η Ελλάδα διαθέτει τις βασικές 

πρώτες ύλες για ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας της, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα 

συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ώστε να σταθεροποιήσει αρχικά την οικονομία της σε 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο και σαν επόμενο βήμα να την βελτιώσει. Η 

ανταγωνιστικότητα των χωρών συνδυάζεται άμεσα με την καλή εικόνα της στο 

εξωτερικό και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των επενδύσεων, του τουρισμού και 

φυσικά της ανταγωνιστικότητας των εξαγώγιμων προϊόντων της Ελλάδας στη διεθνή 

αγορά. 

Εκτός από το World Economic Forum, το GfK(nation-Brands.gfk) διεξάγει μία 

πολύ αναλυτική και κατανοητή έρευνα αναφορικά με την επωνυμία των εθνών (Νation 

http://nation-brands.gfk.com/
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Βranding) σε συνεργασία με τον Anholt, στο επιστημονικό έργο του οποίου έχει 

αναφερθεί πολλές φορές η συγκεκριμένη. To Anholt-GfK Nation Brandings Index 

(NBI),  βοηθάει κυβερνήσεις, οργανισμούς και επιχειρήσεις να κατανοήσουν, να 

μετρήσουν και να «χτίσουν» μία σωστή και μακροχρόνια στρατηγική για την εικόνα 

του έθνους και της καλής φήμης του. Μετράει την δύναμη και την ποιότητα της εικόνας 

της κάθε χώρας αναλύοντας τις παρακάτω έξι διαστάσεις, το γνωστό και ως «εξάγωνο 

του Nation Branding» όπως διαφαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:  

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Το εξάγωνο του Nation Branding(Anholt,2007). Προσαρμογή από: www.nation-

Brands.gfk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nation-brands.gfk.com/
http://www.nation-brands.gfk.com/
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Ερευνήθηκαν 50 κράτη για το 2016 από όλες τις ηπείρους και ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει την κατάταξη: 

Κατάταξη 2016 Χώρα Κατάταξη 2015 

1 ΗΠΑ 1 

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 

3 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3 

4 ΚΑΝΑΔΑΣ 5 

5 ΓΑΛΛΙΑ 4 

6 ΙΤΑΛΙΑ 7 

7 ΙΑΠΩΝΙΑ 6 

8 ΕΛΒΕΤΙΑ 8 

9 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9 

10 ΣΟΥΗΔΙΑ 10 

 

Πίνακας 2.1: κατάταξη ανταγωνιστικότητας των εθνών σύμφωνα με το Anholt-GfK Nation 

Brandings Index (2015-2016). Διαθέσιμο στο:  www.nation-Brands.gfk.com 

 

Μελετώντας τον πίνακα κατάταξης των χωρών παρατηρείται ότι οι δυτικές 

οικονομίες, μαζί με την Ιαπωνία, κυριαρχούν στις 10 πρώτες θέσεις  του δείκτη Nation 

Brandings Index. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

διατηρούν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση τους αντίστοιχα. Σημαντικό είναι ότι 

υπήρξαν μεταβολές από το 2015, πέρα από τα κορυφαία τρία έθνη, με τον Καναδά να 

κινείται στην 4η θέση καθώς η Γαλλία κατέβηκε στην πέμπτη θέση, ενώ η Ιταλία 

ανταλλάσσει θέσεις με την Ιαπωνία για τις θέσεις 6 και 7, αντίστοιχα.  

Η GfK αποτελεί αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών αναφορικά με την 

παγκόσμια αγορά και τους καταναλωτές, με σκοπό τα κράτη και οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο έξυπνες και σωστές αποφάσεις, βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητά τους και εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες κατανάλωσης που 

προσφέρουν στους παγκόσμιους καταναλωτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

2.1  Εισαγωγή στους παράγοντες διαμόρφωσης των στάσεων και των αντιλήψεων των 

καταναλωτών 

Ο κοινός παρονομαστής όλων των επιτυχημένων εμπορικών σημάτων (Brands), 

είναι οι άνθρωποι που τα δημιουργούν και ενεργούν με τρόπο που αντανακλά τις αξίες 

τους. Αντίστοιχα και στην επωνυμία των εθνών (Nation Branding), υπάρχουν αξίες, οι 

οποίες είναι ακόμη πιο έντονες, καθώς αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς του πληθυσμού ενός ολόκληρου έθνους. Το  σύνταγμα που διέπει τη 

χώρα, οι θρησκείες και οι κοινωνικές δομές αποτελούν το σύμπλεγμα αξιών του 

εκάστοτε έθνους. Μέσα από τις κοινωνικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις, τα άτομα 

γίνονται πιο ευαισθητοποιημένα στις βασικές αξίες του έθνους (Chernatony, 2008). 

Ένα συχνό λάθος που παρατηρείται, στην προσπάθεια ανάπτυξης μίας 

αποτελεσματικής στρατηγικής Μάρκετινγκ, είτε πρόκειται για προϊόντα είτε για έθνη, 

είναι η προσαρμογή ολόκληρου του σχεδίου στις επικρατούσες αντιλήψεις για 

διαφορετικές κουλτούρες-χώρες. Όπως και οι επιχειρήσεις στη προσπάθεια προώθησης 

των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, λαμβάνουν υπόψη παράγοντες που 

διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις και οι οποίες διαφέρουν από λαό σε λαό, λόγω 

μοναδικών ιδιαιτεροτήτων, έτσι και μία στρατηγική ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding) πρέπει να μελετάει τις παρακάτω παραμέτρους καταναλωτικής 

συμπεριφοράς, με σκοπό τη σωστή ερμηνεία και κατανόηση των συνθηκών που 

επικρατούν σε μία αγορά (Dinnie, 2008): 

1. Αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 

2. Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών 

3. Τα κίνητρα αγοράς 

4. Η διαδικασία αγοράς 

Αναφορικά με τις παραπάνω μεταβλητές, αξίζει να σημειωθεί ότι η αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών επηρεάζει πολύ την τελική επιλογή τους και η ιεράρχηση 

των αναγκών τους ανά κοινωνία είναι εξαρτημένη άμεσα από την εκάστοτε κουλτούρα. 

Η κοινωνική τάξη, η δομή, η θρησκεία και το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι επίσης 

μεταβλητές οι οποίες οδηγούν τους καταναλωτές στην τελική τους απόφαση (Dinnie, 
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2008). Η συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη διαδικασία αγοράς διαφέρει 

από κουλτούρα σε κουλτούρα αλλά και ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες 

προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κίνητρο αγοράς και η ικανότητα αγοράς 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εκάστοτε πολιτισμικό σύστημα αξιών. 

Οι «παγκόσμιες κουλτούρες κατανάλωσης», σύμφωνα με τον κ. Πατρινό (1993), 

έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στην επιρροή των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων, μέσω των οποίων 

μεταφέρονται εικόνες και ιδέες σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραδείγματα που 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κοινής παγκόσμιας καταναλωτικής κουλτούρας είναι οι 

κοινές αξίες, όπως οι αξίες που υποστηρίζουν την γρήγορη εστίαση, αξίες 

καταναλωτισμού, η κουλτούρα της διασκέδασης κ.α.  

Το πολιτισμικό περιβάλλον ενός έθνους είναι μια σύνθετη έννοια η οποία πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη στη στρατηγική τοποθέτησης που θα ακολουθήσουν τα κράτη 

και οι επιχειρήσεις στις διαφορετικές χώρες/κουλτούρες. Η επιρροή της κουλτούρας 

είναι εμφανής σε πολλές πτυχές της καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως τονίζει και ο 

καθηγητής Δημήτρης Θεοδ. Πατρινός (1993, «Διεθνές Μάρκετινγκ») στο βιβλίο του.  

 

 

 

    2.2 Διαφορές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ βιομηχανικών προϊόντων και 

προϊόντων πρωτογενή τομέα 

Για να κατανοήσουμε τις διαφορές στην εφαρμογή του Μάρκετινγκ στα 

καταναλωτικά και στα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και τις διαφορές στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, παρατίθενται παρακάτω ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας προϊόντων, όπως τα αναφέρει 

στο βιβλίο του ο καθηγητής Δημήτρης Θεοδ. Πατρινός, (1993, σελ.127-169) «Διεθνές 

Μάρκετινγκ». 

Τα βιομηχανικά προϊόντα παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες σε σχέση με τα 

προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Οι γενικές θεωρίες του Μάρκετινγκ είναι κοινές, αλλά 

λόγο αυτών των ιδιαιτεροτήτων έχουν δημιουργηθεί προσαρμοσμένες στρατηγικές 

Μάρκετινγκ για τα βιομηχανικά προϊόντα, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι 

ιθύνοντες σε θέματα εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Η βασική διαφορά, 

σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Πατρινό (1993), εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα 
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πρωτογενή τομέα απευθύνονται σε διαφορετικούς καταναλωτές με διαφορετικές 

ανάγκες συνεπώς τα εργαλεία Μάρκετινγκ πρέπει να προσαρμόζονται αντίστοιχα.  

Παρακάτω αναλύονται οι διαφορές των δύο αυτών κατηγοριών προϊόντων, σύμφωνα με 

τον κ. Πατρινό (1993).                                                                               

Όταν αναφερόμαστε στα πλαίσια αυτής της εργασίας στην έννοια «βιομηχανικά ή 

παραγωγικά προϊόντα» εννοούμε τα προϊόντα του δευτερογενή τομέα τα οποία 

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και δεν διατίθενται απευθείας στον τελικό 

καταναλωτή, όπως είναι τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες, τα ανταλλακτικά κ.ο.κ. Τα 

καταναλωτικά προϊόντα σκοπό έχουν την αύξηση της ευημερίας του τελικού 

καταναλωτή. Η Διεθνής αγορά των βιομηχανικών προϊόντων αναφορικά με τον όγκο 

και την αξία των πωλήσεων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των 

καταναλωτικών προϊόντων, ενώ το παράδοξο είναι ότι ο αριθμός των αγοραστών είναι 

συγκεκριμένος και περιορισμένος. Έτσι η αγορά των βιομηχανικών προϊόντων είναι πιο 

εύκολο να προσδιοριστεί με τη βοήθεια της δευτερογενούς έρευνας.  

  Άλλη βασική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η αγορά των βιομηχανικών 

προϊόντων είναι περισσότερο σταθερή και δεν επηρεάζεται άμεσα από προωθητικές 

ενέργειες όπως συμβαίνει στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων, έτσι οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς που κατέχουν αλλά δεν μπορούν 

να αυξήσουν το μέγεθος της ίδιας της αγοράς. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η τοποθεσία των προμηθευτών των βιομηχανικών 

προϊόντων παίζει σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση ενός ολόκληρου έθνους 

αναφερόμαστε στις εξωτερικές σχέσεις και την διπλωματία, το χαμηλότερο κόστος 

μετακίνησης και αποθήκευσης, η καλύτερη εξυπηρέτηση «just in time» παραγγελιών 

και η άμεση εξυπηρέτηση σε έκτακτες περιπτώσεις, γεγονός που προϋποθέτει  τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους.  

  Το πιο βασικό χαρακτηριστικό του βιομηχανικού Μάρκετινγκ είναι το γεγονός ότι 

η ζήτηση των βιομηχανικών προϊόντων ακολουθεί τη ζήτηση των καταναλωτικών 

προϊόντων. Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ελέγξουν τα στελέχη Μάρκετινγκ κατά 

την έρευνα αγοράς που θα εκτελέσουν, είναι ο διαχωρισμός της αγοράς των 

βιομηχανικών προϊόντων σε κάθετη και οριζόντια. Οριζόντια χαρακτηρίζεται η αγορά 

όταν το προϊόν απευθύνεται σε πολλούς  βιομηχανικούς κλάδους.  

Η ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων είναι ανελαστική ως προς την τιμή τους, 

απόλυτα κατανοητό αν σκεφτούμε ότι το κόστος των πρώτων υλών και της λειτουργίας 

των μηχανημάτων είναι πολύ μικρό σε σχέση με το ολικό κόστος. Φυσικά παίζει ρόλο 
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και ο ανταγωνισμός, ο οποίος είναι πιο έντονος στη περίπτωση των τυποποιημένων 

βιομηχανικών προϊόντων, έτσι αναπτύσσονται συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και η 

τιμή ορίζεται όπως και στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων. Στην αντίθετη 

περίπτωση όπου το βιομηχανικό προϊόν παρουσιάζει μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης 

και δεν είναι τυποποιημένο και ειδικά όταν απευθύνεται στην Διεθνή αγορά, 

παρατηρείται ελαστικότητα ως προς την τιμή.  Στην περίπτωση της «Αμοιβαιότητας 

Αγοραπωλησιών» που παρατηρείται στις βιομηχανικές αγορές (εγώ αγοράζω από σένα 

και εσύ από εμένα), ο νέος προμηθευτής/κράτος ευελπιστεί  να γίνει η δεύτερη πηγή 

προμήθειας, διότι είναι δύσκολο να διασπάσει τη σχέση με την αρχικό προμηθευτή. 

 Και τα καταναλωτικά προϊόντα αλλά και τα βιομηχανικά υπόκεινται σε φορολογία, 

το ύψος της οποίας ορίζεται ανάλογα με το διαχωρισμό τους σε μακροχρόνια αγαθά 

κεφαλαίου και η απόσβεσή τους γίνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ενδιάμεσα 

προϊόντα όπως οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του τελικού 

προϊόντος και η απόσβεσή τους γίνεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος. Όπως και στα 

καταναλωτικά αγαθά έτσι και στα βιομηχανικά υπάρχουν υποκατάστατα η παρουσία 

και η ένταση των οποίων εξαρτάται από το κλάδο.  

Στα καταναλωτικά αγαθά τον τελικό λόγο τον έχει ο καταναλωτής, ενώ στα 

βιομηχανικά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο υπεύθυνος προμηθειών ή εισαγωγών. Οι 

υπεύθυνοι προμηθειών διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός ορθολογικού 

καταναλωτή, δηλαδή στόχος τους είναι η αγορά του βιομηχανικού προϊόντος στην 

σωστή τιμή, στη σωστή στιγμή, στη σωστή ποσότητα και ποιότητα, παρόλα αυτά  δεν 

παύουν να επηρεάζονται και από συναισθηματικά κίνητρα. Στη συνέχεια αναφέρονται 

πιο αναλυτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα 

βιομηχανικά προϊόντα που τελικά θα αγοράσουν οι επιχειρήσεις. 

Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στον προσδιορισμό του ατόμου που παίρνει τις 

τελικές αποφάσεις και τα άτομα που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις. Ο χρόνος 

λήψης μιας απόφασης αγοράς βιομηχανικού προϊόντος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο 

και εξαρτάται από την σημασία του βιομηχανικού προϊόντος για την εταιρία και το 

κόστος του. Τέλος η πολυπλοκότητα του ενδιάμεσου προϊόντος και η εμπορική του 

αβεβαιότητα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα βιομηχανικά 

προϊόντα. Σύμφωνα με την έρευνα του Bauer (1960), «η μείωση του αγοραστικού 

κινδύνου ενός βιομηχανικού προϊόντος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην 

μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων». Αναλυτικότερα σε 

περιόδους ύφεσης της χώρας του προμηθευτή παρατηρείται ένας μεγαλύτερος βαθμός 
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τυπικότητας στην διαδικασία αγοραπωλησίας λόγω αύξησης του αγοραστικού 

κινδύνου, ενώ σε περιπτώσεις ανάπτυξης παρατηρείται μια πιο άτυπη διαδικασία 

συμφωνίας αγοράς.    

Μία ειδική περίπτωση βιομηχανικού Μάρκετινγκ είναι οι προμήθειες του  

δημοσίου. Με την κατάργηση το 1985 των δασμών στις χώρες της Ε.Ε. έχουν γίνει 

πολλές νομοθετικές τροποποιήσεις οι οποίες επιτρέπουν τόσο ελληνικές επιχειρήσεις να 

πάρουν μέρος σε διαγωνισμό προμηθειών βιομηχανικών προϊόντων άλλων χωρών, 

όπως και αντίστροφα ξένες εταιρίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς 

που διεξάγει το ελληνικό δημόσιο για αγορά βιομηχανικών προϊόντων. Έτσι γίνεται 

περισσότερο επιτακτική η ανάγκη τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν περισσότερα 

ανταγωνιστικά στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού.                                                   

Συνοψίζοντας, ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση αγοράς ενός 

βιομηχανικού προϊόντος είναι η επιθυμία των επιχειρήσεων για βιομηχανικά προϊόντα 

τα οποία βοηθούν στην αποφυγή του κινδύνου, αυξάνουν το κέρδος για την εταιρία και 

μειώνουν το κόστος λειτουργίας. Ο συνδυασμός κόστους- ποιότητας και η 

συμμόρφωση με τους νομικούς περιορισμούς καθώς και οι εξωτερικοί-

περιβαλλοντολογικοί  παράγοντες σε συνδυασμό με συναισθηματικά κριτήρια, όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους προμηθευτές ή η εξωτερική πολιτική αν αναφερόμαστε 

σε ένα ολόκληρο έθνος που προμηθεύει κάποιο βιομηχανικό προϊόν σε μία άλλη χώρα 

ή σε μία αλλοδαπή επιχείρηση, αποτελούν βασικές μεταβλητές στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.                       

 

 

   2.3 Νέες Παγκόσμιες τάσεις στη Συμπεριφορά των καταναλωτών 

Η  Παγκοσμιοποίηση αποτελεί τη βασικότερη τάση που εντοπίζεται μετά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχει οδηγήσει σε διάφορες καταναλωτικές τάσεις τις 

οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στέλεχος εξαγωγών.  Η αυξανόμενη διεθνής 

κινητικότητα αγαθών, πληροφοριών, χρημάτων και ανθρώπινων πόρων, η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και των υποδομών, η Δυτικοποίηση και η αύξηση του τουρισμού 

αποτελούν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης όπως τα 

αναφέρει ο κ. Πανηγυράκης. Η αύξηση των εξαγωγών, οι παγκόσμιες τάσεις της μόδας, 

η αλληλεπίδραση των ανθρώπων μέσω των κοινωνικών δικτύων (Social Media), οι 

παγκόσμιες διοργανώσεις π.χ. αθλητικές διοργανώσεις και οι εξαγωγές 



 49 

 

τοπικών/μοναδικών προϊόντων σε άλλες χώρες, έχουν δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα 

καταναλωτικών αξιών και προτύπων αναφορικά με τα προϊόντα. Οι όροι όπως 

Globalism και Glocalism έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια  και 

περιγράφουν την  αυξανόμενη επιθυμία των καταναλωτών για ξένα προϊόντα, ιδέες, 

πρακτικές και τεχνολογίες.  

Οι δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται με την αύξηση του μέσου όρου ζωής 

στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες και η αύξηση του πληθυσμού που παρατηρείται 

στις υπό ανάπτυξη χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας πρέπει 

να εξετάζονται πριν την διαμόρφωση μιας πολιτικής εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding), διότι  ο αυξημένος πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας θα οδηγήσει σε 

παράταση των συνταξιοδοτήσεων, θα υπάρξει αύξηση της  συμμετοχής περισσότερων 

γυναικών στην αγορά εργασίας, και περισσότεροι μετανάστες/εργάτες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Παρατηρείται επίσης  το 

φαινόμενο της μία δίκαιης κατανομής του πλούτου/εισοδήματος. Ταυτόχρονα η αύξηση 

του πλούτου οδηγεί σε κοινωνικές ανακατατάξεις τόσο μεταξύ ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και μεταξύ των μελών της Ε.Ε. Παρά την παγκόσμια 

οικονομική κρίση αναμένεται σύμφωνα με τον καθηγητή Γεώργιο Πανηγυράκη (2013) 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου ειδικά στις αναδυόμενες αγορές Ινδίας, Μεξικού, 

Βραζιλίας, Κίνας και Τουρκίας, συνεχής εξέλιξη των εφαρμογών της πληροφορικής και 

μείωση του προσδόκιμου ζωής των αναπτυσσόμενων χωρών λόγω ασθενειών όπως το 

AIDS. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την μη δίκαιη κατανομή 

των πόρων, όπως μας διδάσκει η σύγχρονη ιστορία, οδηγεί σε κοινωνικές και πολιτικές 

αναταράξεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι μάνατζερ εξαγωγών πριν 

αποφασίσουν/ προτείνουν στην επιχείρηση ή στο κράτος να επεκταθεί σε μία ασταθή 

πολιτικά και κοινωνικά χώρα. 

Η Ασία και συγκεκριμένα η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να καθοδηγήσουν τις 

εξελίξεις στο Διεθνές εμπόριο. Αλλαγές παρατηρούνται και στη συμπεριφορά της 

ανώτερης κοινωνικής τάξης των αναπτυγμένων χωρών. Οι πλούσιοι προσπαθούν να 

μην επιδεικνύουν τον πλούτο τους υιοθετώντας ένα πιο απλό τρόπο ζωής και 

επιτρέπουν στον εαυτό τους τη πολυτέλεια που αφορά αποκλειστικές υπηρεσίες. 

Ταυτόχρονα η μεσαία κοινωνική τάξη αποκτά τη πρόσβαση σε αγαθά πολυτελείας. 

Λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και των τεχνολογικών εξελίξεων, σε 

συνδυασμό με την ανταλλαγή πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίστηκε μία 
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νέα γενιά που ονομάζεται «Οne world youth culture» και αποτελείται από άτομα που 

έχουν σχετικά κοινές αξίες και καταναλωτικές συμπεριφορές.  

  Η μετανάστευση της «εκπαιδευμένης ελίτ» από χώρες με χαμηλό κατά κεφαλή 

εισόδημα όπως η Ελλάδα, προς τις αναπτυγμένες χώρες οδηγεί σε αλλοίωση των 

εθνικών χαρακτηριστικών και κάνει πολύ πιο δύσκολη τη διατήρηση των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της κάθε χώρας. Επιπρόσθετα παρατηρείται μετακίνηση των 

παραγωγικών μονάδων και συνεπώς των θέσεων εργασίας, προς τις χώρες με χαμηλό 

κόστος εργασίας όπως Ινδία και Κίνα. Εντοπίζεται έντονα η τάση της μετακίνησης προς 

τα μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό οδηγεί σε πολυπολιτισμικότητα, η οποία με τη σειρά 

της οδηγεί σε αύξηση των φυλετικών προκαταλήψεων, αύξηση της εγκληματικότητας 

και της τρομοκρατίας με επακόλουθο των «πόλεμο των πολιτισμών» όπως τον ονομάζει 

ο κ. Πανηγυράκης. 

 Οι κλιματολογικές αλλαγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καταναλωτικές 

συμπεριφορές διεθνώς. Οι επιχειρήσεις πριν αποφασίσουν να επεκταθούν σε διεθνή 

κλίμακα θα πρέπει να λάβουν υπόψη στοιχεία ερευνών που αποκαλύπτουν τον 

αυξανόμενο κίνδυνο για αντιγραφή και πειρατεία προϊόντων και εμπορικών σημάτων. 

Η υπερκαταναλωτική σύγχρονη γενιά που ξοδεύει περισσότερα από όσα κερδίζει και 

υπερχρεώνεται με δάνεια είναι επίσης ένα φαινόμενο της εποχής μας.  

 Η συνεχής αύξηση των απαιτήσεων σε ενέργεια οδήγησε στην ανάγκη για 

ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

διαφαίνεται ξεκάθαρα σε κάθε σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί και τονίζει τη 

σημασία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών 

αγορών. Οι σύγχρονοι-παγκόσμιοι πολίτες δίνουν μεγάλη σημασία στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων και αξιολογούν θετικά δράσεις προς όφελος της 

κοινωνίας, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.  

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των πολιτών σε όποιο σημείο του πλανήτη βρίσκονται 

μέσω των κοινωνικών δικτύων, η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η έντονη 

κινητικότητα που αναφέρθηκε και προηγουμένως  αυξάνει την ισχύ και το βαθμό 

ελέγχου των σύγχρονων καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα. Η αύξηση της 

εγκληματικότητας στα αστικά κέντρα δημιουργεί νέες ανάγκες για προϊόντα ασφάλειας, 

ενώ ταυτόχρονα ερημώνει τα κάποτε πολυσύχναστα αστικά και αγοραστικά κέντρα με 

το φόβο κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας και είναι και ένας από τους λόγους που το 

ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ.  Η επιθυμία για ευκολότερη 

πρόσβαση σε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, τα «one stop buying», η επιθυμία των 
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καταναλωτών για μείωση του χρόνου εμπλοκής και η μείωση του ελεύθερου χρόνου, 

οδηγούν σε υπηρεσίες και προϊόντα που καταναλώνονται άμεσα και γρήγορα π.χ. 

εστιατόρια που κάνουν παράδοση κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο, γρήγορο φαγητό «in 

and out» και αύξηση υπηρεσιών παιδικών σταθμών.  

Ο κ. Πανηγυράκης συνεχίζει αναφέροντας πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί 

μεγαλύτερη στόχευση στην καλή υγεία, γι’ αυτό το λόγο παρατηρείται μια στροφή προς 

την χρήση οργανικών, φυσικών προϊόντων. Μια νέα αγοραστική ομάδα που 

εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια είναι οι άντρες οι οποίοι παραμένουν στο σπίτι και 

εμπλέκονται με τη φροντίδα των παιδιών ενώ οι σύγχρονες πολυάσχολες γυναίκες που 

εργάζονται πολλές ώρες είναι επίσης μία νέα αγορά- στόχος για τις 

παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις.   

Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται ένα φαινόμενο, το οποίο θέτει βάσεις για 

έρευνα. Η στόχευση στη διαφοροποίηση μέσω επιστροφής στις παραδοσιακές αξίες και 

η έμφαση στην εθνική ταυτότητα στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Η 

ταυτόχρονη αύξηση του ρατσισμού ως απόρροια της αύξησης της μετανάστευσης σε 

μια προσπάθεια προστασίας της εθνικής ταυτότητας, οδηγεί σε προκαταλήψεις 

απέναντι στους «ξένους» και στα «ξένα προϊόντα». Η έμφαση στη θρησκευτική 

ταυτότητα θα δημιουργήσει ανάγκες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η  

προσπάθεια ανάπτυξης μιας θετικής διεθνούς εικόνας των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε 

ανάπτυξη παγκόσμιων εμπορικών σημάτων (Brands).                              

Οι παραπάνω σύγχρονες τάσεις που κατακλύσουν την παγκόσμια αγορά οδηγούν 

σε αύξηση της ζήτησης των τυποποιημένων διεθνών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα διεθνών επωνυμιών που προορίζονται αποκλειστικά 

για ορισμένες εθνότητες (Globalism και Glocalism). Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση 

πρέπει να προσφέρει ένα προϊόν παραδοσιακό και αυθεντικό ταυτόχρονα, ενώ θα 

πρέπει να το τοποθετήσει στο μυαλό του καταναλωτή ως ένα προϊόν που 

ανταποκρίνεται στις συνήθειες και στις αξίες του, γεγονός που αποτελεί πρόκληση την 

οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το διεθνές Μάρκετινγκ και κατ’ επέκταση το «Nation 

Branding». Κλείνοντας αυτή την ενότητα ο καθηγητής Πανηγυράκης Γ. (2013. 

«Διεθνές Μάρκετινγκ» σελ. 48-63, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης), αναφέρει «οι νέες αυτές 

τάσεις δημιουργούν μία παγκόσμια οικονομία-αγορά, η οποία είναι άγνωστη και 

επικίνδυνη αλλά γεμάτη από ευκαιρίες, η εκμετάλλευση των οποίων απαιτεί προσφορά 

ποιοτικών προϊόντων, πολιτισμική προσαρμοστικότητα, γνώση, φαντασία, 

δημιουργικότητα, συνέπεια και φυσικά μια αποτελεσματική στρατηγική Μάρκετινγκ». 
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   2.4  Αξιολόγηση προϊόντος με κριτήριο τη χώρα προέλευσης του 

Η χώρα παραγωγής ενός προϊόντος είναι ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν καθοριστικά την αξία του προϊόντος και το πως το αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές ανά τον κόσμο. Οι αξίες και οι αντιλήψεις με τις οποίες είναι 

συνδεδεμένη η χώρα παραγωγής ή ακόμη και η χώρα σχεδιασμού του προϊόντος, 

μπορεί να προσδώσει στο προϊόν σημαντικά οφέλη. Μια επωνυμία (Brand) λοιπόν 

μπορεί να αυξήσει την αξία της χτίζοντας μέρος της επικοινωνιακής της πολιτικής στην 

αυθεντία της χώρας προέλευσης (Δημήτρης Θεοδ. Πατρινός,1993). Για παράδειγμα 

κάνουμε αναφορά σε βελγικά ρολόγια και βελγική σοκολάτα, αναφερόμαστε σε φέτα 

και σκεφτόμαστε Ελλάδα, λέμε ότι είναι η τελευταία λέξη της μόδας στα ρούχα γιατί 

είναι σχεδιασμένα στην Ιταλία και πολλά άλλα παραδείγματα που υποδεικνύουν την 

σύνδεση ενός εμπορικού σήματος (brand) με τη χώρα προέλευσης του. 

Η αξιοποίηση της εικόνας ενός εθνικού προϊόντος γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική 

στο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται μια πληθώρα εμπορικών 

σημάτων (Brands), αποδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στο εκάστοτε Βrand. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο η εργασία προσπαθεί να ερευνήσει και να ερμηνεύσει  το 

φαινόμενο της χώρας προέλευσης και εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας. 

 

 

    2.4.1 Το φαινόμενο της χώρας προέλευσης 

H έννοια της χώρας προέλευσης (Country Of Origin, COO) υποδηλώνει ότι η 

αναφορά στην προέλευσης ενός προϊόντος μέσω μηνυμάτων Μάρκετινγκ, μπορεί να 

έχει επίδραση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό ένα προϊόν και στην 

ανταπόκριση του κοινού στις προσπάθειες Μάρκετινγκ. Από την αρχική μελέτη του 

Schooler (1965) μέχρι και σήμερα έχει αναπτυχθεί μια αρκετά εκτεταμένη 

βιβλιογραφία αναφορικά με το φαινόμενο της χώρας προέλευσης. Οι Bilkey και Nes 

(1982) είναι ανάμεσα στους επιστήμονες που μελέτησαν το φαινόμενο της χώρας 

προέλευσης (COO) και εστίασαν στις βασικές διακρίσεις μεταξύ των λιγότερο 

ανεπτυγμένων και των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Οι Verlegh και Steenkamp (1999) 

διαπίστωσαν ότι η χώρα προέλευσης τείνει να επηρεάσει την αντίληψη της ποιότητας 

του προϊόντος, περισσότερο από τη στάση ή την πρόθεση αγοράς. Τέλος, ο Dinnie 

(2004) εξετάζει όλο το συγγραφικό και ερευνητικό έργο που έχει σημειωθεί αναφορικά 
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με το φαινόμενο της χώρας προέλευσης και το οργανώνει σε τρεις εποχές. Ο πίνακας 

3.1 συγκεντρώνει τους βασικότερους επιστήμονες που μελέτησαν πως το φαινόμενο της 

χώρας προέλευσης επηρεάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι 

σε ένα προϊόν. 

 

Συγγραφέας  Έτος Χώρα που μελετήθηκε Είδος μελέτης 

Schooler 1965 Γουατεμάλα, Μεξικό, Κόστα 

Ρίκα, Ελ Σαλβαντόρ 

Ποσοτική 

Schooler 1971 ΗΠΑ, Γερμανία, Ινδία, 

Τσεχοσλοβακία, Χιλή, 

Νιγερία,Ευρώπη, Ασία, Αφρική 

Ποσοτική 

Nagashima 1977 ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία,Αγγλιά Ποιοτική 

Bilkey and Nes 1982 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποσοτική 

Johansson et al. 1985 Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία Ποσοτική 

Han 1989 ΗΠΑ, Κορέα, Ιαπωνία Ποσοτική 

Papadopoulos and 

Heslop 

1993 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

Thakor 1996 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

Lambert and Jaffe 1998 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

Hamzaoui and 

Merunka 

2006 Ιαπωνία, Γερμανία, 

Κορέα,Ιταλία,Ταιβάν,Γαλλία 

Ποσοτική 

Pappu et al. 2007 Ιαπωνία, Μαλαισία, Ποσοτική 

Usunier and Cestre  2007 Γερμανία,Βέλγιο, Βραζιλία, Κίνα, 

Κορέα,Γαλλία, Αγγλία, 

Ινδία,Ιταλία,Ιαπωνία, Ισπανία, 

Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, 

Σουηδία, Τυνησία, ΗΠΑ κ.α 

Ποσοτική 

Roth and 

Diamontopoulos 

2009 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

White 2012 Αυστρία, Εσθονία,Σουηδία Ποσοτική 

 

Πίνακας 3.1: Οι βασικότερες μελέτες ανά χρονολογική σειρά αναφορικά με την επιρροή της 

χώρας προέλευσης, Kilduff, K. and Nunez Tabales, J.M., 2017. Country Branding and its effect 

on the consumer in the global market. Cuadernos de Gestión, 17(1). 
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Σε μια πρόσφατη μελέτη (2011) μεταξύ των Κινέζων καταναλωτών των Souiden, 

Pons και Mayrand, αναδείχθηκε το γεγονός ότι η εικόνα της χώρας προέλευσης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίδραση της εικόνας του συνολικού εμπορικού 

σήματος. Οι μελέτες των Gurhan-Canli, Maheswaran, Meng, Nasco και Clark (2000)  

με βάση συγκριτικές προσεγγίσεις, έχουν εντοπίσει πολιτισμικές αποκλίσεις στα 

αποτελέσματα του φαινομένου της χώρας προέλευσης. Αυτές οι διαφορές υπερβαίνουν 

τα όρια των χωρών, και αναφερόμαστε πλέον σε περιφέρειες προέλευσης.                           

Το φαινόμενο της χώρας προέλευσης υποδηλώνει τη σχέση ανάμεσα στο προϊόν 

και τη χώρα προέλευσης του. Ο Dinnie (2008, σελ.84) ως ορισμό αναφέρει πως το 

φαινόμενο της χώρας προέλευσης: «Είναι το σύνολο των αντιλήψεων των καταναλωτών 

για ένα προϊόν ή υπηρεσία, οι οποίες διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη την αντίληψη 

που υπάρχει για τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της 

αντίληψης για τη χώρα και το προϊόν, δηλαδή πολλές φορές παρατηρείται ότι μία θετική 

αντίληψη της χώρας προέλευσης αντανακλά θετικές εντυπώσεις για το προϊόν και 

αντίστροφα».  Σύμφωνα με τους Wang και Lamb (1983), η επίδραση της χώρας 

προέλευσης αναφέρεται σε πιθανά εμπόδια ή πλεονεκτήματα που έχει ένα προϊόν κατά 

την είσοδό του σε μία ξένη αγορά-χώρα, τα οποία προκύπτουν από τις αρνητικές ή 

θετικές αντιλήψεις των πολιτών για τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Η 

σημαντικότητα της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος είχε εντοπιστεί εδώ και αρκετά 

χρόνια από τον Ditcher (1962), ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η χώρα προέλευσης θα 

πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα επιπλέον στοιχείο του μίγματος Μάρκετινγκ. Επίσης 

σημειώνει ότι κατά την δημιουργία της στρατηγικής Μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η 

εταιρία ή ένα έθνος, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο έμφασης ή απόκρυψης της 

χώρας προέλευσης καθώς και του τρόπου επικοινωνίας της. Οι Agrawal and Kamakura 

(1999) κάνουν αναφορά στην εξωτερική νύξη (extrinsic product cue), δηλαδή η χώρα 

προέλευσης είναι ένα άυλο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος όπως η επωνυμία και η 

τιμή, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί χωρίς να αλλάξει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος και στην εσωτερική νύξη (intrinsic product cue), η οποία υποδηλώνει ότι 

η χώρα προέλευσης είναι ένα χειροπιαστό χαρακτηριστικό του προϊόντος και μέρος του 

φυσικού προϊόντος, όπως ο σχεδιασμός του προϊόντος και η συσκευασία.             

Στις περισσότερες μελέτες που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, η χώρα 

προέλευσης μελετάτε ως ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεασμού των στάσεων και των 

αντιλήψεων των καταναλωτών, ενώ ως εξαρτημένες μεταβλητές θεωρούνται η στάση 

του καταναλωτή προς το προϊόν, οι αντιλήψεις για τη ποιότητα του προϊόντος, η 
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πρόθεση αγοράς κλπ. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Δυτικές χώρες 

υποδηλώνουν προτίμηση σε εγχώρια προϊόντα (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller, 

Melewar, 2001),αντίθετα οι ερωτώμενοι στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες 

οικονομίες προτιμούν επώνυμα, ξένα προϊόντα (Wang και Chen, 2004).                                                                             

  O Shocker et al. (1994) στην έρευνα του αναφέρει ότι η χώρα προέλευσης έχει 

επίδραση στην αξιολόγηση του προϊόντος από τον καταναλωτή και στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και συνιστά έναν τρόπο αύξησης της αξίας του εμπορικού σήματος 

(Brand). Το ζήτημα αυτό όμως έχει δύο όψεις, μία θετική εικόνα της χώρας προέλευσης 

μπορεί να οδηγήσει σε μια γενικευμένη θετική αξιολόγηση όλων των εμπορικών 

σημάτων(Brands) που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά από την άλλη μια 

κακή εικόνα μπορεί με τον ίδιο τρόπο να τα επηρεάσει αρνητικά.                                                                                                                  

Ο Anholt (2007) επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο της χώρας προέλευσης έχει όντως 

δύο οπτικές, η θετική, η οποία εκφράζεται ως η δυνατότητα που έχουν ορισμένες 

γεωγραφικές περιοχές να προσδίδουν κύρος και ελκυστικότητα σε ορισμένα προϊόντα/ 

υπηρεσίες. Συνεπώς οι θετικές αντιλήψεις των καταναλωτών για τη χώρα προέλευσης 

και κατ’ επέκταση για κάποιο προϊόν που ταυτίζεται με αυτή τη χώρα, προσδίδει στο 

συνολικό εμπορικό σήμα (Brand) ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πολλά παραδείγματα 

μπορούν να δοθούν σε αυτό το σημείο, για παράδειγμα η Γαλλία φημίζεται για τα 

αρώματα της, η Ιταλία για την μόδα της, η Γερμανία για τα βιομηχανικά της προϊόντα 

π.χ. αυτοκίνητα κ.ο.κ. Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται και η άλλη πτυχή, η αρνητική. 

Όταν υφίστανται αρνητικές αντιλήψεις για μία χώρα, επηρεάζεται αρνητικά και η 

στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα αυτής της χώρας, χωρίς αυτές οι 

αντιλήψεις να στηρίζονται απαραίτητα στη λογική ή στη πραγματικότητα, έχουν 

καταστροφικές επιπτώσεις στην αξία των προϊόντων αυτής της χώρας. Το ίδιο ισχύει 

και για τις χώρες εκείνες που αν και δεν τους έχει αποδοθεί από τη διεθνή αγορά 

«κακή» φήμη, απλά είναι λιγότερο γνωστές για την παραγωγή και διάθεση 

συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η αντίληψη για τη χώρα 

προέλευσης πέρα από το προϊόν επηρεάζει και την αντίληψη για την κουλτούρα της 

χώρας, τους πολίτες της, τις πολιτιστικές τους αξίες, κ.ο.κ. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 

πολιτική χάραξης εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) που θα ακολουθήσει η χώρα, 

επηρεάζει και επηρεάζεται από το φαινόμενο της χώρας προέλευσης, το φαινόμενο 

αυτό θα αναλυθεί αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο (2.4.2). Υπάρχουν άλλωστε 

και πολλά κοινά σημεία μεταξύ του φαινομένου της χώρας προέλευσης (Country of 

Origin Effect) και της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Για παράδειγμα υπάρχουν 
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πολλές εταιρίες που χρησιμοποιούν την χώρα προέλευση στην ονομασία τους και δεν 

περιορίζονται απλά στο να αναφέρουν στη συσκευασία του προϊόντος «Made in...» 

