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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηνλ
Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Γ.Π.Α. θχξην Γεψξγην Υξπζνρντδε, πνπ κνπ αλέζεζε ην
ζέκα ηεο θαη αλέιαβε ηελ επίβιεςή ηεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή ηφζν
ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνθίι ηεο έξεπλαο θαη
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Δπίζεο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηε ζεκαληηθή βνήζεηα ησλ 50 αηφκσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη λα ηνπο επραξηζηήζσ ζεξκά πνπ δηέζεζαλ ηνλ πνιχηηκν
ρξφλν ηνπο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο.
Να ηνλίζσ αθφκα φηη πέξα απφ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ πξνζθέξεη έλα
κεηαπηπρηαθφ ζεκαζία έρνπλ θαη νη άλζξσπνη πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. Να επραξηζηήζσ
ινηπφλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα
ην πνιχ φκνξθν θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηηο αμέραζηεο ζηηγκέο πνπ δήζακε
καδί.
ε πξνζσπηθφ επίπεδν ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζηελνχο κνπ θίινπο, ηνλ θν Β. θαη
ηνλ αδεξθφ κνπ πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ φιν ην δηάζηεκα ησλ καζεκάησλ θαη ηεο
ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.
Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ πνπ κε βνήζεζαλ
πιηθά, ςπρηθά θαη εζηθά νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
θνπόο - Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα
κεηξήζνπκε θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο
επεξεάδνπλ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο θξέαηνο. πγθεθξηκέλα επηιέμακε λα
κειεηήζνπκε απηή ηελ επηξξνή ζηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπιεξηθψλ.
Μεζνδνινγία – Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ
πξνθίι (θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ) – εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ
κέζνδν Conjoint Value Analysis θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ κέζνδν conjoint ranking
(ηεξάξρεζε ησλ πξνθίι). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν θαη ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Αζήλαο ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ- Μαξηίνπ 2009.
Γείγκα – 50 θαηαλαισηέο πνπιεξηθψλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ ζπιινγή
ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
Απνηειέζκαηα – Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο
παξνχζαο έξεπλαο θαλεξψλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ ρψξα
πξνέιεπζεο θαη είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ πξντφληα ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη
φρη εηζαγφκελα. Δπίζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη
θαηαλαισηέο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν πξντφληα κε επξέσο γλσζηή επσλπκία θαη
φρη ηα πξντφληα πνπ ιαλζάξνπλ κεγάιεο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ (own label πξντφληα
supermarket).
ηνηρεία πξωηνηππίαο – ηελ παξνχζα έξεπλα εηζαγάγακε λένπο ηξφπνπο
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ κέζα απφ ηελ εηηθέηα ηνπ, φπσο παξαπνκπή
ζε URL ηεο εηαηξείαο φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη πεξαηηέξσ
πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θνκβηθά
ζεκεία απφ ηα νπνία πεξλάεη ην πξντφλ πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο ζην εθάζηνηε θαηάζηεκα.
Keywords – επσλπκία πξντφληνο, ηηκή, πξνέιεπζε, πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε
γηα ην πξντφλ, CVA method, mixed linear method.
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ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ ΕΙΑΓΨΓΗ
1Α Ειςαγωγή
Αθεηεξία γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηειεί ε εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ
ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή γηα έλα πξντφλ θαη ησλ αλαγξαθφκελσλ
πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ. Δπηδηψμακε λα κειεηήζνπκε ηελ
θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ πνπιεξηθψλ επεηδή νη Έιιελεο θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα
ηα πξνηηκνχλ αλάκεζα ζε άιινπο ηχπνπο θξέαηνο (Krystallis et al., 2005). Άιινο
έλαο ιφγνο είλαη φηη ηα πνπιεξηθά ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηεο παγθφζκηαο θνηλήο
γλψκεο εμ‘ αηηίαο ζθαλδάισλ ηξνθίκσλ (αλίρλεπζε δηνμηλψλ ζε θνηφπνπια ην 1999)
θαη εμ‘ αηηίαο ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ (πξψην μέζπαζκα ηνπ
ζαλαηεθφξνπ ηνχ Ζ5Ν1 ην 2004). Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ έθζεζε ηεο
51εο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο (ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 6
Ηνπλίνπ 2008) ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ Δπξσπαίσλ Καηαζθεπαζηψλ Σξνθίκσλ
(FEFAC- European Feed Manufacturers' Federation) φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε
θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θξαηψλ κειψλ
άγγημε ηελ θαηά θεθαιή θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα ησλ 29,3 kg γηα ην έηνο 2007.
ηελ ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη αθφκα φηη ην θξέαο πνπιεξηθψλ ζεσξείηαη ην δεχηεξν
πην θαηαλαιηζθφκελν θξέαο ζηελ Δ.Δ. κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο
(www.fefac.org). Ζ θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ην
2008
επεηδή
παξακέλεη
κηα
ρακεινχ
θφζηνπο
πεγή
πξσηετλψλ
(www.thepoultrysite.com).
Γεληθά, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζηεξίδνληαη ζηα παηξνπαξάδνηα δίθηπα
δηαλνκήο θξέαηνο (ηνπηθά θξενπσιεία) γηα ηελ αγνξά θξέαηνο θαη πξντφλησλ
θξέαηνο. Ο άλσζελ ηζρπξηζκφο έρεη αξρίζεη λα κελ έρεη κεγάιε ηζρχ γηα ηα πνπιεξηθά
θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο αξρίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη έλα
επψλπκν πξντφλ αληί λα αθνχλ ηε γλψκε ηνπ θξενπψιε ηεο πεξηνρήο ηνπο (Krystallis
et al., 2005). Σα ζρεηηθά πξφζθαηα ζθάλδαια ηξνθίκσλ αχμεζαλ γεληθφηεξα ηηο
αλεζπρίεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή
κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ ηα νπνία επεξεάζηεθαλ απφ ηα
ζθάλδαια. Δμ‘ αηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ζρεδίαζαλ
νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηρλειαζηκφηεηαο θαη αχμεζαλ ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία
έηζη ψζηε λα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαηά φιν ην κήθνο ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηξνθίκσλ (Angulo et al. 2007).
Με βάζε φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα
παξαηεξήζνπκε πνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηξαβνχλ ηελ
πξνζνρή ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπο νδεγνχλ ζε αγνξά ηνπ πξντφληνο.
Όπσο επηζεκαίλνπλ νη G. Stefani et al. (2006), ππάξρνπλ δχν ηχπνη ελδείμεσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα πξντφλ: ηα εγγελή θαη ηα εμσγελή. Με ηνλ φξν εγγελή
ελλννχκε ηα θπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο φπσο ε νζκή, ην ζρήκα, ε πθή, ε
εκθάληζε, ην κέγεζνο, ελψ κε ηνλ φξν εμσγελή ελλννχκε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξντφληνο φπσο ε επσλπκία, ε ηηκή, ε ρψξα πξνέιεπζεο (Stefani et al., 2006). ηελ
παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε ζηελ κειέηε ησλ εμσγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηελ επσλπκία, ηελ
ηηκή, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο (κέζσ ηεο
εηηθέηαο), ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
πξντφληνο.
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1Β Δομή
Με ιίγα ιφγηα ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε ηξία ζεκαληηθά
ζηάδηα. Πξψηα απ‘ φια ζα παξνπζηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, κέζα απφ ην νπνίν
ζα ππνζηεξίμνπκε ηηο ππνζέζεηο καο. Έπεηηα ζα θάλνπκε κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ
κεζνδνινγία πνπ επηιέμακε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα. Σέινο, ζα
αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηηο αξρηθέο καο
ππνζέζεηο.
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΤΠΟΘΕΕΙ
2.1. Θέτοντασ τισ προτεραιότητεσ τησ παρούςασ έρευνασ
Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα εληνπίζνπκε πνηα είλαη ηα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ πξνθαινχλ ηνλ θαηαλαισηή λα ην
αγνξάζεη θαη ε κέηξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ν θαηαλαισηήο κέζα
απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Κξίλνπκε φηη πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε κειέηε
εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ηα νπνία ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο
κειέηεο είλαη πην πηζαλφ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ
θαηαλαισηή. Έηζη θαηαιήμακε λα θάλνπκε αλαθνξά ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
ρψξα πξνέιεπζεο, επσλπκία, ηηκή, ηξφπνη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο (κέζσ ηεο
εηηθέηαο), ζηνηρεία παξαγσγήο (δηαηξνθή ηνπ δψνπ) θαη πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο.

2.2. Σα υπό εξέταςη χαρακτηριςτικά των προΰόντων πουλερικών
2.2.1. Φώρα προέλευςησ
Με ηνλ φξν ‗Υψξα Πξνέιεπζεο‘ ελλννχκε ηελ ρψξα θαηαζθεπήο, παξαγσγήο
ή αλαηξνθήο απφ φπνπ πξνέξρεηαη έλα αληηθείκελν ή έλα πξντφλ
(www.wikipedia.org). Ζ ρψξα πξνέιεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο ηξνθίκσλ ζε ζρέζε κε ηελ
ηρλειαζηκφηεηα. πγθεθξηκέλα ζην
πξφηππν πηζηνπνίεζεο ISO 22000:2005
αλαθέξεηαη ην εμήο: ―Ο νξγαληζκφο/ επηρείξεζε πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα
εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο ην νπνίν ζα θαζηζηά εθηθηφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ κεξψλ ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο
παξηίδεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηα θαηαγεγξακκέλα αξρεία επεμεξγαζίαο θαη
δηαλνκήο‖. Οη Giraud and Halawany (2006), βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλά ηνπο
αλαθέξνπλ φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο ήηαλ ην πξψην πξάγκα πνπ ήξζε ζην κπαιφ ησλ
θαηαλαισηψλ φηαλ απηνί ξσηήζεθαλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ηρλειαζηκφηεηαο.
Με πνην ηξφπν ε ρψξα πξνέιεπζεο επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο; Σν
θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο (country of origin effect ή COO
effect) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί ε ζρεηηθή επηξξνή
ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο. Οη Chryssochoidis et al.
(2005), θάλνπλ αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ Wang and Lamb(1983), ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο σο έλα αζαθέο άπιν εκπφδην κε ην
νπνίν θάζε πξντφλ (ή ππεξεζία) έξρεηαη αληηκέησπν φηαλ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζε
κηα λέα αγνξά. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη ην θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ζπληζηά φηη νη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ζρεηίδνληαη
κε ηνλ εζλνθεληξηθφ θαηαλαισηηζκφ (εζλνθεληξηζκφο θαηαλαισηηζκφο - Consumer
Ethnocentrism είλαη ε εθαξκνγή ηεο εζλνθεληξηθήο βάζεο ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη ‗ηα πηζηεχσ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ
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θαηαιιειφηεηα θαη ηελ εζηθφηεηα ηεο θίλεζεο ηνπο λα αγνξάζνπλ εηζαγφκελα
πξντφληα‘).
Οη Van Rijswijk et al. (2006) βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηνπο ε νπνία δηεμήρζε ζε ηέζζεξηο επξσπατθέο ρψξεο κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο ησλ
θαηαλαισηψλ γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαηαγξάθνπλ φηη ε πξνέιεπζε
ηνπ πξντφληνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή λα
αγνξάδεη πξντφληα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (πεξηνρή ή ρψξα). Δπίζεο ε
πξνέιεπζε απνδείρηεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο επεηδή
ζεσξνχλ ζπνπδαίν γεγνλφο ηελ ππνζηήξημε ηεο πεξηνρήο ηνπο (ππνδειψλνληαο έηζη
θαη νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε). Οη Chryssochoidis et al. (2005)
ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπο εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ εζλνθεληξηθψλ
αληηιήςεσλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηελ
αμηνιφγεζε πξντφλησλ ηξνθίκσλ απφ Έιιελεο θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θιίκαθα εζλνθεληξηθψλ ηάζεσλ θαηαλαισηή (Consumer Ethnocentric Tendencies
Scale ή CET-SCALE). Σα απνηειέζκαηα (CET-SCALE) θαλεξψλνπλ φηη ν
εζλνθεληξηζκφο δελ επεξεάδεη κφλν ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηνλ
ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ησλ εγρψξησλ θαη ησλ
εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, απνθαιχπηνληαο έηζη ηελ έληνλε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα (CET-SCALE)
αμίδεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα εμήο: ην 89,8% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχνπλ
φηη αγνξάδνληαο ειιεληθά πξντφληα ππνζηεξίδνπλ ηελ απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα, ην
55% ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη πάληα θαιχηεξν λα αγνξάδνπλ εγρψξηα
πξντφληα θαη ην 58,8% ηνπ δείγκαηνο πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ εγρψξηα πξντφληα
αθφκα θαη αλ είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα εγρψξηα (Chryssochoidis et al., 2005). Οη
Loureiro and Umberger (2002) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη νη
θαηαλαισηέο ζηηο Ζ.Π.Α. είλαη πνιχ αλήζπρνη γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο πξνέιεπζεο.
Χο ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
αλαγξαθή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο, αθφκα θαη γηα
κεκνλσκέλα πξντφληα πνπ θέξνπλ εηηθέηα ―U.S. Certified Beef‖.
Σν θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα
ζπζηαηηθφ ράξαμεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο marketing (Yi Cai et al., 2004). Απηφο ν
ηζρπξηζκφο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ Chryssochoidis et al.
(2005) φπνπ αλαθέξεηαη επίζεο φηη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο marketing κε ην εθάζηνηε δεδνκέλν επίπεδν εζλνθεληξηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ.
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ππνζέηνπκε φηη:
Hypothesis 1 (Η1): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ πποηιμούν να αγοπάζοςν εγσώπια
πποϊόνηα (ζηην εξεηαζόμενη πεπίπηωζή ποςλεπικά) και όσι ειζαγόμενα.

