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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη παξάγoληεο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ λα θαηαιήμνπλ ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο απνηεινχλ επί ρξφληα 

αληηθείκελν έξεπλαο απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Μηα ζεκειηψδεο ζπληζηψζα πνπ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

επηξξνή ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ε ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

ςπρνινγία ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε αθφκα θαη γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη 

νη θαηαλαισηέο ηα δηαθνξεηηθά κελχκαηα πνπ δέρνληαη θαη πψο ηα αμηνινγνχλ. 

εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ελφο 

θαηαλαισηή είλαη νη αηζζήζεηο ηνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππνθηλεηέο ηνπ 

ππνζπλείδεηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αγνξάο. Σν κάξθεηηλγθ 

ησλ αηζζήζεσλ εμεηάδεη πσο έλα εξέζηζκα ιεηηνπξγεί ζηνλ θαηαλαισηή θαη θαηά 

πφζν επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, 

αληηθείκελν έξεπλαο απνηεινχλ ηα νζθξεηηθά εξεζίζκαηα θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα είλαη 

έλα άξσκα εζπεξηδνεηδψλ ζε έλα θαθέ θαη πφζν απηφ επεξεάδεη ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλψλπκν πξντφλ θαθέ. Σν δείγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 144 αηφκσλ θαη 

ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ηνπο ήηαλ ε 

δεινχκελε ηηκή. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα κέζσ ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, δειψλνπλ φηη ην άξσκα εζπεηδνεηδψλ ζην πξντφλ επηδξά 

ηειηθά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ αξλεηηθά, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Δπίζεο, απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πσο ε έκκεζε απνηίκεζε 

ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ δηαθέξεη απφ ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζεσξία ησλ Lusk θαη Norwood. 

Δπηζηεκνληθό πεδίν: πκπεξηθνξά θαηαλαισηή, πξνζπκία πιεξσκήο 

Λέμεηο θιεηδία: πξνζπκία πιεξσκήο, έκκεζε απνηίκεζε, ελδερφκελε απνηίκεζε, 

νζθξεηηθφ εξέζηζκα, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή 
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ABSTRACT 

Consumer's buying behavior along with the factors that ultimately influence the 

consumer to end up purchasing a product have long been the subject of research by 

modern businesses, especially in the marketing industry. Consumers' psychology 

constitutes a fundamental component that contributes to the formation and influence 

of bying behavior. Their psychology can even be held responsible for the consumers' 

perception of the different messages they receive and how they evaluate them. 

Important factors for shaping a consumer's psychological state are his senses, which 

act as subconscious instigators when it comes to making a purchase. Sensory 

marketing examines how a stimulus works for the consumer and how it affects his 

behavior. In this research paper, the object of research is the olfactory stimuli and 

their influence on the consumers' willingness to pay. More spesifically, the olfactory 

stimulus is a citrus aroma in a coffee and to what extent this aroma affects the 

consumers' willingness to pay for the specific anonymous coffee product. The sample 

used to conduct this survey is 144 individuals and the method chosen to learn their 

willingness to pay was the stated value. The final results that surfaced from the survey 

through statistical analysis indicate that the product scent of citrus affects finally the 

consumers' willingness to pay negatively, a fact that contsitutes a powerful tool for 

businesses, as well as for the requirements of modern society. Moreover, the result of 

this research is that there is a diferrence between the inferred valuation of consumers‟ 

willingness to pay and the contigent valuation, which confirms the theory of Lusk and 

Norwood. 

Scientific area: Consumer behavior, willingness to pay 

Keywords: willingness to pay, inferred valuation, contigent valuation, olfactory 

stimulus, consumer behavior 
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φπσο επίζεο θαη ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ θχξην Κισλάξε Δπζηάζην, επηβιέπνληα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηελ βνήζεηα ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη θαηαλαισηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο κεγαιψλνπλ ηαρχξπζκα, ελψ 

νη αγνξέο-ζηφρνη θαηαθεξκαηίδνληαη  θαζψο νη ζεκεξηλνί θαηαλαισηέο γίλνληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ αγνξά πξντφλησλ, έρνληαο κηα επξεία 

γθάκα επηινγήο αγαζψλ ζηε δηάζεζε ηνπο. Σαπηφρξνλα, νη θχθινη δσήο ησλ 

πξντφλησλ κεηψλνληαη, ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη θαη ην πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ 

λέσλ πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά απμάλεηαη. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα θάλεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σν βαζηθφ κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζεσξεί φηη νη θαηαλαισηέο 

είλαη νξζνινγηθνί, δειαδή δαπαλνχλ ηα ρξήκαηα ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παίξλνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ (Παπνπηζή, 2016). 

Παξφια απηά ε ςπρνινγία ελφο αηφκνπ θαη νη παξάγνληεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαιείηαη λα πάξεη κηα αγνξαζηηθή απφθαζε δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή ηνπ επηινγή. Σα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηνπο έρεη κηθξφηεξε 

δηάξθεηα (Sherman, Mathur, Smith, 1997). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ην 

πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηλγθ θαη ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ζηε ςπρνινγία θαη ζηηο 

θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην 

πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηάβαζεο ησλ εκπνδίσλ ηνπ 

καδηθνχ κάξθεηηλγθ θαη πξνζεγγίδεη ηνπο πειάηεο κε έλαλ πην πξνζσπηθφ θαη νηθείν 

ηξφπν ηνπνζεηψληαο ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, κε ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ, ζην 

επίθεληξν ηεο αγνξάο. Κάζε άηνκν έρεη κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία πνπ νλνκάδεηαη 

«experience logic» (εκπεηξία ινγηθήο). Δίλαη απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην 

άηνκν θαη νη πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ κηα 

εκπεηξία, είηε κεκνλσκέλα είηε καδί θαη ηνλ επεξεάδνπλ ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ 

επηινγέο (Pawaskrar, Goel, 2014). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία μεθίλαεη κε ηελ εηζαγσγή φπνπ γίλεηαη ε 

πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ πεδηψλ πνπ ζα εξεπλεζνχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ παξαθάησ.  

πλερίδεη κε ην Κεθάιαην 2, ζην νπνίν αλαιχνληαη φιεο νη βαζηθέο έλλνηεο ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη πξαγκαηνπνηείηαη φιε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπηζε. 

πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο κάξθεηηλγθ, πεδία πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, ην βαζηθφ κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηα εξεζίζκαηα 

ηα νπνία δέρεηαη ν θαηαλαισηήο θαη ππνζπλείδεηα ιεηηνπξγνχλ θαηαζηαιηηθά ζηελ 

αγνξαζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Αλαιχεηαη ην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ δίλνληαο 

έκθαζε ζην νζθξεηηθφ κάξθεηηλγθ, αλαιχνληαη κέζνδνη εθκαίεπζεο πιεξσκήο θαη ε 

επηινγή ηεο  θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. Σέινο, ζην Κεθάιαην 2 

γίλεηαη αλάιπζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ ζηελ Διιάδα θαη αλαθέξνληαη 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θαθέ. 

ην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, Κεθάιαην 3, νπζηαζηηθά αλαιχνληαη φια ηα 

ζηάδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ν ηξφπνο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, ην πξντφλ, ην άξσκα ηνπ πξντφληνο θαη ν ιφγνο 

επηινγήο ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, νη ππνζέζεηο πνπ ζα ειεγρζνχλ κέζσ 

ηεο εξγαζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο. 

ην Κεθάιαην 4, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο κηαο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο καο, αλαιχνληαο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ. Παξάιιεια, κέζσ 

ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη πνπ ηειηθά επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

αηνκψλ. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 5, πνπ είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, βξίζθεηαη ε 

ζχλνςε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξάζκαησλ πνπ πξνέθπςαλ. Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη νη αδπλακίεο ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα πνπ ζα βνεζνχζαλ λα εληξπθήζνπκε εθηελέζηεξα ζην πεδίν ηνπ νζθξεηηθνχ 

κάξθεηηλγθ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ 

2.1 Βαζηθέο Έλλνηεο Μάξθεηηλγθ 

2.1.1 Τη είλαη Μάξθεηηλγθ 

Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο έρνπλ νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηνπο ηελ επίηεπμε πςειψλ θεξδψλ θαη 

θπζηθά ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη θαη ηε 

βησζηκφηεηά ηνπο. Ζ άλνδνο κηα επηρείξεζεο ζε κηα εγεηηθή ζέζε έγθεηηαη ζηε 

θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ησλ 

αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ. Οη θαηαλαισηέο δελ αγνξάδνπλ απιά αγαζά, αγνξάδνπλ 

ηθαλνπνίεζε, πνπ ζεκαίλεη πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνηνχλ θαη 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο (Σνκάξαο, 2009). 

Καηά θαηξνχο, πνιινί εηδηθνί έρνπλ δηαηππψζεη νξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

απνηππψλεηαη ε έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ. Αξρίδνληαο κε ηελ θιαζζηθή δηαηχπσζε ηεο 

American Marketing Association, κάξθεηηλγθ είλαη « ε δξαζηεξηόηεηα, ζην ζύλνιν 

ηωλ νξγαληζκώλ – επηρεηξήζεωλ θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ επηθνηλωλία, 

ηε δηαλνκή θαη ηελ αληαιιαγή πξνζθνξώλ, νη νπνίεο έρνπλ αμία γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλωλία γεληθά» (Α.Μ.Α., 2013). 

Ο J. Mc Carthy, έλαο απφ ηνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο ζεκειησηέο ηνπ κάξθεηηλγθ 

νξίδεη ην κάξθεηηλγθ σο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεξκελεχεη θαη 

εληνπίδεη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή, απνζαθελίδνληαο ηηο αγνξέο 

ζηφρνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνζδηνξίδεη, ππνινγίδεη θαη πξνυπνινγίδεη ηα κεγέζε 

θαη ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ ηα πξνζερή έηε, φπσο επίζεο θαη ηηο αγνξέο ηνπο, 

πξνβιέπνληαο έηζη θαη ηνπο ηχπνπο ησλ πξντφλησλ πνπ επηζπκνχλ αχηεο νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οξίδεη πνχ βξίζθνληαη νη θαηαλαισηέο θαη 

πψο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πξντφληα θαη δεκηνπξγεί αχηα πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζην πςειφηεξν επηζπκεηφ επίπεδν. Τπνινγίδεη ηελ ηηκή θαη ηνλ ηξφπν 

πξνψζεζεο ηνπο, εθηηκψληαο κε αθξίβεηα ηνλ αληαγσληζκφ. Σέινο, κέζσ αχηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαπηχζζνληαη, παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη ζρέδηα κάξθεηηλγθ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ¨κίγκαηα¨ κάξθεηηλγθ γηα θάζε κηα απφ ηηο αγνξέο ζηφρνπο 

(Σνκάξαο, 2009). 
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2.1.2 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πεδία κειέηεο ηεο 

επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ, ζπλδηάδνληαο ζηνηρεία απφ ηελ κηθξν-νηθνλνκηθή ζεσξία, 

ηελ θιηληθή ςπρνινγία, ηελ πεηξακαηηθή ςπρνινγία, ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, ηελ 

θνηλσληνινγία θαζψο επίζεο θαη ηελ θνηλσληθή/πνιηηηζηηθή αλζξσπνινγία. 

Βαζηθφηεξν αληηθέηκελν ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο ιήςεο ησλ αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

πγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή αλαθέξεηαη ζηε «δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλώζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζω ηεο νπνίαο νη άλζξωπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε δωή ηνπο 

μνδεύνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ηνπο» (Α.Μ.Α., 1995).  

Ζ θιαζζηθή ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ν 

θάζε θαηαλαισηήο επηρεηξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα, U, ιακβάλνληαο ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε. Σελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο κπνξεί λα 

ηελ απνθηήζεη ν θαηαλαισηήο απεπζείαο απφ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, xi, πνπ 

αγνξάζηεθαλ. Ζ ρξεζηκφηεηα απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ παξαθάησ ηχπνπ (Michael, 

Becker, 2008): 

 

Umax = u (ρ, ρ2, ..., n) 

 

2.1.3 Βαζηθό κνληέιν ζπκπεξηθνξάο θαηαλαιωηή 

Σν βαζηθφ κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή αθνξά έλα κνληέιν 

εξεζίζκαηνο – αληαπφθξηζεο (stimulus – response model). Ο θαηαλαισηήο, ζχκθσλα 

κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δέρεηαη δηάθνξα εξεζίζκαηα ηα νπνία ηνπ εγείξνπλ κηα 

αλάγθε, ηελ νπνία είηε αληηιακβάλεηαη είηε φρη, θαη ζηελ νπνία αληνπνθξίλεηαη κέζα 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003).  

Σν βαζηθφ κνληέιν εξεζίζκαηνο – αληαπφθξηζεο είλαη γλσζηφ επίζεο θαη σο «ζεσξία 

ησλ ππνδεξκηθψλ βεινλψλ» (hypodermic needle theory), σο «ζεσξία δψλεο 
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κεηάδνζεο» (transmission belt theory), ή σο «ζεσξία ησλ καγηθψλ κπνχιεη» (magic 

bullet theory) (Esser, Frank, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Esser θαη Frank (2008), νη βαζηθέο παξαδνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην κνληέιν εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο είλαη ηέζζεξηο. 

Πξψηνλ, νη άλζξσπνη ζε κηα καδηθή θνηλσλία, κε απνκνλσκέλεο δσέο, αζθνχλ 

πεξηνξηζκέλν θνηλσληθφ έιεγρν ν έλαο ζηνλ άιινλ κεηαμχ ηνπο, επεηδή έρνπλ 

δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε θαη δελ κνηξάδνληαη έλα εληαίν ζχλνιν θαλφλσλ, αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ. Έηζη ν θαζέλαο, ιακβάλεη θαη αληηδξά κε μερσξηζηφ ηξφπν ζηα 

εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη.  

Δπίζεο, σο δεχηεξε αξρή ζεσξείηαη φηη ηα αλζξψπηλα φληα  είλαη πξνηθηζκέλα απφ ηε 

θχζε ηνπο κε έλα εληαίν ζχλνιν ελζηίθησλ πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο 

ηνπο ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο.  

Ζ ηξίηε βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη ην 

γεγνλφο φηη νη ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο 

δεζκνχο αιιά θαζνδεγνχληαη απφ έκθπηα νκνηφκνξθα έλζηηθηα. 

Σέινο, ε θιεξνλνκηθή αλζξψπηλε θχζε απνηειεί πξνυπφζεζε θαη ζεκειηψζε αξρή, 

ψζηε ηα άηνκα λα ιακβάλνπλ θαη λα εξκελεχνπλ κελχκαηα, κε νκνηφκνξθν ηξφπν.  

ην κνληέιν εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο, ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα δηεηζδχνπλ ζηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα ηηο ζπλέπεηεο ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή πνπ είλαη άκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο, σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη θαη έλα 

ηζρπξφ κνληέιν. 

2.1.4 Παξάγνληεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηαλαιωηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Έλα απφ ηα βαζηθά ηεθκήξηα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 

είλαη φηη ηα άηνκα δελ αγνξάδνπλ πιένλ ηα αγαζά κφλν γηα ηηο βαζηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο αιιά θαη γηα ηελ ππνθεηκεληθή αληηιεπηή αμία πνπ ιακβάλνπλ απφ απηά. 

(Solomon, 2004) 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο απηνί είλαη νη Πξνζσπηθνί, νη 

Φπρνινγηθνί, νη Κνηλσληθνί (Armstrong, Brown, 2003), νη Πνιηηηζηηθνί σο κηα 
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αλεμάξηεηε θαηεγνξία (Kotler, 2001) θαη νη Οηθνλνκηθνί (Μπαιηάο, 

Παπαζηαζνπνχινπ, 2003) 

Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο είλαη κνλαδηθνί γηα θάζε άηνκν θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ειηθία ηνπ θαη ηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, ην θχιν ηνπ θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ 

ππφβαζξν. Παξάιιεια, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ νπνχ απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα ηηο επηινγέο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ην 

αίζζεκα ηεο απηφ-αληίιεςεο, απηφ-ζπλείδεζεο, δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ηνπο γχξσ ηνπ αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη θπζηθά εκπίπηεη 

θαη ζην θνκκάηη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Horská, 

Sparke 2007). 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε θνπιηνχξα θαη ε ππν-

θνπιηνχξα. Με ηνλ φξν θνπιηνχξα ελλνχκε ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ πνπ απνθηά ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη ελέξγεηεο θαη 

ν ηξφπνο ζθέςεο ελφο αηφκνπ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε κέγαιν βαζκφ ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ. Παξάιιεια, θαη ν ηξφπνο πνπ επηιέγεη θαη ηειηθά θαηαλαιψλεη 

δηάθνξα πξντφληα ή ππεξεζίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θνπιηνχξα πνπ 

ηνλ δηέπεη (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003).  

