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Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου 

(Παλαιά Διαθήκη – Ψαλμοί 103:15) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι «Η συμπεριφορά του 

καταναλωτή στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών». Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι 

ένας τομέας, ο οποίος μελετάται συχνά από τους ερευνητές και προσεγγίζεται πολύπλευρα 

και από διάφορα αφετηριακά σημεία, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται με 

την πάροδου του χρόνου. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, 

καθώς υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που αποτελούν τους «ηγέτες» του κλάδου, αλλά και 

μικρότερες επιχειρήσεις που εντείνουν τον ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν, οι καταναλωτές 

παρουσιάζουν ποικίλες προτιμήσεις όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, καθώς έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία ποικιλία ποτών που υπάρχουν στον κλάδο. 

Για την βαθύτερη ανάλυση του θέματος έγινε μια προσπάθεια διευρυμένης ανασκόπησης της 

ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Ο κύριος σκοπός της εργασίας 

είναι να μελετηθεί σε ποιό βαθμό οι Έλληνες καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Για να 

πραγματοποιηθεί ο σκοπός της εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διανεμήθηκε σε Έλληνες καταναλωτές στην περιοχή της Αθήνας.  

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία είναι ότι οι καταναλωτές παρά 

την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη Ελλάδα, συνεχίζουν να καταναλώνουν 

αλκοολούχα ποτά σχεδόν 1 – 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό φανερώνει ότι, ο κλάδος των 

αλκοολούχων ποτών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία και στο μέλλον. 
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ABSTRACT  

 

The subject matter of this thesis is "Consumer behavior in the spirits sector." The consumer 

behavior is an area which is frequently studied by researchers and multifaceted approached 

from different starting-points, as consumer habits change over time. The spirit drinks sector is 

highly competitive as there are many companies that are the "leaders" of the sector, but 

smaller companies intensify competition. Thus, consumers have various preferences 

regarding alcoholic beverages, as they have the opportunity to choose from a wide selection 

of drinks available in the industry. 

For a deeper analysis of this issue was an attempt enlarged review of Greek and international 

editorial and literature. The main purpose of this paper is to study to what extent the Greeks 

consume alcoholic beverages. To achieve this objective of working created a questionnaire, 

which was distributed to Greek consumers in the Athens area. 

The main conclusions arising from the work is that consumers despite the economic situation 

in Greece, continue to consume alcohol almost 1-2 times a week. This shows that the spirit 

drinks sector will continue to grow rapidly in the future. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ανταγωνιστικούς 

στην Ελλάδα, γεγονός που αξίζει να μελετηθεί η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών 

σε αυτό τον κλάδο. Σε μια εποχή που ο καταναλωτισμός αυξάνεται συνεχώς και με 

γρήγορους ρυθμούς, οι ανάγκες των καταναλωτών πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα 

πολλές φορές να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων, ακόμα και αν δεν τους είναι πλήρως 

απαραίτητα, μόνο για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για αγορά. Η κατανάλωση των 

αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε 

ανθρώπου γιατί στη τελική όλοι έχουν το «ρόλο του καταναλωτή». Κατά τη διαδικάσια 

λήψης των αγοραστικών αποφάσεων οι καταναλωτές επηρεάζονται από διάφορους 

εξωτερικούς παράγοντες (δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικοί, οικονομικοί, 

τεχνολογικοί κ.α.). Η ζήτηση των  αλκοολούχων ποτών εξαρτάται από τις συνήθειες που 

διαμορφώνουν οι καταναλωτές. Δεν είναι όμως λίγοι οι καταναλωτές εκείνοι που στη 

σημερινή εποχή έχουν επικεντρωθεί σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, επιλέγοντας ποτά με 

χαμηλό δείκτη περιεκτικότητας σε αλκόολ. Η οικονομική ύφεση της χώρας δεν επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό τη πορεία του κλάδου. 

Σκοπός της παρόυσας πτυχιακής εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Δηλαδή, επικεντρώνεται στο να 

προσδιορίσει πως οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα από τον κλάδο και πώς 

διαμορφώνεται η συμπεριφορά τους με βάση κάποιους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, 

αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η έννοια 

της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η επισκόπηση του κλάδου των αλκοολούχων ποτών, 

καθώς και η παρουσίαση κάποιων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. 

Επιπρόσθετα θα αναλυθεί η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τα 

αλκοολούχα ποτά πριν και μετά την οικονομική κρίση. Ακόμα μέσα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου θα παρουσιαστεί η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να είναι απαραίτητα 

για τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς θα τις βοηθήσουν να κατανοήσουν τις προτιμήσεις 

των Ελλήνων καταναλωτών και να διαμορφώσουν τα προϊόντα τους με τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 
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Όσον αφορά τη μεθοδολογία της μελέτης, αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας (θεωρητική μέθοδος), με 

στόχο τον προσδιορισμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς στον κλάδο των αλκοολούχων 

ποτών στην Ελλάδα. Η θεωρητική προσέγγιση της παρούσας πτυχιακής εργασίας 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (Primary Data), τα οποία 

συλλέχθηκαν από: βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πτυχιακές, διδακτορικές και 

μεταπτυχιακές διατριβές, internet, εφημερίδες και περιοδικά. Ακόμα πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση συγκεκριμένων case study, που περιλαμβάνει την παρατήρηση και της εις βάθος 

ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών.  

Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική μέθοδος που περιλαμβάνει τη συλλογή 

πραγματικών δεδομένων, την ανάλυση τους, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

προκειμένου να διατυπωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχέσεων που σχετίζεται άμεσα με τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Η μέθοδος αυτή 

βασίστηκε στη δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου με 35 ερωτήσεις. Έπειτα 

συλλέχθηκαν 301 ερωτηματολόγια, επιτυχώς συμπληρωμένα, για να ακολουθήσει ανάλυση 

των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, με την χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS Statistics.  

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: η ενότητα Α΄ περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση του κλάδου, η ενότητα Β΄ περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή, η ενότητα Γ΄ περιλαμβάνει τις μελέτες περίπτωσης και τέλος 

η ενότητα Δ΄ περιλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που συλλέχθησαν 

από το ερωτηματολόγιο.  

Πιο συγκεκριμένα η ενότητα Α΄ αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στον ορισμό του αλκοόλ, στην ιστορία του αλκοόλ, στα προϊόντα που υπάρχουν 

στον κλάδο, στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και 

τέλος στο θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη ζήτηση των αλκοολούχων 

ποτών και συγκεκριμένα, στους παράγοντες ζήτησης, στην έρευνα οικογενειακών 

προϋπολογισμών και στα δίκτυα διανομής. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη προσφορά του 

κλάδου και ιδιαίτερα τη δομή και τη διάρθρωση, τη διαφημιστική δαπάνη, τις πωλήσεις και 

την κερδοφορία των επιχιερήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εγχώρια 

αγορά των αλκοολούχων ποτών και συγκεκριμένα, στην εγχώρια παραγωγή και στα μερίδια 

αγοράς. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις τάσεις και τις προοπτικές του κλάδου μέσα από 
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την ανάλυση SWOT. Το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας, παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης του κλάδου. Στο τέλος της ενότητας 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφία – αρθρογραφία που χρησιμοποιήθηκε.  

Στην συνέχεια ακολουθεί η ενότητα Β΄ που αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή και αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι ορισμοί της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή, πόσο απαραίτητη είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή, η σχέση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με άλλες επιστήμες, το βασικό 

μοντέλο, τα πρότυπα, οι αγοραστικοί ρόλοι του καταναλωτή, οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

της καταναλωτικής συμπεριφοράς, τα κίνητρα και η παρακίνηση, οι δραστηριότητες, η 

διαδικασία, οι μέθοδοι έρευνας, ο ρόλος της διάθεσης, η εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή 

και η συμπεριφορά του καταναλωτή στον 21
ο 

αιώνα. Στο κεφάλαιο δύο γίνεται αναφορά 

στην αντίληψη – στάση του καταναλωτή και συγκεκριμένα, στον ορισμό της αντίληψης, στις 

διαδικασίες της αντίληψης. Στον ορισμό της στάσης, στην μέτρηση της στάσης, στη σχέση 

στάσης και συμπεριφοράς, στην αλλαγή των στάσεων και στη στάση για τη διαφήμιση. Στο 

επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λήψη των αγοραστικών αποφάσεων και ιδιαίτερα, τα 

υπόδειγματα της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τα υποδείγματα λήψης αποφάσεων, οι 

τύποι των αγοραστικών αποφάσεων και συμπεριφορών και η διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η προσήλωση των καταναλωτών στην μάρκα 

και συγκεκριμένα, ο ορισμός της προσήλωσης, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά των 

προσηλωμένων καταναλωτών, οι τρόποι μέτρησης της προσήλωσης και η επεξεργασία των 

πληροφοριών. Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη πίστη του καταναλωτή. Αναφέρεται 

στον ορισμό της πίστης, στα είδη πιστότητας, στις συνέπειες της πιστότητας και στους 

τρόπους  διατήρησης των πελατών. Το κεφάλαιο έξι παρουσιάζει τον νεωτερισμό και τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή, δηλαδή, τις μορφές καινοτομίας, τους παράγοντες ανάπτυξης 

της καινοτομίας και τα στάδια υιοθέτησης της καινοτομίας. Το επόμενο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη προστασία του καταναλωτή. Αναλυτικότερα, παρουσιάζει τα δικαιώματα 

του καταναλωτή και τους νόμους για τη προστασία του καταναλωτή. Το κεφάλαιο οχτώ 

δείχνει τη σχέση μεταξύ των αλκοολούχων ποτών και του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται αναφορά, στη συμπεριφορά των καταναλωτών για τα ποτά, στα κριτήρια επιλογής 

των αλκοολούχων ποτών, στην αντίδραση για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα ποτά, τη στάση 

απέναντι στη διαφήμιση, την έννοια της οικονομικής κρίσης και στη συμπεριφορά του 

Έλληνα καταναλωτή κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο κλάδο των ποτών κατά τη 
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περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα της βιβιογραφικής επισκόπησης για τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο 

τέλος της ενότητας παρουσιάζεται η βιβλιογραφία – αρθρογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

Η ενότητα  Γ΄ παρουσιάζει αναλυτικά τρεις μελέτες περίπτωσης. Η πρώτη μελέτη 

περίπτωσης αναφέρεται στο Johnnie Walker Red Label. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά, 

στην ιστορία του ουίσκι, στην εταιρεία Diageo, στο όραμα, στο στόχο και στην αποστολή 

της εταιρείας, στην ιστορία του Johnnie Walker, στα προϊόντα της γραμμής Johnnie Walker, 

στο εμπορικό σήμα Johnnie Walker Red Label, στο καταναλωτικό κοινό – στόχος, στους 

τρόπους προώθησης και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η επόμενη μελέτη περιπτώσης 

αναφέρεται στην μπύρα Amstel. Παρουσιάζονται η ιστορία της μπύρας, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, το όραμα και η αποστολή της εταιρείας, τα προϊόντα της γραμμής Amstel, η 

εμπορική μάρκα Amstel, η δημιουργία της πρώτης lager, η γέννηση της μπύρας Amstel, η 

προώθηση και η διαφήμιση της Amstel, οι καινοτομίες, καθώς και το ανταγωνιστικό της 

περιβάλλον. Η τρίτη μελέτη περίπτωσης αφορά το ούζο Πλωμαρίου και συγκεκριμένα την 

ιστορία του ούζου, την εταιρεία του Ισίδωρου Αρβανίτη, την ιστορία του ούζου Πλωμαρίου, 

τη διαφήμιση και τη προώθηση, την εξαγωγική δραστηριότητα και το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται η βιβλιογραφία – αρθρογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Στην ενότητα Δ΄ παρουσίαζεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

συλλέχθησαν από το ερωτηματολόγιο και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεκπαιρέωση της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα σο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

μέθοδοι της έρευνας, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, οι τρόποι μέτρησης και η διαδικασία 

δειγματοληψίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα, μέσω της 

στατιστικής ανάλυσης. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται, πληροφορίες για το πρόγραμμα 

SPSS, η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας, τα περιγραφικά σταστιστικά 

των πολλαπλών ερωτήσεων και των ερωτήσεων κλειστού τύπου της έρευνας, ο πίνακας 

Factor Analysis, ο πίνακας συσχετίσεων και η πολλαπλή ανάλυση γραμμικής 

παλινδρόμησης. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται η βιβλιογραφία – αρθρογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους 

στην ελληνική οικονομία. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη που παρουσίασε ο κλάδος ήταν 

ιδιαίτερα εμφανής στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν οι Έλληνες καταναλωτές 

επηρεαζόμενοι από τους ευρωπαίους ξεκίνησαν να αντικαθιστούν τα εγχώρια προϊόντα 

με άλλα τα οποία εισάγονταν από το εξωτερικό. Με το πέρασμα των χρόνων, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αλκοολούχων ποτών, ολοένα και 

αυξάνονται με αποτέλεσμα να εντείνεται ο ανταγωνισμός του κλάδου. Υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις που 

διαμορφώνουν οι καταναλωτές σχετικά με τα ποτά. Η αγορά των αλκοολούχων ποτών 

διακρίνεται στη «κρύα» που περιλαμβάνει τους χώρους μαζικής εστίασης και 

ψυχαγωγίας όπως για παράδειγμα τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα μπαρ, τα κέντρα 

διασκέδασης, τα καφέ, τα ταχυφαγεία και τα καφενεία και στη «ζεστή» αγορά η οποία 

αφορά την οικιακή κατανάλωση, δηλαδή όταν αγοράζεται το ποτό και καταναλώνεται 

αλλού και περιλαμβάνει για παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ.   

 

1.2 Ορισμός του αλκοολ 

 

Αλκοολούχο ποτό ονομάζεται το ποτό που περιέχει αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) 

γεωργικής προέλευσης σε οποιοδήποτε ποσοστό και το οποίο έχει προέλθει είτε από 

φυσική ζύμωση, είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία. Τα αλκοολούχα ποτά, όπως 

ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: το κρασί, τη 

μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά γενικά (Επιχειρηματική Ένωση Αλκοολούχων 

Ποτών) (el.wikipedia.org). 

 

Η αιθυλική αλκοόλη ή η αιθανόλη παράγεται με φυσική επεξεργασία όταν η μαγιά 

μετατρέπει τη ζάχαρη που περιέχεται σε φρούτα, δημητριακά, ζαχαροκάλαμο σε 
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αλκοόλ. Το καθαρό αλκοόλ είναι ένα άχρωμο, καθαρό υγρό. Η διαδικασία που 

χρησιμοποιείται για τη παρασκευή του ονομάζεται ζύμωση (el.wikipedia.org).  

 

 

1.3 Ιστορική αναδρομή του αλκοόλ  

 

Ο ορός αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη ¨al kohl¨. Η ιστορία του αλκοόλ 

ξεκινάει από το 3200 π.Χ. στην Αίγυπτο, όπου χρησιμοποιούσαν τον οίνο κυρίως σε 

θρησκευτικές τελετές. Πέρα από τον οίνο, ιδιαίτερα γνωστή ήταν και η μπύρα, το λαϊκό 

ποτό που προτιμούσε ο ευρύς κόσμος στις εορταστικές τελετές. Στους πρώτους κιόλας 

πολιτισμούς υπήρχαν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι ρύθμιζαν τη διαδικασία παραγωγής και 

πώλησης των αλκοολούχων ποτών. Ο κώδικας του Χαμουραμπί περιείχε διατάξεις που 

ρύθμιζαν το κανονισμό λειτουργίας των «οίκων οινοποσίας». Ιδιαίτερα εμφανής είναι η 

χρήση του αλκοόλ στην ιατρική, κυρίως λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων του. Οι 

Σουμέριοι και οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν το κρασί και τη μπύρα ως το κύριο 

συστατικό για να χορηγούν ιατρικές συνταγές (BeStrong.org.gr). 

 

Γνωστή είναι μια μέθοδος απόσταξης που εφάρμοζαν οι Κινέζοι το 800 π.Χ. για τη 

παρασκευή δυνατών ποτών, τα οποία προέρχονταν από μπύρα ρυζιού. Όταν έκαναν την 

εμφάνιση τους οι πρώτοι γεωργικοί πολιτισμοί, το αλκοόλ χρησιμοποιούταν ιδιαίτερα 

στις θρησκευτικές τελετουργίες, ως ένα από τα πιο βασικά αγαθά, όπως ήταν το γάλα 

και το μέλι. Στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν το 

αλκοόλ ως μέσο διασκέδασης και δροσιάς από μια κουραστική μέρα. Στην αρχαία 

Αίγυπτο υπήρχαν τα λεγόμενα ¨καπηλειά¨, όπου οι ελεύθεροι και δούλοι άνδρες 

σύχναζαν για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. Η λέξη οινόπνευμα δε σημαίνει 

τίποτε άλλο από το «πνεύμα» του οίνου  (BeStrong.org.gr). 

 

Το κόκκινο κρασί στα πλαίσια των θρησκευτικών του χρήσεων, αποτελούσε το σύμβολο 

του αίματος της ζωής και με αυτή τη πνευματική σημασία πέρασε ως το συστατικό 

στοιχείο στο χριστιανικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με βάση την ελληνική 

μυθολογία ο θεός του κρασιού ήταν ο Διόνυσος, γιος του Δία και της Σεμέλης. Σε ένα 

μεγάλο του ταξίδι ως την Ινδία που συνοδευόταν από σάτυρους, άντρες και γυναίκες 

κρατούσαν κληματόβεργες χορεύοντας και τραγουδώντας, δίδασκε στους ανθρώπους, 
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που συναντούσε και τον αγαπούσαν πως να καλλιεργούν το αμπέλι  και να φτιάχνουν 

κρασί (BeStrong.org.gr). 

 

Στην αρχαία Ελλάδα ευδοκιμούσε το σιτάρι, το αμπέλι και η ελιά. Όσοι κάτοικοι δεν 

έτρωγαν ψωμί και δεν έπιναν κρασί, θεωρούνταν βάρβαροι. Οι πολιτισμένοι έπιναν 

κρασί, όχι όμως άκρατο. Ο Ησίοδος και ο Πλούταρχος, θεωρούσαν ως ιδανική την 

αναλογία νερού και κρασιού τρία προς ένα. Τα ποτά, τα οποία περιείχαν υψηλή 

συγκέντρωση οινοπνεύματος, παρήχθησαν για πρώτη φορά από τους Αλχημιστές. Ως 

ποτό, η μπύρα ήταν γνωστή από τους προϊστορικούς χρόνους και παρασκευαζόταν από 

αλεύρι ή σπόρους δημητριακών, στην Ασσύρια, τη Βαβυλώνια και την Αίγυπτο (5.000 -

2.500 π.Χ) (BeStrong.org.gr). 

 

Η βιομηχανία της Αιγύπτου προστατευόταν από τους ίδιους τους Φαραώ. Οι Άραβες 

ανέπτυξαν μια μέθοδο απόσταξης για τη παραγωγή ποτού από το κρασί. Όμως το 

οινόπνευμα (αιθανόλη) αν και είναι το παλαιότερο και πιο διαδεδομένο νόμιμο 

ναρκωτικό, σε μεγάλες ποσότητες αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου, που σχετίζεται 

με διάφορες παθολογικές καταστάσεις (σωματικές και ψυχικές) και με σοβαρά 

κοινωνικά προβλήματα. Η νομιμότητα βέβαια του οινοπνεύματος δεν είναι δεδομένη 

(BeStrong.org.gr). 

 

Η απαγόρευση του ποτού στην Αμερική τη δεκαετία του 1920, ή η απαγόρευση που 

ισχύει για τους περισσότερους μουσουλμάνους, καθιστούν τη κατανάλωση του 

οινοπνεύματος αρκετά αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ορισμένες κυβερνήσεις θεωρούν το 

οινόπνευμα ως σημαντική απειλή για τη δημόσια τάξη και ηθική, ενώ άλλες πιστεύουν 

ότι το αλκοόλ αποτελεί απλά μια αβλαβή πηγή απόλαυσης. Στο συμπόσιο του Πλάτωνα 

περιγράφονται οι διαδικασίες της σωστής οινοποσίας, αλλά δεν απουσιάζουν και οι 

αναφορές στις δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να έχει η κατανάλωση αλκοόλ, όπως για 

παράδειγμα πονοκεφάλους. Οι Σκύθες, οι Θράκες, οι Κέλτες και άλλοι λαοί έπιναν 

μπύρα από εκείνα τα χρόνια. Οι λαοί της Βόρειας Ευρώπης έμαθαν τη τέχνη της 

ζυθοποιίας από τον ρωμαϊκό λαό  (BeStrong.org.gr). 

 

Κατά τον μεσαίωνα ιδρύθηκαν πολλές βιοτεχνίες μπύρας στην Ευρώπη και πιο 

συγκεκριμένα στη Γερμανία, που εξελίχθηκαν με το πέρασμα των χρόνων σε τεράστιες 

βιομηχανίες. Στην Ελλάδα το πρώτο βιοτεχνικό εργοστάσιο μπύρας ιδρύθηκε το 1864 
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στην Αθήνα από τον Ι. Φίξ. Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλα εργοστάσια 

(BeStrong.org.gr). 

 

Στη σημερινή εποχή το αλκοολούχο ποτό καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ζωής 

πολλών λαών, όπως και του ελληνικού. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει 

ιδιαίτερη άνοδο παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Η 

ζήτηση ενός ποτού επηρεάζεται από το εισόδημα του κάθε καταναλωτή, καθώς η 

κατανάλωση των ποτών συνδέεται κατά κύριο λόγο με την εξωτερική διασκέδαση. 

Ακόμη η ζήτηση μπορεί να επηρεάζεται είτε θετικά είτε αρνητικά από τη φορολογία, 

όπως και από τις προτιμήσεις που διαμορφώνουν οι καταναλωτές, οι οποίες σταδιακά 

μπορεί να αλλάζουν λόγω της εμφάνισης νέων προϊόντων στην αγορά. Επιπρόσθετα 

ένας σημαντικός παράγοντας μπορεί να είναι η εποχικότητα των ποτών, καθώς κάποια 

ποτά μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση τους καλοκαιρινούς μήνες (ούζο και 

βότκα), ενώ κάποια άλλα τους χειμερινούς μήνες (ουίσκι και λικέρ) (Τουμπέκη, 2009). 

 

Οι καταναλωτικές τάσεις των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα συνδέονται με την 

ανάγκη για πολυτέλεια ορισμένων καταναλωτών, όπως για παράδειγμα ακριβά 

αυτοκίνητα, ρούχα ή τηλέφωνα που έχουν σαν αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση μόνο 

και μόνο για να ανέλθει το άτομο στη κοινωνική βαθμίδα. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η τάση για κατανάλωση καλύτερης ποιότητας ουίσκι (Dimple, 

Chivas).  Παρόλο που το αλκοόλ από παλαιότερα είχε καθιερωθεί ως συνοδευτικό στο 

φαγητό, τώρα η τάση για τη κατανάλωση του αλκοόλ έχει αυξηθεί ιδιαίτερα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού (Τουμπέκη, 2009). 

 

Κάθε ποτό έχει τη δική του καταγωγή, ιστορία και εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά ποτά που 

«σφράγισαν» με τη παρουσία τους ολόκληρες δεκαετίες. Σταδιακά η ποτοποιία 

μετατράπηκε ουσιαστικά σε μια πραγματική επιστήμη.  
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1.4  Περιγραφή των προϊόντων και του κλάδου των αλκοολούχων ποτών  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνει τα ποτά, τα οποία παράγονται στη 

χώρα, καθώς και εκείνα, τα οποία εισάγονται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η εγχώρια παραγωγή περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το ούζο, το μπράντυ, το 

τσίπουρο και το λικέρ. Ωστόσο η αγορά εφοδιάζεται σχεδόν αποκλειστικά από 

εισαγόμενα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, τα ποτά εντάσσονται στην ευρύτερη 

κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών, στην οποία περιλαμβάνονται όλα εκείνα, τα 

οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, όπως για παράδειγμα, το κρασί, η μπύρα και τα 

τοπικά αποστάγματα.  Γενικά τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται σε πέντε ειδικές 

κατηγορίες (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών «www.efranein.gr»):   

 

 Τα αλκοολούχα ποτά από αποστάγματα 

 Τα αλκοολούχα ποτά με αποστάγματα 

 Τα ηδύποτα ή λικέρ 

 Τα λοιπά αλκοολούχα ποτά 

 Τα ειδικά αλκοολούχα ποτά  

 

Η πρώτη κατηγορία (αλκοολούχα ποτά από αποστάγματα), είναι εκείνα τα ποτά, τα 

οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, με βαθμό απόσταξης μικρότερο 

του 96%. Τέτοια μπορεί να είναι το ουίσκι, κάποια άλλα προϊόντα απόσταξης σιτηρών, 

όπως το μπράντυ και εκείνα, τα οποία προέρχονται από την απόσταξη φρούτων, όπως 

για παράδειγμα το τσίπουρο και η τσικουδιά. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται με 

ουδέτερο αλκοόλ μπορεί να είναι τα απεριτίφ και διάφορα άλλα παρασκευάσματα, όπως 

το τζίν και η βότκα. Μπορεί να τονιστεί ότι το ουδέτερο αλκοόλ χρησιμοποιείται και ως 

βασικό υλικό από τις φαρμακοβιομηχανίες και από τις βιομηχανίες καλλυντικών 

(Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»).  

 

Με βάση το νόμο οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή των 

ποτών είναι η αιθυλική αλκοόλη, το απόσταγμα οίνου, το απόσταγμα από σταφίδα, το 

αμπέλι, το νερό, η ζάχαρη, οι γλυκαντικές ύλες, οι χυμοί φρούτων, οι χρωστικές ουσίες 

καθώς και τα αιθέρια έλαια και οι αρωματικές ύλες. Η φράση «πόσο δυνατό είναι ένα 

http://www.efranein.gr/
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ποτό» αναφέρεται στη ποσότητα της αιθανόλης που περιέχει. Η «δύναμη» ενός ποτού 

αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του δηλαδή του μπουκαλιού. Δηλαδή είναι 

ο αριθμός που αναγράφεται στην ετικέτα ως Alcohol % ή % vol. Αξίζει  να αναφερθεί 

ότι το κρασί έχει 10 % – 12 % vol, το ουίσκι, η βότκα, η τεκίλα και το τζίν έχουν από 

37% - 40% vol (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών «www.efranein.gr»). 

 

Ο κλάδος των αλκολούχων ποτών περιλαμβάνει κάποιες ομάδες επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν και διακρίνονται ανάλογα με τα προϊόντα που κατέχουν. 

Οι ομάδες αυτές αναφέρονται παρακάτω (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

 Οι εγχώριοι παραγωγοί  

 Οι αντπρόσωποι οίκων παραγωγής αλκοολούχων ποτών 

 Οι χονδρέμποροι 

 Οι λιανέμποροι (π.χ. κάβες) 

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των ξενοδοχείων και των 

εστιατορίων (π.χ. εστιατόρια, bar, clubs), που παρέχουν ποτά για κατανάλωση 

επιτόπου.  

 

Ο κλάδος διακρίνεται και σε τρία βασικά επίπεδα. Το πρώτο είναι οι εισαγωγές των 

ποτών από το εξωτερικό, το δεύτερο επίπεδο είναι το χονδρικό εμπόριο και το τρίτο 

είναι τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, που παρέχουν τα ποτά στους καταναλωτές 

είτε για οικιακή, είτε για επιτόπια κατανάλωση, όπως για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ, 

οι κάβες, οι ταβερνές, τα εστιατόρια κια οι καφετέριες. Τα τρία επίπεδα του κλάδου 

παρουσιάζονται και σχηματικά παρακάτω (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

 

http://www.efranein.gr/
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Σχήμα 1: Τα τρία επίπεδα του κλάδου των αλκοολούχων ποτών 

 

Κάθε καταναλωτής προτιμάει να καταναλώνει διάφορα ποτά, τα οποία περιλαμβάνονται 

στις παραπάνω κατηγορίες ανάλογα με τις προτιμήσεις του, καθώς και με τις 

περιστάσεις που επικρατούν κάθε φορά. Δηλαδή, κάποιο άτομο όταν παρευρεθεί σε ένα 

τραπέζι για φαγητό, θα προτιμήσει κατά πάσα πιθανότητα να συνοδεύσει το φαγητό του 

με μια μπύρα, ένα ποτήρι κρασί ή ούζο. Αντίθετα όταν βγει έξω για διασκέδαση θα 

επιλέξει ένα αλκοολούχο ποτό, όπως για παράδειγμα ουίσκι, βότκα, τζίν και άλλα 

πολλά. Έτσι λοιπόν η ζήτηση του κάθε ποτού εξαρτάται τόσο από τους ίδιους τους 

καταναλωτές όσο και από το πώς οι επιχειρήσεις προωθούν τα προϊόντα τους 

προκειμένου να γίνονται ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό.   

 

1.5  Η αλυσίδα αξίας του κλάδου των αλκοολούχων ποτών  

 

Αλυσίδα αξίας σύμφωνα με τον Michael Porter είναι ένα σύστημα από ανεξάρτητες 

επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες συνδέονται με συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις αυτές 

υπάρχουν όταν το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας επηρεάζει το κόστος ή την 

αποδοτικότητα μιας άλλη δραστηριότητας, έτσι ώστε να παράγεται μια σημαντική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας. Η αλυσίδα αξίας, δηλαδή, 

αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες δραστηριότητες της, ούτως ώστε να 

εξετάζει τη πορεία του κόστους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και τις 

υπάρχουσες ή δυνητικές πηγές διαφοροποίησης της (Porter, 1985). 

 

Πιο συγκεκριμένα η αλυσίδα αξίας του κλάδου των αλκοολούχων ποτών αναφέρεται σε 

κάποια επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνονται οι εταιρείες που εισάγουν τα 

αλκοολούχα ποτά από το εξωτερικό, καθώς και οι εταιρείες που παράγουν τα τοπικά 

Εισαγωγές ποτών 
από το εξωτερικό 

Χονδρικό εμπόριο 
Καταστήματα 

λιανικού εμπορίου 
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αποστάγματα (λικέρ και κονιάκ). Επικρατούν ακόμα και μεγάλες θυγατρικές 

πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες εισάγουν αλλά και παράγουν ποτά με ισχυρά 

εμπορικά σήματα, τα οποία γίνονται ιδιαίτερα γνωστά στο καταναλωτικό κοινό μέσω 

της διαφήμισης και των προωθητικών ενεργειών (Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

Το χονδρικό εμπόριο και τα καταστήματα Cash & Carry αποτελούν σημαντικό τμήμα 

για την αλυσίδα εφοδιασμού των αλκοολούχων ποτών, καθώς προμηθεύουν μεγάλο 

μέρος της αγοράς του λιανικού εμπορίου και των επιχειρήσεων επιτόπιας κατανάλωσης. 

Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες που εισάγουν προϊόντα διακινούν το 55% αυτών μέσω των 

χονδρεμπόρων, ενώ πωλούν σχεδόν το 15% σε καταστήματα Cash & Carry. Το 30% 

που απομένει διατίθεται σε μεγάλα λιανικά καταστήματα ή σε παραδοσιακά 

καταστήματα λιανικής, όπως παραδείγματος χάρη τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα 

(Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

  

Η αγορά των αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνει τα εξής τμήματα (Ίδρυμα Οικονομικών 

και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»):  

  

 Την αγορά off trade: είναι η αγορά, στην οποία τα αλκοολούχα ποτά 

προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. Περιλαμβάνει τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι 

μάρκετ και τα περίπτερα. Η αγορά off trade απορροφά το 35% των πωλήσεων 

των αλκοολούχων ποτών. 

 Την αγορά on trade: είναι η αγορά, στην οποία η κατανάλωση των ποτών 

γίνεται επιτόπου, δηλαδή την ώρα που αγοράζεται αμέσως καταναλώνεται. 

Περιλαμβάνει τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, τις ταβέρνες και 

άλλα. Η αγορά on trade απορροφά το 65% της επιτόπιας κατανάλωσης. 

 

Η απεικόνιση της αλυσίδας αξίας για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με 

την έρευνα της ΙΟΒΕ για το έτος 2013, ακολουθεί στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 



[28] 
 

 

 

 

 

φφρ 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Αλυσίδα αξίας κλάδου αλκοολούχων ποτών 

 

1.6  Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του κλάδου  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται κάποια βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του κλάδου 

των αλκοολούχων ποτών, τα οποία προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. Αν και τα τελευταία διαθέσιμα  επίσημα στοιχεία 

αφορούν στο 2006, κάτι το οποίο τα καθιστά ανεπίκαιρα, λόγω της οικονομικής κρίσης 

που ενδέχεται να έχει μεταβάλλει τα δεδομένα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο μεγάλος 

αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα του λιανικού εμπορίου, 

καθώς και σε αυτές που έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την επιτόπια κατανάλωση. 

Συνεπώς, ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εισαγωγή ή την 

παραγωγή των αλκοολούχων ποτών είναι πολύ μικρότερος. Το μέγεθος κάθε τμήματος 

της αλυσίδας αξίας του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα παρουσιάζεται 

στο παρακάτω πίνακα (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»).  

  

Εισαγωγείς/Χονδρέμποροι 

Αλκοολούχων Ποτών 

Χονδρικό 

εμπόριο 55% 

Cash & Carry’s 

15% 

Λιανικό 

εμπόριο 30% 

Κανάλια 

διανομής 
On trade 

63% 

Κάβες 13% 
Μεγάλα 

καταστήματα 

15% 

Μικρά 

καταστήματα 9% 

Μπαρ, καφέ, εστιατόρια 
Οικιακή Κατανάλωση 
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Πίνακας 1: Βασικά μεγέθη εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων, Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ (εισαγωγείς/αντιπρόσωποι) 

1 
Περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο. Ο αριθμός 

των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι είναι 110. 

2 
Οι εισαγωγείς/αντιπρόσωποι περιλαμβάνονται στο κλάδο του χονδρικού εμπορίου. 

3 
Ως μη ειδικευμένα καταστήματα θεωρούνται τα περίπτερα και τα παντοπωλεία. 

Οι εξελίξεις στην αγορά των ποτών, μπορούν να επηρεάσουν όλους τους κλάδους που 

βρίσκονται στο τελικό ή ενδιάμεσο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μέγεθος της 

επίδρασης αυτής, εξαρτάται από το πόσο το μέγεθος των πωλήσεων που σημειώνουν τα 

ποτά στην αγορά, επηρεάζει τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εισαγωγής/παραγωγής των ποτών.  

 

Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις αλκοολούχων ποτών διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην 

εγχώρια αγορά όσον αφορά τις πωλήσεις. Η απασχόληση των εισαγωγικών εταιριών 

προσέγγισε τα 700 άτομα, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ανήλθε στα 466 εκατομμύρια 

ευρώ, με τα 4,7 εκατομμύρια να προέρχονται από εταιρικούς φόρους. Οι εργοδοτικές 

εισφορές και οι φόροι του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ανήλθαν περίπου στα 5 

εκατομμύρια ευρώ.  

 

Κλάδος Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 

(σε εκατ. €) 

Παραγωγή αλκοολούχων 

ποτών 

250 127 

Παραγωγή αλκοόλης 19 32 

Χονδρικό εμπόριο 
1 

2.440 2.146 

Εισαγωγείς/Αντιπρόσωποι
 2 

5 479,3 

Λιανικό εμπόριο μη 

ειδικευμένων 

καταστημάτων
3 

28.216 13.971 

Λιανικό εμπόριο 

ειδικευμένων καταστημάτων 

31.332 4.709 

Ξενοδοχεία 7.650 3.458 

Εστιατόρια 43.428 3.939 

Μπαρ 23.377 1.438 

Καντίνες και τροφοδοσία με 

τρόφιμα 

5.139 385 
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Το πιο σημαντικό κομμάτι που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι η συνεισφορά του 

κλάδου σε όρους φορολογικών εσόδων, καθώς με τη πώληση των ποτών εισπράττεται 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ). Τα βασικά οικονομικά μεγέθη των εισαγωγικών 

εταιρειών συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη εισαγωγικών εταιρειών 

Οικονομικά μεγέθη 2010 

Απασχόληση 700 άτομα 

Κύκλος εργασιών 466 εκ. € 

Εταιρικοί φόροι 4,7 εκ. € 

Έσοδα από ΕΦΚΟΠ 322 εκ. € 

Έσοδα από Φ.Π.Α. * 142 εκ. € 

Εργοδοτικές εισφορές 2,8 εκ. € 

Φόροι εισοδήματος 2 εκ. € 

Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 

*Δε περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. στις αγορές off trade και on trade 

 

1.7  Θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία 

 

1.7.1 Ευρωπαϊκό πλαίσιο   

 

Η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ ορίζει τις κατηγορίες αλκοόλ και αλκοολούχων ποτών οι οποίες 

υπόκεινται σε επιβολή ειδικού φόρου, καθώς και τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται 

ο ειδικός φόρος. Οι κατηγορίες που ορίζει η Οδηγία είναι η μπύρα, το κρασί, άλλα ποτά 

που υπόκεινται σε ζύμωση, η αιθυλική αλκοόλη (για χρήση στην ποτοποιία) και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα 

επιβολής μειωμένου ειδικού φόρου σε μικρές ζυθοποιίες και αποστακτήρια, σε 

συγκεκριμένα ποτά και σε γεωγραφικές περιοχές. Περαιτέρω, η Οδηγία 92/84/ΕΟΚ 

προσδιόρισε τους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου που εφαρμόζονται στην 

αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά, στη μπύρα και στο κρασί. Η τήρηση των ελάχιστων 

συντελεστών δίνει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του 
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τελικού ύψους του φόρου (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»). 

 

1.7.2 Ελληνικό πλαίσιο  

 

Στην Ελλάδα οι επιμέρους κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών έχουν διαφορετική 

φορολογική αντιμετώπιση. Ο υψηλότερος συντελεστής ΕΦΚΟΠ, ο οποίος υπολογίζεται 

επί 100 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης του προϊόντος, εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά 

(ουίσκι, βότκα, τζιν κ.α.). Στα τοπικά αποστάγματα ο ΕΦΚΟΠ υπολογίζεται στο ήμισυ 

του φόρου των αλκοολούχων ποτών, ενώ το τσίπουρο και η τσικουδιά διημέρων (για 

προσωπική χρήση ή για περιορισμένη εμπορική εκμετάλλευση) φορολογούνται με 

εφάπαξ κατ’ αποκοπή φόρο ύψους 0,59 ανά κιλό τελικού προϊόντος ή 1,4 ευρώ ανά 

λίτρο αιθυλικής αλκοόλης. Η μπύρα φορολογείται με διαφορετικό τρόπο, σε 

χαμηλότερο επίπεδο έναντι των δύο πρώτων κατηγοριών, ενώ ο φόρος στο κρασί είναι 

μηδενικός. Το φορολογικό καθεστώς των οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα ήταν 

σταθερό μέχρι το 2009, με περιοδικές αναπροσαρμογές, προκειμένου να 

ενσωματώνονται οι μεταβολές στο γενικό επίπεδο των τιμών και να τονώνονται τα 

δημόσια έσοδα. Η τελευταία αύξηση στο ΕΦΚ των αλκοολούχων ποτών, πριν τις 

διαδοχικές αυξήσεις από το 2009, είχε πραγματοποιηθεί το 2005, με αύξηση κατά 20%, 

ενώ δεν είχε αυξηθεί ο ΕΦΚ στη μπύρα  (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, 2013 «iobe.gr»).  

 

O τομέας της αιθυλικής αλκοόλης (ουδέτερης, ακατέργαστης) και των αλκοολούχων εν 

γένει ποτών διέπεται από εκτενή ειδική (κάθετη) νομοθεσία, (Καν. ΕΚ 670/2003 και 

2336/2003) για τα ειδικά μέτρα στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης, (Καν. ΕΚ 

110/2008) για τα αλκοολούχα ποτά, (Καν. ΕΚ 2870/2000) για τις μεθόδους ανάλυσης 

των αποσταγμάτων και εν γένει των αλκοολούχων ποτών, (Οδηγίες 92/12/ΕΟΚ και 

2008/118/ΕΚ, 92/83/ΕΟΚ ως και 92/84/ΕΟΚ). Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν 

ρυθμίσεις και διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται, αφενός μεν η εφαρμογή και o 

έλεγχος της τήρησης της προαναφερθείσας ειδικής στον τομέα των αλκοολούχων 

προϊόντων ενωσιακής νομοθεσίας, η οποία, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει τις 

κατηγορίες των προϊόντων, τις ποιοτικές προδιαγραφές αυτών, τους όρους παραγωγής, 

τους όρους διάθεσης (χαρακτηρισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση) (Καν. ΕΚ 

178/2002), (Καν. ΕΚ 882/2004), (Καν. ΕΚ 852/2005). 
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Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 2 και 10) του Ν.2969/2001, ο εν γένει 

έλεγχος της παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης της αιθυλικής αλκοόλης, των 

αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών και γενικά των αλκοολούχων προϊόντων αποτελεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και 

συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου, της 

Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ) και 

της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες των οποίων ασκούν στις οικείες μονάδες παραγωγής και μεταποίησης 

συστηματικό έλεγχο και διαρκή εποπτεία (Φωτιάδης, 2003, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

της Ελληνικής Δημοκρατίας «www. E-forologia.gr»). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή  

 

Στο κλάδο δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες διαφέρουν 

σε αρκετά σημεία, όπως στο μέγεθος, στο τρόπο παραγωγής, καθώς και ως προς τη 

διάρθρωση του δικτύου διανομής τους. Ουσιαστικά ο κλάδος περιλαμβάνει 233 

επιχειρήσεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι μικρότερου μεγέθους. Βέβαια 

υπάρχουν και κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εισαγωγή των 

αλκοολούχων ποτών και υπάγονται σε πολυεθνικούς ομίλους. Οι εταιρίες αυτές έχουν 

ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά και διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα διανομής. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Η ζήτηση των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα παρόλο που τα τελευταία χρόνια 

σημειώνει μια σημαντική πτώση, δε παύει να αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς 

και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται και από τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των επιχειρήσεων 

για την είσοδο ολοένα και περισσότερων προϊόντων.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

ζήτηση των αλκοολούχων ποτών, μια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών καθώς 

και μια αναφορά στα δίκτυα διανομής. Η διανομή των προϊόντων στην αγορά 

πραγματοποιείται είτε απευθείας από τις επιχειρήσεις του κλάδου είτε μέσω 

χονδρεμπόρων ή αντιπροσώπων. 
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2.2  Παράγοντες ζήτησης αλκοολούχων ποτών 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των αλκοολούχων ποτών είναι ποικίλοι και 

καθορίζουν τη πορεία των ποτών στην αγορά. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

αναφέρονται αναλυτικά στο παρών κεφάλαιο. 

 

Η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, στην οποία υποβάλλονται τα αλκοολούχα ποτά 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση τους, καθώς επιδρά στη διαμόρφωση της 

τελικής τιμής τους. Τα αλκοολούχα ποτά επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.), ο οποίος είναι συγκριτικά υψηλότερος σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά ποτά. 

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να 

βρίσκεται πάνω από ένα ελάχιστο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και ελέγχεται τακτικά από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 

παράγοντες (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Το εισόδημα των καταναλωτών, καθώς και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 

χώρα αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των 

αλκοολούχων ποτών. Όταν υπάρχει περίοδος οικονομικής ύφεσης της χώρας, επιδρά 

αρνητικά στη κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών, καθώς τα άτομα περιορίζουν την 

εξωτερική τους διασκέδαση. Η τιμή πώλησης σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα 

των καταναλωτών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης της ζήτησης των 

ποτών, τα οποία δεν αποτελούν αγαθά πρώτης ανάγκης για τους καταναλωτές, επομένως 

η ζήτησή τους χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα (Γκιάστας, 2008).  

 

Η υποκατάσταση των αλκοολούχων ποτών από άλλα ποτά χαμηλότερης περιεκτικότητας 

σε αιθυλική αλκοόλη, καθώς και η ανακατανομή της ζήτησης μεταξύ των διάφορων 

αλκοολούχων ποτών, εξαρτάται από τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των καταναλωτών 

και από την εμφάνιση νέων προϊόντων στην αγορά (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Η εποχικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

ζήτηση των αλκοολούχων ποτών. Πιο συγκεκριμένα το ουίσκι, το μπράντυ, το λικέρ και 

το κρασί είναι ποτά που καταναλώνονται περισσότερο το χειμώνα, ενώ το ούζο, η μπύρα 

και η βότκα εμφανίζουν υψηλότερη κατανάλωση τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια 
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υψηλότερη ζήτηση στα ποτά παρατηρείται και κατά τη περίοδο των εορτών 

(Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά) (Γκιάστας, 2008). 

 

Η διαφήμιση κατευθύνει ως ένα βαθμό τη ζήτηση σε «επώνυμα» προϊόντα και εμπορικά 

σήματα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, δαπανούν τεράστια ποσά για τις 

διαφημίσεις των ποτών, κυρίως στη τηλεόραση και στα περιοδικά, έχοντας ως βασικό 

τους στόχο να επηρεάσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών (Γκιάστας, 2008). Για 

παράδειγμα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προβαίνει σε μεγάλη διαφήμιση της σειράς 

προϊόντων της μπύρας Amstel, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επηρεάζονται και να 

προτιμούν το εν λόγω προϊόν τόσο στην εξωτερική τους διασκέδαση, όσο και για τη 

κατανάλωση στην οικεία τους. 

 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν 

θετικά ή αρνητικά στη κατανάλωση των ποτών. Το κράτος έχει λάβει κάποια μέτρα, τα 

οποία περιορίζουν τη κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς οχημάτων, με σκοπό το 

περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το συνεχή 

έλεγχο των οδηγών επιδρά στη ζήτηση των αλκοολούχων ποτών.  

 

Το μέγεθος και η διάρθρωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα του πληθυσμού που βρίσκεται 

σε ηλικία κατάλληλη για κατανάλωση αλκοόλ, είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

επηρεάζει τη ζήτηση των ποτών, κυρίως εκείνων που είναι υψηλής περιεκτικότητας σε 

αιθυλική αλκοόλη. Η κατανάλωση ωστόσο των αλκοολούχων ποτών έχει άμεση σχέση 

και με την ηλικία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ 

παρατηρείται ότι: το 42,2% του πληθυσμού της χώρας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20 

εώς 49 ετών και το 23,3% στην ομάδα 50 εώς 69 ετών. Το 14,5 % περίπου είναι κάτω 

από 15 ετών και το ποσοστό της τάξης του 15% είναι ηλικίας άνω των 70 ετών. Ο 

μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών διαφαίνεται στο παρακάτω πίνακα 

(ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 
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Πίνακας 3: Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (Έρευνα ICAP, Σεπτέμβριος 2013) 

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση, ιδιαίτερα σε χώρες τουριστικές όπως 

η Ελλάδα, είναι και το επίπεδο της τουριστικής κίνησης. Από τα σχετικά στοιχεία 

προκύπτει σημαντική υποχώρηση των τουριστικών αφίξεων το 2012, η οποία 

ανατρέπεται το 2013, καθώς σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις ο αριθμός των αφίξεων 

θα φθάσει τα 17 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Ακόμα η τουριστική κίνηση 

παρουσιάζει έντονη εποχικότητα (56% των αφίξεων γίνεται τη περίοδο του Ιουλίου εώς 

Σεπτεμβρίου. Οι αφίξεις των μη κατοίκων από το εξωτερικό τη περίοδο 2007 – 2012 

διαφαίνεται στο παρακάτω πίνακα (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Πίνακας 4: Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2007 – 2012) 

Έτος Αφίξεις Ρυθμός Μεταβολής 

2007 16.165.283 -6,5% 

2008 15.938.806 -1,4% 

2009 14.914.534 -6,4% 

2010 15.007.490 0,6% 

2011 16.427.247 9,5% 

2012 15.517.622 -5,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (Έρευνα ICAP, Σεπτέμβριος 2013) 

 

Ηλικιακή ομάδα Σύνολο 

0-14 1.569.089 

15-19 553.225 

20-29 1.350.773 

30-39 1.635.129 

40-49 1.580.906 

50-59 1.391.713 

60-69 1.133.921 

70-79 1.017.163 

80 και άνω 583.278 

Σύνολο 10.815.197 
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2.3 Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 

 

Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών είναι μια στατιστική έρευνα με την οποία 

συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών για τη 

σύνθεση τους, την απασχόληση των μελών τους, τις συνθήκες στέγασης, καθώς και για 

τα εισοδήματα τους (el.wikipedia.org). 

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

δειγματοληπτικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, του έτους 2012. Η έρευνα 

διενεργήθηκε σε δείγμα ιδιωτικών νοικοκυριών όλων των περιοχών της χώρας. 

 

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για το 2013, ανήλθε στα 1.509,39 ευρώ, 

καταγράφοντας μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με το 2012. Όσον αφορά τα 

οινοπνευματώδη ποτά, η ποσοστιαία κατανομή των μηνιαίων δαπανών για αγορές και 

υπηρεσίες κυμαίνεται στο 4,2% σε σχέση με το 3,8% που ήταν το 2012 (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2014). 

 

Η ποσοστιαία μεταβολή των μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αγαθά και 

υπηρεσίες, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές, παρουσιάζεται ως εξής: η μεγαλύτερη 

μείωση για το 2013 σημειώνεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης (-46,3%), ενώ τη 

μικρότερη μείωση καταγράφουν τα οινοπνευματώδη ποτά με ποσοστό (-8,5%). Πιο 

συγκεκριμένα ο κλάδος των οινοπνευματωδών ποτών το 2013 η αξία του ήταν 62,80 με 

κατανομή 4,2% ενώ το 2012 ήταν 62,71% με κατανομή 3,8%. Το σύνολο της μεταβολής 

της αξίας το 2012 και το 2013 σημειώνεται στο 0,1% και η διαφορά στη ποσοστιαία 

κατανομή είναι στο 0,3%. Όσον αφορά τη μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των 

νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες η κατανομή έχει ως εξής: τα οινοπνευματώδη ποτά 

στον φτωχό πληθυσμό σημειώνουν αξία 11,61 με ποσοστό 3,4% ενώ στο μη φτωχό 

πληθυσμό η αξία σημειώνεται 42,04 με ποσοστό 4,1%. Η διαφορά αυτών των δυο 

σημειώνεται στο 27,6%. Ο συντελεστής μεταβλητότητας στο κλάδο των 

οινοπνευματωδών ποτών κυμαίνεται στο 3,4% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014). 
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2.4  Δίκτυα διανομής  

 

Ο ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό την οργάνωση των δικτύων διανομής των επιχειρήσεων. Η κάλυψη της 

εγχώριας αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να διευρύνουν συνεχώς τα δίκτυα 

διανομής τους. Η δομή και το μέγεθος των εταιρειών, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στο τρόπο διακίνησης των προϊόντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τα δικά τους δίκτυα 

διανομής, προμηθεύοντας μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τα κυριότερα 

σημεία πώλησης της «κρύας» αγοράς, ενώ τα υπόλοιπα σημεία εξυπηρετούνται από τους 

χονδρέμπορους (Γκιάστας, 2008). 

 

Οι χονδρέμποροι κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αλκοολούχων ποτών, που αφορά 

τη «κρύα» αγορά, κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια το δίκτυο που σημειώνει τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι τα σούπερ μάρκετ, καθώς παρέχουν μεγάλη ποικιλία των 

προϊόντων και διάφορες προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Αυτό σε συνδυασμό με 

τη τάση που επικρατεί για αύξηση της κατ’οίκον κατανάλωσης έχουν ως αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερου μέρους της συνολικής αγοράς στα σούπερ μάρκετ 

(Γκιάστας, 2008). 