2.2.2. Επωνυμία
Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Marketing (American Marketing Association)
θαζνξίδεη ηελ εκπνξηθή επσλπκία (brand) σο φλνκα, φξν, ζήκα, ζχκβνιν, ή ζρέδην, ή
ζπλδπαζκφ ηνπο, ε νπνία έρεη ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ κηα εηαηξεία θαη λα ηα δηαθνξνπνηήζεη απφ εθείλα αληαγσληζηξηψλ
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εηαηξεηψλ. Σα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά φπσο ε εκπνξηθή νλνκαζία, ην ινγφηππν
(logo), ην ζχκβνιν, ην ζρέδην ηεο ζπζθεπαζίαο θιπ απνηεινχλ φια ζηνηρεία ηεο
εκπνξηθήο επσλπκίαο (Kottler and Keller, 2006).
Αλ έρνπκε ζθνπφ λα εμεηάζνπκε ηελ επηξξνή ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο (ζην
εμήο επσλπκία) ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή ή ζηελ πξφζεζε
αγνξάο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν brand effect (θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο
επσλπκίαο ηνπ πξντφληνο). Οη Kottler and Keller (2006) πξνηείλνπλ φηη ε
αληηιακβαλφκελε αμία ηεο επσλπκίαο απφ ηνλ θαηαλαισηή (Brand Equity) κπνξεί λα
νξηζηεί σο ε δηαθνξηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε γλψζε ηεο επσλπκίαο ζηελ αληαπφθξηζε
ηνπ θαηαλαισηή ζην marketing απηήο. Μηα επσλπκία ζεσξείηαη φηη έρεη ζεηηθή
αληηιακβαλφκελε αμία απφ ηνπο θαηαλαισηέο φηαλ εθείλνη αληηδξνχλ πην επλντθά ζε
έλα πξντφλ θαη ζην αληίζηνηρν marketing ηνπ απ‘ φηη ζα αληηδξνχζαλ αλ ην ελ ιφγσ
πξντφλ δελ
ήηαλ επψλπκν. Τθίζηαληαη ηξεηο δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αληηιακβαλφκελε αμία ηεο επσλπκίαο απφ ηνλ θαηαλαισηή, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ: 1) αλ δελ πθίζηαληαη
δηαθνξέο, ην πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη κε επψλπκν (generic, not having a brand name),
2) νη δηαθνξέο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο γλψζεο ηεο επσλπκίαο (ε νπνία
απνηειείηαη απφ φιεο ηηο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα, ηηο εηθφλεο, ηελ εκπεηξία, ηηο
αληηιήςεηο θιπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επσλπκία) θαη 3) νη δηαθνξέο απηέο
δηακνξθψλνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε αμία ηεο επσλπκίαο ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη
ζε αληηιήςεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ζρεηηδφκελε κε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ
marketing ηεο ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίαο (Kottler and Keller, 2006).
ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζην ‗halo effect‘ ην νπνίν θάλεη ηελ
εκθάληζή ηνπ φηαλ νη εξσηψκελνη (θαηαλαισηέο) έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ πςειή
βαζκνινγία ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα κάξθα πνπ ηνπο είλαη
αξεζηή θαη αληίζεηα λα βαζκνινγνχλ πνιχ ρακειά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζπζρεηίδνληαη κε κηα κάξθα πνπ δελ πξνηηκνχλ (www.answers.com). Οη Leuthesser
et al. (1996) ππνζηεξίδνπλ φηη ην halo effect είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κεξνιεςία ζηε
βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ηάζε ηνπ εξσηεζέληα
λα ζηεξίδεηαη ζηε δηεζλή επηξξνή (ηεο θίξκαο) θαη φρη ζηνλ πξνζεθηηθφ δηαρσξηζκφ
ελλνηνινγηθά επδηάθξηησλ θαη ελδερνκέλσο αλεμάξηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
θίξκαο.
ρεηηθά κε ηελ επσλπκία πξντφλησλ θξέαηνο, νη Krystallis et al. (2005)
αλαθέξνπλ φηη κεηά ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια ζηα νπνία ην θξέαο δηαδξακάηηζε
θεληξηθφ ξφιν, νη θαηαλαισηέο μεθίλεζαλ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζε δηάθνξα
εμσγελή πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο φπσο ε πεξηνρή ή ε ρψξα πξνέιεπζεο,
ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ παξαγσγνχ (επσλπκία), νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ κέζνδν παξαγσγήο (π.ρ. εηηθέηεο φπνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ‗ειεπζέξαο
βνζθήο‘ ή ‗νξγαληθφ θξέαο‘), θαη ε πηζηνπνίεζε κέζσ ζπζηεκάησλ HACCP ή
ηρλειαζηκφηεηαο. ηελ ίδηα εξεπλεηηθή εξγαζία θαηαγξάθεηαη επίζεο φηη ζηελ
ειιεληθή αγνξά ην θξέαο δελ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί αθφκα πιήξσο απφ έλα
εκπνξεχζηκν αγαζφ ζε έλα επψλπκν θαηαλαισηηθφ πξντφλ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη
φηη ην θξέζθν ρχκα ή ζπζθεπαζκέλν θνηφπνπιν αγνξάζηεθε ζην supermarket απφ ην
26,4% ησλ εξσηεζέλησλ θαη φηη ζηελ ειιεληθή αγνξά ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ
θξενπψιε κπνξεί βαζκηαία λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αμία ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο
- επσλπκίαο (Krystallis et al., 2005).
Ση γίλεηαη κε ηα ειιεληθά επψλπκα πνπιεξηθά θαη πξντφληα πνπιεξηθψλ;
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 854/2004 χζηεξα απφ ηελ επηζεψξεζε κεηά ηε
ζθαγή, ην θξέαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαηάιιειν γηα ηελ θαηαλάισζε ζθξαγίδεηαη κε
κειάλε ή θαπηεξηαζκφ. Ζ ζθξαγίδα απηή είλαη σνεηδήο, επαλάγλσζηε, αλεμίηειε θαη
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επθφισο νξαηή απφ ηηο αξρέο ειέγρνπ θαη πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
θπξίσο ηελ νλνκαζία ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θξέαηνο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζνξίδνληαη
ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο γηα ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζήκαλζεο απηήο
(http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/f84003.htm). Γελ πθίζηαληαη κε επψλπκα
πνπιεξηθά πξνο θαηαλάισζε ζηελ ειιεληθή αγνξά. Κάζε θνηφπνπιν πνπ παξάγεηαη
ζηελ Διιάδα θέξεη πάληα ηελ νβάι ζθξαγίδα κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ ζθαγείνπ
πνπ ζεκαίλεη «Δπίζεκνο Κηεληαηξηθφο Έιεγρνο». Ζ ζθξαγίδα απηή βξίζθεηαη ζην
εηδηθφ πιαζηηθφ ηακπειάθη γηα ηα ρχκα θαη πάλσ ζηελ εηηθέηα γηα ηα ζπζθεπαζκέλα
(http://www.ptinotrofia.gr/wwwgreek/enimerosi.asp).
ηελ
ειιεληθή
αγνξά
πνπιεξηθψλ θαη πξντφλησλ πνπιεξηθψλ ππάξρνπλ νη αθφινπζνη ηχπνη επσλπκηψλ:
α) Παξαγσγφο - κεγάιε εηαηξία πνπ θαιχπηεη παξαγσγή ζε εζληθή θιίκαθα, β)
Παξαγσγφο - εηαηξεία πνπ θαιχπηεη παξαγσγή κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη γ) Δηηθέηα
ελφο ιηαλνπσιεηή (own label - supermarket).
Δμεηάδνληαο ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε:
Hypothesis 2 (Η2): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ δίνοςν πποζοσή ζηην επωνςμία ηος
πποϊόνηορ πος αγοπάζοςν (ζηην εξεηαζόμενη πεπίπηωζη ποςλεπικά).

2.2.3. Σιμή
Ζ ηηκή είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο marketing καδί κε ην
πξντφλ, ηελ πξνψζεζε, θαη ηελ ζέζε (γλσζηά επξέσο σο 4 Ps price, product,
promotion, place). Ο παξάγνληαο ηηκή αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηνπ
πξντφληνο ή ζε νπνηαδήπνηε δεκηνπξγία θηλήηξνπ πξνψζεζεο πσιήζεσλ φπσο νη
εθπηψζεηο επί ηεο πνζφηεηαο, νη πξνζσξηλέο πεξηθνπέο ηηκψλ, ή νη δηαπξαγκαηεχζεηο
(Tellis, 2006). Ζ ηηκή είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ παξνχζα
έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε ζρέζε κεηαμχ απηήο θαη ησλ ππνινίπσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, θαζψο επίζεο θαη ε επηζπκία πιεξσκήο ηνπ
θαηαλαισηή γηα λα απνθηήζεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηνλ νηθηαθφ
πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη γηαηί νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ ηελ αμία γηα ηα ρξήκαηα πνπ
δίλνπλ (value for money) φηαλ εμεηάδνπλ ηηο ηηκέο πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα
ηνπο Ηζπαλνχο θαηαλαισηέο ε θαιή πνηφηεηα ελφο πξντφληνο πξνέξρεηαη απφ ηελ
πξνέιεπζε, ηελ ηηκή, ηελ θήκε θαη εάλ δηαζέηεη επξσπατθή εηηθέηα πξνέιεπζεο (Van
Rijswijk et al., 2006).
Οη Van Rijswijk et al. (2006) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαλ κεηαμχ 4 επξσπατθψλ
ρσξψλ (Ηηαιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία, Γαιιία) απνθαιχπηνπλ φηη νη θαηαλαισηέο
θάλεθε λα ζπλδένπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα κε πςειφηεξεο ηηκέο. Οη Krystallis et al.
(2005) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ αληηιεθζείζα πνηφηεηα θξέαηνο απφ Έιιελεο
θαηαλαισηέο δειψλνπλ φηη έλαο νπζηαζηηθφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θάλεθε κάιινλ
δχζπηζηνο ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε φηη ην θξέαο είλαη θηελφ γηα απηφ πνπ πξνζθέξεη,
εθθξάδνληαο κηα ζηάζε επαηζζεζίαο σο πξνο ηελ ηηκή (price-sensitive attitude).
Δπηπιένλ, ην 56,8% ηνπ δείγκαηνο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο δηαθψλεζαλ (έληνλα) κε ηνλ
πξνηεηλφκελν ζπκβνιηζκφ ηνπ θξέαηνο σο ζεκάδη επεκεξίαο, κηα καθξάο δηαξθείαο
λννηξνπία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη λα ηζρχεη πηα δεδνκέλεο
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ηεο επξείαο δηαζεζηκφηεηαο θαη θαηαλάισζεο θξέαηνο. ηελ ίδηα εξεπλεηηθή έθζεζε
ππνζηεξίδεηαη επίζεο φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο δελ παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία σο
πξνο ηελ ηηκή (price sensitivity) φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ θξέαο.
Οη Angulo and Gil (2005) ζηελ έξεπλά ηνπο φπνπ ππνινγίδνπλ ηηο
αληηδξάζεηο ησλ Ηζπαλψλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ην πηζηνπνηεκέλν βφεην θξέαο,
ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηηκή είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν ηνπ πξντφληνο (αζθάιεηα). Αιιά
αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη 73% ησλ
εξσηεζέλησλ δελ ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ κηα νξηαθά πςειφηεξε ηηκή γηα βφεην
θξέαο κε αλαγλσξίζηκε εηηθέηα θαη πηζηνπνηεηηθφ ηρλειαζηκφηεηαο.
Πξνηείλνπκε ηελ αθφινπζε ππφζεζε:
Hypothesis 3 (H3): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ δεν είναι εςαίζθηηοι ωρ ππορ ηην
ηιμή για ποςλεπικά και πποϊόνηα ποςλεπικών.

