ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΩΔΟΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΔΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ <ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ>

Επιβλέπων : Εμμανουήλ Κρητικός – Αναπληρωτής Καθηγητής

Υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Αθήνα, Ιανουάριος 2020

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΩΔΟΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΔΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ <ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ>

Επιβλέπων : Εμμανουήλ Κρητικός – Αναπληρωτής Καθηγητής

Υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Αθήνα, Ιανουάριος 2020

Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία για τη λήψη του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και
Τεχνολογία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και
δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου
μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές
μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση
της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας
πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο».

(Υπογραφή)

...................................
< ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ >
Φοιτητής MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Περίληψη
Η μελέτη ζητημάτων που προσεγγίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχολογία,
αποτελούν θέματα τα οποία είναι πάντα επίκαιρα και ιδιαίτερης σημασίας. Έτσι, η
συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και
περισσότερο τους marketers. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετήσουμε της
συμπεριφοράς αυτή, σύμφωνα με τις ευρύτερα διαδεδομένες θεωρίες που επικρατούν στον
κλάδο, καθώς και να κατανοήσουμε την σημαντικότητα του ζητήματος αυτού.
Βασική παράμετρος σε όλα τα παραπάνω αποτελεί και το κομμάτι που αφορά στα
κίνητρα και τις ανάγκες των καταναλωτών, κάτι που μας δείχνει τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος το οποίο μελετήσαμε.
Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό ότι η αγοραστική συμπεριφορά ενός καταναλωτή
μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και γι’ αυτό τον λόγο οι
θεωρίες οι οποίες μελετήθηκαν, προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν
διαφορετικά ερευνητικά πεδία.
Λέξεις Κλειδιά: <<συμπεριφορά καταναλωτή, marketing>>

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Abstract
Studying fields that approach human behavior and psychology are issues that are timely
and of importance. So, consumer behavior is a critical issue that is very important for
marketers. The purpose of this thesis was to study this behavior, in line with the most
widespread theories in the field, and to understand the importance of this issue.
A key element in all of the above is the segment on consumer motivation and needs,
which shows us the multidimensional nature of the particular topic we have studied.
In conclusion, it is understood that a consumer's purchasing behavior may depend on
many different factors and therefore the theories studied, were derived from people who
served different research fields.
Keywords: << consumer behavior, marketing >>
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1. Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή στην θεωρία συμπεριφοράς Καταναλωτή
Ένα από τα βασικότερα θέματα με το οποίο ασχολείται εκτενώς η επιστήμη του marketing,
καθώς αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης αυτού, είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή
αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει τις αγοραστικές του αποφάσεις. Το συγκεκριμένο
κομμάτι απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση καθώς μελετάτε η ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά
και ο ρόλος του καταναλωτή/ ατόμου ως οικονομικό υποκείμενο.
Το αντικείμενο της συμπεριφοράς του καταναλωτή αντλεί θεωρίες από πολλά και διαφορετικά
πεδία, όπως το marketing, την οικονομική επιστήμη, την στατιστική, την ψυχολογία και άλλες
επιστήμες των οποίων το αντικείμενο μελέτης αφορά την συμπεριφορά των ατόμων.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Παρακάτω θα ασχοληθούμε εκτεταμένα με τις βασικότερες θεωρίες οι οποίες επηρεάζουν κατά
κύριο λόγο τους marketers και αφορούν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικά στοιχεία
τα οποία επηρεάζουν τους καταναλωτές με τέτοιον τρόπο ώστε να παίρνουν αποφάσεις και οι
οποίες διαμορφώνουν εν τέλη την αγοραστική τους συμπεριφορά.
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2. Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή

Οι θεωρίες της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι φυσική προέκταση των θεωριών των
ανθρώπινων συμπεριφορών. Ενώ καμία θεωρία δεν ενοποιείται , η κάθε μία ξεχωριστά μας
βοηθάει να κατανοήσουμε τις ψυχολογικές διαδικασίες των ανθρώπων και τα πρότυπα
κατανάλωσης αγαθών. Οι θεωρίες που επηρεάζουν πιο πολύ τους marketers είναι τέσσερις και
περιγράφονται παρακάτω:

