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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η οικοδόμηση και η διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων μετατρέπεται ολοένα σε 

ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και για τη βιωσιμότητα αυτών, με αποτέλεσμα 

έκαστη να επιδιώκει να βελτιώσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα με τη 

δημιουργία, επίτευξη και διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με στρατηγικούς 

συνεργάτες. Η ποιότητα έχει παρατηρηθεί πως δύναται να είναι ένας από τους 

παράγοντες που καθορίζουν την πιθανότητα ευόδωσης μιας συνεχούς σχέσης μεταξύ 

επιχειρήσεων – προμηθευτών. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας με τα ευρήματά της είναι να υπογραμμίσει τις βασικές 

παραμέτρους που συσχετίζονται με την ποιότητα και τους δεσμούς που είναι θεμιτό να 

χαρακτηρίζουν τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες για να επιτευχθεί η ικανοποίηση του 

τελικού καταναλωτή και η αμοιβαία κερδοφορία των συνεργαζόμενων μελών στο 

σχήμα της διεπιχειρησιακής σχέσης. 

Η ποιότητα είναι σε θέση να ενθαρρύνει την επανάληψη των επαφών, την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τελικώς, την επιρροή στη συνολική 

κερδοφορία. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες διερευνώνται σε όρους ποιότητας με τη 

βοήθεια των εννοιών της δέσμευσης, της ικανοποίησης, της εμπιστοσύνης, της 

επικοινωνίας, της διαφάνειας, της κατανόησης και των αμοιβαίων στόχων, έτσι ώστε να 

εμπλουτιστεί το εννοιολογικό σχήμα της μέσα στο δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σχεσιακό Μάρκετινγκ γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία, 

τόσο στην επιχειρηματική πρακτική όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Η βιβλιογραφία 

που σχετίζεται με το σχεσιακό μάρκετινγκ αποδίδει σαφή έμφαση στη σημασία της 

ανάπτυξης ποιοτικών και μακροπρόθεσμων υποστηριχτικών σχέσεων με τους 

υπάρχοντες πελάτες και προϋποθέτει ότι η ενέργεια και οι πόροι είναι καλύτερο να 

δαπανηθούν για τους υπάρχοντες πελάτες και για τη διατήρηση αυτών, από ό,τι στην 

προσπάθεια να προσελκυστούν καινούργιοι (Macmillanetal., 2005). 

 

Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες είναι απαραίτητο να αποκτήσουν και να 

διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα σε ένα περιβάλλον δυναμικό 

και αβέβαιο, οι αποτελεσματικές σχέσεις είναι πιο κρίσιμες και είναι απαραίτητο να 

είναι προσαρμοσμένες στο συνεχές ρεύμα συναλλαγών (Crosbyetal, 1990). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Ποιότητα των Σχέσεων έχει καταστεί κεντρικός πυλώνας για τη λογοτεχνία 

του σχεσιακού μάρκετινγκ, καθώς έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τη πιθανότητα της 

συνεχιζόμενης ανταλλαγής μεταξύ αγοραστών και πωλητών (Wooetal., 2004). Ωστόσο, 

δεν υφίστανται συναινετικές απόψεις σχετικά με τις διαστάσεις που συνθέτουν την 

ποιότητα των σχέσεων.  

 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα του σχεσιακού μάρκετινγκ επηρεάζονται από την 

εμπιστοσύνη, την ικανοποίηση, τη δέσμευση και τις σχέσεις ποιότητας που 

δημιουργούνται ανάμεσα στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με κοινό στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών του τελικού πελάτη, και η βιβλιογραφία προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα για αυτές τις μεταβλητές της ποιότητας των σχέσεων. 
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ΣΤΟΧΟΣ 

Το ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται με τους όρους του σχεσιακού μάρκετινγκ και της ποιότητας των σχέσεων 

στη σφαίρα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα 

για την ποιότητα που μπορεί να διέπει τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων που 

έχουν ως κοινό στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή. 

Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται και περιγράφονται οι έννοιες του σχεσιακού 

μάρκετινγκ και τα χαρακτηριστικά των συνεργασιών σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, 

προσδιορίζονται οι καθοριστικοί παράγοντες και οι διαστάσεις της ποιότητας των 

διεπιχειρησιακών συνεργασιών, και παρουσιάζεται το μοντέλο δικτύου keiretsuπου 

χαρακτηρίζει κατά κόρον τις ιαπωνικές επιχειρήσεις και τις συνεργασίες με τους 

προμηθευτές τους, ως βέλτιστη πρακτική. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε 

βιβλιογραφική ανασκόπηση στις έννοιες της ποιότητας και των διεπιχειρησιακών 

συνεργασιών, των σχέσεων και των επεισοδίων που τις ορίζουν, το σχεσιακό 

μάρκετινγκ και της ποιότητας των σχέσεων. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η σημασία 

των διαπροσωπικών σχέσεων σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, και για την καλύτερη 

κατανόηση του θέματος και της πρακτικής εφαρμογής του παρουσιάστηκε η βέλτιστη 

πρακτική του δικτύου keiretsu που επικρατεί στη δομή των διεπιχειρησιακών 

συνεργασιών πολλών ιαπωνικών επιχειρήσεων με τους συνεργάτες – προμηθευτές τους. 

Η μελέτη των συστημάτων- δικτύων keiretsu είναι κομβικής σημασίας στην κατανόηση 

της ποιότητας στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, καθώς σε αυτά τα δίκτυα οι εκάστοτε 

επιχειρήσεις συνεργάζονται, δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις, ανταλλάσσουν 

τεχνογνωσία, έχοντας ως γνώμονα τους αμοιβαίους στόχους τους που είναι η 

κερδοφορία και πάνω από όλα η ικανοποίηση και η πιστότητα του τελικού 

καταναλωτή. Προσεγγίζοντας, λοιπόν, την έννοια των δικτύων keiretsu παρουσιάζεται 

ένα απτό παράδειγμα- υπόδειγμα διεπιχειρησιακών συνεργασιών που χαρακτηρίζονται 

από μέγιστη ποιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που πραγματεύεται η παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται η έννοια της ποιότητας. Η ποιότητα εννοιολογικά συσχετίζεται με την 

αριστεία, την πληρότητα, την αξία που αντιλαμβάνεται ο τελικός καταναλωτής για ένα 

προϊόν. Η ποιότητα εκφράζει το βαθμό στον οποίο ένα προϊόν ανταποκρίνεται με 

αξιοπιστία στις προδιαγραφές. Ένα προϊόν θεωρείται καλής ποιότητας εφόσον 

ικανοποιεί τέσσερις παραμέτρους (Ζαβλανός, 2003), οι οποίες είναι η ικανοποίηση των 

διατάξεων που διέπουν την κατασκευή ή τη διάθεση του, η ασφάλεια και η 

λειτουργικότητά του, η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε, και η 

ικανοποίηση του κοινού προς το οποίο απευθύνεται (Κέφης,2005). Επομένως, η 

ποιότητα είναι συνυφασμένη με την ικανοποίηση του πελάτη και ο δείκτης ποιότητας 

ενός προϊόντος είναι οι ίδιοι οι πελάτες.  

 

Η ποιότητα υπόκειται σε υποκειμενικά κριτήρια και δεν υφίσταται ένας συγκεκριμένος 

ορισμός παγκοσμίως αποδεκτός. Σύμφωνα με τον Deming, η ποιότητα είναι η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, ο οποίος δημιουργεί την αντίληψη για την 

ικανοποίησή του όταν συγκρίνει την παρεχόμενη απόδοση με αυτή που προσδοκούσε. 

Ο Crosby υποστήριξε ότι ποιότητα είναι η συμμόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις 

του τελικού πελάτη, ενώ ο Juran ότι η ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς χρήση ( 

Ζαβλανός, 2003), (Juran, 1989).  

 

Υπάρχει δυσκολία αποσαφήνισης της έννοιας της ποιότητας, καθώς η ποιότητα είναι 

ένας διφορούμενος όρος , πόσο μάλλον στην περίπτωση των υπηρεσιών 

(Schneideretal., 2004).  Κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ποιότητα 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Η προσέγγιση που βασίζεται στο προϊόν 
 

Αυτή η εκδοχή παρουσιάζει την ποιότητα σαν μια συγκεκριμένη και μετρήσιμη 

μεταβλητή και ήταν η πρώτη προσέγγιση ώστε να αναγνωριστεί η πιθανότητα 

μέτρησης και ελέγχου της ποιότητας ενός προϊόντος, μετρώντας και ελέγχοντας τις 
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ποσότητες του επιθυμητού συστατικού του προϊόντος. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν 

λαμβάνει υπόψη της τους πελάτες και τις ανάγκες τους (Kelemen, 2003). 