2.2.4. Σρόποι επικοινωνίασ (μέςω τησ ετικέτασ)
Οη ηξφπνη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο είλαη απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζνπκε κε πνηνλ ηξφπν νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην πξντφλ
(ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε θνηφπνπιν) πνπ αγνξάδνπλ. ρεηηθά κε ηα κέζα
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα, πνιιή πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο εηηθέηεο,
κεξηθέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή ζηα
ηξφθηκα (π.ρ., Cheftel, 2005) ή γηα πξνηξνπή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο λα αιιάμνπλ
ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Γηα
παξάδεηγκα, νη Derby and Levy (2001) αλαθέξνπλ φηη ζηελ Έξεπλα Γηαηξνθήο θαη
Τγείαο ηνπ 1990 (Diet and Health Survey), ην έλα ηξίην ησλ θαηαλαισηψλ είπε φηη
άιιαμαλ ηελ απφθαζή ηνπο λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο
εηηθέηαο ηνπ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηαμχ θαηαλαισηψλ ζε 12
επξσπατθέο ρψξεο, έδεημαλ φηη νη εηηθέηεο ζεσξήζεθαλ σο θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο
επηθνηλσλίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο θαη εππξφζηηεο,
έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ηηο θαηαιαβαίλνπλ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη άιινη ζχλζεηνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηα πξντφληα
πξφζζεζαλ κφλν αίζζεκα ακθηβνιίαο παξά εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο
(Chryssochoidis et al.,2007).
Οη
Krystallis et al. (2005) ζηελ έξεπλά ηνπο αλάκεζα ζε
Έιιελεο θαηαλαισηέο επηβεβαηψλνπλ φηη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεζφδνπο
παξαγσγήο θξέαηνο ζην θξενπσιείν, φπνπ κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη γηα ηελ
πξνέιεπζε ηνπ θξέαηφο ηνπο, παξά λα δηαβάδνπλ εηηθέηεο θαη λα εκπηζηεχνληαη
επψλπκα πξντφληα ζηα ςπγεία ησλ supermarket. Παξ‘ φια απηά, ζηελ ίδηα έθζεζε
θαηαγξάθεηαη φηη ην 26,4% ηνπ δείγκαηνο αγνξάδνπλ θνηφπνπιν απφ
ην
supermarket. πλήζσο, ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο αλαγξάθεηαη κηα ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε (URL) ή έλα ηειέθσλν εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ζηα νπνία νη πειάηεο
κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην πξντφλ, ηηο αλεζπρίεο ηνπο ή λα
ζπδεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηα γηα ην πξντφλ.
Οη εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε νξηζκέλνπο θαλφλεο
θαη θαλνληζκνχο. ηελ Δ.Δ. ησλ 27 ν ζεκαληηθφηεξνο θαλνληζκφο είλαη ν 178/2002.
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Ο θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα σο δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ, δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζηψλ πνπ πξφθεηηαη ή αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε
ηξφθηκα ή ζε δσνηξνθέο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη
δηαλνκήο ηνπο. Έηζη, θαηαιαβαίλνπκε φηη ιεπηνκέξεηεο φπσο ε πξνέιεπζε, ε
δσνηξνθή, ε εκεξνκελία εηζαγσγήο, ε εκεξνκελία εμαγσγήο, ε εκεξνκελία ηεο
ζθαγήο θιπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο. Ζ πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα απαηηεί
πιεξνθνξίεο γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ πξντφληνο. ε πεξηπηψζεηο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπνπ ηα ηξφθηκα ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο αιιαγήο, φπσο ε
ζθαγή θαη ν ηεκαρηζκφο ζηε βηνκεραλία θξέαηνο ή ην άξκεγκα θαη ε παζηεξίσζε ζηε
γαιαθηνθνκηθή βηνκεραλία, έλα πιήξεο ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο απαηηεί
πιεξνθνξίεο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο δσηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ
πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζπνξάο batch (batch dispersion), ηνπ
ινγαξηαζκνχ ησλ πιηθψλ (BOM- bill of materials) θαη ησλ πιεξνθνξηψλ δηαλνκήο.
Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία αιιαγή, φπσο
νη αιπζίδεο θξνχησλ, ε πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα απαηηεί κφλν πιεξνθνξίεο
θαιιηέξγεηαο θαη δηαλνκήο (Kelepouris et al. (2007).
Αλαθεξφκελνη ζηελ ζηε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ πξντφλησλ,
πξνο ην παξφλ, νη γξακκσηνί θψδηθεο (barcodes) ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ απφ φινπο
ηνπο ιηαλνπσιεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη 5-10 ηξηζεθαηνκκχξηα barcodes
ηππψλνληαη θάζε έηνο (Tajima, 2006). Ζ ηερλνινγία RFID ε νπνία ρξνλνινγείηαη
απφ ηε δεθαεηία ηνπ '40 έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο πην πξφζθαηα. Σα ζπζηήκαηα
πξνζδηνξηζκνχ ξαδηνζπρλφηεηαο (RFID) άξρηζαλ λα βξίζθνπλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή
ζηηο απηφκαηεο εθαξκνγέο πξνζδηνξηζκνχ. Σα ζπζηήκαηα RFID απνηεινχληαη απφ
ηηο εηηθέηεο ξαδηνζπρλφηεηαο (RF) ή αλακεηαδφηεο, θαη ηνπο αλαγλψζηεο εηηθεηψλ
RF, ή πνκπνδέθηεο. Ζ ηερλνινγία RFID είλαη κηα απηφκαηε ηερλνινγία
πξνζδηνξηζκνχ (auto-ID), ε νπνία πξνζδηνξίδεη ζηνηρεία θαη ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα
γηα αληηθείκελα ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε ή εηζαγσγή δεδνκέλσλ (Wyld, 2006).
Όια ηα ζπζηήκαηα RFID απνηεινχληαη απφ ηξία θχξηα κέξε: α) ηελ εηηθέηα RFID, ή
αλακεηαδφηε, ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα
πξνζδηνξίζνπκε θαη απνηειεί ηνλ κεηαθνξέα ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα RFID, β)
ηνλ αλαγλψζηε RFID ή πνκπνδέθηε ν νπνίνο κπνξεί θαη λα δηαβάδεη δεδνκέλα απφ
έλαλ αλακεηαδφηε θαη λα γξάθεη δεδνκέλα ζε έλαλ αλακεηαδφηε, θαη γ) ην
ππνζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνλ πνκπνδέθηε κε ρξήζηκν ηξφπν. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο
RFID είλαη πην αξγή απφ φηη αλακελφηαλ ζηηο εθαξκνγέο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
(Food and Drug Administration FDA, 2006, Tahima 2006, Sarma et al,.2003).
Ζ δηαδεδνκέλε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο RFID απνηειεί έλα αλαπφηξεπην
ζπκπέξαζκα, ζχκθσλα κε κεξηθνχο ζρνιηαζηέο ηεο βηνκεραλίαο, κηα ζεκαληηθή
θαηεπζπληήξηα δχλακε είλαη ε πηνζέηεζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο απφ κεγάινπο
νξγαληζκνχο φπσο ην Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Άκπλαο,
θαη νη αιπζίδεο
ιηαλεκπνξίνπ Wal-Mart θαη Tesco. Σν ζχζηεκα EPC (electronic product code)
θαζνξίδεη ηα ηερληθά πξσηφθνιια θαη δεκηνπξγεί κηα δνκή δεδνκέλσλ γηα ηηο
απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. Σν ζχζηεκα EPC εξεπλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην
θέληξν απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ (auto ID) ζην Ίδξπκα Σερλνινγίαο ηεο
Μαζαρνπζέηεο (Massachusetts Institute of Technology - MIT) θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2003 ε επζχλε γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο EPC
κεηαβηβάζηεθε ζηνλ νξγαληζκφ EPC global Inc. Απηφο ν νξγαληζκφο είλαη
ζπγαηξηθφο ηνπ Uniform Code Council (UCC) θαη ηνπ EAN International (EAN). Οη
EAN and UCC δεκηνχξγεζαλ θαη δηαηεξνχλ ην ζχζηεκα EAN.UCC, πνπ θαιχπηεη ηα
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παγθφζκηα πξφηππα επηθνηλσληψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηα ζρέδηα αξίζκεζεο, ηε
δηαρείξηζε κνλαδηθφηεηαο, θαη ηα πξφηππα κειέηεο ησλ ζπκβφισλ barcode,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβφισλ barcode U.P.C. θαη EAN πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά ζε φιν ηνλ θφζκν (Roberts 2006). Καηά
ζπλέπεηα, εμεηάδνπκε:
Hypothesis 4 (H4): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ ποςλεπικών είναι ππόθςμοι να
επιλέξοςν ένα πποϊόν με γπαπηέρ πληποθοπίερ (ζηην εηικέηα).

2.2.5. Διατροφή του ζώου
ηελ Διιάδα κφλν ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο AGROCERT πηζηνπνηεί ην
θξέαο πνπιεξηθψλ. Ο AGROCERT έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ‗Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ‘
θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθή ζήκαλζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Μέρξη ηψξα έρεη
πηζηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο
θνηφπνπινπ. Οη "Δηδηθέο Πηελνηξνθηθέο Δθηξνθέο" είλαη έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ
παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ή απγψλ νξλίζσλ ζχκθσλα κε απζηεξά
θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο εθηξνθήο ή θαη δηαηξνθήο ησλ πνπιεξηθψλ. Μεξηθέο
ελδείμεηο γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ είλαη νη αθφινπζεο: θνηφπνπιν πνπ
έρεη ηξαθεί κε …% πνζνζηφ δσνηξνθήο, θνηφπνπιν εθηαηηθήο εθηξνθήο, θνηφπνπιν
απεξηφξηζηεο ειεχζεξεο βνζθήο (www.agrocert.gr).
Οη Gellynck and Verbeke, 2001, δειψλνπλ φηη νη Βέιγνη θαηαλαισηέο
θαίλεηαη λα ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ην ζηνηρείν ηνπ
ειέγρνπ, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο πνπ πξνζθέξεη ε ηρλειαζηκφηεηα, θαη φρη φηη παξέρεη ηελ επθαηξία γηα
πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, νη
Pettinger et al., 2004, ππνζηεξίδνπλ φηη νη βφξεηνη πνιηηηζκνί δίλνπλ πεξηζζφηεξε
έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη εζηθέο αλεζπρίεο (φπσο π.ρ. ζρεηηθά κε
ηελ επεκεξία ησλ δψσλ) δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Οη Kehagia et al.,
2007, ζηελ εξεπλεηηθή έθζεζή ηνπο γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή
ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαλαισηέο
ελδηαθέξνληαη γεληθά γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ε δηαηξνθή ηνπ δψνπ (πηζαλψο ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη
πνηφηεηαο ζεσξνχληαη σο δεπηεξεχνληα).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη:
Hypothesis 5 (H5): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ θεωπούν ζημανηικό κπιηήπιο
αξιολόγηζηρ / αγοπάρ ηην διαηποθή ηος ζώος.

14

2.2.6. Πιςτοποίηςη
Γηα ηα πηελά δελ ππάξρεη ειιεληθφ πξφηππν αιιά πξνδηαγξαθέο
(Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Παξαγσγή Πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ)
πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ΚΑΝ (ΔΟΚ) 1538/91 γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη ΚΑΝ
(ΔΟΚ) 2295/03 γηα ηα απγά. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ
λα πηζηνπνηήζνπλ ην πξντφλ ηνπο αλάινγα κε ηε κέζνδν παξαγσγήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ. Ο AGROCERT κε ηελ ππ' αξηζκφλ ΚΤΑ 313875 (ΦΔΚ 1844Β/2004)
Τπνπξγηθή Απφθαζε, έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ "Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ" θαζψο θαη ηεο
ζρεηηθήο ζήκαλζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ Πξντφλησλ ησλ
Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ αθνξά ηελ πηζηνπνηεκέλε απφ ην AGROCERT
αλαγξαθή ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ εθηξνθήο ή θαη δηαηξνθήο ησλ πνπιεξηθψλ επί ησλ
πξντφλησλ. Ζ παξαγσγή πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ
πξνδηαγξαθέο θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ AGROCERT δίλεη ζηνπο παξαγσγνχο
ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά κε εηδηθή ζήκαλζε θαη θαη
επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ απνδνρή απφ ηελ αγνξά
ησλ πξψησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ην κεγάιν
ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη απφ πνιινχο παξαγσγνχο δείρλνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
θιάδνο έρεη κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο (www.euro-chicken.com).
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί νη
ζηξαηεγηθέο πηζηνπνίεζεο (εηηθέηεο ηρλειαζηκφηεηαο ή πνηφηεηαο) γηα λα βειηηψζνπλ
ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ε νπνία ηειηθά νδεγεί
ζε απμήζεηο ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο (Angulo θαη Gil, 2005). ρεηηθέο κειέηεο
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά έδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο
θαίλεηαη λα είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα, αιιά είλαη
πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ απηή ζπλδπάδεηαη κε εγγπήζεηο
(Kehagia et al., 2007).
Οη Chryssochoidis et al., (2007) ζηε κειέηε ηνπο αλάκεζα ζε 12 επξσπατθέο
ρψξεο (ε Διιάδα ζπκπεξηιήθζεθε), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξαθηηθέο
θαη ηα πιαίζηα ηεο θαηαλάισζεο δηαθέξνπλ αλά ρψξα θαη κεξηθέο θνξέο
παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία αληίζηαζεο ελάληηα ζε ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα ζπζηήκαηα
πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί απφ ηηο Αξρέο, αιιά πνπ δελ είλαη απνιχησο θαηαλνεηά απφ
ηνπο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο.
Ζ ηρλειαζηκφηεηα ειιείςεη ηεο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο
αμίαο γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, κφλν αλ ζπλδπαζηεί ε
ηρλειαζηκφηεηα κε εγγπήζεηο πνηφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαλείκεη πεξηζζφηεξε
αμία ζηνλ θαηαλαισηή (Bernues et al. 2003; Hobbs et al. 2005; Verbeke and Ward,
2005).
Πξνηείλνπκε:

Hypothesis 6 (H6): Οι Έλληνερ καηαναλωηέρ ποςλεπικών και πποϊόνηων
ποςλεπικών
ενδιαθέπονηαι
για
πιζηοποιημένα
πποϊόνηα.
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2.3. Περιληπτικόσ Πίνακασ
Τπνζέζεηο
H1: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ
λα αγνξάδνπλ εγρψξηα
πξντφληα (ζηελ
εμεηαδφκελε πεξίπησζή
πνπιεξηθά) θαη φρη
εηζαγφκελα.
H2: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο δίλνπλ
πξνζνρή ζηελ επσλπκία
ηνπ πξντφληνο πνπ
αγνξάδνπλ (ζηελ
εμεηαδφκελε πεξίπησζε
πνπιεξηθά).
H3: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο δελ είλαη
επαίζζεηνη σο πξνο ηελ
ηηκή γηα πνπιεξηθά θαη
πξντφληα πνπιεξηθψλ.

Δμαξηεκέλε
Μεηαβιεηή

Αλεμάξηεηε
Μεηαβιεηή

Καηεύζπλζε
ηωλ
απνηειεζκάηωλ

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Υψξα
πξνέιεπζεο

+

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Δκπνξηθή
επσλπκία

+

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Σηκή

+

Πξνεγνύκελεο κειέηεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ ππόζεζε θαη ηελ
θαηεύζπλζε ηωλ απνηειεζκάηωλ
Οη Van Rijswijk et al. (2006)
βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ηνπο θαηαγξάθνπλ φηη ε
πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο ήηαλ ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ
θαηαλαισηή λα αγνξάδεη πξντφληα
απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
(πεξηνρή ή ρψξα).
Οη Krystallis et al. (2005) αλαθέξνπλ
φηη κεηά ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια
ζηα νπνία ην θξέαο δηαδξακάηηζε
θεληξηθφ ξφιν, νη θαηαλαισηέο
μεθίλεζαλ λα είλαη ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθνί ζε δηάθνξα εμσγελή
πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ
θξέαηνο φπσο ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ
παξαγσγνχ (επσλπκία).
Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη νη Έιιελεο
θαηαλαισηέο δελ παξνπζηάδνπλ
επαηζζεζία σο πξνο ηελ ηηκή (price
sensitivity) φηαλ πξφθεηηαη λα
αγνξάζνπλ θξέαο (Krystallis et al.,
2005).

16

H4:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ
είλαη
πξφζπκνη λα επηιέμνπλ
έλα πξντφλ κε γξαπηέο
πιεξνθνξίεο
(ζηελ
εηηθέηα).

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Σξφπνη
επηθνηλσλίαο
(κέζσ ηεο
εηηθέηαο ηνπ
πξντφληνο)

+ γηα ηε γξαπηή
επηθνηλσλία
− γηα άιινπο
ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο
(φπσο URL)

H5:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο ζεσξνχλ
ζεκαληηθφ
θξηηήξην
αμηνιφγεζεο / αγνξάο
ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Γηαηξνθή ηνπ
δψνπ

+

H6:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ
θαη
πξντφλησλ πνπιεξηθψλ
ελδηαθέξνληαη
γηα
πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα.