αλλά χρησιμοποιούν στο όνομα τους ως συνθετικό τη χώρα προέλευσής τους, για 

παράδειγμα British Petroleum (BP), Eλληνικά Πετρέλαια, κ.ο.κ. Υπάρχουν και άλλες 

εταιρίες οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της χώρας προέλευσης 

για ένα προϊόν, παρά το γεγονός ότι αυτό το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται σε άλλη 

χώρα από αυτή που έχει έδρα η εταιρία. Στην περίπτωση που η χώρα στην οποία 

κατασκευάζεται έχει θετική φήμη στην παγκόσμια αγορά στην παραγωγή και διάθεση 

του συγκεκριμένου προϊόντος, θεωρείται συνετό να χρησιμοποιηθεί αυτή ως χώρα 

προέλευσης στα μηνύματα Μάρκετινγκ. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία ως ξένη επωνυμία (Foreign Branding). Ένα παράδειγμα ξένης επωνυμίας 

(Foreign Branding) που αναφέρει ο Dinnie (2008) είναι η Ιαπωνική εταιρία Lexus, η 

οποία προσπαθεί να περάσει στη συνείδηση των καταναλωτών ότι η Αμερική είναι η 

χώρα προέλευσής των πολυτελών αυτοκινήτων της.                                                      

Το φαινόμενο της χώρας προέλευσης (Country of Origin effect) ονομάζεται αλλιώς 

και «φαινόμενο ετικέτας» και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν σύμφωνα με τον Dinnie 

(2008) ότι προσεγγίζει την εικόνα μιας χώρας μονόπλευρα, αφού η εικόνα μιας χώρας 

είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών παραγόντων πέρα των αγαθών που παράγει και 

διανέμει. Συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η καλή φήμη μιας χώρας 

επηρεάζει πολλές αποφάσεις πέρα από την τελική επιλογή των προϊόντων και 

υπηρεσιών της από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα: 

• Επενδυτικές αποφάσεις, όπως η απόφαση πρόσληψης στελεχών ανάλογα με τη 

καταγωγή τους, τόπος εγκατάστασης των εργοστασίων τους, αγορές-στόχοι και άλλες 

πολύ σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. 

• Κυβερνητικές και κρατικές αποφάσεις, αναφορικά με επενδύσεις κεφαλαίων και 

διανομής δαπανών για διεξαγωγή π.χ. διοργανώσεων, για μεγαλύτερη επιρροή σε 

διεθνής επιτροπές και συμβούλια, για προσέλκυση συμμάχων κ.ο.κ. 

Εκτός από την φήμη της χώρας προέλευσης του προϊόντος, ο Dinnie (2008) 

παρατήρησε στην έρευνα του πως και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών επηρεάζουν την απόφαση τους αναφορικά με την επιλογή προϊόντων.  

Το φαινόμενο της χώρας προέλευσης είναι δυναμικό και εξελίσσεται συνεχώς. 

Όπως έχει δείξει η ιστορία σε πολλές περιπτώσεις η καλή φήμη μίας χώρα μπορεί να 

φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως πολιτικές 

αποφάσεις και υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. Υπάρχει και η άλλη πλευρά όπου οι 
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υφιστάμενες αρνητικές απόψεις για μία χώρα έχουν μετατραπεί σε θετικές. Τέτοια 

αλλαγή πρέπει να επιδιώκουν όλα τα κράτη που έχουν ανάγκη να αλλάξουν τη φήμη 

τους. Αυτή η αλλαγή ταυτότητας (ReBranding) απαιτεί μεγάλη σύγκλιση όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, ένα μακροχρόνιο βιώσιμο σχέδιο και επιμονή όπως 

επιβεβαιώνει και η μελέτη του Anholt (2007) και όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στο 

κεφάλαιο 1. 

Συνοψίζοντας αυτή την ενότητα, συμπεραίνουμε πως πολλές φορές οι καταναλωτές 

(ιδιώτες, εταιρίες, έθνη) για να λάβουν απόφαση αγοράς ενός προϊόντος πέρα από 

ποσοτικά κριτήρια (π.χ. τιμή προϊόντος, κόστος ευκαιρίας κ.α), επηρεάζονται και από 

συναισθηματικά κριτήρια, όπως η αντίληψη που έχουν διαμορφώσει για τη χώρα 

προέλευσης του προϊόντος. Η φήμη μιας χώρας έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της.  

                                        

                          

  2.4.2  Η επίδραση της εικόνας της χώρας προέλευσης στην διαδικασία αξιολόγησης 

προϊόντων 

Οι έρευνες για την εικόνα μιας χώρας (Country Image) επιτρέπουν στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να ανακαλύψουν τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι σε 

διάφορες χώρες και να προσδιορίσουν την σχέση και τις επιπτώσεις που έχουν οι 

στάσεις αυτές στην αξιολόγηση των εξαγώγιμων προϊόντων της εκάστοτε χώρας. Η 

έρευνα του Liefeld (1993) οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η εικόνα μιας χώρας επηρεάζει 

την αντιλαμβανόμενη ποιότητα του προϊόντος και κατ’ επέκταση την πρόθεση αγοράς. 

Έχει επίσης διατυπωθεί από τους Eroglu και Machleit (1989) ότι η εικόνα της χώρας 

μπορεί να γίνει μέρος της συνολικής εικόνας του προϊόντος (product image). Ερευνητές 

που ασχολήθηκαν με την εικόνα διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων και 

διαφορετικών εμπορικών σημάτων  (Brands), έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

υφίστανται στερεότυπα για πολλές χώρες. Ο πίνακας 4.1 παρουσιάζει μια περίληψη των 

σημαντικότερων ερευνών οι οποίες έχουν αναλύσει τις αντιδράσεις των καταναλωτών 

σε προϊόντα του εξωτερικού, ανά συγγραφέα, χρονολογική σειρά, χώρας που 

μελετήθηκε και τις διακρίνει μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μελετών. 
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Συγγραφέας  Έτος Χώρα που μελετήθηκε Είδος μελέτης 

Bannister και 

Saunders  

1978 Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία,Αγγλία, Ιαπωνία, 

Ιταλία, Σοβιετική Ένωση 

Ποιοτική 

Chasin και Jaffe 1979 ΗΠΑ, Αυστρία, Πολωνία, Σοβιετική 

Ένωση,Πολωνία, Ουγκαρία 

Ποσοτική 

Shimp και Sarma 1987 ΗΠΑ Ποσοτική 

Roth και Romeo 1992 Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Γαλλία, 

Αγγλία, Κορέα,Ιρλανδία, Ισπανία, 

Μεξικό, Ουγκαρία 

Ποσοτική 

Shimp, 

Sarma,Shin 

1995 Κορέα Ποσοτική 

Bruning 1997  Καναδά, ΗΠΑ,Μεξικό Ποσοτική 

Michaelis et al. 1998 Πολωνία, Γερμανία Ποσοτική 

Ο’ Shaughnessy  2000 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

Jaffe Nebenzahl 2001 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποιοτική 

Klein 2002 Ιαπωνία, Κορέα, ΗΠΑ Ποσοτική 

Ahmed et al. 2004 Γαλλία, Σινγκαπούρη, Μαλαισία, 

Ινδονησία 

Ποσοτική 

Balabanis και 

Diamantopoulos 

2004 Αγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία,Γερμανία, 

Ιαπωνία,Ιταλία 

Ποσοτική 

Kinra 2006 Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

συγκεκριμένα για κάποια χώρα 

Ποσοτική 

Samiee, 

Shimp,Sharma 

2007 Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία,Ιαπωνία, Σουηδία, ΗΠΑ 

Ποσοτική 

 

Πίνακας 4.1: Οι βασικότερες μελέτες αναφορικά με την επιρροή της χώρας προέλευσης  

στη δημιουργία στάσεων και αντιλήψεων των ξένων καταναλωτών για τα προϊόντα της χώρας 

αυτής, Kilduff, K. and Nunez Tabales, J.M., 2017. Country Branding and its effect on the 

consumer in the global market. Cuadernos de Gestión, 17(1). 
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   Οι καταναλωτές τείνουν να έχουν προκατειλημμένες αντιλήψεις για 

συγκεκριμένες χώρες και ειδικές κατηγορίες προϊόντων που θεωρούν ότι έχουν την 

καλύτερη ποιότητα (π.χ. αγγλικό τσάι, γαλλικό άρωμα, ιταλικό δέρμα κλπ). Τι είναι 

αυτό που οδηγεί τελικά στη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων; Ο βασικότερος 

παράγοντας αφορά τα όσα γνωρίζουν οι καταναλωτές αναφορικά με την ικανότητα της 

χώρας να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν.                               

              Σύμφωνα με τους  Roth και Romeo (1992, σελ. 477-497), «η επίδραση του 

φαινομένου της χώρας προέλευσης, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

ανήκει το προϊόν που εξετάζουμε». Αναλυτικότερα όταν τα δυνατά χαρακτηριστικά της 

εικόνας μιας χώρας αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την κατηγορία του 

συγκεκριμένου προϊόντος, τότε έχουμε θετικό ταίριασμα, το οποίο με τη σειρά του 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν το 

προϊόν αυτό. Αντιθέτως, όταν τα αδύνατα χαρακτηριστικά της εικόνας μιας χώρας είναι 

ταυτόχρονα σημαντικά στοιχεία για την κατηγορία του προϊόντος, τότε εντοπίζουμε 

αρνητικό ταίριασμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απροθυμία των καταναλωτών να 

αγοράσουν αυτό το προϊόν. Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει την παραπάνω 

διαπίστωση των Roth και Romeo (1992), αποτελεί η διεθνής προτίμηση για τα 

τεχνολογικά προϊόντα από την Ιαπωνία, διότι η Ιαπωνία θεωρείται μία τεχνολογικά 

ανεπτυγμένη χώρα με υψηλής τεχνολογικής αξίας προϊόντα.                 

Όπως διαπιστώσαμε στο κεφάλαιο 1 η εικόνα μιας χώρας είναι μια πολυδιάστατη 

έννοια. Μελέτες που ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις για τις χώρες, τους 

κατοίκους τους και τα προϊόντα που παράγουν, προτείνουν η έννοια της εικόνας της 

χώρας να διασπαστεί σε τρεις επιμέρους διαστάσεις: 

1. Την γνωστική (cognitive) διάσταση, που περιλαμβάνει α.τις πεποιθήσεις των 

καταναλωτών για το επίπεδο βιομηχανοποίησης της χώρας, β. την οικονομική 

της ανάπτυξη και γ. την τεχνολογική της πρόοδο. 

2. Την παρορμητική (conative) διάσταση, που περιλαμβάνει το επιθυμητό 

επίπεδο αλληλεπίδρασης των καταναλωτών με την χώρα προέλευσης.  

3. Την συναισθηματική (affective) διάσταση, που περιγράφει τα συναισθηματικά 

κριτήρια με τα οποία ο καταναλωτής παίρνει μία απόφαση αγοράς π.χ. 

συμπάθεια ή συμπόνια  προς τους κατοίκους της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος.  
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Σχεδιάγραμμα 3: Οι τρεις συνιστώσες της εικόνας μιας χώρας, Προσαρμογή από Laroche, M., 

Papadopoulos, N., Heslop, L.A. and Mourali, M., 2005. The influence of country image structure on 

consumer evaluations of foreign products. International Marketing Review, 22(1), pp.96-115. 

 

              Εκτός από την εικόνα της χώρας προέλευσης και οι πεποιθήσεις που έχουν οι 

καταναλωτές για το ίδιο το προϊόν (product beliefs), επηρεάζουν την διαδικασία 

αξιολόγησής του, όπως αναφέρουν οι Knight και Calantone (2000) και οι Laroche et al. 

(2005). Το «φαινόμενο του φωτοστέφανου» (halo construct) επεξηγεί το φαινόμενο 

κατά το οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν για τη χώρα 

προέλευσης, στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν ένα νέο άγνωστο προϊόν, καθώς 

δεν διαθέτουν προσωπικές γνώσεις για το προϊόν αυτό ή το εμπορικό σήμα (Brand). 

Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν επιπλέον ότι εικόνα της χώρας προέλευσης επηρεάζει 

την αξιολόγηση επιμέρους ιδιοτήτων του προϊόντος και όχι τη συνολική αξιολόγηση 

(Johansson et al., 1985). 

               Στη συνέχεια ο Johansson (1989) πρόσθεσε ότι όσο οι καταναλωτές αποκτούν 

εμπειρία από τα προϊόντα που προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα, τείνουν να 

σχηματίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το σύνολο των προϊόντων της χώρας 

αυτής, αποδίδοντας τους παρόμοιες ιδιότητες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

«φαινόμενο σύνοψης» (summary construct). Στο ερώτημα τι είναι αυτό που κάνει έναν 

καταναλωτή άλλοτε να χρησιμοποιεί το φαινόμενο του φωτοστέφανου και άλλοτε το 

φαινόμενο της σύνοψης, η απάντηση βρίσκεται στην έρευνα του Han (1989), ο οποίος 

υποστήριξε ότι ο βαθμός εξοικείωσης τους με το προϊόν είναι η βασικότερη μεταβλητή 

που καθορίζει την συμπεριφορά τους. 
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Σχεδιάγραμμα 4: Υποδείγματα σχέσης country image και των φαινομένων φωτοστέφανου και 

σύνοψης, Προσαρμογή από Han, C.M., 1989. Country image: halo or summary construct? Journal of 

marketing research, 26(2), p.222. 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Han (1989), όταν ο καταναλωτής έχει χαμηλό βαθμό 

εξοικείωσης (low level of familiarity) με τα προϊόντα της χώρας, εντοπίζεται το 

φαινόμενο του φωτοστέφανου και η εικόνα της χώρας επηρεάζει έμμεσα την 

καταναλωτική στάση, μέσα από τις πεποιθήσεις για το προϊόν. Αντίθετα, στην 

περίπτωση του υψηλού βαθμού εξοικείωσης (high level of familiarity) με τα προϊόντα 

της χώρας παρατηρείται το φαινόμενο της σύνοψης και η εικόνα της χώρας επηρεάζει 

άμεσα την καταναλωτική στάση απέναντι το προϊόν, ενώ οι πεποιθήσεις για το προϊόν 

έχουν έμμεση επίδραση στην καταναλωτική στάση.                                                                                              

Το μοντέλο του Han παίζει καθοριστικό ρόλο στην επεξήγηση της σχέσης της 

εικόνας της χώρας και της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στο προϊόν. 

Ωστόσο του ασκήθηκε κριτική διότι στην πραγματικότητα υπάρχει ταυτόχρονη 

επίδραση της εικόνας της χώρας και των πεποιθήσεων σχετικά με το προϊόν κατά τον 

σχηματισμό της καταναλωτικής στάσης, γεγονός που δεν λαμβάνει υπόψη του το 

μοντέλο του Han. Έτσι, οι Laroche et al. (2005) πρότειναν ένα νέο μοντέλο, το οποίο 

λάμβανε υπόψη του και τις δύο αυτές μεταβλητές. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μοντέλο 
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εξετάζει τόσο το φαινόμενο του φωτοστέφανου (halo construct) όσο και το φαινόμενο 

σύνοψης (summary construct), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

 

 

Σχεδιάγραμμα 5: Ταυτόχρονη επίδραση της εικόνας μιας χώρας με τις πεποιθήσεις για το προϊόν και 

την αξιολόγηση του, προσαρμογή από Laroche, M., Papadopoulos, N., Heslop, L.A. and Mourali, M., 

2005. The influence of country image structure on consumer evaluations of foreign products. International 

Marketing Review, 22(1), pp.96-115. 

 

Η άμεση επίδραση της εικόνας μιας χώρας στην αξιολόγηση του προϊόντος 

προκαλεί το φαινόμενο σύνοψης (summary construct) ενώ η έμμεση επίδραση λόγω 

των πεποιθήσεων για το προϊόν, προκαλεί το φαινόμενο του φωτοστέφανου (halo). Η 

έρευνα των Laroche et al. (2005) δείχνει ότι η εικόνα της χώρας έχει επιρροή στην 

αξιολόγηση των προϊόντων άμεσα αλλά και έμμεσα, μέσω των πεποιθήσεων για τα 

προϊόντα. Ιδιαίτερα η συναισθηματική (affective) διάσταση της εικόνας μιας χώρας, 

π.χ. συμπάθεια προς τους κατοίκους, έχει άμεση επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά. Όταν η χώρα «εκμεταλλεύεται» τη διάσταση που αναφέρεται στη 

συναισθηματική σύνδεση των ξένων καταναλωτών, η χώρα προέλευσης γίνεται το 

κυριότερο χαρακτηριστικό του προϊόντος που επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση του.                                                                                                                   

Τα πολιτιστικά και κοινωνικά στερεότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων από τους καταναλωτές. Ορισμένες 

μελέτες για το φαινόμενο της χώρας προέλευσης επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις χώρες (Anderson και Cunningham 1972, Haubl 1996) 

και πως η αντίληψη των καταναλωτών για το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας 
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(Sharma, 2012) έχει αντίκτυπο στην αξιολόγηση των προϊόντων της και την απόφαση 

αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν αναπτύξει στερεότυπα για τα έθνη και τους 

πολίτες τους πάνω στα οποία πολλές φορές στοχεύουν οι διαφημιστικές καμπάνιες 

(Forehand και Deshpande 2001, Ivanic, Bates και Somasundaram, 2014). Ορισμένοι 

ερευνητές θεωρούν ότι η χρήση στερεοτύπων στη διαφήμιση είναι ένα γενικό 

πρόβλημα (Lysonski και Pollay 1990) και μπορεί να λειτουργήσει όταν γίνεται 

αποδεκτή ως φυσική διαδικασία καθοδήγησης προσδοκιών (Mooij, 2010). Παρόλο που 

υπάρχει μεγάλη κριτική στην έρευνα όσον αφορά τη χρήση στερεοτύπων στη 

διαφήμιση (Enteman, 2003), τα στερεότυπα είναι μια ευκαιρία να γίνει γνωστή η χώρα 

προέλευσης ενός εμπορικού σήματος (Brand) ή ενός προϊόντος. Ωστόσο, είναι 

επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε ισχυρά εθνικά στερεότυπα στη διεθνή διαφήμιση 

(Mooij,2010), επειδή τα στερεότυπα για ορισμένες χώρες διαφέρουν μεταξύ των 

αγορών-στόχων, για παράδειγμα τα στερεότυπα που έχουν οι Αμερικανοί για τη Γαλλία 

και τα προϊόντα της ίσως να διαφέρουν από εκείνα που έχουν οι Ιταλοί για τους Γαλλία 

και τα προϊόντα της. Ενώ τα περισσότερα στερεότυπα σχετικά με τις χώρες, τους 

πολίτες και τα προϊόντα παραμένουν σχετικά σταθερά με την πάροδο του χρόνου, 

κάποια άλλα σίγουρα αλλάζουν. Τα στερεότυπα και τα σύμβολα μιας χώρας δεν είναι 

απλές μεταβλητές, αλλά μπορούν να θεωρηθούν αξιοσημείωτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα έθνη, καθώς μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανασφάλειας και να χρησιμεύσουν ως οδηγός στη 

διαδικασία αγοράς (Banga, 2007). 

Συνοψίζοντας τη συγκεκριμένη ενότητα, συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της 

χώρας προέλευσης και της εικόνας μιας χώρας καθώς και των στερεοτύπων που 

υφίστανται γι’ αυτήν, αποτελούν στοιχεία που αλληλοεπηρεάζονται και 

χρησιμοποιούνται ως βασικές συνιστώσες στην επεξήγηση της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα και στα έθνη. 
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    2.4.3 Προώθηση εξαγώγιμων προϊόντων μέσω της χρήσης του φαινομένου της χώρας 

προέλευσης (Country Of Origin Branding) 

Σε αυτό το σημείο γίνεται η σύνδεση της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) που 

αναλύσαμε στο Κεφάλαιο 1 και του φαινομένου της χώρας προέλευσης (Country of 

origin effect). Γίνεται πλέον αποδεκτή, από πολλά έθνη, η παραδοχή που αναφέρει ότι η 

αποτελεσματική σύνδεση μίας θετικής επωνυμίας του έθνους (Nation Brand)  με τα 

εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, έχει την ίδια βαρύτητα με την ποιότητα των προϊόντων 

αυτών.     

       Στη  βιβλιογραφία που μελετήθηκε, εντοπίστηκε ομοιότητα ανάμεσα στη 

διαχείριση της εικόνας μιας χώρας και στη διαχείριση μιας εμπορικής επωνυμίας (brand 

management). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1, το Nation 

Branding δεν περιλαμβάνει απλά την ανάπτυξη ενός  λογότυπου ή ενός απλού σλόγκαν, 

αντίθετα αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών που επιτυγχάνουν την επιθυμητή 

τοποθέτηση της χώρας στο μυαλό των ξένων καταναλωτών. Οι στόχοι ανάπτυξης ενός 

στρατηγικού σχεδίου εθνικής επωνυμίας (Νation Branding) για τη χώρα, είναι κυρίως 

οικονομικοί, όπως η αύξηση των εξαγωγών, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η 

αύξηση της τουριστικής κίνησης, η προσέλκυση καταρτισμένου και ταλαντούχου 

ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση πολιτισμικής και πολιτικής επιρροής στον κόσμο. 

Η ερώτηση που γενάτε σε αυτό το σημείο είναι εάν τελικά συνδέεται η εθνική 

επωνυμία (Nation Branding) με το φαινόμενο της χώρας προέλευσης.                 

Η θετική εικόνα μιας χώρας μετατρέπεται σε μια θετικότερη αντίληψη για αυτήν, 

αποδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εξαγώγιμα προϊόντα της σε διεθνές 

επίπεδο (Morgan και Pritchard, 1999). Πότε λοιπόν θα πρέπει να επιδιώκεται και πότε 

να αποφεύγεται η αναγραφή της προέλευσης στη συσκευασία ενός προϊόντος; 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φορές η αναγραφή της χώρας προέλευσης είναι 

απαραίτητη θεσμική απαίτηση της χώρας.                                                                                 

Η έννοια της «αξίας μιας χώρας» (country equity) βοηθάει στο να ερευνηθεί σε τι 

ποσοστό επηρεάζει την αξία ενός προϊόντος η χώρα προέλευσης του. Την έννοια της 

αξίας της χώρας μελέτησαν οι Shimp et al. (1993) οι οποίοι ανέφεραν πως η αξία της 

χώρας είναι σε γενικές γραμμές η συναισθηματική αξία που προσδίδουν οι 

καταναλωτές σε ένα προϊόν λόγω της ταύτισής του με μια συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης. Οι εμπειρίες δηλαδή που έχουν οι καταναλωτές από τα εξαγώγιμα 

προϊόντα της χώρας προκαλούν συνειρμούς στο μυαλό τους και συναισθήματα τα οποία 
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στη συνέχεια προσδίδουν στη χώρα αυτή συγκεκριμένες αντιλήψεις για την ποιότητα 

των προϊόντων της. Η χώρα προέλευσης μίας μάρκας (Brand) θα πρέπει να αποτελεί 

βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία ή το έθνος και 

να εμφανίζεται στη συσκευασία μόνο αν μετά από έρευνα στους ξένους καταναλωτές 

εντοπιστεί πως υφίσταται ευνοϊκό ταίριασμα ανάμεσα στα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή της κατηγορίας του προϊόντος με τα δυνατά σημεία της χώρας 

παραγωγής (Shimp et al., 1993).                                                    

Σύμφωνα με τους Innes, Kerr and Hobbs (2007),μία  στρατηγική που ακολούθησαν 

πολλές χώρες είναι η δημιουργία μιας «επωνυμίας του έθνους/εθνικής επωνυμίας» 

(Nation Brand) ως μέσο προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Όταν 

γίνεται λόγος στα πλαίσια αυτής της εργασίας για επωνυμία του έθνους ή εθνική 

επωνυμία (Nation Branding), θα νοείται μια εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί με σκοπό 

τη διαφοροποίηση των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας.  

Συγκεκριμένα, η εθνική επωνυμία «εκμεταλλεύεται» την διεθνή θετική γνώμη και 

τις υπάρχουσες ευνοϊκές αντιλήψεις που υφίστανται για τη χώρα. Εντοπίζονται δύο 

βασικές δυσκολίες στη σύνδεση του φαινομένου της χώρας προέλευσης και της εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding), όπως τις αναφέρουν οι Innes, Kerr και Hobbs (2007). 

Πρώτον, μια εθνική επωνυμία συνδέεται με ένα μείγμα προϊόντων από διαφορετικές 

προϊοντικές κατηγορίες και συνεπώς γίνεται δύσκολη η δημιουργία αντίληψης 

αναφορικά με το επίπεδο της  ποιότητας για κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά 

προϊόντα. Δεύτερον, για να μπορέσει κάποιος να επηρεάσει την εικόνα μίας χώρας θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει πολιτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες της χώρας, διότι η φήμη ενός Nation Brand είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την εικόνα της χώρας στην παγκόσμια αγορά.                                   

Αξίζει να σημειωθεί μία βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα εμπορικό σήμα και ένα 

Νation Brand, όπως την όρισαν οι Innes, Kerr και Hobbs (2007):  

• Ένα εμπορικό Brand σκοπό έχει να μεταδώσει πληροφορίες στους καταναλωτές 

αναφορικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως προέλευση, 

σύσταση, οδηγίες χρήσης κ.λπ.). 

• Ένα Nation Brand όμως αποτελεί μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει εκτός 

από τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και τη φήμη που ακολουθεί αυτό το προϊόν στη 

παγκόσμια αγορά καθώς και ένα σύνολο άυλων στοιχείων. 
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         Όπως ένα εμπορικό Brand μπορεί να αυξήσει την ζήτηση για ένα προϊόν, έτσι και 

ένα Nation Brand μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και να καταφέρει να 

βελτιώσει την πορεία των προϊόντων της χώρας στις διεθνείς αγορές. Μια εμπορική 

ετικέτα «Μade in…» μπορεί να δημιουργήσει συνειρμούς σχετικά με τα είδη των 

προϊόντων που παράγονται στη χώρα, ενώ το Nation Brand της χώρας αυτής θα 

προκαλέσει συνειρμούς σχετικά με τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα προϊόντα που 

παράγει η χώρα, τον πολιτισμό της κ.ο.κ (Innes, Kerr, Hobbs 2007).                                                                                                                    

     Ο πολιτισμός ενός έθνους (θεσμοί, σύμβολα, αξίες κτλ) μπορεί να επικοινωνηθεί 

μέσα από διάφορα σύμβολα και εικόνες. Σύμβολα, όπως σημαίες, πρόσωπα και τοπία, 

βοηθούν τους καταναλωτές να συνδεθούν με τη χώρα και τα προϊόντα της, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν εν δυνάμει εμπορικά σημάτα τα οποία θα πρέπει να 

κατοχυρώσουν νομικά οι χώρες. Ταυτόχρονα όμως και οι επιχειρήσεις της ίδιας χώρας 

επιθυμούν τη χρήση αυτών των εθνικών συμβόλων ώστε να ενισχύουν την πορεία των 

προϊόντων τους στην διεθνή αγορά (Insch και Florek, 2008). 

Κλείνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σύνδεσης της χώρας προέλευσης 

και της εθνικής επωνυμίας, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Zeugner- Roth et al. 

(2008), οι οποίοι  εισήγαγαν τον όρο «αξία της επωνυμίας της χώρας» (country brand 

equity) καθώς και ένα μοντέλο μέτρησης της, το οποίο βασίζεται σε παρόμοια μέθοδο 

μέτρησης της αξίας ενός εμπορικού σήματος (Brand). H αξία της επωνυμίας της χώρας 

(Country Brand Equity), περιλαμβάνει την συνολική, αντιληπτή από τους καταναλωτές, 

αξία των προϊόντων που προέρχονται από μία συγκεκριμένη χώρα.   

 

                                                                                            

2.5 Παραδείγματα χωρών που χρησιμοποίησαν την εθνική επωνυμία τους στη 

προώθηση των εξαγώγιμων προϊόντων τους 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες αλλά και επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται πως η επωνυμία της χώρας προέλευσης (Nation Brand) αποτελεί 

εργαλείο Μάρκετινγκ, με σκοπό την προώθηση των εξαγώγιμων προϊόντων τους. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα      

(η περίπτωση της Ελλάδας θα αναλυθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο 4), οι οποίες 

«εκμεταλλεύτηκαν» και σύνδεσαν την εθνική επωνυμία (Nation Branding) με το 

φαινόμενο της χώρας προέλευσης. 
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1. Το σλόγκαν «Taste like Greece» δημιουργήθηκε για να αποδώσει μία εθνική 

ταυτότητα και υπόσταση στα ελληνικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Η πρωτοβουλία 

αυτή αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και 

προέκυψε από την ανάγκη να αποκτήσει ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα, ο κλάδος 

των τροφίμων και των ποτών στις παγκόσμιες εκθέσεις που συμμετείχαν. Στη 

περίπτωση της Ελλάδας «εκμεταλλεύτηκαν» το «Nation Brand Greece», δηλαδή τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις που είχαν διαμορφώσει οι ξένοι καταναλωτές για την 

Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζεται και η σύνδεση με το 

φαινόμενο της χώρας προέλευσης. 

2. Η Νέα Ζηλανδία υιοθέτησε δύο σλόγκαν το « Εμπόριο και Επιχειρήσεις της Νέας 

Ζηλανδίας/New Zealand Trade and Enterprise» και το  «Νέα Ζηλανδία Νέος τρόπος 

σκέψης/New Zealand New Thinking», με σκοπό να αναδείξει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας και να μετατρέψει την αντίληψη για τη Νέα Ζηλανδία που 

μέχρι τότε ήταν αυτή μιας χώρας που παράγει βασικά εμπορεύματα (commodities), σε 

μια χώρα που χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και καινοτομία. Οι κύριοι στόχοι 

αυτής της επικοινωνιακής προσπάθειας ήταν να χτίσει μια ισχυρή εθνική επωνυμία που 

με τη σειρά της θα δημιουργούσε προστιθέμενη αξία και θα διαφοροποιούσε τα 

εξαγώγιμα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι  δημόσιοι 

οργανισμοί που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τα λογότυπα και τα σύμβολα που 

δημιουργήθηκαν, έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας (Insch και 

Florek, 2008). 

3. Το πρόγραμμα «Branding Canada» εξελίχθηκε χάρη στη συνεργασία ανάμεσα σε 

φορείς του κλάδου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων καθώς και τοπικών επαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων, με σκοπό την ενίσχυση των εξαγώγιμων προϊόντων του πρωτογενή 

τομέα. Αυτή η πρωτοβουλία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών που 

έδειχναν μία ευνοϊκή προδιάθεση απέναντι στην εθνική εικόνα του Καναδά στο 

εξωτερικό. Βασική προϋπόθεση για την χρήση της εθνικής επωνυμίας του Καναδά και 

το σύνολο των λογοτύπων και των συμβόλων της αποτελούσε η παραγωγή των 

προϊόντων να πραγματοποιήθηκε στον Καναδά ή εάν είχαν παραχθεί αλλού να 

χρησιμοποιήθηκαν πρώτες ύλες από τον Καναδά (Διαθέσιμο στο: 

http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca) 

4.Ο οργανισμός προώθησης του οίνου της Αυστρίας με την ονομασία «Αυστριακό 

Συμβούλιο Διαχείρισης Κρασιού/Austrian Wine Marketing Board», ο οποίος έχει πάνω 
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από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας, αποφάσισε να επανασχεδιάσει το λογότυπο του, 

δίνοντας έμφαση στη χώρα προέλευσης. To σλόγκαν «Γεύση από Κουλτούρα/Taste 

Culture» συνοδεύσει πλέον το εμπορικό σήμα (Βrand) «Αυστριακό κρασί/Austrian 

Wine» και συμμετέχει σε μία ιδιαίτερα προσεγμένη διαφημιστική καμπάνια. 

Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες προσεγμένες που δίνουν έμφαση στον πολιτιστικό πλούτο 

της Αυστρίας, όπως η κλασσική μουσική, η αρχιτεκτονική κ.λπ.( Διαθέσιμο στο: 

www.austrianwine.com) 

5. Στην Κολομβία, η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για τη ποιότητα του καφέ της, 

η Κολομβιανή Ομοσπονδία Καλλιεργητών Καφέ, ανέπτυξε το γνωστό λογότυπο του 

κολομβιανού καφέ το οποίο απεικονίζει τον καλλιεργητή καφέ Juan Valdez και το 

γαϊδουράκι του με φόντο τα βουνά της Κολομβίας. Το λογότυπο αυτό έχει 

χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε διάφορες προωθητικές ενέργειες και η χρήση του 

υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει παραχθεί από 100% υψηλής ποιότητας 

κολομβιανό καφέ (Kotler and Gerner, 2002). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και γραφικά όλα τα σλόγκαν/ λογότυπα, 

που δημιούργησαν οι προαναφερθείσες χώρες: 

 

 ΧΩΡΑ 

 

ΣΛΟΓΚΑΝ  

 

ΠΗΓΗ 

 

 

1. Ελλάδα 

 

 

http://www.hepo.gr/index.php/2-

ope/7-taste-like-greece 

 

 

2. Νέα Ζηλανδία 

 

 

https://www.nzte.govt.nz  

 

3. Καναδάς 

 

www.marquecanadabrand.agr.gc.ca

/intro/index-eng.htm 

 

http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/intro/index-eng.htm
http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/intro/index-eng.htm
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4. Αυστρία 

 

 

 

www.austrianwine.com/about-

us/austrian-wine-marketing-board/ 

 

 

5. Κολομβία 

 

  

www.cafedecolombia.com 

Πίνακας 5.1:  Σλόγκαν/ λογότυπα των διαφημιστικών καμπανιών που ακολούθησαν οι 

προαναφερθείσες χώρες 

 

2.6 Made in labels  

Εμπορικό σήμα ή επωνυμία (Βrand name) ενός προϊόντος, σύμφωνα με τον 

καθηγητή κ. Πατρινό (Διεθνές Μάρκετινγκ σελ. 289-300), είναι «ένα μοναδικό όνομα, 

σύμβολο ή σήμα το οποίο κάνει το προϊόν να ξεχωρίζει στις διεθνείς αγορές και λέει 

πολλά στον καταναλωτή αναφορικά με την προέλευση του, τις δυνατότητες του και την 

ποιότητα του». Εκτός από το εμπορικό σήμα (Brand), δύο ακόμη μεταβλητές κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση του προϊόντος και στη δημιουργία στάσεων και 

αντιλήψεων των καταναλωτών, αυτές είναι η συσκευασία και η ετικέτα του. Η 

συσκευασία βοηθάει στη μεταφορά, στην προστασία και αποθήκευση του προϊόντος 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα εργαλείο προώθησης και διαφοροποίησης του. Το 

εμπορικό σήμα (Βrand name), η χώρα προέλευσης, τα συστατικά, ο κατασκευαστής, το 

βάρος κτλ. αποτελούν την ετικέτα του προϊόντος, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται 

στους νομικούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις και της προδιαγραφές της κάθε χώρας 

στην οποία εξάγεται το προϊόν.                                     

Εντοπίζεται συχνά η σχέση μεταξύ της αγοραστικής συμπεριφοράς ενός 

καταναλωτή και της δομής της συμπεριφοράς του. Αυτή η σχέση είναι συνεπής μεταξύ 

των πολιτισμών, καθώς η συμπεριφορά αυτή εξαρτάται σημαντικά από τις υπάρχουσες 

στάσεις και αντιλήψεις. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί πολύ λίγες μελέτες για τις 

διαπολιτισμικές ή πολυπολιτισμικές συμπεριφορές των καταναλωτών. Η ανάγκη για 

μελέτη της στάσης των καταναλωτών αντί των επιχειρήσεων έγκειται στην αντίληψη 
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ότι ο καταναλωτής επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές και περιορισμούς 

πληροφόρησης, σε αντίθεση με μία επιχείρηση (Lillis, 1974).  

Με την αυξανόμενη έμφαση που δίνουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στις εξαγωγές, ο 

κύριος καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στο πολυπολιτισμικό παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον, αποτελεί η πολυπολιτισμική ανάλυση των καταναλωτών. Η πιο γνωστή 

έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα είναι του Nagashima Akita, η οποία  διεξήχθη το 1970. 

Αξίζει όμως να γίνει εκτενέστερη ανάλυση της έρευνας του Lillis (1974), η οποία 

περιελάμβανε ένα ερωτηματολόγιο 20 κριτηρίων και κλίμακα από το 1 έως το 7. 

Σκοπός της έρευνας του Lillis ήταν να συγκρίνει τις στάσεις των καταναλωτών στις 

Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, απέναντι σε προϊόντα με ετικέτες «Made in…» από πέντε 

διαφορετικές χώρες. Οι χώρες που αναφερόταν στην έρευνα ήταν οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, 

η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία. Οι στάσεις των καταναλωτών αποτελούν 

συνάρτηση πολλών μεταβλητών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, συμπεριλαμβανομένων 

και της επίδρασης από την εμπειρία κατανάλωσης του εκάστοτε προϊόντος. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μελέτη ήταν διερευνητική, δεν έγινε καμία προσπάθεια 

προσδιορισμού των καθοριστικών παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν τελικές 

στάσεις. Αντίθετα, η πρόθεση ήταν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις 

διάφορες «παγιωμένες» εικόνες για τις χώρες και τα προϊόντα τους όπως προέκυψαν 

από την έρευνα.                          

Το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους Ιάπωνες καταναλωτές ήταν πολύ 

προσεκτικά μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην κουλτούρα τους. Τα 

ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε τυχαία δείγματα 100 κατοίκων στην Μόσχα, το 

Αϊντάχο και τη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας. Αναφέρθηκαν 70 ολοκληρωμένες 

απαντήσεις των κατοίκων στις ΗΠΑ και 61 ολοκληρωμένες απαντήσεις των κατοίκων 

στην Ιαπωνία. Από τους 61 Ιάπωνες, 38 ήταν άνδρες και 23 γυναίκες. Η μέση ηλικία 

του ερωτώμενου στην Ιαπωνία ήταν 30 έτη, με μέσο μέγεθος οικογένειας 4,2 μέλη. 

Όσον αφορά τους ερωτηθέντες από τις ΗΠΑ, υπήρχαν 50 άνδρες και 20 γυναίκες με 

μέσο όρο ηλικίας 35 ετη και μέσο μέγεθος οικογένειας 3,6 μέλη. Δεν υπήρχαν αισθητές 

διαφορές στο εισόδημα και το επίπεδο της εκπαίδευσης. Κάθε ερωτώμενος 

βαθμολόγησε κάθε μία από τις 5 κατηγορίες προϊόντων με ετικέτα «Μade in…» με την 

κλίμακα των 20 κριτηρίων.                                          

         Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές  διαφορές μεταξύ των 

Αμερικανών και των Ιαπώνων καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα με ετικέτα 

«Μade in…» διαφόρων χωρών. Μεγάλη διαφωνία εντοπίστηκε στις ετικέτες  «Made in 



 71 

 

U.S.», αντίθετα με τα προϊόντα «Made in Japan». Αυτή η διαφωνία μπορεί να οφείλεται 

σε πιο έντονες πολιτισμικές διαφορές και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Επίσης αυτή η 

διαφωνία υποδηλώνει ότι ο Αμερικανός καταναλωτής  μπορεί να είναι καλύτερα 

ενημερωμένος σχετικά με τα ιαπωνικά προϊόντα από ότι ο Ιάπωνας καταναλωτής για τα 

αμερικάνικα προϊόντα. Επίσης οι δύο ομάδες καταναλωτών (Αμερικάνοι και Ιάπωνες) 

παρουσίασαν πολύ μεγάλες διαφωνίες σχετικά με τα προϊόντα «Made in France», 

γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε άγνοια ή έλλειψη πληροφοριών για τα γαλλικά 

προϊόντα.                                                                                                

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πιστεύουν λοιπόν, όπως έδειξε η έρευνα του Lillis 

(1974), ότι η χώρα τους είναι ηγέτης στη βαριά βιομηχανία, τη μαζική παραγωγή, την 

εφευρετικότητα, τη διαφήμιση, τις αναγνωρίσιμες μάρκες παγκοσμίως και τη 

νεανικότητα. Σε μικρότερο βαθμό, θεωρούν ότι είναι τεχνικά προηγμένοι στη διεθνή 

διανομή, τη ποικιλία και την έξυπνη χρήση των χρωμάτων. Μία από τις σημαντικότερες 

αδυναμίες της Αμερικής και των προϊόντων της κατ’ επέκταση, είναι η έμφαση στην 

εξωτερική εμφάνιση των προϊόντων παρά στην απόδοσή τους, σύμφωνα πάντα με τους 

ίδιους τους Αμερικανούς καταναλωτές. Οι Ιάπωνες καταναλωτές δεν μοιράστηκαν 

αυτήν την εξαιρετικά θετική εντύπωση για τις ΗΠΑ, αν και εξακολουθούν να θεωρούν 

τις Η.Π.Α. ως μαζικό παραγωγό, μαζικό διανομέα και ως χώρα με νεανικό προφίλ. 