2.1 Θεωρία Alferd Marshall
Η πρώτη είναι του οικονομολόγου Alferd Marshall ο οποίος υποστήριζε ότι οι καταναλωτές
αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες με βάση ποια αγαθά προσφέρουν καλύτερη προσωπική
ικανοποίηση. Η θεωρία αυτή βασίζεται στη υπόθεση ότι οι άνθρωποι αγοράζουν αυτό που
θέλουν εφόσον αντέχουν το οικονομικό κόστος. Αυτή η θεωρία έδωσε στους marketers μερικές
χρήσιμες υποθέσεις:



Εάν η τιμή ενός αγαθού είναι χαμηλότερη, οι πωλήσεις αυτού το αγαθού θα είναι
υψηλότερες.



Εάν υπάρχει ένα υποκατάστατο ενός αγαθού και η τιμή του είναι χαμηλότερη από το
αρχικό αγαθό, τότε οι πωλήσεις του υποκατάστατου θα είναι μεγαλύτερες.



Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι υψηλότερο, οι πωλήσεις ενός αγαθού θα
είναι υψηλότερες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναφερόμαστε σε κατώτερο αγαθό*.

Όλες τις παραπάνω υποθέσεις γίνονται αντιληπτές στον Πίνακα 2.1.1

Ένα κατώτερο αγαθό είναι ένα είδος αγαθού του οποίου η ζήτηση μειώνεται όταν το εισόδημα

*

αυξάνεται. Με άλλα λόγια, η ζήτηση κατώτερων αγαθών συνδέεται αντιστρόφως με το
εισόδημα του καταναλωτή.
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Πίνακας 2.1.1: Πίνακας υποθέσεων θεωρίας Alferd Marshall

Το μοντέλο του Marshall προσφέρει στους Marketers ένα τρόπο να καταλάβουν τη
συμπεριφορά των καταναλωτών όταν πρόκειται να προβούν σε αγορές που χρειάζονται
ορθολογική σκέψη.

2.2 Sigmund Freud theory
Η δεύτερη θεωρία είναι η Ψυχαναλυτική Θεωρία η οποία έχει αναλυθεί από τον Sigmund Freud
ο οποίος είναι γνωστός και ως ο Αυστριακός ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Παρόλο που ο ίδιος
δεν ασχολήθηκε με τη συμπεριφορά του καταναλωτή, οι θεωρίες του για τη ανθρώπινη
συμπεριφορά ήταν επαναστατικές. Πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν
πλήρως τα κίνητρα τους γιατί οι ψυχολογικοί παράγοντες που τα διαμορφώνουν είναι σε
μεγάλο βαθμό ασυνείδητοι. Ένα μεγάλο μέρος των ασυνείδητων πράξεων οφείλεται στις
ισχυρές προτροπές και επιθυμίες, καθώς αυτές οι επιθυμίες προκαλούν σημαντική ενοχή και
ντροπή όταν έρχονται στην επιφάνεια, γι’ αυτό οι άνθρωποι τις καταπιέζουν.

Σύμφωνα με τη Ψυχολογική Αναλυτική θεωρία, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε
συμβολικές ανησυχίες όσο ανταποκρίνονται σε εκείνες της οικονομίας. Το έργο του Sigmund
3

Freud υποδηλώνει ότι εξωτερικοί παράγοντες όπως η ηλικία και το εισόδημα δεν μπορούν να
αποδώσουν πλήρως τη συμπεριφορά των καταναλωτών επειδή τα κίνητρα βρίσκονται βαθιά
στη ψυχή. Γι’ αυτό το λόγο έχει παρατηρηθεί ότι τα διαφημιστικά μηνύματα όπου περιέχουν
συναισθηματική έκκληση για τα συναισθήματα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες και τους φόβους
των καταναλωτών είναι συχνά πιο αποτελεσματικές από τις ορθολογικές διαφημίσεις.