 

Η προσέγγιση που βασίζεται στο στάδιο παραγωγή 
 

Αυτή η εκδοχή αντιμετωπίζει την ποιότητα ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις. Έστω και 

αν οι απόψεις διίστανται, πιστεύεται ότι αν η διαδικασία παραγωγής είναι 

συγκεκριμένη, σταθερή και αξιόπιστη, η ποιότητα είναι φυσικό επακόλουθο γνώρισμα 

του προϊόντος. Οι περισσότερες τεχνικές πρόοδοι που έχουν παρατηρηθεί στην 

ποιότητα συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη συγκεκριμενοποίηση, την τυποποίηση 

και τη μαζική παραγωγή. Όμως, για τους πελάτες, καθώς η ποιότητα υπόκειται στην 

υποκειμενική σφαίρα, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές διαδραματίζει ελάχιστο 

ρόλο στην επιρροή της αντίληψής τους για την ποιότητα (Kelemen, 2003). 

 

Η προσέγγιση που βασίζεται στην αξία 
 

Η παραπάνω εκδοχή πραγματεύεται την ποιότητα ως τον έλεγχο της ποικιλότητας σε 

μία αποδεκτή τιμή. Η ποιότητα και η τιμή είναι αδιάσειστα συνδεδεμένες σε 

οικονομικούς όρους ( Abbott, 1955). Αυτή η προσέγγιση προσπαθεί να συνδέσει δύο 

ξεχωριστούς όρους, δηλαδή την ποιότητα και την τιμή, καταλήγοντας στο υβριδικό 

μοντέλο της προσιτής αριστότητας. Ωστόσο, η εταιρία από την πλευρά της πρέπει να 

ξοδέψει κεφάλαιο για να αυξήσει τα επίπεδα της παραγωγικότητας της (Kelemen, 

2003).  

 

Η προσέγγιση με βάση τον χρήστη της υπηρεσίας 
 

Η συγκεκριμένη οπτική της ποιότητας εστιάζει στην ικανότητα της υπηρεσίας να 

ικανοποιήσει ή να ξεπεράσει τις επιθυμίες του χρήστη της υπηρεσίας. Τυπικά, η 

ποιότητα ορίζεται στο σημείο όπου συναντώνται  ή υπερκεράζονται οι επιθυμίες των 

πελατών. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τον βαθμό ικανοποίησής 

τους εντοπίζοντας το χάσμα ανάμεσα στις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους. Το 

προαναφερθέν χάσμα μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση του SERVQUAL εργαλείου 

(Parasuramanetal. , 1985). Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει μία δυσκολία 
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στη μέτρηση των υποκειμενικών προσδοκιών των πελατών από τους παροχείς των 

υπηρεσιών (Kelemen, 2003). 

 

Καθώς η ποιότητα είναι μία σημαντική ανταγωνιστική παράμετρος των επιχειρήσεων 

παγκοσμίως, πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί γύρω από τον εννοιολογικό της ορισμό. 

Ερευνητές, οικονομολόγοι και άνθρωποι των επιστημών του μάρκετινγκ έχουν 

εκφράσει εκ διαμέτρου αντίθετες γνώμες. Ο Garvinεξέτασε την ποιότητα σε σχέση με 

οχτώ σημαντικές παραμέτρους, κάποιες από τις οποίες ενισχύουν η μία την άλλη, ενώ 

κάποιες μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν κάποια άλλη παράμετρος εκλείπει 

(Garvin,1987). Οι οχτώ παράμετροι είναι οι εξής:  

1. Επίδοση: τα πρωτεύοντα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

2. Χαρακτηριστικά: τα γνωρίσματα που συμπληρώνουν τα πρωτεύοντα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

3. Αξιοπιστία: η πιθανότητα ένα προϊόν να μην πληροί τις προδιαγραφές σε ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα, 

4. Συμμόρφωση: το εύρος κατά το οποίο το σχέδιο και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος συναντούν τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα, 

5. Αντοχή: η ποσότητα της χρήσης ενός προϊόντος μέχρι αυτό να μην μπορεί να 

ανταποκριθεί, 

6. Λειτουργικότητα: πόσο γρήγορα, εύκολα και σε τι βαθμό ευγενείας και 

αρμοδιότητας οι επιδιορθώσεις λαμβάνουν χώρα, 

7. Αισθητικά χαρακτηριστικά: ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν απευθύνεται στις 

πέντε αισθήσεις, 

8. Αντιλαμβανόμενη ποιότητα: φήμη, εικόνα, και άλλα συμπεράσματα σχετικά με 

τις ιδιότητες του προϊόντος. 