Επίσης  θεωρούν ότι  τα αμερικάνικα  προϊόντα είναι περισσότερο στοχευμένα στην 

εμφάνιση  παρά στην απόδοση. Επιπλέον, θεωρούν πως τα προϊόντα των ΗΠΑ δεν 

είναι πολύ αξιόπιστα.  

Παρατηρήθηκε μια συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων καταναλωτών (Αμερικανών 

και Ιαπώνων) σε σχέση με τα ιαπωνικά προϊόντα, αν και βρίσκουμε ευνοϊκή 

προδιάθεση των Ιαπώνων καταναλωτών προς τα δικά τους προϊόντα. Οι Ιάπωνες 

καταναλωτές εμφανίζονται πολύ εντυπωσιασμένοι από την οικονομία που κάνουν 

καταναλώνοντας τα προϊόντα της χώρας τους. Θεωρούν τα προϊόντα τους οικονομικά 

και καλής ποιότητας. Πιστεύουν ότι διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια στη διαφήμιση και 

προσφέρουν διεθνούς μια μεγάλη γκάμα αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων. 

Παραδέχονται ότι τα προϊόντα τους δεν είναι ούτε πολυτελή ούτε αποκλειστικά. Ως 

αποτέλεσμα, παρουσιάζουν μικρή «υπερηφάνεια ιδιοκτησίας» και θεωρούν τα προϊόντα 

τους πιο κατάλληλα για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Ο καταναλωτής των ΗΠΑ 

συμφωνεί ότι τα ιαπωνικά προϊόντα είναι φθηνά, αλλά ενδιαφέροντα, πιστεύουν ότι 

εστιάζουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση παρά στην απόδοση. Επίσης 

συμφωνούν,  ότι τα προϊόντα δεν είναι πολυτελή, αποκλειστικά ή κατασκευασμένα για 
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ανώτερες κοινωνικές τάξεις και γι’ αυτό δεν διαθέτουν ούτε αυτοί το συναίσθημα της 

«υπερηφάνειας ιδιοκτησίας». Επιπλέον, δεν αντιλαμβάνονται τα ιαπωνικά προϊόντα ως 

πολύ αξιόπιστα. Κατά μία έννοια, λοιπόν, κάθε ομάδα δεν εμπιστεύεται σε απόλυτο 

βαθμό τα προϊόντα της άλλης χώρας. 

Και οι δύο ομάδες συμφωνούν ότι τα γερμανικά προϊόντα είναι εξαιρετικά 

αξιόπιστα και «αρρενωπά». Θεωρούν επίσης ότι είναι υψηλής απόδοσης αλλά και 

ελκυστικά για τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, ο Αμερικάνος καταναλωτής πιστεύει ότι 

τα γερμανικά προϊόντα έχουν καλή ποιότητα, υπάρχει μεγάλη «υπερηφάνεια 

ιδιοκτησίας» και τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Οι Ιάπωνες καταναλωτές πιστεύουν ότι η Γερμανία χαρακτηρίζεται από βαριά 

βιομηχανία και θεωρούν ότι είναι τεχνικά προηγμένη, όπως και τα προϊόντα που 

παράγει και εξάγει διεθνώς. Ταυτόχρονα πιστεύουν ότι δίνεται μικρή έμφαση στη 

διαφήμιση, υπάρχει μικρή ποικιλία προϊόντων και δεν εντοπίζεται έξυπνη χρήση των 

χρωμάτων στις συσκευασίες τους. 

Πολύ μικρή συμφωνία υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με τα αγγλικά 

προϊόντα και δεν παρατηρούνται ευνοϊκές εντυπώσεις προς αυτά. Ο καταναλωτής των 

Η.Π.Α. θεωρεί ότι τα προϊόντα της Αγγλίας διανέμονται σε λογικές τιμές και παρόλα 

αυτά είναι και αποκλειστικά. Πιστεύει επίσης ότι υπάρχει μικρή ποικιλία και δεν 

γίνεται έξυπνη χρήση των χρωμάτων στα προϊόντα και στις συσκυασίες τους. Από την 

άλλη πλευρά, ο Ιάπωνας καταναλωτής πιστεύει ότι η Αγγλία κατασκευάζει «ελαφριά» 

βιομηχανικά  προϊόντα τα οποία τείνουν να μην είναι αποκλειστικά και διαφημίζονται 

ελάχιστα.                                                                                                                                       

Η αντίληψη των καταναλωτών αναφορικά με την έννοια της απομίμησης, όπως την 

ανέδειξε αυτή η έρευνα του Lillis (1974) είναι ενδιαφέρουσα. Παραδοσιακά, τα 

ιαπωνικά προϊόντα θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό απομίμησης. Το γεγονός  

ότι και οι δύο ομάδες δεν ασπάζονται τη συγκεκριμένη παραδοχή, αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένδειξη της επιτυχίας της Ιαπωνίας στην προσπάθειά της να αλλάξει αυτή 

την εικόνα των προϊόντων της (επιτυχημένη αλλαγή ταυτότητας-Rebranding). 

Σύμφωνα με την έρευνα του Lillis (1974), τα γαλλικά προϊόντα πιθανώς 

αντανακλούν τον μεγαλύτερο βαθμό διαφωνίας μεταξύ των Ιαπώνων και των 

Αμερικανών καταναλωτών, τα αντιλαμβάνονται σχεδόν αντίστροφα. Και οι δύο 

συμφωνούν ότι τα γαλλικά προϊόντα είναι ακριβά, αλλά απαραίτητα προϊόντα. Και οι 

δύο συμφωνούν ότι η Γαλλία προσφέρει ελαφρά βιομηχανικά/κατασκευαστικά 

προϊόντα, τα οποία είναι τεχνικά όχι σύγχρονα, χειροποίητα, τοπικά και ελκυστικά για 
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τις γυναίκες. Ωστόσο, οι Ιάπωνες καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα προϊόντα ως πιο 

αποκλειστικά, εξαιρετικά εφευρετικά, με αποτέλεσμα την υπερηφάνεια ιδιοκτησίας, τα 

οποία παράγονται για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις και εστιάζουν στην εξωτερική 

εμφάνιση παρά με την απόδοση. Από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής των ΗΠΑ 

αντιλαμβάνεται τα γαλλικά προϊόντα ως κακής ποιότητας και τα θεωρηθεί απομιμήσεις 

μικρής αναγνωσιμότητας, λόγω της των ελάχιστης διαφημιστικής προώθησής τους. 

Συμπεραίνουμε, από την ανάλυση της παραπάνω έρευνα (Lillis, 1974), ότι η 

πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα στέλεχος εξαγωγών είναι η ανεύρεση των 

διαφορετικών αντιλήψεων των καταναλωτών ανά έθνος και στη συνέχεια η συσχέτιση 

αυτών με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το στέλεχος εξαγωγών είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζει ότι η εικόνα του προϊόντος λόγο της χώρας προέλευσης μπορεί να είναι 

αρνητική, για παράδειγμα όπως έδειξε η έρευνα για τα γαλλικά προϊόντα στην Ιαπωνία, 

και να αναπτύσσει στρατηγικές είτε με σκοπό αλλαγή ταυτότητας (Rebranding), είτε 

στόχευσης στα θετικά στοιχεία σύμφωνα με την έρευνα που έχει διεξάγει, έτσι θα 

μπορεί να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς-στόχου.  

 

   

  2.7  Η σημασία της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding)  

 Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, ούτε η εταιρία ούτε το 

προϊόν προέρχονται από τη διαφημιζόμενη χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρία 

υιοθετεί μια «ξένη στρατηγική Branding» (Foreign Branding strategy) και προσπαθεί 

να επωφεληθεί από τα θετικά στερεότυπα που έχουν οι διεθνείς καταναλωτές για τη 

συγκεκριμένη χώρα.      

 Oι Aichner, Forza και Trentin (2017) διεξήγαγαν μία έρευνα σε 200 Γερμανούς 

καταναλωτές, με σκοπό να συγκεντρώσουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την 

σημασία που έχει η εικαζόμενη χώρα προέλευσης, στην πρόθεση αγοράς (WTB) και 

την προθυμία πληρωμής (WTP) εάν αποκαλυφθεί η πραγματική προέλευση του 

προϊόντος. Έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι κάτω από κάποιες συνθήκες που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια, η αλλοδαπή επωνυμία έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση 

του εμπορικού σήματος. Ωστόσο, μόλις αποκαλυφθεί στους πελάτες ότι έχουν 

παραπλανηθεί όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος, τόσο η προθυμία αγοράς 
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(WTB) όσο και η προθυμία πληρωμής (WTP) του συγκεκριμένου προϊόντος 

μειώνονται.  

 Ένα παράδειγμα που αναφέρουν οι Aichner, Forza και Trentin (2017) , με σκοπό να 

γίνει κατανοητή η έννοια της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding), είναι οι τηλεοπτικές 

διαφημίσεις για ιταλικές μάρκες ζυμαρικών, πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ο 

καταναλωτής ότι ήταν πραγματικά ιταλική η μάρκα των ζυμαρικών;  Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα, οι σάλτσες ζυμαρικών, το πέστο και οι λεγόμενες «ιταλικές βάσεις 

γεύματος» που πωλούνται υπό την ιταλική ηχητική ονομασία Dolmio και είναι 

αποκλειστικά διαθέσιμες στη Νέα Ζηλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά από την αμερικανική εταιρία Mars και 

δεν μπορούν να θεωρούνται ιταλικής προέλευσης. Τα περισσότερα ακαδημαϊκά άρθρα 

δεν παρέχουν (ή μόνο λίγα παρέχουν) παραδείγματα από την πραγματική ζωή, γεγονός 

που καθιστά κάπως δύσκολο το να κατανοήσουμε  τι σημαίνει η υιοθέτηση ξένης 

επωνυμίας (Foreign Branding). Για να καλύψει αυτό το κενό,  η έρευνα των Aichner, 

Forza και Trentin,  παρέχει 11 παραδείγματα υιοθέτησης ξένης επωνυμίας από τον 

τομέα των τροφίμων και προσδιορίζει τις στρατηγικές της χώρας προέλευσης (country 

of origin) που χρησιμοποιούνται από καθένα από αυτά. Ωστόσο, πρωταρχικός στόχος 

της έρευνας αυτής είναι η παροχή εμπειρικών αποδείξεων για τα αποτελέσματα 

υιοθέτησης ξένης επωνυμίας στην προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν (WTB) 

και την προθυμία πληρωμής (WTP), ειδικά σε μια κατάσταση όπου αποκαλύπτεται η 

πραγματική προέλευση του προϊόντος. Τα παραδείγματα από τον τομέα των τροφίμων 

που παρέχονται σε αυτό το άρθρο δείχνουν ότι η έννοια της υιοθέτησης μίας ξένης 

επωνυμίας δεν περιορίζεται στη χρήση του ονόματος της χώρας, αλλά μπορεί να 

εκφραστεί και με άλλους τρόπους όπως προώθηση του προϊόντος από διάσημους 

πολίτες (celebrities) της χώρας προέλευσης, χρήση συμβόλων, εθνικών τοπίων ή 

διάσημων κτηρίων (Aichner 2014).                                                               

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι καταναλωτές δεν είναι εύκολο να 

εντοπίσουν την παραγωγό χώρα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Όταν οι στάσεις για τη 

χώρα προέλευσης δεν είναι θετικές, οι εταιρείες τείνουν να χρησιμοποιούν μια 

στρατηγική υιοθέτης ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) προσπαθώντας να κάνουν 

τους πελάτες να πιστέψουν ότι η εταιρία και τα προϊόντα της προέρχονται από μια άλλη 

χώρα η οποία χαίρει θετικών αντιλήψεων (Caselli et al., 2015).                                      

Σύμφωνα με τους Caselli et al. (2015), σε παγκόσμια κλίμακα, δύο από τα τρία 

προϊόντα που φαίνεται να προέρχονται από την Ιταλία δεν είναι στην πραγματικότητα 
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ιταλικά (Made in Italy), με εκτιμώμενη καθαρή αξία πωλήσεων αυτών των προϊόντων, 

άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2014. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι 

τα «ψεύτικα» ιταλικά  προϊόντα που «ακούγονται» Ιταλικά, αντιπροσωπεύουν το 

διπλάσιο της αξίας των αυθεντικών ιταλικών προϊόντων όσον αφορά τις παγκόσμιες 

πωλήσεις. Ένα παράδειγμα ενός κατά φήμη ιταλικού προϊόντος, του οποίου η χώρα 

παραγωγής δεν είναι η Ιταλία, είναι το επιτυχημένο «Sartori SarVecchio Parmesan», 

ένα σκληρό τυρί που παράγεται στο Ουισκόνσιν των Η.Π.Α. Το μη Ιταλικό εμπορικό 

σήμα «Tuscan Extra- virgin Olive Oil» εμφιαλώνονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

πωλούνταν για £ 12,95 (2014) από το διάσημο πολυκατάστημα Harrods με έδρα το 

Λονδίνο. Το 2014 τα καταστήματα Harrods αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τα 

μπουκάλια από τα ράφια τους, όταν έμαθαν ότι κανένα στάδιο της  παραγωγής του 

συγκεκριμένου προϊόντος δεν υλοποιούνταν στην Ιταλία. Ενώ η Ιταλία είναι η πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενη ξένη επωνυμία στον τομέα των τροφίμων, οι αντιλήψεις των 

ξένων καταναλωτών για τα ιταλικά προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με τη κατηγορία του 

προϊόντος.                                                                                                                                  

Η υιοθέτηση ξένης επωνυμίας, ως κομμάτι της έρευνας του φαινομένου της χώρας 

προέλευσης, είναι η στρατηγική της ορθογραφίας ή γενικότερα της σωστής απόδοσης 

ενός εμπορικού σήματος σε μια ξένη γλώσσα (Leclerc, Schmitt και Dube,1994), π.χ. 

όταν η αμερικανική εταιρία Mars χρησιμοποιεί τη μεξικάνικη προέλευσης «ακουστικά» 

λέξη Doritos για να πουλήσει τσιπς Tortilla ή όταν η γερμανική εταιρία Berentzen 

χρησιμοποιεί το ρωσικό σήμα «Puschkin» για να πουλήσει βότκα κλπ. Οι εταιρείες που 

υιοθετούν αυτή τη στρατηγική θέλουν να διασφαλίσουν ότι το προϊόν τοποθετείτε στην 

αντίληψη των καταναλωτών πως προέρχεται από ευνοϊκότερη χώρα προέλευσης από 

ότι πραγματικά (Josiassen και Harzing, 2008). Οι ξένες εμπορικές ονομασίες (Foreign 

Brands) μπορούν να έχουν θετικές συσχετίσεις αναφορικά με το πώς οι πελάτες 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τα προϊόντα, ανακαλώντας πολιτισμικά στερεότυπα 

που συνδέονται με μια συγκεκριμένη χώρα ή έναν πολιτισμό (Leclerc, Schmitt και 

Dube, 1994 ), π.χ. χρησιμοποιώντας μια ιταλική ή ιταλική μάρκα που ακούγεται 

Ιταλική για να πουλήσει μία εταιρία πίτσα στην Αυστραλία ή μια γαλλική ή γαλλική 

ηχητικά μάρκα στην αγορά κρασιού στη Μεγάλη Βρετανία. Η ξένη επωνυμία συνεπώς 

δημιουργεί επιθυμητούς συσχετισμούς των προϊόντων και μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της αντίληψης και στάσης των καταναλωτών για τα προϊόντα (Onkvist και 

Shaw, 2009). Αυτό σημαίνει ότι στόχος της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) είναι 

να διαχειρίζεται τις στερεότυπες εικόνες των χωρών προέλευσης των προϊόντω, τις 
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οποίες έχουν διαμορφώσει οι καταναλωτές (Josiassen και Harzing, 2008), με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπει στην εταιρία να αυξήσει τις πωλήσεις και τα έσοδά της. Με 

άλλα λόγια, οι εταιρείες χρησιμοποιούν στρατηγικές υιοθέτησης ξένης επωνυμίας 

(Foreign Branding) για να κάνουν τους καταναλωτές να πιστέψουν ότι το προϊόν 

προέρχεται από μια συγκεκριμένη χώρα προκειμένου να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο 

της χώρας προέλευσης. Η έννοια της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) αποδίδεται 

συχνά και με τη φράση «δανεισμένη προέλευση-borrowed origin» (Παπαδόπουλος, 

1993).                                                                                             

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση ξένων εμπορικών επωνυμιών, 

μπορεί να ενισχύσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι σε 

συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. όσον αφορά τα γαλλικά εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ, που 

όπως είδαμε από την έρευνα του Lillis (1974), δεν χαίρουν ευνοϊκής αντίληψης 

(Leclerc, Schmitt και Dube, 1994). Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα εταιρειών τροφίμων που χρησιμοποιούν ξένη επωνυμία (Foreign 

Branding) για τη διαμόρφωση της επωνυμίας τους (π.χ. Μαλαισιανό παραγωγό 

σοκολάτας Maestro Swiss) και αναρίθμητες μάρκες (π.χ. η γαλλική μάρκα Desperados) 

που υιοθετούν ξένες επωνυμίες για να συνδέσουν τα προϊόντα τους με ευνοϊκότερους 

συσχετισμούς και κατά συνέπεια εκμεταλλεύονται τις θετικές αντιλήψεις της χώρας 

προέλευσης.                                                                                                                             

Ενώ η πραγματική χώρα προέλευσης των προϊόντων αποδίδεται κυρίως μέσω της 

φράσης «Made in ...», η ξένη επωνυμία (Foreign Branding) πρέπει να βασίζεται σε πιο 

«ευέλικτες» στρατηγικές οι οποίες είναι λιγότερο ευαίσθητες από άποψη πνευματικών 

δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (Gelbrich και Muller, 2011). Συνεπώς, οι 

εταιρίες δεν δηλώνουν ρητά ότι η εταιρία ή τα προϊόντα της προέρχονται από 

συγκεκριμένη χώρα. Αντιθέτως, «προσποιούνται» ότι έχουν μία συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης, διαφορετική από την πραγματική τους.  

 

Ανάλυση της έρευνας των Aichner, Forza και Trentin (2017) 

Ενώ η υιοθέτηση ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) έχει μελετηθεί αρκετά σε 

θεωρητικό επίπεδο, υπάρχουν λίγα εμπειρικά στοιχεία όσον αφορά την αντίληψη της 

μάρκας και τις επιδράσεις των καταναλωτών στην προθυμία αγοράς (WTB-Willingness 

To Buy) και την προθυμία πληρωμής (WTP-Willingness To Pay) των πελατών. 

Ορισμένοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ένα αντιφατικό φαινόμενο. Από τη μία πλευρά 

οι γνώσεις των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση των προϊόντων είναι σχετικά 
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λίγες (π.χ. Samiee, Shimp και Sharma, 2005) και από την άλλη το φαινόμενο της χώρας 

προέλευσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση των προϊόντων από τους 

καταναλωτές (Bilkey και Nes, 1982). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι μόλις οι πελάτες 

ενημερωθούν για την πραγματική χώρα προέλευσης ενός προϊόντος, τόσο η προθυμία 

αγοράς όσο και η προθυμία πληρωμής μειώνονται, με εξαίρεση τις σπάνιες περιπτώσεις 

όπου η πραγματική χώρα προέλευσης θεωρείται πιο «αγαπητή» από τον πελάτη ή έχει 

ισχυρούς δεσμούς με τη συγκεκριμένη χώρα.  

Οι υποθέσεις που ερεύνησε η έρευνα των Aichner, Forza και Trentin ήταν οι εξής: 

Υπόθεση 1: Η επιθυμία των πελατών να αγοράσουν θα μειωθεί αν ενημερωθούν για 

την πραγματική χώρα καταγωγής του προϊόντος. 

Υπόθεση 2: Η προθυμία των πελατών να πληρώσουν θα μειωθεί εάν ενημερωθούν 

για την πραγματική χώρα καταγωγής του προϊόντος. 

Η  έρευνα  διεξήχθη σε ένα σούπερ μάρκετ του Βερολίνου σε 200 καταναλωτές, 100 

από τους οποίους είχαν αγοράσει το παγωτό Haagen-Dasz, το οποίο θεωρούσε η 

πλειοψηφία Σκανδιναβικής προέλευσης και 100 άτομα που αγόρασαν το τσάι Milford, 

το οποίο η πλειοψηφία θεωρούσε αγγλικής προέλευση. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 

• Για την 1η υπόθεση, που αφορά την προθυμία αγοράς, το 68% των πελατών 

ανέφερε χαμηλότερη προθυμία αγοράς μετά την ενημέρωση σχετικά με την 

πραγματική χώρα προέλευσης του παγωτού της Haagen-Dasz, το 5% έδειξε 

αυξημένη προθυμία αγοράς και για το 27% δεν είχε καμία διαφορά και δεν 

επηρέαζε την προθυμία του να αγοράσει ξανά το συγκεκριμένο παγωτό. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν για το τσάι Milford, όπου το 31% των 

πελατών παρουσίασαν χαμηλότερη πρόθεση αγοράς αφού πληροφορήθηκαν από 

τους ερευνητές ότι η προέλευση του Milford είναι από τη Γερμανία, το 1% 

ανέφερε υψηλότερη πρόθεση αγοράς και το 68% δεν άλλαξε την πρόθεση του 

να αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτά τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με 

εκείνα άλλων ερευνητών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η «ψευδής» χώρα 

προέλευσης ενός προϊόντος έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προθέσεις αγοράς 

(Balabanis και Diamantopoulos, 2011). 

• Για την εξέταση της 2ης υπόθεσης που αφορά την προθυμία πληρωμής, 

διεξήχθη ανάλυση για το κατά πόσον η προθυμία πληρωμής (WTP)  για το 

αντίστοιχο προϊόν μεταβάλλεται μετά την αποκάλυψη της χώρας προέλευσης. Η 

πραγματική μέση τιμή του προϊόντος Haagen-Dasz που αγοράστηκε από τον 

καταναλωτή/συμμετέχοντα στην έρευνα ήταν 5,05 ευρώ, καθώς και η προθυμία 
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αγοράς (WTP) πριν από το t και μετά από το t + 1(αφού ενημερώθηκαν για τη 

πραγματική χώρα προέλευσης). Η προθυμία πληρωμής (WTP) από t σε t + 1 

μειώθηκε σε 63% των συμμετεχόντων, αυξήθηκε σε 1% των συμμετεχόντων και 

παρέμεινε το ίδιο στο 36% των περιπτώσεων. Η προθυμία πληρωμής (WTP) 

μειώθηκε σε πραγματικές τιμές κατά μέσο όρο από 5,05 ευρώ σε 4,48 ευρώ. Η 

πραγματική μέση τιμή του δεύτερου προϊόντος που εξετάζεται, το τσάι Milford,  

αγοράστηκε από τους ερωτηθέντες στην τιμή των 1,89 Ευρώ. Η προθυμία 

αγοράς (WTB) των πελατών πριν (t) και μετά  (t + 1) μειώθηκε σε 41%, 

αυξήθηκε σε 2% και παρέμεινε το ίδιο στο 57% των περιπτώσεων, με μια μέση 

μείωση της τιμής που ήταν πλέον διατεθειμένοι να καταβάλουν για να 

αποκτήσουν το συγκεκριμένο προϊόν από 1.98 Ευρώ σε 1.74 Ευρώ. Και στις 

δύο περιπτώσεις, η μέση τιμή την οποία οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν αφού ενημερωθούν για τη πραγματική χώρα προέλευσης και των 

δύο προϊόντων είναι εμφανώς χαμηλότερη, η μεταβολή της μέσης τιμής που 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο καταναλωτής σε απόλυτη τιμή, για το 

παγωτό της Haagen-Dasz ήταν -16,20% σε σύγκριση με το τσάι Milford που 

ήταν -12,36%. 

        Ο λόγος που υπήρξε μείωση τόσο στην πρόθεση να αγοράσουν ξανά τα 

συγκεκριμένα προϊόντα μετά την αποκάλυψη της πραγματικής προέλευσης όσο 

και στην προθυμία να πληρώσουν λιγότερα χρήματα έγκειται στους εξής 

λόγους: 

1. Ένας στους δύο πελάτες ανέφερε ότι πίστευε πως η ποιότητα του προϊόντος 

θα ήταν υψηλή λόγω της υποτιθέμενης σκανδιναβικής και βρετανικής 

καταγωγής, αντίστοιχα. Το γεγονός ότι η Haagen-Dasz είναι αμερικανική 

και ότι η Milford είναι Γερμανική, τους έκανε να πιστεύουν ότι η ποιότητα 

του προϊόντος μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη, γεγονός 

που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη προθυμία αγοράς και 

πληρωμής. Σε κάποιο βαθμό, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του 

Liefeld (2004), ο οποίος ανέφερε ότι η χώρα προέλευσης των προϊόντων 

δεν είναι γενικά ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη διαδικασία επιλογής 

στο σημείο αγοράς.  

2. Περισσότερο από το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνθηκε 

κάποια απογοήτευση με την εταιρία, καθώς θεώρησαν ότι ήταν ευθύνη της 

εταιρίας να αναφέρει σαφώς την πραγματική προέλευση του προϊόντος.  
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3. Δύο ερωτηθέντες ανέφεραν ότι δεν ήταν λόγω της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος, αλλά ότι απλώς επανεξέτασαν την αξιολόγησή τους όσον αφορά 

την πρόθεση αγοράς και πληρωμής. Κανένας πελάτης δεν ανέφερε ότι 

γενικά δεν του αρέσουν τα αμερικανικά (Haagen-Dasz) ή τα γερμανικά 

(Milford) προϊόντα.  

4. Όσον αφορά τους πελάτες των οποίων η προθυμία αγοράς και πληρωμής 

δεν μειώθηκαν, ο συντριπτικός λόγος ήταν ότι η χώρα προέλευσης δεν έχει 

καμία σημασία για αυτούς, περίπου το 20% των περιπτώσεων δήλωσε ότι 

εμπιστεύεται το εμπορικό σήμα (Βrand) των προϊόντων, ανεξάρτητα από 

την πραγματική τους προέλευση. 

Τα αποτελεσμάτων που ανέδειξε η έρευνα, αξίζει να τα μελετήσουν οι διεθνείς 

επιχειρήσεις. Πρώτον, στη περίπτωση που μία εξαγωγική εταιρία υιοθετήσει μια 

στρατηγική «ξένου Branding» συνειδητά ή ασυνείδητα και στη συνέχεια αποφασίσει να 

ενημερώσει τους πελάτες της για την πραγματική προέλευση των προϊόντων της για 

οποιονδήποτε λόγο, η εταιρία θα πρέπει να γνωρίζει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις 

τόσο στη προθυμία αγοράς (WTB) όσο και στη προθυμία πληρωμής (WTP). Ωστόσο, 

στρατηγικές υιοθέτησης ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) μπορεί να έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην προθυμία αγοράς (WTB) και στη προθυμία πληρωμής (WTP), εάν η 

εταιρία είναι αφενός ικανή να υιοθετήσει την κατάλληλη εικόνα ξένων χωρών και 

αφετέρου ικανή να επικοινωνήσει την επιθυμητή εικόνα της χώρας αυτής στους 

πελάτες της. Μία αποτελεσματική στρατηγική υιοθέτησης ξένης επωνυμίας (Foreign 

Branding), αποτελεί η χρήση ενός αντικειμένου ή ενός συμβόλου από συγκεκριμένη 

χώρα ή η «εκμετάλλευση» διάσημων ατόμων ή η χρήση συγκεκριμένης γλώσσας στις 

διαφημίσεις τους και προωθώντας όλα τα παραπάνω στα κοινωνικά δίκτυα της 

εταιρίας. 

Συνοψίζοντας την έρευνα των Aichner, Forza και Trentin (2017), συμπεραίνουμε ότι 

η υιοθέτηση μιας επιτυχημένης ξένης επωνυμίας απαιτεί μια κατάλληλη και 

μακροπρόθεσμη στρατηγική Μάρκετινγκ. Ωστόσο, αυτό θα γίνει ολοένα και πιο 

δύσκολο στον σημερινό διασυνδεδεμένο-παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με έναν συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό πελατών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να 

ελέγξουν την τιμή και να δουν αξιολογήσεις άλλων πελατών για το εκάστοτε προϊόν 

από την ευκολία του σπιτιού τους ή απευθείας στο σημείο πώλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

3.1 Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα 

Πολλές γνωστές ελληνικές εταιρίες αξιοποιούν τις δυνατότητες διασύνδεσης που 

προσφέρουν τα Social Media ή αλλιώς κοινωνικά Δίκτυα για να ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη φήμη της Ελλάδας στο εξωτερικό, τη συνεργασία 

και τη δέσμευση των εργαζομένων τους με την εταιρία. 

Συνήθως με τον όρο κοινωνικά δίκτυα (Social Media) αναφερόμαστε μόνο στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social networks), όπως το Facebook και το LinkedInn, 

όμως στην κατηγορία των κοινωνικών δικτύων (Social Μedia) συμπεριλαμβάνονται και 

πολλά άλλα τα οποία χωρίζονται στις εξής κατηγορίες (Hart-Davidson et al., 2008, 

σελ.10-34):  

• Κοινωνικά νέα και συστάσεις-Social news and recommendations (π.χ 

digg.com), 

• Social book marking sites (π.χ delicious.com), 

• Micro blogging services (twitter), 

• Blogging systems (π.χ.blogger.com), 

• Κοινωνικά δίκτυα ανταλλαγής (π.χ. εικόνων, βίντεο κ.α.)- 

• Social sharing (π.χ. youtube, flickr),  

• Wikis (π.χ. mediawiki.org) 

• Ιστοσελίδες αξιολόγησης και βαθμολόγησης (π.χ. tripadvisor)  

 

Κοινωνική δικτύωση είναι η συγκέντρωση ή η συμμετοχή των ατόμων σε 

συγκεκριμένες ομάδες. Εντοπίζονται διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ένα κοινωνικό 

δίκτυο και μερικοί από αυτούς αναφέρονται στη συνέχεια Mitchell (1974). 

Σύμφωνα  με τον Mitchell (1974) ο πρώτος που καθιέρωσε τον όρο κοινωνικά 

δίκτυα ήταν ο Barnes (1954), ο οποίος όρισε ως κοινωνικό δίκτυο μια κοινωνική 

σύμπραξη παραγόντων (κόμβων, ανθρώπων, επιχειρήσεων), οι οποίοι συνδυάζονται 

μεταξύ τους με διάφορα είδη αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράματα, συναλλαγές, 

συγκρούσεις, κλπ. Παρόμοιο ορισμό δίνουν και οι Brass, Butterfield και Skaggs (1998), 

οι οποίοι ορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως ένα άθροισμα πολλών μεταβλητών 
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(άνθρωποι, οργανισμοί, κτλ) και μια σειρά σχέσεων (φιλίες, συναλλαγές κλπ.) που 

δημιουργούνται μεταξύ τους. 

Οι Kwon και Wen (2010), ορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως δικτυακούς τόπους οι 

οποίοι επιτρέπουν την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των προσώπων σε απευθείας 

σύνδεση, μέσω της συλλογής και μεταφοράς χρήσιμων πληροφοριών με άλλους 

ανθρώπους. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν τη δημιουργία ομάδων και την 

αλληλεπίδραση χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα.                                                     

Τα κοινωνικά δίκτυα (Social Μedia) είναι βασική μεταβλητή της πολύπλοκης 

διαδικασίας διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων από τους καταναλωτές για μία 

χώρα και τα προϊόντα της. Στη συνέχεια λοιπόν αυτή η εργασία θα προσπαθήσει να 

αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται από τις 

διεθνείς επιχειρήσεις αλλά και από πολλά κράτη με σκοπό να δημιουργήσουν θετικές 

εντυπώσεις για τα προϊόντα τους. 

 

 

 3.2 Πως τα κοινωνικά δίκτυα διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις  

Η ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τα 

εμπορικά σήματα (Brands) στο διαδίκτυο, είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αυτό το 

κεφάλαιο θα προσπαθήσει να εξηγήσει τι είναι αυτό που παρακινεί τους καταναλωτές 

να ακολουθήσουν συγκεκριμένα εμπορικά σήματα (Brands) στα κοινωνικά δίκτυα, 

εξετάζοντας ειδικά τον ρόλο που παίζει η χώρα προέλευσης των προϊόντων στην 

ερμηνεία της σχέσης αυτής.                                                                               

Η τεχνολογία «Web 2.0» έχει αναδείξει πληθώρα κοινωνικών μέσων, δημοφιλή 

παραδείγματα των οποίων είναι το Facebook, το Twitter και το Instagram. Αυτές οι 

πλατφόρμες όπως αναφέρθηκε και προγενέστερα, επιχειρούν να ενθαρρύνουν τις 

σχέσεις με τους πελάτες, οι οποίοι αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες για να λάβουν 

ορθολογικές αποφάσεις αγοράς (Vries, Gensler και Leeflang 2012, Kaplan και 

Haenlein, 2010).  

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές Μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εταιρείες και κατ’ επέκταση τα κράτη, για να στοχεύσουν τους χρήστες των κοινωνικών 

δικτύων, οι οποίοι είναι δυνητικοί πελάτες. Ένας συγκεκριμένος τρόπος για την 

καθιέρωση κοινωνικής παρουσίας και την αφοσίωση των πελατών, είναι η δημιουργία 
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«fan pages» των εμπορικών σημάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Οι εταιρείες μπορούν να 

ποστάρουν φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, κουίζ, ανέκδοτα και άλλο υλικό σε αυτές 

τις σελίδες, ενώ οι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με likes ή σχόλια (Vries et al., 

2012). Μπορούν επίσης να προκύψουν φαινόμενα από «στόμα σε στόμα διάδωσης της 

πληροφορίας» (Word Of Mouth), όπως θα δούμε και στο Kεφάλαιο 3.3. Οι 

αλληλεπιδράσεις των πελατών με τα εμπορικά σήματα στα κοινωνικά δίκτυα έχουν  

ισχυρότερο αντίκτυπο στις συμπεριφορές τους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 

μορφές διαφήμισης (Chiou και Cheng 2003, Villanueva, Yoo και Hanssens 2008). Όσοι 

γίνονται φίλοι/ οπαδοί της σελίδας μίας μάρκας (εμπορικής μάρκας ή ολόκληρου 

έθνους), είναι πιο πιθανό να είναι πιστοί  στην εταιρία και είναι πιο πρόθυμοι να 

λάβουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το εμπορικό σήμα σύμφωνα με τους Bagozzi και 

Dholakia (2006). Επιπλέον, αυτοί οι «φίλοι» του εμπορικού σήματος έχουν την τάση να 

επισκέπτονται καταστήματα που πωλούν συγκεκριμένες μάρκες πιο συχνά, 

δημιουργούν περισσότερο θετικό «Word Of Mouth» και αισθάνονται πιο 

συναισθηματικά συνδεδεμένα με το εμπορικό σήμα από όσους δεν είναι «φίλοι» της 

μάρκας στα κοινωνικά δίκτυα (Dholakia και Durham 2010).       

Οι παλαιότερες μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των εμπορικών σημάτων 

στα κοινωνικά δίκτυα με τους πελάτες τους, επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές που 

υιοθέτησαν διάφορες εταιρίες ( Lipsman et al., 2012, Singh και Sonnenburg 2012,  

Christodoulides, Jevons και Bonhomme 2012, Smith, Fischer και Chen 2012, Vanden 

Bergh, Lee, Quilliam και Hove 2011) και όχι τόσο στις επιπτώσεις της επιρροής της 

μάρκας στην απόφαση αγοράς του προϊόντος από τους καταναλωτές (Yousif, 2012), 

γεγονός το οποίο θα βοηθούσε σε ένα περισσότερο αποδοτικό σχέδιο Μάρκετινγκ.                                                 

Με τη μελέτη 220 χρηστών κοινωνικών δικτύων σε δύο πακιστανικές πόλεις, η 

μελέτη του Naveed (2012) εξέτασε τον αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων στους 

καταναλωτές, τη δέσμευση με τη μάρκα και την αγοραστική τους συμπεριφορά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 

πίστευαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα ήταν μια πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών από ότι τα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 

επηρεάζοντας τη στάση των περισσότερων ερωτηθέντων απέναντι στο εμπορικό σήμα 

(Βrand). Το άρθρο του Naveed (2012) περιγράφει ένα μοντέλο επιρροής των 

κοινωνικών μέσων στη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα και 

παρέχει ένα σημείο εκκίνησης περαιτέρω έρευνας αναφορικά με την προσθήκη του 

ρόλου της χώρας προέλευσης.          
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 Προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι που οδήγησαν τους χρήστες να 

συμμετάσχουν στην κοινωνική δικτύωση και τον αντίκτυπο που έχει αυτό για στο 

μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων (Social Media Marketing), ο Chi (2011) 

πραγματοποίησε έρευνα σε 502  χρήστες Facebook ηλικίας 18-25 στην Ταϊβάν. Ο 

στόχος της έρευνας ήταν η εύρεση και η ερμηνεία των στάσεων των χρηστών απέναντι 

στις δύο διαφορετικές στρατηγικές Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων και 

το Μάρκετινγκ με εικονικές κοινότητες μάρκας (virtual brand communities). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εικονικές κοινότητες μάρκας ήταν μια πιο 

αποτελεσματική στρατηγική Μάρκετινγκ, διότι οι ερωτηθέντες είχαν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη και καλύτερη στάση απέναντι στις εικονικές κοινότητες μάρκας και κατ’ 

επέκταση στο εμπορικό σήμα. Σύμφωνα με τον Chi, τα ευρήματα θα μπορούσαν να 

εξηγηθούν εν μέρει από το γεγονός ότι οι κοινωνικές ανάγκες των χρηστών των 

κοινωνικών δικτύων ικανοποιήθηκαν περισσότερο από το περιεχόμενο που παρέχεται 

στις εικονικές κοινότητες μάρκας.                                                                                                                                     

Οι Kim και Kο (2012) εξέτασαν την αξίας της μάρκας (Βrand Equity) αναφορικά 

με την πρόθεση αγοράς, στα κοινωνικά δίκτυα, για συγκεκριμένα προϊόντα 

πολυτελείας, ανάμεσα σε 362 καταναλωτές από τη Κορέα. Η μελέτη τους διαπίστωσε 

ότι για πέντε μάρκες πολυτελείας η αλληλεπίδραση, οι τάσεις, η προσαρμοστικότητα 

και η διάδωση από στόμα σε στόμα της πληροφόρησης (Word Of Mouth), είχαν θετική 

σχέση με την παρουσίαση της μάρκας στα κοινωνικά δίκτυα.                                                                          

Ο Yousif το 2012 εξέτασε το βαθμό στον οποίο 384 χρήστες του Ιορδανικού 

Facebook ενδιαφέρθηκαν για τα διαφημιστικά μηνύματα που δημοσιεύθηκαν από τις 

εταιρείες, την επίδραση αυτών των μηνυμάτων στην προθυμία αγοράς και την 

αξιολόγησή του Facebook ως μέσο διαφήμισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων θεωρήθηκε τόσο συναρπαστικό όσο και 

αξιόπιστο, ότι τα μηνύματα αυτά ώθησαν τους συμμετέχοντες να αγοράσουν και ότι το 

Facebook θεωρήθηκε ως ένα επιτυχημένο μέσο προώθησης προϊόντων.                                                                                                               

Σε μια προσπάθεια να εξερευνήσει ποιο ρόλο παίζουν οι προσωπικοί παράγοντες 

στις αποφάσεις των καταναλωτών να ακολουθήσουν τις μάρκες στο Facebook, ο Logan 

το 2013 μελέτησε 502 χρήστες κοινωνικών μέσων στις Η.Π. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι νέοι ενήλικες (ηλικίας 18-34 ετών) είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες σχετικές με το εμπορικό σήμα στα κοινωνικά δίκτυα και οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν ευνοϊκή στάση απέναντι στα μηνύματα της εκάστοτε 

μάρκας στο Facebook. Επιπλέον, αυτή η μελέτη έδειξε ότι η αντίληψη των 
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συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μέσων, οι υποκειμενικοί 

κανόνες για τα κοινωνικά δίκτυα, η αντιληπτή χρησιμότητα της διαφήμισης των 

κοινωνικών δικτύων και οι στάσεις απέναντι στη διαφήμιση γενικότερα, έχουν θετική 

σχέση με την πρόθεση των καταναλωτών να ακολουθήσουν μάρκες στο Facebook.                                                            

Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων έχει επηρεάσει τη ζωή όλων μας σε πολλούς 

τομείς όπως για παράδειγμα η κοινωνική ζωή, η ψυχολογία, η εργασία, ο ελεύθερος 

χρόνος, η αγοραστική συμπεριφορά κλπ. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν δημιούργημα 

του ανθρώπου και όχι κάποιας μεγάλης εταιρείας και οι ίδιοι οι χρήστες είναι αυτοί που 

τους αποδίδουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Η χρήση τους παρουσιάζει μια 

συνεχιζόμενη αύξηση τα τελευταία χρόνια, διότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους 

που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς περιορισμούς π.χ. στην κοινωνική τάξη. 