2.3 Pavlovian Theory
Αυτή η θεωρία προκύπτει από τον Ρώσο ψυχολόγο Ivan Pavlov. Ο διάσημος αυτός ψυχολόγος
ανακάλυψε μέσω του γνωστού πειράματος ότι εάν για ένα διάστημα χτυπούσε ένα κουδούνι
πριν τη ταΐσει τον σκύλο, ο σκύλος μετά από αυτό το διάστημα έκκρινε σάλιο (συμπεριφορά
όταν έβλεπε το φαγητό του) μόνο με το άκουσμα του κουδουνιού και χωρίς κανένα άλλο
ερέθισμα

Εικόνα 2.3.1
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Και ο Pavlov κατέληξε στο ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν διαφέρει σε σχέση με αυτή
του σκύλου που συμμετείχε στο πείραμα. Η θεωρία του Pavlov μπορεί αν αποδειχθεί ιδιαίτερα
χρήσιμη για τους Marketers. Στη ίδρυση ή την επανεμφάνισης μίας επωνυμίας , οι Marketers
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να βοηθήσουν στην δημιουργία ή την
αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών ή ακόμα να ενισχύσουν τα στοιχεία που σχετίζονται
με θετικές εμπειρίες των πελατών.

2.4 Thorstein Bunde Veblen (1857-1929)
Ο Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) ήταν Αμερικανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος,
ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για την εκκίνηση και τη διάδοση των τομέων της θεσμικής και
εξελικτικής οικονομίας.

O Veblen ισχυριζόταν ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά πλάσματα και συμμορφώνονται με τα
πρότυπα του πολιτισμού και των υποομάδων στις οποίες ζουν, πίστευε ότι οι ατομικές ανάγκες
και επιθυμίες δημιουργούνται και επηρεάζονται από τη κοινωνική ομάδα που ανήκουν.

Παρότι οι επικριτές της θεωρίας του υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει υπερεκτιμηθεί το πεδίο
εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας, μπορεί ακόμα να αποδειχθεί
Marketers καθώς πρέπει να

χρήσιμη

στους

κατανοήσουν τις κοινωνικές επιρροές που επιδρούν στους

καταναλωτές , προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα τη ζήτηση προϊόντων

2.5 Καθηγητής Γεώργιος Πατσιαούρας
Ο Έλληνας καθηγητής του πανεπιστημίου Leicester Γεώργιος Πατσιαούρας έχει αναφέρει σε
δημοσίευση του το εξής. «Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι τι να κάνουμε με τη θεωρία του
Thorstein Velben . Οι κλασικοί οικονομολόγοι τον αποκαλούν τσαρλατάνο και οι Μαρξιστές
τον περιφρονούν ως μικροαστικό ερασιτέχνη»

Επίσης ο Έλληνας καθηγητής αναφέρει ότι οι ιδέες του Veblen αντιπροσωπεύουν μια
ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μίξη του αμερικάνικου ρεαλισμού της πολιτικής οικονομίας. Ο
Δρ. Πατσιαούρας ισχυρίζεται ότι το έργο του Veblen θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά
χρήσιμη πνευματική πηγή για όσους αναζητούν εναλλακτικές και ανορθόδοξες προσεγγίσεις
σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα και ταυτόχρονα οι ιδέες του μπορούν να ενημερώσουν
5

το έργο των ατόμων που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη των πρακτικών διαφήμισης , και των
κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στα φαινόμενα κατανάλωσης.
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3. Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς
Καταναλωτή

3.1 Ορισμός της Συμπεριφοράς Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή αφορά τη μελέτη του πως τα άτομα παίρνουν αποφάσεις για
να ξοδέψουν τους διαθέσιμους πόρους τους (χρήμα, χρόνο , προσπάθεια) σε αντικείμενα προς
κατανάλωση. Στη συμπεριφορά του καταναλωτή μελετά τις παρακάτω ερωτήσεις , τι προϊόντα
αγοράζουν οι καταναλωτές , γιατί και πότε τα αγοράζουν , πως κάνουν τις αγορές τους , από
ποια μέσα και πόσο συχνά το αγοράζουν.