 

Ένα σημαντικό μέσο προώθησης των ποτών για τις εταιρείες του κλάδου είναι οι 

διάφορες παροχές (πιστώσεις και εκπτώσεις) αυτών προς το λιανεμπόριο. Οι εκπτώσεις 

αυτές μπορεί να είναι μεταξύ του 10% εώς 20%, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με το τρόπο πληρωμής, το μέγεθος της παραγγελίας, καθώς και με το είδος της 

συμφωνίας των δύο μερών. Οι παροχές μπορεί να είναι και σε είδος, ανάλογα με το 

μέγεθος της παραγγελίας. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν σαν σκοπό τη καλύτερη 

τοποθέτηση των προϊόντων των εταιρειών του κλάδου στα διάφορα σημεία πώλησης 

(Γκιάστας, 2008). 

 

Οι πιστώσεις κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 90 εώς 180 ημερών, αλλά μπορεί να 

διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη συμφωνία των δύο μερών και την περίοδο ζήτησης. Σε 

περιόδους χαμηλής ζήτησης, παρέχονται υψηλότερες πιστώσεις που μπορεί να ξεπερνούν 

και τις 180 ημέρες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εκπτώσεις συνεχώς αυξάνονται με 

αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα 

των εταιρειών (Γκιάστας, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  

 

3.1  Εισαγωγή  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών όντας ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους 

στην Ελλάδα προσφέρει μια πληθώρα προϊόντων στους καταναλωτές που είναι 

διατεθειμένοι να αγοράσουν ποτά είτε για ατομική τους χρήση είτε για διασκέδαση. Η 

διαμόρφωση του κλάδου γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν, να διανέμουν τα προϊόντα τους και να καλύπτουν όλες τις 

ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.  

 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στο κλάδο κάποιες από τις οποίες παράγουν ελληνικά 

ποτά όπως για παράδειγμα, το ούζο και το λικέρ και κάποιες άλλες οι οποίες εισάγουν 

προϊόντα όπως, το ουίσκι και η βότκα. Η συνύπαρξη πολλών επιχειρήσεων στο 

συγκεκριμένο κλάδο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς οι 

επιχειρήσεις ολοένα και πληθύνονται. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη δομή και στη διάρθρωση του κλάδου καθώς και 

στις πωλήσεις που σημειώνουν οι εταιρείες αυτές και τα κέρδη τα οποία πετυχαίνουν να 

διαμορφώσουν από τη διανομή των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό.  

 

3.2  Δομή και Διάρθρωση του κλάδου  

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο κλάδο τω αλκοολούχων ποτών 

είναι αρκετά μεγάλος. Η πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρήσεων είναι μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, συνήθως οικογενειακής μορφής, με δραστηριότητες τοπικής 

εμβέλειας. Οι μικρές παραγωγικές μονάδες έχουν κυρίως βιοτεχνικό χαρακτήρα και το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους αφορά το ούζο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες 

μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που εκτός από τη παραγωγή του ούζου, επεκτείνονται 
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και στη παραγωγή του λικέρ και του μπράντυ, ενώ άλλες ασχολούνται και με τη 

παραγωγή του κρασιού (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Ο εισαγωγικός τομέας ελέγχεται από επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, θυγατρικές 

πολυεθνικών εταιρειών, διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων 

διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά, καθώς και τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων 

του κλάδου. Από τα στοιχεία του Μητρώου Ποτοποιών φαίνεται ότι το σύνολο των 

εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 233. Υψηλότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων 

που ασχολούνται με τα αλκοολούχα ποτά διαπιστώνεται στην Αττική (23 συνολικά), την 

Αχαΐα (22), τη Λέσβο (17) και τους νομούς Έβρου, Λάρισας, και Σερρών (από 11 σε 

κάθε νομό)  (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

3.3  Διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων του κλάδου  

 

Η αναθεώρηση του κώδικα αυτοδέσμευσης για την υπεύθυνη διαφήμιση των 

αλκοολούχων ποτών, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον και την ηλεκτρονική διαφήμιση 

φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τη δυναμική των social media. Το European Forum For 

Responsible Drinking, σε συνεργασία με την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών 

(ΕΝΕΑΠ), το Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών 

(ΣΕΑΟΠ) και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) διοργάνωσαν ένα σεμινάριο 

με τίτλο: «Taking responsible advertising 2.0.: A training workshop on rules governing 

alcohol marketing». Στόχος του ήταν η εξοικείωση των στελεχών του κλάδου των 

αλκοολούχων ποτών και της διαφήμισης, αλλά και των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων 

με τον ανανεωμένο κώδικα αυτοδέσμευσης (Κορδεράς, 2013, Marketing Week Online). 

 

Όπως είναι φανερό το διαδίκτυο έχει διεισδύσει στη ζωή των Ελλήνων παρά την 

οικονομική κρίση και αυτό διαφαίνεται από τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη των 

υπολογιστών, των smartphones, των tablets και άλλων ψηφιακών gadgets. Σε όλα τα 

κύρια μέσα η διαφημιστική δαπάνη έχει σημειώσει πτώση που ξεπερνάει το 50%, ενώ η 

ηλεκτρονική διαφήμιση δε σημειώνει τόσο μεγάλη πτώση. Σύμφωνα με έρευνα του IAB 

Hellas (θεσμικού οργάνου του διαδικτύου στη χώρα μας), η διαφημιστική δαπάνη για το 

2012 ανήλθε στα 37 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας μικρή πτώση από τα 40 

εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2011. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 
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διαφημιστική δαπάνη των αλκοολούχων ποτών και του ουίσκι τη περίοδο 2007 εώς 2012 

(Κορδεράς, 2013, Marketing Week Online). 

Πίνακας 5: Διαφημιστική δαπάνη αλκοολούχων ποτών και ουίσκι 2007 - 2012 

Έτος Διαφημιστική 

δαπάνη ουίσκι 

Μεταβολή % Διαφημιστική 

δαπάνη 

αλκοολούχων ποτών 

2007 16.158.494 - 58.420.710 

2008 18.760.016 +16,1 57.590.771 

2009 14.886.956 -20,6 48.189.483 

2010 10.034.302 -32,5 41.154.483 

2011 3.797.711 -62,1 27.875.615 

11μήνο 2012 2.340.657 -5,3 17.763.854 

(11μήνο 2011) (2.472.306)   

 

 

Η εικόνα της διαφημιστικής δαπάνης των αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει μεγάλη 

πτώση από το 2007 εώς το 2011 με ποσοστό – 52,2% σύμφωνα με στοιχεία της Media 

Services. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζει το ουίσκι, με τη μείωση αυτή να φτάνει στο 

-76,4%. Η πτώση δείχνει να μειώνεται τους τελευταίους μήνες, αφού τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η μείωση στο σύνολο των αλκοολούχων ποτών, τη περίοδο 11μήνο 2012 με 

11μήνο 2011 είναι μόλις -26,5%. Παρά την οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη ευθύνη για 

τη μείωση του κλάδου των αλκοολούχων ποτών φέρεται να έχει το κράτος με την 

υπερβολική φορολόγηση που επέβαλλε στα ποτά (Κορδεράς, 2013, Marketing Week 

Online). 

 

3.4  Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου  

 

Οι πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών δε θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν από τις 

γενικότερες αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και από τις μεταβολές 

των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά. Έτσι μετά από 

μια περίοδο σταθερής υποχώρησης της ζήτησης των αλκοολούχων ποτών (2006-2008), 

ακολούθησε η μεγάλη πτώση των πωλήσεων το 2012 αγγίζοντας το ποσοστό του -

43,6%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε τη διετία 2010-2011. Οι πωλήσεις των 
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αλκοολούχων ποτών έφτασαν το 2012 τις 49,7 εκατομμύρια φιάλες από 92,6 

εκατομμύρια φιάλες το 2008 (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»).  

 

Στα αλκοολούχα ποτά και στο ούζο, οι μειώσεις είναι συνεχείς και έντονες μετά το 

2009. Στο ούζο η μείωση κορυφώθηκε το 2012, ενώ στα αλκοολούχα ποτά το 2011. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες ποτών, όπως το τσίπουρο, το κρασί και η μπύρα, 

η κατανάλωση εμφανίζεται σχεδόν ανεπηρέαστη ή και αυξημένη. Το κρασί παρουσίασε 

μια μικρή πτώση το 2010, με ποσοστό -5%, ενώ το τσίπουρο παρουσίασε μείωση κατά -

0,4% το 2012. Τέλος, στη μπύρα εμφανίζονται αλλαγές στη κατανάλωση με μια άνοδο 

το 2011, καθώς και με μια ισόποση μείωση το 2012 (Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»).  

 

Η φορολογική επιβάρυνση έχει συμβάλλει στη διαφορετική εξέλιξη στη κατανάλωση 

των ποτών, καθώς σε ένα περιβάλλον μείωσης του εισοδήματος, οι μεταβολές στις τιμές 

των αλκοολούχων ποτών προκαλούν μεγαλύτερη υποκατάσταση. Παράλληλα, η στροφή 

των καταναλωτών σε μικρότερους χώρους διασκέδασης και η αλλαγή της μορφής 

διασκέδασης σε ταβέρνες, μεζεδοπωλεία ή ακόμα και το σπίτι, σε σχέση με τους 

μεγάλους χώρους (clubs), έχει ενισχύσει αυτή τη τάση, καθώς το είδος των ποτών που 

καταναλώνονται διαφέρει ανάλογα με το χώρο διασκέδασης (Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»).  

 

Πηγή: IWSR, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

         

Διάγραμμα 1: Ρυθμοί μεταβολής όγκου πωλήσεων αλκοολούχων ποτών 
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Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι σωρευτικές μεταβολές, ανά κατηγορία ποτών. Τη 

περίοδο 2011-2012 οι αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές κορυφώθηκαν και 

έτσι παρουσιάστηκε μείωση κατά 45,7% στα αλκοολούχα, ενώ στο ούζο η κατανάλωση 

περιορίστηκε πάνω από το 1/3. Στη μπύρα η υποχώρηση ήταν πιο ήπια, κοντά στο -5%, 

ενώ στο κρασί σχεδόν μηδενική. Τέλος, αύξηση καταγράφηκε στην κατανάλωση του 

τσίπουρου το 2012, κατά 16,7% (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 

2013 «iobe.gr»).  

 

3.5  Κερδοφορία επιχειρήσεων του κλάδου 

 

Ο σημαντικότερος στόχος, στον οποίο αποβλέπει μια επιχείρηση είναι συνήθως η 

μεγιστοποίηση των κερδών της. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη κερδοφορία καθώς, έτσι 

η επιχείρηση παρατηρεί σε ποιο σημείο βρίσκονται οι πωλήσεις των προϊόντων της και 

αν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις όλων των πελατών. Μια αύξηση των κερδών σημαίνει 

ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε άνοδο κάτι που αποδεικνύεται συνήθως και από την 

παράλληλη αύξηση των πωλήσεων. Αντίθετα μια μείωση των κερδών, δείχνει ότι η 

εταιρεία παρουσιάζει μια μικρή ύφεση, που αν δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από την 

εταιρεία, ίσως επέλθει και η ζημία. Έτσι λοιπόν η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα στελέχη της εταιρείας καθώς αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα σημαντική για όλη τη πορεία μιας επιχείρησης (ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η κερδοφορία των παραγωγικών και των εισαγωγικών 

επιχειρήσεων του κλάδου των αλκοολούχων ποτών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το 

μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό % και το περιθώριο κέρδους EBITDA σε ποσοστό 

%. Για τη καλύτερη κατανόηση των παρακάτω διαγραμμάτων αξίζει να γίνει μια 

αναφορά στους όρους ¨μικτό περιθώριο κέρδους¨ και ¨περιθώριο κέρδους EBITDA¨ 

(ICAP, Σεπτέμβριος 2013). 

 

Ο δείκτης μεικτού κέρδους γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι ένας 

σημαντικός αριθμοδείκτης διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων. Δείχνει δηλαδή την λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και 

τη πολιτική των τιμών αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους, 

τόσο καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης, διότι μπορεί να 
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αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της 

διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. 

Ο δείκτης EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization), είναι 

τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν οι τόκοι, οι φόροι και οι αποσβέσεις 

(el.wikipedia.org). Το κέρδος και το κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζονται ως εξής:  

 

Έσοδα – Κόστος πωλήσεων = Μικτό κέρδος 

Μικτό κέρδος – Κόστος λειτουργίας = EBITDA 

EBITDA – Φόρους – Τόκους – Απόσβεση = Λειτουργικό κέρδος 

 

 

3.5.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις 

 

Ο μέσος όρος του μικτού κέρδους, όσο και του περιθωρίου EBITDA, παρουσίασαν 

σχετική βελτίωση τη τελευταία διετία. Ο μέσος όρος του περιθωρίου μικτού κέρδους 

είναι 30,5% και ο μέσος όρος του περιθωρίου κέρδους EBITDA φτάνει το ποσοστό 

του 14,44%. Πιο αναλυτικά οι δυο δείκτες παρουσιάζονται στα παρακάτω 

διαγράμματα (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Περιθώριο Μεικτού Κέρδους (%) 
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Με βάση το διάγραμμα 2 παρατηρείται ότι το περιθώριο μεικτού κέρδους για τη 

πενταετία 2008 – 2012 σημειώνεται ως εξής: 2008 (26,55%), 2009 (30,84%), 2010 

(29,95%), 2011 (30,51%) και 2012 (32,37%) (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Περιθώριο Κέρδους EBITDA (%) 

 

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το περιθώριο κέρδους EBITDA σε ποσοστό (%). Για 

κάθε χρονικό διάστημα από το 2008 εως το 2012, ο δείκτης αυτός καταγράφεται 

ακολούθως: 2008 (12,39%), 2009 (13,69%), 2010 (13,78%), 2011 (16,32%) και 2012 

(16,05%) (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

3.5.2 Εισαγωγικές επιχειρήσεις 

 

Το περιθώριο μεικτού κέρδους, κατέγραψε απότομη αύξηση το 2012. Ανάλογη ήταν 

και η εξέλιξη για το περιθώριο κερδών EBITDA. Ο μέσος όρος για τη πενταετία 2008 

εως 2012 του περιθωρίου μεικτού κέρδους καταγράφεται στο 27,36% και ο μέσος 

όρος του περιθωρίου κέρδους EBITDA είναι σο 6,48%. Οι δύο δείκτες 

παρουσιάζονται σχηματικά στα παρακάτω διαγράμματα (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 
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Διάγραμμα 4: Περιθώριο Μείκτου Κέρδους (%) 

 

Με βάση το διάγραμμα 4 παρατηρείται ότι το περιθώριο μεικτού κέρδους για τη 

πενταετία 2008 – 2012 σημειώνεται ως εξής: 2008 (26,25%), 2009 (25,54%), 2010 

(27,01%), 2011 (25,94%) και 2012 (32,09%) (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

Διάγραμμα 5: Περιθώριο Κέρδους EBITDA (%) 

 

Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει το περιθώριο κέρδους EBITDA σε ποσοστό (%). Για 

κάθε χρονικό διάστημα από το 2008 εως το 2012, ο δείκτης αυτός καταγράφεται 

ακολούθως: 2008 (5,99%), 2009 (6,99%), 2010 (5,78%), 2011 (5,67%) και 2012 

(7,96%) (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

Έτσι λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν παρατηρείται ότι η δομή του κλάδου των 

αλκοολούχων ποτών καθώς και τα κέρδη τα οποία έχει κάθε επιχείρηση του κλάδου 

αποτελούν κάποιους από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και 

δυναμικής του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 

ΠΟΤΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

 

Η εγχώρια αγορά των αλκοολούχων ποτών είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, 

παρά τις μικρές αυξομειώσεις που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν πολλά ποτά που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια 

αγορά της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα το κονιάκ, το ούζο, η βότκα, το τζιν, τα 

αποστάγματα από κρασί και τσίπουρο καθώς και άλλα. 

 

Βέβαια η εγχώρια αγορά απειλείται συνεχώς από τα ανταγωνιστικά προϊόντα που 

εισάγονται στην Ελλάδα. Το ποτό το οποίο ανταγωνίζεται σε μεγάλο βαθμό τα εγχώρια 

προϊόντα είναι το ουίσκι. Είναι ίσως ένα από τα πιο γνωστά ποτά στην Ελλάδα και 

βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η εγχώρια παραγωγή κάποιων ποτών του κλάδου 

όπως του ούζου, του ουίσκι και της βότκας, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, 

δηλαδή τα μερίδια, καθώς και μια αναφορά στο εξωτερικό εμπόριο. 

 

 

4.2  Εγχώρια παραγωγή 

 

Η εγχώρια παραγωγή των αλκοολούχων ποτών είναι κατακερματισμένη. Ο αριθμός των 

ποτοποιών είναι αρκετά μεγάλος, με τους περισσότερους να μην διατηρούν μονάδες 

μικρού μεγέθους. Ένδειξη για τη πορεία της παραγωγής αποτελούν και τα 

καταγεγραμμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ που αφορούν μονάδες απασχόλησης άνω των 

δέκα ατόμων (ICAP Σεπτέμβριος 2013).  
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Οι κυριότερες κατηγορίες ποτών που παράγονται στην Ελλάδα είναι το ούζο και τα λικέρ 

διάφορων τύπων, ενώ μια ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει και η παραγωγή του μπράντυ. 

Η παραγωγή του τσίπουρου διέπεται από ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και δεν 

μπορεί να καταγραφεί συστηματικά. Συνήθως παράγεται τοπικά από πολλούς μικρούς 

ποτοποιούς και ο μεγαλύτερος όγκος του διακινείται σε χύμα μορφή, στις τοπικές αγορές 

καθώς και για αυτό-κατανάλωση (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 Η κατανομή των παραγόμενων αλκοολούχων ποτών με τα μερίδια τα οποία κατέχουν 

στην αγορά το 2011 παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

  

Διάγραμμα 6: Κατανομή παραγόμενων αλκοολούχων ποτών (2011) 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό (47,3%) μεταξύ των 

παραγόμενων αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, κατέχει η παραγωγή του λικέρ και των 

άλλων αποσταγμάτων. Ακολουθεί το ούζο με ποσοστό 29,7%, το κονιάκ με 14,1% και τα 

αποστάγματα από κρασί και τσίπουρο με 6%. Το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνουν η 

βότκα (0,3%) και το τζίν με 0,1% (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

 

 

Αποστάγματα από 
κρασί/τσίπουρο 

Τζιν και τζινέβρα 

Βότκα 

Λικέρ και άλλα 
αποστάγματα 

Ούζο 

Κονιάκ 
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4.2.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ούζου 

 

Το ούζο είναι ένα αλκοολούχο ποτό που παράγεται ευρέως στην Ελλάδα και στην 

Τουρκία, όπου είναι γνωστό ως ρακί. Όσον αφορά το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, η 

μεγάλη οικονομική κρίση που οδήγησε σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

καταναλωτών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές των αλκοολούχων ποτών, 

κυρίως λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης είχε σαν αποτέλεσμα τη συνεχή πτώση 

της ζήτησης του ούζου (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

Η κατανάλωση ούζου κατέγραψε πτώση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,3% την περίοδο 

2005 – 2012 και διαμορφώθηκε σε 1030 χιλ. 9 λίτρα κιβώτια το έτος 2012. Η εξέλιξη 

της εγχώριας αγοράς ούζου για το 12 χρόνια παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα 

(ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

Πίνακας 6: Η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς ούζου (2000 -2012)  

Έτος Ποσότητα  

(σε χιλ. Κιβώτια 9 λίτρων) 

Ρυθμός μεταβολής 

2000 1.700 - 

2001 1.650 -2,9% 

2002 1.630 -1,2% 

2003 1.620 -0,6% 

2004 1.600 -1,2% 

2005 1.620 1,3% 

2006 1.600 -1,2% 

2007 1.590 -0,6% 

2008 1.550 -2,5% 

2009 1.450 -6,5% 

2010 1.280 -11,7% 

2011 1.170 -8,6% 

2012 1.030 -12,0% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς  
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Πίνακας 7: Κυριότερα Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ούζου (2012) 

Εταιρεία Εμπορικά σήματα Μερίδιο 

Ποτοποιία Πλωμαρίου 

Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ 

Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου 

Αρβανίτου 

=15% 

Καλιγιάννης – Κούτσικος 

ΑΒΕ 

Ούζο 12, Ούζο Ναυτάκι, 

Ούζο Καραβάκι, Ούζο 

Σαλονικιό 

9,5% - 10% 

Pernod Richard Hellas ΑΒΕΕ Λέσβος, Μίνι, Φήμη 9% - 10% 

Πιλαβάς Ποτοποία ΑΒΕΕ Pericles, Napoleon, Γνήσιο, 

Πιλαβάς 

=6% 

Τσάνταλης ΑΕ Τσάνταλη, Olympic 5% - 5,5% 

Πηγή: ICAP, εκτιμήσεις αγοράς 

 

Την πρώτη θέση όσον αφορά τα μερίδια αγοράς των εταιρειών που παράγουν το ούζο 

εκτιμάται ότι κατέχει η Ποτοποία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε., ενώ 

ακολουθούν η Καλογιάννης – Κούτσικος ΑΒΕ και η Pernod Richard Hellas ΑΒΕΕ. Η 

κατάταξη αυτή παρουσιάζεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

4.2.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ουίσκι  

 

Το ουίσκι που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά εισαγόμενο προϊόν, 

με κύρια χώρα προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτιμάται ότι το ποσοστό άνω του 

90% αφορά το σκωτσέζικο ουίσκι. Στην ελληνική αγορά υπάρχει πληθώρα 

εμπορικών σημάτων, ωστόσο αυτά που κυριαρχούν στο χώρο, είναι αυτά που 

διακρίνονται για τη μακρόχρονη παρουσία τους και συνδέονται με τα μεγαλύτερα 

ονόματα ξένων οίκων. Η συνολική κατανάλωση ουίσκι κατέγραψε πτώση με μέσο 

ετήσιο ρυθμό της τάξης του 14%, τη περίοδο 2008 εώς 2012 και διαμορφώθηκε το 

2012 σε 1.350 χιλ. 9 λίτρα κιβώτια. Για το 2013 προβλεπόταν νέα μείωση της 

ζήτησης, η οποία θα κυμαινόταν σε ποσοστό του 10% εώς του 13% (ICAP 

Σεπτέμβριος 2013). 
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Πίνακας 8: Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ουίσκι (2000 – 2012)  

Έτος Ποσότητα  

(σε χιλ. κιβώτια 9 λίτρων) 

Ρυθμός μεταβολής 

2000 2.600 - 

2001 2.610 0,4% 

2002 2.660 1,9% 

2003 2.690 1,1% 

2004 2.650 -1,5% 

2005 2.630 -0,8% 

2006 2.625 -0,2% 

2007 2.580 -1,7% 

2008 2.510 -2,7% 

2009 2.490 -0,8% 

2010 1.900 -23,7% 

2011 1.550 -18,4% 

2012 1.350 -12,9% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 

 

 

Πίνακας 9: Διάρθρωση αγοράς ουίσκι κατά κατηγορία 

  Κατηγορία Μερίδιο 2008 Μερίδιο 2010 Μερίδιο 2012 

Premium 20% 19% 17,5% 

Standard 75% 74% 75% 

Χαμηλής τιμής 4% 6% 7% 

Λοιπά 1% 1% 0,5% 

Σύνολο 100% 100% 100% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 
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Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, όπως διαφαίνεται από το παραπάνω πίνακα κατέχει η 

κατηγορία των standard ουίσκι (που καλύπτει τι μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης), με 

ποσοστό 75% τη τριετία 2008 εώς 2012. Η κατηγορία premium ουίσκι, παρουσιάζει 

μικρές διακυμάνσεις στα μερίδια αγοράς, με τελικό ποσοστό το 2012 στο 17,5% 

(ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

Τα κορυφαία μερίδια αγοράς για την κατηγορία του ουίσκι αφορούν τις εταιρείες 

Diageo Hellas Α.Ε., Καρούλιας Β.Σ. ΑΒΕΕΠ και Pernod Richard ΑΒΕΕ. Οι τρεις 

αυτές εταιρείες είναι οι «κυρίαρχοι» στη κατηγορία του ουίσκι, κατέχοντας από 

κοινού μερίδιο αγοράς άνω του 80%. Πιο συγκεκριμένα στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εμπορικών σημάτων ουίσκι 

καθώς και των εταιρειών εισαγωγής ουίσκι για το έτος 2012 (ICAP Σεπτέμβριος 

2013). 

 

Πίνακας 10: Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς κυριότερων εμπορικών σημάτων ουίσκι (2012) 

 

Π
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Με βάση τον πίνακα 10, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά 

κατέχει το εμπορικό σήμα του Johnnie Walker κατέχοντας σχεδόν το 26% του 

μεριδίου στην κατηγορία του ουίσκι, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι είναι υψηλά στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών ίσως λόγω και της μεγάλης ιστορίας που έχει. Στη 

συνέχεια ακολουθεί το εμπορικό σήμα Haig με ποσοστό 13%, που όπως διαφαίνεται 

Εμπορικό σήμα Εισαγωγέας Μερίδιο % 

Johnnie Walker Diageo Hellas Α.Ε. 25% - 26% 

Haig Diageo Hellas Α.Ε. 13% 

Cutty Sark Καρούλιας Β.Σ. ΑΒΕΕΠ 10% 

Famous Crouse Καρούλιας Β.Σ. ΑΒΕΕΠ 8% 

Dewars Bacardi Hellas 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 

5% - 6% 

Grants Family Reserve Αμβύξ Α.Ε. 5% 

Chivas Pernod Richard ΑΒΕΕ 4,5% 

J΄ & B΄ Rare Diageo Hellas Α.Ε. 4% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 
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και από τη μικρή διαφορά (13%) που έχει από το Johnnie Walker, αποδεικνύεται ένας 

σημαντικός ανταγωνιστής. Το μικρότερο μερίδιο αγοράς (4%) κατέχει το εμπορικό 

σήμα J΄ & B΄ Rare. 

 

Πίνακας 11: Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής ουίσκι (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι κυριότερες 

εισαγωγικές εταιρείες ουίσκι του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα η Diageo Hellas Α.Ε. 

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς αγγίζοντας το ποσοστό του 50% ενώ το 

μικρότερο μερίδιο κατέχει το εμπορικό σήμα Αμβύξ Α.Ε. (4%) (ICAP Σεπτέμβριος 

2013). 

 

 

4.2.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βότκας 

 

Η ζήτηση για τη βότκα φαίνεται ότι την περίοδο 2008 εώς 2012 έχει υποχωρήσει με 

μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5% και διαμορφώθηκε σε 480 χιλ. 9 λίτρα κιβώτια το 2012. Το 

ποσοστό του 70% - 75% προέρχεται κατά κύριο λόγο από την κρύα αγορά. Τα 

κυριότερα εμπορικά σήματα βότκας και αντίστοιχα οι εισαγωγικές εταιρείες 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

 

Εμπορικό σήμα Εισαγωγέας 

Diageo Hellas Α.Ε. 50% - 51% 

Καρούλιας Β.Σ. ΑΒΕΕΠ 21% - 22% 

Pernod Richard ΑΒΕΕ 10% 

Bacardi Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 6% 

Αμβύξ Α.Ε. 5% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 
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Πίνακας 12: Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων βότκας (2012) 

Εμπορικό σήμα Εισαγωγέας Μερίδιο % 

Absolut Pernod Richard ΑΒΕΕ 35% - 38% 

Smirnoff Diageo Hellas Α.Ε. 18% - 20% 

Stolichnaya Καρούλιας Β.Σ. ΑΒΕΕΠ 16% - 18% 

Serkova Αμβύξ Α.Ε. 11% - 13%  

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 

 

Πίνακας 13: Εξέλιξη εγχώριας αγοράς βότκας (2000 – 2012) 

Έτος Ποσότητα 

(σε χιλ. κιβώτια 9 λίτρων) 

Ρυθμός μεταβολής 

2000 520 - 

2001 580 -11,5% 

2002 570 -1,7% 

2003 600 5,3% 

2004 590 -1,7% 

2005 585 -5,5% 

2006 620 6,0% 

2007 650 4,8% 

2008 655 0,8% 

2009 640 -2,3% 

2010 600 -6,2% 

2011 510 -15% 

2012 480 -5,9% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 

 

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των εμπορικών σημάτων βότκας 

για το έτος 2012. Το εμπορικό σήμα  Absolut κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην 

αγορά, σχεδόν το 38%. Στη συνέχεια ακολουθούν με μεγάλη διαφορά τα εμπορικά 

σήματα Smirnoff (20%), Stolichnaya (18%) και τέλος το μικρότερο ποσοστό 

παρουσιάζει το εμπορικό σήμα Serkova με μόλις το 13% της αγοράς (ICAP 

Σεπτέμβριος 2013). 
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Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής βότκας για 12 

χρόνια (2000 – 2012). Όπως διαφαίνεται και στο πίνακα το 2000 δε παρουσιάστηκε 

καμμία μεταβολή, κάτι το οποίο άλλαξε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με τη 

μεγαλύτερη μεταβολή να σημειώνεται το 2011 με 15% (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

4.3 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς – Μερίδια αγοράς 

 

Η συνολική κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών κατέγραψε πτώση, με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 11,5% την τελευταία πενταετία και διαμορφώθηκε σε 3.805 χιλ. 9λιτρα κιβώτια το 

2012. Η διάθρωση της κατανάλωσης ανά κατηγορία ποτού παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Πίνακας 14: Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς αλκοολούχων ποτών (2000 – 2012) 

Έτος Ποσότητα 

(σε χιλ. κιβώτια 9 λίτρων) 

Ρυθμός μεταβολής 

2000 6.070 - 

2001 6.205 2,2% 

2002 6.335 2,1% 

2003 6.470 2,1% 

2004 6.370 -1,5% 

2005 6.355 -0,2% 

2006 6.325 -0,5% 

2007 6.280 -0,7% 

2008 6.200 -1,3% 

2009 6.020 -2,9% 

2010 5.085 -15,5% 

2011 4.285 -15,7% 

2012 3.805 -11,2% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 
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Ο πίνακας 14 δείχνει τη εγχώρια αγορά των αλκοολούχων ποτών για τα έτη 2000 εώς 

2012. Η μεγαλύτερη μεταβολή στα μερίδια αγοράς συνολικά του κλάδου των 

αλκοολούχων ποτών σημειώθηκε το 2011 με τη μεταβολή να σημειώνεται στο -15,7% 

και τη διαμόρφωση της ποσότητας στα 4.285 κιβώτια 9λιτρα (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 

 

Πίνακας 15: Διάρθρωση κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών κατά κατηγορία (2008, 2009, 2010) 

Κατηγορία 2008 2010 2012 

Ουίσκι 40,50% 42,30% 35,50% 

Ούζο 25,00% 22,60% 27,10% 

Βότκα 10,60% 11,10% 12,50% 

Λικέρ 8,40% 8,20% 7,90% 

Μπράντυ 6,30% 5,60% 5,30% 

Ρούμι 4,60% 5,00% 5,50% 

Τζιν 4,70% 5,20% 6,20% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 

Πηγή: ICAP, IWSR, εκτιμήσεις αγοράς 

 

Σύμφωνα με το πίνακα 15 διαφαίνεται το ποσοστό που συγκεντρώνει το κάθε ποτό 

ξεχωριστά για τρία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα το ουίσκι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό και στα τρία χρόνια που κυμαίνεται από 35% - 42%. Το ούζο και η βότκα 

παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά το 2012, με 27,10% και 12,50% αντίστοιχα, μια  

σχετικά μικρή διαφορά από τα προηγούμενα έτη. Όσον αφορά το λικέρ και το μπράντυ 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στο έτος 2008 με 8,40% και 

6,30% αντίστοιχα, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια δε προτιμάται ιδιαίτερα 

από τους καταναλωτές. Το ρούμι τώρα και το τζιν παρουσιάζουν μια αύξηση το 2012, 

συγκριτικά με το 2008 και το 2010. Η εγχώρια παραγωγή στην Ελλάδα αποτελείται από 

διάφορες κατηγορίες ποτών. Το πιο γνωστό ποτό που παράγεται στην Ελλάδα είναι το 

ούζο, το οποίο βρίσκεται και ιδιαίτερα ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Βέβαια 

και η παραγωγή του κρασιού και της μπύρας σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη, καθώς όλο 

και περισσότερες επιχειρήσεις διεισδύουν στο κλάδο, καθώς δεν έχει επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και παρουσιάζει αρκετά περιθώρια κέρδους για 

τις επιχειρήσεις (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

5.1 Ανάλυση Swot 

 

Η ανάλυση swot είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται 

για την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. 

Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο όταν η επιχείρηση πρέπει να πάρει μια απόφαση σε σχέση 

με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Κατά την ανάλυση swot 

μελετώνται τα δυνατά (strengths) και αδύνατα (weaknesses) σημεία μιας επιχείρησης, 

οργανισμού ή περιοχής καθώς και οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats) 

που υπάρχουν (el.wikipedia.org). 

 

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο 

εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τους πόρους που κατέχει όπως (ικανότητες προσωπικού, 

τεχνογνωσία κ.α). Αντίθετα οι ευκαιρίες και οι απειλές αναφέρονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον στο οποίο μια επιχείρηση προσπαθεί να προσαρμοστεί όπως (είσοδος νέων 

ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, νέες αγορές κ.α) (el.wikipedia.org). 

 

Σαν εργαλείο, η ανάλυση swot δεν αποτελεί μια πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση 

θέματος, αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο για την εξαγωγή βασικών 

συμπερασμάτων, αποτελώντας ένα βασικό στοιχείο ενός πλάνου μάρκετινγκ. Στο παρών 

κεφάλαιο θα παρουσιαστεί μια ανάλυση swot για το κλάδο των αλκοολούχων ποτών 

(el.wikipedia.org). 

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών όντας ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους στην 

Ελλάδα και αποτελούμενος από πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζει αρκετά δυνατά σημεία 

που του προσδίδουν μια δυναμική για να διατηρήσει την θέση που κατέχει αλλά και 

πολλά αδύνατα σημεία που ίσως οδηγούν και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου. Βέβαια υπάρχουν και ευκαιρίες με τις οποίες ο 

κλάδος αναδομείται στην αγορά αλλά και απειλές που ίσως προκαλούν προβλήματα στο 

εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να προσαρμοστεί μια επιχείρηση του 

κλάδου. Η ανάλυση swot ακολουθεί παρακάτω (ICAP Σεπτέμβριος 2013). 
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Δυνατά σημεία   

 

 Η διάθεση ευρείας ποικιλίας προϊόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και η 

ύπαρξη πολλών παραδοσιακών τοπικών ποτών, που καλύπτουν τις προτιμήσεις 

των καταναλωτών. 

 Ο εισερχόμενος τουρισμός στη χώρα μας που δημιουργεί σημαντική πρόσθετη 

ζήτηση. 

 Η διαθεσιμότητα των προϊόντων σε πληθώρα τελικών σημείων πώλησης-εύκολη 

πρόσβαση σε καταναλωτές. 

 Τα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν επαρκώς το σύνολο της χώρας. 

 

Αδύνατα σημεία   

 

 Υψηλός Ε.Φ.Κ. που επιβαρύνει κατά πολύ την τελική τιμή των προϊόντων του 

κλάδου. 

 Η εκτεταμένη διάθεση χύμα ποτών (ούζου, τσίπουρου, μπράντυ), τα οποία 

διακινούνται πολλές φορές αφορολόγητα. 

 Η νοθεία που παρατηρείται σε κάποιες κατηγορίες ποτών που δυσφημούν το 

προϊόν, καθώς και φαινόμενα λαθρεμπορίας που προκαλούν αθέμιτο 

ανταγωνισμό. 

 Η υψηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ευρεία υποκατάσταση 

που μπορεί να γίνει από άλλα φθηνότερα ποτά.  

 

Ευκαιρίες  

 

 Η σταδιακή μείωση του Ε.Φ.Κ. στα αλκοολούχα ποτά, γεγονός που θα αυξήσει τν 

εγχώρια ζήτηση.  

 Το λανσάρισμα νέων τύπων ποτών ή και εμπορικών σημάτων ποτών.  

 Η διεύρυνση των εξαγωγών και διείσδυση σε νέες αγορές, καθώς και η υιοθέτηση 

σύγχρονων στρατηγικών μάρκετινγκ και η οργανωμένη προβολή και προώθηση 

παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων.  
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Απειλές  

 Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, με επακόλουθο τη συρρίκνωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.  

 Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών παραγωγής ποτών. 

 Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικά, η οποία οδηγεί στην αύξηση των 

επισφαλειών. 

 Ο ανταγωνισμός από «υποκατάστατα» ποτά. 

 Οι συνεχείς αυξήσεις στη φορολόγηση των προϊόντων του κλάδου.  

 

5.2 Τάσεις και προοπτικές 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων 

ποτών στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο κλάδος συνδυάζεται 

και με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

διαφήμιση, εστίαση και ψυχαγωγία). Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που πλήττει την 

Ελλάδα και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οδηγούν στη μείωση 

της εγχώριας ζήτησης, καθώς και των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου. Το 

συνολικό μέγεθος αγοράς αλκοολούχων ποτών, εμφάνισαν μείωση το 2013 περίπου σε 

ποσότητα 10%. Η μείωση στις κατηγορίες του ουίσκι, αναμένεται ότι θα είναι περίπου 

στο 13%, του μπράντυ στο 10%, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες, η μείωση θα κυμανθεί 

στο 5% με 9% (Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

Οι αυξήσεις του ΕΦΚΟΠ σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν επηρεάσει 

αρνητικά τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να 

καταγράφουν σημαντικές μειώσεις οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες στους κλάδους 

αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Η αύξηση του ΕΦΚΟΠ ενίσχυσε την 

υποκατάσταση με άλλες κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών. Επιπλέον η υψηλή 

φορολογία αυξάνει τις ενέργειες του παράνομου εμπορίου και της νοθείας στα 

αλκοολούχα ποτά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα του εγχώριου 

τουριστικού προϊόντος, ενώ στην αγορά διατίθενται αρκετά υποκατάστατα προϊόντα σε 
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πολύ χαμηλότερες τιμές (Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»). 

 

Η μείωση του ΕΦΚΟΠ μπορεί να επιδράσει θετικά στην οικονομία, καθώς μια τέτοια 

μείωση μπορεί να προκαλέσει άμεση πτώση τιμών στις αγορές off και on trade. Έτσι η 

κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών αναμένεται να αναστρέψει τη καθοδική της 

πορεία και θα βελτιωθούν και οι προοπτικές βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου 

καθώς και τα δημόσια έξοδα (Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»). 

 

Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά των 

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και ελέγχεται κατά κύριο λόγο από μικρό αριθμό 

μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι εταιρίες αυτές εισάγουν και διανέμουν στην 

αγορά ισχυρά εμπορικά σήματα, κυρίως μέσα από την κατάλληλη στρατηγική 

μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και τα οργανωμένα δίκτυα διανομής, με σκοπό να καλύψουν 

όλη την ελληνική αγορά. Βέβαια υπάρχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη παραγωγή του ούζου, του τσίπουρου, του λικέρ και 

του μπράντυ και λόγω του μικρού τους μεγέθους απευθύνονται στη τοπική αγορά. Το 

τελευταίο χρονικό διάστημα ο ανταγωνισμός έχει εντατικοποιηθεί τόσο σε επίπεδο 

επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο δημιουργίας νέων ετικετών ή παραλλαγής των γνωστών 

εμπορικών σημάτων με αποτέλεσμα κάποιες επιχειρήσεις να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς 

από τους ανταγωνιστές (Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, 2013 

«iobe.gr»). 

 

Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι η 

νοθεία που πραγματοποιείται στα αλκοολούχα ποτά με αποτέλεσμα τη δυσπιστία των 

καταναλωτών και τη προτίμηση τους στα έτοιμα συσκευασμένα ποτά όπως για 

παράδειγμα τη μπύρα. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται κυρίως στις τουριστικές περιοχές 

και πλήττει όλες τις κατηγορίες ποτών. Στην Ελλάδα τα αλκοολούχα ποτά επιβαρύνονται 

με την υψηλότερη φορολογία μεταξύ των ανταγωνιστικών. Κάποιες προτάσεις για την 

ανάκαμψη του κλάδου παρουσιάζονται παρακάτω (Παπαδημητρίου, 2012). 
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 Εντατικοποίηση των ελέγχων: για τη μείωση του παράνομου εμπορίου. 

 Συνεισφορά των επιχειρήσεων: στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

(χορηγία). 

 Ομάδα εργασίας: δημιουργία ενός task group για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 

των επιχειρήσεων, για τη καταπολέμηση της νοθείας και του λαθρεμπορίου. 

 Επανεξέταση των στόχων: επαναπροσδιορισμός φορολογικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  

 

Όπως παρουσιάστηκε από την ανάλυση της βιβλιογραφικής επισκόπησης του κλάδου των 

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, το βασικό συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει είναι ότι ο 

κλάδος αυτός είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους στη χώρα, με υψηλό βαθμό 

ανταγωνιστικότητας και μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων.  

 

Ήδη από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το αλκοόλ είτε ως φαρμακευτικό 

μέσο, είτε ως τρόπο διασκέδασης. Στη σημερινή εποχή το αλκοόλ αποτελεί βασικό μέρος της 

ζωής πολλών λαών. Στην Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση, ο κλάδος αυτός φαίνεται να 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Η ζήτηση των αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει ιδιαίτερη 

ανάπτυξη καθώς επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Οι 

καταναλωτές πλέον στη σημερινή εποχή στρέφονται σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και 

διαβίωσης κάτι που ευνοεί τη ζήτηση μη αλκοολούχων ποτών και ποτών χαμηλού 

αλκοολικού βαθμού. Από την άλλη η φορολογία στην οποία υπόκεινται τα αλκοολούχα ποτά 

ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την υποκατάσταση τους από άλλα ποτά χαμηλότερης 

περιεκτικότητας σε αλκοόλ αλλά και χαμηλότερης τιμής. 

 

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση όπως είναι η 

εποχικότητα κάποιων ποτών, η διαφήμιση αλλά και κάποιοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες που επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά στη κατανάλωση των αλκοολούχων 

ποτών. Στο κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις είτε παραγωγικές που 

ασχολούνται με τη παραγωγή εγχώριων προϊόντων όπως για παράδειγμα του ούζου και του 

λικέρ είτε εισαγωγικές που προέρχονται από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις κυρίως από 

την Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό.  

 

Η εγχώρια αγορά στην Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενη παρά την οικονομική κρίση. Απειλείται 

βέβαια από ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα, με κυριότερο το 

ουίσκι που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Κάποια από τα 

προϊόντα, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και έχουν υψηλή ζήτηση είναι το ούζο, το 

τσίπουρο, η μπύρα και το λικέρ.  
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Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών αποτελεί ένα βασικό έρεισμα για την αναδιάρθρωση 

τόσο της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αναβάθμιση άλλων συναφών κλάδων, όπως για 

παράδειγμα το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Οι Έλληνες καταναλωτές παρά την 

οικονομική κρίση, διασκεδάζουν σε μεγάλο βαθμό, όχι τόσο σε εξωτερικούς χώρους 

διασκέδασης (μπαρ, κλαμπ), αλλά πολύ περισσότερο δείχνουν προτίμηση στην οικεία 

διασκέδαση.  

 

Ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς με το πέρασμα των χρόνων 

εμφανίζονται όλο και περισσότερες νέες ετικέτες αλκοολούχων ποτών, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται περισσότερες νέες αγορές για τα προϊόντα, αλλά και οι καταναλωτές να 

έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ μιας μεγάλης ποικιλίας αλκοολούχων ποτών. Βέβαια 

για να καταφέρει να ορθοποδήσει ο κλάδος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σημαντικά 

προβλήματα, όπως η νοθεία και το παράνομο εμπόριο των αλκοολούχων ποτών, έτσι ώστε 

να αποτραπεί η προτίμηση των καταναλωτών στα έτοιμα συσκευασμένα ποτά, καθώς και η 

μείωση της φορολογίας που επιβάλλεται στα ποτά από το κράτος. Επομένως οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο κλάδο, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τις 

δυνατότητες του, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση που κατέχει σαν ένας από τους πιο 

δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

 

7.1  Εισαγωγή  

 

Στη σημερινή εποχή κάθε άτομο θεωρείται καταναλωτής. Τα άτομα ως καταναλωτές 

παίρνουν αποφάσεις για το ποια προϊόντα ή υπηρεσίες πρόκειται να καταναλώσουν. Για 

αυτό το λόγο, αναζητούν πληροφορίες  και προβαίνουν σε εκτενή έρευνα αγοράς, 

προκειμένου να αγοράσουν ένα προϊόν. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα άτομα, 

προβαίνουν σε αυθόρμητες αγορές χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.  

 

Κάθε άνθρωπος επιλέγει να καταναλώσει προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες που επιθυμεί 

να ικανοποιήσει. Οι καταναλωτές παίρνουν αγοραστικές αποφάσεις σχεδόν κάθε μέρα. 

Σε αυτό βοηθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου μέσα από τη διαφήμιση και τη 

προώθηση, δημιουργούν στα άτομα την επιθυμία να προβούν άμεσα σε μια αγορά. 

 

Στο παρών κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές έννοιες για τη καταναλωτική 

συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθούν οι ορισμοί για τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή, το πόσο σημαντική κρίνεται η μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων όταν 

καταναλώνουν, καθώς και η σχέση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με άλλες 

επιστήμες. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή ωστόσο στη παρούσα εργασία αναλύεται το βασικό μοντέλο.  

 

Ακόμα παρουσιάζονται τα πρότυπα που διαμορφώνουν οι καταναλωτές, οι αγοραστικοί 

ρόλοι, οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη καταναλωτική συμπεριφορά 

και ποια είναι εκείνα τα κίνητρα που παρακινούν τους καταναλωτές να προβούν σε μια 

αγορά. Γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες της συμπεριφοράς του καταναλωτή και 

στη διαδικασία που πραγματοποιείται, οι μέθοδοι έρευνας που μελετούν τη συμπεριφορά 

του καταναλωτή, ο ρόλος της διάθεσης και τέλος η εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή 

στον 21
ο
 αιώνα, που χαρακτηρίζεται ως η εποχή της μαζικής κατανάλωσης.  
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7.2  Ορισμοί της συμπεριφοράς του καταναλωτή  

 

Κατανάλωση είναι η οικονομική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζεται από τις κοινωνικές 

και ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου, το οποίο προβαίνει στη πραγματοποίηση αυτής 

της δραστηριότητας. Το άτομο μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα του από τη κατανάλωση 

αγαθών μέχρι το σημείο που του επιτρέπουν το εισόδημα του και οι τιμές των αγαθών 

(Καραποστόλης, 1983 & Σιώμκος, 2002). 

 

Η έννοια του καταναλωτή αφορά άτομα ή ομάδες ατόμων, οι οποίοι αγοράζουν και 

χρησιμοποιούν αγαθά που παράγονται μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα. Παρακάτω 

δίνονται κάποιοι ορισμοί για τη συμπεριφορά του καταναλωτή (Καραποστόλης, 1983 & 

Σιώμκος, 2002). 

 

Ο όρος συμπεριφορά καταναλωτή αφορά τη συμπεριφορά του ατόμου αναφορικά με την 

αναζήτηση, αγορά, αξιολόγηση, χρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την απαλλαγή του 

από αυτά μετά τη χρήση τους, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του 

(Μπαλτάς  & Παπασταθοπούλου, 2013). 

 

Ως συμπεριφορά του καταναλωτή μπορεί να οριστεί η μελέτη ατόμων, ομάδων ή 

οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να 

χρησιμοποιήσουν και να απορρίψουν προϊόντα, εμπειρίες ή ιδέες προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και οι επιπτώσεις που αυτές οι διαδικασίες έχουν το 

καταναλωτή και στη κοινωνία (Hawkins et al., 2001).  

 

Ο επίσημος ορισμός της «συμπεριφοράς του καταναλωτή» δίνεται από την American 

Marketing Association (Bennett 1995), η οποία την ορίζει ως «τη δυναμική 

αλληλεπίδραση του συναισθήματος (affect) και της γνώσης (cognition) της συμπεριφοράς 

(behavior) και του περιβάλλοντος (environment), μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν 

συναλλαγές στη ζωή τους». Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, στη συμπεριφορά του 

καταναλωτή περιλαμβάνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων που 

διέρχονται από τις καταναλωτικές διαδικασίες. Επίσης περιλαμβάνονται και επιδράσεις 

στα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ενέργειες από το περιβάλλον όπως για 

παράδειγμα από τις διαφημίσεις (Σιώμκος, 2011).   
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7.3  Τι κάνει τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή απαραίτητη;  

 

Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να 

διερευνάται σε βάθος, καθώς  (Μπαλτάς  & Παπασταθοπούλου, 2013): 

 

 Ο καταναλωτής μπορεί να είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις ανάγκες και 

τα κίνητρα κατά τη στιγμή της αγοράς.  

 Ο ίδιος ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να καταλάβει τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης καθώς και τις τεχνικές 

προώθησης για τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσει. 

 Ο καταναλωτής – αγοραστής θα μπορεί να καταλάβει το λόγο για τον οποίο 

πρόκειται να πάρει μια αγοραστική απόφαση, προκειμένου να ικανοποιήσει τόσο 

τις φυσικές όσο και τις ψυχολογικές του ανάγκες.  

 Ο καταναλωτής μέσα από τη συνεχή διαδικασία αγοράς προϊόντων θα δύναται να 

καταλάβει παγίδες που κρύβονται στην αγορά, διαφημιστικά μηνύματα που 

σκοπό έχουν να παραπλανούν το καταναλωτή για να προβεί σε άσκοπες αγορές, 

καθώς και περίεργες προσφορές σε προϊόντα.  

 

7.4  Η σχέση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με άλλες επιστήμες 

 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μελέτη, καθώς οι 

επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τις προτιμήσεις που διαμορφώνουν οι 

καταναλωτές για τα προϊόντα τους. Για αυτό το λόγο συνδέεται και με άλλες επιστήμες 

προσδίδοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη. Οι υπεύθυνοι που 

ασχολούνται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή θα πρέπει να διαθέτουν 

γνώσεις οικονομικών, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και ανθρωπολογίας, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να κατανοήσουν τις αντιδράσεις του καταναλωτή σε διάφορους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική του απόφαση (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου, 2013). 
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Πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις οικονομικών είναι απαραίτητες για τη παραγωγή πόρων 

εντός μιας οικονομίας βοηθώντας τον μάνατζερ να κατανοήσει τη μεγιστοποίηση της 

χρησιμότητας, με τις συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες που διαθέτει ο 

καταναλωτής για τη κατανάλωση των προϊόντων. Η κοινωνιολογία μελετά τα κοινωνικά 

φαινόμενα, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι καταναλωτές 

από τις κοινωνικές επιδράσεις (π.χ. κοινωνική τάξη). Επιπλέον ο τομέας της ψυχολογίας 

βοηθά στο να κατανοηθεί η αντίληψη, η παρακίνηση και η προσωπικότητα που 

διαμορφώνει ο κάθε καταναλωτής. Τέλος η ανθρωπολογία μελετά τις κουλτούρες και 

πώς αυτές επιδρούν στο άτομο, καθώς και την επίδραση που μπορούν να έχουν στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του (Μπαλτάς  & Παπασταθοπούλου, 2013). 