Με ηνλ φξν ππν-θνπιηνχξα ελλννχκε νπζηαζηηθά ηελ θνπιηνχξα πνπ απνηειείηαη 

απφ έλα ζχλνιν απφ ππν-θνπιηνχξεο. Οη πην δπλακηθέο είλαη ε γιψζζα, 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηε ιεθηηθή αιιά θαη ηε κε-ιεθηηθή, ε ζξεζθεία, ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη θπζηθά ε θπιή ηνπ αηφκνπ (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ είλαη ε θνηλσληθή ηάμε. Κάζε θνηλσλία ρσξίδεηαη ζε θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηα 

άηνκα επηκεξίδνληαη ζε απηέο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξίηεξηα. Δπίζεο, είλαη νη 

θνηλσληθνί ξφινη πνπ θαιέηηαη λα δηαδξακαηίζεη θάζε άηνκν ζηελ θνηλσλία, νη νπνίνη 

ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ηα πξντφληα πνπ επηιέγνπλ ηα άηνκα, αθνχ είλαη απηά πνπ 

αληαλαθινχλ θαη εληζρχνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Οη νκάδεο αλαθνξάο, 

επίζεο, ιεηηνπξγνχλ θαηαζηαιηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, αθνχ ην άηνκν 

πξνζαξκφδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκθσλα κε απηέο. Οκάδεο αλαθνξάο είλαη ε 

νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη ζπλάδειθνη θαη νπνηαδήπνηε κνξθή νκάδαο, επίζεκε ή φρη, 

κε ηελ νπνία ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη έρεη αιιειεπίδξαζε 

(Gajjar, 2013). 
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Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη νη 

δπζκελείο ή νη επλντθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε άηνκν, επηηξέπνληαο ηνπ 

λα πξνβεί θαη ζηηο αληίζηνηρεο αγνξέο. Δπνκέλσο, αθνξά ην εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ νξίδεη ηηο αγνξέο ηνπο αιιά θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντνλησλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

Σέινο, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα ζεκεία πνπ 

επεξεάδνπλ θαη ηειηθά σζνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα πηνζεηεί ηελ εθάζηνηε αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Οη πξναλαθεξζείζεο παξάγνληεο δηαρσξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ, ζηελ 

ππνθίλεζε θαη ηα θίλεηξα, ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα άηνκα αιιά θαη ζηε κάζεζε 

πνπ έρεη απνθηήζεη ν θαηαλαισηήο θαη θπζηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηειηθέο ηνπ 

απνθάζεηο (Horská, Sparke, 2007). 

Σα θίλεηξα επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. Κάζε άλζξσπνο 

έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο φπσο θπζηνινγηθέο αλάγθεο, βηνινγηθέο αλάγθεο, 

θνηλσληθέο αλάγθεο θιπ. Ζ θχζε ησλ αλαγθψλ είλαη νηη θάπνηεο απφ απηέο είλαη  

πεξηζζφηεξν επηηαθηηθέο, ελψ άιιεο ιηγφηεξν. Δπνκέλσο, κηα αλάγθε γίλεηαη θίλεηξν 

φηαλ είλαη απαξαίηεηε ε αλαδήηεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηεο (Gajjar, 2013). 

Ζ αληίιεςε είλαη ε επηινγή, ε νξγάλσζε θαη ε εξκελεία πιεξνθνξηψλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα παξάγεηαη κηα νπζηαζηηθή εκπεηξία απφ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη ην 

άηνκν. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ε επηιεθηηθή 

πξνζνρή, ε επηιεθηηθή αιινίσζε θαη ε επηιεθηηθή δηαηήξεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

επηιεθηηθήο πξνζνρήο νη πσιεηέο πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 

πειαηψλ, ελψ θαηά ηελ επηιεθηηθή αιινίσζε νη θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηα πηζηεχσ ηνπο. Σέινο, ζηελ επηιεθηηθή δηαηήξεζε νη πσιεηέο 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο (Gajjar, 2013). 

Οη δεμηφηεηεο θαη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπλδένληαη κε ηελ κάζεζε θαη 

πξνθαζνξίδνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Χο εθ ηνχηνπ, απηέο νη 

αιιαγέο πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαη λα εθηηκεζνχλ θαηάιιεια, φληαο 

ηθαλέο λα παξέρνπλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο επεξεάδνληαο ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο κπνξεί λα έξζεη απφ κηα απιή ζρέζε 
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δξάζεο – αληίδξαζεο ή απφ κηα ζεηξά νξζνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Horská, Sparke, 

2007). 

Παξάιιεια, ζα ήηαλ δφθηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη κηα 

πνιπ-αηζζεηήξηα δηαδηθαζία (Multi-Sensory Learning). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη 

βαζηδφκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αηζζήζεηο καο γηα λα επεμεξγάδνκαζηε 

πιεξνθνξίεο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπνπ 

απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Παξφιν πνπ κπνξεί λα 

είλαη πξνθαλέο, ε φξαζε είλαη κηα θξίζηκε αίζζεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε κάζεζε, 

φπσο επίζεο θαη ε αθνή καο (How to learn, 2012). Σέινο, ε φζθξεζε, είλαη ην 

κνλαδηθφ αηζζεηήξην ζχζηεκα ην νπνίν έρεη άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ζπλεηξκηθήο κάζεζεο θαη επηθέξεη ηε κεγαιχηεξε αλάθιεζε ζηε κλήκε (Κεραγία, 

2015). Ζ φζθξεζε, ινηπφλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε κλήκε, θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ιακβάλνπκε εξεζίζκαηα ελεξγνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ καο. Σν Orbitofrontal cortex γηα παξάδεηγκα ελεξγνπνηείηαη, 

φηαλ ζηνλ εγθέθαιν θσδηθνπνηείηαη ε αληακνηβή θαη ε επραξίζηεζε, ελψ o 

Ηππφθακπνο θαη ην Dorsolateral Prefrontal Cortex ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ζηνλ 

εγθέθαιν θσδηθνπνηνχληαη ζπλαηζζήκαηα θαη κλήκεο (Γξηρνχηεο, 2017). 

                           

 

           

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: εκείν ελεξγνπνίεζεο ζπλαηζζεκάησλ 

Πεγή: http://www.highiqpro.com/iq-prefrontal-hippocampus 
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2.1.5. Υπνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηαλαιωηώλ  

Όπσο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε κειέηε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο απαηηεί 

κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε γλψζε 

ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο επεμεξγάδνληαη 

θαη αληηδξνχλ ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη θαη αθνξνχλ ηε ρξήζε ή ηελ 

θαηαλάισζε δηαθφξσλ πξντφλησλ. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα βαζηθφηεξα πξφηππα 

ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ νξζνινγηθνχ θαηαλαισηή 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αθνινπζνχλ κηα ζεηξά πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ πιήξσο ή 

κεξηθψο ππνζπλείδεησλ θαηά ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ βαζηθή ππφζεζε 

ηνπ νξζνινγηθνχ θαηαλαισηή είλαη φηη επηιέγεη λα δαπαλά ην δηαζέζηκν εηζφδεκά 

ηνπ ζε αγαζά ή ππεξεζίεο ηα νπνία ηνπ πξνζθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ηθαλνπνηήζε – ρξεζηκφηεηα (Παπνπηζή, 2016).  

Ζ ρξεζηκφηεηα – ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ππνινγίδεηαη απφ κηα πιαζκαηηθή 

κνλάδα κέηξεζεο ε νπνία νλνκάδεηαη util θαη εηζήρζεη απφ ηνλ Α. Marshall. 

Οπζηαζηηθά, ε ζεσξία ηεο νξηαθήο ρξεζηκφηεηαο έρεη ζαλ βαζηθή ηδέα φηη φηαλ ε 

θαηαλάισζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο απμάλεηαη ππάξρεη έλα ζεκείν φπνπ ε 

επηπιένλ ρξεζηκφηεηα πνπ θεξδίδεηαη απφ θάζε επηπιένλ κνλάδα πνπ αγνξάδεηαη ζα 

κεησζεί. Απφ πιεπξάο ηεο κηθξννηθνλνκηθήο επηζηήκεο ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ κέηξν. Όζν ε ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηα απμάλεηαη, ε νξηαθή 

ρξεζηκφηεηα κεηψλεηαη θαη ζην ζεκείν φπνπ ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα κεγηζηνπνηείηαη, 

ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα κεδελίδεηαη (Παπνπηζή, 2016). ηελ παξαθάησ Δηθφλα 2, 

απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ε ζεσξία ηεο ζπλνιηθήο θαη νξηαθήο ρξεζηκφηεηαο. 
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Δηθόλα 2: Κακπύιε ζπλνιηθήο ρξεζηκόηεηαο – Κακπύιε νξηαθήο ρξεζηκόηεηαο 

Πεγή: (https://www.euretirio.com/xrisimotita/) 

 

Οη θαηαλαισηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αχην ην πξφηππν νλνκάδνληαη νξζνινγηθνί θαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο κεηαβνιέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο 

θαη ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ επηιέγνπλ (αξηδεηάθεο). 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ 

Ζ θιαζζηθή ζεσξία ηνπ Maslow αλαθέξεη φηη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο νη νπνίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα πξνο πξαγκαηνπνηήζε ζπγθεληξψλνληαη ζε πέληε (5) 

γεληθέο θαηεγνξίεο, θπζηνινγηθέο, αζθάιεηαο,  θνηλσληθέο, απηφ-εθηίκεζεο θαη απηφ-

πξαγκάησζεο. ηελ εηθφλα 3, απεηθνλίδεηαη ε ππξακίδα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή. 
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Δηθόλα 3: Ππξακίδα ηεξάξρεζεο αλαγθώλ θαηά Maslow 

Πεγή: (http://likesuccess.com/img4080322) 

 

Καηά ηνλ Maslow, ε ππξακίδα αλαγθψλ ηελ νπνία δηαηχπσζε απνηειεί ηε βάζε γηα 

πνιιέο ζεσξίεο. Πξνηεξαηφηεηα ησλ αηφκσλ είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο 

ηνπ αλάγθεο δειαδή αλάγθεο πείλαο, δίςαο θαη ζηέγαζεο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην 

επηηαθηηθέο. Όηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ απηέο ηηο αλάγθεο ηθαλνπνηεζνχλ 

θαη δελ απνηεινχλ πιένλ θίλεηξν πξνο δξάζε, ηφηε ην άηνκν ζπεχδεη λα ηθαλνπνηήζεη 

ηελ επφκελε θαηεγνξία αλαγθψλ δειαδή ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο. Οη αλάγθεο 

αζθάιεηαο είλαη νιέο απηέο νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή επηβίσζε, 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππξακίδα ηεο 

ηεξάξρεζεο θαη είλαη αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, φπσο ε αλάγθε γηα θηιία, ζπληξνθηθφηεηα, θ.ι.π. Οη 

αλάγθεο απηφ-εθηίκεζεο αθνινπζνχλ ζηε ζεηξά ηεο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ θαη ζε αχηεο εκπίπηνπλ αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηε θήκε, ην θχξνο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε. Σέινο, ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη αλάγθεο απηφ-

πξαγκάησζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή πιεξφηεηα, πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ (Μπαιηάο, 

Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

 

 

http://likesuccess.com/img4080322
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πκπεξηθνξά θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ θαηαλαισηή 

Ο θαηαλαισηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία θαιείηαη λα ιάβεη κηα αγνξαζηηθή 

απφθαζε αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 5 ζηαδίσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο κηαο 

αγνξαζηηθήο απφθαζεο αξρηθά ελεξγνπνηείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν πξφβιεκα απηφ ή αιιηψο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 

απηφ σο θίλεηξα (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

Σν δεχηεξν ζηάδην πνπ αθνινπζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο κηαο αγνξαζηηθήο 

απφθαζεο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ελαιιαθηηθέο κάξθεο (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). Φπζηθά, ε ελ ιφγσ 

αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη θαη απφ εμσηεξηθέο αιιά θαη απφ 

εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο (Παπνπηζή, 2016). Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο 

είλαη νη πξνζσπηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ην άηνκν, φπσο ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη θίινη, νη γλσζηνί θ.ι.π., είλαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ 

θάζε αηφκνπ πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ παιαηφηεξε ή ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε 

έλνο πξντφληνο θαη ηέινο, πνιχ δπλακηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο είλαη νη εκπνξηθέο 

πεγέο, φπνπ ζε απηέο εκπίπηνπλ νη δηαθεκίζεηο, ε ζπζθεπαζία έλνο πξντφληνο, νη 

βηηξίλεο, νη πσιήηεο, θ.ι.π. Σα ιηγφηεξα γλσζηά πξντφληα σζνχλ ηνλ θαηαλαισηή 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπιιέμεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηά, κε ηειηθφ ζθνπφ 

λα κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ληψζεη πξνο απηά ιφγσ έιιεηςεο ηεο εμνηθείσζεο 

(Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

Σν ζηάδην πνπ αθνινχζεη είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ ελαιιαθηηθψλ καξθψλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θαζηέξσζε αμηνινγηθψλ 

θξηηεξίσλ (choice criteria) θαη νπζηαζηηθά αθνξνχλ φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξντφλησλ, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη θαηαλαισηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβνχλ 

ζηε ζχγθξηζε ησλ εκπνξηθψλ αληαγσληζηηθψλ ζεκάησλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηαθέξνπλ απφ πξντφλ ζε πξντφλ (Παπνπηζή, 2016). 

Σα πξψηα 3 ζηάδηα πνπ αλαθέξζεθαλ αθνξνχλ ηα ζηάδηα πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ ηελ 

αγνξά. Σν ζηάδην ηεο αγνξάο είλαη ε αγνξαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηελ επηινγή 

θαη ηειηθά ηελ αγνξά κηαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο. Φπζηθά, ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 

πεξηθιχεη θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέξνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αγνξά θαη κε πνην ηξφπν έγηλε απηή (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 
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Σέινο, ππάξρεη θαη ην ζηάδην ηεο κεηα-αγνξαζηηθήο αμηνιφγεζεο, φπνπ ην άηνκν 

αμηνινγεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ην πξντφλ πνπ επέιεμε αλάινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

έιαβε (Παπνπηζή, 2016). 

 

 

  

 

ρήκα 1: ηάδηα ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο 

Πεγή: (Παπνπηζή 2016) 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απφ ηνλ θαηαλαισηή.  

 Ζ εθηεηακέλε ιήςε απνθάζεσλ (Extensive Decision Marketing). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ιήςεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο επηιέγεηαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο φηαλ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα έλα πξντφλ, ην νπνίν 

δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, επνκέλσο ππάξρεη θαη έιιεηςε πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ν πηζαλφο θίλδπλνο απφ ηελ θαηαλάισζε ή 

ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο είλαη πςειφο (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

 Ζ πεξηνξηζκέλε ιήςε απνθάζεσλ (Limited Decision Making). Ο ελ ιφγσ 

ηχπνο ιήςεο κηαο αγνξαζηηθήο απφθαζεο απεπζχλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο, νη 

νπνίνη δελ θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ καξθψλ, 

θαηά ηελ αγνξά ελφο πξντφηλνο. Ζ αληίδξαζε απηή θπζηθά πξνυπνζέηεη 

ζρεηηθή πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ην εθάζηνηε πξντφλ (Μπαιηάο, 

Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

 Ζ απηφκαηε ιήςε απνθάζεσλ (Routinized Decision Making). Οπζηαζηηθά 

είλαη ε ιήςε αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ απφ ζπλήζεηα, φπνπ ν θαηαλαισηήο 

δελ έρεη θάπνην θίλεηξν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ψζηε λα απνθηήζεη 

έλα πξντφλ. Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ν ιηγφηεξνο ρξφλνο 

γηα ηελ επηινγή κηαο κάξθαο, αθνχ ε αγνξά πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελε 

Αλαγώξηζε 

Πξνβιήκαηνο 

Αλαδήηεζε 

Πιεξνθνξηώλ 
Αμηνιόγεζε 

Αγνξαζηηθή 

Απόθαζε 

Μεηα-

αγνξαζηηθή 

Αμηνιόγεζε 
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εκπεηξία, ε νπνία αλαθαιείηαη ζηε κλήκε ηνπ θαηαλαισηή (Μπαιηάο, 

Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

Τπφδεηγκα Δξέζηζκα – Οξγαληζκφο – Αληίδξαζε  

Ο θαηαλαισηήο θηλείηαη θαη κε γλψκνλα ην βαζηθφ κνληέιν ζπκπεξηθνξάο 

εξεζίζκαηνο – αληαπφθξηζεο (stimulus – organism – response), ρήκα 2. χκθσλα κε 

ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν θαηαλαισηήο δέρεηαη κηα ζεηξά απφ εξεζίζκαηα, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχλ κηα ηνπ αλάγθε θαη άιισηε είλαη αληηιεπηά θαη άιισηε φρη. Έπεηηα, 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ λέα αλάγθε κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία 

θαη κέζα απφ ηελ νπνία εθκαηεχνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην βαζκφ πηζηφηεηαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: Μόληειν εξεζίζκαηνο – Αληαπόθξηζεο θαηαλαισηή 

Πεγή: (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνύινπ, 2003) 

 

Σα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ν εγθέθαινο ρσξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη 

αλαιχνληαη παξαθάησ.  

 Έκθπην Δξεζίζκα (Unconditioned Stimulus) 

Σα έκθπηα εξεζίζκαηα κε ηξφπν θπζηθφ θαη απηφκαην ελεξγνπνηνχλ κηα 

αληίδξαζε – αληαπφθξηζε. 

 Έκθπηε Αληαπφθξηζε (Unconditioned Response) 

Δίλαη κηα θπζηθή, ζπλήζσο ακεηάβιεηε αληαπφθξηζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 

έλα εξέζηζκα, ππφ ηελ έιιεηςε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο γλψζεο. 

Μείγκα 

Marketing 

Δπηρείξεζεο 

Δπηδξάζεηο από 

ην Πεξηβάιινλ 

Γηαδηθαζία 

Λήςεο 

Απνθάζεσλ 

Δπηινγή 

Πξντόληνο 

Δπηινγή 

Μάξθαο 

Δπηινγή 

Καηαζηήκαηνο 

Βαζκόο 

Πηζηόηεηαο 

Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 
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 Παβισθηθφ Δξέζηζκα (Conditioned Stimulus) 

Απνηειεί έλα πξνεγνχκελν αιιά νπδέηεξν εξέζηζκα, φπνπ κεηά απφ 

επαλεηιεκκέλε ζπζρέηηζε κε έλα έκθπην εξέζηζκα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αληαπφθξηζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ίδην ην έκθπην εξέζηζκα. 

 Παβισθηθή Αληίδξαζε (Conditioned Response) 

Δίλαη κηα λέα ή ηξνπνπνηεκέλε αληαπφθξηζε πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα 

εξέζηζκα κεηά απφ πξνεηνηκαζία (Nitin Shah, 2017). 