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Πηζηνπνίεζε

+

Άιινη ζχλζεηνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο
ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηα πξντφληα
πξφζζεζαλ
κφλν
αίζζεκα
ακθηβνιίαο παξά εκπηζηνζχλε ζηνπο
θαηαλαισηέο (Chryssochoidis et
al.,2007).
Οη Kehagia et al., 2007, ζηελ
εξεπλεηηθή έθζεζή ηνπο γηα ηηο
αλεζπρίεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή
ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γεληθά
γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία
ησλ
ηξνθίκσλ, φπσο ε δηαηξνθή ηνπ
δψνπ.
Ζ ηρλειαζηκφηεηα ειιείςεη ηεο
πηζηνπνίεζεο
πνηφηεηαο
είλαη
πεξηνξηζκέλεο αμίαο γηα ηνπο
κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. Γη‘
απηφ ην ιφγν, κφλν αλ ζπλδπαζηεί ε
ηρλειαζηκφηεηα
κε
εγγπήζεηο
πνηφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δηαλείκεη πεξηζζφηεξε αμία ζηνλ
θαηαλαισηή (Bernues et al. 2003;
Hobbs et al. 2005; Verbeke and
Ward, 2005).
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ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γηα απηήλ ηελ έξεπλα επηιέρηεθε ε κεζνδνινγία ηεο Conjoint Value Analysis
(CVA) ή (CA). Θα ζπδεηήζνπκε ηηο εθαξκνγέο ηεο CVA, ηεο δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Marketing κέζσ ηεο CVA θαη ηε ζπιινγή - εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.

3.1. Ειςαγωγή
Σν δνθίκην απφ ηνλ ςπρνιφγν, Luce, θαη ην ζηαηηζηηθφ, Tukey (1964) κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο ε πξνέιεπζε ηεο conjoint analysis (Green and Srinivasan 1978;
Carrol and Green 1995, Gustafsson et al., 2003). Ο φξνο conjoint ζεκαίλεη ‗πνπ
ελψλεηαη καδί‘, ‗πνπ ζπλδπάδεηαη‘ (‗joined together‘, ‗combined‘). Ο ζηφρνο ηεο
conjoint analysis είλαη ε θαηακέηξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αγνξαζηέο
εθηηκνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο
(sawtoothsoftware.com). Ζ ππνθείκελε ππφζεζε είλαη φηη θάζε εξέζηζκα (φπσο ηα
πξντφληα, νη εκπνξηθέο επσλπκίεο ή ηα θαηαζηήκαηα) αμηνινγνχληαη απφ ηνπο
εξσηεζέληεο σο έλα ζχλνιν επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (Malhotra, 1996). Απφ ηελ
εηζαγσγή ηεο ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ Marketing απφ ηνπο Green and Rao (1971) θαζψο
επίζεο θαη απφ ηνλ Johnson (1974) ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, ε conjoint
analysis έρεη αλαπηπρζεί σο κηα κέζνδνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κειεηψλ ηεο
πξνηίκεζεο, ε νπνία ιακβάλεη πνιιή πξνζνρή θαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο αιιά θαη
απφ εθείλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο πεδίνπ (Gustafsson et al., 2003).
Ζ αλάιπζε conjoint είρε βαζηά επίδξαζε ζηελ δηεμαγσγή έξεπλαο ζε πνιινχο
ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ πξντφληνο
(product positioning) θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (new product development).
Δπηπιένλ έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηνπο ηνκείο ηεο αλάιπζεο αληαγσληζκνχ, ηεο
ηηκνιφγεζεο, ηεο ηκεκαηνπνίεζεο αγνξάο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο δηαλνκήο
(Malhotra, 1996). Απνηειεί έλα πεδίν πνπ πιεζηάδεη ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπ. Παξ‘ φια απηά, κε ηνλ εξρνκφ αλέμνδσλ, θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ conjoint αλάιπζε κπνξνχκε λα αλακέλνπκε φηη ε
ρξήζε ηεο ζα απμεζεί αηζζεηά (Huber 2005, Sawtooth Software Inc).
Ζ απμαλφκελε απνδνρή ησλ εθαξκνγψλ ηεο conjoint αλάιπζεο ζηελ έξεπλα
αγνξάο καο επαλαθέξεη ζε πηζαλέο ρξήζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ ζε πνιιά πεδία
εθαξκνγήο. Κπξίσο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αθφινπζα:







ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ γηα λα θαζνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο πξνηίκεζεο γηα
θαηλνηνκίεο ή γηα
πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ επηηεπγκάησλ
πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο
δηαθήκηζε
δηαλνκή
Δπηπιένλ απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ σο έλα εξγαιείν:
ειέγρνπ θαη αλεχξεζεο ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δεπηεξεπνπζψλ
πιεξσκψλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηηο εηαηξείεο
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Έλα άιιν πεδίν εθαξκνγήο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη ζηξαηεγηθέο
απνθάζεηο φπσο:



ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο
ε επέθηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζηελ εμνκνίσζε απνθάζεσλ αγνξάο κε
εζηίαζε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ (Gustafsson et al., 2003).

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αλάιπζε
conjoint: ε παξαδνζηαθή κέζνδνο conjoint κε ηα νινθιεξσκέλα πξνθίι (conjoint
value analysis –CVA), ε πξνζαξκνζκέλε αλάιπζε conjoint (adaptive conjoint
analysis - ACA) θαη ε αλάιπζε conjoint πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηινγή (choice- based
conjoint CBC) (sawtoothsoftware.com).
Καηά ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο conjoint έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη
απφ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά - attributes (θάπνηεο θνξέο αλαθέξνληαη θαη σο
‗παξάγνληεο‘ – ‗factors‘). Γηα παξάδεηγκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο απηνθηλήηνπ
κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: ν θαηαζθεπαζηήο, ην ρξψκα, ν ηχπνο ηεο κεραλήο, ν
αξηζκφο ησλ ζπξψλ θαη ε ηηκή. Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ
επηκέξνπο πηζαλψλ επηπέδσλ (levels). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα επίπεδα ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ‗αξηζκφο ζπξψλ‘ κπνξνχλ λα είλαη: δχν, ηέζζεξα, θαη πέληε (γηα
λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα station wagons). Σα επίπεδα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ‗ηχπνο
κεραλήο‘ κπνξνχλ λα είλαη: ηεηξαθχιηλδξν, εμαθχιηλδξν, θαη νθηαθχιηλδξν
(sawtoothsoftware.com). Με ηνλ φξν ‗tasks‘ ελλννχκε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ
conjoint φπνπ πξέπεη λα απαληήζεη θάζε έλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο (D. Bakken et
al., 2006). Σα πξντφληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαινχληαη ζπρλά
ελαιιαθηηθέο (alternatives).
Μηα ηππηθή ζπλάξηεζε conjoint έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:
U (X) =

𝑚
𝑖=1

𝑘𝑖
𝑗 =1 𝑎𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗

Όπνπ:
ki= ν αξηζκφο ησλ επηπέδσλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ i
m= ν αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
U (X) αληηπξνζσπεχεη ηελ ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηα κηαο ελαιιαθηηθήο θαη πην
εημεηδηθεπκέλα ηελ κεξηθή ζπκβνιή ή ρξεζηκφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην jth
επίπεδν (j=1,2,…,ki) ηνπ ith ραξαθηεξηζηηθνχ (i= 1,2,…, m) (Malhotra, 1996).
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3.2. Η διαδικαςία τησ ανάλυςησ conjoint
Α. Επιλογή τησ μεθόδου ςυλλογήσ δεδομένων
Οη πξψηνη επαγγεικαηίεο ηεο αλάιπζεο conjoint ρξεζηκνπνίεζαλ δχν
βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: αμηνινγήζεηο (ratings) θαη ηεξαξρήζεηο (rankings). Οη
εξσηψκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλαλ απφ δχν απηνχο ηχπνπο θαζεθφλησλ.
ηελ αλάιπζε conjoint κε βαζκνινγία (ή αμηνιφγεζε) νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ
κηα θάξηα (πξνθίι) ηε θνξά. Καινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα, ή
ηελ πηζαλφηεηά αγνξάο ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ θάξηα. Δλαιιαθηηθά,
ζε έλα θαζήθνλ ηεξάξρεζεο (ή ηαμηλφκεζεο), δίλεηαη ζηνπο εξσηψκελνπο έλα ζχλνιν
θαξηψλ (πξνθίι) θαη θαινχληαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο θάξηεο μεθηλψληαο απφ ηελ
πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέα θαη θαηαιήγνληαο ζηε ιηγφηεξν πξνηηκεηέα (Bakken et al.,
2006). Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κία θιίκαθα αμηνιφγεζεο νη εξσηψκελνη ππνηίζεηαη φηη
ζα βαζκνινγήζνπλ ην (ππνθεηκεληθά) αληηιεπηφ φθεινο ζε κηα αξηζκεκέλε θιίκαθα.
Απηή ε θιίκαθα, ζε γεληθέο γξακκέο, επηηξέπεη απιά ηε ζπιινγή ηαθηηθψλ δειαδή
κε κεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Τπνηίζεηαη, φκσο φηη νη εξσηεζέληεο ζα αληηιεθζνχλ ηα
δηαζηήκαηα ηεο θιίκαθαο σο παξφκνηα δίλνληαο έηζη θαηάιιειε γξαθηθή
αληηπξνζψπεπζε, έηζη ψζηε νη δειψζεηο πξνηίκεζεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
κεηξηθά ζηνηρεία. Απηφ ζεσξείηαη πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο θιίκαθεο
ηαμηλφκεζεο γηαηί ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο εθθξάδεη θαη ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζεο.
(Stegmüller 1995; Gutsche 1995). Απηφ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ θιίκαθα ηαμηλφκεζεο. Βέβαηα θαη εδψ νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ηηο θάξηεο
βαζηδφκελνη ζην (ππνθεηκεληθά) αληηιεπηφ φθεινο αιιά ην απνηέιεζκα είλαη κηα
θαηάηαμε πξνηηκήζεσλ. Μηα ηέηνηα θαηάηαμε κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε αμία γηα κηα θάξηα αιιά δελ νδεγεί ζε κεηξηθά (αιιά ηαθηηθά) δεδνκέλα πξνηίκεζεο
(Green and Srinivasan 1990; Schweikl 1985) (A. Gustafsson et al., 2003).
Σα δεδνκέλα conjoint ζπιιέγνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηεο έξεπλαο κεηά
απφ εξψηεζε ζρεηηθή κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ππνζεηηθά πξντφληα, ηα νπνία
πεξηγξάθνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδά
ηνπο. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θάπνηνο ζπκπεξαίλεη ηελ αμία πνπ απνιακβάλεη
ν θάζε εξσηψκελνο γηα θάζε πηζαλφ επίπεδν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηέο νη θαη'
εθηίκεζε ηηκέο θαινχληαη κεξηθέο αμίεο (part worths) ή κεξηθέο ρξεζηκφηεηεο (part
utilities). Απφ ηα δεδνκέλα ελφο conjoint εξσηεκαηνινγίνπ, νη ππνινγηζηηθέο
ηθαλφηεηεο ηεο κεζφδνπ CA κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο ηεο κεξηθήο
ρξεζηκφηεηαο γηα θάζε εξσηψκελν γηα θάζε μερσξηζηφ επίπεδν θάζε ελφο
ραξαθηεξηζηηθνχ. Έπεηηα απηέο νη αμίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ
πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξσηψκελνη ζα επέιεγαλ αλάκεζα ζε λέα ή
δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. Ο ζηφρνο είλαη λα θαηαιήμνπκε ζε πνηεο αιιαγέο ηνπ
πξντφληνο πθίζηαηαη ε πην επεξγεηηθή (ή ιηγφηεξν επηβιαβήο) επίδξαζε ηνπ κεξηδίνπ
ησλ πξνηηκήζεσλ ή κε πνηεο αιιαγέο ζα κπνξνχζακε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ
πηζαλφηεηα νη αγνξαζηέο λα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. ηελ αλάιπζε
conjoint ηα δηάθνξα πξντφληα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο εξσηψκελνπο έλα
αλά θνξά ή ζε δεχγε. Ζ παξνπζίαζε αλά δεχγε κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηνλ
εξσηψκελν γηαηί θάζε εξψηεζε απαηηεί απφ απηφλ λα θαηαλνήζεη δχν έλλνηεο
πξντφλησλ θαη φρη κηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπγθξηηηθή θχζε ηεο παξνπζίαζεο αλά
δεχγε κπνξεί λα αθήζεη ηνλ εξσηψκελν λα θάλεη πην ιεπηνχο δηαρσξηζκνχο θαη λα
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ζπκβάιεη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απ‘ φηη ζηελ παξνπζίαζε ελφο
πξντφληνο (card sort presentation).
Ο φξνο νινθιεξσκέλν πξνθίι (full profile) αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ
πξντφληνο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαθνξηθά κε φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ κειεηψληαη.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ηα πξντφληα ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία είραλ δέθα
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνθίι πξντφληνο
αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη κε ηηο δέθα ηδηφηεηεο. Δπεηδή νη
εξσηψκελνη βιέπνπλ νινθιεξσκέλα πξνθίι, έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ
ζηξαηεγηθέο απινχζηεπζεο φηαλ βνκβαξδίδνληαη κε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα
αμηνιφγεζε. Οη εξσηψκελνη κπνξεί λα βαζηζηνχλ ζε
δχν ή ηξία εκθαλή
ραξαθηεξηζηηθά θαη λα αγλνήζνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηα ππφινηπα. Ο Huber
ηνλίδεη φηη νη αγνξαζηέο ζηνλ αιεζηλφ θφζκν κπνξεί επίζεο λα θάλνπλ απινπνηήζεηο
φηαλ αληηκεησπίδνπλ πνιχπινθεο απνθάζεηο γηα ζπγθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ,
έηζη ινηπφλ ε απινπνίεζε δελ απνηειεί θαηά αλάγθε έλα θαθφ ζηνηρείν. Παξ‘ φια
απηά παξακέλεη ε εξψηεζε εάλ νη εξσηψκελνη θάλνπλ παξφκνηεο απινπνηήζεηο ζηηο
έξεπλεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο απινπνίεζεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
Δίλαη ακθηζβεηήζηκν φηη νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ πξντφληα πνπ
έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ πεξίπνπ έμη ραξαθηεξηζηηθά.
Αλ ν αξηζκφο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ δελ είλαη αξθεηά κηθξφο, (πεξίπνπ έμη ή ιηγφηεξνη) ππάξρεη ν
θίλδπλνο λα ππεξθνξησζνχλ νη εξσηψκελνη, θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη
θαθή (sawtoothsoftware.com).

