
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΨΩΜΙΟΤ» 
 
Η ζρευνα διενεργικθκε από τθν MARC AE για λογαριαςμό τθσ Ομοςπονδίασ 
Αρτοποιϊν Ελλάδοσ. Πραγματοποιικθκε με τθν μζκοδο των τθλεφωνικϊν 
ςυνεντεφξεων, ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα 810 καταναλωτϊν   και 207 αρτοποιϊν, 
ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ, τθν περίοδο 04-08 Απριλίου 2011.   
 

Α) υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ 
 

 Σο ψωμί αποτελεί διατροφικό είδοσ πρϊτθσ ανάγκθσ και κακθμερινισ 
κατανάλωςθσ για τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. 
Σο 45% των νοικοκυριϊν αγοράηει ψωμί κακθμερινά, και το 25% αγοράηει 
μζρα παρά μζρα. Σο ζνα ςτο τζςςερα νοικοκυριά διλωςε ότι αγοράηει ψωμί 
μία με δφο φορζσ τθν εβδομάδα, ενϊ ςπανιότερα αγοράηει ψωμί το 5,5% 
των νοικοκυριϊν. 

 

 το λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ, θ ςχετικά υψθλότερθ θμεριςια κατανάλωςθ 
καταγράφεται ςτθν Δυτικι και Ανατολικι Αττικι, ςτα Δυτικά προάςτια, και 
ςτισ περιοχζσ του Πειραιά, ενϊ θμεριςια κατανάλωςθ κάτω του μζςου όρου 
καταγράφεται ςτα νοτιοανατολικά προάςτια, τον διμο Ακθναίων και τα 
Βόρεια προάςτια.  

 

 Σο 8 ςτα 10 νοικοκυριά διλωςαν ότι καταναλϊνουν μιςό κιλό ψωμί τθν 
θμζρα, το 16,3% ζνα κιλό, το 3,2 % ενάμιςθ κιλό και το 0,7%  δφο κιλά και 
άνω. Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ 
ψωμιοφ ανά νοικοκυριό υπολογίηεται ςτα 620 γραμμάρια, δθλαδι περίπου 
200 γραμμάρια ανά άτομο.  

 

 Η κατανάλωςθ του ψωμιοφ εμφανίηει ςχετικι μείωςθ. ε ςχζςθ με 1-2 
χρόνια πριν, το 27% των νοικοκυριϊν δθλϊνει ότι ςιμερα καταναλϊνει 
λιγότερο ψωμί, το 7,5% καταναλϊνει περιςςότερο ενϊ το 65%  διλωςε ότι 
καταναλϊνει περίπου τθν ίδια ποςότθτα.  

 

 Η ςχετικά μεγαλφτερθ τάςθ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ψωμιοφ 
καταγράφεται ςτισ γυναίκεσ και ςε καταναλωτζσ μεγαλφτερθσ θλικίασ.  Η 
τάςθ μείωςθσ κατανάλωςθσ ψωμιοφ παρουςιάηει ευκζωσ ανάλογθ ςχζςθ  
με τθν θλικιακι κατθγορία των καταναλωτϊν. 

 

 Οι βαςικότεροι λόγοι μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ψωμιοφ είναι  θ αλλαγι των 
διατροφικϊν ςυνθκειϊν λόγω δίαιτασ ι λόγω υγείασ (51,6%). Σο 31,7% όςων 
δθλϊνουν ότι ςιμερα αγοράηουν λιγότερο ψωμί ανζφεραν ωσ αιτία τθν 
μείωςθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, ενϊ θ τιμι του ψωμιοφ δεν κεωρείται 
ςθμαντικόσ λόγοσ μείωςθσ  τθσ κατανάλωςθσ κακϊσ  οι γενικότεροι λόγοι 
οικονομίασ αναφζρκθκαν μόλισ από τον ζνα ςτουσ δζκα καταναλωτζσ που 
ανζφεραν μειωμζνθ κατανάλωςθ (το ποςοςτό αυτό αντιςτοιχεί ςτο  2,7%   
του ςυνόλου των καταναλωτϊν.)  



 

 Ο φοφρνοσ τθσ γειτονιάσ εξακολουκεί να είναι το κυρίαρχο ςθμείο αγοράσ 
ψωμιοφ. Σο 87,2% των καταναλωτϊν ανζφεραν ότι αγοράηουν ψωμί από τον 
φοφρνο/αρτοποιείο τθσ γειτονιάσ τουσ. Σο 6,2% διλωςε ότι αγοράηει από 
πρατιριο άρτου και το 6% ανζφερε ότι αγοράηει κυρίωσ από το Super 
Market.   