        

2.2 Πνιπαηζζεηηθό θαη Οζθξεηηθό Μάξθεηηλγθ 

2.2.1 Τη είλαη Πνιπαηζζεηηθό θαη ηη Οζθξεηηθό Μάξθεηηλγθ 

Οη παγθφζκηεο ζπλζήθεο αγνξάο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε γηα θάζε επηρείξεζε ηελ 

πξνζπάζεηα λα δηεηζδχζεη ζηα πιήζε, λα ηζρπξνπνηήζεη ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα θαη λα 

πξνζεγγίζεη θαηάιιεια ηνπο πειάηεο ηεο. Με ηηο αγνξέο λα έρνπλ ζε αθζνλία φια ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, νη παξαδνζηαθέο κνξθέο κάξθεηηλγθ δελ θαίλνληαη λα 

είλαη ηφζν άκεζεο θαη δελ αξθνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη δσζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ. Γηα ρξφληα, είρε δσζεί κεγάιε 

πξνζνρή κφλν ζηελ φξαζε θπξηαξρψληαο, ζηηο πξαθηηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ, ελψ θαη νη 

ππφινηπεο αηζζήζεηο, νζκή, ήρνο, αθή θαη γεχζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

ηειηθή αγνξαζηηθή απνθάζε ελφο πειάηε (Pawaskara, Goel, 2014). 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ θηάλεη ζηνπο πειάηεο κε 

έλαλ πην πξνζσπηθφ θαη επράξηζην ηξφπν ηνπνζεηψληαο ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ζην 

θέληξν ηνπ κάξθεηηλγθ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ (Pawaskara, 

Goel, 2014). 

Μέζσ ηνπ νζθξεηηθνχ κάξθεηηλγθ ινηπφλ, ε κπξσδία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ην ρξήζηκν εξγαιείν ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνδσίαο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, 

απέλαληη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. Οη κπξσδηέο εληζρχνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ην δέζηκν κε θάπνηα πξντφληα, απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν κέζνο 

άλζξσπνο είλαη 100 θνξέο πην πηζαλφ λα ζπκεζεί κηα κπξσδηά ζε ζρέζε κε θάηη πνπ 

έρεη δεη, αθνχζεη ή αγγίμεη (Lindstrom and Kotler, 2005). Δπηπιένλ, ε φζθξεζε 

ζρεηίδεηαη  κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ο νζθξεηηθφο βνιβφο ζπλδέεηαη 
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άκεζα κε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα (limbic system) ζηνλ εγθέθαιν, ην νπνίν είλαη ην 

ζχζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο. πγθεθξηκέλα, 

ην 75% ησλ ζπλαηζζεκάησλ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κπξσδηέο, νη νπνίεο φπσο έρεη 

απνδεηρζεί απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν θαηαλαισηήο ζπαηαιά ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπ (Bradford, 

Desrochers, 2010).  

 

Δηθόλα 4: Πεδία νζθξεηηθνύ κάξθεηηλγθ 

Πεγή: (Bradford θαη Desrochers 2010) 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ product scent απφ ηα 

πεδία ηνπ νζθξεηηθνχ κάξθεηηλγθ, φπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νζθξεηηθφ 

εξέζηζκα βξίζθεηαη κέζα ζην πξντφλ. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηήζνπκε θαηά πφζν 

ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο δχν πιεζπζκψλ. Ο έλαο εθ 

ησλ δχν πιεζπζκψλ ηνπ δείγκαηνο ζα δειψλεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ ρσξίο λα 

κπξίδεη ην πξντφλ, ην πξντφλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη έλαο θαθέο. Ο άιινο 

πιεζπζκφο ζα δειψλεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ ελψ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

νζθξεηηθφ εξέζηζκα, έλαλ θαθέ κε κπξσδία απφ εζπεξηδνεηδή. Δπνκέλσο, ε κειέηε 

καο εκπηπηεί ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπ product scent, ζέισληαο λα ειέγμνπκε ηελ 

επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή.  
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2.2.2 Παιαηόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ην άξωκα ελόο πξνϊόληνο ζηνπο θαηαλαιωηέο 

Έλα απφ ηα πην θνηλά επξήκαηα πνπ έρνπλ απνδεηρζεί ζρεηηθά κε ην νζθξεηηθφ 

κάξθεηηλγθ είλαη φηη νη επράξηζηεο κπξσδηέο πξνθαινχλ θαη ηελ επράξηζηε δηάζεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, κπξσδίεο φπσο ιεβάληα θαη κνζρνθάξπδν νδεγνχλ 

ζε κηα ραιαξή δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ κπξσδηέο φπσο απηή ηνπ γηαζεκί ή ηεο 

κέληαο είλαη ηθαλέο λα δηεγείξνπλ  θαη ελεξγνπνηνχλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηε δηάζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ (Ellen, Bone, 1998). 

ηελ παξαθάησ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Krishna, Lwin θαη Morrin 

(2009), δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ κλήκε ελφο αηφκνπ ε 

κπξσδηά ελφο πξντφληνο (product scent). Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 144 

άηνκα θαη κέζσ απηψλ ζπγθξίζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αξψκαηνο ελφο 

πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη ηνπ αξψκαηνο ελφο πξντφληνο ζηελ κλήκε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Σν πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ καληειάθηα πξνζψπνπ θαη ηα 

αξψκαηα ήηαλ ηξηαληάθπιιν, γηαζεκί, θξάνπια θαη έλα άξσκα απφ αλζφ 

πνξηνθαιηνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζην ρψξν θαη άιια δχν πξντφληα ηα νπνία 

δελ ήηαλ αξσκαηηζκέλα θαη ήηαλ κνιχβηα θαη ελπδαηηθή θξέκα. Σα άηνκα 

ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζε απηνχο πνπ εμεηάζζεθαλ ζε έλα πεξηβάιινληα 

ρψξν κε έλα απφ ηα παξαπάλσ αξψκαηα θαη καληειάθηα  ρσξίο άξσκα, ζε απηνχο 

πνπ ήηαλ ζε έλα αξσκαηηζκέλν πεξηβάιινληα ρψξν θαη αξσκαηηζκέλα καληειάθηα, 

ζε απηνχο πνπ είραλ αξσκαηηζκέλα καληειάθηα θαη πεξηβάιινληα ρψξν κε νπδέηεξε 

κπξσδηά θαη απηνχο πνπ είραλ νπδέηεξε κπξσδηά θαη γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη 

γηα ηα καληειάθηα. Σα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θιίζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ ειεχζεξα ηη 

ζπκφληνπζαλ απφ ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα, αιιά κεηα απφ δχν εβδνκάδεο ψζηε λα 

εμεηαζζεί ε επίδξαζε ζηελ καθξνρξφληα κλήκε. Απφ απηή ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη 

ηα άηνκα είραλ απνηππψζεη ζηελ κλήζε ηνπο ηα πξντφληα ηα νπνία ήηαλ 

αξσκαηηζκέλα θαη αλαθαινχζαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε απηά. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα απέδεημε φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

καθξνρξφληαο κλήκεο ελφο θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο φηαλ απηφ είλαη αξσκαηηζκέλν, ζε ζρέζε κε ην ίδην 

πξντφλ φηαλ δελ είλαη αξσηηζκέλν αιιά βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινληα 

αξσκαηηζκέλν ρψξν (Krishna, Lwin, Morrin 2009).  
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2.3 Πξνζπκία πιεξωκήο ηωλ θαηαλαιωηώλ 

2.3.1Τη είλαη πξνζπκία πιεξωκήο 

Ζ πξνζπκία πιεξσκήο, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

εξγαζία ζε έλα δείγκα θαηαλαισηψλ, νξίδεηαη σο ην κέγηζην πνζφ φπνπ έλα άηνκν 

είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη κε ζθνπφ λα απνθηήζεη έλα πξντφλ ή ππεξεζία θαη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία πνπ έρεη ην πξντφλ γηα ην θάζε άηνκν κεκνλνκέλα 

(Horowitz, Connell, 2000). 

2.3.2 Μέζνδνη εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξωκήο 

 Οη βαζηθφηεξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθκαηεχνπκε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν. Ο πξψηνο είλαη κέζσ ησλ δεινχκελσλ πξνηηκήζεσλ 

(stated preference method), ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη πην άκεζνο θαη ν δεχηεξνο κέζσ 

ησλ απνθαιππηφκελσλ πξνηηκήζεσλ (revealed preference method), πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη θαη ν πην έκκεζνο (Adamowicz, Louviere, William). 

Οζφλ αθνξά ηνλ ηξφπν ησλ δεινχκελσλ πξνηηκήζεσλ, πνπ είλαη θαη ε κέζνδνο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκαίεπζε πξνζπκίαο πιεξσκήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο ε ζπλέλσζε δεδνκέλσλ (conjoint 

analysis), ε δεινχκελε απνηίκεζε (CV) θαη ηα πεηξάκαηα επηινγήο (choice 

experiments).  

πγθεθξηκέλα, ε δεινχκελε απνηίκεζε CV ζεσξείηαη ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο γηα 

ηε κέηξεζε κεηαβιεηψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ θαη κέζσ απηνχ 

δειψλνληαη νη πξνηηκήζεηο αθφκα θαη φηαλ ε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο 

έξεπλαο ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή πνιιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Adamowicz, Louviere, 

William). ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, νη πξνηηκήζεηο πνπ δειψλνπλ νη εξσηψκελνη 

βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ππνζεηηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επέιηθηε κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή 

πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ θαη εηδηθφηεξα γηα κε εκπνξεχζηκα 

πξντφληα, ηα νπνία δελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη έρνπλ ππνζεηηθή ππφζηαζε. Χο 

εθ ηνχηνπ, δειψλεηαη ε απνηίκεζε ελφο ππνζεηηθνχ ή ππαξθηνχ αγαζνχ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε χπαξμε θαη κηαο πξαγκαηηθήο αγνξαπσιεζίαο. Απηφ είλαη ην βαζηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 
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ε απηφ ην ππνζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ παξάιιεια φκσο έγθεηηαη 

θαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα ππνζεηηθά πξντφληα 

σζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα δίλνπλ ππνζεηηθέο απαληήζεηο, αθνχ ππάξρεη έιιεηςε 

θηλήηξνπ γηα ηα άηνκα λα απαληνχλ ξεαιηζηηθά. Απηή φκσο ε ππνζεηηθή κεξνιεςία 

(hypothetical bias), παχεη λα ραξαθηεξίδεη απηή ηε κέζνδν φηαλ νη θαηαλαισηέο 

πηζηεχνπλ φηη ε έξεπλα ζα επεξεάζεη θάπνηα πνιηηηθή (consequentiality) (ηαρηηάξεο, 

2013). 

Παξφια απηά, απνηειέζκαηα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο 

ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ζηηο ηηκέο πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ, 

βξηζθφκελνη ζε έλα ππνζεηηθφ θαη φρη πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ σο θαη ηξεηο θνξέο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο δελ δεζκεχνληαη 

πξαγκαηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή ζπζία, επνκέλσο απηφ νδεγεί ζηελ ππνζεηηθή 

κεξνιεςία (hypothetical bias). Καηά ζπλέπεηα, νη θαηαλαισηέο δειψλνπλ φηη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξάπαλσ ρξήκαηα γηα θάπνην πξντφλ ζε κηα ππνζεηηθή 

αγνξαπσιεζία, ζε ζρέζε κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα έδηλαλ πξαγκαηηθά ζε κηα ππαξθηή 

αγνξαπσιεζία κε θάπνηα νηθνλνκηθή ζπζία απφ πιεπξάο ηνπο. Χζηφζν, ε ππνζεηηθή 

κεξνιεςία κπνξεί λα κεηξηαζηεί ζε έλα βαζκφ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ 

«επεμεγεκαηηθνχ δηαιφγνπ» (cheap talk). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ππελζπκίδεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ζε ππνζεηηθέο 

εξσηήζεηο πνπ δελ απαηηείηαη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία, δειαδή θάπνην 

ρξεκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη έρεη θαλεί λα έρεη απνηέιεζκα φζνλ 

αθνξά ηελ κείσζε ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο (ηαρηηάξεο, 2013). 

Σν απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιήο ζηηο δεινχκελεο ππνζεηηθέο ηηκέο απνηειεί πεδίν 

ζπλερνχο δηεξεχλεζεο θαη έηζη πξφζθαηα αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο ηεο έκκεζεο 

απνηίκεζεο (Inferred Valuation), ζηελ πξνζπάζεηα κεηξίαζεο ηεο ππνζεηηθήο 

κεξνιεςίαο απφ ηνπο Lusk θαη Norwood. ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν νη θαηαλαισηέο 

εξσηψληαη πφζν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη έλαο κέζνο θαηαλαισηήο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνζεηηθφ ή ππαξθηφ πξντφλ θαη φρη νη ίδηνη. Μέζσ απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο παξάιιεια ππνρσξεί θαη ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο αξεζηφηεηαο 

ησλ θαηαλαισηψλ, δειαδή ε ηάζε λα δίλνληαη ππεξβνιηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 

ηνπο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εξεπλεηή θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηζπκίεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. 
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Δπνκέλσο, κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο CV νη εξσηψκελνη απαληνχλ ζε κηα ζεηξά πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο ίδηνπο. χκθσλα θαη πάιη κε ηνπο Lusk θαη Norwood κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο IV o εξσηψκελνο θαηαλαισηήο εθηηκά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο θαη 

απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα γηα έλαλ ππνηηζέκελν 

θαηαλαισηή. Σέινο, κέζσ ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ κεηξηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

νηθεηφηεηαο (familiarity) ησλ θαηαλαισηψλ κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα αιιά θαη ν 

βαζκφο ηεο ζχλδεζεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ κε απηά. Οη απαληήζεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα απηά ηα αγαζά ηείλνπλ θαη πάιη λα είλαη ππεξβνιηθέο 

φηαλ ηνπο είλαη πνιχ νηθεία θαη έρνπλ θαλνληζηηθή δηάζηαζε (normative). Ο βαζκφο 

ζχλδεζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα πξντφληα είλαη νπζηαζηηθά ε θεξφκελε αμία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνηηζέκελε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην 

ελ ιφγσ πξντφλ. Δπίζεο, ε θαλνληζηηθή δηάζηαζε ππνδειψλεη ηα θαλνληζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, δειαδή ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία νη θαηαλαισηέο 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αγνξά ηνπο. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο εθκαίεπζεο, απηψλ ησλ απνθαιππηφκελσλ πξνηηκήζεσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κνληέια φπσο ην θφζηνο ηαμηδηνχ, πεξηιακβάλνληαο 

πξαγκαηηθέο επηινγέο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θαηαλαισηέο (Adamowicz, 

Louviere, William). 

Ζ κέζνδνο ησλ απνθαιππηφκελσλ πξνηηκήζεσλ έρεη απνθχγεη ηελ αξλεηηθή θξηηηθή 

φηη βαζίδεηαη ζηελ ππνζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Παξφια απηά, δηαηεξείηαη κηα ακθηβνιία 

γηα ηε δφκε ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ δειψζεθαλ, θαη θαηά πφζν απηέο νη πξνηηκήζεηο 

δνθηκάζηεθαλ ή φρη. Δπίζεο, θαίξην κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

θξίλεηαη ε παιαίσζε ησλ ηδηνηήησλ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε παιαίσζε ησλ 

ηδηνηήησλ απνθιείεη ηελ απνκφλσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή 

(Adamowicz, Louviere, William). 

2.3.3. Παιαηόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία 

πιεξωκήο ηωλ θαηαλαιωηώλ ππό ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο όζθξεζεο 

Οη Chebat θαη Michon πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε δχν κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο ζε 

έλα πξαγκαηηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ζην Montreal θαηά ηελ έθζεζε ηνπ 

δείγκαηνο ηνπο ζε έλα άξσκα εζπεξηδνεηδψλ, κέρξη ηφηε ηα πεηξάκαηα δελ 

δηεμαγφληαλ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Βέβαηα, ην γεγνλφο νηί ην πείξακα 



27 
 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθφ ρψξν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ακθηζβεηήζεηο φζσλ 

αθνξά ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, 

αθνχ δελ απνκνλψζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαλ. Σα κνληέια ήηαλ ην 

ππφδεηγκα πεξηβαιινληηθήο ςπρνινγίαο S.O.R. θαηά ηνπο Mehrabian θαη Russel 

(1974) θαη Donovan θαη Rossiter (1982) αιιά θαη ην ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ηε 

γλσζηηθή ζεσξία ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηνλ Lazarus (1991). Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν πιεζπζκνχο. Σν πείξακα δηεμήρζεζε θαηά ηε 

δίαξθεηα δχν εβδνκάδσλ, νη νπνίεο είλαη εβδνκάδεο εθπηψζεσλ θαη ζεσξείηαη φηη 

πεξλάεη κεγάινο αξηζκφο αγνξαζηψλ, παξάιιεια κε ην ρξνληθφ ηεο έξεπλαο 

ζηακάηεζε θάζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζην εκπνξηθφ θέληξν. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξψην κνληέιν, ην νπνίν ζεσξείηαη ηθάλφ λα 

επεξεάζεη ηελ αληίιεςε κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δελ θάλεθε λα ππάξρεη έληνλε 

επίδξαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αξψκαηνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ. Δπίζεο, 

ζην ίδην κνληέιν ην απνηέιεζκα ηεο επραξίζηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θάλεθε λα είλαη νξηαθά ζεκαληηθφ θαη λα κελ ππάξρεη άκεζε επίδξαζε 

πνπ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. 

Αληίζεηα, ην κνληέιν πνπ πξεζβεχεη πσο ε αληίιεςε είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, απέδσζε θαιχηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Ζ επίδξαζε ηνπ 

αξψκαηνο ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ κεγαιχηεξε, κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επθνξίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Παξάιιεια, νη 

θαηαλαισηέο αμηνιφγεζαλ θαιχηεξα ηνλ ρψξν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επίζεο ε αξσκαηηθή επίδξαζε ζπλέβαιε ζην λα απμεζνχλ νη δαπάλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, γεγνλφο φπσο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ιφγσ ηεο πςειφηεξεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ (Chebat, Michon, 2003). 