 

  

7.5  Το βασικό μοντέλο της συμπεριφοράς του καταναλωτή  

 

Το βασικό μοντέλο της συμπεριφοράς του καταναλωτή απεικονίζει μια σχέση 

ερεθίσματος – ανταπόκρισης. Με βάση αυτό το μοντέλο ο καταναλωτής δέχεται 

ερεθίσματα, τα οποία του δημιουργούν ανάγκες, με σκοπό να αγοράσει ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ανταποκρινόμενος στις διεργασίες αυτών των ερεθισμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα το άτομο μπορεί να επηρεαστεί από το οικονομικό, τεχνολογικό 

περιβάλλον, από τις διαφημίσεις στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα περιοδικά, 

καθώς και από την στρατηγική μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, όπως για 

παράδειγμα, ο καθορισμός της τιμής, η προώθηση και η διανομή του προϊόντος, καθώς 

και οι εκπτώσεις (Σιώμκος, 2011).   

 

Ένα άτομο λειτουργεί ως καταναλωτής όταν είναι σε θέση να πάρει μια αγοραστική 

απόφαση. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό πρέπει να επεξεργαστεί τις διεργασίες και 

τον επηρεασμό που δέχεται (αντίληψη, μάθηση και μνήμη), καθώς και από κάποιους 

εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι (Σιώμκος, 2011):  

 

 Προσωπικοί: φύλο, ηλικία, προσωπικότητα, τρόπος ζωής. 

 Πολιτιστικοί: κουλτούρα 

 Κοινωνικοί: κοινωνική τάξη, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης.  
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Η αγοραστική απόφαση που θα πάρει ο καταναλωτής επηρεάζεται από συναισθηματικές 

αποκρίσεις  (ικανοποίηση από ένα προϊόν) και γνωστικές αποκρίσεις (χαρακτηριστικά 

κάποιου προϊόντος).  

 

7.6  Τα πρότυπα της συμπεριφοράς του καταναλωτή   

 

Τα καταναλωτικά πρότυπα που διαμορφώνει ο κάθε καταναλωτής συνδέονται 

αποκλειστικά και μόνο με τη χρησιμότητα του κάθε προϊόντος που αγοράζει και 

καταναλώνει σε καθημερινή βάση. Το κάθε άτομο προκειμένου να διαμορφώσει ένα 

πρότυπο βασίζεται κάθε φορά στην αντίληψη που διαμορφώνει καθώς και στις 

καταναλωτικές αποφάσεις που καλείται να πάρει κάθε φορά. Οι προτιμήσεις, οι ανάγκες, 

η προσωπικότητα, οι εμπειρίες και η οικονομική κατάσταση του κάθε καταναλωτή 

αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία των καταναλωτικών προτύπων στη σημερινή 

εποχή (Bae, 2004). 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως είναι η τιμή, η επωνυμία και η ποιότητα 

καθορίζουν τις καταναλωτικές συνήθειες. Δηλαδή είναι πολλοί καταναλωτές που 

επιλέγουν ακριβά και επώνυμα προϊόντα λόγω της υψηλής ποιότητας και είναι και άλλοι 

που επιλέγουν φτηνά και λιγότερο επώνυμα προϊόντα. Οι περισσότεροι καταναλωτές 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον αλλά 

και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την επιλογή των περισσότερων προϊόντων.  

 

Υπάρχουν 8 καταναλωτικά πρότυπα των καταναλωτών τα οποία είναι: (Sproles and 

Kendall, 1986) 

 

1. Έμφαση στην ποιότητα: ο καταναλωτής ενδιαφέρεται περισσότερο για προϊόντα 

τα οποία έχουν υψηλή ποιότητα κάτι το οποίο συνεπάγεται την καλύτερη 

αξιοπιστία του προϊόντος. 

 

2. Έμφαση στη μάρκα: η μάρκα ενός προϊόντος παίζει σημαντικό ρόλο για ένα 

καταναλωτή στο να πάρει μια αγοραστική απόφαση. Οι περισσότεροι επιλέγουν 

προϊόντα επώνυμα και διαφημιζόμενα παρ’ όλο που είναι πολύ ακριβότερα από 

κάποια που δεν είναι ευρέως γνωστά. Ο δεσμός των καταναλωτών και των 
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εμπορικών σημάτων ενισχύεται με τη διαθεσιμότητα των εμπειριών που 

αναπτύσσουν οι καταναλωτές (Mitchell & Orwing, 2002). 

 

3. Μοδάτος: με την έννοια αυτή νοείται ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα που 

ακολουθούν τη τάση της μόδας χωρίς να κοιτούν ιδιαίτερα τη τιμή ή την ποιότητα 

των προϊόντων που αγοράζουν. Προφανώς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 

τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

4. Αγορές για αναψυχή: οι καταναλωτές πολλές φορές βλέπουν τις αγορές τους σαν 

μια διασκεδαστική χρήση του ελεύθερου χρόνου τους γι’ αυτό το λόγο και οι 

περισσότερες αγορές τους στηρίζονται σε μια αυθόρμητη στιγμή παρά σε 

ικανοποίηση μιας πραγματικής τους ανάγκης. 

 

5. Έμφαση στη τιμή: η τιμή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιλογή 

προϊόντων από κάποιους καταναλωτές. Οι καταναλωτές που τείνουν να 

επηρεάζονται περισσότερο από την τιμή κάποιου προϊόντος προτιμούν να 

αγοράζουν πιο φθηνά προϊόντα χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη ποιότητα. 

 

6. Παρορμητικός: η καταναλωτική αυτή ομάδα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό, τις 

παρορμητικές αποφάσεις για την αγορά κάποιου προϊόντος. Ο λόγος για τον 

οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι ότι ένας καταναλωτής μπορεί να προβεί σε 

μια απρόβλεπτη αγορά επηρεαζόμενος πολλές φορές ή από την τοποθεσία του 

προϊόντος ή από την ελκυστική του βιτρίνα. 

 

7. Μπερδεμένος: λόγω της πληθώρας των εμπορικών σημάτων που υπάρχχουν στα 

καταστήματα ο καταναλωτής μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση σύγχυσης ως προς 

την επιλογή του προϊόντος. 

 

8. Πιστός στη μάρκα: ο καταναλωτής πολλές φορές επιλέγει προϊόντα δείχνοντας 

ιδιαίτερη προτίμηση σε συγκεκριμένες μάρκες, τις οποίες γνωρίζει καλά και έχει 

σχηματίσει μια εικόνα, η οποία τον ωθεί να προβαίνει στην επιλογή μιας 

συγκεκριμένης μάρκας κάθε φορά. 
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7.7  Οι αγοραστικοί ρόλοι του καταναλωτή  

 

Οι μεμονωμένοι καταναλωτές δεν αγοράζουν μόνο για τον εαυτό τους, για να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους αντιλήψεις και επιθυμίες, αλλά και συλλογικά για 

λογαριασμό τρίτων και κάτω από πολλές ισχυρές κοινωνικά επιρροές (Wilson, 2000). 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της αγοράς θεωρείται ότι είναι παρατεταμένη, 

συνήθως, συλλογική και ορθολογική σε οργανωτικά πλαίσια και άμεση, ατομική και 

ιδιοσυγκρασιακή στο πλαίσιο των καταναλωτών (Engel et al., 1995). 

 

Κάθε καταναλωτής εκτελεί διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με την αγορά που πρόκειται 

να πραγματοποιήσει, τα προϊόντα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. 

Πολλές αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών έχουν πιθανόν μεγαλύτερη ακρίβεια 

και επηρεάζονται από πολλούς άλλους τομείς, όπως η οικογένεια και τα μέλη μιας 

ομάδας. Σύμφωνα με τους Webster και Wind (1999) οι ρόλοι τους οποίους μπορεί να 

έχει ένα ατόμο ως καταναλωτής αναφέρονται παρακάτω.  

 

 Αυτός που προτείνει πρώτος να αγοράσει ένα προϊόν. 

 Ο αποφασίζων: είναι ο καταναλωτής που θα πάρει την τελική απόφαση για την 

αγορά κάποιου προϊόντος, που συνήθως είναι και το άτομο που έχει τη 

διαχείριση των οικονομικών στοιχείων. 

 Ο επηρεάζων: η απόφαση την οποία θα πάρει ο καταναλωτής αυτός, επηρεάζει 

όλη την διαδικασία της αγοραστικής διαδικασίας. 

 Ο αγοραστής: είναι αυτός που πραγματοποιεί την αγορά. 

 Ο χρήστης: είναι ο καταναλωτής που χρησιμοποιεί το προϊόν και πληροφορεί 

όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι marketers πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν κάθε φορά, 

από ποιον ή από τι επηρεάζεται ο κάθε καταναλωτής για να διαμορφώσει έναν 

αγοραστικό ρόλο, καθώς η διαμόρφωση του κάθε αγοραστικού ρόλου επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του καταναλωτή. 
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7.8  Προσδιοριστικοί παράγοντες της καταναλωτικής συμπεριφοράς  

 

Ο καταναλωτής λαμβάνει ερεθίσματα από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και τον οδηγούν σε μια συγκεκριμένη αγοραστική 

απόφαση. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται παρακάτω (Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου, 2013) & (Ρέγερ, 2011). 

 

7.8.1 Πολιτιστικοί παράγοντες   

 

Οι πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή είναι η 

κουλτούρα και οι υποκουλτούρες. Η κουλτούρα αποτελείται από τις αξίες και τις 

αντιλήψεις ενός ατόμου κατά τη πάροδο των ετών, επηρεαζόμενη από τη κοινωνία, την 

οικογένεια και άλλους θεσμούς. Στο θεσμό της κουλτούρας περιλαμβάνονται οι 

πεποιθήσεις που αναπτύσσει ένα άτομο σε σχέση με ένα προϊόν, οι αξίες και τα σύμβολα 

και τα έθιμα, τα οποία προσδιορίζουν πως το άτομο συμπεριφέρεται σε κοινωνικό 

επίπεδο. Οι αγοραστικές αποφάσεις του καταναλωτή επηρεάζονται σημαντικά από τη 

κουλτούρα, καθώς διαμορφώνει μια αντίληψη για ένα προϊόν, που πρόκειται να τον 

ικανοποιήσει. Μπορεί να δημιουργήσει τόσο θετικές, όσο και αρνητικές επιπτώσεις 

στους καταναλωτές, εξαρτώμενη από το είδος της αγοράς (Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου, 2013) & (Ρέγερ, 2011). 

 

Υπάρχουν πολλές υποκουλτούρες που ανήκουν στο σύνολο της κουλτούρας και 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Η γλώσσα αποτελεί το βασικό πολιτιστικό 

παράγοντα, καθώς μέσα από τις λέξεις και φράσεις, το άτομο διαμορφώνει μια 

συγκεκριμένη ιδέα για ένα προϊόν. Ακόμα η θρησκεία επηρεάζει τις πεποιθήσεις ενός 

ατόμου, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει τις καταναλωτικές του αποφάσεις ανάλογα με 

τη θρησκεία στην οποία πιστεύει. Η φυλετική ομάδα δημιουργεί μια ιδεολογία στο 

άτομο για το ποιό προϊόν προτίθεται να αγοράσει, επηρεαζόμενος από τις απόψεις των 

τόμων που έχουν κοινή καταγωγή (Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 

2013) & (Ρέγερ, 2011). 
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7.8.2 Κοινωνικοί παράγοντες   

 

Οι κοινωνικοί παράγοντες αναφέρονται σε καταναλωτές που συνδέονται με τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης, τις ταξικές διακρίσεις και τις συγκρούσεις, 

τους θεσμούς και τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις κοινωνικές δομές και τη 

συμπεριφορά τους μέσα στη κοινωνία (Martins, Yusuf, Swanson, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα οι κοινωνικοί παράγοντες  που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου 

είναι η κοινωνική τάξη, οι ομάδες αναφοράς και η οικογένεια, η ανάλυση των οποίων 

παρουσιάζεται παρακάτω (Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013) & 

(Ρέγερ, 2011). 

 

 Κοινωνική τάξη: οι καταναλωτές χωρίζονται σε κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με 

το εισόδημα, τη καταγωγή, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα. Κάθε άτομο 

που ανήκει σε μια ομάδα ενστερνίζεται τις ίδιες ιδέες και νοοτροπίες με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο ρόλος και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει το 

άτομο στην ομάδα, καθορίζουν τη καταναλωτική του συμπεριφορά, καθώς η 

επιλογή ενός προϊόντος δείχνει τη θέση του καταναλωτή στη κοινωνία.  

 

 Ομάδες αναφοράς: επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, καθώς πρόκειται για ομάδες που αλληλοεπιδρούν και 

αλληλοεπηρεάζονται προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι. Αποτελούνται 

συνήθως από δύο ή περισσότερα άτομα και επηρεάζουν άμεσα τις αγοραστικές 

αποφάσεις των καταναλωτών. Διακρίνονται σε άτυπες (οικογένεια, φίλοι, 

γείτονες, συνάδερφοι), επίσημες (επαγγελματικές ενώσεις), θετικές (στις οποίες 

το άτομο θέλει και ανήκει) και διασπαστικές (στις οποίες το άτομο απορρίπτει τις 

αξίες και τις συμπεριφορές τους). 

 

 Οικογένεια: αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες, που τείνει να 

επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα παιδιά όταν 

βρίσκονται σε μικρή ηλικία παρατηρούν την αγοραστική συμπεριφορά των 

γονιών τους και ύστερα ακολουθούν αυτή τη συμπεριφορά και όταν μεγαλώσουν. 

Οι αποφάσεις, οι οποίες παίρνονται από τα μέλη μιας οικογένειας είναι συνήθως 

ομαδικές. Η επιλογή ωστόσο των προϊόντων διαφέρει από οικογένεια σε 
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οικογένεια ανάλογα με τη μορφή της καθώς και με την κατηγορία των προϊόντων 

(Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999). 

 

7.8.3 Δημογραφικοί παράγοντες 

 

Οι δημογραφικοί παράγοντες, οι οποίοι εντάσσονται στη κατηγορία των προσωπικών 

παραγόντων, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά που διαμορφώνει ο 

καταναλωτής. Στη συνέχεια αναλύονται οι σημαντικότεροι από τους δημογραφικούς 

παράγοντες (Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013) & (Ρέγερ, 2011). 

 

 Φύλο: επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αγοραστικές προτιμήσεις των 

καταναλωτών, καθώς οι ανάγκες του άνδρα και της γυναίκας διαφέρουν. Έτσι 

λοιπόν, το φύλο επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών ανάλογα με την 

κατηγορία του προϊόντος και ένα στέλεχος μάρκετινγκ είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιήσει ως βασική μεταβλητή για να τμηματοποιήσει την αγορά. Βέβαια, 

υπάρχουν και τα στερεότυπα μεταξύ ανδρών και γυναικών που επηρεάζουν την 

αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Παλιότερα οι γυναίκες ήταν εκείνες 

που ήταν υπεύθυνες για το σπίτι και για τα παιδιά ενώ ο άνδρας ήταν εκείνος που 

δούλευε για να φέρει τα χρήματα στην οικογένεια. Σήμερα όμως η αλλαγή στα 

στερεότυπα της κοινωνίας δείχνει ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες κάνουν τις 

ίδιες δουλειές στο σπίτι, όπως για παράδειγμα τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. 

 

 Ηλικία και φάση του κύκλου ζωής της οικογένειας: η διαμόρφωση των 

αγοραστικών αποφάσεων του καταναλωτή διαφέρει ανάλογα με την ηλικία που 

βρίσκεται σε κάθε στάδιο της ζωής του. Δηλαδή, άλλα προϊόντα θα επιλέξει ένας 

καταναλωτής μέχρι 14 ετών που επηρεάζεται συνήθως από τις αγοραστικές 

αποφάσεις των γονιών του, άλλα ένας έφηβος καταναλωτής που αποφασίζουν 

ατομικά για την επιλογή προϊόντων ανεξάρτητα από τους γονείς του και άλλα 

ένας καταναλωτής μεγαλύτερης ηλικίας που έχει διαφορετικές ανάγκες που 

αγοράζει συνήθως προϊόντα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της οικογένειας του. 

 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο – επάγγελμα: το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου 

συνδέεται με το επάγγελμα που επιλέγει το άτομο και επηρεάζουν το τρόπο με 

τον οποίο συμπεριφέρεται ένας καταναλωτής. Μέσω της άσκησης του 
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επαγγέλματος το άτομο είναι σε θέση να αποκτήσει αγαθά και υπηρεσίες για να 

ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες. 

 

 Τρόπος ζωής: οι καταναλωτές συνήθως επιλέγουν προϊόντα ανάλογα με το τρόπο 

ζωής που κάνουν. Αποτελεί δηλαδή, ένα πρότυπο με βάση το οποίο, τα άτομα 

επηρεάζονται συνήθως από την κοινωνική θέση στην οποία ανήκουν, καθώς και 

από τις συναναστροφές που αναπτύσσουν με τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

7.8.4 Ψυχολογικοί παράγοντες 

 

Η Ψυχολογία ασχολείται με το πώς οι καταναλωτές σκέφτονται και απαντούν σε 

ερεθίσματα, και πώς να αναπτύσσουν συμπεριφορές που επηρεάζουν τα αγαθά που 

αγοράζουν και τη χρήση τους. Οι ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει πλαίσια οργάνωσης 

που περιγράφουν αυτές τις διαδικασίες. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η 

προσωπικότητα, το φύλο, ο πολιτισμός και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών (Maslow, 1971). 

 

Ακόμα μπορεί να προσελκύονται από τη μοναδικότητα των νέων προϊόντων λόγω της 

σπανιότητας τους και της κοινωνικής προβολής που ενισχύουν τη θέση αυτών των 

καταναλωτών στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Επομένως οι επιλογές των προϊόντων 

ενός καταναλωτή επηρεάζονται από τους εξής ψυχολογικούς παράγοντες (Fromkin, 

1971): 

 

 Παρακίνηση: είναι μια ανάγκη που έχει το άτομο, η οποία όμως το πιέζει να 

ενεργήσει για να πραγματοποιήσει αυτή την ανάγκη. 

 Αντίληψη: είναι τα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το εξωτερικό 

περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά σε αυτά, προκειμένου να 

ικανοποιήσει μια ανάγκη του. 

 Μάθηση: ο καταναλωτής μέσα από αυτή τη διεργασία μαθαίνει πως να 

συμπεριφέρεται και πώς να παίρνει αγοραστικές αποφάσεις που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιθυμεί να ικανοποιήσει. 

 Πεποιθήσεις: η συμπεριφορά που διαμορφώνουν οι καταναλωτές σχετικά με την 

αγορά κάποιου προϊόντος επηρεάζεται, επίσης και από τις πεποιθήσεις που έχει το 
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κάθε άτομο επηρεαζόμενο από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του καθώς 

και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

7.8.5 Οικονομικοί παράγοντες 

 

Οι οικονομικοί παράγοντες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το έισόδημα που έχει ο 

κάθε καταναλωτής. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση ο κάθε καταναλωτής 

προσπαθεί να ικανοποιήσει όλο και περισσότερες ανάγκες. Οι καταναλωτές όμως, 

συνήθως τείνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες εκείνες, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την επιβίωση τους, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες για ένδυση και για τροφή 

περιορίζοντας έτσι τις αγορές προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολυτελείας 

(Σιώμκος, 2011), (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013) & (Ρέγερ, 2011). 

 
7.9  Κίνητρα και παρακίνηση  

 

Κίνητρο είναι ό,τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε δράση. Αναφέρονται στην επίδραση 

αναγκών και επιθυμιών, που κατευθύνουν και ενεργοποιούν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή κατά τη πάροδο του χρόνου (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999).   

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Wilkie (1994), κάθε άτομο αγοράζει και καταναλώνει 

αγαθά για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του. Κάποια από τα κίνητρα 

είναι φανερά στους ίδιους τους καταναλωτές και κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους, 

ενώ άλλα είναι κρυμμένα στο υποσυνείδητο των καταναλωτών χωρίς να γνωρίζουν ποια 

είναι αυτά τα κίνητρα.  

 

Η θεωρία του Freud αναφέρεται στην ύπαρξη των ασυνείδητων κινήτρων που 

περιλαμβάνουν τις έννοιες του εγώ και του υπερεγώ, σχετικά με την επιλογή και την 

αγορά προϊόντων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διαφημίσεις καταναλωτικών 

προϊόντων, που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη συναισθημάτων από τη 

πλευρά των καταναλωτών με σκοπό να τους ωθήσουν στην επιλογή ενός προϊόντος 

(Solomon et al., 2010).  
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7.9.1 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις παρακίνησης  

 

Η παρακίνηση ορίζεται ως οι διεργασίες που εξηγούν την ένταση, δηλαδή το επίπεδο 

προσπάθειας του ατόμου, τη κατεύθυνση, δηλαδή τους στόχους που επιδιώκει το άτομο 

να επιτύχει και την επιμονή, δηλαδή το χρονικό διάστημα των προσπαθειών ενός 

ατόμου για την απόκτηση του στόχου. Κάποιες από τις βασικές θεωρίες παρακίνησης 

αναφέρονται παρακάτω (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Θεωρία κινήτρων του Maslow: ο Abraham Maslow, ο Αμερικανός κλινικός 

ψυχολόγος, επιχείρησε να αναλύσει γιατί τα άτομα παρακινούνται από 

συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συμφώνα με τη 

θεωρία του, κατηγοριοποίησε τις ανάγκες σε πέντε επίπεδα: φυσιολογικές, 

ασφάλειας, κοινωνικές, αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης (Maslow, 1943). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Σχήμα 3: Η ιεράρχηση των αναγκών του Maslow 

 

 

 

Ανάγκες  

αυτο- 

πραγμάτωσης  

Ανάγκες 
αυτοεκτίμησης 
(αυτοεκτίμηση, 

αναγώριση, κύρος) 

Κοινωνικές ανάγκες 

(αίσθηση της αγάπης και της 
ένταξης) 

Ανάγκες ασφάλειας  

(προστασία) 

Φυσιολογικές ανάγκες  

(τρόφη, νερό, στέγη) 
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Σύμφωνα με τον Maslow το άτομο προσπαθεί να ικανοποιήσει πρώτα τις ανάγκες 

που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας, δηλαδή τις φυσιολογικές. Όταν 

ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες δεν θα αποτελούν πλέον ένα κίνητρο για το άτομο, 

με αποτέλεσμα να οδηγείται στην ικανοποίηση της επόμενης κατηγορίας των 

αναγκών (Maslow, 1943) & (Σιώμκος, 2011).  

 

Ένας καταναλωτής καταναλώνει περισσότερο για να ικανοποιήσει τις φυσιολογικές 

του ανάγκες. Πράγματι, η μεγαλύτερη αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε 

στην κατηγορία των επικοινωνιών και της τεχνολογίας. Η ανάγκη για επικοινωνία και 

για βελτίωση των κοινωνικών δεσμών, οδηγεί στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, κάτι 

το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το πλαίσιο του Maslow είναι ένας 

χρήσιμος τρόπος για να κατηγοριοποιηθούν οι βασικές ανάγκες, τα κίνητρα και οι 

προτεραιότητες των ατόμων (Subrahmanyan & Gomez – Arias, 2008).   

 

Μια ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών των αναγκών και των κινήτρων τους, καθώς 

και των καινοτομιών που έχουν πραγματοποιηθεί στην παροχή κατάλληλων 

προϊόντων για τις αγορές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι έμποροι πρέπει να εξετάζουν 

τη συμπεριφορά των καταναλωτών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Οι ανάγκες 

επιβίωσης και ασφάλειας είναι σημαντικές, καθώς χτίζουν δεσμούς με την κοινότητα. 

Η πρόοδος στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν 

επιτρέψει στους καταναλωτές να συνδεθούν με την παγκόσμια οικονομία 

(Subrahmanyan & Gomez – Arias,  2008).   

 

Η θεωρία του Maslow έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις ως προς τη χρησιμότητά της στη 

μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, διότι η πλήρης ικανοποίηση μιας 

κατηγορίας αναγκών, προκειμένου το άτομο να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο δεν 

ισχύει πάντα. Κάθε φορά προκύπτουν νέες ανάγκες, όταν ικανοποιηθούν οι παλιές, 

κάτι το οποίο προσδίδει μια συνεχή κινητοποίηση στο άτομο. Η θεωρία δεν θεωρείται 

στατική, αλλά επηρεάζεται από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κουλτούρα. 

Επομένως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τα κίνητρα που ωθούν τον 

καταναλωτή στην επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων. Η ιεράρχηση των αναγκών του 

Maslow αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη άλλων θεωριών για τα κίνητρα 

(Σιώμκος, 2011). 
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 Θεωρία δύο παραγόντων υποκίνησης – υγιεινής του F. Herzberg: ο Herzberg 

με τη θεωρία των δύο παραγόντων προσπάθησε να περιγράψει τους παράγοντες 

υποκίνησης των καταναλωτών, οι οποίοι προκαλούν δυσαρέσκεια ή ευχαρίστηση. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στους παράγοντες υγιεινής, οι οποίοι δεν 

προκαλούν δυσαρέσκεια στα άτομα μετά την απόκτηση κάποιου αγαθού, ενώ η 

δεύτερη στους παράγοντες παρακίνησης, που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων που τα επιλέγουν οι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους (Σιώμκος, 2011).  

 

 

7.10 Δραστηριότητες της συμπεριφοράς του καταναλωτή   

 

Οι περισσότεροι καταναλωτές τη στιγμή που πραγματοποιούν μια αγορά επηρεάζονται 

από σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που επηρεάζουν την απόφαση που θα πάρει. 

Οι ερευνητές που μελετούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, επικεντρώνονται στη 

πράξη της κατανάλωσης αγνοώντας τις περισσότερες φορές και άλλες δραστηριότητες 

που επηρεάζουν τη καταναλωτική συμπεριφορά όπως για παράδειγμα η διαφήμιση, οι 

εναλλακτικές, οι απόψεις τρίτων, η χρήση του προϊόντος κ.α. (Τσαπέρα, 2007). 

 

Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε προμελετημένες και σε συμπτωματικές. Όταν ένας 

καταναλωτής έχει αποφασίσει από πριν τι προϊόν θα καταναλώσει, η συμπεριφορά αυτή 

χαρακτηρίζεται ως προμελετημένη. Αντίθετα, όταν ένας καταναλωτής για παράδειγμα, 

πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και επιθυμεί να αγοράσει συγκεκριμένα πράγματα, δεν 

μπορεί να μην επηρεαστεί και από τη πληθώρα πραγμάτων που θα υπάρχουν, με 

αποτέλεσμα να αγοράσει και πράγματα που δεν είχε προγραμματίσει ότι θα αγόραζε. 

Μια τέτοια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμπτωματική. Η διάκριση των 

αρμοδιοτήτων της συμπεριφοράς του καταναλωτή σε προμελετημένες και 

συμπτωματικές, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ερευνητές που μελετούν τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή, καθώς τους βοηθάει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά 

των καταναλωτών σφαιρικά και όχι μονόπλευρα (Wilkie, 1994). 
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7.11 Η διαδικασία της συμπεριφοράς του καταναλωτή   

 

Η διαδικασία της συμπεριφοράς του καταναλωτή περιλαμβάνει τρία βασικά επίπεδα που 

βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν πως οι καταναλωτές διαμορφώνουν τη 

συμπεριφορά τους καθώς και τις αγοραστικές αποφάσεις που ενδέχεται να πάρουν. Το 

πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προ-αγοράς, δηλαδή την επιλογή που 

κάνει ο καταναλωτής για ένα προϊόν που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Το δεύτερο 

επίπεδο αποτελείται από τις δραστηριότητες της αγοράς και τέλος το τρίτο στάδιο είναι 

οι δραστηριότητες μετά-αγοράς, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ενέργειες της απαξίωσης 

και της αχρήστευσης κάποιου προϊόντος που δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του 

καταναλωτή (Wilkie, 1994).  

 

 
7.12 Μέθοδοι έρευνας της καταναλωτικής συμπεριφοράς  

 

Για να μελετηθεί η συμπεριφορά που διαμορφώνει ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να 

γίνει μια έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς (consumer research). Μέσα από αυτή την 

έρευνα η επιχείρηση και οι ερευνητές θα συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις 

προτιμήσεις που διαμορφώνουν οι καταναλωτές, καθώς και οι παράγοντες που τους 

επηρεάζουν. Μια έρευνα σαν και αυτή αποτελεί το βασικό στοιχείο για το τμήμα 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, καθώς ο υπεύθυνος μάρκετινγκ θα είναι σε θέση να 

προσδιορίσει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και να διαμορφώσει τη 

κατάλληλη στρατηγική προώθησης των προϊόντων (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

Υπάρχουν δύο βασικές πηγές από τις οποίες ο ερευνητής μπορεί να αντλήσει 

πληροφορίες για τη δόμηση της έρευνας. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι πρωτογενείς 

που χωρίζονται σε ποιοτικές και ποσοτικές και δευτερογενείς που χωρίζονται σε 

εξωτερικές και εσωτερικές (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 
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Πρωτογενείς 

 

Οι ποιοτικές έχουν ως στόχο να διερευνήσουν ένα ζήτημα σε βάθος και συλλέγονται 

μέσα από:  

 Συνεντεύξεις σε βάθος (depth interviews): είναι μια προσωπική επαφή με το κάθε 

ερωτώμενο που συμμετέχει στην έρευνα και έχει ως στόχο να εκμαιεύσει 

περισσότερες πληροφορίες, καθώς θα υπάρχει μια πιο ελεύθερη έκφραση των 

συμμετεχόντων. Παρ’ όλα αυτά είναι μια μέθοδος, η οποία δεν επιλέγεται πολύ 

συχνά στις έρευνες καταναλωτών, καθώς απαιτούν μεγάλο κόστος και χρονικό 

διάστημα (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

 Ομάδες εστίασης (focus group): πραγματοποιούνται μέσα από δομημένες μικρές 

ομάδες ατόμων (8-10 άτομα) που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ανήκουν σε μια 

κοινή ομάδα (π.χ δεν μπορεί μια ομάδα να αποτελείται από διευθυντές και 

υπαλλήλους ή δασκάλους και μαθητές). Μέσα από αυτή τη μέθοδο ο ερευνητής 

προσπαθεί να επιδιώξει την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων ώστε να 

εξεταστεί σε μεγαλύτερο βάθος το υπό διερεύνηση θέμα. Χρησιμοποιούνται πολύ 

συχνά στις έρευνες καταναλωτών καθώς συλλέγεται μεγάλος όγκος πληροφοριών 

και σε σύντομο χρονικό διάστημα (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

 Προβολικές τεχνικές (projective techniques): είναι ερευνητικές διαδικασίες που 

έχουν σκοπό να εντοπίσουν τα συναισθήματα και τα κίνητρα των καταναλωτών, 

μέσα από διάφορα τεστ, όπως για παράδειγμα η υπόδηση ρόλων (Κυριαζόπουλος 

& Σαμαντά, 2009). 

 

 Ανάλυση αλληγορίας (metaphor analysis): βασίζεται στο γεγονός ότι το άτομο 

σκέφτεται όχι μόνο με λέξεις αλλά και με εικόνες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

επιλέξουν κάποιες εικόνες που περιγράφουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που 

έχουν απέναντι σε κάποιο προϊόν (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 
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Οι ποσοτικές έχουν ως στόχο τη ποσοτικοποίηση των πληροφοριών και βασίζονται σε 

ποσοτικά κυρίως δεδομένα και συλλέγονται με:  

 

 Παρατήρηση (observation): γίνεται από ερευνητές που παρατηρούν τη 

συμπεριφορά άλλων ατόμων  (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

 Πείραμα (experiment): αναφέρεται στη συλλογή δεδομένων υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες. Ένα πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο εργαστήριο ή σε 

κάποιο ερευνητικό πεδίο (π.χ. σε ένα σχολείο). Έτσι εξετάζονται οι αιτιώδεις 

σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, όπως για παράδειγμα πώς η αύξηση στον ειδικό 

φόρο κατανάλωσης επηρεάζει τη διαμόρφωση της τιμής των αλκοολούχων 

ποτών (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

 Δημοσκόπηση (survey): είναι μια έρευνα που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο 

δείγμα καταναλωτών με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Μπορεί να γίνει 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους ίδιους ή διαφορετικούς 

ερωτώμενους κάθε φορά. Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση είναι άτομα από 

την αγορά - στόχο (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 

 

Δευτερογενείς  

 

Οι πηγές αυτές αναφέρονται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε προηγούμενο χρονικό 

διάστημα, αλλά χρησιμοποιούνται σε μια παρούσα έρευνα. Τα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται είναι από:  

 

 Εσωτερικές: είναι οι πηγές που προέρχονται από τα εσωτερικά στοιχεία της 

επιχείρησης, όπως για παράδειγμα τα αρχεία των πελατών  (Κυριαζόπουλος & 

Σαμαντά, 2009). 

 

 Εξωτερικές: είναι οι πηγές, οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Μια τέτοια πηγή είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ), που παρέχει δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού και έρευνες 

αγοράς (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2009). 
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7.13 Ο ρόλος της διάθεσης στη συμπεριφορά του καταναλωτή  

 

Διάθεση είναι μια ήπια, διαχυτική και γενικευμένη συγκινησική κατάσταση του ατόμου, την 

οποία αντιλαμβάνεται υποκειμενικά. Κάποιος μπορεί να είναι είτε χαρούμενος είτε 

λυπημένος, αλλά για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα. Η διάθεση ενός ατόμου 

επηρεάζεται από τα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Ο 

σχηματισμός των στάσεων του καταναλωτή για διάφορα προϊόντα επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από τη αντίστοιχη διάθεση του. Η διάθεση του κάθε καταναλωτή 

επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις που βιώνει καθημερινά στη ζωή του είτε από 

ταινίες που παρακολουθεί είτε από δώρα τα οποία προσφέρει ή του προσφέρονται 

(Cardner, 1985) 

 

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους επηρεάζονται οι πληροφορίες και οι 

απόφάσεις σχετικά με τη διάθεση του καταναλωτη. Ωστόσο έχουν προσδιοριστεί οι δύο 

πιο βασικοί τρόποι που η διάθεση επηρεάζει συστηματικά τη συμπεριφορά του ατόμου 

απέναντι στα προϊόντα που προτίθεται να αγοράσει. Αρχικά, η διάθεση μπορεί να έχει το 

ρόλο μιας ένδειξης που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής ως μια γρήγορη και πρόχειρη λύση, 

όταν η συστηματική διαχείριση των πληροφοριών δεν είναι εφικτή. Δεύτερον, η διάθεση 

μπορεί να επηρεάσει την ανάκληση πληροφοριών στη μνήμη, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την αξιολόγηση και τη λήψη μιας απόφασης 

(el.wikipedia.org). 

 

Βέβαια και η διαφήμιση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη διάθεση του καταναλωτή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, 

επηρεάζει το τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Όταν 

οι πληροφορίες που παρέχονται σε ένα διαφημιστικό μήνυμα αφορούν τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, οι καταναλωτές επικεντρώνουν τη προσοχή τους σε 

αυτά μόνο τα χαρακτηριστικά και τα αξιολογούν μεμονωμεένα. Εν αντιθέσει, όταν οι 

πληροφορίες του διαφημιστικού μηνύματος είναι γενικού περιεχομένου, τότε οι 

καταναλωτές επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες όχι μεμονωμένα αλλά σε 

συνδυασμό με άλλες πληροφορίες. Όταν τα διαφημιστικά μηνύματα δίνουν ασαφείς 

πληροφορίες για ένα προϊόν, τότε ο καταναλωτής τείνει να επηρεάζεται και από άλλες 

ενδείξεις για να διαμορφώσει τη συμπεριφορά του. Μια από αυτές τις ενδείξεις είναι και 
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η διάθεση του, η οποία έχει πλεονάζουσα σημμασία για τους διαφημιζόμενους 

(Malaviya et al. 1996, Yi 1990). 

 

7.14 Η εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή 

 

Η εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τις 

δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Η αύξηση του 

πληθυσμού καθώς και οι αλλαγές στην ηλικιακή κατανομή έχουν εστιάσει την προσοχή 

των υπεύθυνων που μελετούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή σε συγκεκριμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές εκείνοι που επηρεάζονται 

περισσότερο από τη μόδα είναι οι νεότεροι καταναλωτές που ακολουθούν και το 

σύγχρονο τρόπο ζωής (Παπαβασιλείου, 2013). 

 

Ο σύγχρονος καταναλωτής είναι περισσότερο απαιτητικός και εστιάζει στην αξία των 

προϊόντων, τα οποία προτίθεται να καταναλώσει. Η οικονομική κρίση, έχει ωθήσει τους 

καταναλωτές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη τιμή του προϊόντος, χωρίς όμως το 

κριτήριο της τιμής να υπερτερεί από το κριτήριο της ποιότητας. Δηλαδή, ένας 

καταναλωτής προτιμάει να αγοράζει προϊόντα που να έχουν υψηλή ποιότητα, καθώς έτσι 

θα καλύπτει σε μέγιστο βαθμό την ανάγκη για την οποία αγόρασε το συγκεκριμένο 

προϊόν. Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, δείχνει ότι ο σημερινός καταναλωτής είναι 

πιο μορφωμένος και πιο ενημερωμένος. Γνωρίζει από την αρχή το προϊόν που θέλει να 

αγοράσει, σε ποια τιμή και από ποιο κατάστημα, επηρεαζόμενος βέβαια σε μεγάλο 

βαθμό από τις διαφημίσεις και τις στρατηγικές του μάρκετινγκ (Παπαβασιλείου, 2013). 

Η προσήλωση σε μια συγκεκριμένη μάρκα σήμερα, είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με 

τα παλιότερα χρόνια, καθώς ο σύγχρονος καταναλωτής δε προτιμάει να καταναλώνει 

μόνο ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά νέα και καινοτόμα προϊόντα. Βέβαια, ο σύγχρονος 

καταναλωτής δε διαθέτει και τον απαραίτητο χρόνο για να πραγματοποιήσει τις αγορές 

όπως επιθυμεί, για αυτό και η ανάπτυξη του internet έχει διευκολύνει τις αγορές των 

σημερινών καταναλωτών (Παπαβασιλείου, 2013). 
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7.15 21
ος

 αιώνας: εποχή μαζικής κατανάλωσης 

 

Κατά τον Toffler (1970), στη ιστορία του πολιτισμού υπάρχουν τρεις περίοδοι: η 

γεωργική, η βιομηχανική και η εποχή της πληροφορίας. Η γεωργική περίοδος 

χαρακτηριζόταν κατά κύριο λόγο από την ενασχόληση με τη γεωργία. Εκείνοι που 

κυριαρχούσαν ήταν οι βασιλιάδες, οι σταρτιωτικοί ηγέτες και οι ιερείς. Η επόμενη 

περίοδος ήταν η βιομηχανική (1450-1960), όπου αναπτύχθηκε η βιομηχανική 

επανάσταση. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη μαζική παραγωγή και 

κατανάλωση προϊόντων. Οι αξίες της προηγούμενης γενιάς εστίαζαν και για τη νέα γενιά 

στην απόκτηση υλικών αγαθών. Η νεότερη γενιά επιθυμούσε την ελευθερία του λόγου 

και της έκφρασης με μια ταυτόχρονη αύξηση νέων θέσεων εργασίας, που θα έδιναν τη 

δυνατότητα σε όσους δεν εργάζονταν να εργαστούν.  

 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι ο ατομικισμός. Τα 

περισσότερα νοικοκυριά αποτελούνται από λιγότερα μέλη σε σχέση με τη παλαιότερη 

εποχή, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι καταναλωτές να αποφασίζουν μόνοι τους για τις 

αγορές τους και τα προϊόντα να καταναλώνονται ατομικά. Οι σημερινοί καταναλωτές 

επηρεάζονται και από τη διαφήμιση, η οποία παρουσιάζει πλέον τη γυναίκα να εργάζεται 

και τον άντρα να βοηθάει στο νοικοκυριό (Τσαπέρα, 2007).  

 

Επομένως η σημερινή εποχή θα μπορούσε να χαρακτηρστεί ως η εποχή της μαζικής 

κατανάλωσης. Τα περισσότερα άτομα «κυνηγούν» συνήθως την άμεση κατανάλωση με 

σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Βέβαια τις περισσότερες φορές δεν 

καταναλώνουν προϊόντα για την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά για να 

συμβαδίζουν με τη μόδα της εποχής (Τσαπέρα, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Η έκθεση αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ένας καταναλωτής έρχεται σε επαφή 

με το μάρκετινγκ και λαμβάνει ερεθίσματα όπως επωνυμίες, εμπορικά, σήματα και 

διαφημιστικές πινακίδες. Η έκθεση είναι πολύ σημαντική αφού με αυτή ξεκινά η 

διαδικασία προς τη τελική αγορά και κατανάλωση του προϊόντος. Η έρευνα έχει δείξει 

ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να προσεγγίσουν και να επιλέξουν μια μάρκα που 

έχει ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της (Hayden, 2009).  

Οι καταναλωτές συχνά λαμβάνουν στην αντιληψή τους χιλιάδες μηνύματα, τα οποία 

πρέπει να επεξεργαστούν προκειμένου να πάρουν μια αγοραστική απόφαση. Τα στελέχη 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν τα κατάλληλα 

μηνύματα στους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες, 

μαθαίνοντας για τις προϊοντικές κατηγορίες, τις μάρκες, τις διαφημίσεις και τη χρήση 

των προϊόντων. Επιδιώκουν δηλαδή, να δημιουργήσουν μια θετική στάση απέναντι στα 

προϊόντα, η οποία θα οδηγήσει σε μια ευνοϊκή συμπεριφορά από τη πλευρά των 

καταναλωτών.  

 

8.2 Ορισμός της αντίληψης  

 

Αντίληψη (perception) μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία που ακολουθούν τα άτομα, όταν 

δέχονται ερεθίσματα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και εξάγουν κάποιο 

νόημα από αυτά (Σιώμκος, 2011).  

 

Κάθε άτομο αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο το τι συμβαίνει γύρω του. Σημαντικό 

ρόλο στην αντίληψη λαμβάνουν οι αισθήσεις του κάθε ατόμου, καθώς τις χρησιμοποιεί 

για να καταλάβει τις αλληλεπιδράσεις που δέχεται από το εξωτερικό του περιβάλλον. Η 

διαδικασία της αντίληψης είναι σημαντική για το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, 
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καθώς δειχνει το τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα 

ερεθίσματα (διαφήμιση, συσκευασίες κ.α.) (Σιώμκος, 2011). 

 

8.3  Διαδικασίες της αντίληψης  

 

Οι τρεις βασικές διαδικασίες της αντίληψης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες καταστάσεις να τις 

αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές παραουσιάζονται 

παρακάτω (Εξαδάκτυλος, 1996).   

 

 Εκλεκτική επιλογή: κάθε καταναλωτής αντιδρά σε ερεθίμστα του εξωτρικού 

πειρβάλλοντος που αυτός θεωρεί ότι σημαντικά και ενδιαφέροντα για τον ίδιο και 

αποφεύγουν εκείνα που μπορεί να θεωρούν ότι είναι δυσάρεστα. Χρησιμοποιούν τη 

διαδικασία της εκλεκτικής επιλογής για να αποφασίσουν εάν θα αντιδράσουν σε 

κάποιο ερέθισμα ή όχι. Συνήθως επιλέγουν να εκτεθούν σε ερεθίσματα, τα οποία θα 

ικανοποιήσουν μια τωρινή τους ανάγκη (Εξαδάκτυλος, 1996).   

 Εκλεκτική παραμόρφωση: κάποιες φορές οι καταναλωτές δεν ικανοποιούνται με τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν από τα αντίστοιχα ερεθίσματα και έτσι προσπαθούν να 

διαμορφώσουν την αντίληψη τους με τη χρήση οπτικοακουστικών πληροφοριών. 

Ουσιαστικά η εκλεκτική παραμόρφωση δείχνει τη τάση των καταναλωτών να 

παραμορφώνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν να λαμβάνουν ανάλογα με τη 

προσωπική τους γνώμη (Εξαδάκτυλος, 1996).   

 Εκλεκτική συγκράτηση: δεν είναι λίγες οι φορές που ένα άτομο δίνει έμφαση σε 

κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή αντικείμενο, ενώ άλλα δε τα λαμβάνει ιδιαίτερα 

υπόψιν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θυμάται έντονα μια ημερομηνία που είναι 

σημαντική για εκείνον, ενώ μια άλλη να μην τη θυμάται σχεδόν καθόλου  

(Εξαδάκτυλος, 1996). 
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8.4  Ορισμός της στάσης  

 

Η στάση (attitude) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της Κοινωνικής Ψυχολογίας και 

αφορά «μια ψυχολογική κατάσταση που εκφράζεται με την αξιολόγηση ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου με κάποιο βαθμό εύνοιας ή δυσμένειας» (Eagly & Chaiken 

1993).  

Σύμφωνα με τον Allport (1935), «στάση είναι μια διανοητική κατάσταση ετοιμότητας, που 

οργανώνεται με βάση την εμπειρία ενός ατόμου και η οποία εξασκεί μια δυναμική 

επίδραση πάνω στην αντίδραση του ατόμου σε όλα τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις με τις 

οποίες σχετίζεται το άτομο αυτό» (Σιώμκος, 2011).  

Η θεώρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στηρίχθηκε στο ότι κάθε συμπεριφορά είναι 

συνδυασμός διανοητικών, συγκινησιακών και φυσικών διαστάσεων. Η θεώρηση αυτή 

λοιπόν συντέλεσε στην ανάπτυξη της θεώρησης των στάσεων, αποτελούμενων από τρία 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω (Σιώμκος, 2011). 

 Το γνωστικό στοιχείο (cognitive): Αναφέρεται στη γνώση, στα πιστεύω και στις 

πεποιθήσεις που έχει κάποιο άτομο σχετικά με το αντικείμενο για το οποίο 

διαμορφώνεται η στάση (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το συγκινησιακό στοιχείο (affective): Αντανακλά τα συναισθήματα (θετικά ή 

αρνητικά), τις συγκινήσεις, τις αξιολογήσεις σχετικά με την προς διαμόρφωση 

στάση (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το στοιχείο της δράσης (conative): Εκφράζει τις συμπεριφορικές τάσεις που 

υπάρχουν σε κάποια στάση, δηλαδή τη τάση ενός ατόμου να αναλάβει μια 

συγκεκριμένη δράση σε σχέση με το αντικείμενο της στάσης. Συχνά το στοιχείο 

της δράσης χρησιμοποιείται ως έκφραση της πρόθεσης του καταναλωτή να 

αγοράσει το προϊόν (intention to buy) (Σιώμκος, 2011). 

 

Η πιο σύγχρονη θεώρηση της στάσης προτείνει μια οργανωμένη σχέση ανάμεσα στα τρία 

στοιχεία. Δηλαδή υποστηρίζεται ότι η συγκίνηση χτίζεται πάνω σε βάσεις ορισμένων 

πεποιθήσεων που έχουν οι καταναλωτές, ενώ οι προθέσεις τους εξαρτώνται από αυτές. 
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Όταν οι σύγχρονοι ερευνητές της συμπεριφοράς του καταναλωτή αναφέρονται στις 

στάσεις, ουσιαστικά αναφέρονται στη συγκινησιακή τους διάσταση, δηλαδή στο πόσο 

αρέσει κάποιο προϊόν ή κάποια μάρκα (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013).  

 

8.5  Μέτρηση της στάσης του καταναλωτή  

 

Η μέτρηση των στάσεων γίνεται κατά κύριο λόγο με τις κλίμακες Likert και τις κλίμακες 

σημασιολογικής διαφοροποίησης. Η ανάλυση τους ακολουθεί παρακάτω (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου,  2013).  

 Κλίμακες Likert: Αποτελούν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του ερωτώμενου, 

με διάφορες σκέψεις ή προτάσεις που αφορούν το αντικείμενο της στάσης. Η 

μέτρηση γίνεται συνήθως με 5-βάθμια ή 7-βάθμια κλίμακα και ο ερωτώμενος 

μπορεί είτε να συμφωνήσει απόλυτα είτε να διαφωνήσει απόλυτα. 

 

 Κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης: Μετρούνται συνήθως σε 7-

βάθμιες κλίμακες και τα άκρα τους είναι αντίθετα. Κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιούνται ζεύγη αντίθετων επιθέτων (π.χ. ευχάριστο/δυσάρεστο).  

 

 

8.6  Σχέση στάσης και συμπεριφοράς  

 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών αλλά και των στελεχών μάρκετινγκ σε σχέση με τις 

στάσεις επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη καταναλωτική 

στάση και συμπεριφορά. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο από τις σημαντικότερες θεωρίες 

κοινωνικής ψυχολογίας που ασχολούνται με τη σχέση στάσεων-συμπεριφοράς, οι οποίες 

παρουσιάζονται παρακάτω (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου,  2013).  

 Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action): Η θεωρία 

αυτή, βασίζεται στην υπόθεση ότι τα άτομα είναι λογικά και κάνουν συστηματική 

χρήση των πληροφοριών που διαθέτουν προκειμένου να πράξουν (Ajzen & 

Fishbein, 1980, Fishbein & Ajzen, 2010). Πιο αναλυτικά η στάση απέναντι στη 

συμπεριφορά εξαρτάται από: α) τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις (behavioral 
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beliefs), δηλαδή την υποκειμενική πιθανότητα που αποδίδει ένα άτομο στο να 

οδηγήσει η συμπεριφορά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και σε συγκεκριμένες 

συνέπειες, β) την αξιολόγηση των πεποιθήσεων (belief evaluation), δηλαδή από 

το πόσο θετικό ή αρνητικό θεωρείται καθένα από αυτά τα αποτελέσματα 

(Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου,  2013). 

 Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of planned behavior):  Η 

θεωρία αυτή αποτελεί τη πιο δημοφιλή τροποποίηση της θεωρίας της 

αιτιολογημένης δράσης, στην οποία εισάγεται η έννοια του αντιληπτού 

συμπεριφορικού ελέγχου ως παράγοντα που επηρεάζει τη συμπεριφορά άμεσα ή 

έμμεσα. Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος αφορά το βαθμό στον οποίο το 

άτομο θεωρεί την εκτέλεση της συμπεριφοράς εύκολη ή δύσκολη και καθορίζεται 

από τις πεποιθήσεις ελέγχου (control beliefs) που αφορούν το κατά πόσο το άτομο 

θεωρεί ότι ελέγχει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχής 

εκτέλεση της συμπεριφοράς (π.χ. πόροι και ικανότητες) και από την αντιληπτή 

διευκόλυνση (perceived facilitation), δηλαδή τη δυνατότητα των παραγόντων 

αυτών να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την εκτέλεση της πράξης. Στο χώρο 

μελέτης συμπεριφοράς του καταναλωτή έχει καλύτερα προβλεπτικά 

αποτελέσματα σε σχέση με την θεωρία της αιτιολογημένης δράσης (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου,  2013). 

 

8.7  Αλλαγή των στάσεων  

 

Η αλλαγή της στάσης των καταναλωτών επηρεάζει και κατευθύνει τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή. Δηλαδή αποτελεί ένα κατευθυντήριο παράγοντα για την αλλαγή της 

συμπεριφοράς του ατόμου. Με τη πάροδο του χρόνου, η αλλαγή της στάσης κάποιου 

ατόμου, επηρεάζεται τις περισσότερες φορές από τα ερεθίσματα που δέχεται από το 

περιβάλλον του. Οι καταναλωτές συνήθως αντιδρούν σε κάποιο μήνυμα, το οποίο 

δέχονται με αποτέλεσμα να αλλάζει η στάση τους απέναντι σε κάποιο προϊόν. 

Προκειμένου ένα μήνυμα, να γίνει επιτυχημένα αποδεκτό από το καταναλωτή, η πηγή 

του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εμπειρία, φερεγγυότητα και να είναι αρεστός το 

δέκτη. 
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Η στάση του καταναλωτή μπορέι να αλλάξει από τα στελέχη του μάρκετινγκ, μέσω της 

αλλαγής στα τρία βασικά της στοιχεία, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το 

συμπεριφορικό (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007). Οι στάσεις που σχηματίζονται 

ως αποτέλεσμα μιας λεπτομερούς επεξεργασίας πληροφοριών, παραμένουν πιο σταθερές 

στο χρόνο και είναι πιο δύσκολο να μεταβληθούν, προβλέποντας έτσι τη συμπεριφορά με 

μεγαλύτερη εγκυρότητα. Αντίθετα οι στάσεις που βασίζονται σε περιορισμένη 

επεξεργασία των μηνυμάτων είναι ασθενέστερες και μπορούν να μεταβληθούν πιο 

εύκολα (Petty, Haugtvedt & Smith, 1995).  