 

 Οι ςθμαντικότεροι λόγοι επιλογισ του φοφρνου τθσ γειτονιάσ είναι θ κοντινι 
απόςταςθ, θ νοςτιμιά/γεφςθ/φρεςκάδα του ψωμιοφ, και θ εμπιςτοςφνθ ωσ 
προσ τθν ποιότθτα των προϊόντων και υλικϊν. Η κακαριότθτα και γενικά θ 
τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ  και αςφάλειασ για τα τρόφιμα αναδεικνφεται 
ςε ζνα ακόμθ ςθμαντικό κριτιριο επιλογισ ςθμείου αγοράσ. Η τιμι, θ 
ποικιλία ςε ψωμιά και το ωράριο δεν περιλαμβάνονται ςτα κριτιρια 
επιλογισ ςθμείου διάκεςθσ ψωμιοφ, ίςωσ γιατί δεν κεωροφνται δεδομζνα 
και χωρίσ  ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ανά ςθμείο αγοράσ. 

 

 Οι 9 ςτουσ 10 καταναλωτζσ πιςτεφουν  ότι οι φοφρνοι τθσ γειτονιάσ 
προςφζρουν  καλφτερθσ ποιότθτασ ψωμί ςε ςχζςθ με αυτό που διακζτουν 
τα S.M. To 7% κεωρεί ότι δεν διαφζρουν ιδιαίτερα ςε ποιότθτα και ζνα 3%   
κεωρεί ότι ςτα  S.M βρίςκεισ καλφτερο ψωμί.  

 

 Ωσ βαςικόσ λόγοσ αγοράσ ψωμιοφ από το Super Market αναφζρεται θ 
ευκολία κακϊσ ςυνδυάηεται και με άλλα ψϊνια.  

 

 Από τθν ςυςχζτιςθ του ςθμείου αγοράσ με τθν ςυχνότθτα κατανάλωςθσ 
προκφπτει ότι οι καταναλωτζσ που αγοράηουν ψωμί κυρίωσ από τα  Super 
Market,  καταναλϊνουν λιγότερεσ ποςότθτεσ και αγοράηουν  ψωμί πολφ πιο 
αραιά από τον μζςο όρο (οι περιςςότεροι διλωςαν ότι αγοράηουν ψωμί 1-2 
φορζσ τθν εβδομάδα ι ςπανιότερα.) 

 

 Η πλειοψθφία των καταναλωτϊν δεν γνωρίηει αν το ψωμί που ψινεται ςτα 
SM είναι φρζςκο ι κατεψυγμζνο/προψθμζνο.  

 

 φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, θ διάκεςθ κατεψυγμζνου ι 
προψθμζνου  ψωμιοφ φαίνεται να αποτελεί ςοβαρό αντικίνθτρο αγοράσ  
από τα ςθμεία πϊλθςθσ που το διακζτουν. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία του 
καταναλωτικοφ κοινοφ διλωςε πωσ δεν κα αγόραηε ψωμί αν ιξερε πωσ 
είναι κατεψυγμζνο/ προψθμζνο. 

 

 Η ικανοποίθςθ των καταναλωτϊν και θ εμπιςτοςφνθ τουσ ςτον φοφρνο τθσ 
γειτονιάσ  καταγράφονται ςε ιδιαίτερα υψθλό βακμό.  ε ποςοςτά τθσ τάξθσ 
του 90 ζωσ 100% οι καταναλωτζσ εκφράηουν τθν  ικανοποίθςι τουσ για τθν 
ποιότθτα του ψωμιοφ, τθν ποικιλία, τθν εξυπθρζτθςθ/φιλικότθτα των 
υπαλλιλων, τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, και το 
ωράριο λειτουργίασ των αρτοποιείων.  Όςον αφορά ςτθν τιμι του ψωμιοφ 
το 76% των καταναλωτϊν δθλϊςαν πολφ ι αρκετά ικανοποιθμζνοι, το 18,1% 
λίγο ικανοποιθμζνοι και ζνα 4% κακόλου ικανοποιθμζνοι. 



 

 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ζρευνα ςτουσ καταναλωτζσ ανζδειξε δφο 
ςθμαντικζσ εςφαλμζνεσ εντυπϊςεισ ςχετικά με τθν τιμι του ψωμιοφ. 