 

Κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους είναι συνυφασμένη με τις προσεγγίσεις της 

ποιότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η επίδοση και τα χαρακτηριστικά είναι 

μέτρο σύγκρισης για τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος, τα οποία 

θεωρούνται βαρύνοντα στην προσέγγιση που βασίζεται στο προϊόν. Η αξιοπιστία και η 

συμμόρφωση δίνουν έμφαση στην δυνατότητα ενός προϊόντος να προσαρμοστεί στις 

προδιαγραφές, στοιχείο όπου δίνεται βαρύτητα στην προσέγγιση με βάση το στάδιο 

παραγωγής. Η αντοχή και η λειτουργικότητα αξιολογούν την απόδοση του προϊόντος 

σε σχέση με τον χρόνο και την προσέγγιση βάσει αξίας. Τέλος, η αισθητική και η 
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αντιλαμβανόμενη αξία αναπαριστούν τα κριτήρια του καταναλωτή σχετικά με την 

υπεροχή του προϊόντος, όπου συνδέεται η προσέγγιση με βάση τον χρήστη. 

 

Η ποιότητα των προϊόντων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα των επιχειρήσεων, το 

οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων, στη διαδικασία 

του σχεδιασμού, και στην επιλογή των χαρακτηριστικών ή των δυνατοτήτων ενός 

προϊόντος. Οι κορυφαίοι μάνατζερ συνδέουν την ποιότητα με την κερδοφορία, και την 

περιλαμβάνουν στους στρατηγικούς τους σχεδιασμούς. Μιας και η ποιότητα είναι μία 

ενιαία έννοια στους τομείς του μάρκετινγκ, του σχεδιασμού και της παραγωγής, έχει 

προσδιοριστεί ως ένα μέσο για αύξηση του μεριδίου αγοράς, τόνωσης των πωλήσεων 

και δημιουργίας φραγμών για είσοδο καινούργιων ανταγωνιστών στον εκάστοτε κλάδο.  

 

Ποιότητα υπηρεσιών 
 

Όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, συζητήσεις σχετικά με τις συνιστώσες και 

τους καθοριστικούς παράγοντες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Παρόλα αυτά, πρόσφατα δόθηκε εστίαση σε εννοιολογικά θέματα 

όπως η εσωτερική και η διαδικαστική φύση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η εξέλιξη 

στην έρευνα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάστηκε από τη θεωρία των 

σχέσεων, με αποτέλεσμα το πλαίσιο της έννοιας της ποιότητας των υπηρεσιών να έχει 

άμεση επαφή με την αξιολόγηση της ποιότητας των σχέσεων.  

 

Ο Gronroos (1982) αποσαφηνίζει την ποιότητα των υπηρεσιών ως την διαφορά μεταξύ 

των προσδοκιών και της απόδοσης της υπηρεσίας και εισήγαγε τον όρο την 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Ο συγκεκριμένος ορισμός έχει τις ρίζες του στο 

αποσταθεροποιητικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία για την 

ικανοποίηση των πελατών. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι ικανοποιητική στην περίπτωση που η απόδοση ισούται ή 

ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών, αντιθέτως είναι μη ικανοποιητική.  

 

Οι αντιλήψεις που δημιουργούνται στους πελάτες των υπηρεσιών σε σχέση με την 

ποιότητά τους είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσδοκιών που έχουν οι πελάτες 

προτού λάβουν την υπηρεσία και από την εμπειρία που δημιουργούν κατά την 

πραγματοποίηση της (Berryetal., 1985). Η τελική αντίληψη για την ποιότητα των 
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υπηρεσιών από την πλευρά του πελάτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση του ιδίου 

βάσει παρελθοντικών εμπειριών και πληροφοριών από το κοινωνικό του περιβάλλον 

(Word OfMouth), τα απτά στοιχεία, όπως επίσης και τη συμπεριφορά του προσωπικού 

επαφής κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσία (Gronroos, 1982). Ακόμα, έχει 

υποστηριχτεί ότι οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, 

όπως και οι προσδοκίες τους επηρεάζονται και από την εικόνα του φορέα παροχής 

υπηρεσιών (Gronroos, 1982).  