3.2 Χρησιμότητα μελέτης της Συμπεριφοράς Καταναλωτή
Με τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες του
καταναλωτή αναπτύσσοντας σωστές μελέτες έρευνας αγοράς, αποτελεσματική τμηματοποίηση
της αγοράς σε μικρότερες ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές καταναλωτικές
συμπεριφορές.

Σημαντική χρησιμότητα της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι είναι ικανή να μειώσει και
αποτρέψει τη σπατάλη πόρων που σχετίζονται με εμπορικά αποτυχημένα νέων προϊόντων ,
βοηθάει επίσης στη κατάλληλη τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά και τη διαφοροποίηση
του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Προσφέρει απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται σε μια
επιχείρηση έτσι ώστε να επιτρέψει τη μετατροπή των αναγκών του καταναλωτή σε
αποτελεσματικά προϊόντα.

3.3 Δραστηριότητες της Συμπεριφοράς Καταναλωτή
Όταν κάποιος προβαίνει σε μία κατανάλωση δεν μπορεί να εξεταστεί μονόπλευρα ως μία
πράξη. Εάν κάποιος ερευνητής της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς που επικεντρώνεται μόνο
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στη πράξη της κατανάλωσης και παραλείπει να συνυπολογίσει άλλες μεταβλητές όπως τα
σχέδια , τις διαδικασίες λήψης καταναλωτικών αποφάσεων, τις αγορές τότε μπορεί να
παραλείψει άλλες εξίσου σημαντικές δραστηριότητες (διαφημίσεις , απόψεις τρίτων , συλλογή
πληροφοριών κ.α.).

3.4 Ο καταναλωτής και η σημερινή πραγματικότητα
Η Συμπεριφορά του καταναλωτή βασίζεται «στην αρχή της μεγιστοποίησης της
χρησιμότητας», η οποία προκύπτει από τη ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών του. Ο
καταναλωτής μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα του από τη κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών
μέχρι το σημείο που του επιτρέπουν το εισόδημα αλλά και οι τιμές των αγαθών.
(Καραποστόλης, 1983; Σιώμκος, 2002)

3.4.1 Αρχή της μεγιστοποίησης της χρησιμότητα
Η αποτελεσματικότητα / χρησιμότητα (efficiency) επέρχεται όταν οι διαθέσιμοι πόροι
αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Αριστοποίηση ή μεγιστοποίηση είναι η διαδικασία
επιλογής της λύσης που μεγιστοποιεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή ελαχιστοποιεί την
απαιτούμενη θυσία.

Ο καταναλωτής παίρνει ικανοποίηση από τη χρήση αγαθών και

υπηρεσιών, την οποία ονομάζουμε Χρησιμότητα. Η χρησιμότητα δεν μπορεί να μετρηθεί σε
απόλυτες μονάδες παρά μόνο να εκτιμηθεί σχετικά έτσι ώστε να επιτρέπει συγκρίσεις.

3.4.2 Ο καταναλωτής στην σημερινή εποχή
Εξαιτίας της εποχής στην οποία ζούμε, οι καταναλωτές έχουν πολλές εναλλακτικές αναφορικά
με την επιλογή αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, κάτι το οποία κάνει
τις επιλογές τους απρόβλεπτες.
Μελετώντας τις τάσεις της νέας πραγματικότητας και κάνοντας πρόβλεψη για το μέλλον,
φαίνεται ο σύγχρονος καταναλωτής να αναζητά την ποιοτική αναβάθμιση των καταναλωτικών
του προτιμήσεων, καθώς και του βιοτικού του επιπέδου.