Λόγω της μεγάλης επιρροής των κοινωνικών δικτύων στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, οι επιχειρήσεις και τα κράτη θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουν στις 

στρατηγικές Μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουν. 

 

 

 

  3.3 Ηλεκτρονικό «Word Of Mouth» (e-WOM) 

Ο όρος «Word Of Mouth» αναφέρεται για να περιγράψει την επικοινωνία μεταξύ 

δύο ή περισσότερων ανθρώπων, προσωπικά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, 

κατά την οποία οι άνθρωποι επηρεάζουν και επηρεάζονται, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτός 

ο τρόπος επικοινωνίας πραγματοποιείται από ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο 

επιχειρηματικό όφελος, εφόσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα ή 

υπηρεσίες (Anholt,1967). Συνεπώς γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικές είναι οι 

πληροφορίες  που επικοινωνούνται και πόσο καθοριστικό είναι το «Word Of Mouth»  

στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του καταναλωτή.         

Απόρροια του «Word Of Mouth» και της εξέλιξης του διαδικτύου, είναι το 

ηλεκτρονικό Word of Mouth, κατά το οποίο οι απόψεις που θα διατυπωθούν για ένα 

προϊόν ή ένα εμπρορικό σήμα ή ένα έθνος, διατίθεται μέσω του διαδικτύου, σε ένα 

πολύ μεγαλύτερο πλήθος ατόμων. Το είδος της επικοινωνίας αυτής μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω online καναλιών επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διαδικτυακές κοινότητες, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. 

(Phelps et al.., 2004, Thorson και Rodgers 2006, Dwyer 2007, Hung και Li 2007). 

Η σημασία της διάδωσης της πληροφόρησης από στόμα σε στόμα (WOΜ) στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία 

από τους Engel et al, Gilly et al, Katz, Lazarsfeld και πολλούς ακόμα επιστήμονες. Η 

εμφάνιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων έχει 

διευκολύνει την ανάπτυξη της διάδωσης της πληροφόρησης (WOM) που γίνεται πλέον 

σε απευθείας σύνδεση. Ο Hennig Thurau (2004, σελ.39) όρισε το ηλεκτρονικό WOM 

(eWOM) ως «οποιαδήποτε θετική ή αρνητική δήλωση των δυνητικών, πραγματικών ή 

πρώην πελατών σχετικά με ένα προϊόν ή εταιρία ή έθνος που διατίθεται σε ένα πλήθος 

ανθρώπων και οργανισμών μέσω του Διαδικτύου». Εμπειρικές έρευνες εξέτασαν την 

επίδραση του «eWOM» στις πωλήσεις προϊόντων (Chevalier και Mayzlin, 2006/ 

Goldsmith και Horowitz 2006), τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών 

(De Bruyn και Lilien, 2008) και τη στάση απέναντι στο σήμα και στην ιστοσελίδα (Lee 

et al., 2009).                                          

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα ιδανικό εργαλείο για το «eWOM», καθώς οι 

καταναλωτές δημιουργούν και διανέμουν ελεύθερα πληροφορίες σχετικές με το 

εμπορικό σήμα στα εγκατεστημένα κοινωνικά δίκτυά τους που αποτελούνται από 

φίλους, συμμαθητές και άλλους γνωστούς (Vollmer και Precourt 2008). Κάνοντας μία 

ιστορική αναδρομή, σύμφωνα με μια μελέτη της DEI Worldwide το 2008, το 70% των 

καταναλωτών επισκέφθηκε ιστότοπους κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να 

αποκτήσουν πληροφορίες, το 49% αυτών των καταναλωτών έλαβε απόφαση αγοράς 

βάσει των πληροφοριών που βρήκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με την 

έκθεση του Pew Internet and American Life Project το 2010, πάνω από το 70% των 

χρηστών στο διαδίκτυο μεταξύ 18 και 29 ετών χρησιμοποιούσαν κοινωνικά δίκτυα, με 

το Facebook (73%) να είναι ο δημοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, 

ακολουθούσε το MySpace (48%) και το LinkedIn (14%). Το 2011, περισσότεροι από 

τους μισούς χρήστες των κοινωνικών μέσων ακολουθούσαν μάρκες στα κοινωνικά 

δίκτυα  (Van Belleghem, Eenhuizen και Veris 2011) και οι εταιρείες δαπάνησαν 

περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το Μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων (Digital 

Marketing) σε όλο τον κόσμο (Williamson, 2011). Πιο πρόσφατη μελέτη (Stambor, 

2014), έδειξε ότι σχεδόν το 25% των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στις Η.Π.Α. 

πραγματοποίησαν αγορά σε έναν ιστότοπο λιανικής πώλησης μετά από επίσκεψη σε 

ένα κοινωνικό δίκτυο. Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους 
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καταναλωτές να συμμετέχουν σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σχολιάζοντας και 

κάνοντας «like» (Interactive Advertising Bureau 2009). Μέσω αυτών των 

αλληλεπιδράσεων, οι καταναλωτές γνωστοποιούν οικειοθελώς την προτίμησή τους μαζί 

με τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. όνομα και εικόνα) και διαδίδουν ηλεκτρονικά 

πληροφορίες (eWOM) για τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα (Βrands). Έτσι, η 

διερεύνηση των κοινωνικών δικτύων ως ηλεκτρονικού εργαλείου για το «eWOM» είναι 

έγκαιρη και αναγκαία. Δεδομένου ότι η οικοδόμηση και η συντήρηση των κοινωνικών 

σχέσεων είναι η κύρια δραστηριότητα των χρηστών των κοινωνικών δικτύων, μελέτες  

επιχειρούν να εντοπίσουν κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των 

καταναλωτών στην ηλεκτρονική διάδοση της πληροφόρησης (eWOM).                                                                                                                                  

Λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα για διαδικτυακό 

(Οnline) Branding, η διαφημιστική δαπάνη στα κοινωνικά δίκτυα έχει σημειώσει 

τεράστια αύξηση. Σύμφωνα με το eMarketer, οι διαφημιστικές δαπάνες στις ΗΠΑ 

αναμένεται να φθάσουν τα 83 δις. δολάρια για το 2017 και μέχρι το 2021 να αγγίξουν 

τα 129 δισεκατομμύρια δολάρια.                               

Η εθελοντική έκθεση σε πληροφορίες εμπορικών σημάτων στα κοινωνικά δίκτυα 

είναι σημαντική επειδή οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους αλληλεπίδρασης με μάρκες 

και άλλους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά δυνατή την πραγματική αλληλεπίδραση 

της ηλεκτρονικής διάδοσης της πληροφόρησης (eWOM). Ένα άλλο σημαντικό 

χαρακτηριστικό που καθιστά κοινωνικά δίκτυα μοναδικά σε σύγκριση με άλλα μέσα, 

αναφορικά με το eWOM, είναι ότι οι χρήστες ήδη έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα 

και μπορούν να θεωρηθούν ως πιο αξιόπιστοι στην μετάδοση πληροφοριών.                                                                                       

Η διάδοση της πληροφόρησης μέσω διαδικτύου (eWOM) που παρατηρείται στα 

κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να εξεταστεί με τη βοήθεια τριών παραμέτρων: την 

αναζήτηση γνώμης, την παροχή γνώμης και την μετάδοση γνώμης. Οι παλαιότερες 

έρευνες συχνά εξέταζαν την αναζήτηση γνώμης και την παροχή γνώμης ως δύο 

σημαντικές διαστάσεις της κλασικής διάδοσης της πληροφόρησης από στόμα σε στόμα 

(offline WOM). Οι καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν τη γνώμη κάποιου, τείνουν να 

αναζητούν πληροφορίες και συμβουλές από άλλους πριν πάρουν μία απόφαση αγοράς 

(Flynn et al.,1996). Από την άλλη πλευρά, τα άτομα τα οποία μεταφέρουν γνώση, 

γνωστά ως ηγέτες της κοινής γνώμης, μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στις 

συμπεριφορές των άλλων (Feick και Price,1987). Στο διαδίκτυο ένα άτομο μπορεί να 

αναλάβει τους πολλαπλούς ρόλους του παρόχου, του αιτούντος και του πομπού 

γνώσης. Καθώς η γραμμή μεταξύ των ρόλων γίνεται πιο θολή, η αναζήτηση 
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πληροφοριών από τους διαδικτυακούς καταναλωτές για το εμπορικό σήμα, η 

δημιουργία περιεχομένου και η προθυμία να μοιράζονται περιεχόμενο με άλλους είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη για την αύξηση της αφοσίωσης με τη μάρκα. Στα κοινωνικά δίκτυα, 

οι αιτούντες γνώμης μπορούν να θεωρούν τις συστάσεις των φίλων ή των συμμαθητών 

αξιόπιστες και ως εκ τούτου, μπορούν να βασίζονται στα κοινωνικά μέσα ως ένα μέσο 

απόκτησης πληροφόρησης πριν τις αγορές τους. Από την άλλη πλευρά, ένα κοινωνικά 

εκτεταμένο περιβάλλον παρέχει στους ηγέτες της κοινής γνώμης περισσότερες 

ευκαιρίες να μοιράζονται σκέψεις και απόψεις σχετικά με το προϊόν με άλλους 

καταναλωτές. Μια άλλη σημαντική αλλά προβλεφθείσα διάσταση της ηλεκτρονικής 

διάδοσης της πληροφόρησης (eWOM), είναι η διαδικασία «μεταφοράς απόψεων» 

(Norman και Russell 2006, Sun et al., 2006). Οι Sun et al. (2006) εντόπισαν ότι η 

ηλεκτρονική διαβίβαση / μετάδοση είναι μια σημαντική απόρροια του «eWOM», η 

οποία διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών. Η συμπεριφορά διάδοσης 

γνώμης/απόψεων/στάσεων/αντιλήψεων είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ένα διαδικτυακό 

(online) κοινωνικό πλαίσιο, καθώς τα μοναδικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου 

μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία πολλαπλών καναλιών και με μερικά κλικ 

του ποντικιού, οι καταναλωτές μπορούν να «διαδώσουν τη λέξη» (Word of Mouth) σε 

παγκόσμια κλίμακα (Dellarocas 2003, Norman και Russell 2006). Η εμπιστοσύνη στις 

επαφές στα κοινωνικά δίκτυα είναι μια μεταβλητή που αξίζει να ληφθεί υπόψη στο 

«eWOM». Η εμπιστοσύνη ορίζεται ως «η προθυμία να στηριχθεί στις πληροφορίες που 

μεταφέρει κάποιος στον οποίο ο λήπτης του μηνύματος έχει εμπιστοσύνη» (Moorman 

et al.1993, σελ. 82).                                             

Όπως υποδεικνύουν οι Mangold και Faulds (2009), οι καταναλωτές θεωρούν τα 

κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης ως μια πιο αξιόπιστη πηγή πληροφορόρησης για τα 

εμπορικά σήματα από ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από το Μάρκετινγκ μέσω 

του παραδοσιακού διαφημιστικού μίγματος που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την 

προώθηση πωλήσεων και τις δημόσιες σχέσεις. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει 

δείξει ότι η «από στόμα σε στόμα» διάδοση της πληροφόρησης (WOM), μπορεί να 

γίνει η πιο ισχυρή πηγή πληροφοριών, όταν οι καταναλωτές είναι επιρρεπείς σε 

διαπροσωπική επιρροή (Bearden et al., 1989). Η διαπροσωπική επιρροή είναι ένας 

κοινωνικός παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και στο σχηματισμό στάσεων και αντιλήψεων για ένα προϊόν ή ένα 

εμπορικό σήμα (Brand) (D'Rozario και Choudhury 2000, Park και Lessig 1977). 
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Αναφέρονται στη βιβλιογραφία δύο διαστάσεις διαπροσωπικής επιρροής (Bearden et 

al., 1989): 

1. Κανονιστικές (normative influences)  

2. Ενημερωτικές επιδράσεις (informational influences) 

Οι κανονιστικές επιρροές, αναφερόμενες στην τάση να συμμορφώνονται με τις 

προσδοκίες των άλλων, επηρεάζουν τις στάσεις, τους κανόνες και τις αξίες (Burnkrant 

και Cousineau 1975). Από την άλλη πλευρά, οι ενημερωτικές επιδράσεις σκοπό έχουν 

να επηρεάσουν και υποδηλώνουν την τάση να δέχονται πληροφορίες από άλλους 

γνώστες του προϊόντος και να καθοδηγούνται στην αναζήτηση προϊόντων, μάρκας και 

καταστήματος (Bearden et al., 1989, Deutsch και Gerard 1955).                                                                                              

Δεδομένου ότι η «από στόμα σε στόμα» διάδοση της πληροφορίας (WOM) 

βασίζεται στο διαδίκτυο και μεταδίδεται με τα κοινωνικά μέσα, έχει καταστεί 

καθοριστικός παράγοντας ο οποίος οδηγεί στην απόδοση επένδυσης (ROI) και 

θεωρείται απαραίτητο στοιχείο στο μείγμα Μάρκετινγκ. Η μελέτη των Chua και Kim 

(2015), επικεντρώθηκε στις πτυχές του προϊόντος και τις επιπτώσεις στις διαφημιστικές 

καμπάνιες. Τα αποτελέσματα από το μοντέλο της έρευνας δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη, 

η κανονιστική επιρροή και η ενημερωτική επιρροή συνδέονται θετικά με τη συνολική 

συμπεριφορά της ηλεκτρονικής διάδοσης της πληροφόρησης (eWOM) των χρηστών 

στα κοινωνικά δίκτυα. Eπίσης ανέδειξαν τη διαδικασία ηλεκτρονικής διάδοσης της 

πληροφόρησης (eWOM) σε ένα αναδυόμενο μέσο διαδικτυακής διαφήμισης στα 

κοινωνικά δίκτυα. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν επίσης να αναδείξουν τρεις 

σημαντικές πληροφορίες για τη στρατηγική διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Πρώτον, 

αυτή η μελέτη αντικατοπτρίζει τα επιχειρήματα των Mangold και Faulds (2009) ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην Διεθνή καμπάνια Μάρκετινγκ, 

καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και στα κράτη να παράγουν ενοποιημένο 

διαφημιστικό μήνυμα για τους καταναλωτές. Δεύτερον, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν 

ένα ουσιαστικό κανάλι για την οικοδόμηση μιας σχέσης καταναλωτών-μάρκας. Τρίτον, 

τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν ένα 

εθελοντικό, κατακερματισμένο κοινό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σε σύγκριση με 

άλλα ΜΜΕ. Επιπλέον η μελέτη αυτή προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα 

στελέχη Μάρκετινγκ παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τους κανονισμούς των 

κοινωνικών μέσων και δικτύων.       

 Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

πολιτικής, πρέπει να  ενθαρρύνουν τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να 
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αλληλοεπιδρούν με αμοιβαίο τρόπο με το εμπορικό σήμα (Brand) και να 

δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη σχέση, να επεκτείνουν το θετικό ηλεκτρονικό 

«eWOM» για τα προϊόντα τους και να τους αποθαρρύνουν από την ανταλλαγή 

αρνητικών πληροφοριών.  

 

 

  3.4 Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις διεθνείς επιχειρήσεις 

 Το Facebook και το Twitter, ως δύο γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

συνδέουν τις επιχειρήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Τα εν λόγω εργαλεία Μάρκετινγκ, φέρνουν την τεχνολογία σε επαφή με τις 

επιχειρήσεις, συνδέουν τους ανθρώπους με τις πληροφορίες, καθιερώνουν πιθανούς 

νέους δρόμους προς τις αγορές και βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τη 

διάδοση του εμπορικού σήματος δημιουργώντας στάσεις και αντιλήψεις στους 

καταναλωτές σε όλο το κόσμο.  

Από όλες τις έρευνες που αναφέρθηκαν συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις 

βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια υιοθέτησης αυτών των εργαλείων Μάρκετινγκ, 

καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης των εργαλείων αυτών. Όσον αφορά στην 

επιχειρηματική στρατηγική, ο Haythornthwaite (2005) αναφέρει πως τα κοινωνικά 

δίκτυα χρησιμοποιούνται ως μέσα δημιουργίας εταιρικής εικόνας, ενημέρωσης, 

επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες και παρουσιάζουν απίστευτη 

δυναμική. Οι Yamada, Kim και Perrig (2012) σημειώνουν ότι οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν σωστά τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να «χτίσουν» την εικόνα τους, να 

αναπτύξουν τις δημόσιες σχέσεις τους καθώς και να δημιουργήσουν ή να επηρεάσουν 

θετικά τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το όνομά τους (Βrand), «εκτοξεύοντας» 

την αναγνωσιμότητα και την αξιοπιστία τους.                                                                                                                  

Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα σημαντικό αριθμό ευκαιριών 

και προκλήσεων στον επιχειρησιακό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια 

έκρηξη τεχνολογικών εφαρμογών που βασίζονται στη λογική της κοινωνικής 

δικτύωσης, γεγονός που δεν μπορεί παρά να επηρεάζει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο σύνολό της. Οι νέες τεχνολογίες, όπως τα ιστολόγια (blogs), τα 

«wikis», η κοινωνική σήμανση (tagging), οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης, 

δημιουργούν ευκαιρίες για νέους τρόπους ενδοεταιρικής συνεργασίας και διαχείρισης 

της γνώσης. Κύριο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που προσφέρεται στην επιχείρηση 
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να απευθυνθεί σε αγορά τεράστιου μεγέθους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Επιπλέον η τμηματοποίηση της αγοράς με βάση διάφορα κριτήρια όπως γεωγραφικά, 

κοινωνικά, δημογραφικά, εθνικά, θρησκευτικά γίνεται πολύ πιο εύκολα, ενώ η 

«πληροφορία» μεταφέρεται εύκολα και οι στάσεις και οι αντιλήψεις των καταναλωτών 

διαμορφώνονται με γρήγορους ρυθμούς (Laviniu και Florin, 2011). 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των κοινωνικών δικτύων είναι η δυνατότητα που δίνουν σε 

μια επιχείρηση να προσφέρει συνεχώς κίνητρα στους καταναλωτές, γεγονός που 

αυξάνει την πιστότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Βασικό πλεονέκτημα είναι 

και η συνεχής και εύκολη ανατροφοδότηση (Feedback) σχετικά με τη συμπεριφορά και 

τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, γεγονός που διευκολύνει την έρευνα και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης (Kim, 2000). Υπάρχουν πολλές μεγάλες 

εταιρίες που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν και εκμεταλλεύονται τα οφέλη του 

μάρκετινγκ των κοινωνικων δικτύων (social media marketing). Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της Coca-Cola, που προσέγγισε το κοινό της μέσα από τα κοινωνικά 

δίκτυα.  

Είναι γεγονός ότι η κοινωνική δικτύωση εγείρει ζητήματα και ανησυχίες όσον 

αφορά τις επιπτώσεις της στην παραγωγικότητα, τη φήμη και την ασφάλεια των 

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις αρκεί να αναπτύξουν ένα σχέδιο σχετικά 

με τη χρήση και την κατάχρηση της κοινωνικής δικτύωσης. Τρόπος να γυρίσουμε στην 

εποχή πριν από τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχει, μπορούμε όμως να αναδείξουμε την 

προστιθέμενη αξία τους για τους οργανισμούς και τις χώρες και να προωθήσουμε την 

αποτελεσματική τους χρήση, τονίζει ο Ronald (2004) στην έρευνα του. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα 

παρουσιάζουν οι Gross και Acquisti (2005) είναι τα παρακάτω: 

1. Κόστος χρόνου που συνεπάγεται η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών, η 

δημιουργία και επεξεργασία πληροφοριών 

2. Μη αποδοχή της νέας εφαρμογής από το προσωπικό της εταιρίας λόγω έλλειψης 

γνώσεων και δεξιοτήτων 

3. Μη ασφαλές περιβάλλον κατά την δημοσίευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

4. Ελεύθερη δημοσίευση κριτικών από πελάτες και ανταγωνιστές (eWord Of 

Mouth) 

 Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι ευκαιρίες που προσφέρουν στις διεθνείς 

επιχειρήσεις τα κοινωνικά δίκτυα: 
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1. Αποτελούν μέσο για προβολή, προώθηση προϊόντων στο διαδίκτυο (online) και 

προσέλκυση νέων πελατών-συνεργατών 

2. Προώθηση  προϊόντων με επιλεκτική διαφήμιση σε ομάδες-στόχους 

3. Δυνατότητα ανατροφοδότησης (feedback) και αλληλεπίδρασης για τα προϊόντα 

4. Εύρεση νέων συνεργατών, νέων στρατηγικών επικοινωνίας και διαρκής 

ενημέρωση 

5. Αναγνωσιμότητα και «status» του εμπορικού σήματος (Brand) 

6. Ανοιχτή επαφή με το κοινό και σχηματισμός θετικών στάσεων και αντιλήψεων 

7. Ενίσχυση και έλεγχος της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην παγκόσμια 

αγορά 

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα, εγείρουν ανησυχίες για τη 

χρησιμότητα τους και τη σημασία τους ως εργαλεία Μάρκετινγκ διαμόρφωσης 

στάσεων και αντιλήψεων. Συμπεραίνουμε, σύμφωνα με όλες τις έρευνες που έχουν 

αναλυθεί μέχρι τώρα, πως αν γίνει σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα 

κοινωνικά αυτά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

την εταιρία ακόμη και για ένα ολόκληρο έθνος, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα. 

 

 

 

3.5 Χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εφαρμογή στρατηγικών εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding) 

Γιατί έχουν γίνει τα κοινωνικά δίκτυα μέσο άσκησης επιρροής στους καταναλωτές; 

Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η Harris, στο άρθρο της με τίτλο «Το μέλλον 

των κοινωνικών δικτύων στην ανάπτυξη μιας εθνικής επωνυμίας (Nation Branding», το 

οποίο δημοσιεύτηκε το 2013 στο περιοδικό «The journal of public diplomacy».                                                                                                   

Η έννοια της  δημόσιας διπλωματίας θα μας απασχολήσει σε αυτό το κεφάλαιο διότι 

αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Περιγράφει 

τις προσπάθειες των εθνών να κερδίσουν υποστήριξη και μια ευνοϊκότερη εικόνα στους 

πολίτες άλλων χωρών, συνήθως μέσω της διαχείρισης των ειδήσεων και 

συγκεκριμένων ενεργειών, οι οποίες  αποσκοπούν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και 

αντιλήψεων. Με αυτό το νέο επίπεδο παγκόσμιας διασύνδεσης, είναι επιτακτική 

ανάγκη οι κυβερνήσεις των χωρών να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που παρέχουν τα νέα 

μέσα επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, για να επικοινωνούν με ξένους πολίτες 
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(Harris, 2005). Ενώ το διαδίκτυο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, τα νέα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, 

έχουν γίνει ένα εργαλείο, με το οποίο οι επαγγελματίες που ασκούν δημόσια 

διπλωματία μπορούν να ενισχύσουν την εξωτερική πολιτική της χώρας τους.                               

 Η χρήση των κοινωνικών μέσων μπορεί να προστεθεί στη διαδικασία χάραξης 

πολιτικής, καθώς μπορούν να αποτελέσουν μια πλατφόρμα για συμμετρική επικοινωνία. 

Η συμμετρική επικοινωνία επιτρέπει στα άτομα να αυξήσουν τις κοινωνικές επαφές 

ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται περιεχόμενο και συμμετέχουν σε συζητήσεις που 

ελέγχουν οι ίδιοι (Ociepka, 2012). Η χρήση των κοινωνικών μέσων ως πηγές 

ενημέρωσης, επέτρεψε στις κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το «Branding» και την 

προώθηση ενός συγκεκριμένου προφίλ της χώρας τους στο παγκόσμιο κοινό τους. Ως 

αποτέλεσμα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι αποτελεσματικά για τη μετάδοση οποιουδήποτε 

μηνύματος σε ένα συγκεκριμένο κοινό, είτε προέρχεται από εταιρία, δημόσιο πρόσωπο 

είτε από κυβέρνηση και αφορά την χώρα ή τα εξαγώγιμα προϊόντα της. Τα κοινωνικά 

δίκτυα αποτελούν ένα μέσο παροχής του μηνύματος και δεν μπορούν να αποτρέψουν 

οποιαδήποτε αρνητική αντίδραση λόγω κακών αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής 

(Ociepka, 2012).                                                                                               

Ο Mor (2012) δηλώνει ότι το να κερδίσεις αξιοπιστία είναι ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό, για την προώθηση ενός εμπορικού σήματος 

ή μιας χώρας. Επομένως, ο Mor (2012) θέτει το ζήτημα του πώς μπορεί να κατακτηθεί 

η αξιοπιστία και η σημασία της αποτελεσματικής προσέγγισης και κατανόησης της 

κοινής γνώμης στο εξωτερικό.                                                                                                     

Σύμφωνα με την Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων της Αμερικής (Public Relations 

Society of America), «οι δημόσιες σχέσεις είναι μια στρατηγική διαδικασία 

επικοινωνίας που οικοδομεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 

(επιχειρήσεων και των εθνών) και των πολιτών». Η Ociepka (2012) υποστηρίζει ότι οι 

παραδοσιακές μορφές δημόσιας διπλωματίας συσχετίζονται με την προπαγάνδα και δεν 

επιτρέπουν τα μηνύματα που προωθούνται να θεωρηθούν ηθικά. Ως εκ τούτου, οι 

πρωτοβουλίες της δημόσιας διπλωματίας έχουν υποστεί πλήγμα λόγω της αρνητικής 

αντίληψης ότι οι δημόσιες σχέσεις και η προπαγάνδα είναι πάντα συνδεδεμένες. 

Ωστόσο, η Ociepka (2012) υποδεικνύει ότι με τη χρήση συμμετρικής επικοινωνίας 

(όπως η επικοινωνία που γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων) μεταξύ ξένων πολιτών 

και ξένων αξιωματούχων, η παγκόσμια διπλωματία απομακρύνεται από την αντιληπτή 

φύση προπαγάνδας και θεωρείται νόμιμη και ηθική. Ο Mor (2012) εξετάζει περαιτέρω 
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τη σημασία της συνέπειας της χώρας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής 

δράσης, για την προώθηση της φήμης και της δημόσιας διπλωματίας.  

Οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους αγωνίζονται για αποτελεσματική επικοινωνία, 

η οποία δημιουργεί αξιοπιστία στη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τον Mor (2012) η 

πειθώ είναι αποτέλεσμα εφαρμογής αποτελεσματικής διπλωματίας, αλλά και 

αντίστροφα, για την οικοδόμηση αξιόπιστων στρατηγικών διπλωματίας απαιτείται 

πειθώ. Ο Mor βλέπει τη διπλωματία ως μορφή υπεράσπισης απέναντι στη προπαγάνδα. 

Η διπλωματία ως εργαλείο υπεράσπισης συνεπάγεται ότι το κράτος ενισχύει ενεργά την 

ευαισθητοποίηση των ξένων πολιτών/καταναλωτών για τις πρωτοβουλίες εξωτερικής 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Η χώρα κερδίζει 

αξιοπιστία όταν δεν λαμβάνει μόνο πληροφορίες, αλλά τις μεταφέρει και η ίδια.                                                                      

Εξετάζοντας τη περίπτωση των ΗΠΑ και της επιτυχημένης στρατηγικής 

διπλωματίας που άσκησαν στη Βενεζουέλα χρησιμοποιώντας το Twitter, μπορούμε να 

καταλάβουμε σε πρακτικό πλέον επίπεδο και όχι θεωρητικό, την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων στην άσκηση πολιτικών εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). 

Κατ’ επέκταση μπορούμε να εμπνευστούμε για μελλοντικές στρατηγικές που μπορεί να 

εφαρμόσει στο εξωτερικό και η Ελλάδα προωθώντας το «Brand name» της και στη 

συνέχεια να προωθήσει τα εξαγώγιμα προϊόντα της.   

Η Yepsen (2012) εστίασε την έρευνά της στη δημιουργία ενός μοντέλου στο οποίο η 

Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να εφαρμόσει επιτυχώς διπλωματία 

μέσω του Twitter. Χρησιμοποιώντας ιστότοπους όπως το TwitterHolic και το 

RetweetRank, η Yepsen εντόπισε χρήστες στη Βενεζουέλα οι οποίοι έχουν πολλούς 

ακολούθους και τη δυνατότητα να επηρεάσουν ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων με ένα 

μεγάλο όγκο retweets. Η Yepsen επέλεξε 30 χρήστες του Twitter της Βενεζουέλας που 

εμφανίστηκαν στην κορυφή των 1.000 με τους περισσότερους ακολούθους.  Αυτοί οι 

χρήστες του Twitter θεωρήθηκαν ως ιδανικοί στόχοι, λόγω των πολλών ακολούθων, 

γεγονός που εξασφάλιζε την προώθηση του περιεχομένου το οποίο η πρεσβεία των 

Η.Π.Α ήθελε να παρουσιάσει στη χώρα. Στη συνέχεια εξέτασε τις λέξεις  που 

χρησιμοποιήθηκαν συνήθως σε tweets μεταξύ αυτών των 30 κορυφαίων χρηστών. 

Παρατήρησε ότι τα  tweets της αμερικανικής πρεσβείας περιείχαν λίγες μόνο από αυτές 

τις λέξεις στα tweets τους και υπήρχε σημαντική απόκλιση μεταξύ των 30 χρηστών που 

θεωρούνταν «ηγέτες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης». Επιπλέον, η Yepsen 

διαπίστωσε ότι η εξέταση της χρήσης συγκεκριμένων λέξεων δεν έδειξε με ακρίβεια 

ποιος από τους δύο (ηγέτες διαμόρφωσης κοινής γνώμης ή αμερικάνικη πρεσβεία) 
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άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή και δεν έδειξε πώς θα μπορούσε η αμερικανική 

πρεσβεία να είχε μια  πιο παραγωγική συμμετοχή στο Twitter. Μετά από περαιτέρω 

έρευνα, η Yepsen ανακάλυψε ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ είχε περιορισμούς στο πολιτικό 

περιεχόμενο που δημοσίευε στο Twitter. Ως εκ τούτου, η Πρεσβεία των ΗΠΑ 

επικεντρώθηκε  περισσότερο στις πολιτιστικές πτυχές κατά τη δημιουργία του tweet. 

Ενώ η ποσοτική προσέγγιση της Yepsen προσδιορίζει ένα δίκτυο στο οποίο οι Η.Π.Α. 

μπορούν να εισέλθουν για να συμμετάσχουν σε πολιτικές συζητήσεις  μεταξύ των ΗΠΑ 

και της Βενεζουέλας. Μια ποιοτική ανάλυση είναι επίσης απαραίτητη για τον 

προσδιορισμό του δυνητικού αποτελέσματος που θα έχει η συναναστροφή στο Twitter 

με αυτούς τους χρήστες στη διαμόρφωση θετικής κοινής γνώμης για τις ΗΠΑ. Υπάρχει  

θετική σχέση μεταξύ της χρήσης λέξεων και του ποσοστού επιρροής και τα 

αποτελέσματα της Yepsen δείχνουν ότι εκείνοι με μεγαλύτερο αριθμό οπαδών είναι πιο 

ευέλικτοι σε διαφορετικά θέματα συζήτησης. Επομένως, η επιρροή που έχουν αυτοί οι 

χρήστες στο δίκτυό τους όσον αφορά τα ζητήματα των ΗΠΑ-Βενεζουέλας μπορεί να 

μην είναι αρκετά σημαντική. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας καταδεικνύει  την 

πιθανότητα η αμερικανική πλευρά να ασκήσει εξωτερική πολιτική και να προσπαθήσει 

να δημιουργήσει θετική κοινή γνώμη, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα στη Βενεζουέλα, 

αυτό που απαιτεί περισσότερη έρευνα είναι το επίπεδο αποτελεσματικότητας μίας 

τέτοιας στρατηγικής.                                                                    

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση πληροφοριών και τη 

δημιουργία της φήμης μιας χώρας συνεπάγεται πάντα κίνδυνο. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι 

οι χρήστες θα διαδώσουν ψευδείς πληροφορίες για τη χώρα και ενδεχομένως θα 

καταστρέψουν τη φήμη τους στη χώρα υποδοχής. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

παρέχουν μια πλατφόρμα στην οποία η χώρα μπορεί να διορθώσει ενεργά εσφαλμένες 

αντιλήψεις που πιθανώς έχουν δημιουργηθεί. Επομένως, είναι σημαντικό η εκάστοτε 

χώρα να ακολουθήσει τους «ηγέτες διαμόρφωσης κοινής γνώμης» στις συζητήσεις για 

την εξωτερική πολιτική της χώρας στη χώρα υποδοχής, όπως πρότεινε η Yepsen στην 

περίπτωση των ΗΠΑ. Σε περιπτώσεις όπου η χώρα που ασκεί πολιτικές εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding) συνήθως εντοπίζονται περιορισμοί στο περιεχόμενο που 

δημοσιεύεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, γι’ αυτό το λόγο, εξακολουθεί να 

είναι σημαντικό να παρακολουθεί το δίκτυο της. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα 

ανακαλύψει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να σκέφτεται ο γενικός 

πληθυσμός ή σε ποιες πληροφορίες εκτίθενται.                                              
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Η δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) με 

σκοπό την προώθηση μιας θετικής εικόνας στο εξωτερικό δεν μπορεί να συσχετιστεί 

αυτομάτως με ένα κράτος που προωθεί την εικόνα του στο εξωτερικό. Η επωνυμία 

είναι σημαντική για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και φυσικά για τις χώρες. Ο όρος 

«Βrand» σε αυτό το σημείο αναφέρεται  στις αντιλήψεις που έχει η κοινή γνώμη για μία 

χώρα. Τα μηνύματα που προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση στο εξωτερικό πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της και τα εξαγώγιμα 

προϊόντα της (Yepsen, 2012).                                                                                                                     

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου οι 

πολιτικές σχέσεις μεταξύ της χώρας που εφαρμόζει πολιτικές εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding) και της χώρας υποδοχής, ενδέχεται να μην επιτρέπουν πάντοτε στην 

πρώτη να συμμετάσχει σε ανοιχτό πολιτικό διάλογο με τη δεύτερη. Η πρεσβεία ή η 

διπλωματική αποστολή πρέπει να ενθαρρύνει συζητήσεις εάν υφίσταται θέμα 

πολιτιστικό ή πολιτικό, με σκοπό να εντοπιστούν και θα εξαλείφουν νωρίς τυχόν 

παρανοήσεις. Είναι έργο του δημόσιου διπλωματικού υπαλλήλου του Υπουργείου 

Εξωτερικών να επηρεάζει την κοινή γνώμη στο εξωτερικό και να δημιουργεί ένα θετικό 

εμπορικό σήμα που θα επιτρέψει στις σχέσεις της εκάστοτε χώρας με τη χώρα 

υποδοχής να λειτουργούν πιο ομαλά (Yepsen, 2012). Φανταστείτε να εφάρμοζε κάτι 

παρόμοιο η ελληνική κυβέρνηση στην προώθηση της Ελλάδας ως διεθνή 

αναγνωρισμένο Βrand και κατ’ επέκταση των ελληνικών προϊόντων.                                                                                                                                    

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα, και ιδίως το Twitter, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την 

ενίσχυση των πρακτικών της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Η διεθνής 

διπλωματία ως παραδοσιακή πρακτική έχει αναπτύξει μια αρνητική φήμη, όπως και οι 

δημόσιες σχέσεις, λόγω της ασύμμετρης ροής πληροφοριών από πάνω προς τα κάτω, 

καθώς μόνο αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν 

τα μηνύματά τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχουν μια πλατφόρμα όπου δεν 

είναι μόνο δυνατές οι ασύμμετρες μορφές πληροφόρησης, αλλά είναι δυνατή και η 

συμμετρική πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο, τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους 

πολίτες να έχουν την εξουσία να ελέγχουν και να διανέμουν πληροφορίες (eWOM). 

Επιπλέον, η χρήση κοινωνικών δικτύων σε περιόδους κρίσης μπορούν να βοηθήσουν 

στη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι σε μία χώρα και στα προϊόντα της. Η 

μετάδοση πληροφοριών σε περιόδους κρίσης και η ακρόαση των ανησυχιών των 

ανθρώπων στο εξωτερικό θα δημιουργήσουν ένα επίπεδο εμπιστοσύνης. Όταν 
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δημιουργείται εμπιστοσύνη και οι άνθρωποι αισθάνονται συνδεδεμένοι με το μήνυμα 

της εκάστοτε χώρας, θα είναι πιο πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη φήμη τους στο 

δίκτυό τους για να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα.                                           

    

 

  3.6 Ο ρόλος της χώρας προέλευσης στη διαμόρφωση αντίληψης για ένα εμπορικό 

σήμα (Brand) στα κοινωνικά δίκτυα 

Η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο αναπτύχθηκε από τον Naveed 

(2012) στη μελέτη του για τις επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων στις προτιμήσεις των 

εμπορικών σημάτων (Brands), προσθέτοντας τις επιδράσεις του φαινομένου της χώρας 

προέλευσης στην ανάγκη ή επιθυμία των καταναλωτών για το προϊόν, οδήγησε στο 

παρακάτω μοντέλο, το οποίο διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά (βλέπε 

σχεδιάγραμμα 6): 

 

 

Σχεδιάγραμμα 6: Σύνδεση του φαινομένου της χώρας προέλευσης με τη διαμόρφωση στάσεων στα 

κοινωνικά δίκτυα, Naveed, N., 2012. Role of social media on public relation, brand involvement and brand 

commitment. Interdisciplinary journal of contemporary research in business. 
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Ένας καταναλωτής, ξεκινώντας από το ενδιαφέρον ή την ανάγκη για το προϊόν, θα 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο το οποίο είναι ο περιορισμός των επιλογών των 

διαφορετικών εναλλακτικών εμπορικών σημάτων (Brands). Η χώρα προέλευσης, μία 

νέα μεταβλητή στο προτεινόμενο μοντέλο, εντοπίστηκε ότι έχει πιο άμεση επίδραση 

στην ποιότητα του προϊόντος που αντιλαμβάνεται ένας καταναλωτής, παρά στην αξία ή 

στην πρόθεση αγοράς του προϊόντος (Naveed, 2012).  

Οι καταναλωτές μπορεί να ακολουθήσουν στα κοινωνικά δίκτυα τη μάρκα είτε να 

την προτείνουν σε κάποιον άλλο δυνητικό αγοραστή, οδηγώντας τελικά, στην αγορά 

του προϊόντος (eWOM). Η έρευνα των Pokrywczynski και Keenan η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2014, προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος 

της χώρας προέλευσης των προϊόντων στην απόφαση να «ακολουθήσουν» οι 

καταναλωτές προϊόντα ή ολόκληρα εμπορικά σήματα (Brands) στα κοινωνικά δίκτυα 

και να τα προτείνουν σε άλλους χρήστες. 

Οι αξιολογήσεις/απόψεις τρίτων για προϊόντα της χώρας του καταναλωτή καθώς και 

οι αξιολογήσεις προϊόντων από διάφορες άλλες χώρες του κόσμου, έχουν βρεθεί ότι 

υποκινούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το ερώτημα είναι εάν η συμπεριφορά 

των κοινωνικών δικτύων της μάρκας αντανακλά αυτές τις επιρροές και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη Μάρκετινγκ για να ενισχύσουν ή να μειώσουν τις 

επιδράσεις της προέλευσης του προϊόντος, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 

ορισμένοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το φαινόμενο της χώρας προέλευσης. 

Στα πλαίσια της έρευνας των Pokrywczynski και Keenan (2014) ένα 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε φοιτητές στις ΗΠΑ, μέσω διαδικτύου. Στόχος ήταν η 

μελετήσουν τις συνήθειες των καταναλωτών στα κοινωνικά δίκτυα και την αντίδραση 

τους σε εμπορικά σήματα (Βrands). Οι ερωτηθέντες έπρεπε να καταγράψουν όλες τις 

μάρκες που παρακολουθούσαν εκείνη την περίοδο στα κοινωνικά τους δίκτυα. Οι 

απαντήσεις ομαδοποιηθήκαν και με βάση τη χώρα προέλευσης. Οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν επίσης γιατί ακολουθούν ορισμένες μάρκες, με τη μορφή ανοικτής 

ερώτησης.  

Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω προϊοντικές κατηγορίες για τις 

οποίες υπήρχαν παλιότερες έρευνες: αυτοκίνητα, ρούχα, υπολογιστές, τρόφιμα και 

συσκευές (Kim και Ko, 2012 , Chinen και Sun, 2011, Parkvithee και Miranda 2012, 

Keenan και Pokrywczynski, 2009). Οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στην άποψη τους 

σχετικά με τη ποιότητα των προϊόντων, βαθμολογώντας την καθεμιά από τις 6 περιοχές 

του κόσμου που μελετήθηκαν: Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νότια / 
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Κεντρική Αμερική και ΗΠΑ / Νότια Αμερική, για κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες 

προϊόντων. Επιπλέον, οι ερωτήσεις για τη χώρα προέλευσης περιλάμβαναν μέτρηση της 

ποιότητας των προϊόντων, την τιμή ως προς την αξία και τη προτίμηση, για δύο από τις 

μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες και προμηθευτές προϊόντων παγκοσμίως: τις ΗΠΑ 

και την Κίνα. 

Συνολικά 226 καταναλωτές από τις Η.Π.Α. συμμετείχαν στην έρευνα σε αναλογία 

περίπου 50% στα δύο φύλα, κυρίως ηλικίας 18-25, διότι αυτή η ηλικιακή ομάδα κάνει 

πιο έντονη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Οι συνήθειες χρήσης κοινωνικών μέσων γενικά αποκάλυψαν μερικά ενδιαφέροντα, 

αλλά όχι εκπληκτικά αποτελέσματα. Οι ερωτηθέντες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 15 

ώρες την εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης, ενώ ένας ερωτηθείς απάντησε 

πως δαπανά περισσότερες από 100 ώρες την εβδομάδα. Το Facebook και το Twitter 

ήταν τα πιο δημοφιλή. Το Facebook κατατάσσεται ως το πιο χρησιμοποιούμενο από το 

70% του δείγματος, ενώ ποσοστό 23% το κατατάσσει το δεύτερο πιο 

χρησιμοποιούμενο. Το Twitter ακολούθησε με 24% που αναφέρθηκε ως το πιο 

επισκέψιμο και το 45% ως δεύτερο πιο επισκέψιμο κοινωνικό μέσο. Το Instagram 

ταξινομήθηκε τρίτο ακολουθούμενο από το Pinterest. 

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες ακολουθούσαν δύο εμπορικά σήματα (Brands), με 

28% να απαντάει πως ακολουθεί 3 ή περισσότερα εμπορικά σήματα (Brands). Ξένες 

μάρκες απαριθμήθηκαν 31 φορές, ενώ καταγράφηκαν 295 αμερικανικές μάρκες. Η 

Ιαπωνία είχε τις περισσότερες μάρκες που αναφέρονται ανά χώρα (6), ακολουθούμενη 

από τον Καναδά, τη Γαλλία και τη Σουηδία με 4 η κάθε μία. Κατακερματισμένη ανά 

περιοχή προέλευσης, η Βόρεια Αμερική είχε 299 μάρκες, η Ευρώπη 15 και η Ασία 10, 

χωρίς αναφορά μάρκες που προέρχονται από τη Νότια Αμερική ή την Αφρική.  

Τέσσερις παράγοντες αναλύθηκαν για να επεξηγήσουν τα αρχικά ερωτήματα που 

έθετε η έρευνα. Ο παράγοντας 1 ονομάστηκε «Συναίσθημα» επειδή περιελάμβανε 

ερωτήσεις που ταύτιζαν την μάρκα με την «έκφραση της προσωπικότητας κάποιου» και 

«την αίσθηση αφοσίωσης» σε ένα εμπορικό σήμα. Ο παράγοντας 2 ονομάστηκε 

«έρευνα σχετικά με την αγορά» επειδή περιελάμβανε μέτρα όπως «εύρεση χρήσιμων 

πληροφοριών» και «την πιθανότητα να αλλάξει κάποιος γνώμη για μία μάρκα αφού την 

ακολουθήσει στα κοινωνικά δίκτυα». Ο παράγοντας 3 ονομάστηκε «εμπειρία 

εμπορικού σήματος», με αξιοπιστία και «ευχάριστο site μάρκας». Ο παράγοντας 4 

ονομάστηκε «αξία ψυχαγωγίας» και επικεντρωνόταν στην «ψυχαγωγία που κάνει 

κάποιον να γελάσει» και στη «μόδα».                                                                      
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Τα αποτελέσματα για κάθε παράγοντα αθροίστηκαν για τη δημιουργία σύνθετων 

αναλύσεων. Δεδομένου ότι ένα από τα πολυπόθητα αποτελέσματα των στρατηγικών 

που εφαρμόζονται στα κοινωνικά δίκτυα είναι να κάνουν τους καταναλωτές να 

προτείνουν μια μάρκα σε έναν φίλο, χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή στην 

παλινδρόμηση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, με περίπου το ένα τρίτο (n = 70) των 

ερωτηθέντων  να συμφωνούν να προτείνουν μια μάρκα που ακολουθούν στα κοινωνικά 

δίκτυα σε έναν φίλο.                

Η προτίμηση προϊόντων συγκεκριμένης χώρας προέλευσης ήταν η πιο ισχυρή 

μεταβλητή στο να ακολουθήσει ένας καταναλωτής μία μάρκα στα κοινωνικά δίκτυα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Pokrywczynski και Keenan (2014) έδειξαν ότι η 

χώρα προέλευσης μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τους καταναλωτές συγκριτικά με 

την αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες. 

Ομοίως, μία εξίσου σημαντική μεταβλητή αποδείχθηκε η σύνθεση του 

περιεχομένου δημοσίευσης της μάρκας στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα της. 

Η ύπαρξη χρήσιμων και σχετικών πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτών των 

καναλιών είναι απαραίτητα στοιχεία οικοδόμησης θετικής στάσης για το προϊόν. Αυτά 

τα αποτελέσματα θα πρέπει να κατευθύνουν τα στελέχη Μάρκετινγκ να αφιερώνουν 

περισσότερους πόρους στο περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που 

δημοσιεύουν (content marketing), καθώς φαίνεται πως αυτή η στρατηγική αποδίδει με 

τη μορφή ηλεκτρονικής διάδοσης του μηνύματος (eWOM). Αναφορικά με το αν οι 

συστάσεις αυτές τελικά οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων, προτείνεται περαιτέρω 

έρευνα για να μελετηθεί αυτή η σύνδεση. Ιδιαίτερη σημασία αποδείχτηκε ότι έχει και ο 

παράγοντας της ψυχαγωγίας στην παρακολούθηση της μάρκας στα κοινωνικά δίκτυα 

και στις συστάσεις. Τα στελέχη Μάρκετινγκ φαίνεται να κατευθύνονται προς τα βίντεο, 

την αφήγηση ιστοριών και τα likes στα κοινωνικά δίκτυα, στοιχεία τα οποία δεν 

ασκούν ιδιαίτερη επιρροή σύμφωνα με την έρευνα. 

 Παρόλο που 40 ερωτηθέντες (ποσοστό 18%) δεν έδωσαν απαντήσεις που να 

οδηγούσαν σε κάποιο συμπέρασμα για τους λόγους για τους οποίους ακολουθούν μία 

μάρκα, ο πιο συχνός λόγος που αναφέρθηκε αφορούσε την πρόσβαση σε ειδικές 

προσφορές: προσφορές τιμών, διαγωνισμοί, δωρεάν δώρα ή ειδικές εκδηλώσεις. Το 

Pinterest αναφέρθηκε συχνά σε σχέση με εκδηλώσεις και νέα προϊόντα, μέσω εικόνων, 

για να καταγράψει το συναίσθημα της εκδήλωσης ή για να προσφέρει πληροφορίες 

κρίσιμες για το προϊόν. Τα τοπικά εμπορικά σήματα τροφίμων και λιανικής πώλησης 

αναφέρθηκαν συχνά ότι τα ακολουθούν, διότι μόνο τα μέλη στα κοινωνικά δίκτυα 
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έχουν πρόσβαση σε ειδικές προσφορές. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι 

καταναλωτές ακολουθούν μία μάρκα στα κοινωνικά δίκτυα είναι επειδή ήδη γνωρίζουν 

τη μάρκα και ίσως έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν και θα ήθελαν να ενημερωθούν για 

νέα προϊόντα από την αγαπημένη τους μάρκα. 

Ενδιαφέρουσα αποτελέσματα προήλθαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 

ακολουθούσαν μάρκες στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα άτομο δήλωσε: «Δεν ακολουθώ 

κανένα προϊόν το τελευταίο έτος, επειδή αισθάνομαι ότι οι εταιρίες προσπαθούν να 

εξαναγκάσουν την αλληλεπίδραση μαζί τους πάρα πολύ». Ένας άλλος καταναλωτής 

που πήρε μέρος στην έρευνα πρόσθεσε: «Εγώ δεν ακολουθώ εμπορικά σήματα γιατί 

δεν νομίζω ότι μια σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα κάνει μια εταιρία καλύτερη ή 

χειρότερη». Προφανώς δεν επηρεάζονται όλοι οι καταναλωτές από στρατηγικές 

Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, ένας μοναδικός λόγος για να ακολουθεί 

κάποιος μία μάρκα στα κοινωνικά δίκτυα παρασχέθηκε από μια γυναίκα η οποία 

απάντησε: «Ακολουθώ εταιρίες με τσάντες, αξεσουάρ και κοσμήματα  πολυτελείας, 

επειδή θέλω να γίνω υπάλληλος στις εταιρίες αυτές και το να ακολουθώ τις μάρκες στα 

κοινωνικά δίκτυα μαθαίνω την στρατηγική πώλησης που ακολουθούν». 

Οι εμπειρίες των καταναλωτών από τα εμπορικά σήματα (Brands), οι οποίες 

χαρακτηρίστηκαν ως «σαφείς», «αξιόπιστες» και «ευχάριστες» αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο των καταναλωτών να ενεργούν ως πρεσβευτές μάρκας, συνιστώντας μάρκες 

στους φίλους και την οικογένεια τους. Τα στελέχη Μάρκετινγκ πρέπει να εστιάζουν σε 

θέματα χρηστικότητας, συνάφειας και επικαιρότητας στην παροχή περιεχομένου στα 

κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τις μάρκες τους. Η προέλευση του προϊόντος υποδεικνύει 

ότι η έμφαση στην χώρα από την οποία προέρχονται τα προϊόντα μπορεί να συμβάλλει 

θετικά στην προτίμηση των εμπορικών σημάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Πρώτα πρέπει 

να κατανοήσουν τα στελέχη Μάρκετινγκ τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα από 

διαφορετικές χώρες και περιοχές του κόσμου γίνονται αντιληπτά από την αγορά-στόχο, 

για να αποφασίσουν πόση έμφαση θα δώσουν στο  «Made in ...» στις ετικέτες των 

προϊόντων τους. 

Οι λόγοι που οδηγούν ένα καταναλωτή να αναζητήσει και να ακολουθήσει μία 

μάρκα ή ένα προϊόν στα κοινωνικά δίκτυα, θέτει την βάση για μελλοντική έρευνα με 

σκοπό τα στελέχη Μάρκετινγκ να δημιουργήσουν στρατηγικές, οι οποίες θα 

οικοδομήσουν θετικές στάσεις απέναντι στα προϊόντα.  
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  3.7 Χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες  

Όλο και περισσότερες ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες δημιουργούν προφίλ για τα 

προϊόντα τους σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, συνειδητοποιώντας τις ευκαιρίες που 

παρέχουν. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του έντονου διεθνή ανταγωνισμού και της 

προσέγγισης νέων αγορών-στόχων τα στελέχη Μάρκετινγκ διανέμουν όλο και 

περισσότερους πόρους στο Digital Marketing.  

Στη παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι κλάδοι των ελληνικών επιχειρήσεων με τη 

μεγαλύτερη χρήση των κοινωνικών δικτύων για το έτος 2017 για το μήνα Ιούνιο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Oι 5 μεγαλύτερες κατηγορίες προϊόντων με παρουσία στο Facebook(2017). Διαθέσιμο στο: 

www.socialbakers.com 
 

Παρατηρούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται στη πρώτη θέση και 

ακολουθούν οι κλάδοι της λιανικής πώλησης, των τηλεπικοινωνιών, της προσωπικής 

υγιεινής και ομορφιάς και του έτοιμου φαγητού (fmcg-food, fast food) 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8:Μέσος όρος fans/followers των 3 μεγαλύτερων Social Media(2017). 

Διαθέσιμο στο: www.socialbakers.com 

 

http://www.socialbakers.com/
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Η παραπάνω εικόνα δείχνει το μέσο όρων των ακολούθων για τις είκοσι 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στα κοινωνικά δίκτυα ανά πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης. Παρατηρούμε ότι στη πρώτη θέση βρίσκεται το Facebook με 522.918 

χρήστες. 

 

 

 

 

                                 

Εικόνα 9: Μέσος όρος δημοσιεύσεων ανά πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης(2017). Διαθέσιμο στο: 

www.socialbakers.com 

 

Παρατηρούμε ότι στο Facebook οι 20 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες για το μήνα 

Ιούνιο έκαναν 44 δημοσιεύσεις, στο Twitter 22 και στο YouTube 10. Όπως φαίνεται 

στις παρακάτω εικόνες, από αυτές τις δημοσιεύσεις η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με 

μεγάλη διαφορά πραγματοποιήθηκε στο Facebook με ποσοστό 86%. Από το 86% το 

84% ήταν αντίδραση μέσω like ενώ 11% ήταν αλληλεπίδραση μέσω σχολίου στη 

δημοσίευση. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Μέσος όρος αλληλεπίδρασης ανά πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (2017). Διαθέσιμο 

στο: www.socialbakers.com 
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Εικόνα 11: Τρόποι αλληλεπίδρασης στο Facebook(2017). Διαθέσιμο στο: www.socialbakers.com 
 

Την πρώτη θέση στις ελληνικές δημοσιεύσεις σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

socialbakers για το μήνα Ιούνιο κατέλαβε το παρακάτω post της Aegean Airlines που 

δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2017 και είχε έντονη δόση από το ελληνικό στοιχείο και 

τίτλο «Έλα να δείξουμε την Ελλάδα όπως μόνο εμείς τη γνωρίζουμε» με κεντρικό 

πρωταγωνιστή των διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος 

στην αντίστοιχη διαφήμιση απεικονιζόταν να απολαμβάνει ελληνικά προϊόντα σε 

ελληνικά γραφικά μέρη. Το post αυτό στο Facebook έλαβε 21.820  like. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12:  Η διαφήμιση της Aegean Airlines(2017). Διαθέσιμο στο: www.Socialbakers.com 

 

Έπειτα από μεγάλη έρευνα στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής, δεν 

βρέθηκε οργανωμένη επίσημη καμπάνια που να έγινε στα κοινωνικά δίκτυα από 

http://www.socialbakers.com/
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κρατικό φορέα για την προώθηση και μόχλευση θετικών στάσεων των ξένων 

καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές 

διεθνείς εταιρίες καταδεικνύουν μία αυξανόμενη δυναμική στη χρήση των κοινωνικών 

δικτύων, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα να συντονίσει έναν δημόσιο 

οργανισμό με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη προώθηση των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων και τη διάδοση συντονισμένων και ελεγχόμενων 

μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και 

αντιλήψεων για τα ελληνικά προϊόντα.                                                                                               
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΤΟ «BRAND NAME GREECE» ΣΗΜΕΡΑ 

   4.1 Εισαγωγή στο «Brand name Greece» 

Αν κάποιος ζητήσει από έναν ξένο να περιγράψει την Ελλάδα με μία λέξη θα έλεγε 

πιθανότητα ήλιος, θάλασσα, παραλίες, καλοκαίρι, μεσογειακή κουζίνα κ.ο.κ. Η Ελλάδα 

είναι γνωστή για τα υπέροχα τοπία της και τον ηλιόλουστο καιρό της, για την ιστορία 

και τον πολιτισμό της, καθώς και τις εξέχουσες προσωπικότητες που έχει αναδείξει από 

την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ωστόσο την τελευταία επταετία έχουν αυξηθεί οι 

φωνές που θέλουν τους Έλληνες «ρέμπελους», με τον ανέμελο τρόπο ζωής τους, την 

οικονομική και κοινωνική κρίση να επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της Ελλάδας και η 

φοροδιαφυγή σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα αναδύουν μία Ελλάδα που δεν μπορεί να 

σταθεί στο ύψος του παρελθόντος της. Πολλές χώρες όμως έχουν επηρεαστεί από την 

ίδια οικονομική κρίση την ίδια χρονική στιγμή στην ίδια ήπειρο, όπως η Ιταλία και η 

Πορτογαλία, γιατί όμως δεν επηρεάστηκε η φήμη τους;   

Η Ελλάδα καλείται να αποκαταστήσει την φήμη της εξαιτίας των αλλοιώσεων που 

προέκυψαν τα τελευταία χρόνια λόγω των οικονομικών και κοινωνικών αναταράξεων. 

Έχει στη διάθεση της τρεις διαφορετικές στρατηγικές για να επιλέξει: την δημιουργία 

νέας ταυτότητας,  τη προστασία και ενίσχυση της υπάρχουσας ταυτότητας και την 

ολοκληρωτική αλλαγή αυτής (ReBranding). Σκοπός και των τριών προαναφερθέντων 

επιλογών είναι να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεπεράσει τους λάθος χειρισμούς του 

παρελθόντος και να κάνει τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνιστικά στη παγκόσμια αγορά.            

      Οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα απαιτούν την εφαρμογή 

μίας έξυπνα διαμορφωμένης εκστρατείας ReΒranding για την αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του κράτους. Η διαδικασία επανατοποθέτησης μιας χώρας στο μυαλό των 

καταναλωτών είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως είδαμε 

στο Κεφάλαιο 1, όπου χώρες έχουν καταφέρει  με σωστό συντονισμό της κυβέρνησης, 

της κοινωνίας και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να προσαρμόσουν την εικόνα 

τους στη διεθνή αγορά, ώστε να αντανακλά περισσότερο την πραγματικότητα (Anholt, 

2007) 

Η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια 

θέση με την Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αντιδράσουν άμεσα και να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση της φήμης τους, ώστε να 

πείσουν τους ξένους επενδυτές για τις υποδομές της χώρας τους, τους ξένους 

καταναλωτές για την ποιότητα των προϊόντων τους και τους διεθνείς επισκέπτες για την 
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ασφάλεια όλων των ελληνικών προορισμών. Η εθνική επωνυμία (Nation Branding) 

είναι μονόδρομος και απαραίτητη προϋπόθεση της ενίσχυσης της εικόνας της Ελλάδας 

στο εξωτερικό και την αποκατάστασης της φήμης της. Έμφαση δίνεται στον τουρισμό 

ως ο βασικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, αλλά τα τελευταία χρόνια όπως θα δούμε στην συνέχεια και στις 

εξαγωγές.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας θα αναλύσουμε περισσότερο το κομμάτι 

των εξαγώγιμων προϊόντων της Ελλάδας, ποια είναι αυτά και οι βασικές χώρες 

απορρόφησης τους. Επίσης θα γίνει ανάλυση του εξαγώνου του «Nation Branding» του 

Anholt (Κεφάλαιο 1.1)  προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια 

θα γίνει αναφορά σε πολιτικές εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) που ακολούθησε η 

Ελλάδα στο παρελθόν. Η ολοκλήρωση αυτής της ενότητας πραγματοποιείται με το 

Κεφάλαιο 5 στο οποίο διεξάγεται έρευνα για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ξένων 

καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα. 

 

 

  4.2 Το εξάγωνο του Anholt για την ειδική περίπτωση της Ελλάδας-έμφαση στις 

ελληνικές εξαγωγές 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σε 

θέση να υιοθετήσουν μία επιτυχημένη και οργανωμένη διεθνή στρατηγική Μάρκετινγκ. 

Πρώτο βήμα είναι η επιχείρηση με τη βοήθεια του τμήματος Μάρκετινγκ να στοχεύσει 

στη ξένη αγορά/στόχο που την ενδιαφέρει, στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσει αν θα 

προσαρμόσει το προϊόν της στις απαιτήσεις της νέας αυτής αγοράς και σε πιο βαθμό. 

Σημαντικός παράγοντας στην τοποθέτηση των προϊόντων στην εκάστοτε χώρα 

υποδοχής είναι η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Επίσης η 

διανομή, που περιλαμβάνει τη μεταφορά, την ασφάλεια και την αποθήκευση των 

προϊόντων μέχρι να φτάσουν στο ξένο καταναλωτή, αποτελεί στοιχείο επιτυχίας ή 

αποτυχίας μιας εξαγωγικής στρατηγικής. Τελευταίο αλλά ουσιαστικό στάδιο σε μία 

επιτυχημένη στρατηγική είναι οι τρόποι προώθησης και επικοινωνίας που θα επιλέξει η 

επιχείρηση (Γεώργιος Πανηγυράκης, 2013). 

Πολλές φορές το βασικότερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει μία μικρομεσαία 

επιχείρηση που θέλει να επεκταθεί στο εξωτερικό είναι περισσότερο ψυχολογικό. Ο 

φόβος μιας αποτυχίας που θα δεσμεύσει σημαντικούς χρηματικούς πόρους της 
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επιχείρησης, μπορεί να θεωρηθεί τροχοπέδη στην εξάπλωση στη διεθνή αγορά. Τα 

απτά εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση είναι το υψηλό κόστος 

προσαρμογής των προϊόντων στα πρότυπα της ξένης αγοράς και η μακροχρόνια 

πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει, σε συνδυασμό με τη δέσμευση ανθρώπινων 

και χρηματικών πόρων. Η ελλιπής γνώση των συνθηκών που ισχύουν στην εκάστοτε 

ξένη αγορά, ο έντονος ανταγωνισμός και η δύσκολη ανεύρεση αντιπροσώπων, 

συνεργατών, πρακτόρων είναι εξίσου βάσιμες ανησυχίες των μικρομεσαίων κυρίως 

εταιριών, μεταξύ τους και των ελληνικών, πριν επεκταθούν στο εξωτερικό.  

Στην εικόνα 13 αναλύεται το εξάγωνο του Anholt (2007) το οποίο αναφέρεται στις 

συνιστώσες της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), για την περίπτωση της Ελλάδας, 

όπως αυτό προσαρμόζεται: 

 

 

Εικόνα 13: Εξάγωνο του Nation Branding of Greece, Anholt, S., 2007. Competitive identity: The new 

brand management for nations, cities and regions. Journal of Brand Management. 

 

Ο τουρισμός είναι ο πιο επιρρεπής κλάδος στις αναταράξεις της διεθνούς αγοράς 

και στις διακυμάνσεις της φήμης της χώρας (Anholt, 2007). Η ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, λόγω της 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης που τη μαστίζει από το 2009 και της ανάδειξης νέων 

τουριστικών περιοχών στο παγκόσμιο χάρτη. H ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως 

τουριστικός προορισμός είναι βασικός στόχος ενός στοχευμένου σχεδίου εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding), το οποίο θα τονίζει τα διαφορετικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.                                                                                                                     

Η δεύτερη μεταβλητή όπως την αναφέρει ο Anholt αφορά όλους τους Έλληνες 

πολίτες. Σπουδαίοι Έλληνες εκπρόσωποι όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Αριστοτέλης 

Ωνάσης, η Μελίνα Μερκούρη και πολλοί άλλοι σύγχρονοι καλλιτέχνες, επιχειρηματίες 

και αθλητές διαφημίζουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν είναι όμως μόνο οι γνωστοί 
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και σπουδαίοι Έλληνες εκφραστές του ελληνικού εμπορικού σήματος (Brand Name 

Greece) αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι φέρουν την ευθύνη των πράξεων 

τους και πρέπει να είναι προσεκτικοί και να συνειδητοποιήσουν ότι εκπροσωπούν τη 

χώρα τους σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας τους. Οι Έλληνες που 

δραστηριοποιούνται, εργάζονται και σπουδάζουν στο εξωτερικό πρέπει να είναι εξίσου 

προσεκτικοί και συνήθως έχουν γίνει παραδείγματα μόχθου και εργατικότητας. Μέσω 

της συμπεριφοράς του συνόλου του ελληνικού λαού και της κουλτούρας του, 

αποκαλύπτονται οι αξίες, οι ικανότητες, η παιδεία και ο πολιτισμός τους και όλα μαζί 

συμβάλλουν στη δημιουργία της γενικής αντίληψης που επικρατεί για τον ελληνικό λαό 

και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα.                                                                                                                                                       

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα ακόμη από τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την εθνική 

επωνυμία (Nation Branding). Η πολιτιστική κληρονομιά ενός έθνους μπορεί να 

προσφέρει σε μια χώρα πλούτο, αξιοπρέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στη διεθνή σκηνή 

καθώς και ανάπτυξη του συναισθήματος της εμπιστοσύνης, καθιστώντας πιο εύκολη τη 

μετάδοση μηνυμάτων στους ξένους καταναλωτές (Anholt, 2007). Ο πολιτισμός της 

Ελλάδας είναι το βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και σημείο αναφοράς 

παγκοσμίως. Οι επιστήμες, ο πολιτισμός, οι τέχνες, η φιλοσοφία και ο αθλητισμός 

αποτελούν ισχυρό, δύσκολα «αντιγράψιμο» συγκριτικό πλεονέκτημα και σε αυτό 

πρέπει να επικεντρωθεί το σχέδιο που θα ακολουθήσει η Ελλάδα.                                                                                               

Η πολιτική διακυβέρνηση της χώρας, η στάση της σε θέματα διεθνής διπλωματίας 

και εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε 

αρνητικά το σχέδιο της εθνικής επωνυμίας (Anholt, 2007). Ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκαιη εξωτερική πολιτική είναι τα εργαλεία στα χέρια 

της εκάστοτε κυβέρνησης στη διαχείριση του Βrand Greece. Ας σκεφτούμε την 

επίδραση που είχε στη φήμη της Ελλάδας, η στάση των Ελλήνων πολιτών και της 

ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της 

μετανάστευσης των πολιτών της  Μέσης Ανατολής. Το Νόμπελ Ειρήνης που 

αποδόθηκε στους κατοίκους της Λέσβου έκανε πολλούς να μιλάνε για μια Ελλάδα 

φιλεύσπλαχνη, με σεβασμό στον άνθρωπο και τη διαφορετικότητα. Ο αξιοθαύμαστος 

ελληνικός πολιτισμός στα χέρια μιας συνειδητοποιημένης κυβέρνησης αποτελεί 

εργαλείο προσέγγισης άλλων χωρών. Επίσης το γεγονός ότι γεωγραφικές περιοχές 

έχουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά όπως Βαλκάνια ή Ε.Ε., στις οποίες ανήκει και 

η Ελλάδα, βοηθάει στην δημιουργία κοινών σχεδίων Νation Βranding. Όλες οι χώρες 

της Ε.Ε. για παράδειγμα, θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα κοινό σχέδιο 
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εθνικής/ευρωπαϊκής επωνυμίας, με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας των καλύτερων 

ευρωπαϊκών προϊόντων στην διεθνή αγορά. 

Σε μία Ελλάδα που αντιμετωπίζει μία μεγάλη οικονομική κρίση, η προσέλκυση 

νέων επενδύσεων είναι μία πρόκληση. Εντυπωσιακές ήταν το 2016 οι επιδόσεις της 

χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παρά την οικονομική κρίση συγκριτικά 

πάντα με το έτος 2010. Συγκεκριμένα, οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές κεφαλαίων 

στη χώρα ανήλθαν σχεδόν στα 3,5 δις ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σχέση με το 2015 

και 14% σε σχέση με το 2014. Οι καθαρές εισροές έφθασαν τα 2,8 δις ευρώ, το 

μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί από το 2008, πριν την έναρξη της κρίσης 

σύμφωνα με τον οργανισμό enterprisegreece. Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες 

της Ε.Ε., π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Στην Εικόνα 14 διαφαίνονται 

οι επενδύσεις κλαδικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ανά κλάδο 2014/2015,Τράπεζα της Ελλάδας 

 

Όσον αφορά τον πιο σημαντικό πυλώνα του εξαγώνου για τη συγκεκριμένη 

εργασία, τις εξαγωγές, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016 η συνολική αξία των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως, όπως προκύπτει από έκθεση της 

Eurostat ανήλθε στο ποσό των 14,6 τρισ. Ευρώ, όταν το 2014 το διεθνές εμπόριο ήταν 

στα 19 δις δολ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου οργανισμού 

εμπορίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νούμερο και η αξία των υπηρεσιών. 

Οι εξαγωγές ταυτίζονται με την ανάπτυξη μιας χώρας, την τεχνολογική της ανέλιξη και 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι βασικότεροι λόγοι, σύμφωνα με τον συγγραφέα του 

βιβλίου «Διεθνές Μάρκετινγκ», κ. Γεώργιο Πανηγυράκη (2013), οι οποίοι επεξηγούν 

τη διεθνή παρουσία της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
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περιβάλλον είναι η ανταπόκριση στην εξωτερική ζήτηση, η επιδίωξη για μεγαλύτερα 

κέρδη μεγαλώνοντας το κοινό-στόχο, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας για μείωση 

του κόστους, η αντίδραση στον αυξανόμενο εγχώριο ανταγωνισμό και η απόφαση να 

ακολουθήσει ένα μεγάλο πελάτη της στο εξωτερικό. 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της Eurobank με τίτλο: «Εξωστρέφεια και 

ανταγωνιστικότητα», που παρουσιάστηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

Go International (2017), η ανάκαμψη των εξαγωγών στο 3% (του ΑΕΠ) μετά το 2010, 

οφειλόταν στην πτώση του ΑΕΠ και όχι στην ενίσχυση των εξαγωγών ως απόλυτο 

νούμερο (Διαθέσιμο στο:www.kathimerini.gr,27 Μαρτίου 2017). Αντίθετα, άλλες 

χώρες της Ευρωζώνης που εξήλθαν επιτυχώς από προγράμματα προσαρμογής, έχουν 

καταγράψει αυξήσεις εξαγωγών από 20% έως και 77% από το 2010 και μετά. Σε ότι 

αφορά τις εξαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα μας, τα πλέον εξαγώγιμα προϊόντα είναι 

τα ορυκτά και καύσιμα (3,9% του ΑΕΠ), τα βιομηχανικά είδη (3,4%), τα τρόφιμα και 

ζώα (2,4%). Οι εξαγωγές υπηρεσιών ξεχωρίζουν με τον τουρισμό (7,5% του ΑΕΠ) και 

τις μεταφορές (4,4%). 

Το μερίδιο των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ ενισχύθηκε από 19% το 2009 στο 

30,2% το 2016. H συνολική αξία των εξαγωγών το 2016 διαμορφώθηκε στα 25,11 δις 

ευρώ από 25,48 δις το 2015, υποχωρώντας κατά -1,5%, εξαιτίας κυρίως των 

διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών (Διαθέσιμο στο: www.pse.gr). 

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με το 

αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη (45,7%). Η πρωτόγνωρη ύφεση που βίωσε η 

Ελλάδα τα προηγούμενα έτη, σημειώνεται στη μελέτη «δύναται να χαρακτηριστεί και 

ως μια περίοδος σημαντικής, και σε σημαντικό βαθμό αναπόφευκτης, προσαρμογής, με 

την εξάλειψη των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών του παρελθόντος, 

θέτοντας τις βάσεις για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις». Ωστόσο, μέχρι 

στιγμής έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα η χώρα προς αυτή τη κατεύθυνση  

Το 2016, οι εξαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 2,9% προς τις χώρες της ΕΕ, 

ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν κατά 6,5% προς τις Τρίτες Χώρες. Η Ιταλία εξακολουθεί 

να απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη 2η θέση 

παραμένει η Γερμανία. Στην 3η θέση η Κύπρος, ξεπέρασε πλέον την Τουρκία (3η το 

2015), ενώ στις ίδιες θέσεις με την προηγούμενη χρονιά στη σχετική κατάταξη, 

ακολουθούν κατά σειρά η Βουλγαρία (5η θέση), οι ΗΠΑ (6η) και το Ην.Βασίλειο (7η). 

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά ο Λίβανος (από 9η θέση το 2015), η 
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Ρουμανία (με άνοδο δύο θέσεων) και η Αίγυπτος (με υποχώρηση κατά δύο θέσεις από 

το 2015), σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο εξαγωγέων.                                      

Το 2016 οι πωλήσεις του πρωτογενή τομέα στο εξωτερικό ενισχύθηκαν κατά 5,7% 

σε ετήσια βάση, τα καύσιμα συνέχισαν την πτώση, λόγω της χαμηλότερης τιμής του 

πετρελαίου, κατά 9,1%, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψαν οριακή πτώση κατά 

0,8%. Διαχρονικά, από το 2008 μέχρι το 2016, σε όλους τους κλάδους, πλην των 

τροφίμων και των λαδιών, στην πορεία των εξαγωγών παρατηρείται στασιμότητα ή 

πολύ αργός ρυθμός ανάπτυξης. Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο 

φαίνεται στην Εικόνα 15 (seve, Monthly Export Report  26,ΙΕΕΣ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, (2016), ΕΛΣΤΑΤ 

 

Όπως αναφέρει και ο κ. Φροντιστής, οικονομολόγος και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕ 

(Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου), σε άρθρο του στη Ναυτεμπορική (5.1.2017) «Δεν 

χρειάζεται να απαριθμήσουμε τα πάμπολλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η 

χώρα μας, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα για δεκαετίες. Το πιο βασικό από 

αυτά είναι το εμπορικό σήμα (Brand) της χώρας μας, το «Made in Greece», το οποίο 

παρά τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει ισχυρό». 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα ελληνικά προϊόντα ακολουθούν ανοδική πορεία στην 

παγκόσμια αγορά αν και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πόσο αυτό 

οφείλεται στο «Brand Name Greece» και πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει μία ελληνική 
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συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) μέσω 

της διαμόρφωσης θετικών στάσεων και αντιλήψεων, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά 

Δίκτυα ως εργαλεία Μάρκετινγκ;  

 

 

 4.3 Πως οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 διαμόρφωσαν τις στάσεις και τις αντιλήψεις 

των ξένων για την Ελλάδα  

Με την προώθηση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, σχηματίζονται 

αντιλήψεις οι οποίες οδηγούν σε στάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε 

πράξεις (π.χ. αγορά ενός ελληνικού προϊόντος). Η δημιουργία ενός ελληνικού 

εμπορικού σήματος (Brand) που θα βοηθήσει στην ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων 

στην πολύ ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά, είναι ζωτικής σημασίας.                                                                                                                           

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 29.03.2004 έως 31.05.2004, από την MRB 

HELLAS σε συνεργασία με τον Πάνο Λειβαδά (Γενικός Γραμματέας της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης του ΥΠΤ & ΜΜΕ το 2004) λίγο πριν και λίγο μετά τη 

διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 κατέληξε σε αξιοσημείωτα 

συμπεράσματα. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ίδιο πριν και μετά τους 

αγώνες και στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει τυχόν αλλαγές στις συμπεριφορές 

τους αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραδοσιακή 

άποψη που είχαν για την Ελλάδα εμπλουτίστηκε με νέες διαστάσεις μετά τη διεξαγωγή 

των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα οι πιο συχνές αντιλήψεις για την Ελλάδα αφορούσαν 

τα όμορφα τοπία της, την κουλτούρα και τις αξίες του ελληνικού λαού και οι Έλληνες 

χαρακτηρίστηκαν συνεργάσιμοι και συναισθηματικοί. Μετά τους ολυμπιακούς αγώνες 

νέες αντιλήψεις όπως η δημιουργικότητα, η πρόοδος, η συλλογική εργασία, η 

ασφάλεια, η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, η σταθερότητα και η 

πειθαρχία, διαμορφώθηκαν στο μυαλό των ερωτηθέντων. Όπως μπορούμε να δούμε 

στις Εικόνες 16 και 17 και οι μεταβλητές: συνεργασία, κοινωνική ευαισθησία, τάξη, 

λογική, προστασία του περιβάλλοντος και σύγχρονες υποδομές σημείωσαν βελτίωση.  
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           Εικόνα 16: Τα αποτελέσματα της έρευνας πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες 

                  Εικόνα  17: Τα αποτελέσματα της έρευνας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

      

Είναι προφανές ότι μετά τους ολυμπιακούς αγώνες έχουν διαμορφωθεί δύο ομάδες 

(clusters) απόψεων αναφορικά με την Ελλάδα. Από την μία πλευρά είναι οι πιο 

συναισθηματικές/παραδοσιακές απόψεις για την Ελλάδα αναφορικά με τον ήλιο της, τη 

θάλασσα και την κουλτούρα των Ελλήνων και από την άλλη η πιο σύγχρονη βασισμένη 

στη λογική άποψη, η οποία εστιάζει στην ποιότητα των προϊόντων, στην ασφάλεια και 

στη πρόοδο, την δημιουργικότητα, την πειθαρχία, και την ομαδικότητα.                                                                                                              

Αυτό που κατάφερε συνεπώς η Ελλάδα με τη στρατηγική προβολής που 

ακολούθησε στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, ήταν να τοποθετηθεί στο μυαλό των 

διεθνών καταναλωτών ως χώρα σταθερή και οι Έλληνες αξιόπιστοι εταίροι σε 

επαγγελματικές συμφωνίες, γεγονός το οποίο προσδίδει προστιθέμενη αξία στα 

ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ολυμπιακοί αγώνες αποτέλεσαν κομβικό σημείο 

στην διαμόρφωση της σύγχρονης άποψης των ξένων πολιτών/καταναλωτών απέναντι 

στην Ελλάδα και τα προϊόντα της.                                             

        Αξίζει να μελετηθεί αν έχει αλλάξει αυτή η αντίληψη των ξένων πολιτών 

απέναντι στην Ελλάδα μετά από13 χρόνια και γι’ αυτό το λόγο στην έρευνα που 

διεξήχθη και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, υπήρχε ερώτηση σχετική με αυτή της 

έρευνας που μόλις παρουσιάστηκε, με σκοπό να εντοπίσει τυχών παρεκκλίσεις.  
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      4.4   Ιστορική αναδρομή στις στρατηγικές εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) 

που ακολούθησε η Ελλάδα 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας και γίνεται αναφορά στην 

τελευταία εκστρατεία διαμόρφωσης εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) που 

εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση. Θα γίνει προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε 

ερωτήματα όπως τι έχει κάνει η Ελλάδα στο παρελθόν για να ενισχύσει το «Brand» της 

και τι κάνει για να αναζωογονήσει την εικόνα της στη διάρκεια της κρίσης. Μέσα από 

την ανάλυση των πολιτικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης, θα αξιολογήσουμε το 

βαθμό που η εθνική επωνυμία (Νation Βranding) οδηγεί στη βελτίωση της εικόνας της 

Ελλάδας και διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις των ξένων καταναλωτών απέναντι 

στα ελληνικά προϊόντα.                                                                                                                                                 

Η Ελλάδα, η οποία είναι ένα μικρό κράτος, αντιμετωπίζει σοβαρή επιδείνωση της 

εικόνας και της φήμης της λόγω των οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών προκλήσεων 

που αντιμετωπίζει. Εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, πραγματοποιήθηκε μια 

μεγάλη εκστρατεία επανασχεδιασμού και αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κράτους 

σε ξένους καταναλωτές και παγκόσμιες αγορές, από την κυβέρνηση με επικεφαλής τον 

τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Διάφορες χώρες ξεκινούν δραστηριότητες 

ανάπτυξης μιας εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) για διάφορους λόγους, στην 

περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η προσπάθεια ήταν πολύ περιορισμένη και εστίασε 

κυρίως στον τουρισμό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θεωρώντας ότι αυτά τα στοιχεία 

της οικονομίας είναι τα σημαντικότερα για την ανάκαμψη της χώρας από την ύφεση 

που την μαστίζει. Από αυτές τις τουριστικές εκστρατείες όμως υπήρξε και ένα 

παράπλευρο θετικό αποτέλεσμα. Προσελκύοντας ξένους τουρίστες, οι οποίοι στη 

συνέχεια θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και έχοντας δοκιμάσει τα ελληνικά 

προϊόντα θα γίνουν αρωγοί της ελληνικής φιλοξενίας αλλά και της ποιότητας των 

ελληνικών προϊόντων και θα ενισχύουν τη φήμη των ελληνικών προϊόντων στο 

εξωτερικό.                                                                                          

Μία επιτυχημένη προσπάθεια εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) με τη μορφή 

τουριστικής εκστρατείας, πραγματοποιήθηκε  το 2008 με τίτλο «Ζήστε το μύθο στην 

Ελλάδα/ Live your myth in Greece», από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

(Δημόσιος φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού) και περιελάμβανε μια 

σειρά βίντεο που απεικόνιζαν την Ελλάδα ως τον τέλειο τουριστικό προορισμό. 
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Εικόνα 18 :Live your myth in Greece logo campaign(2008). Διαθέσιμο στο: www.gnto.gr 
 

Μετά την εμφάνιση της κρίσης και η φήμη της Ελλάδας επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από τις αρνητικές εμφανίσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Με στόχο να 

τονιστούν/προωθηθούν προς το εξωτερικό διάφορες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, 

ελπίζοντας να ξεπεραστούν οι αρνητικές στάσεις απέναντι στην Ελλάδα και τα 

ελληνικά προϊόντα, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ξεκίνησε την εκστρατεία 

«Εσύ στην Ελλάδα/You in Greece» το 2010. Η εκστρατεία αυτή περιελάμβανε βίντεο 

επισκεπτών από όλο τον κόσμο οι οποίοι αναφέρονταν στην εμπειρία τους στην Ελλάδα 

και παρουσίαζαν εικόνες από τα όμορφα τοπία της. Εκείνη την εποχή, ο Υπουργός 

Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι «η εκστρατεία θα 

επικεντρωθεί στις νέες τουριστικές αγορές, ιδιαίτερα στις ασιατικές χώρες, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τις προσπάθειες για τη μείωση του κόστους διαμονής και μεταφοράς και 

διευκολύνοντας την πρόσβαση των τουριστών από τη Ρωσία και την Ουκρανία».                                                                                           

Στα τέλη του 2012, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, το ελληνικό Υπουργείο 

Τουρισμού κυκλοφόρησε ένα διαφημιστικό βίντεο τεσσάρων λεπτών, με τίτλο «Η 

Ελλάδα σας καλωσορίζει». Στο βίντεο απεικονίζονταν χορευτές να εκτελούν τη 

χορογραφία μπροστά στη Γέφυρα του Λονδίνου. Το βίντεο επικρίθηκε έντονα από τους 

Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι απεικόνιζε περισσότερο 

ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο παρά μια φιλόξενη Ελλάδα. Το αμφιλεγόμενο βίντεο 

«κατέβηκε» και δεν έγινε καμία αναφορά στις πολιτικές επιλογές πίσω από αυτή την 

απόφαση.                                                                  

Η τότε κυβέρνηση του Σαμαρά, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του 2012, 

είχε τοποθετήσει την εθνική επωνυμία (Nation Branding) ψηλά στη πολιτική του 

ατζέντα. Η εστίαση στην αλλαγή ταυτότητας (ReBranding) της Ελλάδας στόχευε στην 

ενίσχυση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και των άμεσων ξένων 
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επενδύσεων, που θα αποτελούσαν την ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη, 

αποκαθιστώντας την αξιοπιστία της Ελλάδας στις παγκόσμιες αγορές.                                                           

Ως πρώτο βήμα, ο τότε Πρωθυπουργός δημιούργησε ένα ξεχωριστό Υπουργείο 

Τουρισμού, το οποίο ήταν μέρος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο του 2012, 

η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη έγινε Υπουργός Τουρισμού και απέκτησε σημαντικό ρόλο 

στη μεγάλη εκστρατεία ανάπτυξης της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) από την 

ελληνική κυβέρνηση. Στην εναρκτήρια ομιλία της ως νεοδιορισθέντος υπουργού του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, η κα. Κεφαλογιάννη τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει 

επιτακτική ανάγκη ίδρυσης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για την 

αποτελεσματική προστασία της εικόνας και της φήμης της Ελλάδας στις διεθνείς 

αγορές και την ανάγκη ενίσχυσης του κυβερνητικού οργανισμού «Marketing Greece».               