 

 

8.8   Στάση για τη διαφήμιση  

 

Η στάση και οι απόψεις που διαμορφώνουν για την μάρκα, τα συναισθήματα που 

προκαλέι η διαφήμιση και οι γνωστικές κρίσεις για τη διαφήμιση, αλληλεπιδρούν στο 

σχηματισμό της στάσης του καταναλωτή για τη διαφήμιση. Ο καταναλωτής σχηματίζει 

διάφορα συναισθήματα (φόβο, γέλιο) και γνωστικές κρίσεις (η διαφήμιση είναι 

διασκεδαστική), ως αποτέλεσμα της έκθεσης του στη διαφήμιση. Η στάση την οποία 

διαμορφώνει ο καταναλωτής για τη μάρκα, την οποία θα επιλέξει επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τη διαφήμιση (Σιώμκος, 2011).  

 

Το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο προξενεί η διαφήμιση στο καταναλωτή, είναι κάτι που 

δε θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν η διαφήμιση αρέσει στο 

καταναλωτή, δε σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί ο καταναλωτής να αλλάξει την άποψη 

που έχει για τη συγκεκριμένη διαφημιζόμενη μάρκα. Δηλαδή εαν έχει προτιμήσει να 

αγοράσει τη μάρκα που διαφημίζεται και γνωρίζει ότι δε προσφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα όσο καλή και να είναι η διαφήμιση, δε θα αλλάξει την αρνητική του 

στάση γα τη μάρκα αυτή  (Σιώμκος, 2011). 

 

Οι marketers πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν μηνύματα, τα οποία να είναια 

ρκετά πειστικά, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επηρεαστεί από τη διαφήμιση και να 

προβεί στην αγορά του προϊόντος. Όταν ένας καταναλωτής εκτίθεται σε μια διαφήμιση 

επηρεάζεται τόσο γνωστικά (λαμβάνει πληροφορίες για μια μάρκα), όσο και 

συναισθηματικά (εκφράζει συναισθηματική αντίδραση απέναντι στη διαφήμιση). Οι 

αντιδράσεις αυτές κάνουν το καταναλωτή πιο δεκτικό στη διαφήμιση και άρα του 
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δημιουργούν μια πιο θετική στάση απέναντι στη μάρκα. Συνεπώς η στάση απέναντι στη 

διαφήμιση μπορεί να επηρεάσει το καταναλωτή είτε μέσω της πειθούς (πειστικότητας), 

είτε μέσω της αρεσκείας (συναισθήματα) (Mackenzie et al., 1986).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

 

9.1  Εισαγωγή  

 

Κάθε μέρα, οι καταναλωτές παίρνουν πολλές αποφάσεις που αφορούν κάθε πτυχή της 

καθημερινής τους ζωής. Η απόφαση είναι η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων 

εναλλακτικών επιλογών. Με άλλα λόγια, ένα πρόσωπο για να πάρει μια απόφαση, θα 

πρέπει να έχει μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις για να επιλέξει αυτή που θεωρεί 

καλύτερη. Από την άλλη πλευρά, αν ο καταναλωτής δεν έχει εναλλακτικές λύσεις και 

είναι κυριολεκτικά αναγκασμένος να κάνει μια συγκεκριμένη αγορά ή να κάνει μια 

συγκεκριμένη ενέργεια (π.χ. να καταναλώσει ένα συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό), τότε 

αυτό και μόνο είναι «μη-επιλογή» και δεν αποτελεί απόφαση. Έτσι, αν υπάρχει σχεδόν 

πάντα μια επιλογή, στη συνέχεια, υπάρχει σχεδόν πάντα μια ευκαιρία για τους 

καταναλωτές να πάρουν αποφάσεις.  

Οι αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να πάρει κένας καταναλωτής σχετικά με τη 

κατανάλωση κάποιου προϊόντος αποτελεί ένα κύριο ζήτημα για τον υπεύθυνο 

μάρκετινγκ. Προκειμένου οι καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν μπορούν να πάρουν 

μια σειρά αποφάσεων όπως (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013). 

 Ποιο προϊόν να αγοράσει; 

 Ποια μάρκα να προτιμήσει; 

 Από που θα ενημερωθεί για το προϊόν (τηλεόραση, φιλικό περιβάλλον); 

 Από που να το αγοράσει; 

 Πως να το πληρώσει; 

 

Οι αποφάσεις αυτές συνδέονται με τα τέσσερα στοιχεία του μάρκετινγκ, δηλαδή το 

προϊόν (τα χαρακτηριστικά του προϊόντος), τη τιμή, τη διανομή (σημεία πώλησης) και τη 

προβολή. 
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9.2   Υποδείγματα της συμπεριφοράς του καταναλωτή  

 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες λήψης αποφάσεων από καταναλωτές. Τα διάφορα 

«υποδείγματα του ανθρώπου» περιγράφουν τους καταναλωτές και τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που ακολουθούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Κάποια από τα 

υποδείγματα ακολουθούν παρακάτω (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το υπόδειγμα του οικονομικού ανθρώπου (economic man): περιγράφει το καταναλωτή 

ως ένα λογικό όν («ορθολογικός καταναλωτής») που κρίνει αντικειμενικά και 

αξιολογεί κάθε εναλλακτικό προϊόν και τελικά επιλέγει εκείνο που του δίνει τη 

μεγαλύτερη αξία. Το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ότι ο καταναλωτής γνωρίζει όλες τις 

μάρκες του προϊόντος, καθώς και τις οριακές χρησιμότητες τους. Έτσι λοιπόν το 

επίκεντρο του υποδείγματος είναι το προϊόν με κυριότερο χαρακτηριστικό τη τιμή 

του, ενώ  ο ρόλος του καταναλωτή περιορίζεται στο ρόλο ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το υπόδειγμα του παθητικού ανθρώπου (passive man): ο καταναλωτής παρουσιάζεται 

ως πειθήνιος δείκτης των προσπαθειών προβολής τω προϊόντων. Ωστόσο, αγνοεί το 

ρόλο που και ο ίδιος ο άνθρωπος ως καταναλωτής διαδραματίζει κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που τον αφορούν (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το υπόδειγμα του γνωστικού ανθρώπου (cognitive man): ο καταναλωτής 

παρουσιάζεται ως συλλέκτης πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα που τον 

ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει τις κατάλληλες αγοραστικές αποφάσεις  

(Σιώμκος, 2011). 

 

 Το υπόδειγμα του συναισθηματικού ανθρώπου (emotional man): το υπόδειγμα αυτό 

παρουσιάζει το καταναλωτή στο να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος σε υποκειμενικά 

κριτήρια, όπως για παράδειγμα, αγάπη, φόβος, υπερηφάνεια, στοργή και άλλα, παρά 

βασιζόμενος σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν έπειτα από την 

αντικειμενική κρίση του (Σιώμκος, 2011). 
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Κάποια ακόμη υποδείγματα που μετρούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή σχετικά με 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι τα εξής (Σιώμκος, 2011): 

 

 Το γενικό υπόδειγμα αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή: Ο καταναλωτής 

αποφασίζει για την αγορά κάποιου προϊόντος, ανταποκρινόμενος σε διάφορα 

ερεθίσματα που ο ίδιος λαμβάνει και επεξεργάζεται. Ο συγκεκριμένος 

καταναλωτής προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση για την αγορά του 

προϊόντος που επιθυμεί, πρέπει πρώτα να ανταποκριθεί στις πληροφορίες που 

λαμβάνει. Το γενικό υπόδειγμα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σιώμκος, 

2011). 

 

Σχήμα 4: Γενικό Υπόδειγμα Αγοραστικής Συμπεριφοράς 

 

 Το υπόδειγμα της υστέρησης του καταναλωτή: Κάποια από τα μοντέλα που 

αφορούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ή τις επιδράσεις στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών, είναι το μοντέλο της μη γραμμικότητας και της μη 

αναστρεψιμότητας. Αυτά περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας με βάση τη 

στρατηγική μιας επιχείρησης, καθώς και διάφορα μοντέλα ανοχής από το πεδίο 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μοντέλα αυτά μοιράζονται ένα 

κοινό χαρακτηριστικό με το «μοντέλο υστέρησης των φυσικών επιστημών». Η 

υστέρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα έγκυρο και πληροφοριακό μοντέλο 

για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η εφαρμογή αυτού του προϋπάρχοντος 

μοντέλου ενοποιεί έναν αριθμό ανόμοιων και αντιφατικών στοιχείων και 

προτείνει ένα κοινό μοτίβο συμπεριφοράς σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα η στάση των καταναλωτών απέναντι στο προϊόν, ή στην υπηρεσία 

ασκούν επίδραση και στην αγοραστική συμπεριφορά του και ως εκ τούτου 

Ερεθίσματα 
Επεξεργασία 

ερεθισμάτων 
Ανταπόκριση 
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επηρεάζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα, έχει δειχθεί ότι το 

μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει και να εξηγήσει τις σχέσεις 

μεταξύ των διαφόρων στοιχείων της ικανοποίησης και της δυσαρέσκειας. Αυτά 

είναι επιχειρησιακά ζητήματα, που γίνονται με βάση τη μέτρηση της αντίληψης 

και της στάσης των πελατών. Η εφαρμογή του μοντέλου με αυτά τα θέματα, 

καθώς και με θέματα σε στρατηγικό επίπεδο, δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

και σε πιο ευρύ φάσμα (Less Galloway, 1999). 

Γενικά κάποιο υπόδειγμα συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι χρήσιμο όταν: 

 Ενθαρρύνει τη συνολική και ολοκληρωμένη θεώρηση της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή (π.χ. τμηματοποίηση, σύνδεση σκέψεων του καταναλωτή με τις 

αποφάσεις). 

 Προσφέρει μια βάση για τη τμηματοποίηση των αγορών. 

 Προσφέρει μια βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών του μάρκετινγκ. 

 Βοηθά στον εντοπισμό των απαραίτητων πληροφοριών για τη λήψη 

αποφάσεων στο περιβάλλον του μάρκετινγκ.  

 

9.3  Υποδείγματα λήψης αποφάσεων του καταναλωτή 

 

Δύο είναι τα βασικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, ανάλογα με τη 

περίπτωση για να πάρουν κάποια αγοραστική απόφαση, τα οποία αναφέρονται παρακάτω 

(Σιώμκος, 2011). 

 Το αποζημιωτικό υπόδειγμα (compensatory model): Υποθέτει ότι οι καταναλωτές 

αξιολογούν κάθε μάρκα σε όλα τα σημαντικά για αυτούς κριτήρια του προϊόντος. 

Οι καταναλωτές δηλαδή, αξιολογούν τη κάθε μάρκα και επιλέγουν εκείνη που 

έχει το υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης. Η εφαρμογή λοιπόν του αποζημιωτικού 

υποδείγματος δίνει στο καταναλωτή μια βέλτιστη επιλογή, που είναι και η 

μοναδική λύση (Σιώμκος, 2011).  

 

 Το μη αποζημιωτικό υπόδειγμα (non compensatory model): Υποθέτει ότι οι 

καταναλωτές βαθμολογούν τις μάρκες με βάση ένα κριτήριο αντί να αξιολογούν 
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κάθε μάρκα ξεχωριστά με βάση όλα τα κριτήρια. Με βάση αυτό κριτήριο η θετική 

με την αρνητική αξιολόγηση δε εξισορροπούνται (Σιώμκος, 2011). 

 

 

9.4   Τύποι αγοραστικών αποφάσεων  

 

Η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων για τον καταναλωτή αποτελεί μια 

χρονοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα στάδια, που 

διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το χρόνο και τις πληροφορίες τις οπόιες απαιτεί ο 

κάθε καταναλωτής. Παρακάτω αναφέρονται τρεις τύποι αγοραστικών αποφάσεων 

(Howard & Seth, 1969, Howard, 1977). 

 

 Εκτεταμένη λήψη αποφάσεων: ο συγκεκριμένος τύπος λήψης αγοραστικών 

αποφάσεων προτιμάται από τον καταναλωτή όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για το προϊόν και όταν δεν έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν στο 

παρελθόν. Η εκτεταμένη λήψη αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα στο καταναλωτή 

να θέσει διάφορα κριτήρια επιλογής, να ανακτήσει πληροφορίες τόσο από τη 

μνήμη του όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και να αξιολογήσει 

εναλλακτικές μάρκες. Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ θα πρέπει να φροντίσει το προϊόν 

του να είναι μεταξύ των εναλλακτικών που έχει θέσει ο καταναλωτής και να 

επιλεγει τελικά από τον ίδιο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να 

στέλνουν τα κατάλληλα μηνύματα και πληροφορίες για το προϊόν έτσι ώστε να 

γίνονται αντιληπτά από τον ίδιο τον καταναλωτή (Howard & Seth, 1969, 

Howard, 1977). 

 

 Περιορισμένη λήψη αποφάσεων: κατά τη περιορισμένη λήψη αποφάσεων ο 

καταναλωτής δε προσπαθεί ιδιαίτερα για την ανεύρεση πληροφοριών και 

εναλλακτικών επιλογών για κάποιο προϊόν. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

προηγούμενη εμπειρία του και στο εξωτερικό περιβάλλον (διαφημίσεις) και 

αξιολογεί λιγότερες εναλλακτικές. Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν για τον καταναλωτή τη πρόσβαση που χρειάζεται στις 

πληροφορίες για να επιλέξει το προϊόν. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται 

διαθέσιμες στον καταναλώτη μέσω της διαφήμισης, της συσκευασίας των 



[101] 
 

προϊόντων, της ιστοσελίδας της επιχείρησης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και των προωθητικών ενεργειών (Howard & Seth, 1969, Howard, 1977). 

 

 

 Αυτόματη λήψη αποφάσεων ή από συνήθεια: η λήψη μιας απόφασης από 

συνήθεια δεν περιλαμβάνει σημαντική ενασχόληση του καταναλωτή με την 

ανεύρεση πληροφοριών σχετικα με την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας. 

Όταν ένας καταναλωτής παίρνει αυτόματα μια απόφαση δεν αναζητά νέες 

πληροφορίες αφού βασίζεται κατά κύριο λόγο στην προηγούμενη εμπειρία του. 

Η στρατηγική μάρκετινγκ επομένως εξαρτάται από τη θέση που κατέχει η 

επιχείρηση στην αγορά. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μικρό μερίδιο αγοράς 

μπορούν να εμποδίσουν την αυτόματη λήψη αποφάσεων με τη χρήση 

προωθητικών ενεργειών καθώς και με τη καλύτερη τοποθέτηση στα ράφια 

(merchandising) έτσι ώστε να προσελκύει τη προσοχή του καταναλωτή. 

Αντίθετα οι ισχυρές επιχειρήσεις επωφελούνται από την αυτόματη λήψη 

απόφασης, καθώς ο καταναλωτής δεν αξιολογεί εναλλακτικές μάρκες (Howard 

& Seth, 1969, Howard, 1977). 

 

9.5   Τύποι αγοραστικών συμπεριφορών  

 

Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών διαφέρει ανάλογα με το βαθμό ανάμειξής 

του με ένα προϊόν αλλά και με τη υπάρξη μεγάλής ή μικρής διαφοράς στις εναλλακτικές 

μάρκες. Σύμφωνα με τον Assael (1992) υπάρχουν τέσσερις τύποι αγοραστικής 

συμπεριφοράς, οι αποίοι αναφέρονται παρακάτω. 

 

 Πολύπλοκη αγοραστική συμπεριφορά: όταν ο βαθμός ανάμειξης του καταναλωτή 

είναι υψηλός με το προϊόν και οι ενναλακτικές μεταξύ των μαρκών είναι μεγάλες, 

τότε η συμπεριφορά του καταναλωτή χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκη. Ο 

καταναλωτής δεν διαθέτει μεγάλη πληροφόρηση για τα προϊόντα αλλά πιστεύει 

ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και έτσι ακολουθεί την εκτεταμένη λήψη 

αγοραστικών αποφάσεων (Assael 1992). 

 Αγοραστική συμπεριφορά μείωση της ασυμφωνίας: όταν ο βαθμός ανάμειξης του 

καταναλωτή με το προϊόν είναι υψηλός αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μαρκών, τότε η αγοραστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μείωση 
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της ασυμφωνίας. Ο καταναλωτής συμμετέχει στην αγοραστική διαδικασία, όμως 

όταν επιλέξει μια μάρκα συνειδητοποιεί ότι η μάρκα που επέλεξε δε παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές με άλλες μάρκες. Έτσι οι επιχειρήσεις μέσω των 

διαφημίσεων και των κατάλληλων μηνυμάτων θα πρέπει να μειώσει την 

αμφιβολία του καταναλωτή γαι το προϊόν που αγόρασε έτσι ώστε να έχει τη 

πρόθεση να το αγοράσει ξανά (Assael 1992). 

 Αγοραστική συμπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας: όταν ο βαθμός ανάμειξης του 

καταναλωτή με το προϊόν είναι χαμηλός και υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μαρκών, τότε η αγοραστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως 

συμπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας. Ο καταναλωτής χρησιμοποιεί νέες 

μάρκες για να έχει μια ποικιλία προϊόντων και όχι ως δυσαρέστηση από άλλες 

μάρκες προϊόντων (Assael 1992). 

 Αγοραστική συμπεριφορά από συνήθεια: όταν ο βαθμός ανάμειξης του 

καταναλωτή με το προϊόν είναι χαμηλός και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

μαρκών, τότε η αγοραστική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως συμπεριφορά από 

συνήθεια. Σε αυτή τη περίπτωση το προϊόν δεν έχει μεγάλη αξία για τον 

καταναλωτή και δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναζήτηση πληροφοριών και 

μαρκών. Οι διαφημίσεις συμβάλλουν σε αυτό κάνοντας τη μάρκα περισσότερο 

οικεία στο καταναλωτή, με αποτέλεσμα να την αγοράσει επειδή του είναι γνωστή 

(Assael 1992). 

 

9.6   Η διαδικασία της λήψης αγοραστικών αποφάσεων   

 

Η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων, είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθεί 

ο καταναλωτής προκειμένου να πάρει αποφάσεις για την αγορά κάποιου προίόντος. Η 

διαδικασία αυτή αποτελείται από τέσσερα στάδια τα οποία παρουσιάζονται και 

αναλύονται παρακάτω (Σιώμκος, 2011). 

 

1. Αναγνώριση της ανάγκης: η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων ξεκινάει 

με την αναγνώριση της ανάγκης από τον καταναλωτή. Η ανάγκη αυτή 

ενεργοποιείται είτε από τα κίνητρα που έχει το άτομο είτε από τα ερεθίσματα που 

δέχεται από το μάρκετινγκ (διαφήμιση). Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος 

μάρκετινγκ θα πρέπει να δημιουργεί μια στρατηγική που να ωθεί τον καταναλωτή 

να αγοράσει το δικό του προϊόν ικανοποιώντας την ανάγκη του (Σιώμκος, 2011). 
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2. Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών: σε αυτό το στάδιο ο καταναλωτής 

αναζητά πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές μάρκες. Τις πληροφορίες αυτές 

μπορεί να τις συλλέγεί από την προσωπική του εμπειρία (είχε χρησιμοποιήσει το 

προίόν και στο παρελθόν), από το προσωπικό του περιβάλλον ( φίλοι, γνωστοί) 

και εμπορικές  εμπορικές πηγές (διαφημίσεις, συσκευασία, κατάλογοι 

προίόντων). Σκοπός λοιπόν ενός υπεύθυνου μάρκετινγκ είναι ο καταναλωτής να 

συλλέξει πληροφορίες για τη μάρκα της επιείρησης του και να την αξιολογήσει 

με άλλες μάρκες. Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει για ποιες ανταγωνιστικές 

μάρκες συλλέγει πληροφορίες ο καταναλωτής έτσι ώστε να σχεδιάσει την 

ανταγωνιστική της στρατηγική (Σιώμκος, 2011). 

 

3. Αξιολόγηση εναλλακτικών μαρκών: το τρίτο στάδιο της διαδικασίας λήψης 

αγοραστικών αποφάσεων είναι η αξιολόγηση των εναλλακτικών μαρκών με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Ωστόσο τα κριτήρια που θέτει ο κάθε 

καταναλωτής διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και την αγορά – στόχο (Σιώμκος, 

2011). 

 

4. Αγορά μιας μάρκας: το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη επιλογή και την αγορά του 

προϊόντος που ο καταναλωτής έπειτα από την αξιολόγηση πολλών εναλλακτικών 

μαρκών κατέληξε τελικά σε αυτή την επιλογή. Εκτός βέβαια από την επιλογή 

μιας συγκεκριμένης μάρκας ο καταναλωτής λαμβάνει και άλλα στοιχεία υπόψιν 

του όπως (Σιώμκος, 2011):  

 

 

 το κατάστημα όπου θα πραγματοποιήσει την αγορά  

 τη ποσότητα που προτίθεται να αγοράσει 

 τη χρονική στιγμή που πραγματοποιεί την αγορά 

 το τρόπο της αγοράς (μετρητά, πιστωτική κάρτα) 

 το λόγο της αγοράς 

 τη συχνότητα της αγοράς 
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Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν τα παραπάνω στάδια 

που αναφέρθηκαν, που αφορούν τη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσσεων. Έτσι θα  

συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους καταναλωτές προκειμένου να 

σχεδιάζουν τη κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ, για να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση 

των αναγκών της αγοράς στόχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ 

ΜΑΡΚΑ  

 

10.1 Εισαγωγή  

Η επιλογή μιας μάρκας για τον καταναλωτή βασίζεται σε διάφορα κριτήρια, τα οποία 

διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις που έχει ο κάθε 

καταναλωτής. Ένας πελάτης ίσως προτιμάει να επιλέγει ένα εμπορικό σήμα, που δίνει 

ένα μέρος των κερδών του σε κοινωφελείς σκοπούς ή να επιλέγει προϊόντα που 

ανακυκλώνονται, ακόμα και αν κοστίζουν περισσότερο ή να προτιμάει την ευκολία 

και την απλότητα στις αγορές.  

 

Υπάρχουν βέβαια και καταναλωτές, οι οποίοι αφιερώνουν μεγάλο χρόνο στις αγορές 

τους. Πραγματοποιούν μια εκτενή έρευνα αγοράς, συλλέγοντας πληροφορίες για τη 

κάθε μάρκα, συγκρίνοντας τις τιμές, έτσι ώστε να καταλήξει στη μάρκα εκείνου του 

προϊόντος που θα ικανοποιήσει σε μέγιστο βαθμό την ανάγκη τους. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να αναπτύσσουν μεγάλη προσήλωση των καταναλωτών για 

τη μάρκα τους, έτσι ώστε να τους διατηρήσουν και σαν πελάτες.  

 

Το τμήμα μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης θα πρέπει να διαμορφώνει τη κατάλληλη 

στρατηγική, έτσι ώστε μέσα από τις  διαφημίσεις, τις προωθητικές ενέργειες και τη 

συσκευασία του προϊόντος να περνάει στον καταναλωτή το κατάλληλο μήνυμα για το 

προϊόν. Οι καταναλωτές για να εκδηλώσουν τη προσήλωση τους σε μια συγκεκριμένη 

μάρκα θα πρέπει η μάρκα αυτή να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και να συγκεντρώνει 

χαρακτηριστικά που δεν έχει μια άλλη παρόμοια μάρκα. Η προσήλωση σε μια μάρκα 

είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία για τον καταναλωτή, καθώς στην 

αγορά υπάρχουν χιλιάδες μάρκες με παρόμοια ή και τα ίδια χαρακτηριστικά. 
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10.2 Ορισμός  και σημασία της προσήλωσης   

 

Η έννοια της προσήλωσης στη μάρκα ορίζεται ως μια ισχυρή και διαχρονική τάση για 

την αγορά μιας συγκεκριμένης μάρκας εντός μιας προϊοντικής κατηγορίας (Dibb et al., 

2001). 

 

Προσηλωμένος είναι ο καταναλωτής εκείνος που αγοράζει την ίδια μάρκα χωρίς να 

επιλέγει κάποια από τις εναλλακτικές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντος. Σύμφωνα με τον Cunningham, η προσήλωση α) εχει σχέση με τη 

προϊοντική κατηγορία β) οι καταναλωτές μπορεί να είναι προσηλωμένοι και σε άλλες 

κατηγορίες προϊόντος γ) υπάρχει μια σχέση μεταξύ της προσήλωσης στη μάρκα και 

της προσήλωσης στο συγκεκριμένο κατάστημα και δ) οι εκπτώσεις και οι προσφορές 

δεν επηρεάζουν τους καταναλωτές που είναι προσηλωμένοι σε μια συγκεκριμένη 

μάρκα.  

 

Η προσήλωση εκφράζει τη θετική στάση του καταναλωτή απέναντι στη μάρκα. 

Δηλαδή ένας καταναλωτής για να χαρακτηριστεί «προσηλωμένος» θα πρέπει όχι απλά 

να αγοράζει συνέχεια την ίδια μάρκα, αλλά να εκφράζει και θετικά συναισθήματα για 

αυτήν, δηλαδή να του αρέσει. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί κάποιος καταναλωτής να 

αγοράζει συχνά την ίδια μάρκα, όμως αυτό να οφείλεται στο ότι το κατάστημα, στο 

οποίο πραγματοποιεί τις αγορές του δεν έχει τη μάρκα την οποία προτιμάει και να 

καταφεύγει αναγκαστικά στην επόμενη μάρκα, για την οποία έχει διατυπώσει θετική 

στάση (Σιώμκος, 2011). 

 

Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με μια κατηγορία προϊόντων 

μπορεί να είναι (Rowley, 2005):  

 

 Αδιάκοπη προσήλωση σε μια μάρκα: ο καταναλωτής αγοράζει κάθε φορά την 

ίδια μάρκα.  

 Περιστασιακή εναλλαγή μάρκας: ο καταναλωτής αγοράζει την ίδια μάρκα με 

κάποιες εξαιρέσεις.  
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 Εναλλασσόμενη προσήλωση στη μάρκα: ο καταναλωτής αγοράζει σταθερά 

την ίδια μάρκα, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα πραγματοποιεί σταθερά 

την αγορά μιας άλλης μάρκας.  

 Διχασμένη προσήλωση στη μάρκα: ο καταναλωτής αγοράζει εναλλακτικά 

δύο μάρκες.  

 Αδιαφορία για την μάρκα: ο καταναλωτής αγοράζει διαφορετικές μάρκες 

κάθε φορά, χωρίς να εστιάζει τη προσοχή του σε μια συγκεκριμένη μάρκα.  

 

Υπάρχουν κάποια τμήματα προσηλωμένων καταναλωτών, τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω (Σιώμκος, 2011). 

1) Οι αιχμαλωτισμένοι καταναλωτές: αγοράζουν ένα προϊόν μόνο και μόνο 

επειδή δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή. Η στάση τους για τη μάρκα είναι 

ουδέτερη, έχοντας εμπειρία από τη χρήση της συγκεκριμένης μάρκας.  

2) Οι επιζητούντες με ευκολία καταναλωτές: αγοράζουν προϊόντα συνδεόμενοι 

με τη ρουτίνα και τη συνήθεια. Δεν έχουν συγκεκριμένη στάση για τη μάρκα, 

εκτός από το γεγονός ότι κάποιες μάρκες συνδέονται εύκολα μεταξύ τους.  

3) Οι αγωνιζόμενοι καταναλωτές: κρίνουν και αξιολογούν προσεκτικά τα 

προϊόντα, σχηματίζοντας έτσι θετική στάση για την μάρκα. Έτσι οι 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια σχέση με τον πελάτη. 

4) Οι δεσμευμένοι καταναλωτές: είναι εκείνοι που με δυσκολία θα επέλεγαν μια 

άλλη μάρκα από αυτή στην οποία είναι προσηλωμένοι. 
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10.3  Κατηγορίες της προσήλωσης  

 

Σύμφωνα με τους Dick και Basu (1994) υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 

προσήλωσης σύμφωνα με τη στάση που διαμορφώνουν οι καταναλωτές καθώς και με 

τη τάση που εμφανίζουν για επαναλαμβανόμενες αγορές. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι 

εξής: 

 

Η περίπτωση της προσήλωσης δείχνει ότι οι καταναλωτές παρατηρούν ότι υπάρχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστικών μαρκών. Για αυτό το λόγο οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνουν συνεχώς το προϊόν τους, έτσι 

ώστε να ενισχύεται η θετική στάση που διαμορφώνει ο καταναλωτής για τη δική τους 

μάρκα. Οι ανταγωνιστές στην αγορά θα προσπαθούσαν να ακολουθήσουν 

στρατηγικές μίμησης εάν το προϊόν τους δεν διέθετε κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Σιώμκος, 2011).  

 

Η περίπτωση της πλαστής προσήλωσης φανερώνει ότι ο καταναλωτής παρατηρεί ότι 

υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των αντγωνιστικών μαρκών που προτίθεται να 

αγοράσει. Έτσι επειδή δεν είναι σε θέση να αναλύσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

προϊόντικέ κατηγορίες, τείνει να προτιμαέι εκείνη τη μάρκα που γνωρίζει καλύτερα ή 

εκείνη που είναι σε κάποια προσφορά (Σιώμκος, 2011).  

 

Η λανθάνουσα προσήλωση δείχνει ότι υπάρχουν υποκειμενικοί κανόνες που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς την επιλογή κάποιου 

προϊόντος. Για παράδειγμα ένας καταναλωτής μπορεί να δείχνει προτίμηση σε ένα 

συγκεκριμένο ποτό, αλλά να καταναλώνει και άλλες μάρκες ποτών, επειδή το φιλικό 

του περιβάλλον τις επιλέγει (Σιώμκος, 2011). 
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10.4  Χαρακτηριστικά των προσηλωμένων καταναλωτών σε μια μάρκα 

(Brand Loyals)  

 

Η μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα γίνεται με βάση τα στοχαστικά μοντέλα, που 

υπολογίζουν τη πιθανότητα ένας καταναλωτής να επαναλαμβάνει τις αγορές του σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 

του βαθμού προσήλωσης σε μια μάρκα, βασίζονται στη μελέτη Panel Data, δηλαδή 

δεδομένα που προκύπτουν από αυτό, αναφορές αγοράς που δίνουν οι ίδιοι οι 

καταναλωτές όταν καταγράφουν τις αγορές που πραγματοποιούν (Σιώμκος, 2011). 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι προσηλωμένων καταναλωτών, οι οποίοι προκύπτουν από τη 

σύνδεση της συμπεριφορικής προσήλωσης των καταναλωτών σε μια μάρκα, με τη 

θετική στάση που εκδηλώνουν απέναντι στη μάρκα αυτή. Οι τύποι αυτοί είναι 

(Baldinger & Rubinson, 1996): 

 

 Οι «πραγματικοί προσηλωμένοι»: είναι εκείνοι οι καταναλωτές, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από σταθερότητα στη θετική στάση που εκδηλώνουν για την 

μάρκα, αλλά και τη πραγματική συμπεριφορική προσήλωση τους σε αυτή.  

 Οι «εν δυνάμει προσηλωμένοι»: είναι εκέινοι οι καταναλωτές, των οποίων η 

στάση για τη μάρκα είναι ισχυρότερη από τη συμπεριφορά τους.  

 Οι «τρωτοί»: είναι εκείνοι οι καταναλωτές, των οποίων η στάση για τη μάρκα 

είναι ασθενέστερη από τη συμπεριφορά τους.  

 

Με βάση κάποιες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ένας προσηλωμένος σε μια 

μάρκα καταναλωτής παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά (Σιώμκος, 2011): 

 

 Είναι πιο πιθανό να επηρεάζεται από ομάδες αναφοράς. 

 Είναι πιο σίγουρος για την επιλογή του.  

 Ανήκει σε ομάδες υψηλότερου εισοδήματος (οι χαμηλότερου εισοδήματος 

καταναλωτές δείχνουν προτίμηση στα προϊόντα που έχουν προσφορές). 

 Έχει υψηλότερο επίπεδο αντιληπτού κινδύνου. 

 Είναι πιθανό να είναι προσηλωμένος και στο κατάστημα, στο οποίο αγοράζει 

τη μάρκα που προτιμά (store loyal). 
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Σύμφωνα με τους Rowley & Dawes (2000) υπάρχουν τέσσερις τύποι μη 

προσηλωμένων καταναλωτών σε μια μάρκα συνδυάζοντας τη στάση και τη 

συμπεριφορά. Οι τύποι αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 

 

 Οι «απαλλαγμένοι»: δεν είχαν κάποια εμπειρία με τη μάρκα και δεν επιθυμούν 

να την αγοράσουν.  

 Οι «ενοχλημένοι»: υπήρξαν πελάτες της μάρκας στο παρελθόν και υπάρχει 

πιθανότητα να την αγοράσουν και στο μέλλον.  

 Οι «αφυπνισμένοι»: ήταν πελάτες της μάρκας στο παρελθόν, αλλά δεν θα 

επιθυμούν να την αγοράσουν και στο μέλλον.  

 Οι «διασπαστικοί»: ήταν πελάτες της μάρκας και δε προτίθενται να την 

αγοράσουν ξανά.  

 

Η προσήλωση σε μια μάρκα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη κατηγορία του κάθε 

προϊόντος. Βέβαια τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της προσήλωσης των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένες μάρκες  κυρίως λόγω της ανάπτυξης των ιδιωτικών 

σημάτων.   

 

 

10.5  Μέτρηση της προσήλωσης  

 

Η μέτρηση της προσήλωσης του καταναλωτή σε μια μάρκα γίνεται με βάση τρεις 

τρόπους, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω ((Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου,  2013). 

 

 Ποσοστό της χρηματικής δαπάνης του καταναλωτή στη συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων, που έχει η συγκεκριμένη μάρκα.  

 Ποσοστό αλλεπάλληλων αγορών της μάρκας.  

 Συχνότητα αγοράς της μάρκας.  
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10.6  Επεξεργασία των πληροφοριών και αξιολόγηση των μαρκών 

 

Ο καταναλωτής συχνά λαμβάνει πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες πρέπει να 

επεξεργαστεί με σκοπό να αξιολογήσει τις εναλλακτικές μάρκες για να καταλήξει 

στην επιλογή εκείνης της μάρκας που τον ικανοποιεί. Οι πληροφορίες αυτές 

συλλέγονται από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, αλλά και από τις 

ενέργειες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για τη προβολή των προϊόντων (Σιώμκος, 

2011). 

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες, 

έτσι ώστε να επιδράσουν στη ψυχολογία του και να τον επηρεάσουν για την επιλογή 

της δικής τους μάρκας. Η έκθεση του καταναλωτή σε κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα, 

τον οδηγεί στην αναγνώριση της ανάγκης, μέσα από τη προσοχή, τη κατανόηση και τη 

διαατήρηση της πληροφορίας. Η αντίληψη του καταναλωτή στο ερέθισμα επηρεάζει 

τη μνήμη του σχετικά με τη μάρκα και τις νέες πληροφορίες που λαμβάνει (Σιώμκος, 

2011). 

 

Βέβαια ο καταναλωτής πολύ συχνά μπορεί να αλλάζει τη στάση που έχει διαμορφώσει 

απεναντι σε μια μάρκα, κυρίως λόγω της αλλαγής που πραγματοποιείται στα κριτήρια 

της ανάγκης. Η ιεράρχηση των αναγκών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

αξιολόγηση κάθε μάρκας, καθώς και των αγοραστικών αποφάσεων που είναι σε θέση 

να πάρει ο καταναλωτής. Έτσι μέσα από τη κατάλληλη επεξεργασία και αξιολόγηση 

των μαρκών ο καταναλωτής οδηγείται στην αναμενόμενη ικανοποίηση (Σιώμκος, 

2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

11.1 Εισαγωγή  

 

Η πίστη του καταναλωτή έχει σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις, καθώς μέσα από τη 

διαμόρφωση των πελατειακών σχέσεων θα διαμορφώσουν μια στρατηγική που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η 

διατήρηση των πελατών της, αλλά και η προσέλκυση νέων που θα εστιάσουν την 

προσοχή τους στα προϊόντα της δικής τους επιχείρησης.  

 

Το βασικό μοντέλο του μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προβολή, διανομή) αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο, με τον οποίο οι επιχιερήσεις διαχειρίζονται τους πελάτες και τις μάρκες 

τους. Ο τρόπος αυτός βασίζεται στην αποτελεσματική προσέλκυση του καταναλωτή, με 

στόχο τη προσήλωση του σε μια συγκεκριμένη μάρκα ή σε ένα συγκεκριμένο 

κατάστημα. Η διατήρηση και η ενίσχυση της πιστότητας του καταναλωτή επιτυγχάνεται 

μέσα από τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, τη σωστή χρήση των διαφημιστικών 

κειμένων, την άριστη μεταχείρηση των πελατών, καθώς και τη προσφορά 

εξατομικευμένων υπηρεσιών.  

 

 

11.2 Ορισμός της πίστης του πελάτη  

 

Σύμφωνα με τους Andrea McIlroy και Shirley Barnett (2000), η πιστότητα του πελάτη 

αποτελεί την έντονα θετική στάση και προσδοκία για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών 

σε μια επιχείρηση ή μάρκα που συνοδεύεται από σχεδόν αποκλειστική αγορά προϊόντων – 

υπηρεσιών από τον εν λόγω παραγωγό και καταλήγει με τη σύσταση της ικανοποίησης σε 

γνωστά πρόσωπα.  

 

 

 



[113] 
 

Πιστός πελάτης είναι εκείνος που (Zeithmal & Bitner, 2003): 

 

 Επιδεικνύει συνέπεια στη συμπεριφορά του, δηλαδή να αγοράζει την ίδια μάρκα 

ακόμα και αν έχει τη δυαντότητα άλλων επιλογών.  

 Επιδεικνύει συνέπεια στη θετική στάση του προς το προϊόν, το οποίο σημαίνει ότι 

δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει κάτι διαφορετικό από εκείνο το προϊόν που 

προτιμάει συνήθως.  

 Εμφανίζει θετική στάση προς μια συγκεκριμένη μάρκα (συναισθηματική 

πιστότητα).  

 Είναι πρόθυμος να συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής ανεπίσημης επικοινωνίας 

(καλά λόγια για την επιχείρηση).  

 Είναι πρόθυμος να συμμετέχει σε έρευνες αγοράς και να κάνει προτάσεις.  

 

Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί ένα κανόνα μέτρησης της πιστότητας με βάση 

κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορικές μεταβλητές, όπως η συχνότητα αγοράς, το 

διάστημα μεταξύ δύο συνεχόμενων αγορών, καθώς και η χρηματική αξία των 

συναλλαγών με στόχο να προβλέψουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και να την 

επηρεάσουν με διάφορες τεχνικές προώθησης.  

 

11.3 Είδη πιστότητας πελάτη  

 

Σύμφωνα με την Lisa O’ Malley (1998) υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη πιστότητας του 

πελάτη, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

 Απουσία πιστότητας (No Loyalty): είναι η κατάσταση στην οποία ο πελάτης δεν 

έχει διαμορφώσει ξεκάθαρα τη θετική στάση του απέναντι σε μια συγκεκριμένη 

μάρκα ή κατάστημα και δεν είναι σε θέση να συστήσει το προϊόν αυτό σε άλλους 

καταναλωτές. 

 Κίβδηλη πιστότητα (Spurious Loyalty): είναι η κατάσταση στην οποία ο πελάτης 

δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θετική του στάση απέναντι σε μια μάρκα ή σε ένα 

κατάστημα. Υπάρχει μια σχετική επαναληπτικότητα και συχνότητα στις αγορές 
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συγκεκριμένων προϊόντων από ένα κατάστημα. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 

δείχνει τη πιστότητα του καταναλωτή σε μια μάρκα επηρεαζόμενη βέβαια και 

από άλλες παραμέτρους, όπως η διαθεσιμότητα, οι προσφορές και τα δώρα.  

 Λανθάνουσα πιστότητα (Latent Loyalty): είναι η περίπτωση στην οποία ο 

καταναλωτής έχει θετική στάση απέναντι σε μια μάρκα ή κατάστημα αλλά δε 

παρουσιάζεται επαναληπτικότητα στις αγορές τους. Ο πελάτης είναι σε θέση να 

συστήσει τη μάρκα ή το κατάστημα σε άλλους καταναλωτές, αλλά διάφορες 

μεταβλητές, όπως η άβολη τοποθεσία του καταστήματος ή το απόθεμα της 

αγαπημένης μάρκας στο ράφι το καθιστούν κάποιες φορές δύσκολο. 

 Παρατεταμένη πιστότητα (Sustainable Loyalty): είναι η κατάσταση στην οποία ο 

πελάτης έχει έντονη προτίμηση σε μια μάρκα ή ένα κατάστημα. Η συμπεριφορά 

του ακολουθείται από επαναλαμβανόμενες αγορές και συστάσεις των 

προτιμήσεων αυτών σε άλλους καταναλωτές. Ο πελάτης επιλέγει συνειδητά ένα 

προϊόν και ικανοποιείται σε μέγιστο βαθμό από αυτό.  

 

11.4  Συνέπειες της πιστότητας  

 

Η πίστη του πελάτη μπορεί να αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τη πορεία μιας 

επιχείρησης, καθώς διαμορφώνει σχέσεις με τους καταναλωτές, δημιουργώντας προϊόντα 

που να ικανοποιούν σε μέγιστο βαθμό τις ανάγκες τους. Βέβαια η πιστότητα έχει και 

κάποιες συνέπειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω (Σπυριδώνης, 2007).  

 

11.4.1 Πιστότητα στη μάρκα και προώθηση από στόμα σε στόμα (Word of mouth)  

 

Η προώθηση από στόμα σε στόμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη προώθηση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης προς τους καταναλωτές. Δεν 

είναι λίγοι εκέινοι οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο 

προϊόν βασιζόμενοι στις συστάσεις τρίτων. Η θετική προώθηση από στόμα σε στόμα 

διευκολύνει την αποδοχή ενός νέου προϊόντος από τους καταναλωτές (Arndt, 1967). 

Σε αγορές που εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο η προώθηση από στόμα σε στόμα αποτελεί 

τον ισχυρότερο «σύμμαχο» των επιχειρήσεων (Σπυριδώνης, 2007). 
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Η προώθηση από στόμα σε στόμα είναι μια αποτελεσματική και οικονομική μορφή 

μάρκετινγκ. Οι περισσότεροι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν προϊόντα, 

βασιζόμενοι στις απόψεις των ατόμων που συναναστρέφονται με αποτέλεσμα ένα 

προϊόν να έχει ευνοϊκότερη αποδοχή από τον καταναλωτή σε σχέση με μια 

προωθητική ενέργεια μιας επιχείρησης. Όταν ο καταναλωτής πιστεύει ότι η 

διαφήμιση αποτελεί ένα εργαλείο πώλησης παρά ένα μέσο πληροφόρησης απορρίπτει 

τη διαφήμιση και καταφεύγεις τη γνώμη ενός άλλου καταναλωτή ( Dichter, 1966). Η 

προώθηση από στόμα σε στόμα παρέχει πληροφορίες που είναι πιο εύκολο να 

ανακτηθούν από τη μνήμη του καταναλωτή.  

 

Η υποστήριξη της μάρκας και η σύσταση της σε τρίτους ενισχύεται από την 

ικανοποίηση των πελατών από τη προγενέστερη εμπειρία που έχουν με τη μάρκα. Οι 

ικανοποιημένοι καταναλωτές είναι εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

την αγοραστική διαδικασία των άλλων καταναλωτών όταν υπερασπίζονται σε μεγάλο 

βαθμό τη μάρκα που προτείνουν. Ο πιστός πελάτης λειτουργεί ως άριστος 

διαφημιστής δια στόματος (word of mouth) της μάρκας μεταδίδοντας θετικά 

μηνύματα της ικανοποιησής του σε γνωστούς και φίλους (McIlroy & Shirley, 2000).  

 

Η προώθηση από στόμα σε στόμα αποτελεί μια από τις βασικότερες συνέπειες της 

πιστότητας, καθώς οι αφοσιωμένοι πελάτες αποτελούν το βασικό κίνητρο για τις 

επιχειρήσεις για να επιλέγουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές τη δική τους 

μάρκα. Έτσι βελτιώνεται η φήμη της επιχείρησης και προσελκύονται νέοι πελάτες 

(Σπυριδώνης, 2007). 

 

 

11.4.2 Πιστότητα και αντίδραση στη άνοδο της τιμής  

 

Μέσω της τιμής οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τους καταναλωτές και τοποθετούν 

τις μάρκες τους στην αγορά. Όταν οι καταναλωτές εξετάζουν κάποιο προϊόν 

συγκρίνουν τις τιμές των προϊότων μεταξύ τους, ώστε να επιλέξουν εκέινο που τους 

ικανοποιεί περισσότερο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοούν πως αντιδρούν οι 

καταναλωτές στις μεταβολές των τιμών. Οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν τη μέγιστη τιμή που θεωρούν οι ίδιοι ικανοποιητική για να αγοράσουν 

ένα συγκεκριμένο προϊόν  (Σπυριδώνης, 2007). 
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Οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τους καταναλωτές όσον αφορά τις μεταβολές των τιμών θα μπορούν να 

διαμορφώσουν τη κατάλληλη στρατηγική τιμολόγησης και να αυξήσουν τη 

κερδοφορία τους. Οι καταναλωτές που είναι πιο πιστοί σε μια συγκεκριμένη μάρκα 

είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερο εύρος αποδεκτών τιμών γιατί επικεντρώνονται στα 

οφέλη της μάρκας που είναι πιστοί και δίνουν μικρότερη σημασία στη τιμή της. Η 

μεγαλύτερη πιστότητα σε μια μάρκα κάνει τους καταναλωτές πρόθυμους να 

πληρώσουν όσα χρήματα απαιτεί η μάρκα την οποία εκτιμούν, ακόμα και αν η τιμή 

της αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό (Σπυριδώνης, 2007). 

 

11.4.3 Πιστότητα και αντίσταση σε ανταγωνιστικές ενέργειες  

 

Κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι να προσελκύσουν όλο και περισσότερους 

πελάτες από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Οι ανταγωνιστές προσπαθούν να 

προσελκύσουν τους καταναλωτές μέσα από ενέργειες που έχουν στόχο να τους 

πείσουν να επιλέξουν τη δική τους μάρκα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που 

χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές για να προτιμήσουν οι πελάτες το δικό τους προϊόν, 

είναι η δημιουργία ενός συστήματος δυσαρέσκειας στους καταναλωτές για το προϊόν 

που ήδη αγοράζουν (Oliver, 1999).   

 

Τα βασικότερα εργαλεία που έχουν οι αναταγωνιστές στη διαθεσή τυος είναι η 

διαφήμιση και οι τεχνικές προώθησης. Μέσω της διαφήμισης προσπαθούν να 

«περάσουν» μηνύματα στο αγοραστικό κοινό – στόχος, έτσι ώστε να κρίνουν το δικό 

τους προϊόν καλύτερο από ατό των ανταγωνιστών. Οι προωθητικές ενέργειες (δωρεάν 

δείγματα, κουπόνια κ.α.), αποτελούν έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας με το 

καταναλωτικό κοινό που οδηγούν στη ταχύτατη αύξηση των πωλήσεων (Σπυριδώνης, 

2007). 

 

Η τιμή αποτελεί ένα βασικό παράγοντα, τον οποίο πρέπει να εκμεταλευτούν οι 

ανταγωνιστές για να καταφέρουν να κάνουν τους καταναλωτές δικούς τους πελάτες. 

Ωστόσο οι αφοσιωμένοι πελάτες αντιδρούν στις ενέργειες των εταιρειών που 

προσπαθούν να τους πείσουν να σταματήσουν να αγοράζουν την αγαπημένη τους 

μάρκα. Ένας πιστός καταναλωτής κατέχει την επιθυμία να αγοράζει αποκλειστικά και 
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μόνο τη μάρκα, στην οποία είναι πιστός, ξεπερνώντας κάθε «εμπόδιο» στην 

αναζήτηση της. Επομένως οι περισσότεροι πιστοί πελάτες δε λαμβάνουν υπόψη τους 

τα μηνύματα των ανταγωνιστών που είναι κατά της αγαπημένης τους μάρκας και 

αποφεύγουν ακόμα και τη δοκιμή των ανταγωνιστικών μαρκών (Σπυριδώνης, 2007). 

 

 

11.4.4 Πιστότητα και κίνητρα για αναζήτηση πληροφοριών για εναλλακτικές  

 

Η αναζήτηση πληροφοριών αφορά τη προσπάθεια που κάνει ο καταναλωτής να 

συλλέξει πληροφορίες για την αγαπημένη του μάρκα με σκοπό να οδηγηθεί στην 

αγορά αυτής. Αποτελεί το βασικό εργαλείο με το οποίο ο καταναλωτής λαμβάνει μια 

αγοραστική απόφαση. Όταν δεν υπάρχει εμπειρία για ένα προϊόν οι καταναλωτές 

αναζητούν πληροφορίες από προσωπικές και μη προσωπικές πηγές, προκειμένου να 

οδηγηθούν στη λήψη μιας αγοραστικής απόφασης. Η αβεβαιότητα που παρουσιάζει ο 

καταναλωτής έχει να κάνει με τη γνώση για τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές 

(αβεβαιότητα γνώσης) και με την εναλλακτική που πρέπει να επιλέξει (αβεβαιότητα 

επιλογής) (Σπυριδώνης, 2007). 

 

Η ανάμειξη της αγοραστικής απόφασης έχει να κάνει με τον διαθέσιμο χρόνο, τη 

στάση απέναντι στα ψώνια καθώς και τη γνώση για την προϊοντική κατηγορία. Η 

πιστότητα σε μια μάρκα περιορίζει τα κίνητρα των καταναλωτών για αναζήτηση των 

πληροφοριών σχετικά με εναλλακτικές μάρκες. Οι αγοραστικές αποφάσεις που 

βασίζονται στη πιστότητα είναι πιο απλές και πραγματοποιούνται από συνήθεια λόγω 

της ικανοποίησης από αυτό το προϊόν (Solomon, 1992).  

 

11.4.5 Πιστότητα και αγορά εναλλακτικής μάρκας  

 

Όταν ένας καταναλωτής που είναι πιστός σε μια μάρκα πηγαίνει σε ένα κατάστημα, 

το οποίο τυχαίνει να μην έχει τη μάρκα που προτιμάει είναι πιθανόν, να επιλέξει μια 

άλλη μάρκα, την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα προτιμούσε. Οι πελάτες που είναι 

πιστοί σε μια μάρκα μπορεί να αντιδράσουν σε αυτή τη κατάσταση με τρεις τρόπους: 

α) να αναβάλλουν την αγορά β) να επισκεφθούν κάποιο άλλο κατάστημα, 

προκειμένου να βρουν την αγαπημένη τους μάρκα και γ) να αγοράσουν μια 

εναλλακτική μάρκα (Σπυριδώνης, 2007). 
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Οι περισσότεροι καταναλωτές όταν δε βρίσκουν την αγαπημένη τους μάρκα σε ένα 

κατάστημα παρουσιάζουν δύο είδη συναισθημάτων: α) ενόχληση και σύγχυση, 

επειδή δε βρίσκουν την αγαπημένη τους μάρκα και β) επιθυμία να ανατρέξουν σε 

κάποιο άλλο κατάστημα μέχρι να βρουν την αγαπημένη τους μάρκα ή θεωρούν ότι 

δεν αξίζει το κόπο και αρκεί να αγοράσουν μια εναλλακτική μάρκα. Αρκετοί 

καταναλωτές έχουν τη τάση να προσαρμόζουν τις αγοραστικές τους προτιμήσεις τη 

στιγμή, την οποία αποφασίζουν να ψωνίσουν (Σπυριδώνης, 2007). 