Βασικό του μέλημα είναι η αξία των προϊόντων, ενώ είναι περισσότερο ενημερωμένος και
επιλεκτικός εξαιτίας της έκθεσής τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος,

είναι

εξαιρετικά απαιτητικός και οι απαιτήσεις αυτές πολλές φορές είναι άκρως εξειδικευμένες.
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Το προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή είναι τελείως διαφορετικό από ότι ήταν στις
προηγούμενες γενεές καθώς υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την οικονομική
δυνατότητα ανάμεσα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, τις αλλαγές στη σύνθεση των
σύγχρονων νοικοκυριών, την αύξηση του ποσοστού των εγγάμων, την αύξηση του αριθμού
των διαζυγίων, την αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών. Όμως βασικότερη διαφοροποίηση
σε σχέση με προηγούμενες εποχές αποτελεί η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου. Οι νέοι ρυθμοί της
ζωής αυξάνουν το άγχος, καθιστώντας τον καταναλωτή κατεξοχήν «πεινασμένο για χρόνο»
(time hungry), παρά το γεγονός ότι σήμερα έχει περισσότερες επιλογές (Σιώμκος, 2002).

Εξαιτίας λοιπόν όλων των παραπάνω καθώς και του μεγάλου ανταγωνισμού, της σύγκρουσης
των οικονομικών συμφερόντων και της διάβρωσης του συστήματος των αξιών, η αναγκαιότητα
της προστασίας του καταναλωτή από όλους τους κινδύνους είναι επιτακτική.

3.4.3 Η εκπαίδευση του καταναλωτή
Η εκπαίδευση του καταναλωτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα ώστε να αποκτήσει ένα
καλύτερο πνεύμα επιλογής και αξιολόγησης των αγαθών και των υπηρεσιών το οποίο να
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα προς τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα οικονομικά του
συμφέροντα προφυλάσσοντας τον συγχρόνως από την αγορά αγαθών που δεν του χρειάζονται
ή μπορεί να τον βλάψουν στην υγεία ή τη σωματική του ακεραιότητα.

3.4.4 Είδη εκπαίδευσης
Υπάρχουν διάφορα κριτήρια με τα οποία μπορεί να διακριθούν τα είδη εκπαίδευσης καθώς και
διαφορετικά θέματα πάνω στα οποία μπορεί να γίνει η εκπαίδευση αυτή.
Τα είδη εκπαίδευσης διακρίνονται με βάση:


Το κριτήριο του περιεχομένου: Θέματα γενικής εκπαίδευσης του καταναλωτή και
θέματα ειδικής εκπαίδευσης του.



Το κριτήριο του χρόνου παροχής: Τακτική εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) και θέματα
ειδικής εκπαίδευσης (στελεχών σε επιχειρήσεις).



Το κριτήριο ενηλικίωσης του ατόμου: Εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων.
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Τα θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων καταναλωτών διακρίνονται με βάση τον πίνακα 3.4.4.1:

Πίνακα 3.4.4.1

3.4.5 Δικαιώματα καταναλωτών στην Ελλάδα και την Ε.Ε
Τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών επιγραμματικά δίνονται παρακάτω:


Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.



Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.



Πρόσβαση στην πληροφόρηση.



Το δικαίωμα της εκπαίδευσης.



Το δικαίωμα της εκπροσώπησης.



Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη.



Δικαίωμα στην αειφόρο κατανάλωση.
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3.4.6 Η εξουσία του καταναλωτή
Η δυνατότητα ενημέρωσης για οποιοδήποτε προϊόν, ανά πάσα στιγμή, έχει προσδώσει στους
καταναλωτές μεγάλη ισχύ. Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις είναι πολλές, άλλες φορές θετικές
για μερικούς αλλά και αρνητικές για άλλους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ενεργοί καταναλωτές να αντιδρούν στην αυθαιρεσία των
παραγωγών και των πωλητών, όταν και όπου αυτή υφίσταται, με την έκφραση παραπόνων. Τα
παράπονα των καταναλωτών όταν διατυπώνονται μέσω επίσημων μηχανισμών, δεν έχουν ως
αποτέλεσμα μόνο την αποζημίωσή τους για τη ζημία που υπέστησαν, αλλά βελτιώνουν και την
αποτελεσματικότητα της αγοράς. Παράλληλα, οι πωλητές λαμβάνουν σημαντικά μηνύματα για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τα μηνύματα αυτά οδηγούν σε σημαντικές
βελτιώσεις
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4. Κίνητρα και Ανάγκες των καταναλωτών