Αποστολή του οργανισμού με την ονομασία «Marketing Greece», είναι η 

αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη στην Ελλάδα, εδραιώνοντας την 

ως ελκυστικό προορισμό στις διεθνείς αγορές. Ο οργανισμός αναλαμβάνει εκτός από 

την ενίσχυση του τουρισμού και τον συντονισμό και την υλοποίηση στρατηγικών 

Μάρκετινγκ διαφόρων στοχευμένων δράσεων. Ένας από τους ευρύτερους στόχους του 

οργανισμού είναι η ενίσχυση του «Brand name Greece». Μεταξύ των στρατηγικών που 

ακολουθεί ο οργανισμός είναι ο σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών για τα ελληνικά 

προϊόντα, με τη βοήθεια σύγχρονων προωθητικών μέσων, όπως τα κοινωνικά δίκτυα. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση δημιούργησε «δεξαμενές σκέψεις» ( think tanks) και έδωσε 

έμφαση στην εκτεταμένη έρευνα αγοράς για να αποκτήσει περισσότερες «οut of the 

box» ιδέες για το πώς να αναζωογονήσουν τη φήμη της Ελλάδας. Ο τότε Υφυπουργός 

Ανάπτυξης κ. Νώτης Μητάρχασης δήλωσε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά «βλέπει την εικόνα 

της Ελλάδας ως κάτι πιο ολοκληρωμένο από ότι μπορεί να διεκπεραιώσει μια 

διαφημιστική καμπάνια» προσθέτοντας τη πρόθεσή τους να επισκεφτούν τον Δείκτη 

Nation Branding Index (Κεφάλαιο 1.6), αναζητώντας μια μακροχρόνια και πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Τέλος, οι προσπάθειες της ελληνικής 

κυβέρνησης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ανάληψη διαφόρων 

πρωτοβουλιών από πολίτες που διαμένουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας καλύτερης εικόνας για τη χώρα στο εξωτερικό.                                                                                             

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Ελλάδα, έχουν εντείνει τις 

προσπάθειές τους για να αποκαταστήσουν την εικόνα τους και να πείσουν τους διεθνείς 

καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους και οι υπηρεσίες τους είναι ποιοτικά και αξιόπιστα. 

Για την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, η εθνική επωνυμία (Nation Branding) θεωρείται 
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ως το μέσο για να βελτιώσει την εικόνα της στο εξωτερικό και να αποκαταστήσει την 

αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.                                                      

Συνοψίζοντας λοιπόν, η παγκοσμιοποίηση, η άμεση και μαζική επικοινωνία που 

προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα και οι τεχνολογικές καινοτομίες ανάγκασαν τις 

κυβερνήσεις να βρουν νέους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, μέσω 

αναζήτησης μιας αμφίδρομης επικοινωνίας με τους ξένους πολίτες. Μία θετική 

επωνυμία του έθνους (Nation Branding) μπορεί επίσης να βοηθήσει τις χώρες να 

επικοινωνήσουν καλύτερα τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τα οποία 

μεταφέρονται στα προϊόντα της χώρας. Παρατηρούμε πως οι προσπάθειες εφαρμογής 

της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) στην ελληνική περίπτωση, εστιάζονται 

κυρίως στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός και σε 

πολύ μικρότερη κλίμακα στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων απέναντι 

στα ελληνικά προϊόντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

To κεφάλαιο αυτό περιγράφει την πρωτογενή έρευνα η οποία διεξήχθη στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Αρχικά περιγράφει τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε. Αναλυτικότερα αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους 

επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος τρόπος έρευνας, ο τρόπος ανάπτυξης του 

ερωτηματολογίου, η επιλογή του δείγματος και συνεχίζει με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα. Στο τέλος της συγκεκριμένης ενότητας γίνεται 

μία προσπάθεια παρουσίασης προτάσεων προς το ελληνικό κράτος και τις ελληνικές 

εξαγωγικές εταιρίες, με σκοπό τη βελτίωση του Brand name Greece και των ελληνικών 

εξαγωγών.  

5.1 Επιλογή μεθόδου έρευνας  

Πρώτο βήμα για την διεξαγωγή μίας έρευνας είναι η επιλογή του τρόπου συλλογής 

και ανάλυσης των δεδομένων. Έρευνες που διεξάγονται για ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως και η συγκεκριμένη, είναι περιορισμένες σε χρόνο, συνεπώς η ποσοτική έρευνα 

θεωρείται η καταλληλότερη μέθοδος.  Οι ποσοτικές μέθοδοι υπογραμμίζουν τις 

αντικειμενικές μετρήσεις και τη στατιστική, μαθηματική ή αριθμητική ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω δημοσκοπήσεων και ερωτηματολογίων ή 

αναλύοντας παλαιότερα στατιστικά δεδομένα με υπολογιστικές τεχνικές. Η ποσοτική 

έρευνα επικεντρώνεται στη συλλογή αριθμητικών δεδομένων και τη γενίκευσή τους σε 

ομάδες ανθρώπων ή στην επεξήγηση ενός συγκεκριμένου φαινομένου (Babbie Earl R, 

2010). Έτσι και στη συγκεκριμένη εργασία τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το 

δείγμα, θα αναλυθούν στατιστικά, θα περιγραφούν, θα σχολιαστούν και θα εξαχθούν 

διάφορα γενικευμένα συμπεράσματα. Επίσης επιλέχθηκε η μορφή ερωτηματολογίου 

(survey research) για την συγκεκριμένη μελέτη, η οποία χρησιμοποιείται για να 

συγκεντρώσει ερωτήσεις από ένα δείγμα του πληθυσμού και να χρησιμοποιήσει αυτές 

τις απαντήσεις για να περιγράψει το σύνολο αυτού του πληθυσμού. Πως θα επιλεχθεί 

το δείγμα, ποιες ερωτήσεις θα χρησιμοποιηθούν και οι διαδικασίες συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των στόχων που έθεσε 

αρχικά η έρευνα( Floyd J. Flower Jr., 2014). 
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5.2 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Σε συνέχεια της επιλογής της μορφής της έρευνας και του σχεδιασμού αυτής, 

πραγματοποιήθηκε μία σε βάθος προκαταρκτική μελέτη για τη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με το ποιες πτυχές του θέματος θα αναλυθούν και με το πως τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν μπορούν να φανούν χρήσιμα στις ελληνικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, και αφού διευκρινίστηκε ο σκοπός 

της έρευνας, εξετάστηκε ο τρόπος συσχετισμού της με την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν. Στο Κεφάλαιο 6 τα δεδομένα που προέκυψαν από την 

ανάλυση της έρευνας (Κεφάλαιο 5.4) οδήγησαν σε συμπεράσματα και προτάσεις προς 

τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες (Κεφάλαιο 6). 

Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα αγγλικά καθώς απευθυνόταν σε ξένους 

καταναλωτές άνω των 18, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Η διανομή του 

ερωτηματολογίου έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σε παγκόσμια κλίμακα και δεν 

περιορίστηκε καθώς σύμφωνα με τους Cattin et al. (1982), το φαινόμενο της χώρας 

προέλευσης μπορεί να επηρεάσει καταναλωτές που προέρχονται από διάφορες χώρες 

με διαφορετικό τρόπο. Πριν κοινοποιηθεί το ερωτηματολόγιο έγινε πιλοτική δοκιμή σε 

δύο ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων 

ερωτηματολογίων ανήλθε σε 151 και τα αποτελέσματα αναλύονται στη συνέχεια. 

Οι ερωτήσεις  διαμορφώθηκαν με βάση προηγούμενες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν για το θέμα και οργανώθηκαν σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα 

μετρούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων (ερωτήσεις 1-6). Το 

δεύτερο τμήμα (ερωτήσεις 7-19) μετρούσε το φαινόμενο της χώρας προέλευσης και το 

τρίτο τμήμα (ερωτήσεις 20-30) μετρούσε την διάσταση των κοινωνικών μέσων ως 

παράγοντα διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στα ελληνικά προϊόντα.  

Όλες οι ερωτήσεις προήλθαν από έγκυρες πηγές. Αναλυτικότερα η ερώτηση 7 

προέκυψε μετά από την ανάλυση της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding)    

(Κεφάλαιο 1) και αναδεικνύει πως η άποψη που έχουν οι καταναλωτές για την χώρα 

διαμορφώνεται μέσω στρατηγικών εθνικής επωνυμίας (Nation Branding) και πως 

επηρεάζει την δημιουργία αντίληψης απέναντι στα προϊόντα της χώρας αυτής. Με την 

ίδια λογική προστέθηκαν και οι ερωτήσεις 8 και 9 οι οποίες αναλύουν την δημιουργία 

αντίληψης για την Ελλάδα από προσωπικές εμπειρίες και όχι μέσω «Word Of Mouth» ή 

ηλεκτρονικού «Word of Mouth». Η ερώτηση 10 προέκυψε από την έρευνα των Hakala, 



 120 

 

Lemmetyinen και Kantola (2013),οι οποίοι προσπάθησαν να αναδείξουν τη χώρα 

προέλευσης ως εργαλείο της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Τα προϊόντα που 

υπήρχαν ως πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση 11 ήταν κυρίως προϊόντα τα οποία 

σύμφωνα με τελευταίες έρευνες (www.fortunegreece.com) εξάγει περισσότερο η 

Ελλάδα. Επίσης το γιαούρτι και το τυρί ήταν δύο παραδείγματα εμπειρικής μελέτης 

ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) και αξίζει να μελετήσουμε αν η υιοθέτηση ξένης 

επωνυμίας (Foreign Branding) έχει θετική ή αρνητική επίπτωση στα αμιγώς ελληνικά 

προϊόντα.  Τέλος χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως η μαστίχα 

Χίου, τα φιστίκια Αιγίνης, οι πιπεριές Φλωρίνης και το ελληνικό σουβλάκι (Κεφάλαιο 

1.2) καθώς και κάποια προϊόντα βιομηχανικά όπως οι υπολογιστές, τα smartphones και 

τα αυτοκίνητα με σκοπό να μην προκαταβάλλουμε το δείγμα. Η ερώτηση 12 

στηρίχτηκε στην έρευνα των Han και Qualls (1985), μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε 

με σκοπό να κατανοήσει πώς επηρεάζεται η αντίληψη των καταναλωτών από τη χώρα 

που παράγει το προϊόν και το εμπορικό σήμα που φέρει. Η έρευνα αυτή μελετούσε δύο 

κατηγορίες προϊόντων (τηλεοράσεις και αυτοκίνητα) και ταξινομήθηκαν ανάλογα με το 

αν φέρουν αλλοδαπό ή αμερικανικό εμπορικό σήμα και αν κατασκευάστηκαν από ξένες 

χώρες ή κατασκευάστηκαν στην Αμερική. Εκτός από τις πιθανές απαντήσεις που έδιναν 

στην έρευνα τους οι Han και Qualls, στην έρευνα μας προστέθηκαν επιλογές που σκοπό 

είχαν να μελετήσουν εκτενέστερα τις απόψεις που έχουν οι ξένοι καταναλωτές για τα 

ελληνικά προϊόντα. Έτσι προστέθηκαν απαντήσεις όπως «εύκολο να το βρεις», «εύκολο 

να βρεις στην συσκευασία την επισήμανση «Made in Greece», «τα ελληνικά προϊόντα 

έχουν ωραίες συσκευασίες», «τα ελληνικά προϊόντα έχουν ανακυκλώσιμες 

συσκευασίες», «τα ελληνικά προϊόντα είναι συνυφασμένα με την Μεσογειακή 

διατροφή»,«τα ελληνικά προϊόντα είναι γνωστά και διαφημισμένα». Στην ερώτηση 13 

προστέθηκε η πηγή πληροφόρησης ως παράμετρος εξέτασης των στάσεων και των 

αντιλήψεων. Οι συμμετέχοντες  έπρεπε να δηλώσουν εάν οι απόψεις τους στηρίζονται 

σε προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες, σε «word of mouth» και ηλεκτρονικό Word of 

Mouth (eWOM),  σε διαφημίσεις ή σε στερεοτυπικές απόψεις ή την γενικότερη άποψη 

τους για το εμπορικό σήμα (Brand). Σύμφωνα με την έρευνα των Aichner, Forza και 

Trentin (2017), η οποία αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.7 και με σκοπό να μελετηθεί πως 

διαμορφώνεται η πρόθεση αγοράς και η πρόθεση πληρωμής, με βάση τη χώρα 

προέλευσης, προστέθηκαν οι ερωτήσεις 14, 17, 18 και 19. Οι ερωτήσεις 15 και 16 

σκοπό έχουν να αναδείξουν στατιστικά στοιχεία αγοράς ελληνικών προϊόντων από 

http://www.fortunegreece.com/
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καταναλωτές του εξωτερικού και σημεία από τα οποία μπορούν να προμηθευτούν στο 

εξωτερικό ελληνικά προϊόντα.  

Στο τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις 20 και 21 είναι στατιστικής 

φύσεως και σκοπό έχουν να βοηθήσουν στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, αναφορικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων από 

τους διεθνείς καταναλωτές. Οι ερωτήσεις 22, 23 και 24 εμπνεύστηκαν από την έρευνα 

των Naveed, Kim, Ko και Yousif, οι μελέτες των οποίων στόχευαν στη μελέτη του 

αντίκτυπου που έχουν τα κοινωνικά μέσα στους καταναλωτές, στη δέσμευση με τη 

μάρκα και στις συμπεριφορές των αγορών τους. Η ερώτηση 25 αναφέρεται στους 

τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν με ένα εμπορικό σήμα 

(brand) ή ένα συγκεκριμένο προϊόν στα κοινωνικά μέσα. Ανακαλύπτοντας  τους 

τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν με τα αγαπημένα τους 

εμπορικά σήματα (brands) στα κοινωνικά μέσα, εξάγονται συμπεράσματα για το πως 

μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στρατηγικές  εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding) και επανατοποθέτησης τόσο μίας χώρας όσο και ενός μεμονωμένου 

προϊόντος στο μυαλό των καταναλωτών. Η έρευνα των Pokrywczynski και Keenan 

(2014) όπως την είδαμε στο Κεφάλαιο 3.6, οδήγησε στην δημιουργία της ερώτησης 26. 

Σκοπός της ερώτησης 26 είναι να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος της 

χώρας προέλευσης των προϊόντων στην απόφαση να «ακολουθήσουν» οι καταναλωτές 

αυτά τα προϊόντα στα κοινωνικά δίκτυα, να αλληλοεπιδράσουν με το εμπορικό σήμα 

(brand) και να το προτείνουν σε άλλους χρήστες.  Με την βοήθεια της ερώτησης 27 

μετράμε την επιρρoή των κοινωνικών δικτύων στις στρατηγικές εθνικής επωνυμίας 

(Yepsen, 2012). Το ηλεκτρονικό «Word of Mouth» (eWOM) όπως είδαμε στο 

Kεφάλαιο 3.3, είναι μία παράμετρος διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων των 

καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα, στα εμπορικά σήματα (Brands) και στα έθνη. Η 

ερώτηση 28 στηρίχτηκε στην έρευνα των Shu-Chuan και Yoojung (2015) και 

ευελπιστεί να αναδείξει και εμπειρικά την παραπάνω παραδοχή για το «eWOM». Στα 

πλαίσια της διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων μέσω του ηλεκτρονικού «word of 

mouth» προστέθηκε η ερώτηση 29, η οποία εμπνεύστηκε από την έρευνα των Lee, Park 

και Han (2008), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 248 φοιτητές στην Κορέα. Σκοπός της 

προαναφερθείσας έρευνας ήταν να αναδείξει τη σύνδεση των «κριτικών-reniews» των 

καταναλωτών, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για το προϊόν αλλά και συστάσεις. 

Αυτή η μελέτη ερεύνησε τις επιπτώσεις των αρνητικών απόψεων των καταναλωτών 

στο διαδίκτυο και στην αντίληψη απέναντι στο προϊόν. Συγκεκριμένα, προσπάθησε να 
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μελετήσει το ποσοστό και την ποιότητα των αρνητικών απόψεων των καταναλωτών 

στο διαδίκτυο από την άποψη της επεξεργασίας πληροφοριών. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας έδειξε ότι ένα υψηλό ποσοστό αρνητικών αντιλήψεων/στάσεων/απόψεων των 

καταναλωτών, προκαλεί ένα αποτέλεσμα γενικευμένης συμμόρφωσης. Καθώς 

αυξάνεται το ποσοστό των αρνητικών απόψεων των καταναλωτών, οι καταναλωτές με 

υψηλή συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα, τείνουν να συμμορφώνονται με την αρνητική 

αυτή άποψη, ανάλογα πάντα και με την ποιότητα των αρνητικών αυτών απόψεων. 

Αντίθετα, οι καταναλωτές με χαμηλή συμμετοχή στο διαδίκτυο, τείνουν να 

συμμορφώνονται πιο εύκολα με τις απόψεις  που εκφράζονται στο διαδίκτυο χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα αυτών των «κριτικών-reviews».  Η ερώτηση 29 λοιπόν 

προσπάθησε να ερμηνεύσει ένα ακόμη σχετικό ερώτημα, εάν οι θετικές ή οι αρνητικές 

απόψεις, που διαμορφώνεται και εκφράζονται στα κοινωνικά μέσα, επηρεάζουν 

περισσότερο τη δημιουργία στάσεων και αντιλήψεων απέναντι σε ένα προϊόν ή ένα 

ολόκληρο έθνος. Η τελευταία ερώτηση (ερώτηση 30) εμπνεύστηκε για ακόμη μία φορά 

από την έρευνα των Shu-Chuan και Yoojung (2015). Με την ερώτηση 30 λοιπόν, 

κλείνει αυτή η έρευνα, εστιάζοντας στο ηλεκτρονικό «Word of Mouth» και με σκοπό 

να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι αυτό που ωθεί κάποιον να εκφράσει την άποψη του 

για ένα προϊόν στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε δύο εβδομάδες, από 20 Νοεμβρίου 2017 μέχρι 

3 Δεκεμβρίου 2017. Ο λόγος που το δείγμα εντοπίστηκε σε σύντονο χρονικό διάστημα, 

είναι το γεγονός ότι η έρευνα απευθυνόταν σε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Όπως 

αναφέρθηκε το δείγμα είναι 151 άτομα, ενώ ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί για το 

μέγεθος του δείγματος ήταν 100-150 απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

μέσω του διαδικτύου, και κυρίως μέσω εργαλείων που παρέχει το facebook, όπως είναι 

οι ομάδες π.χ. Erasmus groups and survey exchange groups, στις οποίες συμμετέχουν 

άτομα από όλο τον κόσμο. Έιναι δύσκολο να υπολογιστεί το ποσοστό ανταπόκρισης 

(response rate) στις έρευνες που διαδραματίζονται μέσω διαδικτύου, καθώς δεν 

γνωρίζουμε σε πόσα άτομα έφτασε το ερωτηματολόγιο εξαρχής και πόσοι από αυτούς 

ανταποκρίθηκαν.                                                                                               
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5.3 Περιορισμοί έρευνας 

Η ποσοτική αυτή έρευνα είναι μία συντονισμένη προσπάθεια αναζήτησης 

απαντήσεων στο ερώτημα, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν 

στάσεις και αντιλήψεις για ένα προϊόν ή ένα εμπορικό σήμα (Brand) και το ρόλο που 

διαδραματίζει σε αυτό το ερώτημα το φαινόμενο της χώρας προέλευσης και τα 

κοινωνικά δίκτυα. Από αυτή τη μελέτη προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα αλλά 

είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τους περιορισμούς της έρευνας. 

Πρώτον, η έρευνα διεξήχθη μέσω των κοινωνικών δικτύων και αναπόφευκτα το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34, γεγονός που 

δυσκολεύει την γενίκευση των συμπερασμάτων και για τις υπόλοιπες ηλιακές ομάδες. 

Δεύτερον, η μελέτη περιορίζεται από την επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων που 

θεωρούνται ελληνικά (ερώτηση 11) και δεν μελετάει καθόλου τις ελληνικές υπηρεσίες 

π.χ. τουρισμός. Τρίτον, η έρευνα ήταν παγκόσμια και απευθύνονταν σε ολόκληρο τον 

παγκόσμιο πληθυσμό, συνεπώς ένα δείγμα 151 απαντήσεων, αν και αποτελεί μία καλή 

αρχή άντλησης συμπερασμάτων, προτείνεται περαιτέρω έρευνα. Τέταρτον, οι 

ερωτήσεις μελετούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ξένων καταναλωτών απέναντι 

στα ελληνικά προϊόντα με τη βοήθεια τεσσάρων μόνο παραμέτρων: την ανάπτυξη 

εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), το φαινόμενο της χώρας προέλευσης, τα 

κοινωνικά δίκτυα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.  

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πιθανή παρανόηση κάποιας ερώτησης, από ένα 

ποσοστό του δείγματος, λόγω αμηχανίας ή βιασύνης στις απαντήσεις του, το οποίο 

ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στην επεξήγηση 

της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά προϊόντα. 

Εκτός από τη γενική έλλειψη εμπειρικών μελετών στο θέμα της συγκεκριμένης 

έρευνας, που καθιστά επιθυμητές τις μελλοντικές μελέτες, οι παραπάνω περιορισμοί 

υποδεικνύουν πιθανές κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.  

 

 

 

 

 



 124 

 

5.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων  

   H ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων, έγινε με 

τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 20.0 και με τη βοήθεια του 

EXCEL. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων 

συχνοτήτων, με μέσους όρους και τη βοήθεια ραβδογραμμάτων, ενώ στο τέλος της 

ανάλυσης γίνεται μία προσπάθεια συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης, με σκοπό την 

διαπίστωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων.  

Για την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων επιλέχθηκε το 

στατιστικό τεστ «Chi square (x2)», το οποίο χρησιμοποιείται για να διερευνήσει εάν οι 

κατανομές ανά κατηγορία μεταβλητών διαφέρουν μεταξύ τους. Τα βασικά δεδομένα 

ανά κατηγορία μεταβλητών απόδοσης  και των αριθμητικών μεταβλητών παρέχουν 

δεδομένα σε αριθμητική μορφή. Η επιλογή του  συγκεκριμένου τεστ έγινε με βάση το 

επίπεδο μέτρησης των μεταβλητών και πιο συγκεκριμένα για τη συσχέτιση δύο 

ποιοτικών μεταβλητών. Η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε για την 

εξακρίβωση των συσχετίσεων και επαναλήφθηκε για κάθε ζευγάρι εξεταζόμενων 

μεταβλητών.  

Η διαδικασία ελέγχου-υπόθεσης που ακολουθήθηκε (το επίπεδο σημαντικότητας 

τέθηκε 0.05) ήταν η εξής: 

• Η0 = Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

• Η1 =  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Περιγραφική Στατιστική ανάλυση 

Παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά αλλά και περιγραφικά τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν ανά ερώτηση: 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Φύλο * 

Ο Πίνακας 1 και το Διάγραμμα 5.4.1 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 64,9%, ενώ οι 

άνδρες το 35,1%. 
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Πίνακας 1: Φύλο 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Άνδρας 53 35,1 35,1 35,1 

Γυναίκα 98 64,9 64,9 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Διάγραμμα 5.4.1: Φύλο  

2. Χώρα καταγωγής * 

Η 2η ερώτηση της ενότητας αυτής του ερωτηματολογίου αφορούσε τη χώρα 

καταγωγής των ερωτηθέντων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν από την Ευρώπη, 

122/151 απαντήσεις, με την Ισπανία,τη Γερμανία και την Ιταλία να αποτελούν το 1/3 

του δείγματος. 
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Πίνακας 2: Χώρα Καταγωγής 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό Ποσοστό 

 

Ισπανία 24 15,9 15,9 15,9 

Γερμανία 16 10,6 10,6 26,5 

Ιταλία 12 7,9 7,9 34,4 

Βουλγαρία 6 4,0 4,0 38,4 

Κίνα 3 2,0 2,0 40,4 

Πορτογαλία 3 2,0 2,0 42,4 

Καναδάς 2 1,3 1,3 43,7 

Πολωνία 7 4,6 4,6 48,3 

ΗΠΑ 10 6,6 6,6 55,0 

ΠΓΔΜ 4 2,6 2,6 57,6 

Ρουμανία 5 3,3 3,3 60,9 

Γαλλία 4 2,6 2,6 63,6 

Τουρκία 1 ,7 ,7 64,2 

Ιορδανία 1 ,7 ,7 64,9 

Χιλή 1 ,7 ,7 65,6 

Αγγλία 6 4,0 4,0 69,5 

Φιλιππίνες 3 2,0 2,0 71,5 

Κύπρος 1 ,7 ,7 72,2 

Βραζιλία 1 ,7 ,7 72,8 

Ιρλανδία 2 1,3 1,3 74,2 

Λιθουανία 3 2,0 2,0 76,2 

Ελβετία 2 1,3 1,3 77,5 

Τσέχικη Δημοκρατία 3 2,0 2,0 79,5 

Βέλγιο 3 2,0 2,0 81,5 

Σλοβενία 5 3,3 3,3 84,8 

Παλαιστίνη 1 ,7 ,7 85,4 

Κροατία 1 ,7 ,7 86,1 

Σιγκαπούρη 1 ,7 ,7 86,8 

Ολλανδία 5 3,3 3,3 90,1 

Μαλάουι 1 ,7 ,7 90,7 

Φιλανδία 3 2,0 2,0 92,7 
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Αλβανία 1 ,7 ,7 93,4 

Πακιστάν 2 1,3 1,3 94,7 

Βενεζουέλα 1 ,7 ,7 95,4 

Δανία 3 2,0 2,0 97,4 

Σκοτία 1 ,7 ,7 98,0 

Μπανγκλαντές 1 ,7 ,7 98,7 

Σουηδία 1 ,7 ,7 99,3 

Βιετνάμ 1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

3. Ηλικία * 

Ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 5.4.2 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως 

προς την ηλικία.  Πιο συγκεκριμένα, το 53,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα από 18 έως 24 ετών, ενώ το 33,8% από 25 έως 34 ετών. 

Δεδομένης της έντονης χρήσης των κοινωνικών δικτύων από άτομα ηλικιακής ομάδας 

18-34, οι απαντήσεις προήλθαν κυρίως από άτομα που ανήκουν στο συγκεκριμένο 

ηλικιακό γκρουπ. 

Πίνακας 3: Ηλικία 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

18 - 24 81 53,6 53,6 53,6 

25 - 34 51 33,8 33,8 87,4 

35 - 44 13 8,6 8,6 96,0 

45 - 54 4 2,6 2,6 98,7 

>55 2 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.2: Ηλικία  

4. Εκπαίδευση 

Ο Πίνακας 4 και το Διάγραμμα 5.4.3 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό 

ποσοστό του 43,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, ενώ εξίσου σημαντικό ήταν και το ποσοστό του δείγματος που κατείχε 

Μεταπτυχιακό τίτλο ( 37,1%). Απόφοιτοι λυκείου ήταν οι 22 από τους 151, ποσοστό 

14,6% του δείγματος. 

Πίνακας 4: Επίπεδο εκπαίδευσης 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Χαμηλότερη από Λύκειο 1 ,7 ,7 ,7 

Απόφοιτος Λυκείου 22 14,6 14,6 15,2 

Απόφοιτος Πανεπιστημίου 66 43,7 43,7 58,9 

Κάτοχος Master 56 37,1 37,1 96,0 

Κάτοχος PhD 6 4,0 4,0 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.3: Εκπαίδευση  

5. Ετήσιο εισόδημα * 

Ο Πίνακας 5 και το Διάγραμμα 5.4.4 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το ετήσιο εισόδημα του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, το 71,5% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι κερδίζει από την εργασία του <$25.000, ενώ το 11,3% ανήκει 

στην δεύτερη κατηγορία με εισοδήματα της τάξεως του $25,000 - $34,999. 

Πίνακας 5: Ετήσιο εισόδημα 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

<$25,000 108 71,5 71,5 71,5 

$25,000 - $34,999 17 11,3 11,3 82,8 

$35,000 - $49,999 13 8,6 8,6 91,4 

$50,000 - $74,999 10 6,6 6,6 98,0 

>$75,000 3 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.4: Ετήσιο εισόδημα  

6. Επάγγελμα *  

Όσον αφορά το επάγγελμα των ερωτηθέντων, όπως μπορούμε να εντοπίσουμε στον 

Πίνακα 6 και στο Διάγραμμα 5.4.5, το 60,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι 

μαθητές, ενώ το 28,5 % ότι είναι μισθωτοί. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24(ποσοστό 53,6%), δικαιολογεί ότι η 

απάντηση «Μαθητής» κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό. 

Πίνακας 6: Επάγγελμα 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό Ποσοστό 

 

Μισθωτός 43 28,5 28,5 28,5 

Αυτοαπασχολούμενος 5 3,3 3,3 31,8 

Άνεργος που αναζητάει δουλειά 6 4,0 4,0 35,8 

Μαθητής 92 60,9 60,9 96,7 

Στρατιωτικός 1 ,7 ,7 97,4 

Ερευνητής 1 ,7 ,7 98,0 

Εργαζόμενος και μαθητής 2 1,3 1,3 99,3 

Εθελοντής 1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.5: Επάγγελμα  

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

7. Ποια είναι η άποψη σας για την Ελλάδα; 

Η συγκεκριμένη ερώτηση  θέτει το ερώτημα για την εικόνα της χώρας (country 

image), ζητώντας από το δείγμα να μεταφέρει την άποψη του για την Ελλάδα με τη 

βοήθεια πενταβάθμιας κλίμακας, η οποία ξεκινάει από το 1: Πολύ αρνητική και 

καταλήγει στο 5: Πολύ θετική. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 42,4% έχει 

θετική εικόνα για την Ελλάδα και το 23,8% έχει Πολύ θετική. Μόλις το 5,9% του 

δείγματος έχει αρνητική και πολύ αρνητική άποψη. 
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Διάγραμμα 5.4.6: Ποια είναι η άποψη σας για την Ελλάδα;  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Ποια είναι η άποψη σας για την Ελλάδα; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Πολύ αρνητική 2 1,3 1,3 1,3 

Αρνητική 7 4,6 4,6 6,0 

Ουδέτερη 42 27,8 27,8 33,8 

Θετική 64 42,4 42,4 76,2 

Πολύ θετική 36 23,8 23,8 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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8. Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα; 

 

Στην ερώτηση εάν έχουν επισκεφθεί οι ερωτηθέντες την Ελλάδα, σε ποσοστό 52,3% 

οι ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν έτυχε ακόμη να επισκεφθούν την Ελλάδα, ενώ το 

υπόλοιπο 47,7% των ερωτηθέντων έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα περισσότερες από 1 

φορές.  

Πίνακας 8: Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ποτέ 79 52,3 52,3 52,3 

1-2 φορές 40 26,5 26,5 78,8 

3-5 φορές 8 5,3 5,3 84,1 

6-8 φορές 4 2,6 2,6 86,8 

> 9 φορές 20 13,2 13,2 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.7: Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα;  

 

9. Έχετε ζήσει στην Ελλάδα; 

Στην ερώτηση 9, η οποία εξετάζει εάν οι ερωτηθέντες έχουν μείνει για ένα χρονικό 

διάστημα στην Ελλάδα, το συντριπτικό ποσοστό του 88,1% απάντησε αρνητικά.  

 

Πίνακας 9: Έχετε ζήσει στην Ελλάδα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 18 11,9 11,9 11,9 

Όχι 133 88,1 88,1 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.8:  Έχετε ζήσει στην Ελλάδα;  

 

 

 

10.Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με την Ελλάδα και 

τους Έλληνες; 

 

Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 5.4.9 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων 

του δείγματος, σχετικά με την ερώτηση «πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

αναφορικά με την Ελλάδα και τους Έλληνες». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι συμφωνίας 

εντοπίστηκαν στις προτάσεις «η Ελλάδα προσφέρει καλές ευκαιρίες για ηλιοθεραπεία» 

και «ο ελληνικός λαός είναι ομιλητικός» με μέσο όρο 4,5364 και 4,1921 αντίστοιχα, 

ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στις προτάσεις «η Ελλάδα είναι γνωστή για 

προϊόντα σχεδιασμού» και «η Ελλάδα παράγει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα» με μέσο 

όρο 2,1258 και 2,1457 αντίστοιχα. 

 



 136 

 

Πίνακας 10: Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με την Ελλάδα και τους 

Έλληνες; 

  

A/A  
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ/ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 
Μ.Ο. 

1 

Η Ελλάδα είναι 

γνωστή για 

προϊόντα 

σχεδιασμού 

27,2 42,4 23,8 4,0 2,6 2,1258 

2 

Η Ελλάδα 

είναι γνωστή ως 

αφοσιωμένος 

συνεργάτης 

11,9 36,4 40,4 7,9 3,3 2,5430 

3 

Η Ελλάδα 

παράγει υψηλής 

τεχνολογίας 

προϊόντα 

20,5 50,3 25,2 2,0 2,0 2,1457 

4 

Η Ελλάδα 

παράγει προϊόντα 

υψηλής ποιότητας 

4,6 25,2 39,1 23,8 7,3 3,0397 

5 

Οι Έλληνες 

είναι καλοί στην 

οργάνωση 

11,9 35,8 37,1 10,6 4,6 2,6026 

6 

Η Ελλάδα 

συμμετέχει 

ενεργά στις 

διεθνείς 

υποθέσεις 

10,6 28,5 33,8 23,8 3,3 2,8079 

7 

Η Ελλάδα είναι 

γνωστή ως 

ειρηνικός 

διαπραγματευτής 

8,6 29,1 49,0 9,9 3,3 2,7020 

8 

Ο ελληνικός 

λαός είναι φιλικός 

 

2,6 3,3 13,2 35,1 45,7 4,1788 



 137 

 

9 

Ο ελληνικός 

λαός είναι 

ομιλητικός 

 

3,3 2,0 16,6 28,5 49,7 4,1921 

10 

Ο ελληνικός 

λαός είναι καλά 

μορφωμένος 

 

2,6 7,3 40,4 37,1 12,6 3,4967 

11 

Ο ελληνικός 

λαός εργάζεται 

σκληρά 

 

7,3 14,6 32,5 31,8 13,9 3,3046 

12 

Οι Έλληνες 

μιλούν άπταιστα 

Αγγλικά 

4,0 27,2 36,4 27,2 5,3 3,0265 

13 

Ο ελληνικός λαός 

είναι 

δημιουργικός 

1,3 8,6 32,5 38,4 19,2 3,6556 

14 

Οι νέοι 

Έλληνες έχουν 

διεθνή 

προσανατολισμό 

2,0 6,6 36,4 31,8 23,2 3,6755 

15 

Ο ελληνικός 

λαός ζει μια 

αστική πόλη 

 

4,0 

 

22,5 

 

45,7 

 

22,5 

 

5,3 

 

3,0265 

16 

Οι Έλληνες 

ζουν μια ήρεμη 

αγροτική ζωή 

 

2,0 16,6 41,1 35,1 5,3 3,2517 

17 

Η Ελλάδα 

προσφέρει καλές 

ευκαιρίες για 

ηλιοθεραπεία 

0,0 1,3 9,9 22,5 66,2 4,5364 

18 

Η Ελλάδα 

είναι μια ορεινή 

χώρα 

 

1,3 9,3 27,2 31,8 30,5 3,8079 

19 
Η Ελλάδα 

προσφέρει καλές 
25,8 35,1 22,5 11,9 4,6 2,3444 
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ευκαιρίες για 

χειμερινά σπορ 

20 

Η Ελλάδα 

είναι γνωστή για 

τις πολλές λίμνες 

της 

21,9 35,1 33,1 6,0 4,0 2,3510 

21 

Η Ελλάδα 

είναι μια καθαρή 

χώρα 

4,6 28,5 45,0 16,6 5,3 2,8940 

22 

Η Ελλάδα 

είναι μια ασφαλής 

χώρα 

4,6 18,5 35,1 29,1 12,6 3,2649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.9: Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με 

την Ελλάδα και τους Έλληνες;  

 

 

 

 



 139 

 

11.  Ποια από τα παρακάτω προϊόντα θεωρείται πως είναι ελληνικά; 

 Ο Πίνακας 11 και το Διάγραμμα 5.4.10 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων 

του δείγματος, σχετικά με την ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω προϊόντα θεωρείται 

πως είναι ελληνικά». Η λίστα αποτελούνταν από 28 προϊόντα, ενώ υπήρχε στο τέλος 

και το «Άλλο» σε περίπτωση που θεωρούσαν και κάποιο άλλο προϊόν ελληνικό, το 

οποίο δεν περιλαμβάνονταν στην λίστα. Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι συμφωνίας  

εντοπίστηκαν στο γιαούρτι, στο τυρί-φέτα και στο Γύρο-σουβλάκι με μέσο όρο 4,5033,  

4,4702 και 4,4371 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στα 

αυτοκίνητα με μ.ο 1,7682, στα smartphones και tablets με μ.ο 1,8477 και στους 

υπολογιστές με μέσο όρο 1,8079. 