 

Κάποιοι καταναλωτές αποφασίζουν να φύγουν από το κατάστημα και να 

επισκεφθούν κάποιο άλλο προκειμένου να αγοράσουν τη μάρκα, την οποία ήθελαν 

εξ’ αρχής. Οι καταναλωτές αυτοί θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά της αγαπημένης 

τους μάρκας είναι ανώτερα και για αυτό το λόγο προθυμοποιούνται να αλλάξουν τις 

αγοραστικές τους συνήθειες για χάρη της. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον 

αντιλαμβανόμενο κίνδυνο σχετικά με την αγορά μιας εναλλακτικής μάρκας, καθώς 

και από την απογοήτευση τους επειδή δε βρήκαν τη μάρκα στην οποία είναι πιστοί 

(Σπυριδώνης, 2007). 

 

11.4.6 Πιστότητα και μελλοντική δράση  

 

Η πιστότητα αποτελεί την έκφραση της συμπεριφοράς του καταναλωτή προς ένα 

προϊόν περιλαμβάνοντας όμως και τη πιθανότητα των μελλοντικών αγορών του 

(Aaker, 1991). Η πιστότητα είναι ο συνδετικός κρίκος για την επαναγορά ενός 

συγκεκριμένου  προϊόντος στο μέλλον. Ο καταναλωτής που είναι ιδιαίτερα πιστός σε 

μια μάρκα είναι σε θέση να αγοράσει το προϊόν έχοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσει 

κάθε εμπόδιο που θα οδηγήσουν στην επαναγορά του.  Η σχέση ανάμεσα στη στάση 

και στη συμπεριφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη πρόβλεψη του μελλοντικού 

μεριδίου αγοράς μιας μάρκας. Έτσι η στάση που διαμορφώνουν οι καταναλωτές 

απέναντι σε μια μάρκα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά τους προς αυτή 

τη μάρκα (Baldinger & Rubinson, 1996).   
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11.5  Διατήρηση των πελατών  

 

Η διατήρηση των πελατών αφορά τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ προμηθευτή και 

πελάτη. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους: α) με επαναλαμβανόμενες αγορές 

και β) με τη πρόθεση του πελάτη να πραγματοποιήσει μελλοντικές αγορές από τον 

προμηθευτή. Η διατήρηση του πελάτη είναι μια συνεχής διαδικασία όπου σε συνάρτηση 

με το χρόνο παίρνει διάφορες τιμές (Μπυρώσης, 2007). 

 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ένας πελάτης παραμένει πιστός και 

επιλέγει σε μόνιμη βάση το ίδιο προϊόν. Οι περιπτώσεις αυτές είναι (Μπυρώσης, 2007):  

 

 Η σχέση προμηθευτή και πελάτη μπορεί να έχει διάρκεια, αλλά να μην είναι κάτι 

που έχει επιλέξει ο πελάτης και να οφείλεται στο μεγάλο κόστος που συνεπάγεται 

η αλλαγή του προμηθευτή.  

 Η επαναλαμβανόμενη αγορά ενός προϊόντος οφείλεται στο ότι ο πελάτης είναι 

πραγματικά ικανοποιημένος από το προϊόν και η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την 

εμπιστοσύνη του πελάτη για μελλοντικές αγορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

12.1 Εισαγωγή  

 

Η εμφάνιση όλο και περισσότερων καινοτόμων προϊόντων από τις επιχιερήσεις 

παρουσιάζει την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας που οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στη ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών. Ο καταναλωτής μπορεί να επηρεαστεί, είτε σταδιακά, είτε ριζικά από την 

καινοτομία κάποιων προϊόντων (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013). 

 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εισάγουν στην αγορά προϊόντα, έτσι ώστε να ωθήσουν 

τον καταναλωτή να προβεί στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Όταν μια 

επιχείρηση προβαίνει σε μια καινοτομία κάποιου ήδη υπάρχοντος προϊόντος στην αγορά, 

ο καταναλωτής θα το προτιμήσει, καθώς θα θεωρήσει ότι είναι κάτι διαφορετικό πάνω 

στο ίδιο προϊόν. Έτσι θα υιοθετήσει τη καινοτομία του προϊόντος αυτού και θα 

προσπαθήσει να τη διαδώσει στο περιβάλλον του, κάτι το οποίο καλείται διάχυση της 

καινοτομίας (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013).  

 

Ο καταναλωτής λοιπόν σε ατομικό επίπεδο παίρνει αποφάσεις που αφορούν την 

υιοθέτηση της καινοτομίας ενόε προϊόντος από τον ίδιο, ενώ στο επίπεδο της αγοράς τον 

αφορά η διάχυση της καινοτομίας. Μέσα από τη διάχυση και την υιοθέτηση της 

καινοτομίας ο καταναλωτής μπορεί να παίρνει αποφάσεις συνήθως σταδιακά. Απαιτείται 

μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο καταναλωτής να έρθει σε επαφή με τη καινοτομία 

κάποιου προϊόντος, να την αποδεχτεί ο ίδιος σαν άτομο και έπειτα να οδηγηθεί στη 

διάδοση της καινοτομίας αυτής σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών  (Μπαλτάς & 

Παπασταθοπούλου, 2013). 
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12.2 Μορφές της καινοτομίας  

 

 

Οι κυριότερες μορφές της καινοτομίας που επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά 

του καταναλωτή είναι οι ακόλουθες: (Μπαλτάς  & Παπασταθοπούλου, 2013) 

 

 Σταδιακή καινοτομία: η καινοτομία αυτής της μορφής αφορά τα προϊόντα που 

ήδη προωθούν οι επιχιερήσεις στην αγορά. Μέσα από τη καινοτομία, τα 

υφιστάμενα αυτά προϊόντα μπορούν να εξελιχθούν και να εκμαιεύσουν το 

ενδιαφέρον του καταναλωτή.  

 Ριζική καινοτομία: η καινοτομία αυτής της μορφής αφορά την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων που οι επιχιερήσεις θα εισάγουν τώρα στην αγορά.  

 

Η διάκριση της ριζικής και της σταδιακής καινοτομίας δεν είναι απόλυτα καθορισμένη. 

Δηλαδή υπάρχουν κάποια νέα προϊόντα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

σταδιακή και ριζική καινοτομία και οι απόψεις των ειδικών δεν συγκλίνουν ως προς τον 

σίγουρο χαρακτηρισμός τους.  

 

12.3 Παράγοντες ανάπτυξης της καινοτομίας  

 

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται η καινοτομία στην αγορά, εξαρτάται από κάποιους 

βασικούς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω (Catignon & Robertson, 1985): 

 

1. Πλεονεκτήματα έναντι των υπάρχοντων προϊόντων: τα καινοτόμα προϊόντα θα 

πρέπει να υπερτερούν έναντι των άλλων προϊόντων για να μπορούν να γίνονται 

πιο εύκολα αποδεκτά στους καταναλωτές. Ενας καταναλωτής που έχει συνηθίσει 

να χρησιμοποιεί ένα προϊόν, θα πρέπει να εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό στο 

καινοτόμο προϊόν που δε θα έχει αυτό που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε. 

2. Συμβατότητα: τα καινοτόμα προϊόντα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

συνήθειες που έχουν οι καταναλωτές. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη καλύτερη 

διάχυση των νέων προϊόντων, καθώς οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να 
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αλλάξουν τις συνήθειες τους για να ικανοποιήσουν μια ανάγκη που τους 

ικανοποιεί το προϊόν αυτό.  

3. Χαμηλός αντιληπτός κίνδυνος: τα προϊόντα, τα οποία έχουν χαμηλό αντιληπτό 

και οικονομικό κίνδυνο μπορούν να επηρεάσουν πιο εύκολα την αντίληψη του 

καταναλωτή.  

4. Χαμηλή πολυπλοκότητα: όσα προϊόντα δεν είναι πολύπλοκα και δεν είναι 

δύσκολα στη χρήση υιοθετούνται πιο εύκολα από τον καταναλωτή. Τα καινοτόμα 

προϊόντα που έχουν πολύπλοκη διαδικασία αποθαρρύνουν τον καταναλωτή, 

καθώς θεωρούν ότι θα υπάρξει κόστος εκμάθησης για να προσαρμόσουν αυτό το 

προϊόν στις ανάγκες τους.  

5. Ευκολία δοκιμής: όταν ένας καταναλωτής προβαίνει σε δοκιμαστική χρήση της 

καινοτομίας μπορεί πιο εύκολα να την αποδεχτεί, καθώς μέσα από την δοκιμή ο 

καταναλωτής μπορεί να διαπιστώσει τα οφέλη της καινοτομίας και πως αυτή 

λειτουργεί.  

6. Δυνατότητα παρατήρησης: ο καταναλωτής υιοθετεί πιο εύκολα την καινοτομία 

όταν είναι σε θέση να παρατηρήσει τη χρήση και τη λειτουργία ενος καινοτόμου 

προϊόντος.  

7. Χαμηλό κόστος υποκατάστασης: ο καταναλωτής θα πρέπει να στραφεί στο 

καινοτόμο προϊόν, εγκαταλείποντας το παλαιότερο υποκατάστατο προϊόν με όσο 

το δυνατόν μικρότερο κόστος.  

 

12.4  Στάδια υιοθέτησης της καινοτομίας από τον καταναλωτή  

 

Η διαδικασία υιοθέτησης της καινοτομίας από τον καταναλωτή παρουσιάζεται σε πέντε 

βασικά στάδια. Τα στάδια αυτά είναι (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου Π., 2013):  

Πίνακας 16: Στάδια υιοθέτησης της καινοτομίας 

 Στάδια  

1 Επίγνωση (awareness) Ενημέρωση για το καινοτόμο προϊόν 

2 Ενδιαφέρον (interest) Ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας 

3 Αξιολόγηση (evaluation) Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της 

καινοτομίας. 

4 Δοκιμή (trial) Μη διαρκή αγαθά: δοκιμαστική αγορά του προϊόντος. 

Διαρκή αγαθά: παρακολούθηση δοκιμαστικής χρήσης. 

5 Υιοθέτηση (adoption) Μη διαρκή αγαθά: συστηματική κατανάλωση 

Διαρκή αγαθά: συστηματική χρησιμοποίηση 

Πηγή: (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου Π., 2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

13.1 Εισαγωγή  

 

Οι καταναλωτές τις περισσότερες φορές μπορεί να αντιμετωπίζουν κινδύνους και να 

λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις με μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό οφείλεται στο λόγο ότι 

οι καταναλωτές δεν έχουν τη κατάλληλη πληροφόρηση για το προϊόν, το οποίο 

προτίθενται να αγοράσουν.  

 

Η προστασία του καταναλωτή είναι απαραίτητο να υπάρχει σε μια κοινωνία, καθώς 

υπάρχει όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Ο καταναλωτής 

θα πρέπει να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις κατάλληλες πληροφορίες, έτσι ώστε να 

πάρει μια αγοραστική απόφαση που θα τον ικανοποιήσει στο μέγιστο. Η προστασία είναι 

απαραίτητη, καθώς δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές εκείνοι που έχουν περιορισμένη 

ενημέρωση και γνώση των προϊόντων.  

 

Επιπλέον υπάρχουν κάποιες ομάδες ατόμων (παιδιά και άτομα χαμηλής μόρφωσης), που 

δεν είναι σε θέση να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να πάρουν μια 

σωστή αγοραστική απόφαση. Υπάρχει βέβαια και η διαφήμιση που παρέχει ενημέρωση 

στο καταναλωτή, αλλά δίνει έμφαση κυρίως στα θετικά χαρακτηριστικά κάποιου 

προϊόντος και όχι στα αρνητικά. Ένας καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιλογής, ωστόσο 

άυτό ακθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχιερήσεις.  

 

Η προστασία του καταναλωτή αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η έλλειψη 

πληροφόρησης, η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού (παραπλανητικές 

συσκευασίες, διαφημίσεις), τα επικίνδυνα προϊόντα, η άσχημη συμπεριφορά στα σημεία 

πώλησης, καθώς και περιπτώσεις αισχροκέρδειας.  
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13.2 Τα δικαιώματα του καταναλωτή 

 

Κάθε άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έχει κάποια δικαιώματα, τα οποία τον 

ολοκληρώνουν σαν άνθρωπο. Λόγω διάφορων κοινωνικών, τεχνολογικών και 

δημογραφικών παραγόντων επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία και στη 

συμπεριφορά του καταναλωτή. Τα τελευταία 20 – 30 χρόνια οι καταναλωτές έχουν 

αλλάξει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες τους σχεδόν σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά. 

Στη σημερινή εποχή ο καταναλωτισμός που επικρατεί έχει κάνει απαραίτητη την ύπαρξη 

της προστασίας του καταναλωτή και τη διεκδίκηση των βασικών δικαιωμάτων τους 

(Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013). 

 

Τα δικαιώματα που έχει ένας καταναλωτής αναλυόνται παρακάτω (Σιώμκος, 2011).  

 

 Το δικαίωμα στην ενημέρωση: το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στη προστασία του 

καταναλωτή από τη παραπλανητική πληροφόρηση, καθώς και τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες για να κάνει μια 

ενημερωμένη επιλογή. Θα πρέπει να βασίζεται στις δικές του ανάγκες και 

προτεραιότητες και να μην γίνεται έρμαιο των διαφημίσεων της τηλεόρασης, του 

ραδιοφώνου και του τύπου (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το δικαίωμα στην επιλογή: ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει 

ανάμεσα σε μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Ωστόσο υπάρχουν πολλές μεγάλες επιχιερήσεις που εμποδίζουν την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών, λόγω του μονοπωλίου που κατέχουν στην αγορά, με αποτέλεσμα 

ο καταναλωτής να μην έχει μεγάλη δυνατότητα επιλογής.  Ο καταναλωτής θα 

πρέπει να έχει το δικαίωμα επιλογής να διαλέγει προϊόντα ή υπηρεσίες σε 

ανταγωνιστικές τιμές και σε ικανοποιητική ποιότητα (Σιώμκος, 2011). 

 

 Το δικαίωμα στην ασφάλεια: ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται από 

προϊόντα που είναι επικίνδυνα και επιβλαβή για την υγεία του. Αν 

παρουσιαστούν τέτοιοι κίνδυνοι τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αποσυρθούν από 

την αγορά (Σιώμκος, 2011). 
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 Το δικαίωμα στο να ακούγεται η γνώμη του: ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι 

σε θέση να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ή την ικανοποιήση του για κάποιο 

προϊόν (Σιώμκος, 2011). 

 Το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον: οι καταναλωτές θα πρέπει 

να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που δεν είναι επικίνδυνο και επιβλαβές για την 

υγεία τους (Σιώμκος, 2011). 

 Το δικαίωμα της αποζημίωσης: στις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχουν τα 

κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε ο καταναλωτής να λάβει τη κατάλληλη αποζημίωση 

σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού ή ζημίας (Σιώμκος, 2011). 

 Το δικαίωμα της εκπαίδευσης: το δικαίωμα στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων είναι απαραίτητο έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι σωστά 

πληροφορημένος (Σιώμκος, 2011). 

 Το δικαίωμα της εκπροσώπησης: οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν και 

να ενισχύουν τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, έτσι ώστε να 

παίρνουν σωστές αγοραστικές αποφάσεις (Σιώμκος, 2011). 

 

13.3  Νόμοι για τη προστασία του καταναλωτή 

 

Κάποιοι από τους νόμους που αναφέρονται στη προστασία για τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή είναι: 

 

1) Ο περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμος του 1987 και του 1992: η νομοθεσία αυτή 

προστατεύει το καταναλωτή από την παραπλανητική διαφήμιση και όχι ο 

περιορισμός της ορθής διαφήμισης που θεωρείται μέσο πληροφόρησης του 

καταναλωτή για σωστή επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία αυτή α) απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφήμιση που περιέχει ανακριβή 

ή παραπλανητική εμπορική περιγραφη β) η διαφήμιση θα πρέπει να περιέχει 

σαφή ένδειξη της χώρας κατασκευής ή παραγωγής του προϊόντος γ) η εμπορική 

περιγραφή θα πρέπει να αφορά όλα τα αγαθά της κατηγορίας (Σιώμκος, 2011). 

 

2) Ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών προϊόντων νόμος του 1994: τα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να είναι ασφαλή, να ικανοποιούν δηλαδή τη 
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γενική απαίτηση ασφαλείας που αναφέρει ότι τα προϊόντα κατά τη κανονική και 

προβλεπτή χρήση τους, λαμβανομένης υπόψη της εύλογης διάρκειας ζώης τους, 

δεν πρέπει να εκθέτουν τους καταναλωτές σε κίνδυνο φυσικού τραυματισμού 

(Σιώμκος, 2011). 

 

3) Ο περί ελλατωματικών προϊόντων Νόμος του 1995: σύμφωνα με τη νομοθεσία 

αυτή, ο κάθε παραγωγός προϊόντων ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που είναι 

δυνατόν να προκληθεί από ελαττωματικό προϊόν, το οποίο διέθεσε στην αγορά 

(Σιώμκος, 2011).  

 

4)  Ο περί Καταναλωτικής Πίστεως Νόμος του 2002: με τον όρο πιστωτική 

συμφωνία εννοείται η συμφωνία, με την οποία το πιστωτικό ίδρυμα παραχωρεί 

καταναλωτική πίστωση με τη μορφή πληρωμής ή δανείου. Η νομοθεσία αυτή 

ρυθμίζει: α) τις πιστωτικές κάρτες β) τις συμφωνίες ενοικιαγοράς γ) τα 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και δ) το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης  

(Σιώμκος, 2011). 

 

5) Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού, Νόμος του 1989: βασικός στόχος 

αυτής της νομοθεσίας είναι ότι απαγορεύει όλες τις συμφωνίες, γραπτές ή 

προφορικές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που επηρεάζουν σε αισθητό 

βαθμό τον ανταγωνισμό, όπως: α) άμεσος ή έμμεσος καθορισμός των τιμών 

αγοράς ή πώλησης β) ο περιορισμός ή έλεγχος της παραγωγής, της διάθεσης, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεων και γ) τη γεωγραφική κατανομή 

των αγορών (Σιώμκος, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

14.1 Εισαγωγή  

Οι καταναλωτές προσπαθούν να απεικονίσουν τους ευατούς τους μέσω των brand που 

αγοράζουν, πράγμα που σημαίνει ότι προτιμούν τις επωνυμίες εκείνες που συνάδουν με 

την εικόνα που έχουν για τον ευατό τους. Τις περισσότερες φορές τα brand έχουν μια 

συμβολική σημασία για τους καταναλωτές, οι οποίοι τα αξιολογούν με βάση το πόσο 

«συνεπή» είναι με την εικόνα του ευατού τους. Δηλαδή κάποια μπορεί να ταιριάζουν 

περισσότερο με την εικόνα που έχει ο καταναλωτής και κάποια άλλα να μην ταιριάζουν 

με καμία εικόνα. Για παράδειγμα ένας καταναλωτής μπορεί να έχει ως κύρια προτιμησή 

του το ουίσκι, καθώς θεωρεί ότι αυτό το αλκοολούχο ποτό προσδίδει κύρος στη 

προσωπικότητα του (για αυτό κατά κύριο λόγο είναι ένα «ανδρικό ποτό»).  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, 

καθώς τα ποτά αποτελούν για τους καταναλωτές μια συνήθεια. Παρ’ όλο που τα 

τελευταία χρόνια ίσως να προτιμούν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, η ζήτηση των 

αλκοολούχων ποτών είναι αρκετά υψηλή, κάτι το οποίο φανερώνει και τη δυναμικότητα 

του κλάδου στην αγορά. Τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν άπειρες ποικιλίες 

ικανοποιώντας έτσι τις προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή, ανάλογα βέβαια και με τη 

περίσταση στην οποία θα επιλέξει να καταναλώσει ένα αλκοολούχο ποτό.  

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της οκινομική κρίσης, πολλοί από τους κλάδους που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση στις 

πωλήσεις τους, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών όμως παρ’ όλο που παρουσιάζει μια 

μικρή πτώση, οι πωλήσεις του παραμένουν σε ένα αρκετά καλό επίπεδο.  
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14.2 Συμπεριφορά των καταναλωτών για τα αλκοολούχα ποτά  

 

Μια ειδική ομάδα καταναλωτών που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αναλυθεί ξεχωριστά 

είναι εκείνη των Millennials. Η γενιά των Millennials ή Generation Y είναι η γενιά των 

σημερινών 18ρηδων, 20ρηδων και 30ρηδων. Η γενιά του «Εγώ, Εγώ, Εγώ» όπως την 

περιγράφουν οι επικριτές της. Είναι η γενιά των γεννημένων μεταξύ 1981-2000. Η γενιά 

του χρέους και της ανεργίας.  

Διάφορες μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι οι Millennials είναι 

άτομα περισσότερο υλιστικά και εγωκεντρικά σε σχέση με των προηγούμενων γενεών, 

ενώ είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία κάτι που τους δίνει μια ισχυρή 

αυτοπεποίθηση και τους κάνει περισσότερο αυτόνομους. 

Πολλές διεθνείς μελέτες έχουν δείξει αύξηση της κατανάλωσης του αλκοόλ μεταξύ των 

νέων (Ahlstrom & Osterberg, 2008, & Cherpitel et al., 2009), όπου συχνά χαρακτηρίζεται 

ως ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος (Kuntsche, Rehm, & Gmel, 2004). 

Μελέτες για τη Generation Y στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δείχνουν ότι η 

συμπεριφορά ως προς την κατανάλωση οίνου από τους νέους είναι θετική. Από την άλλη 

πλευρά, οι μελέτες δείχνουν ότι στη Μεσόγειο η κατανάλωση οίνου στην ομάδα αυτή 

μειώνεται  και οι προτίμηση των καταναλωτών στρέφεται σε άλλα προϊόντα όπως η 

μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά. 

Οι Millennials που γεννήθηκαν μεταξύ του 1977 και του 1990, είναι η νεότερη γενιά που 

προτιμάει να πίνει κρασί (Lancaster και Stillman, 2002). Οι καταναλωτές αυτοί είναι 

δυνητικά σημαντικοί για τη βιομηχανία οίνου. Το μάρκετινγκ (Wells και Gubar, 1966) 

αναφέρει ότι οι νεότεροι καταναλωτές πρέπει να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους 

καθώς μεγαλώνουν. Κατά συνέπεια, οι νεότεροι καταναλωτές είναι πιθανό να αγοράσουν 

και να καταναλώσουν τα προϊόντα με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με καταναλωτές 

μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που έχουν προταθεί ως προς το γιατί η 

συμπεριφορά Millennials για το κρασί ενδέχεται να διαφέρει από τις άλλες νέες γενιές. 

Ένας λόγος είναι ότι οι Millennials είναι ικανοί στη χρήση του διαδικτύου και των 

τεχνολογιών. Εν μέρει λόγω της αποδοτικής χρήσης των πληροφοριών που τους παρέχει 

το διαδίκτυο, οι Millennials αναγνωρίζονται ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές.  
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Οι Millennials καταναλωτές πίνουν κρασί πιο συχνά σε μπαρ/παμπ και σε εστιατόρια εν 

αντιθέσει με τις παλαιότερες γενιές, που προτιμούν να πίνουν κρασί στο σπίτι. Αυτό 

βασίζεται στην ιδέα ότι το κρασί διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό ρόλο για τους 

νέους καταναλωτές, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Nowak et al, 2007). Ένας 

πιθανός λόγος για τις παρατηρούμενες διαφορές των γενεών είναι ότι οι νεότεροι 

άνθρωποι έχουν λιγότερες οικονομικές δεσμεύσεις (π.χ. σπίτι, υποθήκη, παιδιά, κλπ) που 

τους επιτρέπουν, ένα μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος να το δαπανούν 

για κοινωνικές εξόδους. 

 

14.3  Κριτήρια επιλογής των αλκοολούχων ποτών  

 

Στην αγορά υπάρχει μια ευρεία ποικιλία αλκοολούχων ποτών, τόσο εισαγόμενων από 

άλλες χώρες, όσο και παραγόμενων στην Ελλάδα. Κάθε ποτό έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητες, κάτι το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει και 

να απευθύνεται στον κάθε καταναλωτή ανάλογα με την ανάγκη που έχει. Υπάρχουν 

διάφορα κριτήρια, με τα οποία ένας καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να καταναλώσει 

ένα αλκοολούχο ποτό. Κάποια από αυτά τα κριτήρια αναφέρονται παρακάτω.  

 

 Η επωνυμία του αλκοολούχου ποτού: ένας καταναλωτής συνήθως προτιμάει να 

πίνει μια συγκεκριμένη μάρκα αλκοολούχου ποτού, καθώς είναι πιο σίγουρος 

επειδή την καταναλώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένας τέτοιος 

καταναλωτής έτσι παρουσιάζει τη «πίστη» του απέναντι σε ένα συγκεκριμένο 

brand. Η επωνυμία αποτελεί ένα από τα πιο βασικά κριτήρια επιλογής που 

χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να επιλέξουν ένα αλκοολούχο ποτό γιατί είναι 

και εκείνο το χαρακτηριστικό που θα κάνει το συγκεκριμένο ποτό να ξεχωρίσει 

για να επιλεγεί απο το καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέσα από τη 

κατάλληλη στρατηγική να καταφέρουν να εδραιώσουν το δικό τους brand στην 

αγορά, έτσι ώστε να βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Ειδικότερα επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός συην αγορά των αλκοολούχων 

ποτών κάθε μάρκα θα πρέπει να έχει και κάτι διαφορετικό προκειμένου να 

ξεχωρίσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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 Η τιμή του αλκοολούχου ποτού: η τιμή θεωρείται από τους περισσότερους 

καταναλωτές ως ο πρωτεύον παράγοντας για την επιλογή ενός αλκοολούχου 

ποτού. Γενικότερα οι τιμές των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα είναι αρκετά 

υψηλές και αυτό οφείλεται στο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει η επιβολή του 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Παρ’ όλο που στην Ελλάδα υπάρχει 

οικονομική κρίση, οι τιμές των αλκοολούχων ποτών δεν τείνουν να μειώνονται, 

αλλά τις περισσότερες φορές ίσως και να αυξάνονται. Αυτό βέβαια οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν έχει περιορίσει τη κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών, η οποία τις περισσότερες φορές ακολουθείται από τη 

νυχτερινή διασκέδαση.  

 

 Διαφήμιση: στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υπάρχει μια πληθώρα διαφημίσεων 

αλκοολούχων ποτών. Μέσα από τις διαφημίσεις η ζήτηση των αλκοολούχων 

ποτών αυξάνεται, καθώς το προϊόν γίνεται γνωστό στον καταναλωτή. Δεν είναι 

λίγοι οι καταναλωτές που επιλέγουν να καταναλώσουν ένα ποτό, που έχουν 

παρακολουθήσει σε μια διαφήμιση.  

 

 Προωθητικές ενέργειες: οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις προωθητικές 

ενέργειες με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων τους. Οι καταναλωτές από την 

πλευρά τους όταν πρόκειται να αγοράσουν ένα αλκοολούχο ποτό από ένα σούπερ 

μάρκετ, θα προτιμήσουν τις περισσότερες φορές, κάποιο που προσφέρει ένα δώρο 

τη συσκευασία (π.χ. σε μια μπύρα να δίνεται ως δώρο ένα ποτήρι), ένα ποτό που 

έχει κάποια προσφορά στην τιμή ή ακόμα και κάποιο που στη μια συσκευασία 

προσφέρει άλλη μια σαν δώρο. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το promotion 

(σε bars, clubs)  για να προωθήσουν στο καταναλωτικό κοινό ένα καινούριο ποτό, 

το οποίο προτίθενται να βγάλουν στην αγορά. Ο καταναλωτής μέσα από την 

δωρεάν δοκιμή του προϊόντος μπορεί να διαπιστώσει αν αυτό το προϊόν 

ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του.  

 

 Η γεύση του αλκοολούχου ποτού: αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την 

επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού από τους καταναλωτές. Κάθε ποτό έχει 

διαφορετική γεύση και μπορεί να μην προτιμάται από όλους  τους καταναλωτές 

στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν ποτά που έχουν γλυκιά γεύση, άλλα που έχουν πικρή 

και άλλα που συνδυάζουν και τα δύο. Ωστόσο η γεύση θεωρείται ένα 
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υποκειμενικό κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή, καθώς είναι στην επιλογή του 

κάθε ατόμου η γεύση ποτού που θα επιλέξει.  

 

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια που αναλύθηκαν, ως κριτήρια αποδοχής αλκοολούχων 

ποτών μπορούν να θεωρηθούν ακόμα: η ευφορία που προκαλεί το αλκοόλ, καθώς και οι 

θερμαντικές και οι ιαματικές του ικανότητες.  

 

14.4  Η συμπεριφορά του καταναλωτή για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα 

προϊόντα του κλάδου 

 

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ποικιλία αλκοολούχων ποτών τόσο παραγόμενων, όσο και 

εισαγόμενων από ξένες χώρες. Ο κάθε καταναλωτής έχει διαφορετικές προτιμήσεις στα 

αλκοολούχα ποτά, ανάλογα με τη περίσταση, στην οποία τα καταναλώνει. Δηλαδή όταν 

κάποιος καταναλωτής πηγαίνει σε ένα εστιατόριο, θα προτιμήσει να συνοδεύσει το 

φαγητό του με ένα μπουκάλι κρασί, ενώ όταν πηγαίνει σε μια παραδοσιακή ελληνική 

ταβέρνα, θα προτιμήσει να συνοδεύσει το φαγητό του με μια μπύρα ή με το ελληνικό 

ποτό, το ούζο. Οι καταναλωτές στην νυχτερινή τους διασκέδαση, προτιμούν να 

καταναλώνουν ποτά ξένης προέλευσης (ουίσκι, βότκα, τζιν κ.α.), επειδή κατά κύριο λόγο 

οι περισσότεροι καταναλωτές συνδέουν αυτά τα ποτά με την διασκέδαση.  

 

Κάποια από τα ποτά, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα είναι: το ούζο, το τσίπουρο, το 

κρασί, η μπύρα και το λικέρ. Οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν τα εγχώρια ποτά, 

καθώς έτσι βοηθούν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό λόγω της πληθώρας των ποτών 

ξένης προέλευσης. Τα ελληνικά ποτά έχουν καλύτερη ποιότητα και καλύτερη γεύση, 

αλλά και χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα εισαγόμενα. Η μοναδικότητα κάποιων 

ελληνικών ποτών, όπως για παράδειγμα το ούζο και το τσίπουρο, αποτελεί ένα βασικό 

πλεονέκτημα για την εδραίωση αυτών των προϊόντων στον κλάδο.  

 

Τα ποτά ξένης προέλευσης κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, αφού οι Έλληνες 

καταναλωτές δείχνουν να τα προτιμούν σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι από τους λόγους για 
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τους οποίους συμβαίνει αυτό μπορεί να είναι: α) ότι στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει 

αντίστοιχο προϊόν (ουίσκι, βότκα), κάτι το οποίο κάνει τους καταναλωτές να το 

αναζητούν και να θέλουν να το δοκιμάσουν, β) πολλοί θεωρούν ότι τα ποτά ξένης 

προέλευσης έχουν καλύτερη γεύση και καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τα ελληνικά, γ) η 

διαφήμιση των εισαγόμενων ποτών ίσως είναι καλύτερη, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές 

να «παρασύρονται» και να δέιχνουν προτίμηση σε αυτά τα ποτά.  

 

14.5  Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαφημίσεις των προϊόντων 

του κλάδου 

 

Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υπάρχουν πολλές διαφημίσεις που παρουσιάζουν 

επωνυμίες εισαγόμενων και παραγόμενων ποτών. Οι καταναλωτές επηρεάζονται από 

αρκετούς παράγοντες ώστε να προβούν στην κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού, που 

έχουν δει σε μια διαφήμιση. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η μάρκα του αλκοολούχου 

ποτού που διαφημίζεται, β) η ζήτηση του αλκοολούχου ποτού, γ) το πρόσωπο της 

διαφήμισης, δ) η μουσική που συνοδεύει τη διαφήμιση και ε) τα λόγια (σλόγκαν) της 

διαφήμισης.  

 

Στην Ελλάδα προβάλλονται αρκετές διαφήμισεις αλκοολούχων ποτών ξένης προέλευσης. 

Τέτοιου είδους διαφημίσεις μειώνουν τη ζήτηση των ελληνικών εγχώριων ποτών, με 

αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως σε 

εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών ολοένα και 

πληθαίνουν, παρουσιάζοντας βέβαια κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι:  

 

 Τονίζουν τα χαρακτηριστικά του διαφημιζόμενου αλκοολούχου ποτού. 

 Αναδεικνύουν τη χρησιμότητα του αλκοολούχου ποτού. 

 Κάνουν γνωστό στο καταναλωτικό κοινό το αλκοολούχο ποτό. 

 Αυξάνουν τη ζήτηση του αλκοολούχου ποτού. 
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14.6  Η έννοια της οικονομικής κρίσης  

 

Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από 

μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Ο όρος οικονομική 

δραστηριότητα αναφέρεται σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές και οι επενδύσεις (el.wikipedia.org).  

 

Η οικονομική κρίση αποτελεί την μια από τις δυο φάσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων και συγκεκριμένα την φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε συνεχή συρρίκνωση. Οι οικονομικές διακυμάνσεις 

ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε μια 

οικονομία (el.wikipedia.org). 

 

Τα αίτια της οικονομικής κρίσης συνδέονται με όλη την ιστορία της μεταπολεμικής 

διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου και συγκεκριμένα τη «χρυσή εποχή». Η κρίση 

στην Ελλάδα αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ότι σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η δομή και τα διαρθρωτικά της προβλήματα, αντί να 

αμβλύνονται διατηρούνται καθημερινά και γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα. Οι τομείς, οι 

οποίοι πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία 

και η οικοδομή (el.wikipedia.org). 

 

Οι αιτίες της ελληνικής οικονομικής κρίσης οφείλονται κυρίως στους εξής  παράγοντες:  

 

 Στην πολιτική μείωση των φορολογικών εσόδων που ακολούθησαν οι ελληνικές 

κυβερνήσεις για πάνω από μια δεκαετία πριν την κρίση. 

 Στην ίδια την ύπαρξη του ευρώ που πριν την κρίση διευκόλυνε τη μεταφορά των 

πόρων προς τις χώρες που αναπτύσσοταν ταχύτερα. 

 Στο διάστημα 1996 – 2008 η Ελλάδα σημείωσε υψηλή πραγματική αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 61%.  

 

Η οικονομική κρίση προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη κοινωνική ζωή, καθώς η 

μείωση του εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα 

του πληθυσμού στη φτώχεια. Ακόμα είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 
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κίνδυνο απώλειας της εργασίας και συνεπώς σε κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας. 

Ήδη από τα τέλη του 2008 η ανεργία στην Ελλάδα άρχισε να αυξάνεται με ταχύτατους 

ρυθμούς.  

 

14.7   Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή κατά τη περίοδο της 

οικονομικής κρίσης  

 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή στο τί, πού 

και πώς θα αγοράζει για τα επόμενα χρόνια. Αυτό συμβαίνει διότι οι μελλοντικές 

αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών και στη καταναλωτική τους συμπεριφορά 

απαιτούν προσαρμογή στην επιχειρηματική στρατηγική. Όταν η οικονομική κατάσταση 

είναι αρκετά δύσκολη ο καταναλωτής προτιμάει να περνάει το χρόνο του εκεί που 

αισθάνεται πιο άνετα και πιο ευχάριστα. Πλέον οι καταναλωτές τείνουν να μεταφέρουν 

τη διασκέδαση τους στο σπίτι, παρά να βγαίνουν έξω.  

 

Σύμφωνα με μια έρευνα της εταιρείας The Boston Consulting Group (2014), 

παρατηρούνται μεγάλες μεταβολές στη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή. Το 52% 

των Ελλήνων εξακολουθούν να θεωρούν τις αγορές διασκέδαση, με τις γυναίκες να 

κατέχουν την πλειοψηφία. Επίσης σε σχέση με άλλους λαούς, ο Έλληνας καταναλωτής 

προτιμάει να εκφράζεται μέσα από τις μάρκες των προϊόντων που καταναλώνει, καθώς 

έτσι πιστεύει ότι η μάρκα υποδηλώνει τη προσωπική του αξία.  

 

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η ιεράρχηση των αξιών των καταναλωτών, 

όπως έχουν καταγραφεί τα τρία χρόνια της έντονης ύφεσης. Οι Έλληνες τοποθετούν 

αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν στην υγεία και στην οικογένεια, υψηλότερα από άλλες 

αξίες που είχα παλαιότερα ως προτεραιότητα. Οι καταναλωτές σκοπεύουν στο μέλλον να 

ξοδεύουν λιγότερα, αλλά οι δαπάνες τους θα είναι πιο στοχευμενές από ότι στο παρελθόν 

(The Boston Consulting Group, 2014).  

 

Οι Έλληνες δεν έχουν εξοικειωθεί με τις ψηφιακές αγορές και υστερούν στην ψηφιακή 

κατανάλωση, παρ’όλο που το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο, κυρίως της νέας 

γενιάς, για τη διαδικασία των αγορών. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 
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να αγοράσουν αεροπορικά εισητήρια, ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές και ελάχιστα γι 

φαγητό, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα σπιτιού. Αυτό συμβαίνει διότι σε σχέση με άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες, οι Έλληνες καταναλωτές βασίζονται ακόμα σε παραδοσιακές 

πηγές, εκτός του διαδικτύου για την έρευνα αγοράς. Υπάρχουν ενδείξεις για την 

ανάπτυξη της ψηφιακής κατανάλωσης στην Ελλάδα, λόγω της νέας γενιάς που έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Marketing Week Online). 

 

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως το εισόδημα και λιγότερο οι 

κοινωνικές πεποιθήσεις τους για την ποιότητα ζωής, εξηγούν τη στάση τους απέναντι 

στη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο καταναλωτής όταν νοιώθει ότι 

απειλείται η οικονομική του κατάσταση διαπιστώνει, ότι δεν ενημερώνεται στο βαθμό 

που θα έπρεπε από τα διαφημιστικά μηνύματα. Σταδιακά υιοθετεί νέες τάσεις για 

ψυχαγωγία, όπως τάση να καθεται σπίτι και να διασκεδάζει με φίλους και τάση για 

προτίμηση ενός καλομαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι και όχι έτοιμου κατά παραγγελία 

απ’έξω (Παπαβασιλείου, 2015). 

 

Ο καταναλωτής αγοράζει πιο προσεχτικά σήμερα και αποφεύγει τις περιττές δαπάνες, 

δηλαδή αγορές που τις θεωρεί ως πολυτέλεια, δημιουργώντας έτσι καλύτερες προσδοκίες 

ότι θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο καταναλωτής που έχει υψηλό 

βαθμό αυτοεκτίμησης νοιώθει περισσότερο ευχαριστημένος από την εργασία του 

σήμερα, καθώς θεωρεί ότι έχει προοπτικές για εξέλιξη. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

έχουν μειώσει περισσότερο τις μη παρορμητικές τους αγορές, καταναλώνοντας πιο 

προσεχτικά από ότι στο παρελθόν (Παπαβασιλείου, 2015). 

 

Η πλειονότητα των Ελλήνων καταναλωτών χαρακτηρίζεται από πανικό και σύνεση λόγω 

της ραγδαίας συρρίκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης. Δηλαδή αγοράζουν τα 

απολύτως απαραίτητα και ακολουθούν συμπεριφορά υποκατάστασης τόσο σε επίπεδο 

επωνυμιών, όσο και σε επίπεδο προϊόντικών κατηγοριών, χωρίς να μένουν πιστοί σε 

κάποια συγκεκριμένη επωνυμία, αναζητώντας πάντα τις χαμηλότερες τιμές. 

Ενημερώνονται για όλα τα εναλλακτικά προϊόντα πριν πραγματοποιήσουν κάποια 

εναλλακτική αγορά. Αυτός είναι και ένας λόγος που υπάρχει μείωση της ζήτησης σε 

πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (Παπαβασιλείου, 2015). 
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Σύμφωνα με μια έρευνα του περιοδικού Harvard Business Review τέσσερις είναι οι 

βασικές συμπεριφορές που παρατηρούνται ύστερα από μεγάλες περιόδους οικονομικής 

κρίσης. Οι συμπεριφορές αυτές είναι:  

 

 Ολιγάρκεια: τα άτομα θα εξοικονομούν περισσότερους πόρους με σκοπό να 

επιδιώκουν μια κατανάλωση που να μην ξεφεύγει από την οικονομική τους 

δυνατότητα. Ακόμα θα υπάρξει η στροφή σε παραδοσιακές αξίες, 

αναγνωρίζόντας έτσι τη σημασία της αγοράς τοπικών προϊόντων στηρίζοντας 

τους εγχώριους παραγωγούς.  

 Ευματάβλητη κατανάλωση: ο καταναλωτής θα υποκαθιστά εύκολα προϊόντα και 

επωνυμίες που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του, βρίσκοντας πιο 

συμφέρουσες εναλλακτικές επιλογές. Σε αυτό βοηθάει και η ταχύτατη ενημέρωση 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Απλοποίηση των επιλογών: λόγω της κρίσης οι καταναλωτές θα επιλέγουν 

προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, απλοποιώντας τη 

διαδικασία της αγοράς και της επιλογής. 

 Επικέντρωση στις επιχειρησιακές πρακτικές: οι αντιδεολογικές συμπεριφορές των 

επιχειρήσεων που περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες από τους καταναλωτές, θα 

αλλάξουν και θα επικεντρωθούν τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους 

πελάτες.  

 

Η κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα έφερε τη σταδιακή απεξάρτηση από τον 

καταναλωτισμό και τις υπερβολές που χαρακτήριζαν για πολλά χρόνια την ελληνική 

αγορά και ήταν ασύμβατες με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. 
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14.8   Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης  

 

Η ύφεση που διέπει την ελληνική οικονομία έχει μειώσει τη κατανάλωση των 

οινοπνευματώδων ποτών σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στη διασκέδαση εκτός 

σπιτιού (εστιατόρια, μπαρ), σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat (2014) στην 

οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος της παραγωγής και του χονδρικού εμπορίου των 

αλκοολούχων ποτών. Αρνητικά βέβαια έχουν επιδράσει και οι διαδοχικές αυξήσεις στη 

φορολογία, καθώς ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από τις αρχές του 2009 έχει 

αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώνεται στα 25,50 ευρώ ανά λίτρο και στα τοπικά 

αποστάγματα στα 12,75 ευρώ το λίτρο (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στο ουίσκι, το οποίο καταλαμβάνει πάνω από το 

30% του συνολικού όγκου και αμέσως μετά ακολουθεί το ούζο. Η κατανάλωση των 

εγχώριων παραγόμενων ποτών ακολουθεί τη πτωτική πορεία  που χαρακτηρίζει τα 

εισαγόμενα προϊόντα. Το περιορισμένο εισόδημα και οι υψηλές τιμές διαφοροποίησαν τη 

καταναλωτική συμπεριφορά, η οποία παρουσίασε στροφή από τα ακριβά 

οινοπνευματώδη ποτά, σε επιλογές χαμηλότερου κόστους, όπως η μπύρα, το κρασί και 

τα ελληνικά προϊόντα, το ούζο και το τσίπουρο. Ωστόσο οι ποτοποιίες και οι εταιρείες 

χονδρικής εμπορίας δε μπόρεσαν να εκμεταλευτούν πλήρως αυτή την αλλαγή, καθώς οι 

Έλληνες καταναλωτές στράφηκαν κυρίως στις φθηνότερες ποσότητες (Infobank 

Hellastat 2014). 

 

Η αύξηση της φορολογίας οδήγησε στην άνοδο του λαθρεμπορίου και της νοθείας, 

γεγονός που προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι παράνομες αυτές πρακτικές ευνοούνται 

ιδιαίτερα στο τομέα του τσίπουρου, λόγω της ξεπερασμένης νομοθεσίας, η οποία 

επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόσταξη από χιλιάδες παραγωγούς (Ίδρυμα Οικονομικών 

και Βιομηχανικών Ερευνών, 2013 «iobe.gr»). 

 

Η κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη μείωση με το 

ούζο να κυριαρχεί στις εξαγωγές. Η τιμή πώλησης των αλκοολούχων ποτών, σε 

συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών αποτελούν σημαντικούς 
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παράγοντες που επιδρούν στη χαμηλή ζήτηση των τελευταίων μηνών. Στο σύνολο της 

αγοράς το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος με ποσοστό περίπου 42%, ενώ 

ακολουθεί το ούζο με ποσοστό 23% (ICAP, 2009). 

 

Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα παρουσιάζουν αρκετές διαφορές σε 

σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου ως προς τον τρόπο οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας και το δίκτυο διανομής τους. Οι μικρές παραγωγικές μονάδες 

έχουν κυρίως βιοτεχνικό χαρακτήρα και παράγουν κυρίως το ούζο. Οι μεγάλες 

παραγωγικές μονάδες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο διανομής των προϊόντων τους, που 

καλύπτει τη «ζεστή» και τη «κρύα» αγορά. Ο εισαγωγικός τομέας κατακλύσεται από 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

Στη σημερινή εποχή, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν οι συνήθειες των καταναλωτών 

καθώς αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να 

δυσκολέυονται να τις προσδιορίσουν. Ακόμα οι καταναλωτές επιδιώκουν να 

μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα τους από τη κατανάλωση αγαθών μέχρι το σημείο που τους 

επιτρέπει το εισόδημα τους, αλλά και οι τιμές των αγαθών.  

Η έρευνα που αποσκοπεί στην ανάδειξη της καταναλωτικής συμπεριφοράς ξεκίνησε στα 

μέσα της δεκαετίας του 1960. Οι managers θεώρησαν σημαντικό ότι μέσα από την 

αναγνώριση των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τις αγοραστική συμπεριφορά 

του καταναλωτή, θα μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα (διαφήμιση) για να 

τους δελεάσουν και να τους προσελκύσουν για την αγορά του προϊόντος. 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή αναφέρεται στο τρόπο, με τον οποίο το άτομο αγοράζει 

αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Η μελέτη της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή, είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, καθώς έτσι 

προσδιορίζουν τις προτιμήσεις που διαμορφώνουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα τους. 

Υπάρχουν βέβαια πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

όπως προσωπικοί, πολιτιστικοί, ψυχολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί σε συνδυασμό με 

τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως η τιμή, η επωνυμία και η ποιότητα.  

Για να προβεί σε αγορά ένας καταναλωτής θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο, έτσι ώστε να 

ενεργοποιηθεί η επιθυμία του να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη αγορά. Η διάθεση ενός 

ατόμου, επηρεάζεται από διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 

διαμορφώσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι καταναλωτές 

που επηρεάζονται περισσότερο από το σύγχρονο τρόπο ζωής και από τις εξελίξεις της 

κοινωνίας.  

Σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του ατόμου αποτελούν οι αισθήσεις, καθώς το άτομο τις 

χρησιμοποιεί για να αντιλαμβάνεται το εξωτερικό του περιβάλλον. Η στάση που 

διαμορφώνουν οι καταναλωτές, βασίζεται στη γνώση, στα συναισθήματα και στις 

συμπεριφορικές στάσεις. Οι αγοραστικοί ρόλοι που διαμορφώνουν οι καταναλωτές 
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επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως οι κοινωνικοί, οι ψυχολογικοί, οι πολιτικοί, τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη στάση 

του καταναλωτή και να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά.  

Τα κίνητρα και η παρακίνηση αποτελούν βασικό παράγοντα, καθώς ενεργοποιούνται έτσι 

ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών, όπου σύμφωνα με το Maslow 

διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: φυσιολογικές, ασφάλειας, κοινωνικές, αυτοεκτίμησης και 

αυτοπραγμάτωσης (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2013).  

Οι καταναλωτές σχετικά με την επιλογή ποτών εστιάζουν ιδιαίτερα στη μάρκα του 

προϊόντος. Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που προσηλώνουν το ενδιαφέρον τους σε μια 

συγκεκριμένη μάρκα ποτών και δύσκολα στρέφονται σε μια άλλη. Οι ισχυρές επωνυμίες των 

αλκοολούχων ποτών επικρατούν στην αγορά, είναι εύκολα αναγνωρίσιμές από τους 

καταναλωτές και βρίσκονται συνεχώς στη μνήμη τους (Keller, 2008). Για παράδειγμα το 

ουίσκι όταν προτιμάται από τους καταναλωτές συνήθως επιλέγονται μάρκες, οι οποίες είναι 

ευρέως γνωστές στο καταναλωτικό κοινό (Johnnie Walker, Chivas, Catty Shark, Grants, Jack 

Daniels, Cardu). Μια ισχυρή μάρκα στην αγορά δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τον 

ανταγωνισμό και μπορεί εύκολα να διεισδύσει σε νέες αγορές προϊόντων, καθώς δεν 

«απειλείται» από εταιρίες μικρότερης δυναμικότητας (Hoeffler, 2003).  

Η πίστη του πελάτη σε ένα συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί τη θετική στάση που 

διαμορφώνεται και αντανακλά τη προσδοκία για την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης 

ανάγκης από μια μάρκα. Μετά από πολλές αγορές οι καταναλωτές σχηματίζουν μια εμπειρία 

για την αγορά προϊόντων, σχετικά με αυτό το προϊόν, τη λειτουργία του, τη διαδικασία της 

παραγωγής και  την ιστορία. Μια τέτοια καταστάση μπορεί να συμβάλλει σε υψηλότερα 

επίπεδα της προσωπικής εμπλοκής του καταναλωτή με το προϊόν, με αποτέλεσμα να διατηρεί 

τη πίστη του σε αυτό το σήμα (Mark A. Mitchell, Robert A. Orwing, 2002). 

Ένας αγοραστής, οποίος παραμένει πιστός σε μια μάρκα (brand loyalty) πραγματοποιεί το 

μεγαλύτερο μέρος των αγορών του βασιζόμενος σε αυτή τη μάρκα. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να κάνουν υπέρμετρες προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν τους πελάτες στο 

συγκεκριμένο brand, έτσι ώστε τα κέρδη τους να αυξάνονται. Σε μια κοινωνία ο 

καταναλωτής θα πρέπει να αισθάνεται μια «προστασία», έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

συλλέξει και να επεξεργαστεί τις κατάλληλες πληροφορίες για να πάρει μια αγοραστική 

απόφαση που θα τον ικανοποιήσει στο μέγιστο. 
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Η οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Αυτό έχει 

σαν απότελεσμα ο κλάδος να παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση τα τελευταία χρόνια όχι 

βέβαια σημαντική. Η ζήτηση των ποτών στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια βασική 

προτίμηση των καταναλωτών ιδιαίτερα για τη διασκέδαση τους παρά την οικονομική κρίση. 

Η συνεχής εισαγωγή νέων προϊόντων, καθώς και η δημιουργία μικροεπιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη καταναλωτική 

συμπεριφορά θετικά και οδηγεί στη κατανάλωση ποτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

16.1 Εισαγωγή  

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί μια εκτεταμένη ανάλυση για τρεις μελέτες περίπτωσης 

(case studies), οι οποίες αναφέρονται σε τρεις εταιρείες και πιο συγκεκριμένα σε τρια 

προϊόντα των εταιρείων αυτών. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ως μια από τις μεθόδους 

έρευνας και η μελέτη περιπτώσης είναι το γεγονός ότι αυτή η τεχνική παρέχει τη δυνατότητα 

μέσω ενός αντιπροσωπευτικού παραδείγματος να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση και η 

πιο εκτεταμένη ανάλυση του θέματος που μελετάται.  