4.1 Εισαγωγή
Σύμφωνα από τους ορισμούς που έχουν δοθεί , «κίνητρο, είναι κάθε παράγοντας που επιτρέπει
να κινητοποιεί μια συγκεκριμένη πορεία δράσης ή υφίσταται ως αιτία, για την προτίμηση μίας
επιλογής από άλλες εναλλακτικές λύσεις. Πρόκειται για μια προσδοκία που ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να συμπεριφέρονται με έναν ορισμένο τρόπο».
Η διαμόρφωση ενός κινήτρου βάση των σύγχρονων θεωριών συνδέονται με τις ανάγκες των
ανθρώπων. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς αγοράζουμε
αγαθά με σκοπό την ικανοποίηση κάποιων αναγκών μας είτε υλικών είτε συναισθηματικών.
Τα κίνητρα όμως που μας παρακινούν προς τη αγορά δεν είναι πάντα ξεκάθαρα από τρίτους
και για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει χρήση θεωριών και ερευνών για τη κατανόηση της
συμπεριφοράς του καταναλωτή. Θα πρέπει σ’ αυτό το σημείο να αναφερθεί, ότι οι
περισσότερες καταναλωτικές συμπεριφορές επιθυμούν να εκπληρώσουν παραπάνω από έναν
στόχους ή ανάγκες, µε αποτέλεσμα να µην αναφερόμαστε σε ένα µόνο κίνητρο, αλλά σε
ομάδα κινήτρων η οποία παρακινεί τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

4.2 Abraham Maslow (1908-1970)

Κατά τη θεωρία των αναγκών του Abraham Maslow (1908- 1970) υπάρχουν οι παρακάτω
κατηγορίες αναγκών που απεικονίζονται στη πυραμίδα του Maslow όπου έχει ιεραρχήσει τη
σημαντικότητα κάθε κατηγορίας αναγκών ξεκινώντας από τη βάση.
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Εικόνα 4.2.1: Πυραμίδα αναγκών κατά Maslow

4.2.1 Φυσιολογικές (βιολογικές) ανάγκες
Οι ανάγκες αυτές οι οποίες αποτελούν τη βάση της πυραμίδας του αφορούν τη κάλυψη των
βιολογικών αναγκών όπως τη τροφή, το νερό, την ένδυση, τη στέγη κ.λπ. Αν το άτομο δεν
καλύψει αυτές τις ανάγκες δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στη ικανοποίηση των αναγκών
επόμενων επιπέδων.

4.2.2 Ανάγκες ασφάλειας
Οι ανάγκες αυτές αφορούν την ικανοποίησης αισθήματος ασφάλειας όπως εξασφάλιση
σταθερής δουλειάς και βέβαιης εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το αίσθημα
σιγουριάς για τη αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου κ.λπ.

4.2.3 Κοινωνικές ανάγκες
Αυτές οι ανάγκες καλύπτουν την επιθυμία για κοινωνικές επαφές, συναστροφή, αποδοχή και
παραδοχή, αμοιβαία εκτίμηση.
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4.2.4 Ανάγκες Εκτίμησης
Στο επίπεδο αυτό το άτομο επιθυμεί την αναγνώριση, τη δημιουργία φήμης, την επιβεβαίωση
της δύναμης του.

4.2.5 Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης
Κατά το Maslow αυτό το επίπεδο αποτελεί τη κορυφή της πυραμίδας των αναγκών και
επιτυγχάνεται με τη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, την κατάκτηση του
οράματος και του ιδανικού.