Δπίζεο, ζε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015 ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ απφ ηελ Κεραγία, εμεηάζζεθε ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ αηφκσλ γηα δχν 

πξντφληα (κηα ζνθνιάηα θαη κηα θνχπα) θαη ε ζηάζε ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηνλ 

θίλδπλν ππφ ηελ επίδξαζε νζθξεηηθψλ παξαγφλησλ, ζπγθεθξηκέλα ππφ ηελ επίδξαζε 

ελφο αξψκαηνο εζπεξηδνεηδψλ.  

Σν πείξακα δηεμήρζε ζε κηα αίζνπζα κε απφιπηα ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο 

ζπλζήθεο κε δείγκα 160 αηφκσλ, γεγφλνο πνπ απμάλεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο. Δπίζεο, ζηα 
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άηνκα δφζεθαλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πείξακα κε ζθνπφ λα 

απνθεπρζεί θάπνηα ππνζεηηθή κεξνιεςία θαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο, απνθεχγνληαο κε ξεαιηζηηθέο απαληήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ αηφκσλ ήηαλ φηη φηαλ ηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ππν ηελ επίδξαζε ηνπ αξψκαηνο ζην ρψξν ζε ζρέζε κε 

απηφπο πνπ βξίζθνληαλ ζε ρψξν κε νπδέηεξε νζκή θαη γηα ηα δχν πξντφληα ε 

πξνζπκία πιεξσκήο ήηαλ κεγαιχηεξε. Δπίζεο, ε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ρψξνπ 

θαη ηεο αηκφζθαηξαο δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο  ήηαλ πςειφηεξε ζην δείγκα ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ ππν ηελ επίδξαζε ηνπ νζθξεηηθνχ παξάγνληα (Κεραγία, 

2015). 

Σέινο, ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Michon, Chebat θαη Turley ην 

2003, απνδείρζεθε φηη ε επίδξαζε ηνπ αξψκαηνο δελ έρεη πάληα ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά αιιά 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα έιαβε ρψξα ζε έλα 

εκπνξηθφ θέληξν, φπνπ ν ρψξνο αξσκαηίζηεθε είηε κε άξσκα ιεβάληαο είηε 

εζπεξηδνεηδψλ πνπ επηιέρζεθαλ ζαλ αξψκαηα βαζηδφκελα ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ε έξεπλα δηήξθεζεη 

ζπλνιηθά 3 κήλεο. Σν ζπλνιηθφ δείγκα πνπ πήξε κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 279 αηφκα 

θαη νπζηαζηηθά εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηνπ αξψκαηνο ζηελ αληίιεςε ησλ αηφκσλ 

αλάινγα κε ηελ ιηαληθή ππθλφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ, αλ ήηαλ κεζζαία, ρακειή 

ή κεγάιε.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φηαλ ε ππθλφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ήηαλ πνιχ 

πςειή ην άξσκα επηδξνχζε αξλεηηθά ζηελ αληίιεςε ησλ αηφκσλ. Δπίζεο, φηαλ ε 

ππθλφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ήηαλ πνιχ ρακειή ηφηε απηφ είρε θαη πάιη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ αμηνινγνχζαλ ηα πξντφληα. Αληίζεηα,  φηαλ ην άξσκα δηνρεηεχνληαλ ζε 

ρψξν κεζζαίαο ιηαληθήο ππθλφηεηαο, ηφηε κφλν εηρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ην άξσκα 

ησλ εζπεξηδνεηδψλ ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνινγνχζαλ ηα πξντφληα (Michon, Chebat, Turley, 2003). 
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2.4 Η θαηαλάιωζε ηνπ θαθέ  

2.4.1 Οη πνηθηιίεο θαθέ 

Γχν είδε θφθθσλ θαθέ έρνπλ θεξδίζεη ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, ε 

πνηθηιία Arabica θαη ε πνηθηιία Robusta. Οη θφθθνη θαθέ ηεο Arabica αμηνινγνχληαη 

θαιχηεξα  απφ ην εκπφξην, κηαο θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ κηα πην ιεπηφηεξε γεχζε απφ 

ηελ πνηθηιία Robusta (Briandet, Kemsley, Wilson, 1994).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνηθηιία Arabica, ζεσξείηαη ε παιαηφηεξε απφ ηηο δχν πνηθηιίεο 

θαη θαηέρεη ην 78% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Απφ ηελ άιιε, ε πνηθηιία Robusta, ηεο 

νπνίαο νη θφθθνη εθηηκάηαη φηη έρνπλ ζρεδφλ ηελ δηπιάζηα θαθετλε απφ απηνχο ηεο 

Arabica, θαηέρεη ην ππφινηπν 22% ηεο αγνξάο (Μακνχδε, Κνξφβεζεο, 2014). 

Απφ ηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο πνπ ππάξρνπλ, ππάξρεη θαη ε πνηθηιία «Kopi Luwak» πνπ 

εθηηκάηαη σο ε πην αθξηβή πνηθηιία θαθέ πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν. Ζ πξνέιεπζε ηεο 

είλαη απφ ηελ Ηλδνλεζία θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη θφθθνη 

θαθέ απφ ηνπο νπνίνπο παξαζθεπάδεηαη, πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαγσζεί απφ έλα είδνο 

αηινπξνεηδνχο πνπ δεη ζηελ πεξηνρή ηεο Ηλδνλεζίαο θαη νλνκάδεηαη palm civet 

(Εηψγνπ, 2014). 

Αλαθνξηθά, κε ηηο πνηθηιίεο ηνπ θαθέ ε «Coffea charrieriana», είλαη ε κνλαδηθή 

γλσζηή πνηθηιία ληεθαθετλέ θαθέ θαη βξίζθεηαη ζην Κακεξνχλ (Εηψγνπ, 2014) 

2.4.2 Η Παγθόζκηα αγνξά θαθέ 

Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία ηνπ θαθέ θαιχπηεη ζέζεηο εξγαζίαο γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 

εθαηνκκχξηα άηνκα αλά ηνλ θφζκν. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 65 ρψξεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαθέ θαη φιεο ηνπνζεηνχληαη γεσγξαθηθά ζηνλ 

ηζεκεξηλφ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξνπηθφ θιίκα (Εηψγνπ, 2014). 

Σν 40% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ηνπ θαθέ πξνέξρεηαη απφ ηε Βξαδηιία. Πξηλ 

θάπνηα ρξφληα, είραλ ηφζν κεγάιε παξαγσγή ζαλ ρψξα πνπ πξνζπάζεζαλ λα  ςάμνπλ 

ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ θαθέ. Γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αθνπ ν θαθέο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή πιαζηηθψλ. Ο θαθέο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε 

ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ησλ πξντφλησλ εκπνξίνπ, ελψ ζηελ πξψηε ζέζε 

βξίζθεηαη ην πεηξέιαην. Έρεη ππνινγηζηεί φηη θάζε κέξα θαηαλαιψλνληαη 1.6 
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δηζεθαηνκκχξηα θιηηδάληα θαθέ, ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε θαθέ εηεζίσο είλαη ε Φηλιαλδία. Ζ θαηαλάισζε αλα θάηνηθν ηεο ρψξαο 

απηήο αληηζηνηρεί ζε 12 θηιά εηεζίσο (Εηψγνπ, 2014). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ηνπ θαθέ είλαη έλα αγαζφ πνπ ζην εκπφξην επηδέρεηαη 

ηεξάζηηεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ. Φπζηθά, ε ηηκή ηνπ δελ δηακνξθψλεηαη κφλν 

απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ηξέρνπζα αγνξά. 

Τπάξρνπλ πνιιφη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ, 

φπσο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην θαη 

πξνθαλψο νη κεγάιεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

παξάγνπλ ηνλ θαθέ θαη απηψλ πνπ ηνλ θαηαλαιψλνπλ κηαο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά 

λνκίζκαηα (Βέξγνο, 2016). 

Αλαθνξηθά, κε ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο αγνξάο ηνπ θαθέ, ηα νπνία είλαη κηα 

ηππνπνηεκέλε κνξθή πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ, νπνπ ε αληαιιαγή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο ρξεκαηηζηεξηαθφ θέληξν 

ζπλαιιαγήο (Γξηρνχηεο, 2017), έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Οη ηηκέο ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο αγνξάο Ηαλνπαξίνπ 2017 γηα ηελ πνηθηιία 

Robusta απμήζεθαλ απφ 1.467 δνιάξηα, φπνπ ήηαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, ζε 

2.175 δνιάξηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016, ηηκέο πνπ έρνπλ πάξεη πςειέο απμήζεηο. Ζ 

πνηθηιία Arabica ζρεηηθά κεηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο αγνξάο απν 112 δνιάξηα αλά 

ζπκβφιαην πνπ ήηαλ ηνλ Φεβξνπάξην 2016, έθηαζε ζηα 163 δνιάξηα ην Ννέκβξην 

ηνπ 2016. Δλ νιίγνηο, νη ηηκέο ηνπ θαθέ έρνπλ αξρίζεη λα απμάλνληαη ηαρχξπζκα. ηα 

δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξακε είρακε 50% αχμεζε ηηκήο ηεο πνηθηιίαο Robusta θαη 40% 

ηεο πνηθηιίαο Arabica (Βέξγνο, 2016). 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην Economist Intelligence Unit, ε 

παγθφζκηα θαηαλάισζε θαθέ ζα απμεζεί θαηά 1,4% ζηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2016 – 

επηεκβξίνπ 2017, ζε ζρέζε κε 1,3% αχμεζε πνπ είρε πάξεη ην 2015 θαη 1,8% ην 

2014. Μεηά ην ηέινο ηνπ 2017 πξνβιέπεηαη αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο 

θαθέ θαηά 2,1%, αθνχ αλακέλεηαη αλάθακςε ηεο κεζζαίαο αζηηθήο ηάμεο ρσξψλ 

φπσο ε Βξαδηιία.  

Παξφια απηά, ε δήηεζε ηνπ θαθέ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά πξφθεηηαη λα κεησζεί, αθνχ 

ππάξρνπλ επηπηψζεηο απφ ην δεκνςήθηζκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαη εηδηθφηεξα 
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ε αγνξά ηνπ θαθέ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη κεγάιεο 

κεηψζεηο ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο (Economist Intelligence Unit, 

2016).  

2.4.3 Η δήηεζε ηνπ θαθέ ζηελ Ειιάδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν θαθέο κεραλήο θαη θπξίσο ν espresso, απνδεηθλχεηαη πσο 

είλαη κηα αγνξά πνιχ δπλακηθή θαη επλνεκέλε, θαηέρνληαο ην 36% ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο (Καηήθαξε, 2016). Απηή ε αλνδηθή πνξεία απνηππψλεηαη ζην πνζνζηφ 

εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ espresso, φπνπ θηάλεη ην 8,6%, πςειφηεξν απφ φιεο 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαθέ (Μακνχδε, Κνξφβεζεο, 2014).  Ζ εηήζηα 

θαηαλάισζε θαθέ ζηελ Διιάδα αλά θάηνηθν ππνινγίδεηαη ζηα 5,5 θηιά (Εηψγνπ, 

2014). 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο espresso ζεσξείηαη 

πσο είλαη θαη ε εληζρπκέλε πξνψζεζε ησλ κεραλψλ παξαζθεπήο θαθέ κε θάςνπιεο 

γηα ηδησηηθή ρξήζε (on demand). Ζ πξνψζεζε απηή ζπλέβαιε, παξάιιεια θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο espresso ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά αιιά θαη ζην ρψξν ηεο 

καδηθήο εζηίαζεο. Παξφια απηά, ν ειιεληθφο θαθέο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη αθφκα 

ζηελ θνξπθή ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

θαηαλάισζε ηνπ, κπνξεί λα απμάλεηαη φκσο, απηφ ζπκβαίλεη κε κηθξφηξν ξπζκφ απ‟ 

φηη ζπκβαίλεη κε ην ξπζκφ αχμεζεο θαηαλάισζεο ηνπ espresso (Καηήθαξε, 2016). 

Γεληθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κεγάιε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε 

ηνπ θαθέ  θαη απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζην γεγνλφο φηη ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή 

ηεο θαηάηαμεο ησλ αληηνμεηδσηηθψλ πξντφλησλ. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ηφζν ν 

θαλνληθφο φζν θαη ν ληεθαθετλέ θαθέο θαίλεηαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο πνζφηεηεο 

αληηνμεηδσηηθψλ (Εηψγνπ 2014). 

Ζ δήηεζε ηνπ θαθέ φκσο εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο θαη θπζηθά 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (Varun, Kerutagi, Kunnal, Basavaraja, Ashalatha, Dodamani, 

2009). 

Κνηλσληθνί ιφγνη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ε ειηθηαθή δηάξζσζε ελφο πιεζπζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη θαηαλαιψλνπλ σο επί 

ην πιείζησλ ειιεληθφ θαθέ. Αληίζεηα, ηα λεφηεξα ζε ειηθία άηνκα ηείλνπλ λα 
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δείρλνπλ κηα πξνηίκεζε ζηνλ espresso, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη επεηδή νη λεφηεξεο 

γελίεο αθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ηάζεηο θαη θπζηθά είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο 

ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ δηεμάγνληαη (Μακνχδε, Κνξφβεζεο, 2014). 

2.4.4 Παιαηόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία 

πιεξωκήο γηα ηνλ θαθέ 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 απφ ηνπο  Pelsmacker, Driesen θαη 

Ryap, εμεηάζηεθε ε πξνζπκία πιεξσκήο 808 αηφκσλ ζην Βέιγην ζρεηηθά κε fair 

trade θαθέ. Παξάιιεια, κε απηή ηελ κεηαβιεηή, κειεηήζεθε πνηεο κεηαβιεηέο 

αμηνινγεί πεξηζζφηεξν ν θαηαλαισηήο θαη γηα πνηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη 

παξαπάλσ. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε εηηθέηα ηνπ θαθέ, ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα, ε 

αλάκεημε θαθέ, ε ζπζθεπαζία θαη ε γεχζε. Όπσο, ήηαλ αλακελφκελν ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ πξνζπκίαο πιεξσκήο εκπίπηεη ζην εκπνξηθφ ζήκα κε 28,4%, θαζψο 

θαίλεηαη λα είρε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Αθνινπζεί, ε 

εηηθέηα κε πνζνζηφ 25,3%, πάλσ ζηελ νπνία αλαγξαθφηαλ θαη αλ ην πξντφλ ήηαλ fair 

trade, αιιά θαη ε γεχζε ηνπ θαθέ κε πνζνζηφ 25,5%, έξρνληαη ζε δεχηεξε ζέζε κε 

ζρεδφλ ακειεηέα δηαθνξά κεηαμχ, φληαο πνιχ ζεκαηηθέο κεηαβιεηέο ζηελ αληίιεςε 

ηνπ γηα ηηο νπνίεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη. Σέινο, ε αλάκεημε θαθέ αιιά θαη 

ε ζπζθεπαζία θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο (Pelsmacker, Driesen, Ryap, 2005). Σα απνηειέζκαηα θαη 

ηα πνζνζηά ηεο έξεπλαο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθφλα 5, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

νκαδνπνηνχληαη ζε 4 ζπζηάδεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμηνινγνχλ θαη έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα απηνχο σο πξνο ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο γηα ηνλ 

θαθέ. Αλαθνξηθά λα πνχκε φηη ε πξψηε ζπζηάδα νξίδεηαη σο fair – trade lovers, ε 

δεχηεξε ζπζηάδα σο fair- trade likers, ε ηξίηε σο flavor lovers θαη ηέινο ε ηέηαξηε σο 

brand lovers. 
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Δηθόλα 5: Απνηειέζκαηα εξσηεζέλησλ κε βάζε ηε ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαθέ 

ζηελ έξεπλα Pelsmacker, Driesen, Ryap, 2005 

 

ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Hedblom, Holmgren, Haga, Langeborg, 

Nöstl θαη Kågström (2013), ειέγμαλ πφηε νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ γεπζηηθά έλα 

«νηθνινγηθά θηιηθφ» θαθέ θαη πνηα είλαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ γηα απηφ ην 

πξντφλ. Φπζηθά εμεηάζζεθε θαη ε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο πην νηθνινγηθά 

θηιηθέο επηινγέο πνπ θπζηθά απηφ πνηθίιεη θαη απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη θαηαλαισηέο νη νπνίνη θαίλνληαη λα επηιέγνπλ βηψζηκε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή αγνξάδνπλ «θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ» 

πξντφληα θαη αηζζάλνληαη ελνρή φηαλ δελ αγνξάδνπλ «θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ» 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνθαηεηιεκκέλνη πξνο ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν «θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ». Οη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δνθηκάζνπλ δχν μερσξηζηά θιηηδάληα θαθέ, νη νπνίνη 

φκσο δελ γλψξηδαλ φηη ηα δχν θιηηδάληα πεξηειάκβαλαλ θαθέ απφ ηελ ίδηα αθξηβψο 

πνηθηιία θαη κάξθα. Πξηλ απφ ηε γεπζηγλσζία ηνπο, ηνπο είπαλ σο δέιεαξ, φηη έλα απφ 

ηα δχν θιηηδάληα πεξηέρεη ηε «θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ επηινγή» θαη  ηνπο 

επέδεημαλ πνην απφ ηα δχν είλαη. 