Β. Επιλογή του τρόπου με τον οποίο παρουςιάζονται τα προΰόντα
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ: ε ιεθηηθή πεξηγξαθή θαη
ε νπηηθή αληηπξνζψπεπζε (απεηθφληζε). Όηαλ ε παξνπζίαζε είλαη ιεθηηθή, ηα
πξντφληα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη κε θχιια παξνρήο πιεξνθνξηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο ιέμεηο (key words), πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο, ή ζπλδπαζκφ
βαζηθψλ ιέμεσλ θαη επεμεγεκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Όηαλ ε παξνπζίαζε είλαη νπηηθή
θαη φρη ιεθηηθή, ε γξαθηθή αληηπξνζψπεπζε γίλεηαη κε ρξήζε ζρεδίσλ ή
θσηνγξαθηψλ. Ζ νπηηθή παξνπζίαζε πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηε θπζηθή
παξνπζίαζε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά πξντφληα (Gustafsson et al., 2003).

Γ. Δημιουργία του ερωτηματολογίου
Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ
ηνπο, θαη ηελ απφθαζε πνηνο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ είλαη θαιχηεξνο γηα
ηε κειέηε, θ.ιπ., είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο λα απνθαζίζνπκε πφζα ζεη εξσηήζεσλ
(tasks) πξέπεη λα ξσηήζνπκε. Ζ παξνχζα απφθαζε εμαξηάηαη απφ ην πφζεο
μερσξηζηέο κεξηθέο αμίεο ησλ παξακέηξσλ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ. Όζν
πεξηζζφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδά ηνπο ζηε κειέηε, ηφζεο
πεξηζζφηεξεο κεξηθέο ρξεζηκφηεηεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, θαη φζεο πεξηζζφηεξεο
παξάκεηξνη λα εθηηκεζνχλ ηφζν κεγαιχηεξν ην εξσηεκαηνιφγην. Κάλνληαο αλαθνξά
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ζην sawtoothsoftware.com ν ζπληζηψκελνο αξηζκφο ησλ ζεη εξσηήζεσλ παξάγεη επί
ηξεηο θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Ο αξηζκφο ησλ
πξνο εθηίκεζε παξακέηξσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε θφξκνπια: ζπλνιηθφο
αξηζκφο επηπέδσλ - ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ + 1 (sawtoothsoftware.com).
Σν επφκελν ζεκείν κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζεη εξσηήζεσλ είλαη ν
ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζρεδηαζκφο θαζνξίδεη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
επηπέδσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πξνθίι), ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε θάζε εξψηεζε
conjoint. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα πνηθίινπλ, αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν
γηα λα επηηξέπνπλ απνδνηηθή εθηίκεζε ησλ ρξεζηκνηήησλ. Έλαο ζρεδηαζκφο κε
κεδεληθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεχγε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νλνκάδεηαη
‗νξζνγψληνο‘. Ζ ηζνξξνπία ησλ επηπέδσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πθίζηαηαη φηαλ θάζε
επίπεδν ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ παξνπζηάδεηαη ίζεο θνξέο. Οη ζρεδηαζκνί
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα νξζνγψληνη θαη ηζνξξνπεκέλνη είλαη
βέιηηζηα απνδνηηθνί (sawtoothsoftware.com).
Οη εξσηψκελνη κηαο έξεπλαο ζπλήζσο δελ θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ
φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε
πέληε ραξαθηεξηζηηθά, ηξία κε ηξία επίπεδα θαη δχν κε δχν επίπεδα, πξνθχπηνπλ
3×3×3×2×2= 108 πηζαλνί ζπλδπαζκνί. Ζ αμηνιφγεζε ηφζσλ πνιιψλ ζπλδπαζκψλ ζα
ήηαλ δχζθνιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, έηζη ζπλήζσο εθηηκάηαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο
ησλ ζπλδπαζκψλ. Αθφκα θαη φηαλ δελ εθηηκψληαη φινη νη ζπλδπαζκνί, είλαη δπλαηφ
λα ππνινγηζηνχλ νη ρξεζηκφηεηεο, πλήζσο νη ζπλδπαζκνί επηιέγνληαη απφ κηα
νξζνγψληα ζεηξά (orthogonal array) ε νπνία είλαη έλαο θιαζκαηηθφο – παξαγνληηθφο
ζρεδηαζκφο. ε κηα νξζνγψληα ζεηξά, νη κεηαβιεηέο κε δείθηε 0/1 είλαη αζπζρέηηζηεο
γηα φια ηα δεχγε ζηα νπνία νη κεηαβιεηέο κε δείθηε 2 δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην
παξάγνληα (ραξαθηεξηζηηθφ). Οη θχξηεο επηδξάζεηο είλαη νξζνγψληεο αιιά ππάξρεη
πξφθιεζε ζχγρπζεο κε αιιειεπηδξάζεηο. Απηά ηα θαηλφκελα αιιειεπίδξαζεο
ζεσξνχληαη φηη είλαη κεδέλ (δειαδή δελ πθίζηαληαη) (Kuhfeld 2005).
Ζ απνδνηηθφηεηα ελφο ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα κεηξεζεί. Ζ D-απνδνηηθφηεηα
(D-efficiency) είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ ησλ δηαγσλίσλ αμηψλ
(eigenvalues) ε νπνία δίλεηαη σο εμήο : |(X‘X)-1|1/p. Ζ χπαξμε ηζνξξνπεκέλνπ θαη
νξζνγψληνπ ζρεδηαζκνχ ζεκαίλεη βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα. Αληίζεηα, φζν πην
απνδνηηθφο είλαη έλαο ζρεδηαζκφο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηείλεη λα είλαη νξζνγψληνο θαη
ηζνξξνπεκέλνο. Ζ D-efficiency κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 0 έσο 100 σο αθνινχζσο:

D-efficiency :

where :
ND = number of tasks (αξηζκφο ησλ ζεη εξσηήζεσλ)
p = number of attributes (αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ)
X = the design matrix using orthogonal coding (ε κήηξα ηνπ ζρεδηαζκνχ
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξζνγψληα θσδηθνπνίεζε).
Γελ είλαη πάληα δπλαηή ή δεκηνπξγία νξζνγψληνπ ζρεδηαζκνχ, δεδνκέλσλ ηνπ
αξηζκνχ ησλ επηπέδσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δεηνχκελσλ ζεη εξσηήζεσλ.
Αθφκα θαη κηα ηειηθή απνδνηηθφηεηα πνπ θπκαίλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 100 κπνξεί λα
δίλεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ζρεδηαζκφ.
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Δλψ ππάξρεη γεληθά κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεη εξσηήζεσλ
ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο D-efficiency, ππάξρνπλ θαη πνιιέο εμαηξέζεηο. Δίλαη δπλαηφ
γηα ζρεδηαζκνχο κε ιίγνπο ή θαλέλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο λα ππάξμεη D-efficiency
100%. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηφο ν ζρεδηαζκφο είλαη βέιηηζηα απνδνηηθφο γηα ηελ
εθηίκεζε παξακέηξσλ θχξηαο επίδξαζεο. Αιιά, απηή ε αμηνιφγεζε αγλνεί ηα
αλζξψπηλα ιάζε. Με ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ, παξέρνπκε
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ψζηε ηα ιάζε ησλ εξσηεζέλησλ λα αθπξψζνπλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο. Απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
(εθηφο ηνπ νξζνγψληνπ ζρεδηαζκνχ) ζα κεηψζνπκε ειαθξά ηελ D-efficiency (απφ
100% ζε θάηη ιηγφηεξν απφ 100%), αιιά ε αθξίβεηα ησλ εθηηκψκελσλ παξακέηξσλ
ζα βειηησζεί ζεκαληηθά εμ‘ αηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθφξεζεο πνπ ζα
πξνθχςεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα (Kuhfeld 2005; sawtoothsoftware.com).
Δ. Εκτίμηςη των μερικών χρηςιμοτήτων
Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Ordinary Least Squares – OLS)
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο conjoint αλάιπζεο γηαηί κπνξεί λα
παξέρεη πνιχηηκεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ
ππνινγηζκέλσλ ρξεζηκνηήησλ. Παξ‘ φια απηά, ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ δελ είλαη θαηάιιειε γηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηξέο
ηαμηλφκεζεο (rank orders). Όηαλ ηα δεδνκέλα είλαη απφ ζεηξέο ηαμηλφκεζεο είλαη
θαηαιιειφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ππνινγηζηηθή κέζνδν πνπ πξνυπνζέηεη φηη
ηα δεδνκέλα αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ζεηξέο ηαμηλφκεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηνχκε κε κεηξηθέο κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κέζνδν ηεο κνλνηνληθήο
παιηλδξφκεζεο - monotone regression method (sawtoothsoftware.com).
Ε. Βαςικέσ Έννοιεσ
ΟΡΟΗ
Αλάιπζε conjoint

Υαξαθηεξηζηηθά
Δπίπεδα
Conjoint Tasks
Ηζνξξνπία

Οξζνγψληνο ζρέδηαζκφο

ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Απνζπλζέηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα
πξντφληα απφ θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ή
ηεξάξρεζεο ζε ζπζηαηηθά πνπ βαζίδνληαη
ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξντφληνο
είλαη νη δηαζηάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο
πεξηγξάθνληαη ηα πξντφληα
είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο ζε
έλα ραξαθηεξηζηηθφ
Σν ζεη εξσηήζεσλ πνπ θαιείηαη λα
απαληήζεη θάζε ζπκκεηέρσλ
αλαθέξεηαη ζην φηη ηα επίπεδα ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη
ηζάμηεο θνξέο
δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην
νπνίν ζα είκαζηε ζε ζέζε λα
ππνινγίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ
ελδηαθέξνληφο καο απνηειεζκαηηθφηεξα.
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ΜΕΡΟ 4 Η ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΕΤΝΑ
4.1. Εξέταςη του προβλήματοσ
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπιεξηθψλ θαη πξντφλησλ
πνπιεξηθψλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε
ηελ κέζνδν conjoint ranking (ηεξάξρεζε/ ηαμηλφκεζε). Καηαιήμακε ζε απηή ηε
κέζνδν γηαηί ζεσξήζακε φηη θαιχπηεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο καο δειαδή ηελ
εθηίκεζε ησλ κεξηθψλ ρξεζηκνηήησλ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πξντφληνο.

4.2. Η έρευνα
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζσζηή δνκή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζακε ηα εμήο
βήκαηα:

Βήμα 1ο

• Δμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο
• Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο conjoint method
• ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ

Βήμα 2ο

• Γηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ
• Οξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο

Βήμα 3ο

• Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
• Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ

4.3. Βήμα πρώτο: χεδιαςμόσ
Βήμα 1Α Εξέταςη του προβλήματοσ
Αλαθεξφκελνη ζηελ έξεπλά καο ζεσξήζακε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηα αληίζηνηρα επίπεδά ηνπο:
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ΗΓΗΟΣΖΣΔ
Υώξα πξνέιεπζεο

ΔΠΗΠΔΓΑ
1=Διιεληθό πξνϊόλ
2=Δηζαγόκελν πξνϊόλ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Ζ εηηθέηα δηεπθξηλίδεη πνην πξντφλ είλαη ειιεληθφ θαη πνην
εηζαγφκελν.
Υξεζηκνπνηνχκε απηέο ηηο ηξεηο επξέσο γλσζηέο εκπνξηθέο
επσλπκίεο ζηελ ειιεληθή αγνξά πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε
ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
- Δπσλπκία εηαηξείαο κεγάιεο παξαγσγηθήο
θιίκαθαο (Πίλδνο)
- Δπσλπκία επηρείξεζεο κεζαίνπ κεγέζνπο
(Αγγειάθεο)
- Δπσλπκία supermarket –κεγάιεο αιπζίδαο
ιηαλεκπνξίνπ (Δπηινγή ΑΒ)
Υξεζηκνπνηνχκε απηέο ηηο ηξεηο ηηκέο (αλά θηιφ) γηαηί κεηά
απφ κηα κηθξή έξεπλα ζηελ αγνξά δηαπηζηψζακε φηη
ηαηξηάδνπλ πνιχ κε ηηο πξαγκαηηθέο.
Με ηνλ φξν ‗γξαπηνί‘ ελλννχκε ηελ χπαξμε εηηθέηαο πνπ
αλαθέξνληαη ηα ζπλήζε ζηνηρεία. Με ηνλ φξν ‗URL‘, ηελ
παξαπνκπή ζε Website φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα βξεη
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ. Με ηνλ φξν
‗RFID‘, ελλννχκε φηη ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο απφ ην νπνίν πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ.

Δπωλπκία

1=Πίλδνο
2=Αγγειάθεο
3=Δπηινγή ΑΒ

Σηκή

1= 3,40€
2= 3,80€
3= 4,20€

Σξόπνη επηθνηλωλίαο

1= δελ αλαθέξνληαη
(γξαπηνί)
2= URL
3=RFID

Γηαηξνθή δώνπ

1=δελ αλαθέξεηαη
2=ειεπζέξαο βνζθήο
3=έρεη ηαϊζηεί κε ….%
είδνο δωνηξνθήο

ε φια ηα επίπεδα πεξηιακβάλεηαη ε έλδεημε: εκεξνκελία
ζθαγήο. (2), (3) Απηέο νη ελδείμεηο εγθξίλνληαη επίζεκα απφ
ηνλ Agrocert.

1= δελ αλαθέξεηαη
2= πηζηνπνίεζε Agrocert

ηελ Διιάδα ν νξγαληζκφο AGROCERT (Agricultural
Products Certification and Supervision Organization) είλαη
Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πνπ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ

Πηζηνπνίεζε
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Απνθαζίζακε λα εληάμνπκε ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλά καο
έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο ππνζέζεηο πνπ
θάλακε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Πξέπεη λα κεηξήζνπκε ζε ηη πνζνζηφ επεξεάδνπλ
απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
ρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ, ζα ζέιακε λα
αλαθέξνπκε φηη είλαη φια θαηάιιεια γηα ηελ έξεπλα θαη ξεαιηζηηθά. Σε κφλε
εμαίξεζε απνηειεί ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο RFID ζην ραξαθηεξηζηηθφ ‗ηξφπνη
επηθνηλσλίαο‘, γηαηί ζηελ ειιεληθή αγνξά ηξνθίκσλ δελ έρεη θάλεη αθφκα ηελ
εκθάληζή ηεο. Απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα εκάο λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη Έιιελεο
θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηέηνηα πξντνληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αγνξά
θξέαηνο κηαο θαη κέρξη πξφζθαηα θαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη ην παξαδνζηαθφ
θξενπσιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο (Krystallis et al., 2005).