 

 

 

Πίνακας 11: Ποια από τα παρακάτω προϊόντα θεωρείται πως είναι ελληνικά; 
  

Α/Α  

Είμαι 

σίγουρος/

η πως δεν 

είναι 

ελληνικό 

προϊόν 

Μάλλο

ν δεν είναι 

ελληνικό 

προϊόν 

Μάλλον/δ

εν είμαι 

σίγουρος/η 

Κατά 

πάσα 

πιθανότητα  

είναι 

ελληνικό 

προϊόν 

Είμαι 

σίγουρος/η 

πως είναι 

ελληνικό 

προϊόν 

Μ.Ο. 

1 Τυρί-Φέτα 1,3 4,6 7,3 19,2 67,5 4,4702 

2 Ελαιόλαδο 1,3 6,6 12,6 27,8 51,7 4,2185 

3 Φάρμακα 6,0 38,4 42,4 11,9 1,3 2,6424 

4 

Μηχανές 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

13,2 47,7 35,8 3,3 0,0 2,2914 

5 Αλουμίνιο 10,6 43,0 41,1 4,0 1,3 2,4238 

6 Κρασί 4,6 13,9 14,6 40,4 26,5 3,7020 

7 Καπνός 9,9 33,1 41,1 11,9 4,0 2,6689 

8 Βερίκοκα 3,3 11,9 36,4 34,4 13,0 3,4371 

9 Κεράσια 4,0 22,5 38,4 27,2 7,9 3,1258 

10 Ροδάκινα 4,0 14,6 37,1 31,8 12,6 3,3444 

11 
Είδη ένδυσης 

 
7,3 35,8 31,8 17,2 7,9 2,8278 
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12 
Φιστίκια 

Αιγίνης 
4,6 11,9 37,7 33,1 12,6 3,3709 

13 
 

Ξηροί καρποί 
2,6 14,6 37,7 32,5 12,6 3,3775 

14 Βαμβάκι 11,3 31,1 40,4 13,2 4,0 2,6755 

15 Μέλι 4,6 15,9 25,8 30,5 23,2 3,5166 

16 
Κρόκος 

 
11,9 18,5 39,7 24,5 5,3 2,9272 

17 Μαστίχα Χίου 7,9 6,0 54,3 11,3 20,5 3,3046 

18 Γιαούρτι 1,3 1,3 7,3 25,8 64,2 4,5033 

19 

Πλαστικές 

συσκευασίες 

 

7,3 29,1 52,3 9,9 1,3 2,6887 

20 Ψάρι 2,6 6,6 13,2 31,1 46,4 4,1192 

21 Σωλήνες 6,0 22,5 60,9 6,6 4,0 2,8013 

22 
Smartphones 

tablets 
39,1 37,1 23,8 0,0 0,0 1,8477 

23 Αυτοκίνητα 48,3 29,8 28,5 3,3 0,0 1,7682 

24 Υπολογιστές 43,7 33,8 20,5 2,0 0,0 1,8079 

25 Σουβλάκι-Γύρος 0,7 2,6 11,3 23,2 62,3 4,4371 

26 Μανιτάρια 6,6 17,9 51,7 17,9 6,0 2,9868 

27 Σταφίδες 4,0 18,5 35,8 27,8 13,9 3,2914 

28 Πιπεριές Φλωρίνης 5,3 14,6 43,0 21,2 15,9 3,2781 

29 
Άλλο 

 
11,9 7,9 67,5 6,0 6,6 2,8742 
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Διάγραμμα 5.4.10: Ποια από τα παρακάτω προϊόντα θεωρείται πως είναι 

ελληνικά; 

 

 

 

 

12. Κατά την άποψη σας τα ελληνικά προϊόντα είναι/έχουν: 

 

Η Ερώτηση 12 εξετάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις του δείγματος απέναντι στα 

ελληνικά προϊόντα. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν σε αυτό το σημείο να αξιολογήσουν 

δεκαοχτώ γενικά χαρακτηριστικά προϊόντων σε κλίμακα τύπου Likert πέντε βαθμίδων, 

με 1=«διαφωνώ απόλυτα», 2=«διαφωνώ», 3=«ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ», 

4=«συμφωνώ» και 5=«συμφωνώ απόλυτα». 

Ο Πίνακας 12 και το Διάγραμμα 5.4.11 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων 

του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος πιστεύει πως τα ελληνικά 

προϊόντα έχουν παραδοσιακό στυλ (μ.ο. 3,7947) , είναι λογικά κοστολογημένα (μ.ο. 

3,4570) και είναι συμβατά με τη Μεσογειακή διατροφή(μ.ο. 3,7682). Αντίθετα  οι 

μικρότεροι μέσοι όροι συμφωνίας εντοπίστηκαν στην διαπίστωση πως τα ελληνικά 

προϊόντα είναι υψηλής τεχνολογίας, με μέσο όρο 2,45 και μόνο 3 στους 10 περίπου 

(μ.ο. 2,5430) θεωρούν ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι αναξιόπιστα. 
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Πίνακας 12: Κατά την άποψη σας,τα ελληνικά προϊόντα είναι/έχουν:   

A/A  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ / 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μ.Ο. 

1 Ακριβά 4,6 31,1 53,6 9,3 1,3 2,7152 

2 
Λογικά 

κοστολογημένα 
3,3 5,3 37,1 51,0 3,3 3,4570 

3 Αναξιόπιστα 9,3 35,8 47,0 7,3 0,7 2,5430 

4 Πολυτελή 6,0 31,8 40,4 18,5 3,3 2,8146 

5 
Μαζικής 

παραγωγή 
5,3 34,4 43,0 15,2 2,0 2,7417 

6 Υψηλή τεχνολογίας 9,9 39,7 45,7 4,6 0,0 2,4503 

7 Καινοτόμα 5,3 29,8 50,3 13,9 0,7 2,7483 

8 Διαρκή 3,3 13,9 58,3 22,5 2,0 3,0596 

9 Ελκυστικό στυλ 2,6 11,3 45,0 36,4 4,6 3,2914 

10 Παραδοσιακό στυλ 0,0 5,3 25,8 53,0 15,9 3,7947 

11 
Αμφισβητήσιμα 

υλικά 
4,6 33,8 50,3 9,9 1,3 2,6954 

12 
Καλή σχέση 

ποιότητας -τιμής 
2,0 7,3 49,0 39,7 2,0 3,3245 

13 Εύκολης πρόσβασης 9,3 25,2 27,8 31,1 6,6 3,0066 

14 

Ευδιάκριτο στη 

συσκευασία το 

σύμβολο "Made in 

Greece" 

14,6 29,1 25,8 23,2 7,3 2,7947 

15 
Ανακυκλώσιμη 

συσκευασία 
6,0 19,2 64,9 8,6 1,3 2,8013 

16 Ωραία συσκευασία 2,0 6,0 52,3 33,8 6,0 3,3576 

17 

Συμβατά με τη 

μεσογειακή 

διατροφή 

0,7 5,3 29,1 46,4 18,5 3,7682 
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18 
Δημοφιλή-

Διαφημισμένα 
11,3 25,8 39,1 16,6 7,3 2,8278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.11:  Κατά την άποψη σας,τα ελληνικά προϊόντα είναι/έχουν:  

 

 

 

13. Η άποψη μου για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα βασίζεται: 

Το 20,5 % των ερωτηθέντων απάντησε πως η άποψη που έχει για τα ελληνικά 

προϊόντα στηρίζεται σε προσωπικές εμπειρίες, σε στερεοτυπικές απόψεις απάντησε το 

14,6% του δείγματος και στο Word Of Mouth το 13,2%.  Η διαθεσιμότητα, τα 

δημοσιευμένα άρθρα στον Τύπο και Online, τα Μαθήματα Ιστορίας και Γεωγραφίας, η 

προσωπική έρευνα και ο Έλληνας φίλος, συμπληρώθηκαν από τους ερωτώμενους στην 

επιλογή «Άλλο» και συγκέντρωσαν από μία θετική απάντηση. 
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Πίνακας 13: Η άποψη μου για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα βασίζεται: 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό Ποσοστό 

 

Προσωπικές εμπειρίες 31 20,5 20,5 20,5 

Γνώση του Brand 10 6,6 6,6 27,2 

Στερεοτυπικές απόψεις 22 14,6 14,6 41,7 

Φήμη του Brand 2 1,3 1,3 43,0 

Φήμη της χώρας προέλευσης 17 11,3 11,3 54,3 

Word of Mouth 20 13,2 13,2 67,5 

Word of Mouth στα κοινωνικά δίκτυα 15 9,9 9,9 77,5 

Διαφήμιση στα περιοδικά 5 3,3 3,3 80,8 

Διαφήμιση στις εφημερίδες 5 3,3 3,3 84,1 

Διαφήμιση  στα ψηφιακά μέσα 16 10,6 10,6 94,7 

Διαθεσιμότητα 1 ,7 ,7 95,4 

Δημοσιευμένα άρθρα στον Τύπο 1 ,7 ,7 96,0 

Μαθήματα Ιστορίας και Γεωγραφίας 1 ,7 ,7 96,7 

Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ελληνικά προϊόντα 1 ,7 ,7 97,4 

Προσωπική έρευνα 1 ,7 ,7 98,0 

Κανένα από τα παραπάνω 1 ,7 ,7 98,7 

Έλληνας φίλος 1 ,7 ,7 99,3 

Ειδήσεις Online 1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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14. Εάν αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο θεωρούσατε ελληνικό αλλά τελικά δεν είναι πως θα 

αντιδρούσατε; 

Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 54,3% απάντησε πως δεν τους πειράζει να ανακαλύψουν 

ότι η χώρα προέλευσης ενός προϊόντος που αγοράζουν είναι διαφορετική από αυτή που νόμιζαν, 

ενώ ταυτόχρονα ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (35,8%) απάντησε πως δεν θα το 

ξαναγόραζε και μόλις το 6,6% θα το επέστρεφε. 

 

Πίνακας 14: Εάν αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο θεωρούσατε ελληνικό αλλά τελικά δεν είναι πως 

θα αντιδρούσατε; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Θα το επέστρεφα 10 6,6 6,6 6,6 

Δεν με πειράζει 82 54,3 54,3 60,9 

Δεν θα το αγόραζα ξανά 54 35,8 35,8 96,7 

Θα το σκεφτόμουν πολύ την επόμενη φορά 1 ,7 ,7 97,4 

Εξαρτάται από την ποιότητα του 

συγκεκριμένου προϊόντος 
3 2,0 2,0 99,3 

Θα διάβαζα για το προϊόν 1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.12:  Εάν αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο θεωρούσατε ελληνικό 

αλλά τελικά δεν είναι πως θα αντιδρούσατε;  

 

 

15. Πόσο συχνά αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 

Ο Πίνακας 15 και το Διάγραμμα 5.4.13 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων 

του δείγματος στην ερώτηση πόσο συχνά αγοράζουν ελληνικά προϊόντα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 44,4%, απάντησε πως αγοράζει ελληνικά προϊόντα 

μερικές φορές το χρόνο. Αντίθετα το μικρότερο ποσοστό εντοπίστηκε στην απάντηση 

«κάθε μέρα» που μόλις το 1,3% του δείγματος απάντησε θετικά. 
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Πίνακας 15: Πόσο συχνά αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ποτέ 13 8,6 8,6 8,6 

Μερικές φορές το χρόνο 67 44,4 44,4 53,0 

Μία φορά το μήνα 34 22,5 22,5 75,5 

2-3 φορές το μήνα 35 23,2 23,2 98,7 

Κάθε μέρα 2 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.13: Πόσο συχνά αγοράζετε ελληνικά προϊόντα;  
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16.Από που αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 

Το 54,3% του δείγματος προμηθεύεται τα ελληνικά προϊόντα από τα supermarkets. 

Στην επιλογή «Άλλο» οι ερωτηθέντες συμπλήρωσαν τις εξής επιλογές: «Δεν αγοράζω 

ελληνικά προϊόντα», «Όταν επισκέπτομαι την Ελλάδα», «Ελληνικά εστιατόρια», «Όταν 

ταξιδεύω», «Σπάνια βρίσκω καταστήματα που πουλάνε ελληνικά προϊόντα». 

 

Πίνακας 16: Από που αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Supermarket 82 54,3 54,3 54,3 

Delicatessen καταστήματα 22 14,6 14,6 68,9 

Online καταστήματα λιανικής 6 4,0 4,0 72,8 

Μανάβικο 22 14,6 14,6 87,4 

Καταστήματα λιανικής 10 6,6 6,6 94,0 

Δεν αγοράζω ελληνικά προϊόντα 5 3,3 3,3 97,4 

Όταν επισκέπτομαι την Ελλάδα 1 ,7 ,7 98,0 

Ελληνικά εστιατόρια 1 ,7 ,7 98,7 

Όταν ταξιδεύω 1 ,7 ,7 99,3 

Σπάνια βρίσκω καταστήματα να πουλάνε 

ελληνικά προϊόντα 
1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.14: Από που αγοράζετε ελληνικά προϊόντα;  

 

17. Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω για ένα ελληνικό προϊόν; 

Οι απαντήσεις του δείγματος ήταν σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένες στις 4 

επιλογές-απαντήσεις με αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται μία ξεκάθαρα πρόθεση να 

πληρώσουν παραπάνω για ένα ελληνικό προϊόν. Παρόλα αυτά εντοπίζεται θετική 

προδιάθεση αφού το 33,1% απάντησε πως ίσως να πλήρωνε παραπάνω για ένα 

ελληνικό προϊόν, ενώ όχι απάντησε το 27,8% του δείγματος. 

Πίνακας 17: Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω για ένα ελληνικό 

προϊόν; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 21 13,9 13,9 13,9 

Όχι 42 27,8 27,8 41,7 

Ίσως 50 33,1 33,1 74,8 

Μερικές φορές 38 25,2 25,2 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.15: Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω για ένα 

ελληνικό προϊόν;  

 

18. Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε;  

Ο Πίνακας 18 και το Διάγραμμα 5.4.16 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα 

ποσοστά σχετικά με το αν λαμβάνουν υπόψη οι ερωτηθέντες τη χώρα προέλευσης ενός 

προϊόντος πριν το αγοράσουν. Το δείγμα σε ποσοστό 35,8% απάντησε πως λαμβάνει 

υπόψη τη χώρα προέλευσης πριν προχωρήσει στην αγορά ενός προϊόντος. Εάν σε αυτό 

το ποσοστό προσθέσουμε και το «μερικές φορές», το ποσοστό εκτοξεύεται στο 79,5% 

του δείγματος, γεγονός που υποδεικνύει πως επηρεάζεται τελικά η αγοραστική  

συμπεριφορά των καταναλωτών από την χώρα προέλευσης του προϊόντος. 
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Πίνακας 18: Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το 

αγοράσετε; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 54 35,8 35,8 35,8 

Όχι 23 15,2 15,2 51,0 

Ίσως 8 5,3 5,3 56,3 

Μερικές 

φορές 
66 43,7 43,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.16:  Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος 

πριν το αγοράσετε;  
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19. Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του; 

Τόσο στον Πίνακα 19 όσο και στο διάγραμμα 5.4.17 εντοπίζουμε θετική 

προδιάθεση του δείγματος να πληρώσουν παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος. Το αθροιστικό ποσοστό που απάντησε Ναι και Μερικές φορές ανέρχεται σε 

60,9%. Αρνητικό εμφανίστηκε το δείγμα σε ποσοστό 17,9%, να πληρώσει παραπάνω 

λόγω της χώρας προέλευσης, για να αποκτήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν. 

Πίνακας 19: Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας 

προέλευσης του; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 47 31,1 31,1 31,1 

Όχι 27 17,9 17,9 49,0 

Ίσως 32 21,2 21,2 70,2 

Μερικές φορές 45 29,8 29,8 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.17:  Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της 

χώρας προέλευσης του;  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

20. Χρησιμοποιείται κοινωνικά δίκτυα; 

Όπως διακρίνουμε στον Πίνακα 20 αλλά κυρίως στο Διάγραμμα 5.4.18, το 

συντριπτικό ποσοστό 99,3% του δείγματος χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα, σχετικά 

αναμενόμενη απάντηση δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι 

κυρίως μαθητές ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-34. 

 

Πίνακας 20: Χρησιμοποιείται κοινωνικά δίκτυα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 150 99,3 99,3 99,3 

Όχι 1 ,7 ,7 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.18: Χρησιμοποιείται κοινωνικά  δίκτυα;  
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21.Εάν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, ποια κοινωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιείτε και πόσο συχνά; 

Από τον Πίνακα 21 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Facebook έχει κερδίσει την 

προτίμηση των ερωτηθέντων, οι οποίοι σε ποσοστό 85,4% απάντησαν πως το 

χρησιμοποιούν καθημερινά. Επίσης το Instagram και το Youtube σημείωσαν μεγάλο 

ποσοστό με 54,5% και 48,6% του δείγματος αντίστοιχα, να τα «επισκέπτονται» 

καθημερινά. Το Twitter σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν(58,3% Δεν 

το χρησιμοποιούν) αποτελεί το λιγότερο δημοφιλή κοινωνικό δίκτυο και ακολουθεί το 

Snapchat με ποσοστό 57,2% του δείγματος να μην το χρησιμοποιούν. 

 

 

 

Πίνακας 21: Εάν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείτε 

και πόσο συχνά; 

   

A/A  
Χρησιμοποιώ 

κάθε μέρα 

2-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές το 

μήνα 

Περιστασιακά 
Δεν 

χρησιμοποιώ 
Μ.Ο. 

1 Facebook 85,4 7,9 2,6 1,3 2,6 1,2781 

2 Twitter 12,5 7,6 11,8 9,7 58,3 3,9375 

3 YouTube 48,6 31,1 6,1 10,1 4,1 1,8986 

4 LinkedIn 13,0 19,2 17,1 11,0 39,7 3,4521 

5 Instagram 54,5 8,3 5,5 6,2 25,5 2,4000 

6 Pinterest 2,7 11,6 12,2 18,4 55,1 4,1156 

7 Snapchat 22,8 9,7 4,8 5,5 57,2 3,6483 

8 Άλλο 11,1 2,4 7,1 5,6 73,8 4,2857 
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22. Πόσα Brands ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα; 

Οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα κλήθηκαν στην ερώτηση 22 

να απαντήσουν εάν ακολουθούν εμπορικά σήματα (Brands). Το 29,1% απάντησε πως 

ακολουθεί 1-5 Brands,  8,6% του δείγματος ακολουθεί 11-15 Brands, ενώ περισσότερα 

από 16 Brands απάντησε πως ακολουθεί το 17,2%. Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο 

ήταν και το ποσοστό που δεν ακολουθεί εμπορικά σήματα στα κοινωνικά δίκτυα 

(26,5%). 

Πίνακας 22: Πόσα Brands ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα; 
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Κανένα 40 26,5 26,5 26,5 

1-5 44 29,1 29,1 55,6 

6-10 28 18,5 18,5 74,2 

11-15 13 8,6 8,6 82,8 

>16 26 17,2 17,2 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.19:  Πόσα Brands ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα;  
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23-24-25.Ακολουθείτε ελληνικά Brands στα κοινωνικά δίκτυα; Aν ναι, ποια, και 

πως αλληλεπιδράτε μαζί τους. 

 

Η ερώτηση 23 και 24 κάνουν πιο συγκεκριμένη τη προηγούμενη ερώτηση 

στοχεύοντας στα ελληνικά εμπορικά σήματα (Brands). Στην ερώτηση εάν ακολουθούν 

ελληνικά Brands στα κοινωνικά δίκτυα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απάντησε αρνητικά(ποσοστό 95,4%). Μέσα σε αυτό το μεγάλο ποσοστό 

περιλαμβάνεται και το 26,5% του δείγματος  που δεν ακολουθεί καθόλου εμπορικά 

σήματα (Brands) ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης(όπως είδαμε στην προηγούμενη 

ερώτηση). 

Ανάμεσα στα ελληνικά εμπορικά σήματα (Brands) που ακολουθούν στα κοινωνικά 

δίκτυα εντοπίστηκε η εταιρία Μikel, Korres, Fage, Cosmote και Folli Follie. Αξίζει να 

αναφερθεί πως ένας ερωτηθείς απάντησε πως ακολουθεί την ελληνική εταιρία 

παρασκευής γιαουρτιού Danone. Η εταιρία Danone δεν είναι ελληνική αλλά είναι 

ηγέτης του κλάδου στον Καναδά.  

 

 

Πίνακας 23,24: Ακολουθείτε ελληνικά Brands στα κοινωνικά δίκτυα;  
      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 7 4,6 4,6 4,6 

Όχι 144 95,4 95,4 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5.4.20:  Ακολουθείτε ελληνικά Brands στα κοινωνικά  δίκτυα; 

 

Πίνακας 25: Aν ναι, πως αλληλεπιδράτε μαζί τους 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 25
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό

 Κάνω like στα posts τους 30 61,22% 61,22% 61,22%

Σχολιάζω τα posts τους 4 8,16% 8,16% 69,38%

 Ξεκινάω online συζητήσεις για το  brand 1 2,04% 2,04% 71,42%

 Συμμετέχω σε διαγωνισμούς 3 6,12% 6,12% 77,55%

 Αποστολή ιδιωτικών μηνυμάτων στο προφίλ του brand 3 6,12% 6,12% 83,67%

Δεν αλληλεπιδρώ 8 16,33% 16,33% 100,00%
Σύνολο 49
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26. Λαμβάνετε υπόψη σας τη χώρα προέλευσης ενός Brand πριν το ακολουθήσετε 

στα κοινωνικά δίκτυα; 

Το 61,6% του δείγματος δεν λαμβάνει υπόψη του τη χώρα προέλευσης του 

προϊόντος ή του Brand πριν το ακολουθήσει στα κοινωνικά Δίκτυα. Σε ποσοστό 17,9% 

οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως λαμβάνουν υπόψη τους τη χώρα προέλευσης του Brand 

πριν το ακολουθήσουν στα κοινωνικά δίκτυα και το 20,5% δεν έχουν συγκεκριμένη 

θετική ή αρνητική άποψη επί του θέματος και δηλώνουν πως ίσως και να λάβουν 

υπόψη τη χώρα προέλευσης. 

 

Πίνακας 26: Λαμβάνετε υπόψη σας τη χώρα προέλευσης ενός Brand 

πριν το ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 27 17,9 17,9 17,9 

Όχι 93 61,6 61,6 79,5 

Ίσως 31 20,5 20,5 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.21:   Λαμβάνετε υπόψη σας τη χώρα προέλευσης ενός Brand 

πριν το ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα;  

 

 



 159 

 

 

27. Θα ακολουθούσατε το προφίλ ενός έθνους στα κοινωνικά δίκτυα; 

Στον Πίνακα 27 και στο Διάγραμμα 5.4.22 φαίνεται μία αρνητική πρόθεση του 

δείγματος σε ποσοστό 40,4% να ακολουθήσουν το προφίλ ενός Έθνους στα κοινωνικά 

Δίκτυα. Από την άλλη πλευρά ένα δυναμικό ποσοστό 28,5% δηλώνουν θετικοί στο να 

ακολουθήσουν ένα Έθνος και ένα μεγάλο ποσοστό εντοπίζεται αναποφάσιστο (31,1%). 

Πίνακας 27: Θα ακολουθούσατε το προφίλ ενός έθνους στα κοινωνικά 

δίκτυα; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 43 28,5 28,5 28,5 

Όχι 61 40,4 40,4 68,9 

Ίσως 47 31,1 31,1 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.22:  Θα ακολουθούσατε το προφίλ ενός έθνους στα κοινωνικά 

δίκτυα;  



 160 

 

 

 

28. Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν; 

Το ηλεκτρονικό Word Of Mouth(eWOM) φαίνεται σημαντικό για το 19,9% του 

δείγματος όπως μπορούμε να δούμε στα ποσοστά του Πίνακα 28 και του Διαγράμματος 

5.4.23. Το 29,1% του δείγματος δεν έχει ούτε θετική ούτε αρνητική άποψη για το 

eWOM. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (51%) απάντησε πως δεν 

αναζητάει απόψεις- Reviews άλλων καταναλωτών στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσει 

ένα προϊόν. 

 

Πίνακας 28: Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα 

προϊόν; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 30 19,9 19,9 19,9 

Όχι 77 51,0 51,0 70,9 

Ίσως 44 29,1 29,1 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.23:   Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα 

προϊόν;  
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29.  Οι θετικές ή οι αρνητικές απόψεις είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη διάθεση 

σας για αγορά ενός προϊόντος; 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον Πίνακα 29, το 27,2% του δείγματος δεν 

επηρεάζεται ούτε από αρνητικές ούτε από θετικές απόψεις που κυκλοφορούν στα 

κοινωνικά δίκτυα, απέναντι σε ένα προϊόν. Η αγοραστική προδιάθεση του 31,1% του 

δείγματος επηρεάζεται από τις αρνητικές απόψεις ενώ από τις θετικές απόψεις άλλων 

καταναλωτών στα κοινωνικά δίκτυα, επηρεάζεται το 41,7% του δείγματος. 

 

Πίνακας 29: Οι θετικές ή οι αρνητικές απόψεις είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη 

διάθεση σας για αγορά ενός προϊόντος; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Αρνητικές 47 31,1 31,1 31,1 

Θετικές 63 41,7 41,7 72,8 

Τίποτα από τα δύο 41 27,2 27,2 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.24:   Οι θετικές ή οι αρνητικές απόψεις είναι πιο πιθανό να 

επηρεάσουν τη διάθεση σας για αγορά ενός προϊόντος;  
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30. Τι είναι αυτό που θα σας έκανε να εκφράσετε την άποψη σας για ένα προϊόν στα 

κοινωνικά δίκτυα; 

Η τελευταία ερώτηση 30, προσπάθησε να αναδείξει τι είναι αυτό που θα έκανε έναν 

καταναλωτή να εκφράσει δημοσίως και πιο συγκεκριμένα στα κοινωνικά δίκτυα, την 

άποψή του για ένα προϊόν. 41 από τους 153 ερωτηθέντες ( αθροιστικό ποσοστό 28,5%) 

απάντησαν πως προηγούμενες καλές ή κακές εμπειρίες  με το εμπορικό σήμα (Brand), 

θα ήταν το έναυσμα να εκφράσουν τη γνώμη τους για το συγκεκριμένο προϊόν. Το 

31,1% του δείγματος αναφέρει πως μόνο εάν κάποιος άλλος τους ζητήσει τη γνώμη 

τους για το προϊόν θα την εξέφραζε δημοσίως.  Το 22,5% των ερωτηθέντων δήλωσε 

πως μόνο αν ήταν ειδικοί στο συγκεκριμένο προϊόν και κατείχαν συγκεκριμένη γνώση 

πάνω στο προϊόν θα εξέφραζαν την γνώμη τους στα κοινωνικά μέσα. Τελείως αρνητικοί 

να μοιραστούν την άποψη τους για ένα προϊόν στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίστηκε ένα 

μικρό ποσοστό της τάξης του 4,6% του  δείγματος. 

 

Πίνακας 30: Τι είναι αυτό που θα σας έκανε να εκφράσετε την άποψη σας για ένα προϊόν στα 

κοινωνικά δίκτυα; 

      

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Προηγούμενες καλές εμπειρίες με το 

brand 
41 27,2 27,2 27,2 

Ανταμοιβή από το brand (π.χ. Κουπόνια) 19 12,6 12,6 39,7 

Προσωπική γνώση 34 22,5 22,5 62,3 

Κάποιος ζήτησε τη γνώμη σας 47 31,1 31,1 93,4 

Χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα για να 

εκφράσω τη γνώμη μου για τα προϊόντα 
1 ,7 ,7 94,0 

Δεν εκφράζω την άποψη μου στα 

κοινωνικά δίκτυα 
7 4,6 4,6 98,7 

Προηγούμενη κακή εμπειρία με το προϊόν 2 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 151 100,0 100,0  
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Συγκριτική στατιστική ανάλυση 

Σε συνέχεια της στατιστικής και περιγραφικής ανάλυσης, παρουσιάζονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών που επιλέχθηκαν, λόγω ιδιαίτερης 

σημασίας στην συγκεκριμένη έρευνα. Τονίζεται πως θα παρουσιαστούν μόνο οι 

συσχετίσεις που βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

1. Συγκριτική στατιστική ανάλυση άλλων μεταβλητών της έρευνας με την 

ερώτηση-μεταβλητή «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος 

πριν το αγοράσετε;» 

 

 

α) Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης 

ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε;», με την ερώτηση «Είστε διατεθειμένοι να 

πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του;».  

 

     Ο Πίνακας 31 και το Διάγραμμα 5.4.26 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα 

ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός 

προϊόντος πριν το αγοράσετε;», σε σύγκριση με τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 

«Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του;».  

       Όπως εντοπίζουμε από τον Πίνακα 31, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

που λαμβάνει υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσει, είναι 

διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του (51,9%), ενώ 

αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν λαμβάνει υπόψη την χώρα 

προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσει δεν είναι διατεθειμένο να πληρώσει 

παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του (60,9%). 
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Πίνακας 31: Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα 

προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε;», με την ερώτηση «Είστε διατεθειμένοι 

να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του;». 

 

      

  Σύνολο 

Ναι Όχι Ίσως Μερικές 

φροές 

 

Ναι 
 28 2 11 13 54 

 51,9% 3,7% 20,4% 24,1% 100,0% 

Όχι 
 2 14 7 0 23 

 8,7% 60,9% 30,4% 0,0% 100,0% 

Ίσως 
 2 2 2 2 8 

 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Μερικές 

φορές 

 15 9 12 30 66 

 22,7% 13,6% 18,2% 45,5% 100,0% 

Σύνολο 
 47 27 32 45 151 

 31,1% 17,9% 21,2% 29,8% 100,0% 

 

Για επιβεβαίωση της παραπάνω συσχέτισης, εκτελέστηκε και το τεστ χ2. Τα 

αποτελέσματα του έδειξαν πως η ερώτηση «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης 

ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε» σχετίζεται στατιστικά με την ερώτηση «Είστε 

διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του;» (sig.= 

0.000).  
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Πίνακας τεστ χ2  α 
      

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 57,713a 9 ,000 

Likelihood Ratio 57,893 9 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
10,729 1 ,001 

N of Valid Cases 151   

       

 

 

Διάγραμμα 5.4.25: Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την 

χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε; », με την ερώτηση «Είστε 

διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του;» 

 

 

β) Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης 

ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε;», με την ερώτηση «Ζητάτε απόψεις στα 

κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν;» 
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Ο Πίνακας 32 και το Διάγραμμα 5.4.26 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα 

ποσοστά της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη τη χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν 

το αγοράσετε;» των ερωτηθέντων, σε αναλογία με τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 

«Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν;». Συγκεκριμένα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που λαμβάνει υπόψη τη χώρα προέλευσης ενός 

προϊόντος πριν το αγοράσει, ζητάει απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσει ένα 

προϊόν (59,3%), ενώ αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν 

λαμβάνει υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσει, μερικές φορές 

ζητά απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσει ένα προϊόν (51,6%). 

 

 

Πίνακας 32: Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα 

προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε;», με την ερώτηση «Ζητάτε απόψεις 

στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν;» 

      

  Σύνολο 

Ναι Όχι Ίσως Μερικές 

φροές 

 

 

Ναι 
 16 3 1 7 27 

 59,3% 11,1% 3,7% 25,9% 100,0% 

Όχι 
 23 18 4 48 93 

 24,7% 19,4% 4,3% 51,6% 100,0% 

Ίσως 
 15 2 3 11 31 

 48,4% 6,5% 9,7% 35,5% 100,0% 

Σύνολο 
 54 23 8 66 151 

 35,8% 15,2% 5,3% 43,7% 100,0% 

 

Ακόμα, από το τεστ χ2 βρέθηκε πως η ερώτηση «Λαμβάνεται υπόψη την χώρα 

προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε» σχετίζεται στατιστικά με την ερώτηση 

«Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν;» (sig.= 0.010).  
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Πίνακας τεστ χ2 β 

      

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,811a 6 ,010 

Likelihood Ratio 16,853 6 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 
,711 1 ,399 

N of Valid Cases 151   

       

 

Διάγραμμα 5.4.26: Συσχέτιση θέσης της ερώτησης «Λαμβάνεται υπόψη την 

χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε; », με την ερώτηση «Ζητάτε 

απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν;» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.1 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει σύνοψη της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας 

αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Με τον τρόπο αυτό θα εξαχθούν διάφορα 

συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν στις προτάσεις που θα ακολουθήσουν στην 

τελευταία ενότητα (Κεφάλαιο 6.2), με την οποία θα κλείσει αυτή η διπλωματική 

εργασία. Στόχος της πρωτογενούς έρευνας, ήταν η σκιαγράφηση των στάσεων και των  

αντιλήψεων των ξένων καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά προϊόντα, με τελικό 

σκοπό να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

εθνικής επωνυμίας «Nation Brand Greece» αλλά και του «Made in Greece». Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στην εξέταση των κοινωνικών δικτύων ως μέσων διαμόρφωσης 

στάσεων και αντιλήψεων. Ακόμη, μελετήθηκαν σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, οι 

οποίες προμηνεύουν ευκαιρίες και απειλές για τις σύγχρονες ελληνικές εξαγωγικές 

εταιρίες. Επιπλέον, μελετήθηκε το φαινόμενο της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) 

και παρουσιάστηκαν προσπάθειες ανάπτυξης μίας εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding) από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και επιτυχημένες προσπάθειες από άλλα 

κράτη. Τέλος, με γνώμονα την βιβλιογραφική ανασκόπηση, έγινε προσπάθεια να 

εξετασθεί με ποιο τρόπο το φαινόμενο της χώρας προέλευσης συνδυάζεται με τα 

κοινωνικά μέσα και επηρεάζει την αξιολόγηση των ελληνικών  προϊόντων από τους 

ξένους καταναλωτές. 

Στην έρευνα, όπως προαναφέρθηκε πήραν μέρος 151 ξένοι καταναλωτές. Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν από την Ευρώπη (122/151 απαντήσεις), με την 

Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία να αποτελούν το 1/3 του δείγματος. Μελέτες 

αναφέρουν πώς η αξιολόγηση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των 

καταναλωτών ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση (Schooler 1971, 

Anderson και Cunningham1972, Dornoff 1974, Hes-lop και Wall 1985). Η κατανομή 

ως προς το φύλο έδειξε πως οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 64,9% του δείγματος (98 

άτομα) και οι άντρες το 35,1% (53 άτομα). Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-34, ποσοστό 87,41%, και ήταν μαθητές ανώτατης 

εκπαίδευσης (Bachelor και master) με ποσοστό 60,9%.  Το γεγονός ότι το 47,6% του 

δείγματος  έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα από 1 έως και περισσότερες από 9 φορές, δεν 

αποτελεί έκπληξη καθώς η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας 

κατάταξης των τουριστικών προορισμών. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό 
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Φόρουμ, το οποίο κάθε δύο χρόνια δημοσιεύει την «Έκθεση Ταξιδιωτικής και 

Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας» (Travel and Tourism Competitiveness Report), και 

αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών τουρισμού σε κάθε μία από τις 136 

σημαντικότερες χώρες του κόσμου, η Ελλάδα κατέκτησε την 24η θέση. Σύμφωνα με 

έρευνες, οι εικόνες και οι στάσεις απέναντι σε ένα έθνος είναι κρίσιμα στοιχεία (Um 

και Crompton, 1990) στη διαδικασία επιλογής ενός προορισμού, ανεξάρτητα από το αν 

είναι ή όχι πραγματικές αναπαραστάσεις του τι προσφέρει ο τόπος.  

Σε ποσοστό 66,2% το δείγμα δήλωσε πως έχει θετική και πολύ θετική άποψη για την 

Ελλάδα. Το δείγμα στην πλειοψηφία του θεωρεί πως τα ελληνικά προϊόντα διαθέτουν 

τα εξής χαρακτηριστικά: λογική τιμή, έχουν ελκυστικό και παραδοσιακό στιλ, ωραία 

συσκευασία, θετική σχέση ποιότητας και τιμής και τα ελληνικά προϊόντα του 

πρωτογενή τομέα είναι συμβατά με την Μεσογειακή διατροφή. 

Στην ερώτηση ποια προϊόντα θεωρούν ελληνικά οι ξένοι καταναλωτές δεν προκαλεί́ 

εντύπωση ότι το 67,5% του δείγματος είναι σίγουροι πως το τυρί και η φέτα είναι 

ελληνικής προέλευσης. Επίσης μεγάλα ποσοστά του δείγματος εντοπίστηκαν σίγουροι 

πως το γιαούρτι (64,2%), το κρασί (26,5%), το ελαιόλαδο (51,7) και τα ψάρια (46,4%) 

είναι ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα. Σε αντίθεση τα προϊόντα τεχνολογίας όπως τα 

αυτοκίνητα, οι υπολογιστές και τα smartphones, που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να 

μην προκαταβάλλουμε το δείγμα χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικά προϊόντα πρωτογενή 

τομέα, σημείωσαν μηδενικό ποσοστό ταύτισης με την ελληνική προέλευση. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ξένοι καταναλωτές έχουν μία πολύ καλή εικόνα 

αναφορικά με το τι προϊόντα εξάγει σήμερα η Ελλάδα. 

Το άρθρο των Hakala et all. (2013), με τη βοήθεια 22 διατυπώσεων, προσπάθησε να 

εξετάσει πως η εικόνα που έχουν οι ξένοι για την Φιλανδία επηρεάζει και τη γνώμη που 

έχουν για τα φιλανδικά προϊόντα. Η ερώτηση 10 η οποία εμπνεύστηκε από το 

παραπάνω άρθρο προσπάθησε να μελετήσει το ίδιο ερώτημα για την περίπτωση της 

Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων. Η εικόνα μιας χώρας μπορεί να είναι θετική, 

ακόμη και αν υπάρχουν λίγες ή καθόλου γνώσεις γι' αυτήν από διάφορες πηγές (Kleppe 

et al., 2005). Επομένως, η μέτρηση της εικόνας είναι ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο 

για την εφαρμογή στρατηγικών εθνικής επωνυμίας (Echtner and Ritchie, 1993). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Hakala et all. (2013) έδειξαν, ότι η αντίληψη που είχαν 

οι ξένοι για την Φιλανδία και τα φιλανδικά προϊόντα βασιζόταν σε στερεότυπες 

απόψεις. Σε αντίθεση στην περίπτωση της Ελλάδας το 20,5% του δείγματος δήλωσε ότι 

η άποψη που έχει για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα βασίζεται σε προσωπικές 
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εμπειρίες και μόλις το 14,6% υποστήριξε ότι η γνώμη του διαμορφώθηκε από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις (Ερώτηση 13). Το «Nation Brand Awareness», το οποίο 

αποτελεί προϋπόθεση για να δημιουργηθούν απόψεις και αντιλήψεις για μία χώρα, 

εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα: το μακροοικονομικό επίπεδο το οποίο αφορά  τις 

πεποιθήσεις για τη χώρα και το μικρο-επίπεδο το οποίο αφορά τις πεποιθήσεις για τα 

προϊόντα της. Οι ισχυρές μικρο-μακρο εντολές, δηλαδή συσχέτιση "κατηγορίας 

προϊόντων και χώρας", είναι πιθανό να υποδηλώσουν ισχυρό «awareness» για τη χώρα 

αυτή. Στην περίπτωση της Φινλανδίας, η σύνδεση μικρο-μακροοικονομικών επιπέδων 

ήταν αδύναμη, γεγονός που δείχνει ότι η συσχέτιση και το «awareness» για τη Φιλανδία 

σαν χώρα και για τα προϊόντα της ήταν αδύναμη. Αντίθετα στην περίπτωση της 

Ελλάδας εντοπίστηκε θετική συσχέτιση των θετικών αντιλήψεων που υφίστανται για 

την Ελλάδα με την θετική αντίληψη για τα ελληνικά προϊόντα.  