Σν δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 44 άηνκα κε κέζν φξν ειηθίαο 27,7 

(mean age=27,7) θαη κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίζηεθαλ ζε θαηαλαισηέο 

«πςειήο βησζηκφηεηαο» (high sustainability) 23 άηνκα θαη «ρακειήο βησζηκφηεηαο» 

(low sustainability) 21 άηνκα. Απφ ην δείγκα 27 άηνκα επέιεμαλ ηνλ θαθέ ν νπνίνο 

ήηαλ «θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ» θαη νη ππφινηπνη 17 ζπκκεηέρνληεο ηελ άιιε 

ελαιιαθηηθή.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεχζεο ηνπ θαθέ, ην 74% ησλ θαηαλαισηψλ 

«πςειήο βησζηκφηεηαο» επηιέγεη ηνλ θαθέ κε νηθνινγηθφ ζήκα θαη ην 26% επηιέγεη 

ηνλ κε «θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ» θαθέ, ελψ ην 48% ησλ θαηαλαισηψλ «ρακειήο 

βησζηκφηεηαο» επηιέγεη ηνλ θαθέ κε νηθνινγηθφ ζήκα θαη ην 52% επηιέγεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ δελ είλαη «θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ». Όπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 6, νη θαηαλαισηέο πςειήο βησζηκφηεηαο επέδεημαλ κηα ειαθξά πξνηίκεζε 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεχζεο γηα ηνλ θαθέ πνπ θέξεη νηθνινγηθφ ζήκα, 

παξφιν πνπ δελ ππήξρε αληηθεηκεληθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θιηηδαληψλ θαθέ, 

αθνχ ήηαλ απφ ηελ ίδηα πνηθηιία θαη κάξθα. Οη θαηαλαισηέο ρακειήο βησζηκφηεηαο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ έδεημαλ πξνηίκεζε γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δχν θαθέδεο. 

 

 

Δηθόλα 6: Αμηνιόγεζε θαθέ θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ 

από θαηαλαισηέο ρσξηζκέλνπο ζε θαηεγνξίεο πςειήο βησζηκόηεηαο θαη ρακήιήο βησζηκόηεηαο 

ζηελ έξεπλα Hedblom, Holmgren, Haga, Langeborg, Nöstl θαη Kågström (2013) 

Παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 7, παξνπζηάδεηαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ έρνπλ ρσξηζηεί ζε «πςειήο βησζηκφηεηαο» θαη «ρακειήο βησζηκφηεηαο», 

αληίζηνηρα γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαθέ κε ηε θηιηθή εηηθέηα θαη ηνπ θαθέ πνπ δελ είλαη 

«θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ» αληίζηνηρα. 

Όπσο θαίλεηαη, νη «πςειήο βησζηκφηεηαο» θαηαλαισηέο, νη νπνίνη είλαη πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, δειψλνπλ πςειφηεξε πξνζπκία 

πιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηνπ θαηαλαισηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ρακειήο 

βησζηκφηεηαο». 
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Δηθόλα 7: Πξνζπκία πιεξσκήο θαθέ θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε θηιηθνύ πξνο ην 

πεξηβάιινλ από θαηαλαισηέο ρσξηζκέλνπο ζε θαηεγνξίεο πςειήο βησζηκόηεηαο θαη ρακήιήο 

βησζηκόηεηαο ζηελ έξεπλα Hedblom, Holmgren, Haga, Langeborg, Nöstl θαη Kågström (2013) 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαλαισηέο πνπ 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη νηθνινγηθά ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ θαιχηεξα θαη λα 

δειψλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο γηα έλα πξντφλ πάλσ ζην νπνίν ππάξρεη 

εηηθέηα πνπ δειψλεη φηη είλαη «θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ» (Hedblom, Holmgren, 

Haga, Langeborg, Nöstl, Kågström, 2013) 

Άιιε κηα έξεπλα κέζσ ηεο νπνίαο ειέγρεηαη ε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηνλ θαθέ είλαη 

απηή ησλ Loureiro θαη Lotade (2005). πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα απηή εθκαηεχζεθε 

ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ αηφκσλ γηα ηξία εηδή εηηθέηαο θαθέ, πνπ αθνξνχλ ηηο 

εζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαθέ. Οη 

ηξεηο απηέο δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο ήηαλ κηα εηηθέηα θαθέ δίθαηνπ εκπνξηνχ (fair 

trade), θαθέο θαιιηεξγεκέλνο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (shade – grown) θαη έλαο 

θαθέο κε εηηθέηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (organic).  

Ζ κέζνδνο εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο είλαη ε θάξηα πιεξσκψλ, αθνχ νη 

θαηαλαισηέο είραλ ήδε ελεκεξσζεί γηα ηα πξντφληα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

θαηαλαισηέο είλαη πνιχ πξφζπκνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη, φληαο δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ ηηκή γηα απνθηήζνπλ έλαλ θαθέ εηηθέηαο δίθαηνπ εκπνξίνπ ή 

γηα έλα θαθέ πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη παξαρζεί κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

απφ ην λα δηαζέζνπλ παξάπαλσ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ έλαλ θαθέ βηνινγηθήο 

πξνέιεπζεο.  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κνινξάλην ζε δείγκα 284 αηφκσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο, ν θαθέο εηηθέηαο δίθαηνπ εκπνξίνπ έιαβε ηελ πςειφηεξε 
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επηπιένλ ηηκή θαη ζπγθεθξηκέλα 21,64 cents ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή. Ζ  

επηπιένλ ηηκή γηα ηνλ θαθέ κε εηηθέηα πνπ δειψλεη νηη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ 

είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη 20,02 cents ελψ γηα ηνλ θαθέ ν νπνίνο είρε 

εηηθέηα βηνινγηθήο πξφειεπζεο ε επηπιεφλ ηηκή είλαη ρακειφηεξε ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ θαη θηάλεη ηα 16,25 cents. 

 

 

Δηθόλα 8: Μέζνο όξνο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηηο ηξεηο εηηθέηεο θαθέ, 
Loureiro θαη Lotade (2005) 

 

Οη απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη επηπιένλ ηηκέο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο θάξηεο 

πιεξσκψλ, πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δψζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα λα απνθηήζνπλ 

κπνξεί λα θξχβνπλ θάπνηα ππνζεηηθή κεξνιεςία, αθνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχζαλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλ πξαγκαηνπνηνχζαλ κηα αγνξά θάησ απφ πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

Ζ δηαπίζησζε απφ ηελ έξεπλα φηη νη θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ θαθέ εηηθέηαο δίθαηνπ εκπνξίνπ (fair trade coffee) κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε πξφζσπν κε πξφζσπν 

πνιινί ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα εμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Έηζη, πξνθχπηεη θαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ν αιηξνπηζκφο πξνο άιινπο αλζξψπνπο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν φηαλ πξφθεηηαη λα αμηνινγεζνχλ πξαθηηθέο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

αγαζά πνπ παξάγνληαη ππν ηηο ζπλζήθεο δίθαηνπ εκπνξίνπ θαη δίθαησλ ζπλαιιαγψλ. 

πλνιηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο θαη γηα ηξεηο εηηθέηεο θαθέ πξνθχπηεη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη εηδηθφηεξα νη γπλαίθεο κε πςειφηεξν εηζφδεκα, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 
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είλαη πηζαλφ λα πιεξψζνπλ κηα πςειφηεξε ηηκή ψζηε λα απνθηήζνπλ θαη ηξηα 

πξντφληα ηεο έξεπλαο. 

Αληίζεηα, νη ειηθησκέλνη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πιεξψζνπλ κηα 

πςειφηεξε ηηκή γηα ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα πνπ ππήξραλ ζηελ έξεπλα, κε 

ζθνπφ λα ηα απνθηήζνπλ. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ κηα παξαπάλσ ηηκή γηα λα 

απνθηήζνπλ έλα θαθέ δίθαηνπ εκπνξίνπ θαη έλα θαθέ ν νπνίνο έρνπλ αθνινπζήζεη 

κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά δελ παξνπζηάδνπλ ηελ 

ίδηα πξνζπκία γηα λα δψζνπλ κηα πςειφηεξε ηηκή θαη γηα έλαλ θαθέ κε εηηθέηα 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Οζνλ αθνξά ηα ειιεληθά δεδνκέλα δελ ππάξρεη θάπνηα έξεπλα πνπ λα κειεηά ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ απηνί έξρνληαη ζε επαθή κε έλα 

νζθξεηηθφ εξέζηζκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θαθέ. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνληαο πσο ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα επεξεάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο αληίιεςεο θαη ηη επίδξαζε έρεη ζηελ 

ηειηθή πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο. 
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3.ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη νη ππνζέζεηο απηήο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη λα ειέγμεη ηελ επίδξαζε ή φρη ησλ 

νζθξεηηθψλ παξαγφλησλ σο πξνο ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα θαηαλαισηψλ.Σν πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνίεζεθε γηα λα εθκαηεχζνπκε απηά ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο είλαη έλαο 

κνλνπνηθηιηαθφο θαθέο εθιεθηήο πνηφηεηαο (speciality coffee)  απφ απζηεξά 

επηιεγκέλνπο θφθθνπο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο θαη 

θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο, ν θαθέο είλαη αξσκαηηζκέλνο κε έλα ζπλδηαζκφ 

εζπεξηδνεηδψλ έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα 

(product scent).  

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θαθέ επηιέρζεθε λα είλαη κνλφρξσκε ζε άζπξν ρξψκα κε ην 

ινγφηππν ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκηνχ Αζελψλ. Δπίζεο, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα 

πξντφληα δελ ήηαλ θάπνηνπ γλσζηνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή θάπνηαο ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, είλαη γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ρψξηο ηελ επηξξφε απφ 

πξνεγνχκελε ρξήζε (Morrin, Ratneshwar, 2000). 

                               

Δηθόλα 9: Η ζπζθεπαζία ηνπ θαθέ 
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Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αθνξά ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, κηαο 

πνπ δελ ππήξραλ αληίζηνηρα πξσηνγελή ειιεληθά δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

ελφο δείγκαηνο θαηαλαισηψλ ηελ ζηηγκή πνπ κπξίδνπλ ην πξντφλ κέζα ζην νπνίν 

ππάξρεη ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα, δειαδή ην άξσκα πνπ εκείο έρνπκε επηιέμεη. ε 

απηφ ην ζήκεην ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε έξεπλα καο έρεη θάπνηα ζηνηρεία 

πξσηνηππίαο, αθνχ ππάξρεη απνχζηα παξφκνησλ ειιεληθψλ εξεπλψλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνηήζε δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνγελνχο έξεπλαο 

δηαηππψζεθαλ θάπνηεο ππνζέζεηο. Ζ ππφζεζε είλαη κηα πεπνίζεζε πνπ αθνξά κηα 

παξάκεηξν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ κέζν φξν ελφο πιεζπζκνχ. Μέζα απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ, πνπ απνηειέη θιάδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο 

(statistical inference) θαηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή κηαο 

παξακέηξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο κε εθείλα 

πνπ ζα πεξηκέλακε, εάλ ε ππφζεζε είλαη αιεζηλή (Κισλάξεο, 2016). 

 

Οη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε H0a: Ζ έκκεζε απνηίκεζε είλαη ίζε κε ηελ ελδερφκελε 

απνηίκεζε 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε H1a: Ζ έκκεζε απνηίκεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ελδερφκελε απνηίκεζε 

Μεδεληθή Τπόζεζε H0b: Ζ κπξσδία ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ δελ έρεη θακία επίδξαζε 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1b: Ζ κπξσδία ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

Δάλ ηειηθά επηβεβαησζνχλ νη ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ πεδίν αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ βνεζεηηθά ζηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ 



40 
 

πξντφλησλ. Παξάιιεια, ζα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά θαη ζηελ δηακφξθσζε κηαο 

αληηθεηκεληθήο άπνςεο απφ πιεπξάο ησλ ζηειερψλ ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ην εθάζηνηε 

πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά, ζηελ νπνία άπνςε ζα 

κεηξηάδεηαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ε ππνζεηηθή κεξνιεςία.  

3.2 Δηεμαγωγή ηεο έξεπλαο  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζήκεηα θαηά ηε δηάξθεηα δχν κελψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ήηαλ έμσ απφ έλα supermarket θαη ην δεχηεξν κέξνο 

ζην νπνίν δηεθπαηξεψζεθε θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο έξεπλαο ήηαλ κηα 

θαθεηέξηα κε κεγάιε ζπρλφηεηα πειαηψλ (θαη ηα δχν ζεκεία βξίζθνληαλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεηξνχπνιεο). Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. 

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 144 άηνκα. Σν ζπγθέθξηκέλν δείγκα ρσξίζηεθε 

ζε 72 εξσηψκελνπο, νη νπνίνη δήισζαλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δεινχκελε ηηκή βαζηδφκελνη κφλν ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαθέ (Δηθφλα 

9) ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα, ρσξίο δειαδή λα κπξίζνπλ 

ηνλ θαθέ. Σα ππφινηπα 72 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, κχξηζαλ ηνλ θαθέ 

θαη δήισζαλ αλ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δεινχκελε 

ηηκή ή αλ φρη, έρνληαο έξζεη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα. 

Σν άξσκα πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ θαθέ ήηαλ έλαο ζπλδηαζκφο εζπεξηδνεηδψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζπκπιεξψζεθαλ ζηνλ θαθέ ζηαγφλεο βξψζηκνπ ειαίνπ εζπεξηδνεηδψλ, 

νη νπνίεο δελ ζα αιινηψλαλ ηελ ζχζηαζε ηνπ θαθέ θαζψο θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν άξσκα επηιέρζεθε βαζηδφκελν ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο Chebat 

θαη Michon (2003), ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη ην άξσκα πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ 

εζπεξηδνεηδψλ  έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ θαη είλαη ηθαλφ 

λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο απφ ην δείγκα καο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηελ δεινχκελεο πξνηίκεζεο, ειέγρνληαο ηελ ελδερφκελε 

απνηίκεζε CV ησλ θαηαλαισηψλ, κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 

ίδηνπο.  
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Παξάιιεια, γηα ηελ κεηξίαζε ηεο ππνζεηηθήο κεξνιήςίαο θαη ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

θνηλσληθήο αξεζηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε κέζνδνο IV, φπνπ νη εξσηψκελνη 

απαληνχζαλ γηα έλα ππνηηζέκελν θαηαλαισηή αλ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη 

ηελ εθάζηνηε δεινχκελε ηηκή. Οη Lusk θαη Norwood ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο CV θαη  IV, ζπγθεθξηκέλα ε έκκεζε 

απνηίκεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε θαη ζχκθσλα κε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο πξνθχπηεη ε παξαθάησ ζρέζε: 

WTPiv<WTPcv 

ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ «επεμεγεκαηηθνχ 

δηαιφγνπ» (cheap talk). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη 

ππελζπκίδεη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ζε 

ππνζεηηθέο εξσηήζεηο πνπ δελ απαηηείηαη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία ψζηε λα 

κεηξηαζηεί ε ππνζεηηθή κεξνιεςία απφ πιεπξάο ηνπο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε 

ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο είραλ 6 δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη 

απαληήζεθαλ κνηξαζκέλα ηζφπνζα θαη απφ ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ πνπ ήξζαλ ζε 

επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα θαη απφ απηνχο πνπ δελ κχξηζαλ ηνλ θαθέ. Ζ κέζε 

ηηκή ηεο θάςνπιαο ηνπ θαθέ είλαη 30 ιεπηά, νη ηηκέο πνπ δψζακε εκείο είλαη 10, 20, 

30, 40, 50 θαη 60 ιεπηά ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εθκαηεχζνπκε θαη ηελ πςειφηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θάςνπια. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

πεξηιακβαλάλ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαθέ θαη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φισλ ησλ πεδίσλ πνπ εμεηάδακε επεμεξγάζζεθαλ 

κε ηα πξνγξάκκαηα Stata MP 14 θαη Office Excel 2010.  
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1 Μεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

Αξρηθά, πξσηνχ μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζα νξίζνπκε 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ ππήξραλ ζηελ έξεπλα, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο. Οη κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο ηηο εμαξηεκέλεο 

θαη ηηο αλεμάξηεηεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

Πίλαθαο 1 : Όλνκα θαη πεξηγξαθή εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ 

Μεηαβιεηή Πεξηγξαθή Μεηαβιεηήο 

CV Δλδερφκελε Απνηίκεζε 

IV Έκκεζε απνηίκεζε 

Valuation Ζ δηαθνξά ησλ κεηαβιεηψλ CV θαη IV 

 

 

Πίλαθαο 2 : Όλνκα θαη πεξηγξαθή αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 

Μεηαβιεηή Πεξηγξαθή Μεηαβιεηήο 

Smell Δπαθή κε νζθξεηηθφ εξέζηζκα 

Frequency πρλφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ 

Prices Ρφινο ηηκψλ γηα ηελ αγνξά θαθέ 

Age Ζιηθία 

Gender Φχιν 

Edu Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Family Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Size Μέγεζνο λνηθνθπξηνχ (άηνκα) 

Income Δίζνδεκα 

Prof Δπάγγεικα 

Hours Ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο 

Health Καηάζηαζε πγείαο 

Gym πρλφηεηα γπκλαζηηθήο 

Bio Καηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
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Smoke Καπληζηήο 

Green Καηαλάισζε πξάζηλνπ θαθέ 

Kind Δίδνο θαηαλάισζεο θαθέ (θπξίσο) 

Reason Λφγνο θαηαλάισζεο θαθέ 

Brand Μάξθα θάςνπιαο  

 

4.2 Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή 

Πξσηνχ πεξάζνπκε ζηα νηθνλνκεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα μεθηλήζνπκε 

ηελ αλάιπζε θάπνησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπιιέρζεζαλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο. Αξρηθά, ζηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 144 άηνκα, ην 44,5% ήηαλ άλδξεο (64 άηνκα) ελψ ην 55,5% ήηαλ 

γπλαίθεο (80 άηνκα). 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεηαη ε ειηθηαθή δνκή ησλ αηφκσλ πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εκπίπηεη ζε 

ειηθίεο απφ 25 κέρξη 35 εηψλ, ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ απηφ αζξνηζηηθά θαιχπηεη 

ην 41,27% ησλ εξσηψκελσλ ηνπ δείγκαηνο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

θαθεηέξηα θαη είλαη ζχλεζεο λα εληνπίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ θάζκα ζε 

ηέηνηα ζεκεία ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη 12,6% 

θαη αθνξά ειηθίεο θνληά ζηα 50. Σέινο, ην ρακειφηεξν ειηθηαθφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο εληνπίδεηαη ζε ειηθέο άλσ ησλ 60 εηψλ. ην δηάγξακκα 1, ζθηαγξαθφληαη 

ηα πνζνζηά ησλ ειηθίσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. Ζ κεηαβιήηή ειηθία είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή θαη 

απ΄νηη πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλαλνκή. 
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Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή δείγκαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

Αλαθνξηθά, κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ ή ΑΣΔΗ, ζπγθεθξηκέλα ην 40,28% 

(58 άηνκα). Σν 24,31% (35 άηνκα) έρεη απνθνηηήζεη απφ θάπνην ΗΔΚ ή είλαη αθφκα 

θνηηεηέο. Σν 18,75% (27 άηνκα) ηνπ δείγκαηνο έρεη ηειεηψζεη ην ιχθεην ή ην 

εμαηάμην γπκλάζην. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

εθπάδεπζεο θηάλεη ην 14,6% (21 άηνκα). Σέινο, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

παξνπζηάδεηαη γηα ην άηνκα πνπ έρνπλ ηειεηψζεη δεκνηηθφ ή γπκλάζην, ηα νπνία 

ζπγρσλεχζεθαλ ζε κηα θαηεγνξία θαη είλαη κφιηο ζην 2% (3 άηνκα) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Καηαλνκή δείγκαηνο αλάινγα κε ην επίπεδν κόξθσζεο 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ην κέζν εηήζην θαηά θεθαιή εηζφδεκα (12.300€), 

βαζίζηεθαλ ζε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert. Δηδηθφηεξα, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαηεγνξία «πάλσ απφ ην κέηξην» έθηαζε ζε πνζνζηφ 

25,7% (37 άηνκα), «κέηξηα» ραξαθηήξηζε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκά ην 

23% ηνπ δείγκαηνο (33 άηνκα), ε θαηεγνξία «θαιή» άγγημε ην πνζνζηφ πνπ θηάλεη  

ην 21,5% (31 άηνκα), ελψ «πνιχ θαιή» νηθνλνκηθή θαηάζηαζε έρεη ην 11,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (16 άηνκα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαηεγνξίεο «θαθή» εσο 

«πνιχ θαθή» ζπγρσλεχζεθαλ ζε κηα θαηεγνξία ιφγσ ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο παξαηεξήζεσλ πνπ  αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. Δπνκέλσο, ν ραξαθηεξηζκφο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο απφ «θαθή» εσο «πνιχ θαθή» πήξε πνζνζηφ πνπ θηάλεη  

κφιηο ην 1,4% ηνπ δείγκαηνο (2 άηνκα). 