Βήμα 1Β Επιλογή μεθόδου conjoint
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζηελ
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ αλά δεχγε ή ζηελ κέζνδν ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνθίι.
Καηαιήμακε ζηελ κέζνδν ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνθίι (Full profile method) γηαηί ν
αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζρεηηθά θαλνληθφο (6
ραξαθηεξηζηηθά) θαη ζεσξήζακε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κπνξνχλ λα ηα
αμηνινγήζνπλ φια. Απηφ πνπ έρεη λα θάλεη ν ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα είλαη λα
ηεξαξρήζεη/ ηαμηλνκήζεη θάζε πξνθίι απφ ην πεξηζζφηεξν ζην ιηγφηεξν πξνηηκεηέν.
Απφ απηέο ηηο ηαμηλνκήζεηο (απνηειέζκαηα) κε ηελ conjoint αλάιπζε ζα κπνξέζνπκε
λα δηαπηζηψζνπκε πφζε ρξεζηκφηεηα αληηζηνηρεί ζε θάζε επίπεδν ραξαθηεξηζηηθνχ.

Βήμα 1Γ χεδιαςμόσ ερωτηματολογίου
Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνθίι γηα ηελ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ. Ζ D- efficiency ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ είλαη 97%. Ο
πιήξεο παξαγνληηθφο ζρεδηαζκφο κεηξά 324 ζπλδπαζκνχο (3 επίπεδα γηα ηελ
επσλπκία Υ 3 επίπεδα γηα ηελ ηηκή Υ 3 επίπεδα γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο Υ 3
επίπεδα γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ Υ 2 επίπεδα γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο Υ 2
επίπεδα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο). Υξεζηκνπνηήζακε ηελ νξζνγψληα ζεηξά
(orthogonal array) γηαηί δελ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε 324 ζπλδπαζκψλ.
Ο θιαζκαηηθφο παξαγνληηθφο ζρεδηαζκφο γηα απηή ηελ έξεπλα
δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 13.0.
Γεκηνπξγήζακε 32 νινθιεξσκέλα πξνθίι ηα νπνία πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο (ην πξνθίι κε ηεξάξρεζε 1 είλαη ην πην πξνηηκεηέν απφ φια ελψ ην
πξνθίι κε ηεξάξρεζε 32 είλαη ην ιηγφηεξν πξνηηκεηέν απφ φια). Μεξηθά δείγκαηα
νινθιεξσκέλσλ πξνθίι ππάξρνπλ ζηα παξαξηήκαηα.
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4.4. Βήμα 2: υλλογή Δεδομένων
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε
θαηαλαισηέο θνηφπνπισλ θαη πνπιεξηθψλ ζην θέληξν θαη ζηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο
ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2009. Δπηιέμακε ηελ κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ γηαηί ε παξνχζα έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε πιεξνθφξεζε
κέζσ ησλ εηθφλσλ ησλ πξνθίι θαη ζηνλ απαξαίηεην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε θάζε
ζπκκεηέρνληαο πξνθεηκέλνπ λα ηεξαξρήζεη 32 θάξηεο. ε απηφ ην ζεκείν λα
αλαθέξνπκε φηη ρξεζηκνπνηήζακε πξαγκαηηθέο επσλπκίεο θαη ινγφηππα γηα λα
βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο
εηηθέηεο ησλ πνπιεξηθψλ θαη επνκέλσο λα ηαμηλνκήζνπλ ηα πξνθίι κε κεγαιχηεξε
επθνιία θαη αθξίβεηα.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 50 άηνκα θαη φπσο πξναλαθέξζεθε,
φινη είλαη θαηαλαισηέο πνπιεξηθψλ. χκθσλα κε ην manual SPSS Conjoint 8.0 ην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζηελ αλάιπζε conjoint πνηθίιεη επξέσο. Οη Cattin θαη Wittink
(1982) θαηαγξάθνπλ φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε εκπνξηθέο κειέηεο κε ηε ρξήζε
ηεο conjoint αλάιπζεο ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 1.000 άηνκα, κε ηα 300 έσο
550 λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή θιίκαθα. Οη Akaah θαη Korgaonkar (1988)
αλαθέξνπλ φηη θαη κηθξφηεξα δείγκαηα (ιηγφηεξα απφ 100 άηνκα) είλαη
ραξαθηεξηζηηθά. Όπσο πάληα, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά
κεγάιν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη αμηνπηζηία.
Δθηφο απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνθίι, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα
έξεπλα αλαθέξνπλ θαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα κπνξνχκε
λα αληηζηνηρίζνπκε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο κε ηηο απαληήζεηο. Έηζη
κεηά ηελ ηεξάξρεζε ησλ 32 πξνθίι θάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη έλα
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
ζπρλφηεηα αγνξάο πνπιεξηθψλ θιπ (ην εξσηεκαηνιφγην επηζπλάπηεηαη ζηα
παξαηήκαηα).

4.5. Βήμα 3: Αποτελέςματα και ερμηνεία
Βήμα 3A Φρηςιμοποιούμενη μεθοδολογία για την αξιολόγηςη των
αποτελεςμάτων
Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 13.0 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν linear mixed
–effects models. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη
γηαηί επηηπγράλεη επαλαιακβαλφκελε κέηξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη έηζη παξέρεη
εθηηκήζεηο ησλ κεξηθψλ ρξεζηκνηήησλ. Δπηπιένλ απηή ε κέζνδνο απνηειεί κηα
επέθηαζε ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ε νπνία καο επηηξέπεη λα έρνπκε
δηαζέζηκα θάπνηα πξνεγκέλα είδε ηνπ t-test θαη λα αλαιχζνπκε επθνιφηεξα ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.
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Βήμα 3Β Ερμηνεία των αποτελεςμάτων
Οη πελήληα ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηαμηλφκεζαλ 32 πξνθίι πνπιεξηθψλ
θαη εμεηάζακε κφλν ηηο θχξηεο επηδξάζεηο γηαηί ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηνπ
δείγκαηνο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηελ εθηίκεζε αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή t καο
απνθαιχπηεη ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ (ζπγθξηηηθά) γηα φιν ην
δείγκα.
Παξαζέηνπκε παξαθάησ ηνλ πίλαθα 3Β 1 κε ηελ αθξηβή ζεηξά ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα θάλνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο
κε ην πξφγξακκα SPSS 13.0, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ SPSS 13.0 ζηνλ πίλαθα 3Β 2.
Σα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγήζνπκε αλάπνδα απφ ηα πξφζεκα πνπ
πξνθχπηνπλ (ζηήιε ζηαηηζηηθήο t) δηφηη ζην πξφγξακκα ζέζακε σο ην πξνθίι κε
αξηζκφ 32 σο ην πην πξνηηκεηέν θαη ην πξνθίι κε αξηζκφ 1 σο ην ιηγφηεξν
πξνηηκεηέν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δεηήζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηα
ηαμηλνκήζνπλ κε ηελ αθξηβψο αληίζεηε ζεηξά (νπφηε γηα ηελ αλάιπζή καο ζέηνπκε ην
ηειεπηαίν επίπεδν θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ, σο ηε βάζε κε ηελ νπνία ζα θξίλνπκε ηα
ππφινηπα επίπεδα).
Με βάζε ινηπφλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο παξαηεξνχκε φηη ην επίπεδν 1 πνπ είλαη
ην εγρψξην πξντφλ είλαη πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέν ζε ζρέζε κε ην εηζαγφκελν, κάιηζηα
λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε επίπεδν θάζε
ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πίλαθα. ε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επσλπκίαο ηνπ
πξντφληνο, έρνληαο σο βάζε ηελ επσλπκία ηεο κεζαίαο επηρείξεζεο (Αγγειάθεο),
παξαηεξνχκε φηη ε επσλπκία ηνπ supermarket είλαη ζαθψο θαηψηεξα ζηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ελψ αληίζεηα πξψην ζε πξνηίκεζε είλαη ην πξντφλ
κεγάιεο γλσζηήο εηαηξείαο (t- statistic -5.484, αιιά ηελ αληηιακβαλφκαζηε κε ζεηηθφ
πξφζεκν γηα ηνλ ιφγν πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ κε ηελ έλδεημε ‗ειεχζεξεο βνζθήο‘
παξαηεξνχκε φηη απηή ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε γηαηί κεηά αθνινπζνχλ
κε αξλεηηθφ πξφζεκν ην επίπεδν 2 θαη ηειεπηαίν ην επίπεδν 1. ρεηηθά κε ηελ
παξνρή πηζηνπνίεζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη κε βάζε ηελ χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ, ηα
απνηειέζκαηα απνθαιχπηνπλ φηη ε κε παξνρή πηζηνπνίεζεο είλαη ιηγφηεξν
πξνηηκεηέα (t- statistic – 2.248). Όιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, ε ρψξα πξνέιεπζεο,
ε επσλπκία, ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη ε πηζηνπνίεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
(p<0.10).
Αληηζέησο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ‗ηηκή‘ θαη ‗ηξφπνη
επηθνηλσλίαο‘ δελ έρνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.
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Πίλαθαο 3Β 1

1

Υαξαθηεξηζηηθά
Υψξα πξνέιεπζεο

2

Δπσλπκία

Δπίπεδα
1=ειιεληθφ πξντφλ, 2=εηζαγφκελν πξντφλ
1=Δπηινγή ΑΒ, 2=Πίλδνο, 3=
Αγγειάθεο,

3

Γηαηξνθή

1=δελ αλαθέξεηαη, 2=κε ….% είδνπο
δσνηξνθήο, 3=ειεχζεξεο βνζθήο

4

Πηζηνπνίεζε

1=δελ αλαθέξεηαη, 2=πηζηνπνηεηηθφ
agrocert

5
6

Σξφπνη επηθνηλσλίαο
Σηκή

1=paper, 2=RFID, 3=URL
1=3,40€, 2=3,80€, 3=4,20€
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Πίλαθαο 3Β 2
Estimates of Fixed Effectsb

Parameter
Intercept
[Country=1]

Estimate
19.579867
-11.283467
0a

[Country=2]
[Brand=1]
[Brand=2]

6.503544
-2.083451

.352659
.379898

2.563282
2.625748

[Certification=2]
[Communication=1]
[Communication=2]
[Communication=3]
[Price=1]
[Price=2]

1031.916
1020.905

.388213
.326004

.680249
0
.557896
-.584619

.401483
.347965

-1.262886
-.604506

.372544
.386370
0a

.025

1.390
-1.680

860.629
988.191

.
.165
.093

.
-3.390
-1.565

.

.

.

.

0

.000
.000

2.248

904.584
1004.074

.

.

.

0

.000
.000

6.603
7.253

1336.363

.

.

.

0

0a

18.441
-5.484

891.366
1022.801

.302536

Sig.
.000
.000
.

.

0

a

t
36.426
-37.268
.

0

0a

[Production=3]
[Certification=1]

df
565.617
1398.970
0

0a

[Brand=3]
[Production=1]
[Production=2]

[Price=3]

Std. Error
.537520
.302764

.
.001
.118

.

.

a. This parameter is set to zero because it is redundant
b. Dependent Variable: Ranking
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Βήμα 3Γ υμπεράςματα με βάςη τα αποτελέςματα

ηεξηδφκελνη ζηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ηζρπξηδφκαζηαλ φηη ην
πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εμεηαδφκελσλ πνπιεξηθψλ ηεο έξεπλαο είλαη ε
ρψξα πξνέιεπζεο. Ζ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δείγκαηνο
απμάλεηαη φηαλ έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε φηη ην πξντφλ είλαη εγρψξην. Απηφ ην εχξεκα
επηβεβαηψλεη ηελ ηζρχ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ φπνπ επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ‗ρψξα πξνέιεπζεο‘. Δπηπιένλ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε απηφ ην
απνηέιεζκα κε ηε δηαπίζησζε φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο δελ παξνπζηάδνπλ
επαηζζεζία σο πξνο ηελ ηηκή φηαλ αγνξάδνπλ πξντφληα πνπιεξηθψλ δείρλνληαο έηζη
φηη είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ εγρψξηα
πξντφληα αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο επσλπκίαο θαη ηεο ηηκήο.
Σν δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ
δείγκαηνο είλαη ε επσλπκία. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ σο επί
ην πιείζην κηα επξέσο γλσζηή επσλπκία εηαηξείαο κεγάιεο παξαγσγηθήο θιίκαθαο
θαη έπεηηα απηή κηαο κεζαίαο εηαηξείαο κηθξφηεξεο παξαγσγηθήο θιίκαθαο.
Αληηζέησο, δελ δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ θαη λα εκπηζηεχνληαη πνπιεξηθά θαη πξντφληα
πνπιεξηθψλ αιπζίδαο ιηαλεκπνξίνπ (own label πξντφληα supermarket).
Ρίρλνληαο κηα πην ζρνιαζηηθή καηηά ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ
πίλαθα πνπ παξαβάιιεηαη παξαθάησ ζα ιέγακε φηη ηα πξντφληα πνπ θέξνπλ εηηθέηα
κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
είλαη πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέα απφ απηά πνπ δελ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο
πιεξνθφξεζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πηζηνπνίεζεο επίζεο θαίλεηαη λα απαζρνιεί
ηνπο θαηαλαισηέο ηεο έξεπλαο, θαζψο ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαίλεηαη λα ηνπο
πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε
φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ πηζηνπνηήζεηο ησλ πξντφλησλ
θαη δελ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα ιφγηα ηνπ θξενπψιε (π.ρ. ζηελ έξεπλα ησλ
Krystallis et al. 2005, αλαθέξεηαη φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο θξέαηνο εκπηζηεχνληαη
ηε γλψκε ηνπ θξενπψιε).
Έλα άιιν ζέκα ζην νπνίν αμίδεη λα αλαθεξζνχκε είλαη ε παξνρή επηπιένλ
ελεκέξσζεο γηα ην πξντφλ κέζσ ηζηνζειίδαο (URL) θαη ηεο ηερλνινγίαο RFID. ηελ
έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ‗ηξφπνη επηθνηλσλίαο‘ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ νπφηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηπιένλ ελεκέξσζε δελ
απνηειεί πξνο ην παξφλ θξηηήξην αγνξάο γηα ην πξντφλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηηο παξνχζαο έξεπλαο ζα ιέγακε φηη ην πην
πξνηηκεηέν
πνπιεξηθφ πξντφλ, ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ
θαηαλαισηή έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:





ηελ έλδεημε ειεπζέξαο βνζθήο θαη ηελ εκεξνκελία ζθαγήο
πηζηνπνηεηηθφ
αλαθνξά φηη είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο
επξέσο γλσζηή εκπνξηθή επσλπκία κεγάιεο εηαηξείαο.
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Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο (γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο) παξαζέηνληαη ζην
αθφινπζν πίλαθα:
ΗΓΗΟΣΖΣΔ

Υώξα πξνέιεπζεο

Δκπνξηθή
Δπωλπκία

ΔΤΡΖΜΑ
Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ
γηα ην δείγκα. Κξίλνπλ ηε ρψξα
πξνέιεπζεο σο ζέκα πξσηαξρηθήο
ζπνπδαηφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα αληηδξνχλ ζεηηθά ζηα
εγρψξηα πξντφληα θαη αξλεηηθά
ζηνπο εηζαγφκελα.
Σν
δεχηεξν
ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην δείγκα. Οη
πεξηζζφηεξνη
εκπηζηεχνληαη
θαηαξρήλ ηελ επσλπκία κεγάιεο
εηαηξείαο θαη έπεηηα απηή κεζαίαο
επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά
ηειεπηαία ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
εκθαλίδνληαη ηα πξντφληα κε
επσλπκία
κεγάιεο
αιπζίδαο
ιηαλεκπνξίνπ
(own
label
supermarket products).