  Με τη βοήθεια της ερώτησης 14 της έρευνας εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα 

αναφορικά με τη χρήση της ξένης επωνυμίας (Foreign Branding). Είναι γεγονός πως 

πολλές ξένες εταιρίες παραγωγής γιαουρτιού, οικειοποιούνται την επωνυμία «ελληνικό 

γιαούρτι- «Greek yogurt» με σκοπό να επωμιστούν τις θετικές αντιλήψεις που 

υφίστανται στην παγκόσμια αγορά για το ελληνικό γιαούρτι. Το πιο γνωστό 

παράδειγμα ξένης επωνυμίας (Foreign Branding) είναι η εταιρία Chobani, η οποία 

ανήκει στον τουρκικής καταγωγής Hamdi Ulukaya, ο οποίος κατασκεύασε το 

εργοστάσιο του στην Νέα Υόρκη το 2005 και από τότε έχει γίνει από τους 

μεγαλύτερους προμηθευτές γιαουρτιού στις ΗΠΑ. Τόσο στην προώθηση των προϊόντων 

όσο και πάνω στις συσκευασίες αναγράφεται με μεγάλα γράμματα «Greek yogurt», 

όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Ελληνικό γιαούρτι Αμερικανικής προέλευσης (2017). Διαθέσιμο στο: www.chobani.com 
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  Η έρευνα των Aichner, Forza και Trentin πραγματοποιήθηκε το 2017 και εξέταζε 

την αντίδραση 200 Γερμανών καταναλωτών στην αποκάλυψη πως δύο από τα προϊόντα 

που αγόρασαν από το Supermarket είχαν διαφορετική χώρα προέλευσης από αυτήν που 

άφηναν οι κατασκευαστές να υπονοηθεί ως πραγματική. Τα αποτελέσματα, τα οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2.7, έδειξαν πως  κάτω από ορισμένες 

συνθήκες  η αλλοδαπή-ξένη επωνυμία έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του 

εμπορικού σήματος. Ωστόσο, μόλις αποκαλυφθεί στους πελάτες ότι έχουν 

«παραπλανηθεί» όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος, τόσο η πρόθεσή τους για 

αγορά όσο και η πρόθεση για να πληρώσουν το ίδιο χρηματικό αντίτιμο του 

συγκεκριμένου προϊόντος, μειώνονται. Στη περίπτωση της Ελλάδας η έρευνα έδειξε 

πως το 6,6% του δείγματος θα επέστρεφε το προϊόν και το 35,8% δεν θα το 

ξαναγόραζε, ενώ το 54,3% έδειξε να μην επηρεάζεται από την πραγματική χώρα 

προέλευσης του προϊόντος. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η ξένη επωνυμία (Foreign 

Branding) πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσεκτικά και οργανωμένα ώστε να μην 

οδηγήσει σε απογοήτευση των καταναλωτών θεωρώντας πως εξαπατήθηκαν από το 

εμπορικό σήμα (Brand).  

Η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε πως αγοράζει ελληνικά προϊόντα μερικές 

φορές το χρόνο (ποσοστό 44,4%) και κυρίως από Supermarkets(ποσοστό 54,3%). Στην 

ερώτηση εάν θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για να αποκτήσουν ένα 

ελληνικό προϊόν, το 35,8% απάντησε καταφατικά. Εάν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε 

και να εξάγουμε συμπεράσματα από τα παραπάνω δεδομένα, θα λέγαμε ότι οι ξένοι 

καταναλωτές έχουν θετική εικόνα για τα ελληνικά προϊόντα, η οποία μεταφράζεται σε 

αυξημένη πρόθεση αγοράς (WTB) και καταβολής ακόμη και μεγαλύτερου αντιτίμου 

(WTP), με σκοπό να προμηθευτούν τα ελληνικά προϊόντα.  

Η ενότητα 3 της έρευνας εστίασε στην μελέτη της επιρροής των κοινωνικών 

δικτύων στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων απέναντι σε ένα εμπορικό σήμα 

(Brand) και σε ένα έθνος. Για να εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τα 

ελληνικά εμπορικά σήματα (Greek Brands), έπρεπε να ελέγξουμε αν όντως οι 

καταναλωτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να αλληλοεπιδράσουν με 

εμπορικά σήματα (Brands). Στην ερώτηση 22 λοιπόν το δείγμα στην συντριπτική του 

πλειοψηφία (ποσοστό 73,5%), απάντησε πως ακολουθεί στα κοινωνικά του δίκτυα από 

1 έως και περισσότερα από 16 εμπορικά σήματα (Brands). Σε συνέχεια των παραπάνω 

το 61,22% του δείγματος δεν ακολουθεί απλά τα εμπορικά σήματα (Brands) 

αλληλοεπιδράει μαζί τους μέσω «like» στο περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Στην 
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περίπτωση των ελληνικών εμπορικών σημάτων (Greek Brands), από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων στις αντίστοιχες ερωτήσεις (Ερωτήσεις 23-24) συμπεραίνουμε ότι τα 

ελληνικά εμπορικά σήματα στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι και τόσο δημοφιλή αφού το 

95,4% του δείγματος απάντησε πως δεν ακολουθεί ελληνικά εμπορικά σήματα. Το 

γεγονός όμως πως οι ξένοι καταναλωτές ακολουθούν και αλληλοεπιδρούν γενικά με 

εμπορικά σήματα (Brands) στα κοινωνικά δίκτυα, αποδεικνύει ότι τα κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία Μάρκετινγκ και από τις ελληνικές 

εξαγωγικές εταιρίες.   

Η έρευνα των Pokrywczynski και Keenan η οποία πραγματοποιήθηκε το 2014 και 

προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος της χώρας προέλευσης των 

προϊόντων στην απόφαση να «ακολουθήσουν» οι καταναλωτές εμπορικά σήματα 

(Brands) στα κοινωνικά δίκτυα και να τα προτείνουν σε άλλους χρήστες, έδειξε ότι η  

προτίμηση προϊόντων συγκεκριμένης χώρας προέλευσης ήταν η πιο ισχυρή μεταβλητή 

στο να ακολουθήσει ένας καταναλωτής μία μάρκα στα κοινωνικά δίκτυα, από ότι η 

αντίληψη της ποιότητα των προϊόντων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης. Ομοίως, μία εξίσου σημαντική μεταβλητή αποδείχθηκε η σύνθεση του 

περιεχομένου δημοσίευσης του εμπορικού σήματος (Brand) στα κοινωνικά δίκτυα και 

στην ιστοσελίδα της. Αντίθετα στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας 93 από τους 

151 ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη χώρα προέλευσης του 

εμπορικού σήματος (Brand) πριν το ακολουθήσουν στα κοινωνικά δίκτυα.  

Με τη βοήθεια της ερώτησης 27, η οποία μελετούσε την πρόθεση του δείγματος να 

ακολουθήσει ένα προφίλ ενός έθνους στα κοινωνικά δίκτυα, εντοπίσαμε ότι το 59,6% 

του δείγματος θα σκεφτόταν θετικά στο να ακολουθήσει το προφίλ ενός έθνους. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει πως τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αποτελέσουν, αν 

χρησιμοποιηθούν σωστά, εργαλεία Μάρκετινγκ και για την ανάπτυξη της εθνικής 

επωνυμίας (Nation Branding) και την εφαρμογή διεθνούς διπλωματίας ,όπως είδαμε 

στην περίπτωση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα. Η επιρροή της εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding) στην δημιουργία θετικών στάσεων και αντιλήψεων για τα προϊόντα της 

χώρας μελετήθηκε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1 και εντοπίστηκε και στην έρευνα 

θετική συσχέτιση μεταξύ της θετικής εικόνας που έχουν οι ξένοι καταναλωτές για την 

Ελλάδα με την ευνοϊκή στάση τους απέναντι στα ελληνικά προϊόντα (Ερωτήσεις 7,10 

και 12). 

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρθηκε εκτενέστερα στη σημασία τόσο του «Word of 

mouth» όσο και του ηλεκτρονικού «Word of Mouth», ως μεταβλητή διαμόρφωσης 
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στάσεων και αντιλήψεων. Στην ερώτηση εάν οι καταναλωτές επιδιώκουν να μάθουν τις 

απόψεις που έχουν οι άλλοι για ένα προϊόν, στα κοινωνικά δίκτυα, το 51% απάντησε 

αρνητικά και το 49% απάντησε θετικά. Το μεγάλο ποσοστό που απάντησε αρνητικά, 

οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι στα κοινωνικά δίκτυα ακολουθούμε 

ανθρώπους που ίσως δεν θα λαμβάναμε υπόψη μας την άποψη τους, γιατί δεν τους 

γνωρίζουμε καλά και δεν τους εμπιστευόμαστε. Από αυτό το ποσοστό του δείγματος 

που θα ρωτούσε να μάθει στα κοινωνικά του δίκτυα για ένα προϊόν πριν το αγοράσει, 

το 31,1% απάντησε πως η πρόθεση αγοράς θα επηρεάζονταν απέναντι σε ένα προϊόν, 

κυρίως από τις αρνητικές απόψεις που θα διάβαζε στα κοινωνικά δίκτυα ενώ το 41,7% 

θα επηρεαζόταν από τις θετικές. Η ερώτηση 30 η οποία κλείνει την έρευνα, μελετά τους 

λόγους για τους οποίους ένας καταναλωτής θα εξέφραζε δημοσίως μέσω των 

κοινωνικών δικτύων την άποψή του αναφορικά με ένα προϊόν. Το 27,2% και το 22,5% 

απάντησε πως θα μοιραζόταν την άποψη του για ένα προϊόν ή ένα εμπορικό σήμα 

(Brand) μόνο εάν είχε προσωπικές εμπειρίες από αυτό το προϊόν ή γνώριζε καλά το 

προϊόν αυτό. Οι προωθητικές ενέργειας του εμπορικού σήματος (Brand) στα κοινωνικά 

δίκτυα θα παρακινούσαν το 12,6% του δείγματος για να εκφράσει την άποψη του. Το 

31,1% του δείγματος θα εξέφραζε τη γνώμη του για ένα εμπορικό σήμα (Brand) μόνο 

εάν κάποιος τους ρωτούσε, ενώ μόλις το 4,6% απάντησε πως δεν θα επικοινωνούσε σε 

άλλους την άποψη του για ένα προϊόν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν και μέσω της έρευνας, ότι το ηλεκτρονικό «Word of Mouth» αποτελεί βασικό 

παράγοντα επηρεασμού όχι μόνο των στάσεων και των αντιλήψεων αλλά επηρεάζει και 

την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, όπως και 

παρόμοιες έρευνες, συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ξένοι 

καταναλωτές αντιδρούν στις ενδείξεις προέλευσης (πχ made in labels) και πως τα 

κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξαγωγικές εταιρίες αλλά και έθνη. 

Με αυτό τον τρόπο βοηθούν τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τις στρατηγικές ανάπτυξης 

εθνικής επωνυμίας «Nation Βranding» που θα ακολουθήσουν και να διαχειριστούν με 

επιτυχία την εικόνα της χώρας τους στο εξωτερικό. Κάθε χώρα που επιθυμεί να 

συμμετάσχει στην παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να διαχειριστεί τη φήμη της στο 

εξωτερικό για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Όπως ξεκινάει το άρθρο του το 

1990 ο Porter «η εθνική ευημερία δημιουργείται, δεν κληρονομείται». 

Κλείνοντας αξίζει να τονιστεί πως η διαχείριση της εικόνας της χώρας στη διεθνή 

σκηνή, πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία μιας μοναδικής, συνοπτικής και 
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διαφοροποιημένης εικόνας της. Αυτή η εικόνα πρέπει να είναι πραγματική, τόσο για 

τους πολίτες της χώρας όσο και για το εξωτερικό κοινό. Η διαχείριση μίας εθνικής 

επωνυμίας (Nation Brand) πρέπει να αποτελεί καθήκον τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς η θετική εικόνα στο εξωτερικό βελτιώνει τις εξαγωγές, τον 

τουρισμό, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και ταλέντων και κατ΄ επέκταση 

την συνολική οικονομία της χώρας. 

 

 

6.2 Προτάσεις προς τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες και την ελληνική κυβέρνηση 

Η μελέτη του Schooler (1965) αναφορικά με το φαινόμενο της χώρας προέλευσης, 

έδειξε ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τη χώρα προέλευσης του προϊόντος κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης του. Η εικόνα που έχει για την Ελλάδα η πλειοψηφία των 

ξένων καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι θετική και πολύ θετική. Σε 

συνέχεια της θετικής στάσης απέναντι στην Ελλάδα, θετικά αξιολογήθηκαν και τα 

ελληνικά προϊόντα, στα περισσότερα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, γεγονός που 

δίνει μεγάλη βαρύτητα στη στρατηγική ανάπτυξης εθνικής επωνυμίας (Nation 

Branding) που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Στην προσπάθεια ανάπτυξης του 

εμπορικού σήματος της Ελλάδας (Brand name Greece) και των ελληνικών προϊόντων, 

πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι μακροοικονομικοί φορείς της χώρας: οι πολίτες, οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και η κυβέρνηση. Η αξιοποίηση του φαινομένου της χώρας 

προέλευσης, η ανάπτυξη μιας εθνικής επωνυμίας και το πολιτικό Μάρκετινγκ (διεθνής 

διπλωματία), είναι απαραίτητα συστατικά ανάπτυξης μίας εθνικής επωνυμίας            

(Fan, 2005). Ο Fan (2005) ορίζει την εθνική επωνυμία (Nation Branding) ως μια άυλη, 

συναισθηματική αντίληψη για μια χώρα, ενώ η εικόνα της χώρας και η επίδραση του 

φαινομένου της χώρας προέλευσης συνδέονται με το προϊόν και επηρεάζουν την 

απόφαση αγοράς των καταναλωτών. Οι Kilduff και Tabales (2017) αναλύουν 

εκτενέστερα τις μεταβλητές της εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), όπως 

παρατηρούμε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 
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Σχεδιάγραμμα 7: Μεταβλητές του Nation Branding, Kilduff, K. και Nunez Tabales, J.M., 2017. 

Country Branding and its effect on the consumer in the global market. Cuadernos de Gestión 

 

Σύμφωνα με τους Jaworski και Fosher (2003), η εθνική επωνυμία (Nation Branding) 

επιχειρεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται μια 

χώρα. Ένα εθνικό προϊόν, σε αντίθεση με ένα εμπορικό σήμα, δεν ελέγχεται εύκολα 

από το ίδιο το έθνος. Η ταυτότητα ενός εθνικού σήματος αντικατοπτρίζεται από τους 

πολίτες του, τα πιστεύω τους και την κοινή τους ιστορία. Οι αντιλήψεις των 

καταναλωτών, σύμφωνα με τον Fan (2005), βασίζονται σε διάφορους παράγοντες όπως 

η προσωπική εμπειρία με τη χώρα (ταξίδια, γνώση ενός ατόμου από τη χώρα, γνώση 

της γλώσσας κ.λπ.), γνώσεις σχετικά με τη χώρα, χρήση ενός προϊόντος από τη χώρα, 

προφίλ της χώρας στα κοινωνικά δίκτυα, από τα στερεότυπα κ.α. Οι παραπάνω 

παράγοντες αποτελούν εν δυνάμει ευκαιρίες διαμόρφωσης, επανατοποθέτησης και 

ενίσχυσης του «Brand name Greece». Επίσης, οι εμπειρίες των καταναλωτών με το 

προϊόν, θα πρέπει να ελέγχονται όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία θετική εθνική ταυτότητα. Μία συντονισμένη μακροπρόθεσμη 

στρατηγική με διαχωρισμένους ρόλους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, αποτελεί τη 

βάση για την ανάπτυξη του «Brand name Greece» και κατ’ επέκταση των ελληνικών 

εξαγωγών.  
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Για να αποφευχθούν λάθη στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή και της 

επωνυμίας του έθνους στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή η σχέση 

μεταξύ της χώρας εξαγωγής και της χώρας κατανάλωσης, δεδομένου ότι οι ιστορικές 

τους σχέσεις και οι τάσεις των καταναλωτών προς τον εθνοκεντρισμό μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Οι 

υπεύθυνοι χάραξης στρατηγικής πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε νέα αγορά 

μεμονωμένα, ενώ παράλληλα να προωθούν ομοιόμορφα τις μοναδικές ιδιότητες της 

εθνικής επωνυμίας της Ελλάδας (Νation Brand Greece). Στρατηγικές εθνικής 

επωνυμίας, μπορεί να ασκήσει η κυβέρνηση και μέσω διεθνούς διπλωματίας, όπως 

είδαμε στην περίπτωση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Τα ελληνικά προϊόντα τα 

διαφημίζουν και οι επιχειρήσεις που τα παράγουν αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες που 

διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γι’ αυτό ο καθένας από εμάς πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι με τις πράξεις του αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και τα προϊόντα 

της στη διεθνή σκηνή. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης η 

οποία θέλει να εφαρμόσει οργανωμένες στρατηγικές ανάπτυξης εθνικής επωνυμίας 

(Nation Branding), αλλά και στα χέρια των επιχειρήσεων αποτελούν εργαλείο με μικρό 

κόστος αφού μπορούν  να προωθήσουν και να κάνουν γνωστά στους ξένους 

καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα. Επίσης αποτελούν εργαλεία στα χέρια όλων των 

Ελλήνων πολιτών που θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της 

προώθησης των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. 

Κρίνεται απαραίτητη η  ενίσχυση του οργανισμού «Marketing Greece», ο οποίος 

αναπτύσσει σταδιακά ένα διεθνές δίκτυο επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας την αξία των 

διπλωματικών σχέσεων με άλλες χώρες. Όπως αναφέρει και ο κ. Πανηγυράκης (2013), 

στην περίπτωση που μια χώρα κάνει κάτι για να βοηθήσει μία άλλη χώρα, 

αναπτύσσεται ευνοϊκή προδιάθεση προς την χώρα αυτή και κατ΄ επέκταση των 

προϊόντων της. Το «Marketing Greece» βρίσκεται στο σωστό δρόμο αφού ήδη έχει 

ξεκινήσει επισήμως συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες σε θέματα δημοσίων 

σχέσεων. Κύριος στόχος αυτής της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η δημιουργία 

καλής φήμης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν και η δημιουργία και η διάδοση του 

«Brand name Greece». Σε συνέχεια της παραπάνω ενέργειας ο οργανισμός θα 

μπορούσε να αναπτύξει μία αντίστοιχη προωθητική ενέργεια και για τα ελληνικά 

εξαγώγιμα προϊόντα με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων. Αν αυτό αρχικά δεν είναι 

εφικτό (π.χ. περιορισμένοι πόροι), προτείνεται ο συνδυασμός της προώθησης της 
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Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού και των ελληνικών προϊόντων ως εργαλεία 

ενίσχυσης της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. 

 Όπως σωστά αναφέρει ο καθηγητής κ. Πανηγυράκης (2013), η συμβολή του 

ελληνικού κράτους με εκσυγχρονισμό των θεσμών και των υποδομών, η αναβάθμιση 

του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενίσχυση στελεχών με ειδίκευση στη διεθνή 

αγορά στα πρότυπα των άλλων αναπτυγμένων χωρών, αποτελούν τη βάση ενός 

επιτυχημένου σχεδίου εθνικής επωνυμίας (Nation Branding). Η σταθεροποίηση της 

ελληνικής οικονομίας και ένα σταθερό φορολογικό σύστημα ίσως να είναι η 

μεγαλύτερη βοήθεια προς τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες που συνεχώς αυξάνονται 

σε αριθμό. Η ενθάρρυνση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και η εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας αποτελούν απλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημαντική 

επίσης είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση συνεταιρισμών μικρών επιχειρήσεων, οι 

οποίοι θα μπορέσουν πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό. 

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η ευημερία των Ελλήνων πολιτών κρίνονται 

απαραίτητα στοιχεία διαμόρφωσης μίας κοινής εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του        

«Brand name Greece». 

Παρατηρείται μία  παγκόσμια, ευνοϊκή προς τα ελληνικά προϊόντα, καταναλωτική 

τάση προτίμησης οργανικών και φυσικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Τα 

ελληνικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα είναι ποιοτικά λόγω του κλίματος και των 

πρόσφορων συνθηκών που υφίστανται στην Ελλάδα. Αυτό το γεγονός από μόνο του 

αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόσο στην κυβέρνηση όσο και τα στελέχη των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να μελετήσουν τις νέες δυναμικές 

παγκοσμιοποιημένες τάσεις της διεθνούς αγοράς. 

Επίσης σύμφωνα με έρευνες επιστημόνων όπως ο McCracken (1989),ο Seno και 

Lukas (2005) στην ανάπτυξη της εικόνας μιας χώρας μπορούν να βοηθήσουν και οι 

Διάσημοι(celebrities) της χώρας αυτής, στην ενίσχυση της προώθησης του «Brand 

name» της χώρας και κατ’επέκταση των προϊόντων της. Παράδειγμα προς μίμηση 

τέτοιας στρατηγικής αποτελεί η διαφήμιση της Αegean,  που όπως είδαμε 

«χρησιμοποίησε» τον διεθνούς φήμης Έλληνα μπασκετμπολίστα, Γιάννη 

Αντετοκούμπο, με σκοπό την προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού αλλά 

και των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και κατάφερε να μπει πρώτη στη λίστα 

των διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα, καταλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη 
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αλληλεπίδραση από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Τόσο η κυβέρνηση όσο και 

οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. 

Στη δεκαετία του ‘80 ο ΟΠΕ οργάνωσε μια καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Eλάτε 

όλοι μαζί να κάνουμε σεβαστό σε όλο το κόσμο το «Μade in Greece», από τότε οι 

προσπάθειες ορισμένων βιομηχανιών, κατάφεραν να καθιερώσουν τη μοναδική 

ποιότητα ορισμένων ελληνικών προϊόντων και έτσι δημιούργησαν μια σταθερή βάση 

για το «Μade in Greece». Κάθε μέρα αναδεικνύονται νέες μικρές εταιρίες που 

παράγουν ελληνικά προϊόντα τα οποία παίρνουν το δρόμο τους για τις ξένες αγορές. Η 

μοναδική στρατηγική η οποία θα έβγαζε την Ελλάδα από το οικονομικό αδιέξοδο της 

κρίσης που την μαστίζει τα τελευταία χρόνια και θα την οδηγούσε προς μια βιώσιμη 

ανάπτυξη δεν είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, που φυσικά είναι καλοδεχούμενες, αλλά 

μία στρατηγική ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης με βάση τις εξαγωγές. Η 

αυτάρκεια σε τρόφιμα και οι εξαγωγές θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα 

(Brand) με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την μοναδικότητα και τα υψηλής ποιότητας 

προϊόντα όχι μόνο τα γεωργικά προϊόντα αλλά και για μία μεγάλη γκάμα άλλων 

προϊόντων. 

Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εργασία, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρώτο βήμα στη 

διαμόρφωση μίας στρατηγικής εθνικής επωνυμίας (Nation Branding), είναι να γίνει 

αντιληπτή η σημασία της από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και όλοι μαζί να εργαστούν 

στη διαμόρφωση ενός σχεδίου το οποίο θα προωθήσει την καλύτερη εικόνα των 

ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Η χώρα προέλευσης και η επίδρασή της στο 

προϊόν είναι μόνο ένα μέρος της κατανόησης της παγκόσμιας αγοράς. Το 

κοινό/καταναλωτές είναι μια άλλη σημαντική μεταβλητή που θα επηρεάσει την 

αντίληψη για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και πρέπει να μελετηθεί εξίσου (Johannnson et 

al., 1985).Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία τελείως 

διαφορετική εκστρατεία διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων για τα ελληνικά 

προϊόντα, το γεγονός ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 16 εκ. τουρίστες επισκέπτονται 

τη χώρα μας (ρεκόρ το 2016 με περισσότερους από 25 εκ τουρίστες) και μπορούν από 

μόνοι τους να διαμορφώσουν άποψη για τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερα του 

πρωτογενή τομέα, σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με άλλες 

χώρες που θα πρέπει από την αρχή να βρουν τρόπο να προσεγγίσουν τους ξένους 

καταναλωτές. Σε συνέχεια της παραπάνω διατύπωσης και το γεγονός ότι ήδη οι ξένοι 

καταναλωτές έχουν θετική εικόνα για την Ελλάδα και τα προϊόντα της, με αποτέλεσμα 

να μην απαιτείτε ένα ολοκληρωμένο και χρονοβόρο σχέδιο αλλαγής ταυτότητας 
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(Rebranding). Αυτή η παραδοχή αποδίδει σημαντικό προβάδισμα στην Ελλάδα και 

καμία δικαιολογία δεν χωράει στην άμεση ανάπτυξη οργανωμένου σχεδίου προώθησης 

του ελληνικού εμπορικού σήματος «Brand name Greece» και των ελληνικών εξαγωγών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ 

«THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF FOREIGN CONSUMERS ON 

GREEK PRODUCTS ON SOCIAL MEDIA» 

Hi, my name is Polymnia Syropoulou and I am conducting a research for my Master 

Degree at University of Macedonia. The purpose  of this survey is to study the different  

perceptions and attitudes that foreign consumers has about Greek products on Social 

Media. If you are not a Greek citizen, you are not living in Greece permanently and you 

are over 18, you are a valid candidate for filling in this questionnaire. The survey should 

only take 5 minutes and your responses are anonymous. 

You can only take the survey once. If you have any questions about the survey, 

please contact us at polina.thess@gmail.com  

 

*Required 

DEMOGRAPHICS 

1. GENDER *Mark only one oval. 

 Male 

 Female 

2.WHAT IS YOUR HOME COUNTRY? * 

3.AGE *Mark only one oval. 

 18 to 24 years 

 25 to 34 years 

 35 to 44 years 

 45 to 54 years 

 55 or older 

4.EDUCATION LEVEL *Mark only one oval. 

 Less than high school 

 High school graduate 

 Bachelor's degree 

 Master Degree 

 PhD 

 Other:  
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5.ANNUAL INCOME * 

Mark only one oval. 

 Less than $25,000 

 $25,000 to $34,999 

 $35,000 to $49,999 

 $50,000 to $74,999 

 $75,000 or more 

6.OCCUPATION- TYPE OF EMPLOYEE * 

Mark only one oval. 

 Employed for wages 

 Self-employed 

 Out of work and looking for work 

 Out of work but not currently looking for work 

 A homemaker 

 A student 

 Military 

 Unable to work 

 Other:  

 

Country of Origin 

7.What is your opinion about Greece? *Mark only one oval. 

1 Very Negative 

5 Very positive 

8.Have you visited Greece? *Mark only one oval. 

 Never 

 1-2 times 

 3-5 times 

 6-8 times 

 more than 9 times 
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9.Have you lived in Greece? *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

10. Please indicate the degree of your agreement with the following statements that 

describe Greece and Greek people ( 1 strongly disagree - 5 strongly agree) * 

Mark only one oval per row. 

Greece is known for design products  

Greece is known as a dutiful partner  

Greece produces highly technical products  

Greece produces high quality products  

Greek people are good organizers  

Greece participates actively in international affairs  

Greece is known as a peace negotiator  

Greek people are friendly  

Greek people are talkative  

Greek people are well educated  

Greek people are hard working  

Greek people speak fluent English  

Greek people are creative  

Young Greek people are internationally oriented  

Greek people live an urban city life  

Greek people live a peaceful rural life  

Greece provides good opportunities for sun bathing  

Greece is a mountainous country  

Greece provides good opportunities for winter sports  

Greece is famous for its many lakes  

Greece is a clean country  

Greece is a safe country  
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11.Which of the following products you consider to be more likely Greek  

products?: * 

Mark only one oval per row. 

Cheese-Feta  

Olive oil  

Medicines  

Data processing machines  

Aluminium  

Wine  

Tobacco  

Apricot  

Cherries  

Peaches  

Clothing  

Pistachio  

Nuts  

Cotton  

Honey  

Saffron  

Mastiha chios  

Yogurt  

Plastic packaging  

Fish  

Pipes  

Smartphones-tablets  

Cars  

Computers  

Souvlaki- Gyros  

Mushrooms  
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Raisins  

Florina peppers  

Other:  

12.In your opinion, Greek products are: * 

Mark only one oval per row. 

Strongly disagree 

Disagree 

Neither agree nor disagree 

Agree 

Strongly agree 

Expensive  

Reasonably priced  

Unreliable  

Luxury  

Mass-produced  

Tech-advanced  

Innovative  

Durable  

Attractive styling  

Traditional Styling  

Questionable material  

Value for money  

Easy to find  

Easy to find on the packaging the sign "Made in Greece"  

Recycling packaging  

Nice packaging  

Familiar with Mediterranean nutrition value  

Popular- Advertised  

13.My view on Greece and Greek products is based on: *Tick all that apply. 

 Personal experiences 
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 Knowledge of the brand 

 Stereotypic view 

 Brand reputation 

 Country of origin reputation 

 Word of Mouth 

 Word of Mouth on Social media 

 Magazine advertising 

 Newspaper advertising 

 Digital media advertising 

 Other:  

14.If you buy a product you consider Greek, but you realize that it wasn't made in 

Greece, how would you react: *Mark only one oval. 

 I would return it 

 I don't mind 

 I wouldn't repurchase it 

 Other:  

15.How often do you buy Greek products: *Mark only one oval. 

 Never 

 A few times per year 

 Once a month 

 2-3 times a month 

 Every day 

16.Where do you buy Greek Products? *Tick all that apply. 

 Supermarket 

 Delicatessen stores 

 Online Retail Stores 

 Grocery 

 Retail Stores 

 Other:  

 



 194 

 

 

17.Are you willing to pay more for a Greek product? *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

 Maybe 

 Sometimes 

18.Do you take under consideration the country of origin of a product before you 

buy it? *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

 Maybe 

 Sometimes 

19.Are you willing to pay more for a product just because of its Country Of origin? * 

Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

 Maybe 

 Sometimes 

 

Social Media 

(e.g., Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, etc) 

20.Do you use any Social Media? *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

21.If you answered yes to the previous question, which of the following Social 

Media do you use, and how often: Mark only one oval per row. 

Facebook  

Twitter  

YouTube  

LinkedIn  
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Instagram  

Pinterest  

Snapchat  

Other  

22.How many brands do you follow on Social Media? *Mark only one oval. 

 None 

 1-5 brands 

 6 -10 brands 

 11-15 brands 

 More than 16 brands 

23. Do you follow any Greek Brands on Social Media *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

24. If you answered yes, which are these Greek brands that you follow on Social 

media? 

25. If you follow Greek brands on Social Media, how do you react with those 

brands? 

Tick all that apply. 

 Like on their posts 

 Comment on their posts 

 Start online conversation about the brand 

 Participate in contests/giveaways 

 Send private messages to the brand profile 

 Other:  

26. Do you take under consideration the Country of Origin of a brand before you 

follow it on Social media? *Mark only one oval. 

 Yes 

 No 

 Maybe 

27. Would you follow a Nation’s profile on Social Media? *Mark only one oval. 

 Yes 
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 No 

 Maybe 

28.Do you ask for opinions on Social Media before you buy a product? *Mark only 

one oval. 

 Yes 

 No 

 Maybe 

29.Positive or negative opinions on Social Media, will most likely influence your 

purchase intention? * 

Mark only one oval. 

 Positive 

 Negative 

 Neither 

30. What would make you communicate your opinion about a product on Social 

media?* 

Tick all that apply. 

 Previous good experiences 

 Reward from the brand(i.e. Coupons) 

 Personal knowledge 

 Someone asked your opinion 

 I use Social media to express my opinion on products 

 Other:  

Thank you for your time 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΦΥΛΟ * 

  ΑΝΤΡΑΣ  

  ΓΥΝΑΙΚΑ  

 

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ *  (ανοιχτή ερώτηση) 

 

3. ΗΛΙΚΙΑ * 

    18 - 24  

         25 - 34  

    35 - 44  

    45 - 54  

     >55  

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  Χαμηλότερη από Λύκειο 

 Απόφοιτος Λυκείου  

 Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

 Κάτοχος Master  

 Κάτοχος PhD 

 

5. Ετήσιο εισόδημα * 
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   < $25,000  

  $25,000 - $34,999  

  $35,000 - $49,999  

 $50,000 - $74,999  

       >$75,000 

 

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *  

   Μισθωτός 

 Αυτοαπασχολούμενος 

 Άνεργος που αναζητάει δουλειά 

          Άεργος 

 Εργασία από το σπίτι 

 Μαθητής 

 Στρατιωτικός 

 Συνταξιούχος 

 Δεν μπορώ να εργαστώ 

 Άλλο 

 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

7. Ποια είναι η άποψη σας για την Ελλάδα; 

 

     1 Πολύ αρνητική 

     2 Αρνητική 

     3 Ουδέτερη 

     4 Θετική 

     5 Πολύ θετική 

 

8. Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα; 

              Ποτέ 

     1-2 φορές 

     3-5 φορές 
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     6-8 φορές 

     >9 φορές 

    

9. Έχετε ζήσει στην Ελλάδα; 

 Ναι 

  Όχι 

 

10.Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με την Ελλάδα και 

τους Έλληνες;(1 Διαφωνώ απόλυτα και 5 Συμφωνώ απόλυτα) 

 

Η Ελλάδα είναι γνωστή για προϊόντα σχεδιασμού 

Η Ελλάδα είναι γνωστή ως αφοσιωμένος συνεργάτης 

Η Ελλάδα παράγει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα 

Η Ελλάδα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας 

Οι Έλληνες είναι καλοί στην οργάνωση 

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς υποθέσεις 

Η Ελλάδα είναι γνωστή ως ειρηνικός διαπραγματευτής 

Ο ελληνικός λαός είναι φιλικός 

Ο ελληνικός λαός είναι ομιλητικός 

Ο ελληνικός λαός είναι καλά μορφωμένος 

Ο ελληνικός λαός εργάζεται σκληρά 

Οι Έλληνες μιλούν άπταιστα Αγγλικά 

Ο ελληνικός λαός είναι δημιουργικός 

Οι νέοι Έλληνες έχουν διεθνή προσανατολισμό 

Ο ελληνικός λαός ζει μια αστική πόλη 

Οι Έλληνες ζουν μια ήρεμη αγροτική ζωή 

Η Ελλάδα προσφέρει καλές ευκαιρίες για ηλιοθεραπεία 

Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα 

Η Ελλάδα προσφέρει καλές ευκαιρίες για χειμερινά σπορ 

Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις πολλές λίμνες της 

Η Ελλάδα είναι μια καθαρή χώρα 

Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα 
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11.  Ποια από τα παρακάτω προϊόντα θεωρείται πως είναι ελληνικά; (1 Είμαι 

σίγουρος/η πως δεν είναι ελληνικό προϊόν και 5  Είμαι σίγουρος/η πως  είναι ελληνικό 

προϊόν) 

 

Τυρί-Φέτα 

Ελαιόλαδο 

Φάρμακα 

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων 

Αλουμίνιο 

Κρασί 

Καπνός 

Βερίκοκα 

Κεράσια 

Ροδάκινα 

Είδη ένδυσης 

Φιστίκια Αιγίνης 

Ξηροί καρποί 

Βαμβάκι 

Μέλι 

Κρόκος 

Μαστίχα Χίου 

Γιαούρτι 

Πλαστικές συσκευασίες 

Ψάρι 

Σωλήνες 

Smartphones-tablets 

Αυτοκίνητα 

Υπολογιστές 

Σουβλάκι-Γύρος 

Μανιτάρια 

Σταφίδες 

Πιπεριές Φλωρίνης 

Άλλο: 
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12. Κατά την άποψη σας,τα ελληνικά προϊόντα είναι/έχουν: (1 Διαφωνώ απόλυτα 

και 5 Συμφωνώ απόλυτα) 

 

     Ακριβά 

     Λογικά κοστολογημένα 

     Αναξιόπιστα   

Πολυτελή 

Μαζικής παραγωγή 

Υψηλή τεχνολογίας 

Καινοτόμα 

Διαρκή 

Ελκυστικό στυλ 

Παραδοσιακό στυλ 

Αμφισβητήσιμα υλικά 

Καλή σχέση ποιότητας και τιμής 

Εύκολης πρόσβασης 

Ευδιάκριτο στη συσκευασία το σύμβολο "Made in Greece" 

Ανακυκλώσιμη συσκευασία 

Ωραία συσκευασία 

Συμβατά με τη μεσογειακή διατροφή 

Δημοφιλή-Διαφημισμένα 

 

13. Η άποψη μου για την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα βασίζεται: 

Προσωπικές εμπειρίες 

Γνώση του Brand 

Στερεοτυπικές απόψεις 

  Φήμη του Brand 

  Φήμη της χώρας προέλευσης 

  Word of Mouth 

  Word of Mouth στα κοινωνικά δίκτυα 

  Διαφήμιση στα περιοδικά 

  Διαφήμιση στις εφημερίδες 

  Διαφήμιση  στα ψηφιακά μέσα 

      Άλλο: 
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14. Εάν αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο θεωρούσατε ελληνικό αλλά τελικά δεν είναι 

πως θα αντιδρούσατε; 

 

 Θα το επέστρεφα 

 Δεν με πειράζει 

 Δεν θα το αγόραζα ξανά 

 Θα το σκεφτόμουν πολύ την επόμενη φορά 

 Εξαρτάται από την ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος 

 Θα διάβαζα για το προϊόν 

 

15. Πόσο συχνά αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 

 

 Ποτέ 

 Μερικές φορές το χρόνο  

 Μία φορά το μήνα 

 2-3 φορές το μήνα 

 Κάθε μέρα 

 

16.Από που αγοράζετε ελληνικά προϊόντα; 

 

  Supermarket  

  Delicatessen καταστήματα 

  Online καταστήματα λιανικής 

   Μανάβικο  

   Καταστήματα λιανικής 

   Άλλο: 

 

 

17. Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω για ένα ελληνικό προϊόν; 

  Ναι  

  Όχι 

  Ίσως 

  Μερικές φορές 
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18. Λαμβάνεται υπόψη την χώρα προέλευσης ενός προϊόντος πριν το αγοράσετε; 

  

  Ναι  

  Όχι 

  Ίσως 

  Μερικές φορές 

 

 

19. Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε παραπάνω λόγω της χώρας προέλευσης του; 

 Ναι  

 Όχι 

 Ίσως 

Μερικές φορές 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

20. Χρησιμοποιείται κοινωνικά δίκτυα; 

 

  Ναι 

  Όχι 

 

21.Εάν απαντήσετε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, ποια κοινωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιείτε και πόσο συχνά;( 1 Χρησιμοποιώ κάθε μέρα και 5  Δεν χρησιμοποιώ) 

 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

LinkedIn 

Instagram 

Pinterest 

Snapchat 

Άλλο: 
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22. Πόσα Brands ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα; 

 

Κανένα 

1-5 

 6-10 

11-15 

  >16 

 

23.Ακολουθείτε ελληνικά Brands στα κοινωνικά δίκτυα; 

 

Ναι 

 Όχι 

 

24. Εάν απαντήσατε θετικά στη προηγούμενη ερώτηση ποια ελληνικά Brands 

ακολουθείτε; 

 

  (ανοιχή ερώτηση) 

 

25. Εάν ακολουθείτε ελληνικά Brands στα κοινωνικά δίκτυα, πως αλληλεπιδράτε 

μεταξύ τους; 

 

 Κάνω like στα posts τους 

 Σχολιάζω τα posts τους 

 Ξεκινάω online συζητήσεις για το  brand 

 Συμμετέχω σε διαγωνισμούς 

 Αποστολή ιδιωτικών μηνυμάτων στο προφίλ του brand  

 Άλλο: 
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26. Λαμβάνετε υπόψη σας τη χώρα προέλευσης ενός brand πριν το ακολουθήσετε 

στα κοινωνικά δίκτυα; 

  Ναι  

  Όχι  

  Ίσως 

 

27. Θα ακολουθούσατε το προφίλ ενός έθνους στα κοινωνικά δίκτυα; 

 Ναι 

 Όχι 

 Ίσως 

28. Ζητάτε απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα πριν αγοράσετε ένα προϊόν; 

  Ναι 

 Όχι 

  Ίσως 

29.  Οι θετικές ή οι αρνητικές απόψεις είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη διάθεση 

σας για αγορά ενός προϊόντος; 

Αρνητικές 

Θετικές 

Τίποτα από τα δύο 

30. Τι είναι αυτό που θα σας έκανε να εκφράσετε την άποψη σας για ένα προϊόν στα 

κοινωνικά δίκτυα; 

 Προηγούμενες καλές εμπειρίες με το brand 

 Ανταμοιβή από το brand (π.χ. Κουπόνια) 

 Προσωπική γνώση 

 Κάποιος ζήτησε τη γνώμη σας 

 Χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα  για να εκφράσω τη γνώμη μου για τα προϊόντα 

Άλλο: 