 
α) Ζνα ςθμαντικό κομμάτι των καταναλωτϊν πιςτεφει ότι θ τιμι του ψωμιοφ 
ςτθν Ελλάδα είναι ακριβότερθ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του ψωμιοφ ςτισ άλλεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

 
β) Λόγω του ότι οι καταναλωτζσ δεν γνωρίηουν ι δεν προςζχουν τισ τιμζσ του 
ψωμιοφ ςτα SM, αρκετοί ζχουν τθν εντφπωςθ πωσ το ψωμί ςτα SM είναι 
φκθνότερο από ό,τι ςτον φοφρνο. 

  
Οι επίςθμεσ ςτατιςτικζσ ςυγκρίςεισ και τα ςτοιχεία τθσ ΟΑΕ αποδεικνφουν το 
αντίκετο.    
 
 
 

Β) υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ αρτοποιοφσ 
 

 Οι τρεισ ςτουσ τζςςερισ αρτοποιοφσ ανζφεραν ότι ςε ςχζςθ με ζναν  χρόνο 
πριν, ο τηίροσ τουσ ζχει μειωκεί (76,3%). Σο 3,4 % των αρτοποιϊν διλωςε 
αφξθςθ τηίρου, ενϊ  το 20% ανζφερε ότι ο τηίροσ δεν παρουςίαςε κάποια 
ιδιαίτερθ μεταβολι. 

 

 Η ςχετικά μεγαλφτερθ μείωςθ τηίρου καταγράφθκε ςτα προϊόντα 
ηαχαροπλαςτικισ και ςτα αρτοςκευάςματα. 

 

 Οι προβλζψεισ για το επόμενο διάςτθμα  δεν είναι αιςιόδοξεσ και ςυνάδουν 
με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί ςε όλθ αγορά. Σο 67% αναμζνει μζςα 
ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ περαιτζρω μείωςθ τηίρου, το 20% 
ςτακεροποίθςθ ςτα ςθμερινά επίπεδα, το 4% ελπίηει ςε αφξθςθ και το 9% 
αδυνατεί να προβλζψει. 

 

 φμφωνα με τουσ αρτοποιοφσ, θ τιμι του πετρελαίου και θ τιμι των 
αλεφρων ιταν οι παράγοντεσ που επθρζαςαν περιςςότερο το κόςτοσ του 
ψωμιοφ. Ωσ παράγοντασ πίεςθσ του κόςτουσ του ψωμιοφ αναφζρεται με 
αξιοςθμείωτο ποςοςτό και θ ΔΕΗ. Σο εργατικό κόςτοσ δεν φαίνεται να 
αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα πίεςθσ  ςτθν διαμόρφωςθ του  ςυνολικοφ 
κόςτουσ του ψωμιοφ, κακϊσ τα αρτοποιία ςτθν ςυντριπτικι τουσ 
πλειοψθφία είναι οικογενειακζσ επιχειριςεισ χωρίσ άλλο προςωπικό. 

 

 Οι αρτοποιοί  επιβεβαιϊνουν - με βάςθ τθν εμπειρία τουσ και τθν ςχζςθ με 
τουσ πελάτεσ τουσ - ότι  οι καταναλωτζσ δεν γνωρίηουν τισ διαφορζσ ςτον 
τρόπο παραςκευισ του ψωμιοφ που διατίκεται ςτα SM ςε ςχζςθ με το ψωμί 
του αρτοποιείου. 

 
 



 

 Οι 6 ςτουσ 10 διλωςαν ότι  ιδθ ζχουν ενθμερωκεί για το ςιμα του κλάδου 
που προμθκεφει θ Ομοςπονδία Αρτοποιϊν Ελλάδοσ τα μζλθ τθσ με το 
μινυμα «Εδϊ ηυμϊνεται εδϊ ψινεται». 

 

 Σο 23%  ανζφεραν ότι το ζχουν ιδθ προμθκευτεί. 
 

 Σο 77,2% όςων δεν το ζχουν ακόμθ προμθκευτεί επικυμοφν να το 
αποκτιςουν. 

 

 Περιςςότεροι από 9 ςτουσ 10 αρτοποιοφσ κρίνουν κετικά αυτιν τθν 
πρωτοβουλία τθσ Ομοςπονδίασ και πιςτεφουν ότι κα ςυμβάλει ςθμαντικά 
ςτθν ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 

 
 
 
    