Ο Maslow αναφέρει ότι όταν ικανοποιείται μία ανάγκη αποδυναμώνεται η ισχύς της έναντι της
επόμενης και ότι υφίσταται μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ του επιπέδου
ικανοποίησης της ανάγκης και της έντασης της παρακίνησης. Δηλαδή όσο μεγαλώνει το
επίπεδο ικανοποίησης μίας ανάγκης μικραίνει η ένταση της παρακίνησης.
Βεβαίως η κάθε ανάγκη δεν έχει την ίδια βαρύτητα σε κάθε άνθρωπο καθώς οι
προσανατολισμοί διαφέρουν μεταξύ των ανθρώπων.

4.3 Κίνητρα σε κατάσταση οικονομικής κρίσης
Η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση και αυτό όπως είναι φυσικό έχει επηρεάσει και τα
κίνητρα. Η οικονομική κρίση τρέφει το αίσθημα του φόβου κάνοντας το να υπερισχύει έναντι
άλλων αισθημάτων. Ο φόβος σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν θεότητα, γιος του Άρη
και της Αφροδίτης και προσωποποιούσε αυτό που λέμε και σήμερα φόβο. Ήταν αδελφός του
Δείμου, ο οποίος ήταν η προσωποποίηση του τρόμου.

Έχει ενδιαφέρον η εξέταση του ποιες από τις θεωρίες παρακίνησης μπορούν να επιβιώσουν
στα άτομα που ζουν σε μια χώρα με οικονομική κρίση και βρίσκεται στη πρώτη θέση στη
κατάταξη των επιπέδων ανεργίας στην ΕΕ (18,5% σύμφωνα με τη Eurostat με στοιχεία του
Ιανουαρίου 2019).
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Σε μια κατάσταση έντονης οικονομικής κρίσης οι ανάγκες περιορίζονται κατά κύριο λόγο στα
δύο πρώτα επίπεδα της πυραμίδας του Maslow.

Εικόνα 4.3.1: Πυραμίδα αναγκών σε κατάσταση οικονομικής κρίσης

O υποψήφιος διδάκτορας Γιώργος Κ. Γάκης του πανεπιστημίου Azteca University στο Μεξικο
υποστηρίζει το εξής:
«Σε περιόδους μη κρίσης και σε κανονικές συνθήκες η πυραμίδα το Maslow αποκτούσε ακόμα
ένα επίπεδο ως αυτόνομη προτεραιότητα κάλυψης ανάγκης και αναφέρομαι στην παιδεία (ως
συνειδητή ανάγκη-κίνητρο πλέον), τότε ακόμη και σε περίοδο κρίσης θα έχει δημιουργηθεί ένα
υπόβαθρο τέτοιο όπου οι βασικές ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν πιο εύκολα ή πιο
ορθολογικά.»
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5. Επίλογος

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι φανερό ότι η συμπεριφορά του
καταναλωτή αποτελεί ένα πεδίο έρευνας το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τον επιστημονικό
κόσμο. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν αναπτυχθεί θεωρίες από ανθρώπους πολλών διαφορετικών
κλάδων, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικές σκοπιές.
Μελετήσαμε κάποιες από αυτές τις διαφορετικές σκοπιές / θεωρίες και στην συνέχεια είδαμε
κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές στην εκάστοτε
συμπεριφορά τους. Φυσικά, εξετάσαμε και τα κίνητρα και της ανάγκες που μπορεί να
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον καταναλωτή και την συμπεριφορά του.

Συμπερασματικά, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το πεδίο της
συμπεριφοράς του καταναλωτή αποτελεί ένα πολυδιάστατο «δόμημα». Γι’ αυτό τον λόγο θα
πρέπει πάντα όταν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν ως κύριο άξονα τον
άνθρωπο και την συμπεριφορά του να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καθώς είναι μια «εξίσωση»
με πολλές και απρόβλεπτες συνιστώσες!
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