  

 

Γηάγξακκα 3:Υαξαθηεξηζκόο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν κέζν θαηά θεθαιή εηζόδεκα 

Δπίζεο, ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ην δείγκα καο απνηεινχλ απηά πνπ ζθηαγξαθνχλ ηε 

ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Δηδηθφηεξα, ζρεδφλ ν κηζφο 

πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο θαηαλαιψλεη θαθέ «2-3 θνξέο ηελ εκέξα» κε πνζνζηφ 

49,3% (71 άηνκα), ζε δεχηεξε ζέζε κε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ έξρεηαη θαη ε 

θαηαλάισζε θαθέ «1 θνξά ηελ εκέξα», ζπγθεθξηκέλα ην 32% ηνπ δείγκαηνο (46 

άηνκα). Υακειφηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, 9% ηνπ 

δείγκαηνο (13 άηνκα) πίλνπλ θαθέ «πεξηζζφηεξεο απφ 2-3 θνξέο ηελ εκέξα», 5,5% (8 

άηνκα) θαηαλαιψλνπλ θαθέ «2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα» θαη ηέινο, νη δχν ηειεπηαίεο 

1.389

17.36

22.92

25.69

21.53

11.11

0
5

10
15

20
25

P
er

ce
nt

Πνιύ θαθή/Καθή <Μέηξην Μέηξηα >Μέηξην Καιή Πνιύ θαιή

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο



46 
 

θαηεγνξίεο ζπγρσλεχζεθαλ ζε κηα ζε απηνχο πνπ θαηαλαιψλνπλ θαθέ «1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα» ή «θαζφινπ» θαη έρεη πνζνζηφ 4,2% πεξίπνπ (6 άηνκα). 

 

Γηάγξακκα 4:Καηαλνκή ζπρόηεηαο θαηαλάισζεο θαθέ 

 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνηειεζκάηα είλαη απηά πνπ δείρλνπλ πφζν ζεκαληηθφο είλαη 

ν ξφινο ησλ ηηκψλ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά θαθέ γηα ην δείγκα καο 

(δηάγξακκα 5). ρεδφλ ην 30% ηνπ δείγκαηνο (43 άηνκα) ζεσξέη αξθεηά ζεκαληηθφ 

ησλ ξφιν ησλ ηηκσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά θαθέ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ινγηθφ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξάηεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία έρεη σζήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή λα ζθέθηεηαη νξζνινγηθά πνπ λα μνδέςεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ. Σν 21,5% (31 άηνκα) δήισζε φηη 

επεξεάδεηαη κέηξηα ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ηνπ γηα θαθέ απφ ηηο ηηκέο, ελψ ζε θνληηλή 

απφζηαζε 20,8% (30 άηνκα) ιακβάλνπλ ιίγν ππφςε ηνπο ην ξφιν ησλ ηηκψλ. 

Τπάξρνπλ θαη νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο επηξξνήο απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο. 

ηελ κηα θαηεγνξία, εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ δελ ιακβάλνπλ θαζφινπ ππφςε ην 

ξφιν ησλ ηηκψλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ απηέο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη 10,4% (10 άηνκα). Ζ άιιε θαηεγνξία είλαη απηή ζηελ 

νπνία ηα άηνκα ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο ην ξφιν ησλ ηηκψλ, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θαθέ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πήξε 

ην πνζνζηφ 17,4% (25 άηνκα). 
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Γηάγξακκα 5: Ρόινο ηηκώλ ζηηο απνθάζεηο αγνξάο θαθέ 

 

ην δίαγξακκα 6, παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο εηζνδήκαηνο αλά θαηεγνξία επηπέδνπ 

κφξθσζεο. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, νη δπν πξψηεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο έρεη 

γίλεη ζπγρψλεπζε ζε κηα θαηεγνξία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ 

πνπ εκθάληζαλ. Έηζη, ν άμνλαο y έρεη ρσξηζηεί ζε έμη θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζκνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο αληί γηα  επηά πνπ βξίζθνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην.  

Παξαηεξνχκε φηη ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν εηζνδήκαηνο ηνλ εληνπίδνπκε ζηα άηνκα 

κε κεηαπηπρηαθφ, φπνπ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θξίλεηαη απφ θαιή εσο πνιχ 

θαιή ζε ζρέζε κε ην εηήζην εηζφδεκα ελφο κέζνπ θαηαλαισηή πνπ είλαη ζηα 

12.300€. Δλ ζπλερεία, ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ θάπνην Παλεπηζηήκην ή 

ΑΣΔΗ  ραξαθηεξίδνπλ ην εηζφδεκά ηνπο απφ πάλσ απφ ην κέηξην ζηα φξηα ηνπ θαινχ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ εκθαλίδεη δηαθνξέο κε ηα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

έρνπλ ηειείσζεη ιχθεην, γηα ηα νπνία ν ραξαθηεξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο είλαη κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο πάλσ απφ ην κέηξην θαη θαιή. Οη απφθνηηνη 

ΗΔΚ ή ηα άηνκα πνπ είλαη θνηηεηέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε  

πάλσ απφ ην κέηξην. Σέινο, νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην γπκλάζην έρνπλ 

κέζν φξν εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ κέηξην εψο θαη πάλσ απφ ην κέηξην. 
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Γηάγξακκα 6:Μέζνο όξνο εηζνδήκαηνο αλά θαηεγνξία επηπέδνπ κόξθσζεο 

 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθή  ινηπώλ κεηαβιεηώλ δείγκαηνο 

Μεταβλητή Κατηγορία Συχνότητα (άτομα) Ποσοστό (%) 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

Άγακνο 

Έγγακνο 

Άιιν 

73 

58 

13 

50,7 

40,2 

9,1 

 

Μέγεζνο 

Ννηθνθπξηνύ 

1 

2 

3 

4 

5 

26 

32 

38 

38 

9 

18,2 

22,3 

26,6 

26,6 

6,3 

 

 

 

Δπάγγεικα 

Γεκ. Τπάιιεινο 

Ιδηση. Τπάιιεινο 

Διεύζεξνο 

Δπαγεικ. 

Φνηηεηήο/ηξηα 

πληαμηνύρνο 

Άλεξγνο 

22 

59 

33 

 

17 

3 

10 

15,3 

41 

23 

 

11,8 

2 

6,9 

 

 

Γπκλαζηηθή 

Καζόινπ-1/κήλα 

2-3/κήλα 

1/εβδνκάδα 

2-3/εβδνκάδα 

>2-3/εβδνκάδα 

41 

18 

36 

32 

17 

28,5 

12,5 

25 

22,2 

11,8 

 

Υαξαθηεξηζκόο 

Τγείαο 

Πνιύ Καθή-Καθή 

Μέηξηα 

Καιή 

Πνιύ Καιή 

2 

33 

80 

29 

1,3 

23 

55,6 

20,1 
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Καηαλάισζε 

Βηνινγηθώλ 

Ναη 

Όρη 

66 

78 

45,8 

54,2 

Κάπληζκα Ναη 

Όρη  

70 

74 

48,6 

51,4 

Πξάζηλνο Καθέο Ναη 

Όρη  

9 

135 

6,25 

93,75 

 

 

Μάξθα Κάςνπιαο 

Illy 

Tassimo 

Lavazza 

Nespresso 

Άιιν 

7 

19 

12 

20 

85 

4,9 

13,3 

8,4 

14 

59,4 

 

Δίδνο Καθέ 

ηηγκηαίν 

Espresso 

Φίιηξνπ 

Διιεληθό 

10 

88 

17 

29 

7 

61,1 

11,8 

20,1 

 

Λόγνο 

Καηαλάισζεο 

πλήζεηα 

Πξνο. Δπραξίζηεζε 

Κνηλ. Λόγνπο 

48 

86 

10 

33,3 

59,7 

7 

 

 

Απφ ηα παξαπαλψ ζηνηρεία ζα ζρνιηάζνπκε πεξηιεπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα απηψλ. 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

ην 53,2% απνηεινχληαη απφ 3-4 κέιε. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηα επαγγέικαηα ησλ 

εξσηεζέλησλ ην 41% εξγάδνληαη σο ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 23% σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ελψ ην 15,3% ζαλ δεκφζηνη ππάιιεινη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο 51,4% δελ θαηαλαιψλεη βηνινγηθά πξντφληα. Παξφια απηά ην 41,8%, ην 

νπνίν θαηαλαιψλεη βηνινγηθά πξντφληα είλαη έλα πνζνζηφ αξθεηά πςειφ, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα έρνπλ αξρίζεη λα απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην δείγκα καο, ην 48,6% δειψλνπλ 

θαπληζηέο, ελψ ην ππφινηπν 51,4% δελ θαπλίδεη. Όζνλ αθνξά ηελ θαηά θχξην ιφγν 

θαηαλάισζε θαθέ, έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 61,1% θαηαλαιψλνπλ 

Espresso θαη ην 20,1% ειιεληθφ θαθέ θπξίσο. Σέινο, ν ιφγνο πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο πίλνπλ θαθέ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο είλαη γηαηη απνηειεί γηα 

απηνχο πξνζσπηθή επραξίζηεζε ζε πνζνζηφ 59,7%, ελψ ην 33,3% δειψλεη φηη 

θαηαλαιψλεη θαθέ απφ ζπλήζεηα. 
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4.3 Οηθνλνκεηξηθή αλάιπζε απνηειεζκάηωλ 

4.3.1 Έιεγρνο ππνζέζεωλ 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη νη ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη παξαθάησ:  

Μεδεληθή Τπόζεζε H0a: Ζ έκκεζε απνηίκεζε είλαη ίζε κε ηελ ελδερφκελε 

απνηίκεζε 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε H1a: Ζ έκκεζε απνηίκεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ελδερφκελε απνηίκεζε 

Μεδεληθή Τπόζεζε H0b: Ζ κπξσδία ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ δελ έρεη θακία επίδξαζε 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε Η1b: Ζ κπξσδία ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

Απφ ηελ νηθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο κε 

ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ 

Μεηαβιεηέο Coef. Std. Error p. Value 

Smell -33 9,18 0,000 

Valuation -23,97 6,80 0,000 

Frequency 

2-3/κέξα 

>2-3/κέξα 

 

38,5 

44,75   

 

20,4 

23,7   

 

0,059 

0,059 

Profession 

Διεπζ.Δπαγγεικαηίαο 

πληαμηνύρνο  

 

-27,3 

-60,05 

 

12,9 

22,4 

 

0,035 

0,007 

Gym 

2-3/εβδνκάδα 

 

 39   

 

13 

 

0,003 

Reason 

Κνηλ. Λόγνπο 

 

38,2  

 

19,02    

 

0,044 
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Διέγρνο 1
εο

 Τπόζεζεο: 

Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο ππφζεζεο απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

H0a, φηη δειαδή ε έκκεζε απνηίκεζε είλαη ίζε κε ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε. 

Γερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1a φηη ε έκκεζε απνηίκεζε (IV) είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε (CV).  

WTPiv<WTPcv 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή valuation είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0,000). Απηφ ην απνηέιεζκα ππνδειψλεη φηη ν κέζνο θαηαλαισηήο ζα 

πιήξσλεη 0,24€ ιηγφηεξα γηα λα απνθηήζεη ηνλ θαθέ θαη έηζη επηβεβαηψλεηαη ε 

ζεσξία ησλ Lusk θαη Norwood (2009), φπνπ ππνζηήξημαλ φηη ε έκκεζε απνηίκεζε  

(IV) δίλεη πάληα κηα κηθξφηεξε ηηκή απφ ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε (CV), αθνχ νη 

θαηαλαισηέο φηαλ απαληνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ηείλνπλ λα είλαη ππεξβνιηθνί 

αθνχ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία θαη έηζη ππάξρεη ππνζεηηθή 

κεξνιεςία, θαζψο επίζεο θαη ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο αξεζηφηεηαο. 

 

Γηάγξακκα 7: Κακπύιε δήηεζεο ελδερόκελεο απνηίκεζεο CV 
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Γηάγξακκα 7: Κακπύιε δήηεζεο έκκεζεο απνηίκεζεο IV 

 

ηα δηαγξάκκαηα 7 θαη 8 παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ε θακπχιε δήηεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη γηα ηελ ελδερφκελε απνηίκεζε CV θαη γηα ηελ έκκεζε 

απνηίκεζε IV. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαγξάκκαηα, ζηελ θακπχιε δήηεζεο 

ελδερφκελεο απνηίκεζεο (CV), νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη φηη γηα πςειφηεξεο ηηκέο 

αγνξάδνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ θακπχιε δήηεζεο έκκεζεο 

απνηίκεζεο (IV), πνπ θαηαλαισηέο γηα ηηο ίδηεο πςειέο ηηκέο αγνξάδνπλ κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο, φηαλ νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε δήηεζε παξακέλνπλ ζηαζεξνί (ceteris paribus). Δπνκέλσο, ε θακπχιε 

δήηεζεο CV έρεη κεγαιχηεξε θιίζε απφ ηελ θακπχιε δήηεζεο IV, ην απνηέιεζκα 

απηφ εξκελεχεηαη σο φηη ππάξρεη κηθξφηεξε επαηζζεζία ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο απηνχ ηνπ αγαζνχ.  

Δπνκέλσο, ε δηαθνξά απηή κεηαμχ ελδερφκελεο θαη έκκεζεο απνηίκεζεο δηαθξίλεηαη 

θαη κέζσ ηεο θακπχιεο δήηεζεο, φπνπ ηα άηνκα γηα πςειφηεξεο ηηκέο δειψλνπλ 

δηαηεζεηκέλα λα αγνξάζνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αθνχ εληνπίδεηαη ην θαηλφκελν 

ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αξεζηφηεηαο.  
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Έιεγρνο 2
εο

 Τπόζεζεο: 

Απφ ηνλ πίλαθα ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο 2
εο

 ππφζεζεο. Αξρηθά, απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή 

ππφζεζε H0b φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ αηφκσλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ. Γελ δερφκαζηε 

φκσο ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1b, φηη δειαδή ε κπξσδία ηνπ αξσκαηηθνχ θαθέ 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. Αληίζεηα, 

πξνθχπηεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα ιεηηνπξγεί αξλεηηθά 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ.  

πγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή qsmell έρεη p.value=0,000 γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ 

κεηαβιεηή κπξσδία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν απνηέιεζκα απηφ εξκελεχεηαη σο 

εμήο, ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα πνπ 

ππήξρε ζηνλ θαθέ είλαη δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ 0,33€ ιηγφηεξα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ην πξντφλ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ κχξηζαλ ηνλ θαθέ.   