 

Τα προϊόντα τα οποία θα μελετηθούν παρακάτω είναι τα εξής: το ουίσκι Johnnie Walker Red 

Label (εταιρεία: Diageo), η μπύρα Amstel (εταιρεία: Αθηναϊκή Ζυθοποιία) και τέλος το ούζο 

Πλωμαρίου (εταιρεία: Ισίδωρος Αρβανίτης). Η επιλογή αυτών των προϊόντων έγινε γιατί το 

ουίσκι είναι ένα αλκολούχο ποτό ξένης προέλευσης, το ούζο είναι ένα καθαρά ελληνικό 

προϊόν και η μπύρα είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή και ελληνικής και  ξένης προέλευσης. Με 

αυτό το τρόπο θα διερευνηθεί  η στρατηγική και οι τρόποι που προωθούν τα προϊόντα στους 

καταναλωτές τόσο οι ελληνικές όσο και οι ξένες επιχειρήσεις. 
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16.2  JOHNNIE WALKER RED LABEL  

 

16.2.1  Η ιστορία του ουίσκι 

1
Η ιστορία του ουίσκι είναι η ιστορία ενός λαού που είδαν τους εαυτούς των να έχουν το 

αναφαίρετο δικαίωμα της γενναιοδωρίας της φύσης. Για πολλούς αιώνες κράτησαν το ουίσκι 

για τους εαυτούς τους αποστάζοντας κυρίως για δική τους χρήση, μετατρέποντας το κριθάρι 

από τη συγκομιδή τους, τον φυτάνθρακα από τους λόφους και τα καθαρά νερά από τα ρυάκια 

σε "νερό της ζωής". Η λέξη "whisky" είναι παραφθορά του "uisge beatha" που στην γλώσσα 

των Gaelic (κέλτικη γλώσσα)  σημαίνει "νερό της ζωής". Σταδιακά η λέξη "uisge" 

παραφθάρηκε σε "usky", οπότε εντέλει καταλήξαμε στην λέξη whisky. Στις αρχές του 16ου 

αιώνα, φαίνεται ότι το ουίσκι είχε γίνει ποτό ισάξιο ενός βασιλιά, έκτοτε, απολαμβάνει μέχρι 

σήμερα την βασιλική προστασία. Το πνευματικό σπίτι της απόσταξης στη Σκοτία σίγουρα 

πρέπει να είναι τα Highlands. Η παραγωγή του ουίσκι φορολογείτο ήδη από την εποχή του 

Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου. Όταν όμως το Βρετανικό κοινοβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει 

ανάλογο του Αγγλικού φόρου στο φυτρωμένο κριθάρι και στη Σκοτία, τότε πραγματικά 

άρχισε η μεγάλη εποχή της παράνομης απόσταξης και λαθρεμπορίας ουίσκι. Το παράνομο 

ουίσκι ήταν ανώτερης ποιότητας από το νόμιμο, επειδή οι νόμιμοι παραγωγοί, για να 

κρατήσουν τον φόρο χαμηλό, χρησιμοποιούσαν μεγάλες ποσότητες φρέσκου κριθαριού. Και 

επειδή ακριβώς τα Highlands ήταν απροσπέλαστα, έγιναν το κέντρο παραγωγής του 

παράνομου ουίσκι. 

 

Η παραγωγή του ουίσκι βοηθούσε την αγροτική οικονομία, αλλά και ένα κομμάτι της 

πήγαινε στην οικογενειακή κατανάλωση. Το πίνανε είτε σκέτο, είτε με νερό, αλλά επίσης το 

ανακατεύανε με νερό και μέλι, ή γάλα και μέλι, ή ζάχαρη και βούτυρο. Το 1860 έγινε 

αποδεκτό νομοθετικά το ανακάτεμα του ουίσκι (blending) από διαφορετικά αποστακτήρια. Η 

εξισορρόπηση "γεμάτων" ουίσκι από τα Highlands με πιο "ελαφρά" ουίσκι από τα πεδινά, 

επέτρεψε να γεννηθούν χαρακτηριστικές μάρκες (blended whiskies) που είχαν συγκεκριμένα 

και σταθερά χαρακτηριστικά μέσα στο χρόνο, και αναμφίβολα είχαν μεγαλύτερη απήχηση 

στο ευρύ κοινό. 

 

                                                           
1
 Sgtogias.tripod.com/articles/whiskey.html  
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16.2.2. Η εταιρεία  

 

2
Η Diageo δημιουργηθήκε τον Ιούλιο του 2002 με την μετονομασία της Guinness UDV. Το 

όνομα της συνδέεται με τα διασημότερα ποτά, που απολαμβάνουν οι καταναλωτές κάθε μέρα 

παγκοσμίως, κάτι που αιτιολογεί και το όνομα της (προέρχεται από το λατινικό Dia = μέρα 

και το αρχαίο ελληνικό Geo = γεω, που και τα δύο αποτελούν λέξεις που σχετίζονται με τη 

γη. Ακόμα αντιπροσωπεύει την επέκταση του Ομίλου σε διεθνές επίπεδο, στη παραγωγή, 

στην εμπορία, στην αντιπροσωπεία και στη διαομή των οινοπνευματωδών ποτών.  

 

Η εταιρεία έχει έδρα το Λονδίνο με γραφεία σε περισσότερες από 185 χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Η Diageo στην Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες οινοπνευματωδών 

ποτών. Κατέχει 150 εμπορικά σήματα σε διάφορες κατηγορίες, όπως οινοπνευματώδη ποτά, 

μπύρα και κρασί, μερικά από τα οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα (Σκωτσέζικο ουίσκι 

Johnnie Walker, η βότκα Smirnoff, το τζιν Gordon’s, η τεκίλα Jose Cuervo Especial κ.α.).  

 

Σύμφωνα με την εταιρεία ο καταλληλότερος τρόπος προώθησης είναι αυτός που 

χρησιμοποιείται στην επιτόπια κατανάλωση (καφέ, bar, club), σε σχέση με το τρόπο 

προώθησης του πακέτο δώρου που χρησιμοποιείται στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος 

τύπος προώθησης που χρησιμοποιείται στην επιτόπια κατανάλωση προσφέρει στην εταιρεία 

τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα νε το καταναλωτικό κοινό. 

 

 

16.2.3  Το όραμα της Diageo 

 

Η Diageo ως η μεγαλύτερη εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών έχει ως όραμα για τους 

καταναλωτές της την εξής φράση: «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, σε όλη τη γη».  

 

 

                                                           
2
 http://www.diaego.com/en-row/ourbusiness/Pages/History.aspx  

 

http://www.diaego.com/en-row/ourbusiness/Pages/History.aspx
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16.2.4  
3
Στόχος της Diageo  

 

Ο βασικός στόχος που έχει η εταιρεία είναι κάθε ενήλικο άτομο να λατρεύει τουλάχιστον ένα 

προϊόν από αυτά, τα οποία διανέμει. Οι καταναλωτές έχουν τη μεγαλύτερη αξία για την 

Diageo, η οποία κάθε φορά προσπαθεί να δημιουργήσει προϊόντα που να ικανοποιούν την 

επιθυμία των πελατών της, έτσι ώστε να αποτελεί τη πρώτη τους επιλογή σε σχέση με άλλα 

αλκοολούχα ποτά. 

 

16.2.5  Η αποστολή της Diageo  

 

 Εκπαίδευση των εργαζόμενων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

ανταπεξέλθουν σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. 

 Έμφαση στις προτιμήσεις του καταναλωτή για ενίσχυση των προϊόντων. 

 Παροχή όλων των κατάλληλων μέσων, ώστε κάθε εργαζόμενος να είναι 

ικανοποιημένος και να εργάζεται με δυναμικότητα.  

  

 

 

Από τα προϊόντα που έχει η εταιρεία Diageo στη παρούσα εργασία θα μελετηθεί το προϊόν 

Johnnie Walker και πιο συγκεκριμένα το Johnnie Walker Red Label. Στη συνέχεια 

ακολουθούν η ιστορία και οι επωνυμίες του προϊόντος Johnnie Walker καθώς και η 

επισκόπηση του εμπορικού σήματος που επιλέχθηκε να μελετηθεί. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.diaego.com/en-row/ourbusiness/Pages/History.aspx  
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16.2.6  Ιστορία του Johnnie Walker 

 

4
Η γνωστή μάρκα Johnnie Walker είναι μια κληρονομιά που άφησε ο John "Johnnie" Walker 

αφού άρχισαν να πωλούν ουίσκι στο παντοπωλείο του στο Ayrshire, στη Σκωτία. Η μάρκα 

έγινε δημοφιλής, αλλά μετά τον θάνατο του Johnnie Walker. Το 1857 ο γιος του Alexander 

Walker και ο εγγονός του Alexander Walker ΙΙ ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τη 

θέσπιση του ουίσκι ως ένα δημοφιλές εμπορικό σήμα. Πριν από το 1860,  ήταν παράνομη η 

πώληση ουίσκι. Παρακάτω παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά η ιστορία του ουίσκι από το 

1805 εώς το 2008.  

 

 1805: Ο Alexander Walker και η συζυγός του Elizabeth Gemmell ανακοινώνουν τη 

γέννηση του γιου τους, Johnn Walker στο Todriggs Farm κοντά στο Kilmarnock της 

Σκωτίας. 

 

 1819: Ο πατέρας του John πεθαίνει και η οικογένεια πουλάει τα υπαρχοντά της, 

συγκεντρώνοντας το ποσό των 537,15 λιρών. Τα χρήματα αυτά είναι αρκετά για να 

αγοράσουν ένα παντοπωλείο στο Kilmarnock, το οποίο θα διαχειρίζεται ο 14-χρονος 

Johnn Walker. 

 

 1825: Ο  John Walker είναι πλεόν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος 

αποκτά φήμη στη πόλη του Kilmarnock πουλώντας τα πάντα, από χαρτί 

αλληλογραφίας μέχρι ουίσκι δικής του παραγωγής. 

 

 1837: Ο John και η συζυγός του Elizabeth Purvis γιορτάζουν τη γέννηση του 

πρωτότοκου γιου τους Alexander. Ο John αντιλαμβάνεται αμέσως ότι αυτό το αγόρι 

είναι ιδιαίτερο και θα μεταφέρει το θρύλο των Walker σε όλο το κόσμο. 

 

 1843: Η άφιξη του σιδηροδρόμου στη πόλη του Kilmarnock είναι μια ευτυχής 

συγκυρία για τον επιχειρηματία που αμέσως αναγνωρίζει τη δυνατότητα να ξεκινήσει 

χονδρεμπόριο στη Σκωτία και πέρα από αυτή. 

                                                           
4
 http://www.johnniewalker.com/el-gr/the-world-of-johnnie-walkerthe-johnnie-walker-story/  

http://www.johnniewalker.com/el-gr/the-world-of-johnnie-walkerthe-johnnie-walker-story/


[155] 
 

 

 1852: Μια ξαφνική πλημμύρα κυριολεκτικά καταστρέφει την επιχείρηση του  John 

και ο έφηβος Alexander αποφασίζει να βοηθήσει τον πατέρα του να την ξαναστήσει. 

Μεσα σε λίγα μόλις χρόνια η επιχείρηση ευημερεί και πάλι. 

 

 1857: Ο John Walker πεθαίνει και η επιχείρηση περναέι στα χέρια του Alexander. 

Αυτός ορκίζεται να μετατρέψει τη μικρή αλλά επιτυχημένη επιχείρηση του πατέρα 

του σε παγκόσμιο φαινόμενο. 

 

 1860: Η επιχείρηση John Walker & Sons ταξιδεύει το ουίσκι της οικογένειας σε όλο 

το κόσμο εμφιαλωμένο στο χαρακτηριστικό τετράγωνο μπουκάλι. Τα blend 

ταξιδεύουν με πλοία σε όλο το κόσμο και μια συμφωνία που εξασφαλίζει προμήθεια 

στους καπετάνιους, τους μετατρέπει σε πρεσβευτές της εταιρείας. 

 

 1877: Ο Alexander εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα της περίφημης 

πλαγιαστής ετικέτας του Johnie Walker. Αυτή η μοναδική ετικέτα αναγνωρίστηκε σε 

όλο το κόσμο ως η υπογραφή ουίσκι Old Highland Whiskey. 

 

 1887: Ανόιγει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ένα νέο γραφείο, που γίνεται ταχύτατα η 

κορυφαία επωνυμία της πόλης παρά τους δύσκολους καιρούς της ύφεσης 1892-1893. 

 

 1889: Ο Alexander Walker πεθαίνει και οι γιοι του Alexander II και George 

αναλαμβάνουν την επιχείρηση. Ο πρώτος είναι ένας σπουδαίος blender και ο 

δεύτερος ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας, η τέλεια ομάδα για την επέκταση της 

αυτοκρατορίας. 

 

 1893: Εξαγορά αποστακτηρίου Cardhu έναντι των 20.500 λιρών. 

 

 1908: Ενώ γευμάτιζε με τους αδερφούς Walker ο σκιτσογράφος Tom Browne 

σκίτσαρε τον περιπατητή. Η ζωγραφιά του έγινε ένα από τα πρώτα διεθνώς 

εδραιωμένα διαφημιστικά σκίτσα διεθνώς. 

 

 1932: Δημιουργείται το Swing ένα πλόυσιο και χρυσαφένιο ουίσκι. 

 

 1970: Επέτειος 150 χρόνων. 
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 1989: Χορηγός εκδηλώσεων γκολφ. 

 

 1992: Πρώτη εμφάνιση του Blue Label. 

 

 1997: Νέα ετικέτα Green Label. 

 

 2005: Συνεργασία με την ομάδα Vodafone McLaren Mercedes στους αγώνες  

Formula 1.  

 

 2008: Εμφάνιση του Blue Label King George V.  

 

 

16.2.7  Προϊόντα γραμμής Johnnie Walker  

 

5
Τα προϊόντα που έχει το ουίσκι Johnnie Walker είναι τα εξής:  

 

 Johnnie Walker Red Label (Δυναμική γεύση, περιπετειώδης χαρακτήρας): είναι το 

σκωτσέζικο ουίσκι με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Φημίζεται για τη 

δυναμική γεμάτη χαρακτήρα γεύση του και καταφέρνει να ξεχωρίζει. Είνια μια γεύση 

στην οποία η οικογένεια Walker δεν έχει κάνει ποτέ κανένα συμβιβασμό. Η 

οικογένεια Walker χρησιμοποίησε τις γνώσεις της για τα σκωτσέζικα malt για να 

δημιουργήσει ένα blend με παγκόσμια απήχηση. Το αποτέλεσμα ήταν το ουίσκι αυτό 

να είναι το πιο αγαπημένο ουίσκι στον κόσμο, κατέχοντας τα πρωτεία εώς και 

σήμερα. Είναι η ετικέτα που έχτισε την αυτοκρατορία Walker και η μάρκα που 

καθόρισε τα πράγματα στον επιχειρηματικό κλάδο των εταιρειών παραγωγής ουίσκι.  

 

 Johnnie Walker Black Label (Το Νο1 deluxe ουίσκι): κάθε μπουκάλι επεξεργάζεται 

επί δύο δεκαετίες και περιέχει ουίσκι από τα πιο επιλεγμένα αποστακτήρια της 

Σκωτίας, παλαιωμένο στα καλύτερα βαρέλια. Η συνεχής προσήλωση στη ποιότητα 

και το στυλ έχουν οδηγήσει το ουίσκι αυτό στην κατάκτηση πολλών βραβείων. 

Σήμερα το blend παραμένει το ίδιο πλούσιο και απαλό στην υφή. Διατηρεί την 

                                                           
5
 http://www.johnniewalker.com/el-gr/our-whisky/  

http://www.johnniewalker.com/el-gr/our-whisky/
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αυθεντικότητα του δημιουργού του και σήμερα ξεπερνάει σε πωλήσεις όλα τα άλλα 

deluxe σκωτσέζικα ουίσκι στον κόσμο. Το ότι άντεξε στο πέρασμα τω χρόνων 

αναδεικνύει ο πρωτοπόρο πνεύμα και τις δεξιότητες της οικογένειας Walker. Οι δυο 

καινοτόμες προσεγγίσεις του Johnnie Walker Black Label είναι οι εξής: α) Fabric of 

Flavour:  Το Johnnie Walker Black Label σε συνεργασία με τον οίκο μόδας Harris 

Tweed Hebrides, δημιούργησαν το πρώτο ύφασμα στον κόσμο που είναι εμποτισμένο 

με άρωμα από ουίσκι και β) Καμπάνια “Character”: To Johnnie Walker, επέλεξε μία 

καινοτόμα προσέγγιση για τη νέα του διαφημιστική καμπάνια. Η νέα του καμπάνια 

με τίτλο ‘Character’ εστιάζει στο δυναμικό χαρακτήρα του Johnnie Walker  Black 

Label και τον έντονο χαρακτήρα του Johnnie Walker Double Black. Η καμπάνια δίνει 

πνοή στις πλούσιες γεύσεις και την τέχνη της παρασκευής και συνθέτει μια μοναδική 

εικόνα του χαρακτήρα του δημιουργού και του πρωτοπόρου που εξερευνά και 

συνθέτει νέες εμπειρίες γεύσης. Ακόμα χρησιμοποιήθηκε το μαύρο χρώμα, ένα 

vintage αυτοκίνητο και ένα πιάνο. 

 

 Johnnie Walker Double Black (Έντονο): το πρωτοπόρο πνεύμα και οι μοναδικές 

δεξιότητες των ιδρυτών δημιούργησαν το Johnnie Walker Double Black το 1909. 

Σήμερα αναγνωρίζεται ως το νούμερο ένα ουίσκι στον κόσμο σε πωλήσεις στην 

κατηγορία deluxe Blended Scotch Whisky. Έχει μια πιο πλούσια, πιο έντονη και πιο 

καπνιστή σε σχέση με το Johnnie Walker Black Label. Τα κύρια συστατικά του είναι: 

το μήλο, το αχλάδι, το πορτοκάλι και η κρεμώσης βανίλια. 

 

 Johnnie Walker Gold Label Reserve (Εορταστικό blend): οι δεξιότητες 

μεταφέρθηκαν με συνέπεια και προσήλωση από γενιά σε γενιά, με αποτέλεσμα το 

ουίσκι αυτό να αποτελεί σήμερα την ενσάρκωση 190 ετών πείρας στο blending. Είναι 

ένα πολυτελές, πολυεπίπεδο blend, με κρεμώδη υφή και ισορροπημένο φρουτώδες 

και γλυκό αρωματικό προφίλ. 

 

 Johnnie Walker Platinum Label (Γευστική πολυπλοκότητα): αντλεί την εμπνευσή 

του από τη μακρά παράδοση της οικογένειας Walker, στα “private blend” που 

χρησιμοποιούνταν συχνά για τη δημιουργία ιδιωτικών εορταστικών ουίσκι για τα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και για ειδικές εκδηλώσεις. Παρασκευάζεται από 

έναν περιορισμένο αριθμό, προσεκτικά επιλεγμένων βαρελιών, τα οποία 

διατηρούνται καθ’ όλη την ωρίμανση του ουίσκι, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα 



[158] 
 

τους. Τα βασικά συστατικά του είναι: τα γλυκά φρούτα, η βύνη δημητριακών, η 

κρεμώδης βανίλια, τα αμύγδαλα και τα αρώματα μανταρινιού. 

 

 Johnnie Walker Blue Label (Αποκλειστική σπανιότητα): είναι το κορυφαίο ουίσκι 

του οίκου Walker, το οποίο δημιουργήθηκε για να αντικατοπτρίσει το στυλ των 

ουίσκι που υπήρχαν στις αρχές του 19
ου 

αιώνα. Για τη παρασκευή του 

χρησιμοποιούνται ορισμένα από τα σπανιότερα βαρέλια από το απόθεμα του Johnnie 

Walker, που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.  

 

 16.2.8  Η εμπορική μάρκα Johnnie Walker Red Label  

 

6
Το ουίσκι Johnnie Walker Red Label είναι μια από τις πιο γνωστές κατηγορίες ουίσκι στην 

Ελλάδα. Επείδη είναι ένα ουίσκι με μεγάλη ιστορία έχει εδραιώσει τη θέση του στις 

προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, παρ’ολο που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους στην αγορά νέα brands που ανταγωνίζονται σε μεγάλο βαθμό το ουίσκι 

Johnnie Walker Red Label. 

 

 

16.2.9  Επισκόπηση του εμπορικού σήματος Johnnie Walker Red Label 

 

Το σκωτσέζικο αυτό ουίσκι κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Οι τέσσερις 

καλύτερες αγορές παγκοσμίως για το Johnnie Walker με σειρά προτεραιότητας είναι οι εξής: 

 

 Η.Π.Α.  

 Ελλάδα 

 Αυστραλία 

 Ισπανία  

 

Στην ελληνική αγορά των αλκοολούχων ποτών το Johnnie Walker κατέχει ηγετική θέση με 

κύριους ανταγωνιστές το Dewar’s, το Haig, το Cutty Sark, το Ballantines και το Grants. 

                                                           
6
 http://wwww.johnniewalker.com/el-gr/our-whisky/our-whiskyjohnnie-walker-colours/red-label/  

http://wwww.johnniewalker.com/el-gr/our-whisky/our-whiskyjohnnie-walker-colours/red-label/
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16.2.10  Το καταναλωτικό κοινό στόχος του Johnnie Walker Red Label  

Το καταναλωτικό κοινό στόχος είναι κατά κύριο λόγο νεαροί άνδρες ηλικίας 20 εώς 35 

χρονών, που έχουν ως βασικό τους καθήκον την εκπλήρωση των στόχων τους και κυρίως της 

συναισθηματικής τους ολοκλήρωσης μέσα από τη πρόοδο και την εξέλιξη. 

 

16.2.11  Προώθηση του Johnnie Walker Red Label  

Η πιο επιτυχημένη στρατηγική προώθηση του Johnnie Walker είναι ένα μήνυμα που 

αντανακλά τη προσωπικότητα του προϊόντος «Η μέρα φεύγει, το Johhnie Walker έρχεται», 

στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας για το προϊόν. Αποτελεί ένα πολύ 

επιτυχημένο μήνυμα για την εποχή του, που ακόμα και σήμερα το θυμούνται πολλοί 

καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια των ετών πολλοί μάρκετινγκ μάνατζερ χρειάστηκε να 

χειριστούν και να αλλάξουν το brand, έτσι ώστε να φτάσει στο ανεπανάληπτο και 

εκπληκτικό σημερινό μήνυμα, το «Keep Walking», δηλαδή «συνέχισε να δημιουργείς, να 

κτίζεις, να αγωνίζεσαι, να ζεις και να ονειρεύεσαι». 

 

16.2.12  Ανταγωνιστικό περιβάλλον του Johnnie Walker Red Label  

 Cutty Sark  

 

7
Το Cutty Sark είναι ένα σκωτσέζικο blended ουίσκι που παράγεται από την 

εταιρεία Edrington της Γλασκόβης, της οποίας η κύρια έδρα είναι λιγότερο από 

10 μίλια από τη γενέτειρα του διάσημου πλοίου με το ίδιο όνομα. Το ουίσκι 

δημιουργήθηκε στις 23 Μαρτίου 1923 από τα αδέρφια Berry & Rudd στο 

αποστακτήριο που είχαν στη περιοχή Speyside της Σκωτίας.  Το σχέδιο με το 

πλοίο Cutty Sark στην ετικέτα των μπουκαλιών είναι έργο του Σουηδού 

καλλιτέχνη Carl Georg August Wallin. Το ουίσκι διατηρεί αυτό το σχέδιο για τις 

φιάλες του από το 1955. Η διακριτική κίτρινη ετικέτα έχει κοσμήσει τα καλύτερα 

μπαρ και κλαμπ ανά τον κόσμο για πάνω από 90 χρόνια.  
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 Haig  

8
Το Haig, που είναι επίσης γνωστό και ως Dimple, είναι το εμπορικό σήμα του 

σκωτσέζικου ουίσκι, που κατασκευάζονταν αρχικά από τον John Haig & Co Ltd. 

Η μάρκα και το αποστακτήριο ανήκουν πλέον στην εταιρεία Diageo. Το 

μπουκάλι εισήχθη το 1890. Αυτό το μπουκάλι έγινε τόσο γνωστό και πολύ 

σημαντικό για την μάρκα που είχε καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα στις Η.Π.Α. 

το 1958 από τον Julius Lunsford.  

 

 

 

 Dewar’s  

 

 

9
Είναι ένα εμπορικό σήμα του σκωτσέζικου blended ουίσκι και ανήκει στη 

Bacardi. Το brand Dewar’s δημιουργήθηκε από τον John Dewar, το 1846. Υπό 

τον έλεγχο των γιων του John A. Dewar & Thomas Dewar, η μάρκα επεκτάθηκε 

και κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά από το 1896. 

 

 

 

 Ballantine’s  

 

10
Το Ballantine’s αποτελεί ένα σκωτσέζικο blended ουίσκι που παράγεται από 

την Pernod Ricard στο Dumbarton της Σκωτίας. Η μάρκα έχει κερδίσει πολλά 

βραβεία και διακρίσεις για τα προϊόντα της και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο 

ουίσκι σε πωλήσεις στον κόσμο. Το ουίσκι Ballantine’s υπάρχει στην αγορά 

από το 1827, όταν ο γιος ενός αγρότη, ο George Ballantine, το πουλούσε σε ένα 

μικρό παντοπωλείο στο Εδιμβούργο.  
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16.3  ΜΠΥΡΑ AMSTEL 

 

16.3.1 Η ιστορία της μπύρας  

 

11
Η παρασκευή της μπύρας έχει τις ρίζες της στους λαούς της εγγύς Ανατολής. Η πρώτη 

σαφής απόδειξη σχετικά με την μπύρα, προέρχεται από τους Σουμέριους και πρόκειται για 

μια ανάγλυφη αναπαράσταση που χρονολογείται περί το 3000-2800 π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι που 

διαδέχτηκαν τους Σουμέριους φαίνεται πως επίσης παρασκεύαζαν μπύρα από διάφορα 

δημητριακά. Στους Αιγύπτιους πρέπει ήταν γνωστά περισσότερα από τέσσερα είδη μπύρας 

και πολλοί υποστηρίζουν πως ήταν το βασικό ποτό τους. Η προσθήκη λυκίσκου, σημαντική 

για τη βελτίωση της γεύσης, αλλά και για τη συντήρηση, χρονολογείται περίπου από το 1000 

π.Χ.   

Οι Αρχαίοι Έλληνες φαίνεται πως ήρθαν σε επαφή με τη μπύρα χάρη στους Αιγύπτιους 

και χρησιμοποιούσαν λυκίσκο στην παρασκευή της. Στην Αρχαία Ελλάδα ωστόσο πρέπει να 

τη θεωρούσαν ποτό κατώτερης ποιότητας από το κρασί. Αντίθετα, η μπύρα ήταν 

περισσότερο ευπρόσδεκτη στους βορειότερους λαούς, όπως ήταν οι Θράκες, οι Σκύθες και οι 

Αρμένιοι, καθώς και στους Ίβηρες. Τον 19
ο
 αιώνα ξεκίνησε και η εμπορία εμφιαλωμένης 

μπύρας.  

Στην Ελλάδα, η πρώτη οργανωμένη ζυθοποιία που εμφανίστηκε το 1864 ήταν το εργοστάσιο 

του Ιωάννη Γ. Φίξ. Στην συνέχεια το 1962 ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και από τότε 

μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στο κλάδο. Τα τελευταία χρόνια διείσδυσαν 

στο παραγωγικό τομέα και ορισμένες «μικροζυθοποιίες», καθώς και αρκετές εισαγωγικές 

επιχειρήσεις. Η κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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16.3.2  Η εταιρεία 

12
Η Αθηναϊκή ζυθοποιία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και 

εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών 

και αποτελεί μέλος του Ομίλου Heineken N.V. Λειτουργεί με έδρα την Αθήνα. Ξεκίνησε τη 

λειτουργία του πρώτου της εργοστασίου το 1965 και παρήγαγε την μπύρα Amstel. Το 1975 

εγκαινιάστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η εταιρεία παράγει και 

συσκευάζει στην Ελλάδα μερικές από τις πιο διάσημες μπύρες:  Amstel, Amstel Premium 

Pils, Amstel Bock, Heineken,  ΑΛΦΑ,  Fischer,  Buckler, BIOΣ 5. Παράλληλα, εισάγει τις 

μπύρες Amstel Light, McFarland, Erdinger, SOL, Murphy’s, Duvel, Chimay, Kirin,  Moretti,  

Desperados, Krusovice  και άλλες. Τα 25 προϊόντα που παράγει και διανέμει, διατίθενται σε 

11 χώρες , με τη βοήθεια  ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πωλήσεων. Το 1994 

λαμβάνει το πρώτο της πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002, ενώ σήμερα όλες οι 

πιστοποιήσεις συμπληρώνουν το Quality Management System της εταιρείας (ποιότητα, 

περιβάλλον, εργασιακή ασφάλεια, υγιεϊνή). Το 2001 με τη Heineken επιλέγεται ως μέγας 

εθνικός χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων  «Αθήνα 2004».   

 

Οι κυριότεροι σταθμοί της Αθηναϊκής ζυθοποιίας είναι οι εξής:  

   1963: Ίδρυση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

   1965: Εισαγωγή της Αmstel στην ελληνική αγορά. 

   1975: Νέο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη 

   1981: Εισαγωγή της Heineken στην ελληνική αγορά. 

   1985: Νέο εργοστάσιο στην Πάτρα 

   1990-1993: Εισαγωγή της Buckler στην ελληνική αγορά. 

   1993: Φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ και εμφιαλωτήριο στη Λαμία. 

   1999-2000: Τα σήματα Fischer και ΑΛΦΑ στην ελληνική αγορά. 

   2006: Η Amstel Pulse και το 5λιτρο βαρέλι της Heineken στην ελληνική αγορά. 
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   2009: Εισαγωγή των Krusovice, Moretti, Tiger στην ελληνική αγορά. 

   2010: Εισαγωγή της ΒΙΟΣ 5, της μπύρας με πέντε δημητριακά στην ελληνική  

αγορά. 

   2011: Η Amstel Pils στην ελληνική αγορά 

   2012: Η μπύρα SOL στην ελληνική αγορά 

   2013: Λανσάρισμα Amstel Radler και ΑΛΦΑ Strong 

   2014: Λανσάρισμα Amstel Free και Affligem 

 

16.3.3 
13

Το όραμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει ως όραμα της τα εξής:  

 

 να διατηρήσει την πρωτοπορία της στην ελληνική αγορά ως ο καλύτερος 

προμηθευτής για τους πελάτες της. 

  να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον για τους ανθρώπους της. 

  να λειτουργεί ως μια διαφανής και ακμαία επιχείρηση για τους μετόχους της. 

  να είναι ένας ευαισθητοποιημένος και δραστήριος εταιρικός πολίτης για τη κοινωνία.  

 

16.3.4  Η αποστολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Κύριο αντικείμενο της Αθηναϊκής ζυθοποιίας είναι η παραγωγή και η εμπορία ποιοτικών 

προϊόντων μπύρας και η εμφιάλωση και εμπορία του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. 

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής 

της. Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της εταιρείας όπως διατυπώνεται από τον Γενικό 

Διευθυντή της εταιρείας είναι: «να παράγουμε προϊόντα μπύρας υψηλής και σταθερής 

ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών».   
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Από τα προϊόντα που έχει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη παρούσα εργασία θα μελετηθεί η 

γραμμή προϊόντων Amstel.  

 

16.3.5  Προϊόντα γραμμής Αmstel 

 

14
Στην Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράγει και συσκευάζει στη γραμμή AMSTEL τα 

εξής προϊόντα: 

 Amstel: ξανθιά Lager. Είναι πρώτη σε κατανάλωση μπύρα στην Ελλάδα με 45 και 

πλέον χρόνια ποιοτικής παρουσίας. 

 

 Amstel Pils: είναι ένα προϊόν της Αmstel βασισμένο στην αυθεντική συνταγή της 

Pilsener που δημιουργήθηκε από τους αρχιζυθοποιούς της Αmstel το 1870. 

 

 Amstel Bock Dark Lager: έχει δυνατή γεύση με πικρή επίγευση, άρωμα λυκίσκου και 

καβουρδισμένης βύνης και  έχει χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα.  

 

 Amstel Radler: στην γεύση της Amstel προστέθηκε η δροσιά του χυμού λεμονιού. 

Έχει 2% αλκοόλ και η όψη της είναι φυσικά θολή λόγω της ανάμειξης της μπίρας 

Amstel με το χυμό λεμονιού. 

 

 Amstel Free: αποτελεί μια εξαιρετικής ποιότητας δροσιστική μπύρα χωρίς αλκοόλ με 

υπέροχη γεύση, αποτέλεσμα του μοναδικού συνδυασμού από φυσικές βύνες 

κριθαριού και σιταριού. Είναι η  1η μπύρα που παράγεται στην Ελλάδα με 0,0 % 

αλκοόλ, και ανοίγει μία νέα κατηγορία στην αγορά μπύρας.  
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16.3.6  Η εμπορική μάρκα Amstel 

 

15
Η μπύρα Amstel αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές προϊόντων που έχει η 

Αθηναϊκή Ζυθοποίια. Είναι μια μπύρα ιδιαίτερα αγαπητή στους Έλληνες καταναλωτές λόγω 

του είναι η πιο παλιά μπύρα στην Ελλάδα που έχει γίνει συνήθεια τα τελευταία χρόνια για 

τους Έλληνες. 

 

16.3.7  Η δημιουργία της πρώτης Lager  

Η μπύρα Lager παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1843, στη τσέχικη πόλη Plzen (απ’ όπου 

πήρε και το όνομα «μπύρα pilsner») και σταδιακά κατέκτησε τον κόσμο. Η λέξη lager 

προέρχεται από τη γερμανική λέξη «lagern» που σημαίνει αποθηκεύω. 

 

16.3.8  Η γέννηση της μπύρας Αmstel 

Η μπύρα Amstel παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1870 στο Άμστερνταμ και πήρε το 

ονομά της από το ποτάμι που διασχίζει τη πολή, τα νερά του οποίου «βοηθούσαν» στο 

πάγωμα της μπύρας. Το κόκκινο και το άσπρο χρώμα που υπάρχει στο σήμα είναι μέρος της 

κληρονομιάς της Amstel, λόγω της πόλης του Άμστερνταμ. 

 

Η μπύρα Amstel κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1965, από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία ΑΕ και από τότε ταυτίζεται με τη ζωή και τις συνήθειες των Ελληνων. Το 1968 

εμφανίστηκε και το σλόγκαν «γιατί έτσι σας αρέσει», δίνοντας στους Έλληνες ένα πολύ 

καλό λόγο για να αντιμτωπίσουν τη πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής. Από τότε η 

μπύρα αυτή είναι σύμβολο του « ελέυθερου πνεύματος».  

 

Το 1977 γίνεται η πρώτη μπύρα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, κα΄τι το οποίο ισχύει ως και 

σήμερα. Τη δεκαετία του ’80 στην οικογένεια της Amstel μπαίνει και η Amstel Bock. O 21
ος 

αιώνας βρίσκει την Ελλάδα να αναπτύσει την οικονομία της και τις ανθρώπινες σχέσεις της. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα πλήττει από τη παγκόσμια οικονομική κρίση και 
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οι Έλληνες αλλάζουν συνήθειες και συμπεριφορά. Η Amstel παραμένει δίπλα στους 

καταναλωτές της προσφέροντας νέες γεύσεις και εμπειρίες όπως η Amstel Pils, η Amstel 

Radler και η Amstel Free. 

 

16.3.9  Προώθηση της μπύρας Amstel  

 

Τα προϊόντα της Amstel διαθέτουν ποιότητα και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που 

παρακινεί τους πελάτες να τα αγοράσουν. Παρ’ όλα αυτά, η μπύρα δεν είναι  μόνο πρακτικό 

προϊόν, όπως ένα καθαριστικό, είναι συνυφασμένο με την  διασκέδαση και συνδέεται με την 

στιγμή κατά την  οποία γίνεται η κατανάλωσή της.  

 

Η προώθηση των προϊόντων Amstel διαχωρίζεται σε μαζική διαφήμιση (above the line) και 

σε διαφήμιση μέσα στο σημείο πώλησης (below the line). Μαζική διαφήμιση νοείται, η 

διαφήμιση στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο τύπο, καθώς η υπαίθρια διαφήμιση και οι 

χορηγίες. Ένα παράδειγμα χορηγίας της Amstel είναι αυτή που πραγματοποιείται στην 

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Όσον αφορά τη διαφήμιση μέσα στο σημείο πώλησης 

περιλαμβάνει εκπτώσεις, πακέτα προσφορών, δώρα και κουπόνια για το προϊόν. Για να 

επιτευχθεί μια πώληση είναι απαραίτητος ο συνδυασμός όλων των πολιτικών προώθησης.  

 

16.3.10  Διαφήμιση της μπύρας Amstel  

 

16
Η μπύρα Amstel όντας μια από τις παλαιότερες μπύρες στην Ελλάδα, έχει αποτυπωθεί στο 

μυαλό των Ελλήνων καταναλωτών. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει προβεί σε μια σειρά από 

διαφήμισεις προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις της πρώτης μπύρας στην Ελλάδα.  

 

Τα έξυπνα σλόγκαν και η πρωτοτυπία που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση της μπύρας 

Amstel ωθούν τους καταναλωτές στην άμεση αγορά της. Εξάλλου ποιος δε θυμάται ή ακόμη 

και σήμερα δε χρησιμοποιεί τη φράση «Γιατί έτσι μας αρέσει». Το σλόγκαν αυτό 

χαρακτηρίζει την επικοινωνία της μάρκας, τονίζοντας τη φιλία, την παρέα, την αληθινή 
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διασκέδαση και τις ζεστές στιγμές, τις οποίες συνοδεύει μια μπύρα Amstel. Οι αξίες άλλωστε 

του brand είναι η ποιότητα, η ελευθερία βούλησης, η αλήθεια, η ειλικρίνεια και η συνέπεια.  

 

Η νέα καμπάνια της Amstel που πρβάλλεται και την τωρινή περίοδο και έχει τίτλο: 

«BetterBeTrue», προτρέπει τον κόσμο να είναι ειλικρινής με τον ευατό του ακόμη και αν 

αυτό πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Με κύρια συστατικά το θάρρος και το χιούμορ, 

αναδεικνύει την αλήθεια του καθενός και «βάζει στην άκρη» τις τυπικότητες και τις 

αγκυλώσεις. Η καμπάνια αυτή είναι η στάση ζωής που ταιριάζει απόλυτα στην Amstel, η 

οποία δεν διστάζει να βάλει στο επίκεντρο, σκέψεις που ο καθένας έχει κάνει, αλλά σπάνια 

έχει παραδεχτεί δημόσια. Μέσα από μια σειρά ανατρεπτικών μηνυμάτων, αλλά και 

διαφημιστικών ταινιών, η αγαπημένη μπύρα αναδεικνύει τη δύναμη της ειλικρίνειας και 

γιορτάζει τη μοναδική αίσθηση του να είναι κανείς αληθινός. 

 

 

16.3.11  Καινοτομίες της μπύρας Amstel  

 

Η μπύρα Amstel συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της στην ελληνική αγορά μπύρας 

προβαίνει σε μια σειρά από καινοτομίες, οι οποίες ανεβάζουν τις πωλήσεις, καθώς οι 

Έλληνες καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση. Οι καινοτομίες αυτές παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

                 

 Amstel Radler  

 

17
Η Amstel Radler δημιουργήθηκε από το συνδυασμό της αξεπέραστης γεύσης 

της Amstel με τη δροσιά του χυμού λεμονιού από ελληνικά λεμόνια. Πίνεται 

παγωμένη, περιέχει 2% αλκοόλ και έχει φυσικά θολή όψη. Τα κύρια συστατικά 

της είναι: νερό, βύνη κριθαριού, λυκίσκος, μαγιά, φρουκτόζη, χυμός λεμονιού, 

χυμός lime, χυμός πορτοκαλιού, ανθρακικό οξύ, χυμός ασερόλα κι εκχύλισμα 

χαρουπιού.  

 

 

                                                           
17

 www.amstel.gr/gr/our_beers/beer/AMSTEL_RADLER  

http://www.amstel.gr/gr/our_beers/beer/AMSTEL_RADLER


[168] 
 

 Amstel Free  

 

18
Η Amstel Free είναι η πρώτη μπύρα που παράγεται στην Ελλάδα με 0.0% 

αλκοόλ και ανοίγει μια νέα κατηγορία μπύρας. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν 

την αίσθηση ενός αλκοολούχου ποτού αλλά υπάρχουν στιγμές που νιώθουν πως 

περιορίζονται: όταν πρόκειται να οδηγήσουν ή στο διάλειμμα από τη δουλειά. 

Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός από φυσικές βύνες κριθαριού και σιταριού.  

 

 

 

 Amstel Radler Guarana 

 

19
Η Amstel Radler συνδυάζει τη Amstel με 0.0% αλκοόλ με Guarana. Μια μπύρα 

τύπου Radler για κάθε στιγμή που κάποιος αναζητά να δροσιστεί με ένα φυσικό 

προϊόν που τονώνει. Τα κύρια συστατικά της είναι: νερό, βύνη κριθαριού, βύνη 

σιταριού, λυκίσκος, μαγιά, σιρόπι φρουκτόζης, χυμός lime, χυμός λεμονιού, 

διοξείδιο άνθρακα, χυμός καρότου, φυσικέ αρωματικές ύλες και φυσική καφεϊνη. 
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16.3.12  Ανταγωνιστικό περιβάλλον της μπύρας Amstel  

 

Ο κλάδος της ζυθοποιίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις εισέρχονται στο κλάδο. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της μπύρας Amstel είναι οι 

εξής:  

 

  Mythos 

 

20
Δημιουργήθηκε το 1997 και από τη πρώτη χρονιά κυκλοφορίας της στην ελληνική 

αγορά συγκέντρωσε τις θετικές εντυπώσεις των καταναλωτών και «έσπασε» το 

κατεστημένο των παραδοσιακών επιλογών στην ελληνική αγορά μπύρας, 

αποτελώντας μια δυναμική εναλλακτική πρόταση. Είναι η πιο διάσημη ελληνική 

μπύρα στο κόσμο καθώς εξάγεται σε περίπου 40 χώρες ανά το κόσμο. 

 

 Fix Hellas 

 

 
21

Το 2009 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επανέρχεται στην Ελλάδα μαζί με το σήμα της 

παλαιότερης, διασημότερης και πιο αγαπημένης ελληνικής μπύρας, της Fix Hellas. 

Από τη πρώτη κιόλας στιγμή που εισήχθη στην αγορά ο ενθουσιασμός του 

καταναλωτικού κοινού ήταν μεγάλος.  

 

 

 

 Βεργίνα 

 

 
22

Η μπύρα Βεργίνα ανήκει στη κατηγορία Premium Lager. Τα κύρια συστατικά της 

είναι βύνη ξανθιά και βύνη καραμελέ, λυκίσκος και αρωματικός λυκίσκος 

Tettnanger, μαγιά και νερό. Αποτελεί προϊόν κλασσικής ζυμώσεως και 

χαρακτηρίζεται από τη φρέσκια και πλούσια γεύση της. 
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16.4  ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 

16.4.1  Η ιστορία του ούζου  

 

23
Το Ούζο είναι ένας εξελιγμένος απόγονος των αποσταγμάτων στεμφύλων και άλλων 

ζυμωμένων σακχαρούχων πρώτων υλών. Κατατάσσεται στη γενική κατηγορία ανισούχων, 

των αλκοολούχων ποτών με άρωμα ανίσου. Τέτοιο άρωμα δίνουν ο γλυκάνισος, ο 

αστεροειδής άνισος και ο μάραθος. Η βασική διαφορά του Ούζου από άλλα ποτά με άρωμα 

γλυκάνισου είναι ο παραδοσιακός τρόπος απόσταξης που διαφέρει από τους υπόλοιπους. Η 

παραγωγή του Ούζου γίνεται παραδοσιακά και αποκλειστικά στην Ελλάδα, γι'αυτό και το 

Ούζο θεωρείται το εθνικό ποτό της Ελλάδας. Τα ίχνη του ούζου χάνονται στους αιώνες. 

Κάποιοι ισχυρίζονται πως οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαιότητα. Κάποιοι λένε είναι 

προϊόν των νεότερων χρόνων.  

Η ιδιαίτερη ονομασία του πάντως φαίνεται να προήλθε στα μέσα του 19
ου

 αιώνα από τη 

παραφθορά του όρου «Uso» που σημαίνει «προς χρήση». Το όνομα αυτό πιθανόν να 

προέρχεται από την ιταλική έκφραση «Uso di Massalia» που σημαίνει «για χρήση στη 

Μασσαλία», καθώς ακολουθώντας τους δρόμους των κουκουλιών, η Μασσαλία έγινε από 

τους πρώτους προορισμούς εξαγωγών.  

Η παραγωγή του ούζου στη Λέσβο έγινε πιο εντατική από το 19
ο
 αιώνα και μετά. Ένας 

εξαιρετικής ποιότητας γλυκάνισος από το χωριό Λισβόρι, η μαστίχα της γειτονικής Χίου, 

διάφορα άλλα μυρωδικά βότανα της Λεσβιακής γης και η άριστη γνώση της τέχνης της 

απόσταξης θα δώσουν στο Ούζο τη μοναδική ποιότητά του. Για τους λόγους αυτούς αλλά 

και για πολλούς ακόμα, η Λέσβος διεκδίκησε επάξια τον τίτλο του τόπου καταγωγής του 

Ούζου, ιδιαίτερα το Πλωμάρι, έγινε γνωστό για την παραγωγή μερικών από τα πιο ιδιαίτερα 

και περιζήτητα Ούζα. 
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16.4.2  Η εταιρεία  

 

24
Το 1894 ο Ισίδωρος Αρβανίτης ξεκινάει την αναζήτηση για να βρει τα κατάλληλα υλικά 

για να φτιάξει τη τέλεια συνταγή για το ούζο. Μετά από πολλά ταξίδια βρίσκει επιτέλους τη 

περίφημη συνταγή που θα του δώσει τη γεύση που ονειρευόταν, μια γεύση που να δένει με 

την παράδοση, ένα ποτό καθόρισαν το κύμα του Αιγαίου. Μετά από χρόνια η γεύση αυτή 

σφραγίζεται σε ένα παραδοσιακό μπουκάλι με το χαρακτηριστικό φελό.  

 

Το αποστακτήριο του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου στεγάζεται σε έναν ελαιώνα 

στο γραφικό Πλωμάρι, στο τόπο που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1894 και συνεχίζει 

να παράγεται πάνα από 100 χρόνια. Το αποστακτήριο συνδυάζει την παραδοσιακή μέθοδο 

απόσταξης και παραγωγής με τη τελευταία λέξη της επιστήμης στην εμφιάλωση και στη 

συσκευασία. Αποτελείται απο μικρούς, χειροποίητους, χάλκινους άμβυκες, ενώ όλες οι 

διαδικασίες γίνονται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις των κανόνων υγεινής.  

 

Η ιδιαίτερα μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα της ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος 

Αρβανίτης έκανε απαραίτητη τη μεταφορά του αποστακτηρίου σε μεγαλύτερο χώρο, 

προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση των εξαγωγών. Το αποστακτήριο αποτελεί 

μια σημαντική επενδυτική δραστηριότητα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της Λέσβου και 

ενισχύει τη τοπική κοινωνία. Ο γλυκάνισος κια ο μάραθος που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

προέρχονται από τα ιδιόκτητα κτήματα στο Λισβόρι της Λέσβου.  

 

16.4.3  Η εμπορική μάρκα ούζο Πλωμαρίου  

 

Το ούζο είναι ένα προϊόν, το οποίο βρίσκεται αρκετά υψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων 

και των ξένων καταναλωτών. Το brand, το οποίο συγκεντρώνει τις υψηλότερες πωλήσεις και 

βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς είναι το ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου.  
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16.4.4  Η ιστορία του ούζου Πλωμαρίου   

 

25
Το Πλωμάρι δε θεωρείται τυχαία η πατρίδα του Ούζου. Στο σταυροδρόμι της Ασίας και της 

Ευρώπης, με τους απόηχους του Βυζαντίου να σβήνουν στις παραλίες του και τα αρώματα 

της Ανατολής να μεθούν τον ουρανό του, το Πλωμάρι μυήθηκε από παλιά στην τέχνη του 

Ούζου.  Οι κάτοικοί του, ταξιδεμένοι κοσμοπολίτες ναυτικοί και έμποροι, ήταν μία εύπορη 

τάξη που ήξερε να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. Ο νησιώτικος χαρακτήρας τους έδεσε με 

το δυνατό μυρωδάτο ποτό που τους ταξίδευε μακριά όταν δεν ταξίδευαν με τα καράβια τους.  

 

Η γεωγραφική θέση του νησιού, η θάλασσα και το πλούσιο έδαφος επέτρεψε στους ντόπιους 

παραγωγούς να φτιάξουν Ούζο εξαιρετικής ποιότητας. Ο γλυκάνισος από το γειτονικό 

Λισβόρι θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο, ενώ ο ποταμός Σεδούντας δίνει στο Ούζο το 

κρυστάλλινο νερό του. Τα υλικά αυτά, μαζί με τα αρωματικά που αναζήτησε στην άκρη της 

γης, ανακάτεψε ο Ισίδωρος σε ένα χάλκινο άμβυκα το 1894, δημιουργώντας την μοναδική 

συνταγή του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. 

 

Η αναλογία των συστατικών είναι μυστική, όπως και η συνταγή που άφησε κληρονομιά ο 

Ισίδωρος Αρβανίτης. Πιο συγκεκριμένα τα συστατικά που περιλαμβάνει το ούζο Πλωμαρίου 

είναι τα παρακάτω: 

 Μαλακό νερό από τις πηγές του ποταμού Σεδούντα 

 Γλυκάνισο Λισβορίου 

 Μάραθο από τη Βόρεια Εύβοια 

 Αστεροειδές 

 Κανέλα 

 Μοσχοκάρυδο 

 Εκχυλίσματα μαστίχας Χίου 

 Διάφορα άλλα βότανα της Λεσβιακής γης και αλάτι από τις αλυκές Καλλονής 

Λέσβου. 
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Τα προϊόντα που έχει σήμερα το ούζο Πλωμαρίου κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: 

 

 50ml (φιάλη) 

 200ml (φιάλη) 

 500ml (φιάλη) 

 700ml (φιάλη) 

 1lt (φιάλη)  

 Συλλεκτικές συσκευασίες 

 

Ακόμα το ούζο Πλωμαρίου έχει δημιουργήσει και ούζο Άδολο, το οποίο είναι η τρίτη 

απόσταξη της «καρδιάς» του ούζου Πλωμαρίου. Αποστάζεται για 13 ώρες μέσα στον 

χάλκινο άμβυκα του 1911 και αποτελεί τη «καρδιά της καρδιάς» του ούζου Πλωμαρίου 

Ισιδώρου Αρβανίτου. 

 

16.4.5  Διαφήμιση του ούζου Πλωμαρίου   

 

26
Η καμπάνια του ούζου Πλωμαρίου με τίτλο: «Έχει ήλιο, έχει Πλωμάρι», έχει σαν στόχο να 

γίνει η αρχή ενός θεσμού που θα ενώνει όλους του Έλληνες σε μεγάλες και αισιόδοξες 

παρέες κάθε χρονιά. Η διαφήμιση έλαβε χώρα στο εργοστάσιο του ούζου Πλωμαρίου 

Ισιδώρου Αρβανίτου με βασικούς πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους του αποστακτηρίου. 