Σηκή

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.

Σξόπνη
επηθνηλωλίαο

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.

Γηαηξνθή δώνπ

Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο
ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα πξντφληα
φπνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπο
ν ηξφπνο πνπ έρνπλ αλαηξαθεί –
παξαρζεί.

Πηζηνπνίεζε

Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο
δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε γηα
πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα
θαη
κηθξφηεξε γηα κε πηζηνπνηεκέλα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Ζ εηηθέηα πνπ
αλαγξάθεη ‗εγρψξην
πξντφλ‘ απμάλεη ηελ
ρξεζηκφηεηα πνπ
απνιακβάλεη ν
θαηαλαισηήο.

Σα πνπιεξηθά κε ηελ
επσλπκία ηνπ
supermarket δελ
πξνηηκνχληαη απφ ηνπο
θαηαλαισηέο.

Οη θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ δελ είλαη
επαίζζεηνη σο πξνο ηελ
ηηκή.
Οη θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ δελ
αλαδεηνχλ επηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα
πξντφληα.
Οη θαηαλαισηέο
κεγηζηνπνηνχλ ηελ
ρξεζηκφηεηά ηνπο φηαλ
γλσξίδνπλ ηελ
αλαηξνθή ηνπ δψνπ πνπ
θαηαλαιψλνπλ.
Σα πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα πνπιεξηθψλ
είλαη ζίγνπξα
ειθπζηηθφηεξα ζηνπο
θαηαλαισηέο.
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4.6. Σα δημογραφικά ςτοιχεία του δείγματοσ
ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάςακε θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο φπσο ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θιπ γηα θάζε
ζπκκεηέρνληα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 50
θαηαλαισηέο θνηφπνπινπ ζην θέληξν θαη ηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο ην δηάζηεκα
Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2009.
Γεληθά ην δείγκα απνηειείην απφ αλζξψπνπο ειηθίαο 18 – 70 εηψλ θαη άλσ,
απφ δηάθνξα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο SPSS 13.0 ζα αλαιχζνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο.
Αλαθνξηθά κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 παξαηεξνχκε φηη ην 64% ηνπ
δείγκαηνο απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Θα
κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζπλήζσο νη θαηαλαισηέο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε
ζεκαζία ζην ηη αλαγξάθεη ε ηακπέια είλαη κνξθσκέλνη. Οη Krystallis et al. (2005),
αλαιχνληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεηξάκαηνο conjoint γηα ην
ειαηφιαδν, θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο Shine at al. (1997) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη
ζπλήζσο νη γπλαίθεο κε πςειή κφξθσζε δηαβάζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα. Αληηζηνηρίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο conjoint
γηα ην ελδηαθέξνλ γηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο θαη ζηνηρεία αλαηξνθήο ηνπ πξντφληνο,
ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην ελδηαθέξνλ απηφ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ην 64% ηνπ
δείγκαηνο έρεη πςειή κφξθσζε, νη ηξφπνη κεηάδνζεο πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζεο γηα
ην πξντφλ κέζσ URL θαη RFID δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Απηφ
ην γεγνλφο δείρλεη φηη νη θαηαλαισηέο πνπιεξηθψλ δελ έρνπλ αθφκα ηφζε σξηκφηεηα
ψζηε λα απνδερηνχλ λένπο ηξφπνπο πιεξνθφξεζεο.
ρεηηθά κε ηνλ πίλαθα 2 φπνπ αλαθέξνληαη νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ
θαηαλαισηψλ ηνπ δείγκαηνο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70% αγνξάδεη θξέαο
θνηφπνπινπ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Απηφ ην ζπκπέξαζκα αληηζηνηρεί πιήξσο ζε
αληίζηνηρν εχξεκα έξεπλαο ησλ Krystallis et al. (2005) φπνπ αλαθέξεηαη φηη νη Έιιελεο
αγνξάδνπλ θξέαο θνηφπνπινπ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.
Ο πίλαθαο 3 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θχινπ ησλ εξσηεζέλησλ. Να
ηνλίζνπκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο (76%). Απηφ
παξαηεξείηαη δηφηη ζπλήζσο νη γπλαίθεο αγνξάδνπλ ηξφθηκα θαη θξέαο γηα ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο.
ηνλ πίλαθα 4 κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ νκάδα ειηθίαο 25-30 εηψλ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ δείγκαηνο.
Θεσξήζακε φηη νη λένη ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ πην αμηφπηζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο δεδνκέλνπ φηη είλαη πεξηζζφηεξν
εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ηεο ηερλνινγίαο RFID
ζηα logistics, αζρέησο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ζε εθνδηαζηηθή
αιπζίδα ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα). Αιιά, φπσο ζρνιηάζακε θαη παξαπάλσ, απηνί νη
ηξφπνη πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζεο δελ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα ζηνπο
θαηαλαισηέο ηνπ δείγκαηνο.
ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο,
απηφ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 κέιε, κε ηελ ηξηκειή νηθνγέλεηα λα παξνπζηάδεη
πνζνζηφ 32%.
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1. Επίπεδα εκπαίδευςησ του δείγματοσ
Τριτοβάθμια και άνω

64,00%

Μετά- δευτεροβάθμια

18,00%

Δευτεροβάθμια

Ποςοςτό %

16,00%

Βαςική

2,00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2. Αγοραςτικζσ ςυνήθειεσ του δείγματοσ
Λιγότερο από μια φορά το
χρόνο

2,00%

Μια φορά το μήνα

2,00%

Μερικζσ φορζσ το μήνα

12,00%
Ποςοςτό %

Μια φορά την εβδομάδα

70,00%

Μερικζσ φορζσ την εβδομάδα
αλλά όχι κάθε μζρα

14,00%
0%

20%

40%

60%

80%

3. Φφλο των ςυμμετεχόντων του
δείγματοσ
Γυναίκα

76,00%

Ποςοςτό %
Άνδρασ

0,00%

24,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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Πίλαθαο 4 Σν δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο, n=50
Πνζνζηφ
%

Μέιε ηεο
νηθνγέλεηαο

Πνζνζηφ
%

Παηδηά
(θάηω
ηωλ18)

Πνζνζηφ
%

Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε

Πνζνζηφ
%

Δηζόδεκα

18-24

6,00%

1

10,00%

0

72,00%

Παληξεκέλνο

52,00%

≤ 600€

Πνζνζηφ
%
0,00%

25-30

40,00%

2

28,00%

1

16,00%

Αλχπαληξνο

38,00%

600€ - 1100€

12,00%

Λνγηζηήο
Σξαπεδηθφο
Τπάιιεινο

31-35

6,00%

3

32,00%

2

10,00%

πγθάηνηθνο

6,00%

1100€ - 1600€

24,00%

Αηζζεηηθφο

2,00%

36-40
41-45
46-50

12,00%
2,00%
10,00%

4
5
χλνιν

28,00%
2,00%
100,00%

3
χλνιν

2,00%
100,00%

Άιιν
χλνιν

4,00%
100,00%

1600€ - 2100€

8,00%

2100€ - 2600€
2600€ - 300€

20,00%
10,00%

Οηθνλνκνιφγνο
Δθπαηδεπηηθφο
Ζιεθηξνιφγνο

2,00%
4,00%
2,00%

51-55

12,00%

3100€ - 3600€

10,00%

56-60

10,00%

3600€ - 4100€

4,00%

4100€ - 4600€

0,00%

Ζιηθία

>70

2,00%

χλνιν

100,00%

Δπάγγεικα

Πνζνζηφ
%
2,00%

Τπάιιεινο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Διεχζεξνο
επαγγεικαηίαο
Μεραληθφο
απηνθηλήησλ

4,00%

16,00%
2,00%
2,00%

≥4.600€

0,00%

Εσγξάθνο

4,00%

Γελ γλσξίδσ

4,00%

πληαμηνχρνο

6,00%

Γελ αλαθέξσ

8,00%

Φπζηθφο

2,00%

χλνιν

100,00%

Βηνηέρλεο

2,00%

Καζεγεηήο

32,00%

Φπθηηθφο

2,00%

Φχιαθαο

4,00%

Πσιεηήο

2,00%

Φνηηεηήο

6,00%

Έκπνξνο

2,00%

Κηελίαηξνο

2,00%

χλνιν

100,00%
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ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ λα ηνλίζνπκε φηη ε
πιεηνςεθία δελ δεη κε παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ (πνζνζηφ 72%) θαη φηη ην 52% είλαη
παληξεκέλνη.
ρνιηάδνληαο ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα κπνξνχζακε
λα ηζρπξηζηνχκε φηη απηφ θαιχπηεη φιε ηελ εμεηαδφκελε θιίκαθα, κε ηα δηαζηήκαηα
1.100,00€ - 1.600,00€ θαη 2.100,00€ – 2.600,00€ λα απνζπνχλ ην 24% θαη ην 20%
ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο αληίζηνηρα.
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ΜΕΡΟ 5 ΑΝΑΛΤΗ
5.1. υμπεραςματικόσ Πίνακασ

Τπνζέζεηο

Δμαξηεκέλε
Μεηαβιεηή

H1: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο
πξνηηκνχλ λα
αγνξάδνπλ εγρψξηα
πξντφληα (ζηελ
εμεηαδφκελε
πεξίπησζή πνπιεξηθά)
θαη φρη εηζαγφκελα.

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

H2: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο δίλνπλ
πξνζνρή ζηελ
επσλπκία ηνπ
πξντφληνο πνπ
αγνξάδνπλ (ζηελ
εμεηαδφκελε
πεξίπησζε πνπιεξηθά).

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

H3: Οη Έιιελεο
θαηαλαισηέο δελ είλαη
επαίζζεηνη σο πξνο ηελ
ηηκή γηα πνπιεξηθά.

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Αλεμάξηεηε
Μεηαβιεηή

Υψξα
πξνέιεπζεο

Δκπνξηθή
επσλπκία

Σηκή

Καηεύζπλζε
ηωλ
απνηειεζκάηωλ

πκπεξάζκαηα

+

Ζ ππφζεζε επηβεβαηψζεθε δεδνκέλνπ φηη ε
ρψξα πξνέιεπζεο ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην δείγκα. Ο Έιιελαο
θαηαλαισηήο πνπιεξηθψλ πξνηηκά λα
αγνξάδεη εγρψξηα πξντφληα.



+

Ζ ππφζεζε επηβεβαηψζεθε. Οη θαηαλαισηέο
πξνηηκνχλ επψλπκα πξντφληα κεγάιεο
εηαηξείαο
κε
θήκε
θαη
κεγάιεο
παξαγσγηθήο
θιίκαθαο
θαη
έπεηηα
κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Αληηζέησο, δελ
εκπηζηεχνληαη θαζφινπ πξντφληα πνπ
ιαλζάξνπλ ηα supermarket.



+

Ζ ππφζεζε έρεη γίλεη απνδεθηή δεδνκέλνπ
φηη ν παξάγνληαο ηηκή δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφο.
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H4:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ
είλαη
πξφζπκνη λα επηιέμνπλ
έλα πξντφλ κε γξαπηέο
πιεξνθνξίεο
(ζηελ
εηηθέηα).
H5:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο ζεσξνχλ
ζεκαληηθφ
θξηηήξην
αμηνιφγεζεο / αγνξάο
ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ
H6:
Οη
Έιιελεο
θαηαλαισηέο
πνπιεξηθψλ
θαη
πξντφλησλ πνπιεξηθψλ
ελδηαθέξνληαη
γηα
πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα.

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Σξφπνη
επηθνηλσλίαο
(κέζσ ηεο
εηηθέηαο ηνπ
πξντφληνο)

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Γηαηξνθή ηνπ
δψνπ

Γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ
πξντφληνο

Πηζηνπνίεζε

+ γηα ηε
γξαπηή
επηθνηλσλία
− γηα άιινπο
ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο
(φπσο URL)

Ζ ππφζεζε ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη νη
εξσηεζέληεο δελ αλαδεηνχλ ηηο πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο κέζσ άιισλ ηξφπσλ πέξαλ ηεο
εηηθέηαο φπσο URL θαη RFID.



+

Απηή ε ππφζεζε απνδείρηεθε αιεζήο. Ο
ηξφπνο παξαγσγήο θαη ε ζίηηζε ησλ
πνπιεξηθψλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα
ηνπο θαηαλαισηέο.