ην παξαθάησ δηάγξακκα 9, παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο έκκεζεο απνηίκεζεο 

ηνπ δείγκαηνο, ηελ νπνία ιακβάλνπκε ππφςε καο γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

θαηαλαισηψλ αθνχ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ εθφζνλ ε κεηαβιεηή valuation είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ε έκκεζε απνηίκεζε παξνπζηάδεη ηα πην αληηθεηκεληθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Γηάγξακκα 9: Ο κέζνο όξνο ηνπ IV αλά δεινύκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε ή ηελ απνπζία 
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Απφ ην δηάγξακκα 9 πξνθχπηεη πσο γηα φιεο ηηο δειφπκελεο ηηκέο πνπ δφζεθαλ ζην 

δείγκα, γηα λα εθκαηεχζνπκε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ, ν κέζνο φξνο ηνπ IV είλαη 

κεγαιχηεξνο φηαλ ηα άηνκα δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα. Ζ 

κνλαδηθή εμαίξεζε ζηελ νπνία ν κέζνο φξνο ηεο έκκεζεο απνηίκεζεο είλαη 

κεγαιχηεξνο φηαλ ππάξρεη νζθξεηηθφ εξέζηζκα ζε ζρέζε κε ηελ απνπζία ηνπ 

νζθξεηηθνχ εξεζίζκαηνο είλαη ε ηηκή ησλ 0,10€. Έηζη πξνθχπηεη, φηη νη θαηαλαισηέο 

ηνπ δείγκαηνο δελ αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ χπαξμε αξψκαηνο εζπεξηδνεηδψλ ζηνλ θαθέ 

φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα, αληίζεηα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ ιηγφηεξα ρξήκαηα. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα αθνχ 

ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε χπαξμε αξψκαηνο εζπεξηδνεηδψλ 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (ambient scent) απμάλεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη επηδξά ζεηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγνχλ ηα πξντφληα. Παξφια 

απηά, φηαλ ην άξσκα εζπεξηδνεηδψλ βξίζθεηαη ζην πξντφλ (product scent) θαη φρη 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη αληίζεηα θαη έηζη, 

κεηψλεηαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

νζθξεηηθφ εξέζηζκα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ απνηειεί πφιν έιμεο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην εξέζηζκα βξίζθεηαη κέζα ζην 

πξντφλ θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βξέζεθαλ θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ελφο κέζνπ θαηαλαισηή. 

ηαζηηζηηθά ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηε ζπρλφηεηα 

θαηαλάισζεο (frequency) θαθέ ζε δχν απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ηα 

άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ θαθέ 2-3 θνξέο ηελ εκέξα (p=0,059), κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 10% πξνζπκνπνηνχληαη λα πιεξψζνπλ 0,38€ πεξηζζφηεξν απφ 

απηνχο πνπ δελ πίλνπλ θαζφινπ θαθέ ή πίλνπλ θαθέ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σέινο, 

ηα άηνκα κε ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θαθέ, δειαδή πεξηζζφηεξεο 

απφ 2-3 θνξέο ηελ εκέξα πίλνπλ θαθέ (p =0,059), δηαηείζεληαη λα πιεξψζνπλ 0,45€ 

παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ πίλνπλ θαζφινπ θαθέ ή πίλνπλ κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα, κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%.Σν απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί εχινγν, γηαηί παξά ηελ αχμεζε  ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ ηα άηνκα 

είλαη πξφζπκα λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε αμία θαη επραξίζηεζε.  
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Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή επάγγεικα (profession) παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε 2 απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηηέο (p =0,035) είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0,27€ ιίγνηεξα ζε ζρέζε κε έλα δεκφζην ππάιιειν 

ψζηε λα απνθηήζνπλ ην πξντφλ ηνπ θαθέ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. Σέινο, 

νη ζπληαμηνχρνη είλαη δηαηεζεηκέλνη (p=0,007) λα πιεξψζνπλ 0,60€ ιηγφηεξα ζε 

ζρέζε κε έλα δεκφζην ππάιιειν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Απηφ ην απνηέιεζκα 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο επηιέγνπλ λα 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ ειιεληθφ θαθέ ζε ζρέζε κε ηνλ espresso. 

Ζ γπκλαζηηθή είλαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σα άηνκα 

πνπ γπκλάδνληαη 2-3 θνξέο ην κήλα είλαη δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ 0,39€ 

πεξηζζφηεξα γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ θαθέ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ γπκλάδνληαη 1 

θνξά ην κήλα ή θαζφινπ (p=0,003).  

Σέινο, ε ηειεπηαία κεηαβιεηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ην 

δείγκα καο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα θαηαλαιψλνπλ θαθέ. Απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κνλν ε θαηεγνξία θαηαλάισζεο θαθέ ιφγσ θνηλσληθψλ 

ιφγσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,044). Απφ ην απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ θαθέ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο είλαη 

δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ 0,38€ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

θαηαλαιψλνπλ θαθέ ιφγσ ζπλήζεηαο. πλήζσο, ηα άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ έλα 

πξντφλ απφ ζπλήζεηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο ιφγσ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ νηθεηφηεηαο κε ην πξντφλ. Παξφια απηά ην απνηέιεζκα κπνξεί 

λα βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη αθνχ ηα άηνκα πνπ πίλνπλ θαθέ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο 

δελ ζπαηαινχλ κεγάιν κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ζε θαθέ, νπφηε είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ  παξαπάλσ ρξεκαηα φηαλ επηιέγνπλ λα θαηαλαιψζνπλ 

θαθέ. 

Απφ ηηο ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα  

έξεπλα (ξφινο ηηκψλ, ειηθία, θχιν, νηθνγελεηθή θαηάζηαζε, κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, 

εηζφδεκα, ψξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα, θαηάζηαζε πγείαο, θαηαλάισζε βηνινγηθψλ  

πξντφλησλ, θάπληζκα, θαηαλάισζε πξάζηλνπ θαθέ, κάξθα θάςνπιαο θαη είδνο θαθέ 

πνπ θαηαλαιψλεηαη θπξηψο) θακία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ θαίλεηαη 

λα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=5% ή α=10%. 
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4.3.2 Μέζε πξνζπκία πιεξωκήο ηνπ δείγκαηνο 

 

Πίλαθαο 5: Πξνζπκία πιεξσκήο κέζνπ θαηαλαισηή 

Variable Obs  Mean Std.Error Min Max 

Wtpiv 244 36,64 32,44 -80,06 133,6 

 

Απφ ηνλ ειέγρν ηεο θνηλήο παιηλδξφκεζεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξνπζηάζηεθε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ελδερφκελεο θαη ηεο έκκεζεο απνηίκεζεο. Δπνκέλσο, 

ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ έκκεζε απνηίκεζε απφ ηελ νπνία έρεη κεηξηαζηεί ην 

θαηλφκελν ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αξεζηφηεηαο. Ζ κέζε 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο είλαη wtpiv=0,36€. Γειαδή, ν κέζνο θαηαλαισηήο 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη 0.36€ (36 ιεπηά) γηα λα απνθηήζεη κηα θάςνπια 

κνλνπνηθηιηαθνχ θαθέ αξσκαηηζκέλε κε έλα κείγκα εζπεξηδνεηδψλ. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε έθηαζε ηα 0,32€, έλσ πήξε ηηκέο απφ -0,80€ έσο θαη 1,33€.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ 

απφ 0€ έσο θαη 0,36€ είλαη ηα εμήο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 36 ρξνλψλ. Σν 

63,2% είλαη γπλαίθεο ελψ ην ππφινηπν 36,8% πνζνζηφ είλαη άλδξεο.  

Σν 51% απηψλ θαηαλαιψλεη θαθέ πεξηζζφηεξεο απφ 2 ή 3 θνξέο ηελ εκέξα ελψ ην 

39% ηεο ζπλεζίδεη λα θαηαλαιψλεη θαθέ 2-3 ηελ εκέξα. Σν 6% πίλεη θαθέ 2-3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ελψ ην 4% πίλεη θαθέ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ή θαζφινπ. 

Οη ηηκέο είλαη γηα ην 20% ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αηφκσλ ιίγν ζεκαληηθέο, γηα ην 

25% απηψλ είλαη κέηξηα ζεκαληηθέο, παξφκνην πνζνζηφ 25% εκθαλίδεηαη θαη γηα ηα 

άηνκα πνπ ηηο ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθέο θαη ηέινο κε πνζνζηφ 20% έξρνληαη ηα 

άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηηο ηηκέο πνιχ ζεκαληηθέο.  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπο είλαη γηα ην 47% απηψλ, ην Παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ, ην 20,4% είλαη 

απφθνηηνη ιπθείνπ, φπσο επίζεο θαη ην ίδην πνζνζηφ 20,4% παξαηεξείηαη γηα 

θνηηεηέο ή απφθνηηνπο ΗΔΚ θαη ηέινο ην 10% είλαη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σν 57,3% είλαη άγακνη ελψ ην  36,7% είλαη έγγακνη. Ο κέζνο φξνο 

ησλ αηφκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο είλαη 2,7 δειαδή 3 άηνκα.  
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Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο είλαη γηα έλα πνζνζηφ 61,2% πνιχ θαιή, γηα 

ην 22% ραξαθηεξίδεηαη θαιή, πάιη γηα πνζνζηφ 22% ραξαθηεξίδεηαη πάλσ απφ ην 

κέηξην, ελψ κφιηο γηα ην 2,5% ησλ αηφκσλ πνπ πξνζπκνπνηνχληαη λα πιεξψζνπλ απφ 

0€ εσο θαη 0,36€ ην εηζφδεκα ηνπο ραξαθηεξίδεηαη κέηξην. 

Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 49% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, 

ην 22,4% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 10% είλαη θνηηεηέο, ην 4% είλαη 

ζπληαμηνχρνη, ην 6% άλεξγνη θαη ην 8,6% είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη. 

ρεηηθά κε ηελ γπκλαζηηθή, ην 34,7% γπκλάδεηαη 1θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 12,2% 

γπκλάδεηαη 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 12,2 γπκλάδεηαη 2-3 θνξέο ην κήλα ελψ κφιηο 

ην 4% γπκλάδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σέινο, ην 36,9% 

γπκλάδεηαη ε κηα θνξά ην κήλα ή θαζφινπ. 

Σν 59,2% ραξαθηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ θαιή, ην 20,4% ραξαθηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ 

κέηξηα, ην 18,3% ζεσξεί πσο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη πνιχ θαιή ελψ ην 

2,1% ζεσξεί πσο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη θαθή. Σν 51% δελ θαηαλαιψλεη 

βηνινγηθά πξντφληα ελψ ην 49% θαηαλαισλεί. Δπίζεο, ην 44,9% δελ είλαη θαπληζηέο 

ελψ ην ππφινηπν 55,1% δειψλνπλ θαπληζηέο. 

Σέινο, ην 53% θαηαλαιψλεη θπξίσο espresso, ην 20,4% θαηαλαιψλεη ειιεληθφ θαθέ, 

ην 18,3% πίλεη θαθέ θίιηξνπ θαη ην 8.3% πίλεη ζηηγκηαίν θαθέ θπξίσο. Ο ιφγνο γηα ην 

νπνίνλ θαηαλαιψλνπλ θαθέ είλαη γηα ην 59,2% είλαη ε πξνζσπηθή επραξίζηεζε, ην 

34,7% πίλεη θαθέ απφ ζπλήζεηα ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 6% θαηαλαιψλεη θαθέ γηα 

θνηλσληθνχ ιφγνπο. 
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5. ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε έλα νζθξεηηθφ εξέζηζκα. Οη άλζξσπνη 

ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά φηαλ εθηίζεληαη ζε εξεζίζκαηα ή θάπνηνλ εμσηεξηθφ 

παξάγνληα θαη απηφ απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ θιάδν ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ επίδξαζε ηνπ αξψκαηνο ζηελ 

αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ έρεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηέιεζκαηα, φπσο έρεη 

πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Όηαλ ην άξσκα δηαρέεηαη ζε κηα κέηξηα έληαζε 

ηφηε ζηνπο θαηαλαισηέο δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο επθνξίαο, αμηνινγνχλ 

θαιχηεξα ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ αιιά απμάλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπο γηα ηα 

πξντφληα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ιφγσ ηεο πςειφηεξεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ (Chebat, Michon,  2003). Παξφια απηά, ππάξρνπλ θνξέο πνπ ην 

άξσκα ζε έλα πξντφλ κπνξεί ηειηθά λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο πνπ δειψλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ απηφ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε εμεηάδνληαο έλα δείγκα 144 αηνκψλ, ζε πεξηνρέο ηεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο. Σν θχξην πεδίν κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζπκία 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ ππν ηελ επίδξαζε ησλ νζθξεηηθψλ παξαγφλησλ. 

πγθεθξηκέλα ην άξσκα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο εζπεξηδνεηδψλ φπνπ πξνζηέζεθε ζε 

έλα κνλνπνηθηιηαθφ θαθέ αλψλπκεο εηηθέηαο, πνπ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγνξά ζε κνξθή θάςνπιαο, γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα δειψλαλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

ηνπο. Σν δείγκα ρσξίζηεθε ζηε κέζε θαη 72 άηνκα ήξζαλ ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ 

εξέζηζκα θαη δήισζαλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο θαη ηα ππφινηπα 72 δήισζαλ 

ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο αμηνινγψληαο ην πξντφλ κφλν απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

Ζ κέζνδνο εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ απηή ηεο 

δεινχκελεο ηηκήο θαη δφζεθαλ έμη ηηκέο δεινχκελεο πξνζπκίαο πιεξσκήο. (0,10€, 

0,20€, 0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,60€) 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο θαη 

νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο είλαη πσο ε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα επεξέαζε 

αξλεηηθά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ αηφκσλ γηα φιεο ηηο δεινχκελεο ηηκέο πνπ 

δφζεθαλ ζην δείγκα γηα ην πξντφλ ηνπ θαθέ, εθηφο απφ ηελ ηηκή ησλ 0,10€. Χο εθ 

ηνχηνπ, πξνθχπηεη πσο ν θαηαλαισηήο δελ αμηνινγεί πάληα ζεηηθά έλα πξντφλ φηαλ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ. Δίλαη έλα 

απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θηλεηήξηνο δχλακε γηα 
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πεξαηηέξσ έξεπλεο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα ζην πξντφλ (product 

scent), φρη κφλν φηαλ ππάξρεη άξσκα ζε έλαλ πεξηβάιινληα ρψξν (ambient scent). 

Μέρξη ζηίγκεο, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ κπξσδηά ελφο 

πξντφληνο, πνπ ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα βξίζθεηαη ζε απηφ, είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε 

ηε καθξνρξφληα κλήκε ηνπ αηφκνπ (Krishna, Lwin, Morrin, 2009) θαη φρη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ. Δπνκέλσο, απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη φηαλ ην άξσκα εζπεξηδνεηδψλ βξίζθεηαη ζην 

πξντφλ θαη φρη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

αληίζεηα θαη κεηψλεηαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία ησλ Lusk θαη 

Norwood (2009), πσο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

ππάξρεη πάληα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ελδερφκελεο απνηίκεζεο (CV) θαη ηεο έκκεζεο 

απνηίκεζεο (IV), κε ηελ δεχηεξε λα παξνπζηάδεη κηθξφηεξα λνχκεξα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα άηνκα ηείλνπλ λα απαληνχλ κε ππεξβνιή ζε εξσηήζεηο πνπ δελ 

απαηηνχλ θάπνηα πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εκθαλίδεηαη ε 

ππνζεηηθή κεξνιεςία ζηηο απαληήζεηο ησλ εξεπλψλ πνπ δελ δίλνπλ ηα πην 

αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. Έηζη, γηα λα κεηξηάζηεη ην θαηλφκελν απηφ, εμεηάδνπκε 

θαη ηελ έκκεζε απνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ, φπνπ ηα άηνκα απαληνχλ γηα ηηο 

πηζαλέο πξνηηκήζεηο ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ην πξνθίι ελφο κέζνπ 

θαηαλαισηή θαη κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ εθκαηεχνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ηα πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ελφο πξντφληνο. 

Μεζψ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο έξεπλεο πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ απνηεινχλ 

βαζηθφ ππιψλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα θπθινθνξήζνπλ έλα λέν 

πξντφλ ζηελ αγνξά θαη πξνζεγγίδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ξεαιηζηηθέο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ κειινληηθψλ 

αγνξαζηψλ ηνπ πξντφληνο απηνχ. 

Παξφια απηά ε παξνπζά έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζπγθεθξηκέλα ζε δπν ρψξνπο, ζε έλα 

ζνχπεξκαξθεη θαη ζε κηα θαθεηέξηα. Δπνκέλσο, δελ απνκνλψζεθε ην νζθξεηηθφ 

εξέζηζκα, ην νπνίν εμεηάδακε, θαηψ απφ ειεγρφκελεο εξγαζηεξηθέο ζπλζήθεο ψζηε 

λα θαηαιήμνπκε φηη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ κείσζε ηεο 
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πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη χπαξμε αξψκαηνο ζηνλ θαθέ. ε απηφ 

ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη εδψ έγθεηηαη θαη ε θπξηφηεξε αδπλακία ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Σα άηνκα θαζψο κχξηδαλ ηνλ θαθέ θαη δήισλαλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ηνπο κπνξεί λα έξρνληαλ ζε επαθή θαη κε άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, 

αθνπζηηθά ή νπηηθά, δηαθνξεηηθά γηα ην θάζε έλα άηνκν, ηα νπνία ηειηθά λα 

επεξέαδαλ ηελ ςπρνινγία ηνπο άξα θαη ηελ ηειηθή ηνπο απάληεζε.  

Δπνκέλσο, κηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

αδπλακίεο θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε παξνχζα έξεπλα, κε ζθνπφ λα εληξπθήζνπκε 

πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηνπ νζθξεηηθνχ κάξθεηηλγθ, κπνξεί λα απνηειέζεη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο πεηξάκαηνο ζε πιήξσο ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ε εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ζε έλα δείγκα αηφκσλ φηαλ 

απηά έξρνληαη ζε επαθή κε έλα νζθξεηηθφ εξέζηζκα πνπ ππάξρεη ζην πξντφλ θαη ζε 

έλα δείγκα ην νπνίν δελ έξρεηαη ζε επαθή κε θαλέλα νζθξεηηθφ εξέζηζκα. Όια ηα 

άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη θνηλά θαη γηα ηα δχν δείγκαηα, 

απνκνλψληαο κφλν ηνλ παξάγνληα ηνπ αξψκαηνο, έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ζα έρνπλ κεγαιχηεξε βάζε ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν. 

Άιιε κηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη θαη πάιη ε εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο ππφ ηελ επίδξαζε ησλ νζθξεηηθψλ παξαγφλησλ ζην πξντφλ αιιά κε ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ κε ζθφπν λα απνθηήζνπλ 

ην πξντφλ, εθαξκφδνληαο φια απηά πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεηξακαηηθφ 

επίπεδν. Έηζη, ε δηαμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε έλα ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζεγγίδεη 

κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα πην αιεζή απνηειεζκάηα, αθνχ απαηηνχληαη θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη απνπζηάδεη ην ην θαηλφκελν ηεο 

ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο. 