Ένα απροειδοποίητο κάλεσμα για μια ανακοίνωνση αγνώστου περιεχομένου, έδωσε την 

αφορμή για αναπάντεχα συναισθήματα. Η δουλειά διακόπηκε, οι μηχανές σταμάτησαν, το 

πούλμαν πήρε μπροστά και ξαφνικά οι εργαζόμενοι βρέθηκαν δίπλα στη θάλασσα για ούζο 

και καλαμαράκι με τη χαρά της έκπληξης μιας σχολικής εκδρομής αποτυπωμένη στα 

πρόσωπα τους. Αυτά τα αυθόρμητα, ρεαλιστικά πλάνα, χωρίς μακιγιάζ και ηθοποιούς 

αποτέλεσαν και τη τηλεοπτική ταινία της καμπάνιας, «Έχει ήλιο, έχει Πλωμάρι». 
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16.4.6  Προώθηση του ούζου Πλωμαρίου   

27
Τη προσπάθεια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την ανάδειξη 

της Ελλάδας ως ελκυστικού γαστρονομικού προορισμού, ενισχύει το ούζο Πλωμαρίου 

Ισιδώορου Αρβανίτου, συμμετέχοντας στη καμπάνια ¨Γαστροτουρισμός: Τροφή για 

Ανάπτυξη¨, κερνώντας τους παρευρισκόμενους το αγαπηένο τους ελληνικό απόσταγμα, αλλά 

και πρωτότυπα cocktail με βάση το ούζο. 

 

Κύρια πεποίθηση και θέση της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης είναι πως με τις 

κατάλληλες δράσεις, η ελληνική γαστρονομία μπορεί να καθιερωθεί ως πόλος έλξης 

τουριστών στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια από τις βασικότερες εκφάνσεις της κουλτούρας 

του ελληνικού λαού. Μια κουλτούρα που είναι συνδεδεμένη με την ιδέα της παρέας, που 

χαρακτηρίζει τη κατανάλωση του ούζου. Το ούζο Πλωμαρίου έχει πολλές φορές και στο 

παρελθόν υποστηρίξει προσπάθειες για τη προώθηση του τουρισμού γαστρονομικού και μη. 

Χάρη στη δυναμική παρουσία του ούζου Πλωμαρίου σε περισσότερες από τριάντα χώρες 

του εξωτερικού, το ούζο είναι σήμερα ένα διεθνώς καταξιωμένο απόσταγμα.  

 

16.4.7  Εξαγωγική δραστηριότητα του ούζου Πλωμαρίου   

28
Το ούζο Πλωμαρίου έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κατάλληλος 

σχεδιασμός, η σωστή ενημέρωση και προβολή και το ευρύ δίκτυο διανομής οδήγησαν στη 

διάθεση του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού. 

Πιο συγκεκριμένα οι χώρες στις οποίες διανέμεται το ούζο Πλωμαρίου είναι: Η.Π.Α., 

Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, 

Ελβετία, Τουρκία, Φιλανδία, Αλβανία, Βαλτικές Χώρες, Ουγγαρία, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα.  
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16.4.8  Ανταγωνιστικό περιβάλλον του ούζου Πλωμαρίου   

 

Το ούζο αποτελεί το κύριο ελληνικό προϊόν, το οποίο τείνουν να το προτιμούν τόσο οι 

Έλληνες καταναλωτές όσο και οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός 

που εντείνεται μεταξύ των επιχειρήσεων είναι αρκετά έντονος. Οι βασικότεροι ανταγωνιστές 

του ούζου Πλωμαρίου αναφέρονται παρακάτω.  

 

 Ούζο Βαρβαγιάννη  

 

 

29
Το γλυκό άρωμα του γλυκάνισου και των βοτάνων δίνουν στο κλασσικό ούζο 

Βαρβαγιάννη ευχάριστη και απαλή γεύση. Βασίζεται στην οικογενειακή συνταγή που 

έφερε ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης το 1860 από τη Ρωσσία. Γνήσιο απόσταγμα 

γλυκάνισου και αρωματικών φυτών που παράγονται με το μοναδικό νερό του 

Πλωμαρίου.  

 

 Ούζο ΜΙΝΙ Μυτιλήνης  

 

 

30
Η ιστορία του ούζου Μυτιλήνης ξεκινάει το 1800 στις μικρές ταβέρνες και τα 

καφενεία της πόλης. Η Μικρασιατική καταστροφή με το κύμα προσφύγων από την 

Ανατολή πρόσθεσε στη παράδοση παρασκευής του ούζου νέες γνώσεις και 

εμπειρίες. Το 1967 17 ποτοποιοί έδωσαν τα χέρια και ένωσαν τις δυνάμεις τους σε 

μια συλλογική προσπάθεια με κοινό όραμα: την εξάπλωση του ούζου σε όλα τα 

σημεία της γης. Το 1996 αποτελεί μια χρονιά σταθμός για την ιστορία του ούζου 

ΜΙΝΙ, όπου από τις 17 ιδρυτικές οικογένειες, η ιδιοκτησία περνάει στον όμιλο 

Pernod Ricard που αποτελεί σήμερα την 2
η 

μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και 

εμπορίας αλκοολούχων ποτών στον κόσμο. 
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 Ούζο 12  

 

31
Η ιστορία του ούζο 12 ξεκινάει το 1880 όταν οι αδελφοί Καλογιάννη στο μικρό 

παραδοσιακό οινοπνευματοπωλείο που διατηρούσαν απόσταξαν για πρώτη φορά το 

δικό τους ούζο. Εκείνη την εποχή το ούζο δεν πουλιόταν έτοιμο σε μπουκάλια, 

αλλά απευθείας από το βαρέλι. Το απόσταγμα από το βαρέλι με το νούμερο ¨12¨ 

ήταν αυτό που συγκέντρωνε τις προτιμήσεις των μερακλήδων της εποχής, καθώς το 

απόσταγμα του ούζου που φυλασσόταν σε αυτό ξεχώριζε για τη ποιότητα, τη γεύση 

και το φίνο άρωμα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                                                           
31

 www.aylogyros.blogspot.gr  

http://www.aylogyros.blogspot.gr/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

1) Johnie Walker  

 

 www.johnniewalker.com  {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.haigclub.com {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.ballantines.com {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.cutty-sark.com {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 livetrue.dewars.com {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 en.wikipedia.gr {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 MarketingWeek.Online {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 Newsbeast.gr {Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

2) Μπύρα Amstel  

 

 www.amstel.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.athenianbrewery.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.culturenow.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.advertising.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.mythosbrewery.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.fix-beer.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

http://www.johnniewalker.com/
http://www.haigclub.com/
http://www.ballantines.com/
http://www.cutty-sark.com/
http://www.amstel.gr/
http://www.athenianbrewery.gr/
http://www.culturenow.gr/
http://www.advertising.gr/
http://www.mythosbrewery.gr/
http://www.fix-beer.gr/
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 www.verginabeer.com {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 beerbartender.gr {Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

3) Ούζο Πλωμαρίου 

 

 www.ouzoplomari.gr {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.el.wikipedia.org {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.womenonly.gr {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.emea.gr {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.barbayianni-ouzo.com {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.ouzomini.gr {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 www.aylogyros.blogspot.gr {Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verginabeer.com/
http://www.ouzoplomari.gr/
http://www.el.wikipedia.org/
http://www.womenonly.gr/
http://www.emea.gr/
http://www.barbayianni-ouzo.com/
http://www.ouzomini.gr/
http://www.aylogyros.blogspot.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

17.1  Μέθοδοι έρευνας  

 

Σε μια έρευνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι: η ποσοτική και η ποιοτική 

μέθοδος. Η ποσοτική έρευνα βασίζεται σε αξιόπιστες, αριθμητικές και στατιστικές 

μετρήσεις του συνολικού πληθυσμού ατόμων στον οποίο εφαρμόζονται. Η ποιοτική 

έρευνα είναι ένας τρόπος έρευνας που αφορά σε θέματα ιδεών για ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ιδεών χωρίς την 

πραγματοποίηση αριθμητικών και στατιστικών μετρήσεων και αναλύσεων. Βασική 

διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ότι στη πρώτη λαμβάνουν μέρος μεγάλος 

αριθμός ανθρώπων και οι ερωτήσεις που τίθενται  είναι διαφορετικές. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται χρησιμοποιείται η ποσοτική μέθοδος 

με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένο δείγμα του πληθυσμού. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί το πιο αποτελεσματικό και ακριβή τρόπο διεξαγωγής μιας 

έρευνας και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα.  

 

17.2  Μέθοδοι συλλογής δεδομένων  

 

Σύμφωνα με τους Parasuraman, Grewal και Krishnan (2004), οι βασικοί τρόποι 

συλλογής δεδομένων είναι οι εξής: α) συλλογή πρωτογενών δεδομένων (πρόκειται για 

δεδομένα που συλλέγονται για τη συγκεκριμένη έρευνα) και β) συλλογή δευτερογενών 

δεδομένων (δεδομένα που προϋπάρχουν από ήδη τεκμηριωμένες έρευνες).  

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε με την συλλογή πρωτογενών δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, η μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι 

δομημένη και άμεση. 

Όσον αφορά, τους τρόπους διεξαγωγής μιας ποσοτικής έρευνας, διακρίνουμε τους εξής: 

α) προσωπικές συνεντεύξεις στα σπίτια των ερωτώμενων, β) προσωπικές συνεντεύξεις 

σε κεντρικά σημεία, γ) προσωπικές συνεντεύξεις στον δρόμο, δ) προσωπικές 
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συνεντεύξεις στο χώρο εργασίας, ε) τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στ) ταχυδρομικές 

έρευνες και ζ) συνεντεύξεις μέσω ιντερνέτ.  

Η συμπλήρωση των απαιτούμενων ερωτηματολογίων για την διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας, υλοποιήθηκε μόνο από συνεντεύξεις μέσω internet και πιο 

συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook και email). Αυτό συνέβη διότι, οι ηλεκτρονικές συνεντεύξεις είναι εξαιρετικά 

γρήγορες και το κόστος διεξαγωγής της είναι μηδενικό. Επιπλέον, μέσω των 

ηλεκτρονικών συνεντεύξεων ήταν πιο εύκολη η επισήμανση ορισμένων σημαντικών 

σημείων (μέσω χρωμάτων, ειδικών γραμματοσειρές και διάφορων άλλων επιλογών 

μορφοποίησης). Τέλος, οι απαντήσεις των ερωτώμενων συνήθως διακρίνονται ως πιο 

ειλικρινείς, μέσω των ηλεκτρονικών συνεντεύξεων. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς 

και του internet, μέσω της εφαρμογής Google Drive. Η μορφή του ερωτηματολογίου 

είναι ηλεκτρονική και οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο του Microsoft 

Office Excel.  

 

17.3  Επιλογή μεθόδου μέτρησης  

 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κατά κύριο λόγο 

κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής, καθώς, και ερωτήσεις με βάση την κλίμακα 

Likert. Οι κλειστές ερωτήσεις, διευκολύνουν την κωδικοποίηση, την ταχύτερη 

καταγραφή στον υπολογιστή με λιγότερα λάθη. Το ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 

35 ερωτήσεις, χωρίζεται σε επτά ενότητες. Αναλυτικότερα χωρίζεται στις εξής: α) 

δημογραφικά στοιχεία, β) γενικές ερωτήσεις, γ) μάρκα αλκοολούχων ποτών, δ) πίστη 

του καταναλωτή, ε) τιμή αλκοολούχων ποτών, στ) οικονομική κρίση και ζ) διαφήμιση 

αλκοολούχων ποτών (βλέπε παράρτημα). Τέλος, το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μη διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά για την συμπλήρωση 

του. 
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17.4  Διαδικασία δειγματοληψίας 

 

Στη δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξετάστηκε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα του πληθυσμού σχετικά με το θέμα που διερευνήθηκε. Συγκεκριμένα σε δείγμα 

3.827.624 ανθρώπων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι απαντήσεις 301 ατόμων στο 

διάστημα μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου εώς 12 Νοεμβρίου.  

Aν και το θέμα είναι γενικό και θα μπορούσαν να επιλεγούν όλες οι ηλικιακές ομάδες 

προς εξέταση, επιλέχθηκε τελικά η εστίαση στην ομάδα των Millennials, δηλαδή στους 

καταναλωτές μεταξύ 18 και 40 ετών περίπου (Paul, 2001). Η ομάδα αυτή, συναντάται 

επίσης ως Generation Y, Echo-Boomers, Nexters, Internet Generation ή Nintendo 

Generation (Alch, 2000).  

Η εστίαση στη συγκεκριμένη ομάδα επιλέχθηκε δεδομένου ότι Millennials θεωρούνται 

οι πιο ενημερωμένοι καταναλωτές και αυτοί που γνωρίζουν τα περισσότερα για τις 

επιχειρήσεις (Ramasamy & Yeung, 2009). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Alch (2000) η 

ομάδα των Millennials είναι η ομάδα που θα κυριαρχεί την αγορά για αρκετά ακόμη 

χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι επιχειρήσεις, εάν δεν δίνουν σημασία στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των Millennials διαπράττουν ένα πολύ σημαντικό λάθος 

στον τομέα του marketing (Farris et al., 2002).  

Τα παραπάνω που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα των Millennials για τις επιχειρήσεις 

λόγω τη καταναλωτικής τους δύναμης καθώς και το έλλειμμα μιας σχετικής μελέτης για 

την ελληνική αγορά, οδήγησαν τελικά στην εστίαση στη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

 

18.1 Το πρόγραμμα SPSS 

 

Το SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Στατιστικό πακέτο για τις 

Κοινωνικές Επιστήμες είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας 

δεδομένων.  

 

Δύο φοιτητές, οι Norman Nie και Dale Ben, ειδικευμένοι στο τομέα της πολιτικής 

επιστήμης, προσπάθησαν το 1965 στο Stanford University του San Francisco να 

εντοπίσουν ένα πρόγραμμα υπολογιστών κατάλληλο για τη στατιστική ανάλυση 

δεδομένων. Σύντομα απογοητεύθηκαν, διότι τα διαθέσιμα προγράμματα ήταν λίγο πολύ 

ακατάλληλα και έτσι απόφασισαν να αναπτύξουν ένα δικό τους πρόγραμμα. Με βάση τη 

γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN και έναν υπολογιστή του τύπου IBM 7090, 

κατάφερε το 1967 να λειτουργήσει σε IBM 360 και ονομάστηκε Statistical Package for 

the Social Sciences (Φαχιρίδης, 2011).  

 

Η πρώτη έκδοση SPSS για τα Windows ήταν η SPSS 5. Το 1996 δημιουργείται η έκδοση 

SPSS 7, ως έκδοση 7.0. Από έκδοση σε έκδοση βελτιώνονταν οι δυνατότητες του 

προγράμματος. Το κυρίως πρόγραμμα συνοδεύεται από διάφορα εργαλεία, όπως για 

παράδειγμα για σύνταξη ερωτηματολογίου (data entry) που το καθιστούν ένα από τα πιο 

ολοκληρωμένα στατιστικά πακέτα. Είναι το κορυφαίο και από τα πιο διαδεδομένα 

προγράμματα του είδους του και χρησιμοποιείται ευρέως από υπουργεία, οργανισμούς, 

τράπεζες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, καθώς και από ιδιώτες, 

ερευνητές διάφορων επιστημονικών πεδίων (Φαχιρίδης, 2011).  
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18.2  Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων της έρευνας  

Πίνακας 17: Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά από τη στατιστική ανάλυση για τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Αναλυτικότερα 

από τους 301 συμμετέχοντες στην έρευνα παρατηρείται ότι το 53,8% είναι γυναίκες και το 

46,2% είναι άνδρες. Όσον αφορά την ηλικιακή βαθμίδα, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό (σχεδόν 50%) έχει η ηλικιακή ομάδα 18-25 χρονών ενώ τα μικρότερα ποσοστά 

καταλαμβάνουν οι ηλικιακές ομάδες 55-65 ετών (2%) και άνω των 65 ετών (0,3%). Όσον 

αφορά τη μόρφωση το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 

(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) με ποσοστό που φτάνει σχεδόν το 60%. Αμέσως μετά ακολουθούν οι 

Μεταβλητή Κατηγορία % Ποσοστό 

Φύλο Άνδρας 

Γυναίκα 

46,2 

53,8 

Ηλικία 18 – 25 

25 – 35 

35 – 45 

45 – 55 

55 – 65 

Άνω των 65 

49,5 

13,3 

17,3 

11,6 

2,0 

0,3 

Μόρφωση Υποχρεωτική εκπαίδευση 

Μέση εκπαίδευση 

Πτυχίο ΙΕΚ 

Πτυχίο ΑΕΙ 

(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

1,3 

30,9 

10,0 

55,5 

 

2,3 

Τομέας απασχόλησης Άνεργος/η 

Φοιτητής/τρια 

Ιδιωτικός υπάλληλος 

Δημόσιος υπάλληλος 

Ελεύθερος επαγγελματίας 

Βιοτέχνης/Έμπορος 

Οικιακά 

Συνταξιούχος 

7,3 

38,9 

34,9 

6,3 

6,3 

1,7 

4,0 

0,7 

Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος/η 

Παντρεμένος/η 

Παντρεμένος/η με παιδί 

Διαζευγμένος/η 

66,8 

15,6 

15,3 

2,3 

Μηνιαίο εισόδημα Εώς €500 

€500 – €1000 

€1000 – €1500 

Πάνω από €1500 

50,8 

39,5 

7,3 

2,3 
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απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (30,9%) ενώ το μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνουν όσοι 

έχουν υποχρεωτική εκπαίδευση με ποσοστό 1,3%. Στο τομέα απασχόλησης το μεγαλύτερο 

ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι φοιτητές με ποσοστό 38,9%. Με μικρή 

διαφορά (4%) ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 34,9% ενώ το μικρότερο 

ποσοστό συγκεντρώνει ο τομέας των συνταξιούχων (0,7%). Όπως παρατηρείται και από τον 

πίνακα σχεδόν το 67% των ερωτηθέντων είναι άγαμοι ενώ μόλις το 2,3% είναι διαζευγμένοι. 

Το μηνιαίο εισόδημα των περισσότερων ερωτηθέντων (50,8%) είναι εως 500 ευρώ ενώ το 

μόλις 2,3% έχει εισόδημα πάνω από 1500 ευρώ. 

 

Διάγραμμα 7:  Πυραμίδα ηλικίας φύλου 

 

Σύμφωνα με τη πυραμίδα ηλικίας – φύλου παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία: στην ηλικιακή 

βαθμίδα 18 – 24 ετών ανήκει το 60% των ανδρών και το 90% των γυναικών. Στην ηλικιακή 

βαθμίδα 25 - 34 ετών ανήκει το 20% των ανδρών και το 40% των γυναικών. Στην ηλικιακή 

βαθμίδα 35 – 44 ετών ανήκει περίπου το 30% των ανδρών και περίπου το 20% των 

γυναικών. Στην ηλικιακή βαθμίδα 45 – 54 ετών ανήκει περίπου το 20% των ανδρών και 

περίπου το 10% των γυναικών. Στην ηλικιακή βαθμίδα 55 – 64 ετών ανήκει σχεδόν το 5% 
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και των ανδρών και των γυναικών. Τέλος στην ηλικιακή βαθμίδα 65 χρονών και άνω ανήκει 

ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών. 

 

18.3  Περιγραφικά στατιστικά των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής της 

έρευνας  

 

Ανάλυση ερώτησης 12 του ερωτηματολόγιου 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

της κατηγορίας, συλλέγουν βαθμολογία που σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχεί με τη 

συμφωνία των ερωτώμενων με τις προτάσεις και σε άλλες με την ουδέτερη στάση τους. 

Η προσωπική εμπειρία ως κριτήριο επιλογής αλκοολούχου ποτού συγκεντρώνει τον 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας, ενώ, η συσκευασία είναι το περισσότερο ουδέτερο 

κριτήριο. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης, δείχνουν σχετικά μικρές διαφοροποιήσεις από 

τη μέση τιμή.  

 

Πίνακας 18: Περιγραφικά στατιστικά κριτηρίων επιλογής αλκοολούχων ποτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 13 του ερωτηματολόγιου 

Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα ως προς την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού        

ελληνικής προέλευσης, το κριτήριο που συγκεντρώνει τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας 

είναι εκείνο που αφορά τη μοναδικότητα κάποιων ελληνικών προϊόντων (π.χ 

ούζο/τσίπουρο), ενώ, το περισσότερο ουδέτερο κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Τόπος προέλευσης 3,68 0,89 

Τιμή 4,42 0,65 

Γεύση 4,51 0,57 

Επωνυμία 4,14 0,70 

Συσκευασία 3,06 0,81 

Εκπτώσεις 3,82 0,83 

Προσφορές 3,88 0,84 

Διαφήμιση 3,20 0,91 

Γνώμη 

καταναλωτών 
3,61 0,87 

Προσωπική εμπειρία 4,70 0,53 
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τιμές της τυπικής απόκλισης παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ τους 

όσο και από τη μέση τιμή. 

 

Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά κριτηρίων επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 4,37 0,66 

Στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων 4,48 0,61 

Καλύτερη ποιότητα 3,84 0,75 

Χαμηλότερη τιμή 3,78 0.85 

Μοναδικότητα κάποιων ελληνικών ποτών 

(π.χ. ούζο/τσίπουρο) 

4,70 0,60 

Καλύτερη γεύση 3,82 0,79 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 14 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κριτήρια επιλογής που λαμβάνονται υπόψιν για την 

επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού ξένης προέλευσης. Η μέση τιμή φανερώνει το βαθμό 

συμφωνίας των ερωτώμενων, ο οποίος αντιστοιχεί στο κριτήριο της καλύτερης ποιότητας 

(3,86). Η ουδέτερη στάση των ερωτώμενων αφορά το κριτήριο που αναφέρεται στο ότι 

ένα αλκοολούχο ποτό ξένης προέλευσης προσδίδει κύρος στη προσωπικότητα των 

ερωτώμενων. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης δε παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 

τους (κυμαίνονται δηλαδή περίπου στο 0,80). 

Πίνακας 20: Περιγραφικά στατιστικά κριτηρίων επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ξένης προέλευσης 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στην 

ελληνική αγορά 

4,52 0,80 

Καλύτερη γεύση 3,82 0,87 

Ελκυστική συσκευασία 3,14 0,79 

Καλύτερη ποιότητα 3,86 0,69 

Καλύτερη διαφήμιση 3,23 0,82 

Προσδίδουν κύρος στη 

προσωπικότητα μου 

2,45 0,87 
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Ανάλυση ερώτησης 16 του ερωτηματολόγιου  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους οι 

καταναλωτές επιλέγουν μια μάρκα αλκοολούχου ποτού. Όπως φαίνεται και από τις τιμές της 

μέσης τιμής, οι περισσότεροι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν μια μάρκα ποτού επειδή 

έχει ωραία γεύση (υψηλό βαθμό συμφωνίας). Η ουδετερότητα του καταναλωτικού κοινού 

διαφαίνεται από το ότι δε λαμβάνουν υπόψιν τους την ελκυστική συσκευασία ενός προϊόντος 

για την επιλογή μιας μάρκας ποτού. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης διαφέρουν ελάχιστα από 

τη μέση τιμή. 

 

Πίνακας 21: Περιγραφικά στατιστικά για τους λόγους επιλογής μιας μάρκας ποτού 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 17 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας προκύπτει από τη 

απάντηση που έδωσαν οι περισσότεροι ερωτώμενοι ότι όταν βγαίνουν για διασκέδαση με 

τους φίλους τους επιλέγουν από κοινού μια μάρκα ποτού. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

καταναλωτές δε προτιμούν να καταναλώνουν μόνο ποτά που καταναλώνει το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, φανερώνει την ουδετερότητα τους σε αυτή την απάντηση. Η τυπική 

απόκλιση δε παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από τη μέση τιμή (κυμαίνεται κυρίως 

από το 0,90 και πάνω). 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Είναι μια επώνυμη μάρκα 4,12 0,67 

Έχει πρωτότυπη 

διαφήμιση 

3,20 0,76 

Έχει ωραία γεύση 4,40 0,53 

Είναι εξαιρετικής 

ποιότητας 

4,33 0,60 

Έχει ελκυστική 

συσκευασία 

2,94 0,79 

Έχει λογική τιμή 4,23 0,52 
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Πίνακας 22: Περιγραφικά στατιστικά για την επιρροή του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος στην επιλογή 
ενός αλκοολούχου ποτού 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 21 του ερωτηματολόγιου  

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα δείχνουν τη συμφωνία και την ουδέτερη 

στάση των ερωτώμενων σχετικά με την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας αλκοολούχου 

ποτού. Τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζει το κριτήριο της εμπειρίας των 

καταναλωτών με τη μάρκα που προτιμούν και το γεγονός ότι θα τη σύστηναν σε κάποιο φίλο 

τους ή στην οικογένεια τους. Το περισσότερο ουδέτερο κριτήριο είναι εκείνο που δείχνει ότι 

οι καταναλωτές δεν είναι σίγουροι για την επιλογή τους όταν αγοράζουν ένα αλκοολούχο 

ποτό. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης δε διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τη μέση τιμή αλλά 

και μεταξύ τους, καθώς οι περισσότερες απαντήσεις έχουν τυπική απόκλιση κοντά στη 

μονάδα. 

 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Όταν βγαίνω για διασκέδαση με τους φίλους 

μου επιλέγουμε από κοινού μια συγκεκριμένη 

μάρκα ποτού. 

 

3,82 

 

 

0,96 

Προτιμώ να καταναλώνω μόνο ποτά που 

καταναλώνει το οικογενειακό μου περιβάλλον. 

 

2,31 

 

0,76 

Δεν προτιμώ να πίνω τη μάρκα ποτού που 

επιλέγει το κοινωνικό/οικογενειακό μου 

περιβάλλον. 

 

3,32 

 

0,92 

Τα επώνυμα ποτά ξένης μάρκας είναι 

περισσότερο αποδεκτά στο φιλικό μου 

περιβάλλον. 

 

3,43 

 

0,90 

Τα ποτά ελληνικής μάρκας είναι περισσότερο 

αποδεκτά στο φιλικό μου περιβάλλον. 

 
3,29 

 
0,93 
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Πίνακας 23: Περιγραφικά στατιστικά για την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας ενός αλκοολούχου ποτού 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Όταν αγοράζω ένα αλκοολούχο 

ποτό δεν είμαι σίγουρος/η ότι 

έκανα τη σωστή επιλογή. 

 

2,78 

 

1,00 

Όταν έχω τη δυνατότητα να 

επιλέξω ανάμεσα σε διάφορες 

μάρκες αλκοολούχων ποτών 

πάντα νοιώθω λίγο «χαμένος» 

για το ποια πρέπει να επιλέξω. 

 

 

 

2,85 

 

 

 

0,97 

Η επιλογή μιας μάρκας 

αλκοολούχου ποτού είναι 

μάλλον πολύπλοκη διαδικασία. 

 

2,83 

 

0,95 

Όταν επιλέγω μια μάρκα 

αλκοολούχου ποτού δεν είναι 

σημαντικό αν κάνω λάθος 

επιλογή. 

 

2,99 

 

1,00 

Θα ένοιωθα πραγματικά 

απογοητευμένος/η εάν αφού είχα 

αγοράσει μια μάρκα ποτού, 

ανακάλυπτα ότι έκανα λάθος 

επιλογή. 

 

 

3,29 

 

 

1,00 

Εάν κάποιος κάνει κάποιο 

αρνητικό σχόλιο για το 

αλκοολούχο ποτό που πίνω, εγώ 

θα σπεύσω να υπερασπιστώ τη 

μάρκα αυτή. 

 

 

3,43 

 

 

0,89 

Δεν θα σύστηνα τη μάρκα που 

προτιμώ σε κάποιον που δε 

μπορεί να αποφασίσει ποια 

μάρκα αλκοολούχου ποτού θα 

πιει. 

 

 

3,15 

 

 

0,95 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου 

με τη μάρκα που επιλέγω να 

πίνω, θα τη σύστηνα σε κάποιο 

μέλος της οικογενείας μου ή 

φίλο. 

 

 

3,93 

 

 

0,54 
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Ανάλυση ερώτησης 22 του ερωτηματολόγιου  

Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία και η ουδέτερη στάση των 

ερωτώμενων σχετικά με την αντίδραση των αφοσιωμένων καταναλωτών στις μεταβολές των 

τιμών. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι φαίνεται ότι συμφωνούν με το ότι εάν η τιμή της μάρκας 

που προτιμούν αυξανόταν, θα στρέφονταν εύκολα προς μια άλλη μάρκα (υψηλό βαθμό 

συμφωνίας). Οι τιμές της τυπικής απόκλισης δε παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές με τις 

τιμές της μέσης τιμής. 

Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά των αφοσιωμένων καταναλωτών στις μεταβολές των τιμών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 23 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο κλάδο των αλκοολούχων 

ποτών. Η απάντηση που δείχνει το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας είναι αυτή που φανερώνει 

ότι οι καταναλωτές θα αγόραζαν μια άλλη μάρκα από αυτή που προτιμούν συνήθως, εάν 

εκείνη πωλούταν σε χαμηλότερη τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Η ουδέτερη στάση του 

καταναλωτικού κοινού φαίνεται από την απάντηση που αναφέρει ότι μια διαφήμιση που 

παρουσιάζει μια άλλη μάρκα ποτού ως ανώτερη, πιθανότατα θα λέει την αλήθεια. Οι τιμές 

της τυπικής απόκλισης παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, καθώς οι 

περισσότερες κυμαίνονται κοντά στη μονάδα. 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Θα ήμουν πρόθυμος/η να 

πληρώσω υψηλότερη τιμή 

για τη μάρκα που προτιμώ 

σε σχέση με τις άλλες 

μάρκες αλκολούχων ποτών. 

 

 

3,01 

 

 

1,08 

Ακόμα και αν η τιμή της 

μάρκας που πίνω αυξανόταν, 

θα συνέχιζα να την αγοράζω. 

 

2,72 

 

0,97 

Μια σημαντική άνοδος της 

μάρκας που μου αρέσει, θα 

με έστρεφε προς κάποια 

άλλη φθηνότερη μάρκα. 

 

 

3,58 

 

 

0,89 
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Πίνακας 25: Περιγραφικά στατιστικά για τον ανταγωνισμό στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 24 του ερωτηματολόγιου  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα δείχνουν ότι τη συμφωνία και την ουδέτερη στάση των 

συμμετεχόντων για την επιλογή μιας άλλης μάρκας αλκοολούχου ποτού.  Όπως διαφαίνεται 

και από το πίνακα οι καταναλωτές φαίνεται ότι θα αγόραζαν με ευχαρίστηση μια άλλη 

μάρκα (υψηλό βαθμό συμφωνίας), ενώ η απάντηση που δείχνει την ουδέτερη στάση των 

καταναλωτών είναι η απάντηση που αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα επισκεφθούν άλλα 

καταστήματα μέχρι να βρουν την αγαπημένη τους μάρκα. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης 

κυμαίνονται και οι τρεις κοντά στη μονάδα. 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Αν μια μάρκα διαφορετική από 

αυτήν που προτιμώ, πωλείται για 

κάποιο χρονικό διάστημα σε 

χαμηλότερη τιμή, πιθανότατα θα 

την αγοράσω. 

 

 

 

3,73 

 

 

 

0,71 

Ακόμα και αν ακούσω αρνητικά 

σχόλια για την αγαπημένη μου 

μάρκα πότου, θα συνεχίσω να την 

πίνω. 

 

 

3,24 

 

 

0,98 

Θα πίστευα κάποιον, ο οποίος θα 

έκανε κάποιο αρνητικό σχόλιο 

για την αγαπημένη μου μάρκα 

πότου. 

 

 

2,52 

 

 

0,83 

Αν έχω στη κατοχή μου 

εκπτωτικό κουπόνι για κάποια 

άλλη μάρκα ποτού από αυτή που 

επιλέγω, δε θα το 

χρησιμοποιήσω. 

 

 

3,22 

 

 

0,95 

Μια διαφήμιση που παρουσιάζει 

μια άλλη μάρκα αλκοολούχου 

ποτού ως ανώτερη, πιθανότατα 

θα λέει την αλήθεια. 

 

 

2,39 

 

 

0,92 

Αν κάποια άλλη μάρκα 

προσφέρει δωρεάν ποσότητα, θα 

προτιμήσω να αγοράσω αυτή τη 

μάρκα. 

 

 

3,56 

 

 

0,69 
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Πίνακας 26: Περιγραφικά στατιστικά για την επιλογή μιας άλλης μάρκας ποτού 

 

Ανάλυση ερώτησης 25 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη συμφωνία και την ουδετερότητα των ερωτώμενων σχετικά 

με την αναζήτηση πληροφοριών από ένα πιστό πελάτη. Οι περισσότεροι καταναλωτές 

προτιμούν να δοκιμάζουν διαφορετικές μάρκες αλκοολούχων ποτών προκειμένου να τις 

συγκρίνουν (υψηλός βαθμός συμφωνίας). Οι καταναλωτές μέσα από τις απαντήσεις τους 

δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να μάθουν ποια μάρκα ποτού προτιμούν τα άτομα τα οποία 

συναναστρέφονται (περισσότερο ουδέτερο κριτήριο). Η τυπική απόκλιση σε όλες τις 

απαντήσεις δε διαφέρει και πολύ από τη μέση τιμή.  

Πίνακας 27: Περιγραφικά στατιστικά για την αναζήτηση πληροφοριών από έναν πιστό πελάτη 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Θα αγοράσω μια διαφορετική μάρκα 

με ευχαρίστηση. 

 

3,28 

 

0,95 

Θα αγοράσω μια διαφορετική μάρκα 

με επιφύλαξη. 

 

3,21 

 

0,94 

Θα επισκεφθώ άλλα καταστήματα εως 

ότου βρω κάποιο που θα έχει την 

αγαπημένη μου μάρκα. 

 

 

3,19 

 

 

0,96 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Μου αρέσει να δοκιμάζω 

διαφορετικές μάρκες 

αλκοολούχων ποτών, προκειμένου 

να τις συγκρίνω. 

 

 

3,87 

 

 

0,66 

Δεν με ενδιαφέρει να μάθω ποια 

μάρκα ποτού προτιμούν τα άτομα, 

τα οποία συναναστρέφομαι. 

 

2,72 

 

0,98 

Αν μάθω ότι κυκλοφόρησε μια 

νέα μάρκα ποτού, με τη πρώτη 

ευκαιρία θα προσπαθήσω να μάθω 

πληροφορίες για αυτήν. 

 

 

3,32 

 

 

0,83 

Αν μάθω ότι κυκλοφόρησε μια 

νέα μάρκα αλκοολούχου ποτού, 

με τη πρώτη ευκαιρία θα επιδιώξω 

να την δοκιμάσω. 

 

 

3,27 

 

 

0,88 
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Ανάλυση ερώτησης 28 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το βαθμό συμφωνίας και ουδετερότητας των ερωτώμενων 

για τα αλκοολούχα ποτά με αρκετά χαμηλή τιμή. Το κριτήριο που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας είναι εκείνο που αναφέρει ότι τα προϊόντα με αρκετά χαμηλή 

τιμή δε κάνουν προσφορές, ενώ το περισσότερο ουδέτερο κριτήριο είναι εκείνο που 

αναφέρει ότι τα προϊόντα αυτά δεν έχουν ελκυστική συσκευασία. Οι τιμές της τυπικής 

απόκλισης κυμαίνονται κυρίως από 0,70 και πάνω. 

Πίνακας 28: Περιγραφικά στατιστικά για τα αλκοολούχα ποτά με αρκετά χαμηλή τιμή 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 30 του ερωτηματολόγιου  

Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, η μέση τιμή φανερώνει ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι 

τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με το ότι η φορολογία που επιβάλλεται στα αλκοολούχα 

ποτά και οδηγεί στην αύξηση της τιμής, είναι ένας από τους κύριους λόγους μείωσης της 

ζήτησης των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Η ουδέτερη στάση των ερωτώμενων 

φαίνεται από την απάντηση που αναφέρει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε ένα πιο 

υγιεινό τρόπο ζωής. Η τυπική απόκλιση παρουσιάζει ελάχιστες διαφορές από τη μέση τιμή. 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Υστερούν σε ποιότητα. 3,19 0,97 

Δεν έχουν ελκυστική 

συσκευασία. 

3,03 0,76 

Δεν προσφέρουν δώρα στη 

συσκευασία. 

3,46 0,76 

Δεν κάνουν προσφορές 

λόγω της χαμηλής τιμής 

τους. 

 

3,69 

 

0,69 

Δεν βγάζουν συχνά 

καινούργια προϊόντα στην 

αγορά. 

 

3,30 

 

0,77 

Δεν διαφημίζονται. 3,32 0,83 
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Πίνακας 29: Περιγραφικά στατιστικά για τους λόγους μείωσης της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στην 
Ελλάδα 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 31 του ερωτηματολόγιου  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα δείχνουν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν 

μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών (υψηλό βαθμό 

συμφωνίας), ενώ, η ουδέτερη στάση των καταναλωτών έχει να κάνει με την απάντηση ότι 

έχουν αυξήσει κατά πολύ τη κατανάλωση των αλκολούχων ποτών. Οι τιμές της τυπικής 

απόκλισης κυμαίνονται κοντά στη μονάδα. 

Πίνακας 30: Περιγραφικά στατιστικά για τον επηρεασμό της οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση των 
αλκοολούχων ποτών 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Η υψηλή φορολογία που 

επιβάλλεται στα αλκοολούχα 

ποτά οδηγεί στην αύξηση της 

τιμής. 

 

4,24 

 

0,58 

Η αύξηση της ανεργίας, έχει 

σαν αποτέλεσμα πολλοί 

καταναλωτές να μην είναι σε 

θέση να δαπανούν χρήματα για 

αλκοολούχα ποτά. 

 

 

4,19 

 

 

0,62 

Τα αλκοολούχα ποτά δεν 

ικανοποιούν μια βασική 

ανάγκη, αλλά μια ανάγκη 

πολυτελείας. 

 

3,90 

 

0,79 

Οι καταναλωτές έχουν στραφεί 

σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

 

3,23 

 

0,62 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Πολύ αρνητικά. Έχω μειώσει 

σε μεγάλο βαθμό τη 

κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών. 

 

3,37 

 

1,08 

Δεν έχω περιορίσει καθόλου τη 

κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών 

 

2,47 

 

1,02 

Πολύ θετικά. Έχω αυξήσει 

κατά πολύ τη κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών. 

 

1,97 

 

0,75 
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Ανάλυση ερώτησης 32 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι οι καταναλωτές συμφωνούν περισσότερο με την απάντηση 

ότι έχουν ελαττώσει τις αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Η απάντηση που δείχνει την ουδέτερη στάση των ερωτώμενων είναι εκείνη που 

αναφέρει ότι ένας καταναλωτής θα αγόραζε ένα αλκοολούχο ποτό επειδή έχει ταυτιστεί με το 

άτομο που το διαφημίζει. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης στις περισσότερες απαντήσεις είναι 

πάνω από 0,80. 

Πίνακας 31: Περιγραφικά στατιστικά για τη καταναλωτική στάση απέναντι στα αλκοολούχα ποτά σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Έχουν ελαττωθεί οι 

αγορές μου σε επώνυμα 

αλκοολούχα ποτά. 

 

3,76 

 

0,84 

Παρόλο που ένα 

αλκοολούχο ποτό είναι 

ακριβό θα το αγόραζα, 

επειδή με έπεισε η 

διαφήμιση. 

 

 

2,29 

 

 

0,83 

Δίνω έμφαση στη τιμή του 

ποτού και όχι στη 

ποιότητα του. 

 

2,83 

 

1,07 

Δεν θεωρώ ότι η τιμή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

σχετίζεται με τη ποιότητα 

του. 

 

2,99 

 

0,97 

Θα αγόραζα ένα 

αλκοολούχο ποτό γιατί 

έχω ταυτιστεί με το άτομο 

που το διαφημίζει. 

 

2,17 

 

0,89 

Θα προτιμούσα να 

αγοράσω ένα αλκοολούχο 

ποτό που κάνει προσφορές 

στη τιμή. 

 

3,58 

 

0,69 
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Ανάλυση ερώτησης 33 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη συμφωνία και την ουδέτερη στάση των συμμετεχόντων για 

τους παράγοντες που οδηγούν στη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών που προβάλλονται σε 

μια διαφήμιση. Ο παράγοντας, ο οποίος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας είναι 

η μάρκα του αλκοολούχου ποτού, ενώ ο περισσότερο ουδέτερος παράγοντας είναι η μουσική 

που συνοδεύει τη διαφήμιση. Οι περισσότερες τιμές της τυπικής απόκλισης κυμαίνονται 

κοντά στη μονάδα. 

Πίνακας 32: Περιγραφικά στατιστικά για τους παράγοντες που οδηγούν στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
που προβάλλονται σε μια διαφήμιση 

 

Ανάλυση ερώτησης 34 του ερωτηματολόγιου  

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν περισσότερο, με 

τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών που πραγματοποιείται στη τηλεόραση. Η τιμή της 

μέσης τιμής για τη διαφήμιση στον έντυπο τύπο παρουσιάζει την ουδέτερη στάση των 

καταναλωτών. Η τυπική απόκλιση παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις από τη μέση τιμή.  

 

Πίνακας 33: Περιγραφικά στατιστικά για τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών στα ΜΜΕ 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Η μάρκα του αλκοολούχου 

ποτού. 

4,12 0,74 

Η ζήτηση του αλκοολούχου 

ποτού. 

3,64 0,93 

Το πρόσωπο της διαφήμισης. 2,55 0,77 

Η πρωτοτυπία της διαφήμισης. 3,57 0,91 

Η μουσική που συνοδεύει τη 

διαφήμιση. 

2,90 0,93 

Τα λόγια (σλόγκαν) της 

διαφήμισης. 

3,38 0,96 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 
Στη τηλεόραση 4,55 0,65 

Στο ραδιόφωνο 3,72 0,90 

Στο διαδίκτυο 4,34 0,74 

Στον έντυπο τύπο 2,85 0,85 
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18.4  Περιγραφικά στατιστικά των ερωτήσεων κλειστού τύπου της έρευνας  

 

Ανάλυση ερώτησης 8 του ερωτηματολόγιου  

 

Πίνακας 34: Περιγραφικά στατιστικά για τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα φαίνεται ότι οι καταναλωτές καταναλώνουν με μεγάλη 

συχνότητα αλκοολούχα ποτά και αφού η μέση τιμή είναι 2,34 σημαίνει ότι οι περισσότεροι 

καταναλώνουν αλκοόλ 1-2 φορές την εβδομάδα όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. 

Αντίθετα πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά καθημερινά. 

 

Διάγραμμα 8: Συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Πόσο συχνά καταναλώνετε 

αλκοολούχα ποτά; 

 
2,34 

 
0,67 
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Ανάλυση ερώτησης 9 του ερωτηματολόγιου  

Πίνακας 35: Περιγραφικά στατιστικά για το είδος αλκοολούχων ποτών που καταναλώνεται περισσότερο 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, και συγκεκριμένα από τη μέση τιμή (4,85) 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να καταναλώνουν περισσότερο τη 

μπύρα από τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά, όπως διαφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. 

Έπειτα, με μικρή διαφορά μεταξύ τους ακολουθούν το ουίσκι και η βότκα και μετά το κρασί. 

Τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά συγκεντρώνουν αρκετά χαμηλά ποσοστά, κάτι που δείχνει 

ότι οι Έλληνες καταναλωτές δε τα προτιμούν σε μεγάλο βαθμό. 

 

Διάγραμμα 9: Είδη αλκοολούχων ποτών 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ποιο από τα παρακάτω 

αλκοολούχα ποτά 

καταναλώνετε 

περισσότερο;  

 
4,85 

 
2,98 
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Ανάλυση ερώτησης 10 του ερωτηματολόγιου  

Πίνακας 36: Περιγραφικά στατιστικά για την επιλογή αλκοολούχων ποτών ως δώρο 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα, εφόσον η μέση τιμή είναι 2,67, φαίνεται 

ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι επιλέγουν συχνά να προσφέρουν ως δώρο αλκοολούχα ποτά. 

Ωστόσο λίγοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να προσφέρουν πάντα ή ποτέ ως δώρο αλκοολούχα 

ποτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Συχνότητα επιλογής αλκοολούχων ποτών ως δώρο 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Επιλέγετε να προσφέρετε 

ως δώρο αλκοολούχα 

ποτά;  

 
2,67 

 

 
0,56 
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Ανάλυση ερώτησης 11 του ερωτηματολόγιου  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα και εφόσον η μέση τιμή είναι 1,71 φαίνεται 

ότι οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν αλκοολούχα ποτά από το σούπερ 

μάρκετ. 

Πίνακας 37: Περιγραφικά στατιστικά για το κατάστημα αγοράς ενός αλκοολούχου ποτού 

 

Ανάλυση ερώτησης 15 του ερωτηματολόγιου  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αποδεικνύουν ότι η μάρκα που προτιμούν να πίνουν πιο 

συχνά οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι η μπύρα Heineken. Στη συνέχεια ακολουθούν με 

μικρή διαφορά μεταξύ τους η βότκα Absolut και το ουίσκι Haig. Η μάρκα η οποία δε 

προτιμάται ιδιαιτέρως από τους καταναλωτές είναι το ούζο 12. 

Πίνακας 38: Περιγραφικά στατιστικά για  την μάρκα ποτού που πίνουν πιο συχνά οι καταναλωτές 

 

Ανάλυση ερώτησης 18 του ερωτηματολόγιου  

Ο παρακάτω πίνακας και πιο συγκεκριμένα η μέση τιμή (1,22) αποδεικνύουν ότι εάν μια 

άλλη μάρκα από αυτή που πίνουν συνήθως οι καταναλωτές έβγαζε στην αγορά ένα νέο 

προϊόν με καλύτερη γέυση και χαμηλότερη τιμή θα το προτιμούσαν. 

Πίνακας 39: Περιγραφικά στατιστικά για τις ανταγωνιστικές μάρκες 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Από που αγοράζετε 

συνήθως αλκοολούχα 

ποτά 

 
1,71 

 
0,94 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ποια μάρκα ποτού πίνετε 

πιο συχνά; 

 
7,87 

 

 
4,50 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Εάν μια άλλη μάρκα ποτού 

από αυτή που πίνετε συνήθως 

έβγαζε στην αγορά ένα νέο 

προϊόν με καλύτερη γεύση και 

χαμηλότερη τιμή θα το 

προτιμούσατε; 

 

 

1,22 

 

 

0,41 
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Ανάλυση ερώτησης 19 και 20 του ερωτηματολόγιου  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές 

είναι «πιστοί» τόσο σε ένα συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό (μέση τιμή: 1,39) όσο και σε μια 

μάρκα αλκοολούχου ποτού (μέση τιμή: 1,48). 

Πίνακας 40: Περιγραφικά στατιστικά για τη πίστη των καταναλωτών 

 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 26 του ερωτηματολόγιου  

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από τη τιμή για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού (μέση τιμή: 1,13). 

 

Πίνακας 41: Περιγραφικά στατιστικά για την επιρροή της τιμής στην επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Σαν καταναλωτής 

θεωρείτε τον εαυτό σας 

«πιστό» σε ένα 

συγκεκριμένο αλκοολούχο 

ποτό; 

 

1,39 

 

 

0,49 

Σαν καταναλωτής 

θεωρείτε τον εαυτό σας 

«πιστό» σε μια μάρκα 

αλκοολούχου ποτού; 

 

1,48 

 

0,50 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Επηρεάζεστε σε μεγάλο 

βαθμό από τη τιμή ως 

προς την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού; 

 

1,13 

 

0,34 
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Ανάλυση ερώτησης 27 του ερωτηματολόγιου  

Πίνακας 42: Περιγραφικά στατιστικά για τις τιμές των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι οι τιμές πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην 

Ελλάδα είναι ακριβές, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό θεωρεί ότι οι τιμές είναι πολύ ακριβές ή 

πολύ φτηνές. 

 

Διάγραμμα 11: Τιμές αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Οι τιμές πώλησης των 

αλκοολούχων ποτών στην 

Ελλάδα θεωρείτε ότι είναι: 

 

2,27 

 

0,56 
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Ανάλυση ερώτησης 29 του ερωτηματολόγιου  

 

Από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα και εφόσον η μέση τιμή είναι 1,52 φαίνεται ότι 

παρόλο της οικονομικής κατάστασης της χώρας, οι περισσότεροι ερωτώμενοι δεν προτιμούν 

να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά με χαμηλή τιμή και ας υστερούν σε ποιότητα. 

Πίνακας 43: Περιγραφικά στατιστικά για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

 

 

Ανάλυση ερώτησης 35 του ερωτηματολόγιου  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα και συγκεκριμένα η μέση τιμή (1,27) φανερώνουν ότι οι 

περισσότεροι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών ξένης 

προέλευσης που προβάλλονται στην Ελλάδα, μειώνουν τη ζήτηση των ελληνικών εγχώριων 

προϊόντων. 

Πίνακας 44: Περιγραφικά στατιστικά για την διαφήμιση αλκοολούχων ποτών ξένης προέλευσης 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Λόγω των οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούν 

στη χώρα, καταναλώνετε 

αλκοολούχα ποτά με 

χαμηλή τιμή και ας 

υστερούν σε ποιότητα; 

 

1,52 

 

0,50 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Στην Ελλάδα 

προβάλλονται αρκετές 

διαφημίσεις αλκοολούχων 

ποτών ξένης προέλευσης. 

Θεωρείτε ότι τέτοιου 

είδους διαφημίσεις 

μειώνουν τη ζήτηση των 

ελληνικών εγχώριων 

ποτών; 

 

 

1,27 

 

 

0,44 
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18.5  Factor Analysis  

 

Πίνακας 45: Factor Analysis 

 Component 

 Επιρροή 

κόστους 

Επιρροή 

κύρους 

Επιρροή 

διαφήμισης 

Επιρροή 

ποιότητας 

Κριτήρια 

επιλογής 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. [Τιμή] 

     

 

0,580 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. 

[Γεύση] 

     

0.609 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. 

[Επωνυμία] 

     

 

0.582 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. 

[Εκπτώσεις] 

 

 

0,543 

    

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. 

[Προσφορές] 

 

 

0,536 

    

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. 

[Προσωπική εμπειρία 

(δοκιμή)] 

     

 

0,571 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Ανάπτυξη 

της ελληνικής 

οικονομίας] 

     

 

 

 

 

0,524 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

     

 

 

0,501 
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κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Στήριξη 

των ελληνικών 

επιχειρήσεων] 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Καλύτερη 

ποιότητα] 

    

 

 

 

0,697 

 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. 

[Μοναδικότητα κάποιων 

ελληνικών ποτών (π.χ. 

ούζο/τσίπουρο)] 

     

 

 

 

 

 

0,498 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Καλύτερη 

γεύση] 

    

 

 

 

0,665 

 

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ξένης προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Καλύτερη 

διαφήμιση] 

  

 

 

0,522 

   

Για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού 

ξένης προέλευσης 

λαμβάνονται υπόψη 

κάποια κριτήρια. Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Προσδίδουν 

κύρος στη 

προσωπικότητα μου.] 

  

 

 

0,635 
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Ποια μάρκα ποτού 

πίνετε πιο συχνά; 
  -0,509   

Το οικογενειακό/φιλικό 

περιβάλλον αποτελεί 

ένα παράγοντα 

επηρεασμού ως προς 

την επιλογή μιας 

μάρκας ποτού. Πόσο 

συμφωνείτε η 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Προτιμώ να 

καταναλώνω μόνο ποτά 

που καταναλώνει το 

οικογενειακό μου 

περιβάλλον.] 