+

Ζ ππφζεζε έγηλε απνδεθηή δηφηη νη
ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ πνιχ κεγαιχηεξε
πξνηίκεζε ζην πηζηνπνηεκέλν θξέαο
θνηφπνπινπ.
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5.2. Οι αρχικέσ υποθέςεισ ςε ςχέςη με τα ευρήματα τησ έρευνασ
Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε παξνχζα
έξεπλα επηβεβαίσζε ηελ ηζρχ ησλ απνηειεζκάησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ. Όιεο νη
αξρηθέο ππνζέζεηο επαιεζεχηεθαλ. Γελ είρακε απνθιίζεηο γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζε πιήξε αξκνλία κε φηη εθθξάζηεθε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.
Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο θνηφπνπινπ πξνηηκνχλ θπξίσο εγρψξηα
πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Απηά ηα πξντφληα θέξνπλ επίζεο γλσζηή επσλπκία θαη
ηακπέια φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ζθαγήο, ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη νη
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ δψνπ. Οη Krystallis et al. (2005) ζηελ εξεπλεηηθή
ηνπο εξγαζία γηα ηηο παξαδνζηαθέο αιπζίδεο δηαλνκήο θξέαηνο ζηελ Διιάδα
αλαθέξνπλ φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ
θξενπψιε ηεο γεηηνληάο ηνπο γηα λα αγνξάζνπλ θξέαο. Δπηζεκαίλνπλ σζηφζν φηη
απηή ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κπνξεί ζηαδηαθά λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ
αληηιακβαλφκελε αμία κηαο εκπνξηθήο επσλπκίαο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηφο
ν ηζρπξηζκφο έρεη μεθηλήζεη λα έρεη ηζρχ ζηα πνπιεξηθά θαη ζην θξέαο θνηφπνπινπ
γηαηί απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ πξνηίκεζε θαη
εκπηζηνζχλε ζε επψλπκα πξντφληα κεγάισλ εηαηξεηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά κέζα
απφ ηελ έξεπλα απνθαιχθζεθε φηη νη θαηαλαισηέο θξέαηνο θνηφπνπινπ δελ
εκπηζηεχνληαη πξνο ην παξφλ πξντφληα κε ηελ επσλπκία ηνπ supermarket.
ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηηκή, κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ ηζρχ ηεο
ηξίηεο ππφζεζήο καο αθνχ ε ηηκή δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα απφ ηα
δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο θαη έηζη θαίλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο πνπιεξηθψλ δελ είλαη
επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ λένη ζε ειηθία
θαη είραλ πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, δελ έδσζαλ ζεκαζία ζε λένπο ηξφπνπο
κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ (εθηφο ηεο εηηθέηαο). Ο παξάγνληαο ‗ηξφπνη
επηθνηλσλίαο‘ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα
κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο δελ είλαη επαίζζεηνη γηα
ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θξέαηνο. Πξαθηηθέο φπσο ην λα εηζάγνπκε ηελ
ηερλνινγία RFID ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θξέαηνο δελ ζα ηνπο πξνζέθεξε
πεξηζζφηεξε ρξεζηκφηεηα νχηε ζα ηξαβνχζε ηελ πξνζνρή ηνπο. Αληηζέησο,
θαηαλαισηέο άιισλ ρσξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θαηαλαισηέο ζηελ Νφηην Κνξέα
αθνινπζνχλ θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο γηα λα έρνπλ πιήξε εθαξκνγή
ηεο ηερλνινγίαο RFID ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θξέαηνο (Smith et al. 2008).
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ΜΕΡΟ 6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
6A Tι είδουσ πληροφορίεσ μασ έδωςε η έρευνα
Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ επηζπκία
πιεξσκήο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θξέαηνο θνηφπνπινπ γηα ζηνηρεία πξνέιεπζεο
θαη παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα
αληίζηνηρα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ θαη ην θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα απνηειεί ην
γεγνλφο φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ εγρψξηα
πηζηνπνηεκέλα πξντφληα κε επξέσο γλσζηή επσλπκία θαη κε εηηθέηα φπνπ
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο.
Ζ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηελ παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηελ
εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο conjoint. Με έλα ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο
θαηαθέξακε λα έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο αθξηβή θαη ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Να
ππνγξακκίζνπκε αθφκα φηη ζηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο έπαημε ξφιν θαη ην γεγνλφο φηη
ρξεζηκνπνηήζακε πξαγκαηηθέο επσλπκίεο θαη ινγφηππα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
εμνκνηψζνπκε ηελ αιεζηλή αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή φπσο ζα ήηαλ ζηελ αγνξά.
Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε conjoint αλάιπζε
ζπγθαηαιέγεηαη σο έλα απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία marketing (Kottler and Keller,
2006).

6Β τρατηγική Marketing
Έρνληαο σο βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξνηείλακε ζηηο
εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ή επεμεξγάδνληαη πνπιεξηθά θαη πξντφληα πνπιεξηθψλ ηα
εμήο:





Να δίλνπλ έκθαζε ζηελ ειιεληθή πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο
Να πξνζθέξνπλ κφλν πηζηνπνηεκέλν πξντφλ
Να αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία παξαγσγήο/ δηαηξνθήο ηνπ δψνπ ζηελ εηηθέηα
Να πξνζπαζνχλ λα απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε θήκε γηα ηελ πνηφηεηα
ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά.

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο δηφηη πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο. Σν
κίγκα marketing κηαο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ πξνψζεζε, ηελ
πξνβνιή θαη ηελ δηαλνκή θαη γηα λα είλαη επηηπρεκέλν πξέπεη λα δαπαλεζνχλ
αξθεηά ρξήκαηα.
ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
θαλεξψλνπλ φηη ηα επψλπκα πξντφληα εκθαλίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
έλαληη ησλ πξντφλησλ supermarket (own label products). Παξά ην γεγνλφο φηη νη
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θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ επψλπκα πξντφληα κεγάισλ ή κεζαίσλ εηαηξεηψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή/ εθηξνθή πνπιεξηθψλ δελ πξέπεη λα παξαθάκπηνπκε
ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ supermarket. Σα own label πξντφληα
supermarket απνηεινχλ πάληα κηα απεηιή δηφηη έρνπλ απφ πίζσ ηελ ππνζηήξημε θαη
ηελ ηζρχ κηαο κεγάιεο αιπζίδαο ιηαλεκπνξίνπ. Με ηνλ φξν ηζρχ ελλννχκε φηη νη
αιπζίδεο supermarket έρνπλ φια ηα εθφδηα λα ππνζηεξίμνπλ ην δηθφ ηνπο πξντφλ
θαη λα επεξεάζνπλ ηνλ θαηαλαισηή, φπσο π.ρ. ηε ζέζε ζην ξάθη, ηελ δηαθήκηζε
(εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο), ηελ ηηκνιφγεζε θαη γεληθά ην ιαλζάξηζκα ηνπ
πξντφληνο. Δμ‘ άιινπ ν ιηαλνπσιεηήο ζα επηδηψμεη λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξν ην
δηθφ ηνπ πξντφλ θαη φρη ηα αληαγσληζηηθά.
Κιείλνληαο, αμίδεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζε κηα εηαηξεία ε νπνία θαίλεηαη λα
αθινπζεί επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή marketing. Ζ εηαηξεία απηή νλνκάδεηαη
Αγγειάθεο Α.Δ., έρεη ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή πηζηνπνηεκέλν
ειιεληθφ θνηφπνπιν θαη πξφζθαηα επέθηεηλε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην
εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ιάλζαξε ζηελ αγνξά έλα πξντφλ
θνηφπνπινπ ην νπνίν έρεη αλαηξαθεί κε έλα ζπλδπαζκφ ζξεπηηθψλ δηαηξνθηθψλ
ζηνηρείσλ. Να ζεκεηψζνπκε αθφκα φηη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πσιείηαη
απνθιεηζηηθά ζε κηα αιπζίδα supermarket θαη φηη ε εηαηξεία αλακέλεη λα έρεη κηα
αχμεζε
ηεο
ηάμεο
ηνπ
20%
ζηηο
πσιήζεηο
ηεο
(http://www.capital.gr/Articles.asp?id=703086).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Α. Ο ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΨΝ 32 ΠΡΟΥΙΛ
Αύμωλ αξηζκόο
Κάξηαο

1

Υώξα Πξνέιεπζεο

Δγρψξην Πξντφλ

Δκπνξηθή Ολνκαζία

Αγγειάθεο

ηνηρεία ηξόπνπ εθηξνθήο/
παξαγωγήο θαη ζθαγήο

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

Πηζηνπνίεζε
από θνξέα

Μέζν Παξνρήο
Πιεξνθνξίαο

Σηκή

-

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

3,40 €

3,80 €
3,40 €

2

Δγρψξην Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

agrocert

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

3

Δηζαγφκελν Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

agrocert

-

4

5

6

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Αγγειάθεο

Αγγειάθεο

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

εκεξνκελία ζθαγήο

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

agrocert

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,40 €

-

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,80 €

agrocert

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,80 €
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7

Δγρψξην Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο

-

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

4,20 €

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,80 €

8

Δγρψξην Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

-

9

Δγρψξην Πξντφλ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

-

-

4,20 €

4,20 €
4,20 €

10
11

12

13

14

Δηζαγφκελν Πξντφλ
Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δγρψξην Πξντφλ

Δγρψξην Πξντφλ

Δγρψξην Πξντφλ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

agrocert

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

-

-

ΠΗΝΓΟ

Δπηινγή ΑΒ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο

εκεξνκελία ζθαγήο

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

-

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,40 €

-

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

3,80 €

-

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

4,20 €
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15

Δηζαγφκελν Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο

agrocert

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

4,20 €

3,40 €

16

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

-

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

17

Δγρψξην Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

agrocert

-

3,80 €

-

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

4,20 €

agrocert

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,40 €

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

3,80 €

18

19

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δγρψξην Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

εκεξνκελία ζθαγήο

20

Δηζαγφκελν Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

-

21

Δγρψξην Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

-

-

3,40 €

agrocert

-

3,80 €

-

-

3,40 €

22

Δγρψξην Πξντφλ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

23

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο
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24

25

26

27

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δγρψξην Πξντφλ

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δηζαγφκελν Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

Δπηινγή ΑΒ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

εκεξνκελία ζθαγήο

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

3,80 €

agrocert

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

4,20 €

agrocert

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

3,40 €

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο

4,20 €

-

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο

agrocert
agrocert

-

4,20 €
3,80 €

28

Δγρψξην Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

29

Δηζαγφκελν Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο έρεη ηξαθεί κε ...% δσνηξνθήο

agrocert

30

Δγρψξην Πξντφλ

ΠΗΝΓΟ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

agrocert

31

Δγρψξην Πξντφλ

Δπηινγή ΑΒ

εκεξνκελία ζθαγήο ειεχζεξεο βνζθήο

agrocert

epc: γηα πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε δηαβάζηε ηηο
πιεξνθνξίεο ζηνλ rfid
πνκπνδέθηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο
εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

agrocert

εηζαγσγή θσδηθνχ
πξντφληνο ζην
www.address.com
γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε

32

Δγρψξην Πξντφλ

Αγγειάθεο

εκεξνκελία ζθαγήο

3,40 €

3,40 €

3,80 €
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Β. ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΥΙΛ
3 ΑΠΟ ΣΑ 32 ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

49
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Γ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ

ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Καιεκέξα ζαο/ Καιεζπέξα ζαο. Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηεμάγεη κία
έξεπλα θαηαλαισηψλ γηα ην θνηφπνπιν.
Αγνξάδεηε θνηφπνπιν;
Μαο ελδηαθέξεη μόνο ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε θαη αγνξά ηξνθίκσλ. Γελ
ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ
εκπηζηεπηηθά. Οη απαληήζεηο ζαο ζα παξνπζηαζηνχλ καδί κε ηηο απαληήζεηο ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ. Δπραξηζηνχκε πνιχ πνπ ζπκκεηέρεηε ζε απηή ηελ έξεπλα.
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1. Πνην είλαη ην αλώηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε;
Βαζηθή εθπαίδεπζε
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Μεηά-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή πςειφηεξν






2. Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε θνηόπνπιν;
Κάζε κέξα ή ζρεδφλ θάζε κέξα
Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, αιιά φρη θάζε κέξα
Μία θνξά ηελ εβδνκάδα
Μεξηθέο θνξέο ην κήλα
Μία θνξά ην κήλα
Κάθε δύο μήνες ή λιγόηερο ζστνά
Ληγφηεξν απφ κία θνξά ην ρξφλν ή πνηέ
Γελ γλσξίδσ/ δελ απαληψ
3.

Φύιν:

4.

Ζ ειηθία ζαο είλαη (παξαθαιώ ζεκεηώζηε)

1
5
9

Άλδξαο

18-24
41-45
61-65

2
6
10

1
2
3
4
5
6
10
11

Γπλαίθα 2

1

25-30
46-50
65-70

3
7
11

31-35
51-55
> 70

4
8

36-40
56-60

5.

Πόζα άηνκα δνπλ ζην λνηθνθπξηό ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνύ ζαο);
|___|

6.

Πόζα παηδηά (θάηω ηωλ 18 εηώλ) δνπλ καδί ζαο;
|___|

7.

Δίζηε:

Παληξεκέλνο
Εσ κε ζπγθάηνηθν

1
3

Αλχπαληξνο/ε, δηεδεπγκέλνο/ε
Άιιν

2
4

53

8. Πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην θαζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζεκεηώζηε
κε βάζε ηελ θιίκαθα);
≤ 600€
600€ - 1.100€
1.100€ - 1.600€
1.600€ - 2.100€
2.100€ - 2.600€
2.600€ - 3.100€
3.100€ - 3.600€
3.600€ - 4.100€
4.100€ - 4.600€
≥4.600€
Δεν γνωπίζω
Δεν επιθςμώ να αναθέπω

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9. Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο;

Εςσαπιζηούμε πολύ πος διαθέζαηε ηο σπόνο ζαρ για ηην ζςμπλήπωζη
αςηού ηος επωηημαηολογίος.
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΔΣΔ ΣΗ ΚΑΡΣΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ
ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ Α ΞΔΚΗΝΩΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ 1 ΚΑΗ
ΚΑΣΑΛΖΓΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ 32

ΔΗΡΑ
ΠΡΟΣΗΜΖΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΑΡΣΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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