Σέινο, πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

αξψκαηνο αλάινγα κε ηελ έληαζε πνπ ππάξρεη ζε έλα πξντφλ, αλ δειαδή ε έληαζε 

είλαη πςειή, κέηξηα ή ρακήιε. Σν πείξακα απηφ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θάησ απφ πιήξσο ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θνηλά γηα ην δείγκα ειέγρνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ  ζε έλα 

εξγαζηήξην απνκνλψλνληαο ην νζθξεηηθφ εξέζηζκα. Μηαο θαη αδπλακία ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ην άξσκα ησλ 

εζπεηξηδνεηδψλ ζην θαθέ εηαλ αξθεηά έληνλν θαη απηφ κπνξεί λα νδεγνχζε ζε 
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αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο. Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα εθκαηεπζεί ε πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα έλαλ θαθέ ή θάπνην άιιν πξντφλ κε έλα δηαθνξεηηθφ άξσκα κηαο θαη νη 

θαηαλαισηέο κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ ην ζπλδπαζκφ εζπεξηδνεηδψλ ζηνλ θαθέ φηαλ 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε απηφ θαη λα ηνπο νδεγεί λα κελ ην αμηνινγήζνπλ ζεηηθά 

ηελ ζηηγκή πνπ ην κπξίδνπλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Δξσηεκαηνιφγην 1
εο

 Γεινχκελεο Σηκήο Πξνζπκίαο Πιεξσκήο 

 

Ζκ/λία: ___________________    

Πεξηνρή: ____________________________Δξεπλεηήο: _____________________________ 

 

1. Καηαλαιψλεηε θαθέ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; 1) Ναη 2) Όρη 

 

Ο θαθέο είλαη ην πξψην ζε θαηαλάισζε ξφθεµα ζηνλ δπηηθφ θφζµν µεηά ην λεξφ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ. Παξάιιεια, κεγάιε 

αχμεζε εληνπίδνπκε θαη ζηελ αγνξα θαθέ ζε θάςνπιεο, δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν παξαθάησ πξντφλ πνπ ζαο παξνπζηάδεηαη ζα 

θπθινθνξήζεη ζε θάςνπιεο γηα κεραλέο espresso, είλαη κνλνπνηθηιηαθφο θαθέο εθιεθηήο 

πνηφηεηαο (speciality coffee)  απφ απζηεξά επηιεγκέλνπο θφθθνπο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε 

ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο. Ο θαθέο είλαη αξσκαηηζκέλνο κε 

εζπεηξηδνείδε ζπλδηάδνληαο ηε ζθνηείλε γνεηεία γηα έλα αλαδσνγνλεηηθφ πξντφλ κε 

μεθάζαξε θαη επράξηζηε γέπζε. 

 

ε ιίγν ζα εξσηεζείηε εάλ είζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξψζεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα 

κνλνπνηθηιηαθό θαθέ κε άξσκα εζπεξηδνεηδώλ. 

 

Ζ εξψηεζε απηή ζα είλαη ππνζεηηθή, δειαδή δε ζα ρξεηαζηεί πξάγκαηη λα πιεξψζεηε. Γεληθά 

νη άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ ππνζεηηθέο εξσηήζεηο. πρλά δειψλνπλ φηη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ έλα κεγαιχηεξν πνζφ απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Έλαο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί φηαλ έξζεη ε ψξα πξάγκαηη λα πιεξψζνπλ, ηφηε 

ζθέθηνληαη φηη ηα ρξήκαηα απηά δε ζα κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ γηα θάηη άιιν. Δπνκέλσο, 

φηαλ ε εξψηεζε είλαη ππνζεηηθή, είλαη πην εχθνιν λα ππεξβάιινπλ ζηελ απάληεζε ηνπο. 

 

Πξηλ απαληήζεηε ηελ εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο, πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε εάλ 

πξάγκαηη ζέιεηε λα πιεξψζεηε γηα ηνλ θαθέ ην πνζφ ην νπνίν ζα εξσηεζείηε θαη φηη απηφ ην 

πνζφ δε ζα είλαη δηαζέζηκν γηα αγνξέο άιισλ αγαζψλ. 

 

2. θεθηείηε ηψξα φηη ζε έλα κέζν θαηαλαισηή δίλεηαη κηα θάςνπια απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θαθέ. Πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη 10 ιεπηά έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ην 

ζπζθεθξηκέλν πξντφλ; 1) Ναη 2) Όρη 
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3. θεθηείηε ηψξα φηη ζαο δίλεηαη κηα θάςνπια απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαθέ. Θα ήζαζηαλ 

δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξψζεηε 10 ιεπηά έηζη ψζηε λα ηελ απνθηήζεηε; 1) Ναη 2) Όρη 

 

 

 

 

4. Με θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 10, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη 1 „θαζφινπ‟ θαη ην 10 „πάξα πνιχ‟, 

πφζν ζίγνπξνο/ε είζηε γηα ηελ απάληεζε πνπ δψζαηε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε; 

Καζφινπ         Πάξα 

πνιχ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πφζν πηζαλφ ζεσξείηαη θαζέλα απφ ηα παξαθάησ ελδερφκελα. 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

Λίγν 

πηζαλφ 

Οχηε πηζαλφ, 

νχηε απίζαλν 
Πηζαλφ 

Δ

μ

αη

ξε

ηη

θ

ά 

πη

ζ

α

λ

φ 

Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζε ππνζεηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπζία 

(αληαιιαγή ρξεκάησλ θαη πξντφλησλ). Πνηά ε 

πηζαλφηεηα απηφ λα ζπλέβε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα απφ κέξνπο ζαο; 

1 2 3 4 5 

Πφζν πηζαλφ πηζηεχεηε φηη είλαη λα ην θάλνπλ 

απηφ άιινη θαηαλαισηέο πνπ ζα απαληήζνπλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα; 

1 2 3 4 5 

 

6. Πφζν ζπρλά πίλεηε θαθέ; 

Καζφινπ Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

2-3 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

1 θνξά ηελ 

εκέξα 

2-3 θνξέο 

ηελ εκέξα 

Πην ζπρλά απφ 2-3 

θνξέο ηελ εκέξα 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ηνλ ξφιν ησλ ηηκψλ ζηηο απνθάζεηο ζαο φηαλ αγνξάδεηε 

θαθέ; 
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Καζφινπ 

ζεκαληηθέο 

Λίγν 

ζεκαληηθέο 

Μέηξηα 

ζεκαληηθέο 
εκαληηθέο 

Πνιχ 

ζεκαληηθέο 

1 2 3 4 5 

 

8. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  |_____| 

 

9. Πνην είλαη ην θχιν ζαο;           1) Άλδξαο         2)   Γπλαίθα   

 

10. Πνην είλαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζαο; 

Μέρξη 

δεκνηηθφ 

Γπκλάζην Λχθεην ή 

εμαηάμην 

γπκλάζην 

Απφθνηηνο 

ΗΔΚ ή 

θνηηεηήο 

Παλεπηζηήκην 

ή ΑΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

1 2 3 4 5 6 

 

11. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηθή ζαο θαηάζηαζε? 

1) Άγακνο            2) Έγγακνο         3) Άιιν 

 

12. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο (ζε άηνκα)? |_____| 

  

13. Γεδνκέλνπ φηη ην κέζν εηήζην θαηά θεθαιή θαζαξό δηαζέζηκν εηζόδεκα ζηελ Διιάδα 

είλαη πεξίπνπ 12.300€, πνην απφ ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί θαιχηεξα ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο;  

Πνιχ θαθή Καθή Κάησ απφ 

ην κέηξην 

Μέηξηα Πάλσ απφ 

ην κέηξην 

Καιή Πνιχ θαιή 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο? 

1) Γεκφζηνο Τπάιιεινο       2) Ηδησηηθφο Τπάιιεινο           3) Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο  

4) Φνηηεηήο/ηξηα      5) πληαμηνχρνο      6) Άλεξγνο 

 

15. Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε ηελ εβδνκάδα? 

1) Ληγφηεξν απφ 20 ψξεο        2) Απφ 20 κέρξη 40 ψξεο        3) Πεξηζζφηεξεο απφ 40 

ψξεο 

 

15. Πνζν ζπρλά γπκλάδεζηε? 

 

Καζφινπ Μηα θνξά 

ην κήλα 

2-3 θνξέο ην 

κήλα 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

2-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Πην ζπρλά 

απφ 2-3 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

1 2 3 4 5 6 
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16. ηελ θιίκαθα απφ 1 εσο 5 πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγίεηα ζαο? 

1) Πνιχ Καθή       2) Καθή         3) Μέηξηα         4) Καιή         5) Πνιχ Καιή 

 

17. Καηαλαιψλεηαη βηνινγηθά πξντφληα? □ Ναη □ Όρη 

 

18. Δίζηε θαπληζηέο? □ Ναη □ Όρη 

 

19. Καηαλαιψλεηαη πξάζηλν θάθε? □ Ναη □ Όρη 

 

20. Αγνξάδεηε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ κάξθεο θαθέ ζε θάςνπιεο- ηακπιέηεο? 

1) illy    2) Tassimo  3) Lavazza    4) Νespesso    5) Άιιν 

 

21. Ση είδνο θαθέ θαηαλαιψλεηαη θπξηώο? 

 

1) ηηγκηαίν    2) Espresso   4)Φίιηξνπ    5)Διιεληθφ 

 

22. Ο ιφγνο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαθέ είλαη: 

1) πλήζεηα     2)  Πξνζσπηθή επραξίζηεζε    3) Κνηλσληθνχο ιφγνπο     

 

 

 

Αξρείν Απνηειεζκάησλ Smlc Stata 14 

Interval regression                             Number of obs     =        284 

LR chi2(40)       =     129.43 

Log likelihood = -114.31307                     Prob > chi2       =     0.0000 

 

 

                                       Coef.       Std. Err.       z        P>z       [95% Conf. Interval] 

 

valuation                       -23.96953   6.802354    -3.52   0.000     -37.3019     -10.63716 

qsmell                           -32.99262   9.186387    -3.59   0.000    -50.99761    -14.98763 

 

Frequency  

2-3 θνξέο/βδνκάδα         .8538319   20.35821     0.04   0.967      -39.04752    40.75518 

1θνξά ηε κεξά               21.39509   19.40388     1.10   0.270       -16.63582       59.426 

2-3 θνξέο ηε κέξα           38.5468   20.39303      1.89   0.059       -1.422797     78.5164 

> απφ 2-3 θνξέο/ κέξα   44.74658   23.73469      1.89   0.059      -1.772566    91.26572 
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Prices  

Λίγν ζεκαληηθέο            5.871138   13.11658     0.45   0.654       -19.83688    31.57916 

Μέηξηα ζεκαληηθέο       -15.87076   13.41193    -1.18   0.237       -42.15766    10.41613 

εκαληηθέο                   1.440258   12.47496     0.12    0.908     -23.01021    25.89073 

Πνιχ ζεκαληηθέο         -17.40189   14.05836    -1.24     0.216    -44.95578    10.15199 

 

Age                                  .420649   .5434547     0.77   0.439    -.6445027    1.485801 

 

Gender  

Γπλαίθα                          4.897029   6.648254     0.74   0.461    -8.133309    17.92737 

Άλδξαο                           156.6529   5263.506     0.03   0.976    -10159.63    10472.93 

 

Edu  

Λχθεην                           25.41818   23.84008     1.07   0.286    -21.30752    72.14388 

ΗΔΚ/Φνηηεηήο                17.98006   24.15891     0.74   0.457    -29.37054     65.33065 

Παλεπηζηήκην                .3580575   22.85811     0.02   0.988    -44.44301     45.15913 

Μεηαπηπρηαθφ                 5.56772   23.11857     0.24   0.810    -39.74385     50.87929 

 

Family  

Έγγακνο                         16.48595   11.16964     1.48   0.140    -5.406154    38.37804 

Άιιν                             -23.27341   15.26276    -1.52   0.127    -53.18788    6.641049 

 

Size                               -4.929313   2.702188    -1.82   0.068     -10.2255    .3668788 

 

Prof  

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο     -15.10897   10.86804    -1.39   0.164    -36.40993    6.191994 

Διεχζεξνο Δπαγ.             -27.2846   12.93396    -2.11   0.035    -52.63469   -1.934504 

Φνηηεηήο/ηξηα                 -4.838932   16.54412    -0.29   0.770     -37.2648    27.58694 
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πληαμηνχρνο                -60.05999   22.43572    -2.68   0.007     -104.0332   -16.08679 

'Αλεξγνο                       -3.778605   16.25129    -0.23   0.816     -35.63054    28.07333 

 

Gym  

2-3 θνξέο ην κήλα                  -13.16092   10.52206    -1.25   0.211    -33.78378    7.461935 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα              8.120931   9.137508     0.89   0.374    -9.788255    26.03012 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα          38.98545   13.00395     3.00   0.003     13.49817    64.47272 

>απφ 2-3 θνξέο ηε βδνκάδα       13.4852    12.1053     1.11   0.265    -10.24075    37.21115 

 

Health  

Μέηξηα                                       25.69878    26.1447     0.98   0.326     -25.5439    76.94146 

Καιή                                           10.5781   26.56915     0.40   0.691    -41.49648    62.65269 

Πνιχ θαιή                                17.25368   28.59059     0.60   0.546    -38.78285    73.29022 

 

Bio  

Όρη                                             .7491626    8.06949     0.09   0.926    -15.06675    16.56507 

 

Smoke  

Όρη                                             3.846887   7.100657     0.54   0.588    -10.07015    17.76392 

 

Green  

Όρη                                             21.43923   14.77477     1.45   0.147    -7.518777    50.39725 

 

Kind  

Espresso                                     15.54074   12.18009     1.28   0.202    -8.331801    39.41328 

Φίιηξνπ                                    -12.09833   14.50891    -0.83   0.404    -40.53528    16.33862 

Διιεληθφο                                  17.47287   12.92247     1.35   0.176    -7.854705    42.80044 
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reason  

Πξνζσπηθή Δπραξίζηεζε         -3.727362   6.718191    -0.55   0.579    -16.89477     9.44005 

Κνηλσληθνχο ιφγνπο                   38.23781   19.02038     2.01   0.044     .9585537    75.51707 

 

_cons                                             44.27413   57.36276     0.77   0.440     -68.1548    156.7031 

 

/lnsigma                                       3.317373   .2093902    15.84   0.000     2.906976    3.727771 

 

sigma                                             27.58779   5.776614                      18.30137    41.58629 

 

108  left-censored observations 

0     uncensored observations 

176 right-censored observations 

0       interval observations 

 

. *i.hours  

. sum wtpiv 

 

Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

 

wtpiv         284    36.64405    32.44055  -80.06706    133.632 

 

Πίλαθαο δεκνγξαθηθψλ  

 sum  i.frequency i.prices age i.gender i.edu i.family size i.income i.prof  i.gym i.health i.bio 

i.smoke i.green i.kind i.reason if  

> wtpiv>0 & wtpiv<36.64 
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Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

Frequency  

2-3 θνξέο..      98    .0408163    .1988818          0           1 

1θνξά..            98    .3877551    .4897433          0          1 

2-3 θνξέο..       98    .5102041     .502466          0           1 

Prices  

Λίγν ..           98    .2040816    .4051011          0          1 

Μέηξηεο         98    .2653061     .443766           0          1 

εκαληηθέο     98    .2653061     .443766          0          1 

Πνιχ εκ.     98    .2040816    .4051011          0          1 

 

Age               98    36.06122    10.76154       19         60 

 

Gender  

Γπλαίθα           98    .6326531     .4845607          0          1 

 

Edu  

Λχθεην             98    .2040816    .4051011          0          1 

ΗΔΚ/Φνηη.         98    .2040816    .4051011          0          1 

Παλεπηζηήκην    98    .4693878    .5016279         0          1 

Μεηαπηπρηαθφ   98    .1020408    .3042583         0          1 

 

Family  

Έγγακνο           98    .3673469    .4845607          0          1 

Άιιν                98    .0612245    .2409742          0          1 

 

Size                  98    2.755102    1.292813          1          5 
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Income  

Μέηξηα            98     .244898    .4322376          0          1 

>Μέηξην         98    .2244898    .4193911          0          1 

Καιφ               98    .2244898    .4193911         0          1 

Πνιχ θαιφ      98    .0612245    .2409742          0          1 

 

Prof  

Ηδησ. Τπάι        98    .4897959     .502466          0          1 

Διεχζ. Δπαγ.     98    .2244898    .4193911          0         1 

Φνηηεηήο           98    .1020408    .3042583          0          1 

πληαμηνχρνο     98    .0408163    .1988818         0          1 

'Αλεξγνο             98    .0612245    .2409742         0         1 

 

Gym  

2-3 /κήλα           98     .122449     .329489          0          1  

1/εβδνκάδα        98    .3469388    .4784434        0          1 

2-3/εβδνκάδα     98     .122449     .329489          0          1 

>2-3/εβδνκάδα  98    .0408163    .1988818         0          1 

 

Health  

Μέηξηα              98    .2040816    .4051011         0          1 

Καιή                 98    .5918367    .4940206         0          1 

Πνιχ θαιή        98    .1836735    .3892085          0          1 

 

Bio  

Όρη                    98    .5102041     .502466          0          1 
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Smoke  

Όρη                    98    .4489796    .4999474         0          1 

 

Green  

Όρη                   98    .9591837    .1988818          0          1 

 

Kind  

Espresso               98    .5306122    .5016279         0          1 

Φίιηξνπ                98    .1836735    .3892085         0          1 

Διιεληθφο             98    .2040816    .4051011         0          1 

 

Reason  

Πξνζ.Δπραξ          98    .5918367    .4940206         0          1 

Κνηλ.Λφγνπο          98    .0612245    .2409742         0          1 

 

 