  

 

 

 

 

 

0,565 

   

Το οικογενειακό/φιλικό 

περιβάλλον αποτελεί 

ένα παράγοντα 

επηρεασμού ως προς 

την επιλογή μιας 

μάρκας ποτού. Πόσο 

συμφωνείτε η 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Τα επώνυμα 

ποτά ξένης μάρκας είναι 

περισσότερο αποδεκτά 

στο φιλικό μου 

περιβάλλον.] 

   

 

 

 

 

 

0,571 

  

Οι αφοσιωμένοι 

καταναλωτές συνήθως 

φανερώνουν έναν βαθμό 

ευαισθησίας στις 

μεταβολές των τιμών. 

Πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Θα ήμουν 

πρόθυμος/η να 

πληρώσω υψηλότερη 

τιμή για τη μάρκα που 

προτιμώ σε σχέση με τις 

άλλες μάρκες 

αλκολούχων ποτών.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

0,520 

   

Οι αφοσιωμένοι 

καταναλωτές συνήθως 

φανερώνουν έναν βαθμό 

ευαισθησίας στις 

μεταβολές των τιμών. 

Πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Ακόμα και 

αν η τιμή της μάρκας 

που πίνω αυξανόταν, θα 

συνέχιζα να την 

αγοράζω.] 

  

 

 

 

 

 

 

0,527 
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Οι αφοσιωμένοι 

καταναλωτές συνήθως 

φανερώνουν έναν βαθμό 

ευαισθησίας στις 

μεταβολές των τιμών. 

Πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Μια 

σημαντική άνοδος της 

μάρκας που μου αρέσει, 

θα με έστρεφε προς 

κάποια άλλη φθηνότερη 

μάρκα.] 

 

 

 

 

 

 

0,607 

    

Ο κλάδος των 

αλκοολούχων ποτών 

είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικός. 

Παρακαλώ δηλώστε το 

βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας με τα 

παρακάτω. [Αν μια 

μάρκα διαφορετική από 

αυτήν που προτιμώ, 

πωλείται για κάποιο 

χρονικό διάστημα σε 

χαμηλότερη τιμή, 

πιθανότατα θα την 

αγόραζα.] 

 

 

 

 

 

 

 

0,582 

    

Ο κλάδος των 

αλκοολούχων ποτών 

είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικός. 

Παρακαλώ δηλώστε το 

βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας με τα 

παρακάτω. [Αν κάποια 

άλλη μάρκα προσφέρει 

δωρεάν ποσότητα, θα 

προτιμήσω να αγοράσω 

αυτή τη μάρκα.] 

 

 

 

 

 

0,631 

    

Πώς κατά τη γνώμη σας 

έχει επηρεάσει η 

οικονομική κρίση τη 

κατανάλωση 

αλκολούχων ποτών 

στην Ελλάδα; Πόσο 

συμφωνείτε η 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω; [Πολύ 

αρνητικά. Έχω μειώσει 

σε μεγάλο βαθμό τη 

κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών.] 

 

 

 

 

 

0,483 

    

Πώς κατά τη γνώμη σας      
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έχει επηρεάσει η 

οικονομική κρίση τη 

κατανάλωση 

αλκολούχων ποτών 

στην Ελλάδα; Πόσο 

συμφωνείτε η 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω; [Πολύ 

θετικά. Έχω αυξήσει 

κατά πολύ τη 

κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών.] 

 

 

 

 

 

0,595 

Εκφράστε το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας 

σας με τα που αφορούν 

τη καταναλωτική σας 

στάση, απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά σε 

περιόδους οικονομικής 

κρίσης. [Έχουν 

ελαττωθεί οι αγορές μου 

σε επώνυμα 

αλκοολούχα ποτά.] 

 

 

 

 

 

0,479 

    

Εκφράστε το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας 

σας με τα που αφορούν 

τη καταναλωτική σας 

στάση, απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά σε 

περιόδους οικονομικής 

κρίσης. [Παρόλο που 

ένα αλκοολούχο ποτό 

είναι ακριβό θα το 

αγόραζα, επειδή με 

έπεισε η διαφήμιση.] 

  

 

 

 

 

0,579 

   

Εκφράστε το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας 

σας με τα που αφορούν 

τη καταναλωτική σας 

στάση, απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά σε 

περιόδους οικονομικής 

κρίσης. [Δίνω έμφαση 

στη τιμή του ποτού και 

όχι στη ποιότητα του.] 

 

 

 

 

0,573 

    

Εκφράστε το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας 

σας με τα που αφορούν 

τη καταναλωτική σας 

στάση, απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά σε 

περιόδους οικονομικής 

κρίσης. [Θα αγόραζα 

ένα αλκοολούχο ποτό 

 

 

 

 

 

 

0,484 
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γιατί έχω ταυτιστεί με 

το άτομο που το 

διαφημίζει.] 

Εκφράστε το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας 

σας με τα που αφορούν 

τη καταναλωτική σας 

στάση, απέναντι στα 

αλκοολούχα ποτά σε 

περιόδους οικονομικής 

κρίσης. [Θα προτιμούσα 

να αγοράσω ένα 

αλκοολούχο ποτό που 

κάνει προσφορές στη 

τιμή.] 

 

 

 

 

 

 

 

0,538 

    

Ποιοι από τους 

παρακάτω παράγοντες 

σας επηρεάζουν ώστε να 

προβείτε στη 

κατανάλωση ενός 

αλκοολούχου ποτού που 

έχετε δει σε μια 

διαφήμιση; Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Η 

πρωτοτυπία της 

διαφήμισης.] 

   

 

 

 

 

 

0,595 

  

Ποιοι από τους 

παρακάτω παράγοντες 

σας επηρεάζουν ώστε να 

προβείτε στη 

κατανάλωση ενός 

αλκοολούχου ποτού που 

έχετε δει σε μια 

διαφήμιση; Πόσο 

συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τα 

παρακάτω. [Τα λόγια 

(σλόγκαν) της 

διαφήμισης.] 

   

 

 

 

 

0,571 
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18.6  Πίνακας συσχετίσεων  

Πίνακας 46: Πίνακας συσχετίσεων 

 Πόσο συχνά 

καταναλώνετε 

αλκοολούχα 

ποτά; 

 

Φύλο 

 

Ηλικία 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

 

Μηνιαίο 

εισόδημα 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

 

Απασχόληση 

Κριτήριο επιλογής: 

επωνυμία 

-0,184       

Κριτήριο επιλογής: 

εκπτώσεις 

0,260 0,274      

Κριτήριο επιλογής: 

προσφορές 

0,208 0,288      

Κριτήριο επιλογής: 

Στήριξη των 

ελληνικών 

επιχειρήσεων 

-0,125  0,167    0,143 

Κριτήριο επιλογής: 

Ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας 

-0,165  0,269 -0,170 0,202 0,210 0,212 

Κριτήριο επιλογής: 

Καλύτερη ποιότητα 

   -0,115    

Κριτήριο επιλογής  

Μοναδικότητα 

κάποιων ελληνικών 

ποτών (π.χ. 

ούζο/τσίπουρο) 

  0,224  0,114 0,251 0,205 

Κριτήριο επιλογής: 

Καλύτερη γεύση 

0,218   -0,147    

Κριτήριο επιλογής: 

Καλύτερη διαφήμιση 

-0,182 0,141      

Παράγοντας 

επηρεασμού: Τα ποτά 

ελληνικής μάρκας 

είναι περισσότερο 

αποδεκτά στο φιλικό 

μου περιβάλλον. 

 

 

0,193 

  

 

0,247 

  

 

0,160 

 

 

0,228 

 

 

0,216 

Ευαισθησία στις 

μεταβολές των τιμών: 

Θα ήμουν πρόθυμος/η 

να πληρώσω 

υψηλότερη τιμή για τη 

μάρκα που προτιμώ σε 

σχέση με τις άλλες 

μάρκες αλκολούχων 

ποτών. 

 

 

 

 

-0,175 

    

 

 

 

0,127 

  

Ευαισθησία στις 

μεταβολές των τιμών: 

Ακόμα και αν η τιμή 

της μάρκας που πίνω 

αυξανόταν, θα 

συνέχιζα να την 

αγοράζω. 

 

 

 

-0,167 

   

 

 

-0,116 

 

 

 

0,154 
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Ευαισθησία στις 

μεταβολές των τιμών: 

Μια σημαντική άνοδος 

της μάρκας που μου 

αρέσει, θα με έστρεφε 

προς κάποια άλλη 

φθηνότερη μάρκα. 

    

0,225 

   

Ανταγωνισμός στον 

κλάδο: Αν μια μάρκα 

διαφορετική από 

αυτήν που προτιμώ, 

πωλείται για κάποιο 

χρονικό διάστημα σε 

χαμηλότερη τιμή, 

πιθανότατα θα την 

αγόραζα. 

    

 

 

 

0,120 

   

Ανταγωνισμός στον 

κλάδο: Αν κάποια 

άλλη μάρκα 

προσφέρει δωρεάν 

ποσότητα, θα 

προτιμήσω να 

αγοράσω αυτή τη 

μάρκα. 

     

 

 

-0,122 

  

Επίδραση οικονομικής 

κρίσης: Δεν έχω 

περιορίσει καθόλου τη 

κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών. 

 

 

-0,149 

  

 

0,182 

   

 

-0,165 

 

Επίδραση οικονομικής 

κρίσης: Πολύ θετικά. 

Έχω αυξήσει κατά 

πολύ τη κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών. 

 

 

-0,245 

  

 

-0,142 

    

Επίδραση οικονομικής 

κρίσης: Έχουν 

ελαττωθεί οι αγορές 

μου σε επώνυμα 

αλκοολούχα ποτά. 

   

 

0,122 

  

 

-0,116 

 

 

0,152 

 

Παράγοντας 

επηρεασμού: Η 

πρωτοτυπία της 

διαφήμισης. 

 

 

-0,159 

  

 

0,131 

   

 

0,137 

 

Παράγοντας 

επηρεασμού: Τα λόγια 

(σλόγκαν) της 

διαφήμισης. 

   

0,147 

   

0,147 

 

Πόσο συχνά 

καταναλώνετε 

αλκοολούχα ποτά; 

  

0,247 

 

0,159 
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Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η 

μεταβλητή που αφορά την επωνυμία ως κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού, 

συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι αρνητική (-0,184) που σημαίνει ότι οι δύο αυτές μεταβλητές έχουν μια 

αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή πάντως, συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο ένας 

καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών τόσο η επωνυμία 

είναι λιγότερο σημαντική ως κριτήριο για την επιλογή αλκοολούχου ποτού γι’ αυτόν.  

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η 

μεταβλητή που αφορά τις εκπτώσεις ως κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού 

συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι θετική (0,260), που σημαίνει ότι αυτές οι δυο μεταβλητές έχουν μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο ένας καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης 

αλκοολούχων ποτών, τόσο οι εκπτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή 

ενός αλκοολούχου ποτού. Ακόμα παρατηρείται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή του φύλου, εφόσον η τιμή του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,274). 

Επομένως, οι εκπτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού, με βάση τη μεταβλητή του φύλου.  

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους παρουσιάζουν η μεταβλητή που αφορά τη 

συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή που αφορά τις προσφορές, 

ως κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού. Η τιμή του συντελεστή Spearman 

είναι θετική (0,208) άρα, οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ 

τους. Επομένως όταν ένας καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων 

ποτών, οι προσφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές ως κριτήριο για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού γι’ αυτόν. Στη συνέχεια εντοπίζεται θετική συσχέτιση μεταξύ της 

μεταβλητής του φύλου και της μεταβλητής που αφορά τις προσφορές ως κριτήριο επιλογής 

ενός αλκοολούχου ποτού, καθώς η τιμή του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,288). Άρα 

οι προσφορές αποτελούν ένα στατιστικά σημαντικό κριτήριο με βάση το φύλο. 

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που αφορά τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων ως κριτήριο για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης συσχετίζονται σε σημαντικό επίπεδο μεταξύ 

τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,125), που δείχνει ότι αυτές οι δυο 

μεταβλητές έχουν αρνητική, όχι πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ένας 
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καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τόσο η στήριξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί λιγότερο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης. Η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων ως 

κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης συσχετίζεται 

στατιστικά σε σημαντικό βαθμό με τη μεταβλητή της ηλικίας. Η συσχέτιση είναι θετική 

καθώς η τιμή του συντελεστη Spearman είναι 0,167 δηλαδή η στήριξη των ελληνικών 

επιχειρήσεων ως κριτήριο είναι σημαντικό γαι το καταναλωτή με βάση την μεταβλητή της 

ηλικίας. Ακόμα στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρουσιάζεί η μεταβλητή της 

απασχόλησης και η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων ως κριτήριο επιλογής ενός 

αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης. Ο δείκτης Spearman είναι θετικός (0,143) άρα 

το κριτήριο της στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το 

καταναλωτή με βάση την απασχόληση. 

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως κριτήριο επιλογής ενός αλκοολούχου 

ποτού ελληνικής προέλευσης συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. 

Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,165) που σημαίνει ότι οι δύο αυτές 

μεταβλητές έχουν μια αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν 

ένας καταναλωτής αυξάνει τη στχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, η ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας είναι λιγότερο σημαντική ως κριτήριο για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης. Η μεταβλητή της ηλικίας και το κριτήριο 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συσχετίζονται θετικά σε σημαντικό επίπεδο μεταξύ 

τους, καθώς ο συντελεστής Spearman είναι θετικός (0,269). Η μεταβλητή που αφορά το 

κριτήριο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η μεταβλητή που αφορά το μορφωτικό 

επίπεδο παρουσιάζουν μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Η τιμή του 

συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,170) που σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές έχουν 

μια αρνητική όχι πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, η ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας ως κριτήριο δεν είναι τόσο σημαντικό όταν λαμβάνεται υπόψιν το μορφωτικό 

επίπεδο. Στην συνέχεια, θετική συσχέτιση μεταξύ τους παρουσιάζουν η μεταβλητή του 

μηνιαίου εισοδήματος και το κριτήριο που αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

(δείκτης Spearman: 0,202). Η μεταβλητή που αφορά  την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας ως κριτήριο επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης 

παρουσιάζει στατιστικά θετική συσχέτιση τόσο με την μεταβλητή που αφορά την 

οικογενειακή κατάσταση, όσο και με την μεταβλητή που αφορά την απασχόληση.  
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Η μεταβλητή που αφορά το μορφωτικό επίπεδο και η μεταβλητή που αφορά την καλύτερη 

ποιότητα ως κριτήριο επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης 

συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-

0,115) που σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές έχουν αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ τους. Άρα το κριτήριο της καλύτερης ποιότητας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης όταν λαμβάνεται υπόψιν η 

μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου.  

Το κριτήριο που αφορά την μοναδικότητα κάποιων ελληνικών ποτών (π.χ. ούζο/τσίπουρο) 

συσχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με τις εξής μεταβλητές: την ηλικία, το 

μηνιαίο εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την απασχόληση. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι θετική σε όλες τις μεταβλητές (0,224, 0,114, 0,251, 0205) αντίστοιχα που 

σημαίνει ότι όταν λαμβάνονται υπόψιν οι μεταβλητές αυτές το κριτήριο που αφορά την 

μοναδικότητα κάποιων ελληνικών ποτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό.    

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η 

μεταβλητή που αφορά την καλύτερη γεύση ως κριτήριο επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού 

ελληνικής προέλευσης συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή 

του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,218) που σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές έχουν 

θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Άρα όσο ένας καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα 

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τόσο η καλύτερη γεύση είναι λιγότερο σημαντική ως 

κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης γι’ αυτόν. Ακόμα 

η μεταβλητή που αφορά την καλύτερη γεύση συσχετίζεται σημαντικά με τη μεταβλητή που 

αφορά το μορφωτικό επίπεδο. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,147) που 

δείχνει ότι οι μεταβλητές έχουν μια αρνητική, όχι ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, η 

καλύτερη γεύση ως κριτήριο είναι λιγότερο σημαντικό όταν λαμβάνεται υπόψιν η μεταβλητή 

του μορφωτικού επιπέδου.  

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που αφορά την καλύτερη διαφήμιση ως κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού 

ξένης προέλευσης συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή του 

συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,182) που δείχνει ότι οι μεταβλητές έχουν μια 

αρνητική όχι πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Επομένως όσο ένας καταναλωτής αυξάνει 

τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών τόσο η καλύτερη διαφήμιση είναι λιγότερο 

σημαντική ως κριτήριο επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ξένης προέλευσης. Η μεταβλητή 
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του φύλου και η καλύτερη διαφήμιση ως κριτήριο για την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού 

ξένης προέλευσης συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ  τους. Η τιμή του 

συντελεστή Spearman είναι θετική (0,141) που δείχνει ότι οι μεταβλητές αυτές έχουν θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους. Άρα η καλύτερη διαφήμιση ως κριτήριο είναι αρκετά σημαντικό για 

την επιλογή ενός αλκοολούχου ποτού ξένης προέλευσης, όταν λαμβάνεται υπόψιν η 

μεταβλητή του φύλου.  

Οι μεταβλητές που αφορούν τη συχνότητα κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών, την 

ηλικία, το μηνιαίο εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την απασχόληση, καθώς και η 

μεταβλητή που αφορά τα ποτά ελληνικής μάρκας που είναι περισσότερο αποδεκτά στο 

φιλικό περιβάλλον των καταναλωτών συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο 

μεταξύ τους. Οι τιμές του συντελεστή Spearman είναι θετικές (0, 193, 0,247, 0,160, 0,228, 

0,216) αντίστοιχα, κάτι το οποίο φανερώνει ότι οι μεταβλητές αυτές παρουσιάζουν θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους.  

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που δείχνει την προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την μάρκα 

που προτιμούν σε σχέση με τις άλλες μάρκες αλκοολούχων ποτών συσχετιζόνται σημαντικά 

μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,175) που σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές αυτές έχουν μια αρνητική, όχι πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Επομένως 

όσο ένας καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τόσο η 

προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την μάρκα που προτιμούν 

είναι λιγότερο σημαντική γι’ αυτούς. Η μεταβλητή του μηνιαίου εισοδήματος και της 

προθυμίας των καταναλωτών να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την μάρκα που προτιμούν 

συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,127) 

που δείχνει ότι παρουσιάζεται μια θετική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που δείχνει ότι οι καταναλωτές θα συνέχιζαν να  αγοράζουν την μάρκα που πίνουν ακόμα και 

αν η τιμή της αυξανόταν, παρουσιάζουν στατιστική συσχέτιση μεταξύ τους. Η τιμή του 

συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,167) που δείχνει ότι οι μεταβλητές έχουν μια 

αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Ακόμα η μεταβλητή που αφορά το 

μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται σημαντικά με τη μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές 

θα συνέχιζαν να αγοράζουν την μάρκα που πίνουν ακόμα και αν η τιμή της αυξανόταν. Η 

συσχέτιση ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς η τιμή του συντελεστή Spearman είναι 
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αρνητική (-0,116). Η μεταβλητή του μηνιαίου εισοδήματος και η μεταβλητή που δείχνει ότι 

οι καταναλωτές θα συνέχιζαν να αγοράζουν την μάρκα που πίνουν ακόμα και αν η τιμή της 

αυξανόταν, παρουσιάζουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ τους, καθώς η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι θετική (0,154).  

Η μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου και η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές θα 

στρέφονταν προς κάποια άλλη φθηνότερη μάρκα εάν αυξανόταν η τιμή της μάρκας που 

προτιμούν συσχετίζονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι θετική (0,225) που δείχνει ότι οι μεταβλητές παρουσιάζουν μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή όταν λαμβάνεται υπόψιν η μεταβλητή του μορφωτικού 

επιπέδου, η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές θα στρέφονταν προς κάποια άλλη 

φθηνότερη μάρκα έαν αυξανόταν η τιμή της μάρκας που προτιμούν θεωρείται αρκετά 

σημαντική. 

Η μεταβλητή που αφορά το μορφωτικό επίπεδο και η μεταβλητή που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές θα αγόραζαν μια άλλη μάρκα από αυτή που προτιμούν συνήθως εάν η άλλη 

μάρκα πωλούταν για κάποιο χρονικό διάστημα σε χαμηλότερη τιμή συσχετίζονται σε 

σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,120) που 

σημαίνει ότι οι δυο μεταβλητές παρουσιάζουν μια θετική  συσχέτιση μεταξύ τους. Άρα, όταν 

λαμβάνεται υπόψιν η μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου, η μεταβλητή που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές θα αγόραζαν μια άλλη μάρκα εάν πωλούταν σε χαμηλότερη τιμή, είναι αρκετά 

σημαντική για αυτούς. 

Η μεταβλητή που αφορά το μηνιαίο εισόδημα  και η μεταβλητή που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές θα προτιμούσαν να αγοράσουν μια άλλη μάρκα αν εκείνη προσφέρει δωρεάν 

ποσότητα παρουσιάζουν μια σημαντική συσχετίση μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι αρνητική (-0,122) που σημαίνει ότι οι δυο αυτές μεταβλητές έχουν μια 

αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Επομένως, όταν λαμβάνεται υπόψιν η 

μεταβλητή του μηνιαίου εισοδήματος, η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές θα 

προτιμούσαν να αγοράσουν μια άλλη μάρκα αν εκείνη προσφέρει δωρεάν ποσότητα δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για αυτούς. 

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν περιορίσει καθόλου τη κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι αρνητική (-0,149) που σημαίνει ότι οι δυο μεταβλητές έχουν μια αρνητική, 
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όχι ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο ένας καταναλωτής αυξάνει τη 

συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών τόσο η μεταβλητή που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές δεν έχουν περιορίσει καθόλου τη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών είναι 

λιγότερο σημαντική. Η μεταβλητή που αφορά την ηλικία συσχετίζεται θετικά με τη 

μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν περιορίσει καθόλου τη κατανάλωση 

των αλκοολούχων ποτών καθώς η τιμή του συντελεστή Spearman είναι 0,182. 

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν αυξήσει κατά πολύ τη κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή 

Spearman είναι αρνητική (-0,245) που σημαίνει ότι οι δυο μεταβλητές έχουν μια αρνητική, 

όχι ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όσο ένας καταναλωτής αυξάνει τη 

συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών τόσο η μεταβλητή που δείχνει ότι οι 

καταναλωτές έχουν αυξήσει κατά πολύ τη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών είναι λιγότερο 

σημαντική. Η μεταβλητή που αφορά την ηλικία συσχετίζεται θετικά με τη μεταβλητή που 

δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν αυξήσει κατά πολύ τη κατανάλωση των αλκοολούχων 

ποτών, καθώς η τιμή του συντελεστή Spearman είναι 0,142. 

Η μεταβλητή που αφορά την ηλικία και η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν 

ελαττώσει τις αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά συσχετίζονται σε σημαντικό 

επίπεδο μεταξύ τους. Η τιμή του συντελεστή Spearman είναι θετική (0,122) που σημαίνει ότι 

οι δυο αυτές μεταβλητές έχουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Η μεταβλητή του 

μηνιαίου εισοδήματος και η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν ελαττώσει τις 

αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά παρουσιάζουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Η 

τιμή του συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,116) που δείχνει ότι αυτές οι μεταβλητές 

έχουν μια αρνητική, όχι ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν λαμβάνεται 

υπόψιν η μεταβλητή του μηνιαίου εισοδήματος, η μεταβλητή που δείχνει ότι οι καταναλωτές 

έχουν ελαττώσει τις αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά είναι λιγότερο σημαντική για 

αυτούς. Η μεταβλητή που αφορά την οικογενειακή κατάσταση και η μεταβλητή που δείχνει 

ότι οι καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά έχουν μια 

θετική συσχέτιση μεταξύ τους, καθώς ο συντελεστής Spearman είναι θετικός (0,152). 

Η μεταβλητή που αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η μεταβλητή 

που αφορά τη πρωτοτυπία της διαφήμισης ως έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 

καταναλωτή να προβεί στη κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού που έχει δει σε μια 
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διαφήμιση συσχετίζονται στατιστικά σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Η τιμή του 

συντελεστή Spearman είναι αρνητική (-0,159) που σημαίνει ότι οι δυο αυτές μεταβλητές 

έχουν μια αρνητική, όχι και τόσο ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ένας 

καταναλωτής αυξάνει τη συχνότητα κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών, η πρωτοτυπία 

της διαφήμισης είναι λιγότερο ως ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 

καταναλωτή να προβεί στη κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού που έχει δει σε μια 

διαφήμιση. Η μεταβλητή που αφορά την ηλικία και η μεταβλητή που αφορά τη την 

οικογενειακή κατάσταση καθώς και η μεταβλητή που αφορά τη πρωτοτυπία της διαφήμισης 

συσχετίζονται σε σημαντικο βαθμό μεταξύ τους. Ο συντελεστής Spearman είναι θετικός 

(0,131, 0,137) αντίστοιχα, που σημαίνει ότι η συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών είναι 

θετική. Δηλαδή όταν λαμβάνεται υπόψιν η μεταβλητή που αφορά την ηλικία και την 

οικογενειακή κατάσταση, τότε η πρωτοτυπία της διαφήμισης είναι αρκετά σημαντική ως 

παράγοντας επηρεασμού για τους καταναλωτές. 

Οι μεταβλητές που αφορούν την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση καθώς και η 

μεταβλητή που αφορά τα λόγια (σλόγκαν) της διαφήμισης ως ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τους καταναλωτές να προβούν στη κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτου που 

έχουν δει σε μια διαφήμιση συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ τους. Οι 

τιμές του συντελεστή Spearman είναι θετικές και για τις δυο μεταβλητές (0,147, 0,147) 

αντίστοιχα, που σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές παρουσιάζουν μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ τους. Δηλαδή όταν λαμβάνονται υπόψιν οι μεταβλητές που αφορούν την ηλικία και 

την οικογενειακή κατάσταση, τότε τα λόγια (σλόγκαν) της διαφήμισης είναι αρκετά 

σημαντικός ως παράγοντας επηρεασμού για τους καταναλωτές. 

Η μεταβλητή που αφορά το φύλο και την ηλικία καθώς και η μεταβλητή τη συχνότητα 

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους. Οι τιμές του 

συντελεστή Spearman είναι θετικές (0,247, 0,159) αντίστοιχα, που σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές αυτές παρουσιάζουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν 

λαμβάνονται υπόψιν οι μεταβλητές τους φύλου και της ηλικίας, η μεταβλητή που αφορά τη 

συχνότητα κατανάλωσης είναι αρκετά σημαντική για τον καταναλωτή. 
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18.7  Πολλαπλή ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Με τη χρήση μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης θα εξεταστεί η σχέση της 

συχνότητας κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με τους παράγοντες που προέκυψαν από 

την παραγοντική ανάλυση. Η μεταβλητή ¨Πόσο συχνά καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά¨ 

είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και ως ανεξάρτητες θεωρούνται οι τέσσερις από τις πέντε 

μεταβλητές που προέκυψαν από τη παραγοντική ανάλυση:  

 Επιρροή κόστους 

 Επιρροή κύρους 

 Επιρροή διαφήμισης 

 Επιρροή ποιότητας 

 

 

Πίνακας 47: Multiple linear regression model coefficients 

Variables Coefficients 

Constant 2,346 

Επιρροή κόστους (Χ1) -0,107 

Επιρροή κύρους (Χ2) -0,147 

Επιρροή διαφήμισης (Χ3) 0,241 

Επιρροή ποιότητας (Χ4) 0,058 

 

Η σχέση που συνδέει τις μεταβλητές πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι η εξής:  

Υ= 2,346 – 0,107Χ1 – 0,147Χ2 + 0,241Χ3 + 0,058Χ4 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων 

ποτώνεπηρεάζεται θετικά από τους παράγοντες της επιρροήςτης διαφήμισης (Χ3) και της 

ποιότητας (Χ4) και αρνητικά, από τους παράγοντες της επιρροής του κόστους (Χ1) και του 

κύρους (Χ2). Ο παράγοντας που έχει την υψηλότερη θετική συσχέτιση με την κατανάλωση 

των αλκοολούχων ποτών είναι η επιρροή της διαφήμισης.  
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Πίνακας 48: Good fit analysis of the multiple linear regression model 

 

Ο συντελεστής του προσαρμοσμένου R-τετράγωνο ισούται με 0,417, που σημαίνει ότι 41,7% 

της εξαρτημένης μεταβλητής εξαρτάται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές που επιλέχθηκαν να 

χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Η τιμή του Durbin-Watson ισούται με 1,850 και η τιμή του 

ANOVA ισούται με 0 που δείχνουν την καλή προσαρμογή του μοντέλου. Η καλή 

προσαρμογή του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης φαίνεται από την 

προηγούμενη ανάλυση, καθώς και από το διάγραμμα κανονικοποιημένων καταλοίπων 

παλινδρόμησης και το ιστόγραμμα κατανομής κανονικοποιημένων καταλοίπων 

παλινδρόμησης.  

 

 

 
Διάγραμμα 12: Διάγραμμα κανονικοποιημένων καταλοίπων παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

Adjusted R-square Durbin - Watson Anova p-value 

0,417 1,850 0,000 
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Διάγραμμα 13: Ιστόγραμμα κατανομής  κανονικοποιημένων καταλοίπων παλινδρόμησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, δηλαδή 301 

ατόμων. Οι περισσότεροι καταναλωτές οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 

μεταξύ 18 και 40 ετών περίπου, δηλαδή ανήκουν στην ομάδα των Millennials.  

 

Όπως αποδείχτηκε οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, με μικρή ωστόσο 

διαφορά από το σύνολο των ανδρών. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή βαθμίδα 

συγκέντρωσε η ομάδα 18 – 25 ετών, κάτι το οποίο φανερώνει ότι είναι και τα άτομα εκείνα 

που καταναλώνουν περισσότερο αλκοολούχα ποτά σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες, 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν για παράδειγμα οικογένεια, άλλες υποχρεώσεις 

κτλ. Όσον αφορά την μόρφωση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 

(Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) και ως τομέας απασχόλησης αποδεικνύεται ο τομέας των φοιτητών. 

Εφόσον ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτώμενων είναι φοιτητές, άρα οι περισσότεροι είναι 

άγαμοι. Το μηνιαίο τους εισόδημα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας κυμαίνεται ως 500 

ευρώ.  

 

Οι περισσότεροι καταναλωτές αποφασίζουν για το ποιο αλκοολούχο ποτό θα προτιμήσουν, 

με βάση την προσωπική εμπειρία. Για τα ποτά ελληνικής προέλευσης φαίνεται ότι οι 

καταναλωτές τα επιλέγουν λόγω της μοναδικότητας κάποιων προϊόντων (ούζο/τσίπουρο), 

ενώ τα ποτά ξένης προέλευσης τα επιλέγουν με βάση τη καλύτερη ποιότητα. Η ωραιά γεύση 

ενός ποτού αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια μιας μάρκας. Ο καταναλωτής με βάση την 

εμπειρία που έχει σε σχέση με την μάρκα που προτιμά θα τη σύστηνε σε κάποιο φίλο του ή 

στην οικογενειά του. 

 

Με βάση τς απαντήσεις των ερωτώμενων, αποδείχθηκε σημαντικό ότι η τιμή των 

αλκοολούχων ποτών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμο τις προτιμήσεις των καταναλωτών για 

μια μάρκα, γιατί εάν η τιμή της μάρκας που προτιμούν αυξανόταν θα στρέφονταν εύκολα 

προς μια άλλη μάρκα. Οι καταναλωτές μέσα από τις απαντήσεις τους δήλωσαν ότι δεν 

επιθυμούν να μάθουν ποια μάρκα προτιμούν τα άτομα με τα οποία συναναστρέφονται.  
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Οι περισσότεροι καταναλωτές συμφωνούν με το ότι η φορολογία που επιβάλλεται στα 

αλκοολούχα ποτά και οδηγεί την αύξηση της τιμής είναι ένας από τους κύριους λόγους 

μείωσης της ζήτησης των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Λόγω της οικονομικής κρίσης 

οι καταναλωτές έχουν μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις αγορές τους σε επώνυμα αλκοολούχα 

ποτά. Η διαφήμιση αποτελεί ένα βασικό μέσο επηρεασμού για την επιλογή ενός 

αλκοολούχου ποτού. Γι’ αυτό το λόγο οι καταναλωτές θεώρησαν ότι η μάρκα του 

αλκοολούχου ποτού, αποτελεί το βασικό λόγο για να επιλέξουν να καταναλώσουν ένα 

αλκοολούχο ποτό που έχουν δει σε μια διαφήμιση. Οι περισσότερες διαφημίσεις για τα 

αλκοολούχα ποτά προβάλλονται στη τηλεόραση.  

 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι καταναλώνουν αλκοόλ αρκετά συχνά, περίπου 1 – 2 φορές την 

εβδομάδα. Το ποτό, το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό και βρίσκεται πρώτο 

στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι η μπύρα και πιο συγκεκριμένα η μπύρα Heineken. 

Οι καταναλωτές με βάση τις απαντήσεις τους παρουσιάζονται πιστοί σε ένα συγκεκριμένο 

αλκοολούχο ποτό και σε μια μάρκα.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, μέσα από την θεωρητική ανάλυση και την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, αποδείχθηκε ότι είναι ένας κλάδος, ο οποίος αναπτύσσεται ιδιαίτερα με 

τη πάροδο του χρόνου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων ολοένα και αυξάνεται, με αποτέλεσμα 

να εντείνεται και ο ανατγωνισμός που υπάρχει στο κλάδο. Παρά την οικονομική κρίση, οι 

καταναλωτές συνεχίζουν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά σε συχνό χρονικό διάστημα, 

σχεδόν 1 – 2 φορές την εβδομάδα. Μπορεί να έχουν περιορίσει τη κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών σε κέντρα διασκέδασης, αλλά δε παύουν να καταναλώνουν ποτά και 

στο σπίτι τους.  

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών ωστόσο, μεταβάλονται, καθώς στο κλάδο υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία ποτών, που δίνει τη δυνατότητα στο καταναλωτή να μη περιορίζει τις επιλογές του 

σε μια και μόνο μάρκα.  Σημαντικό ρόλο βέβαια, στη διαμόρφωση των προτιμήσεων κατέχει 

και η διαφήμιση, καθώς ο καταναλωτής θα πειστεί για να δοκιμάσει και μια διαφορετική 

μάρκα από αυτή που έπινε μέχρι τώρα. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε θα μπορόυσε να αποτελέσει ένα έρεισμα για τις 

επιχείρησεις του κλάδου, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Βέβαια, για να διατηρήσουν και των αριθμό των καταναλωτών που προτιμούν να 

καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καλό θα 

ήταν να μειώσουν και τις τιμές των ποτών, γιατί οι περισσότεροι με βάση την έρευνα 

θεωρούν ότι οι τιμές των ποτών στην Ελλάδα είναι ακριβές. Εάν το καταφέρουν αυτό, οι 

καταναλωτές θα συνεχίσουν να πίνουν αλκοολούχα ποτά χωρίς να διαμαρτύρονται για την 

τιμή τους. 

 

 

Όταν πίνω, σκέφτομαι. Και όταν σκέφτομαι, πίνω.  

(Ρακίνας, 1639 – 1699, Γάλλος δραματουργός) 
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Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο
κλάδο των αλκοολούχων ποτών
Στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, δημιουργήθηκε το παρόν 
ερωτηματολόγιο. Στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι να μελετηθεί η 
συμπεριφορά των καταναλωτών στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Η συμβολή σας σε 
αυτό το στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας κρίνεται καθοριστική και απαραίτητη καθώς 
με το προσωπικό σας κύρος, την εμπεριστατωμένη άποψη σας και τις εμπειρίες σας θα 
συμβάλλετε σημαντικά στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού. 

Οι ερευνητές: Αρμύρα Ανδριάνα και Αρμύρα Ελένη. 

* Απαιτείται

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Φύλο *

 Άνδρας

 Γυναίκα

2) Ηλικία *

 18 - 24

 25 - 34

Επεξεργασία αυτής της φόρμας

https://docs.google.com/forms/d/1RF7o_14zP18br-xme_EHJ024aNOBa9zm8gLOHCGvopg/edit
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 35 -44

 45 -54

 55 -64

 65 και άνω

3) Μορφωτικό επίπεδο *

 Απόφοιτος Δημοτικού

 Απόφοιτος Γυμνασίου

 Απόφοιτος Λυκείου

 Απόφοιτος ΙΕΚ

 Απόφοιτος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου

 Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

4) Μηνιαίο εισόδημα *

 Εως 500

 500-1000

 1000-1500

 Πάνω από 1500

5) Οικογενειακή κατάσταση *

 Άγαμος/η

 Παντρεμένος/η

 Παντρεμένος/η με παιδί

 Διαζευγμένος/η

 Χήρος/α

6) Απασχόληση *

 Άνεργος/η

 Φοιτητής/τρια

 Ιδιωτικός υπάλληλος

 Δημόσιος υπάλληλος

 Ελεύθερος επαγγελματίας

 Βιοτέχνης/Έμπορος

 Οικιακά

 Συνταξιούχος

7) Email
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

8) Πόσο συχνά καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά; *

 Καθημερινά

 1 – 2 φορές την εβδομάδα

 1 – 2 φορές τον μήνα

 Σπάνια

9) Ποιο από τα παρακάτω αλκοολούχα ποτά καταναλώνετε περισσότερο; *

 Ουίσκι

 Βότκα

 Τζίν

 Ρούμι

 Κονιάκ

 Λικέρ

 Μπύρα

 Κρασί

 Ούζο

 Τσίπουρο

 Άλλο

10) Επιλέγετε να προσφέρετε ως δώρο αλκοολούχα ποτά; *

 Ποτέ

 Σπάνια

 Συχνά

 Πάντα

11) Από που αγοράζετε συνήθως αλκοολούχα ποτά; *

 Από σούπερ μάρκετ

 Από μίνι μάρκετ

 Από κάβες ποτών

12) Στα πλαίσια επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από
κριτήρια. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Τόπο προέλευσης

Τιμή
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Τιμή

Γεύση

Επωνυμία

Συσκευασία

Εκπτώσεις

Προσφορές

Διαφήμιση

Γνώμη
καταναλωτών
Προσωπική
εμπειρία (δοκιμή)

13) Στα πλαίσια επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ελληνικής προέλευσης λαμβάνονται
υπόψη μια σειρά από κριτήρια. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα
παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Ανάπτυξη της
ελληνικής
οικονομίας
Στήριξη των
ελληνικών
επιχειρήσεων
Καλύτερη
ποιότητα

Χαμηλότερη τιμή

Μοναδικότητα
κάποιων
ελληνικών ποτών
(π.χ. ούζο/
τσίπουρο)

Καλύτερη γεύση

14) Στα πλαίσια επιλογής ενός αλκοολούχου ποτού ξένης προέλευσης λαμβάνονται υπόψη
μια σειρά από κριτήρια. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα
παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Δεν υπάρχει
αντίστοιχο προϊόν



12/16/2015 Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών

https://docs.google.com/forms/d/1RF7o_14zP18brxme_EHJ024aNOBa9zm8gLOHCGvopg/viewform 5/15

αντίστοιχο προϊόν
στην ελληνική
αγορά

Καλύτερη γεύση

Ελκυστική
συσκευασία
Καλύτερη
ποιότητα
Καλύτερη
διαφήμιση
Προσδίδουν
κύρος στη
προσωπικότητα
μου.

Γ. ΜΑΡΚΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

15) Ποια μάρκα ποτού πίνετε πιο συχνά; *

 Johnnie Walker

 Haig

 Jack Daniels

 Smirnoff

 Absolut

 Stolichnaya

 Gordon’s

 Bacardi

 Amstel

 Heineken

 Corona

 Ούζο Πλωμαρίου

 Ούζο 12

 Κρασί Τσάνταλη

 Κρασί Μπουτάρη

 Άλλο: 

16) Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν μια μάρκα ποτού για κάποιους συγκεκριμένους
λόγους. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Είναι μια
επώνυμη μάρκα

Έχει πρωτότυπη
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Έχει πρωτότυπη
διαφήμιση

Έχει ωραία γεύση

Είναι εξαιρετικής
ποιότητας
Έχει ελκυστική
συσκευασία

Έχει λογική τιμή

17) Το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον αποτελεί ένα παράγοντα επηρεασμού ως προς την
επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας ποτού. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε η
διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Όταν βγαίνω για
διασκέδαση με
τους φίλους μου
επιλέγουμε από
κοινού μια
συγκεκριμένη
μάρκα ποτού.
Προτιμώ να
καταναλώνω
μόνο ποτά που
καταναλώνει το
οικογενειακό μου
περιβάλλον.
Δεν προτιμώ να
πίνω τη μάρκα
ποτού που
επιλέγει το
κοινωνικό/
οικογενειακό μου
περιβάλλον.
Τα επώνυμα ποτά
ξένης μάρκας
είναι
περισσότερο
αποδεκτά στο
φιλικό μου
περιβάλλον.
Τα ποτά
ελληνικής μάρκας
είναι
περισσότερο
αποδεκτά στο
φιλικό μου
περιβάλλον.

18) Εάν μια άλλη μάρκα ποτού από αυτή που πίνετε συνήθως έβγαζε στην αγορά ένα νέο
προϊόν με καλύτερη γεύση και χαμηλότερη τιμή θα το προτιμούσατε; *
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 Ναι

 Όχι

Δ. ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

19) Σαν καταναλωτής θεωρείτε τον εαυτό σας «πιστό» σε ένα συγκεκριμένο αλκοολούχο
ποτό; *

 Ναι

 Όχι

20) Σαν καταναλωτής θεωρείτε τον εαυτό σας «πιστό» σε μια μάρκα αλκοολούχου ποτού; *

 Ναι

 Όχι

21) Παρακαλώ δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω
προτάσεις. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Όταν αγοράζω
ένα αλκοολούχο
ποτό δεν είμαι
σίγουρος/η ότι
έκανα τη σωστή
επιλογή.
Όταν έχω τη
δυνατότητα να
επιλέξω ανάμεσα
σε διάφορες
μάρκες
αλκοολούχων
ποτών πάντα
νοιώθω λίγο
«χαμένος» για το
ποια πρέπει να
επιλέξω.
Η επιλογή μιας
μάρκας
αλκοολούχου
ποτού είναι
μάλλον
πολύπλοκη
διαδικασία.
Όταν επιλέγω μια
μάρκα
αλκοολούχου
ποτού δεν είναι
σημαντικό αν
κάνω λάθος

επιλογή.
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επιλογή.
Θα ένοιωθα
πραγματικά
απογοητευμένος/
η εάν αφού είχα
αγοράσει μια
μάρκα ποτού,
ανακάλυπτα ότι
έκανα λάθος
επιλογή.

Εάν κάποιος κάνει
κάποιο αρνητικό
σχόλιο για το
αλκοολούχο ποτό
που πίνω, εγώ θα
σπεύσω να
υπερασπιστώ τη
μάρκα αυτή.
Δεν θα σύστηνα
τη μάρκα που
προτιμώ σε
κάποιον που δε
μπορεί να
αποφασίσει ποια
μάρκα
αλκοολούχου
ποτού θα πιεί.
Από τη μέχρι
τώρα εμπειρία
μου με τη μάρκα
που επιλέγω να
πίνω, θα τη
σύστηνα σε
κάποιο μέλος της
οικογενείας μου ή
φίλο.

22) Οι αφοσιωμένοι καταναλωτές συνήθως φανερώνουν έναν βαθμό ευαισθησίας στις
μεταβολές των τιμών. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα
παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Θα ήμουν
πρόθυμος/η να
πληρώσω
υψηλότερη τιμή
για τη μάρκα που
προτιμώ σε σχέση
με τις άλλες
μάρκες
αλκολούχων
ποτών.
Ακόμα και αν η
τιμή της μάρκας

που πίνω
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που πίνω
αυξανόταν, θα
συνέχιζα να την
αγοράζω.
Μια σημαντική
άνοδος της
μάρκας που μου
αρέσει, θα με
έστρεφε προς
κάποια άλλη
φθηνότερη
μάρκα.

23) Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Παρακαλώ
δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Αν μια μάρκα
διαφορετική από
αυτήν που
προτιμώ,
πωλείται για
κάποιο χρονικό
διάστημα σε
χαμηλότερη τιμή,
πιθανότατα θα
την αγοράσω.
Ακόμα και αν
ακούσω αρνητικά
σχόλια για την
αγαπημένη μου
μάρκα πότου, θα
συνεχίσω να την
πίνω.
Θα πίστευα
κάποιον, ο οποίος
θα έκανε κάποιο
αρνητικό σχόλιο
για την
αγαπημένη μου
μάρκα πότου.
Αν έχω στη
κατοχή μου
εκπτωτικό
κουπόνι για
κάποια άλλη
μάρκα ποτού από
αυτή που
επιλέγω, δε θα το
χρησιμοποιήσω.
Μια διαφήμιση
που παρουσιάζει
μια άλλη μάρκα
αλκοολούχου
ποτού ως

ανώτερη,
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ανώτερη,
πιθανότατα θα
λέει την αλήθεια.
Αν κάποια άλλη
μάρκα προσφέρει
δωρεάν
ποσότητα, θα
προτιμήσω να
αγοράσω αυτή τη
μάρκα.

24) Στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών υπάρχουν πολλές και διάφορες μάρκες. Εάν το
κατάστημα από το οποίο αγοράζετε συνήθως δεν διαθέτει τη μάρκα που επιλέγετε θα
αγοράζατε με ευκολία μια άλλη εναλλακτική μάρκα. Παρακαλώ πείτε μας πόσο
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Θα αγοράσω μια
διαφορετική
μάρκα με
ευχαρίστηση.
Θα αγοράσω μια
διαφορετική
μάρκα με
επιφύλαξη.
Θα επισκεφθώ
άλλα
καταστήματα εως
ότου βρω κάποιο
που θα έχει την
αγαπημένη μου
μάρκα.

25) Ένας πιστός πελάτης θα πρέπει να αναζητά και πληροφορίες για το προϊόν το οποίο
προτιμάει. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω
προτάσεις. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Μου αρέσει να
δοκιμάζω
διαφορετικές
μάρκες
αλκοολούχων
ποτών,
προκειμένου να
τις συγκρίνω.
Δεν με
ενδιαφέρει να
μάθω ποια μάρκα

ποτού προτιμούν
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ποτού προτιμούν
τα άτομα, τα
οποία
συναναστρέφομαι.

Αν μάθω ότι
κυκλοφόρησε μια
νέα μάρκα ποτού,
με τη πρώτη
ευκαιρία θα
προσπαθήσω να
μάθω
πληροφορίες για
αυτήν.
Αν μάθω ότι
κυκλοφόρησε μια
νέα μάρκα
αλκοολούχου
ποτού, με τη
πρώτη ευκαιρία
θα επιδιώξω να
την δοκιμάσω.

Ε. ΤΙΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

26) Επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από τη τιμή ως προς την επιλογή ενός αλκοολούχου
ποτού; *

 Ναι

 Όχι

27) Οι τιμές πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα θεωρείτε ότι είναι: *

 Πολύ ακριβές

 Ακριβές

 Ούτε ακριβές/ούτε φτηνές

 Φτηνές

 Πολύ φτηνές

28) Υπάρχουν κάποια αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα που έχουν αρκετά χαμηλή τιμή.
Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Υστερούν σε
ποιότητα
Δεν έχουν
ελκυστική
συσκευασία.
Δεν προσφέρουν
δώρα στη
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δώρα στη
συσκευασία.
Δεν κάνουν
προσφορές λόγω
της χαμηλής
τιμής τους.
Δεν βγάζουν
συχνά καινούργια
προϊόντα στην
αγορά.
Δεν
διαφημίζονται.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

29) Λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, καταναλώνετε
αλκοολούχα ποτά με χαμηλή τιμή και ας υστερούν σε ποιότητα; *

 Ναι

 Όχι

30) Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα έχει μειωθεί αρκετά. Παρακαλώ
πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τους παρακάτω λόγους που έχουν οδηγήσει
στη μείωση αυτή. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Η υψηλή
φορολογία που
επιβάλλεται στα
αλκοολούχα ποτά
οδηγεί στην
αύξηση της τιμής.
Η αύξηση της
ανεργίας, έχει σαν
αποτέλεσμα
πολλοί
καταναλωτές να
μην είναι σε θέση
να δαπανούν
χρήματα για
αλκοολούχα ποτά.
Τα αλκοολούχα
ποτά δεν
ικανοποιούν μια
βασική ανάγκη,
αλλά μια ανάγκη
πολυτελείας.
Οι καταναλωτές
έχουν στραφεί σε
ένα πιο υγιεινό
τρόπο ζωής.
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31) Πώς κατά τη γνώμη σας έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη κατανάλωση
αλκολούχων ποτών στην Ελλάδα; Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε η διαφωνείτε με
τις παρακάτω επιλογές. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Πολύ αρνητικά.
Έχω μειώσει σε
μεγάλο βαθμό τη
κατανάλωση
αλκοολούχων
ποτών.
Δεν έχω
περιορίσει
καθόλου τη
κατανάλωση
αλκοολούχων
ποτών.
Πολύ θετικά. Έχω
αυξήσει κατά
πολύ τη
κατανάλωση
αλκοολούχων
ποτών.

32) Παρακαλώ να εκφράσετε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω
προτάσεις που αφορούν τη καταναλωτική σας στάση, απέναντι στα αλκοολούχα ποτά σε
περιόδους οικονομικής κρίσης. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Έχουν ελαττωθεί
οι αγορές μου σε
επώνυμα
αλκοολούχα ποτά.
Παρόλο που ένα
αλκοολούχο ποτό
είναι ακριβό θα
το αγόραζα,
επειδή με έπεισε
η διαφήμιση.
Δίνω έμφαση στη
τιμή του ποτού
και όχι στη
ποιότητα του.
Δεν θεωρώ ότι η
τιμή ενός
αλκοολούχου
ποτού σχετίζεται
με τη ποιότητα
του.
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του.
Θα αγόραζα ένα
αλκοολούχο ποτό
γιατί έχω
ταυτιστεί με το
άτομο που το
διαφημίζει.
Θα προτιμούσα να
αγοράσω ένα
αλκοολούχο ποτό
που κάνει
προσφορές στη
τιμή.

Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

33) Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες σας επηρεάζουν ώστε να προβείτε στη
κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού που έχετε δει σε μια διαφήμιση; Παρακαλώ πείτε
μας πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Η μάρκα του
αλκοολούχου
ποτού.
Η ζήτηση του
αλκοολούχου
ποτού.
Το πρόσωπο της
διαφήμισης.
Η πρωτοτυπία
της διαφήμισης.
Η μουσική που
συνοδεύει τη
διαφήμιση.
Τα λόγια
(σλόγκαν) της
διαφήμισης.

34) Η διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ένας παράγοντας που αυξάνει τη
ζήτηση των διαφημιζόμενων προϊόντων. Σε ποιο από τα παρακάτω Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης θεωρείτε ότι μια διαφήμιση αλκοολούχου ποτού θα έχει μεγαλύτερη
ανταπόκριση στο καταναλωτικό κοινό. Παρακαλώ πείτε μας πόσο συμφωνείτε ή
διαφωνείτε με τα παρακάτω. *

Συμφωνώ
απόλυτα (5) Συμφωνώ (4)

Ούτε
συμφωνώ/

Ούτε
διαφωνώ (3)

Διαφωνώ (2) Διαφωνώ
απόλυτα (1)

Στη τηλεόραση
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Με την υποστήριξη της

Στο ραδιόφωνο

Στο διαδίκτυο

Στον έντυπο τύπο

35) Στην Ελλάδα προβάλλονται αρκετές διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών ξένης
προέλευσης. Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις μειώνουν τη ζήτηση των
ελληνικών εγχώριων ποτών; *

 Ναι

 Όχι
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