Προσδοκίες και ικανοποίηση πελατών 
 

Η ικανοποίηση των πελατών και η έρευνα της απαιτεί μια συνδυασμένη ανάλυση της 

δομής, δηλαδή περιεχόμενο και διαστάσεις, και της διαδικασίας, δηλαδή των 

προσδοκιών  και των αποτελεσμάτων (Gronroos, 1982). 

 

Με τον όρο προσδοκίες αναφερόμαστε στα ιδανικά πρότυπα, στις επιθυμίες και στην 

αντίληψη που έχουν οι πελάτες όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που ελπίζουν να 

λάβουν. Ο όρος προσδοκίες είναι διφορούμενος και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιημένες μετρήσεις. Γενικότερα, έχει επικρατήσει η 

παραδοχή ότι οι συγκεκριμένες προσδοκίες που έχουν οι πελάτες από τον παροχέα 

υπηρεσίας κυμαίνονται από ασαφώς προσδιορισμένες  έως σαφώς προσδιορισμένες 

(Teas, 1994). Όσον αφορά την ικανοποίηση που νιώθει ο πελάτης όταν λαμβάνει μία 

υπηρεσία, έχει παρατηρηθεί συσχετισμός με το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται την 

εμπειρία παροχής της υπηρεσίας. Ωστόσο, η διάκριση της ποιότητας των υπηρεσιών 

από την ικανοποίηση που χαρακτηρίζει τους πελάτες μετά την παροχή τους υπήρξε 

πεδίο διαφωνίας. Υποστηρίζεται πως η ποιότητα συνδέεται με την κρίση των πελατών, 

ενώ η ικανοποίηση είναι η αίσθηση που νιώθουν όταν λαμβάνουν την υπηρεσία.  

 

 

Επιρροή της ποιότητας υπηρεσιών στην ικανοποίηση 
 

Η ποιότητα των υπηρεσιών έχει αποδειχτεί πως είναι βασικός τρόπος πρόβλεψης της 

ικανοποίησης των πελατών (Croninetal., 1992). Έρευνες σε διαφορετικές περιπτώσεις 

εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών ( δηλαδή τις βασικές 

διαστάσεις αυτών) και την ικανοποίηση των πελατών. Έχει υποστηριχτεί ότι η 

ικανοποίηση των πελατών οδηγεί στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών 

(Parasuraman, 1988). Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μια μακροχρόνια στάση, ενώ η 
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ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί αντίληψη που δημιουργείται σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο, αποτελεί δηλαδή την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών 

(Croninetal., 1994). Η ικανοποίηση είναι ανώτερη της ποιότητας, αφού η ποιότητα είναι 

μία από τις πολλές διαστάσεις της ικανοποίησης (Rustetal., 1994). Από τις αναλύσεις 

που έχουν λάβει χώρα συμπεραίνεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση 

των πελατών αποτελούν δύο διαφορετικές και όχι ταυτόσημες έννοιες. Παρόλα αυτά, 

έχει αποδειχτεί πως η ποιότητα των υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση των 

πελατών, κάτι το οποίο οδηγεί σε μακροχρόνιο επίπεδο, συχνά, στην κερδοφορία του 

παροχέα της υπηρεσίας. Αναφορικά, η εικόνα της μάρκας (brandname) και η πιστότητα 

(loyalty) που χαρακτηρίζει τους πελάτες προς αυτήν συνδέονται άμεσα με την 

ικανοποίηση των πελατών (Rustetal., 1994), και παράλληλα με την αύξηση και 

διατήρηση του μεριδίου αγοράς του παροχέα της υπηρεσίας. 

 

Το πιο δημοφιλές θέμα σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών είναι τα μοντέλα 

μέτρησης της. Έρευνες έχουν διεξαχθεί όπου στόχευσαν στην ανεύρεση διαστάσεων 

και στην ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της ποιότητας. Ένα από τα παλαιότερα 

μοντέλα ποιότητας είναι αυτό που ανέπτυξε ο Gronroos (1982), στο οποίο ξεχωρίζει 

τρεις διαστάσεις ποιότητας: την τεχνολογική ποιότητα, τη λειτουργική ποιότητα και την 

εικόνα. Το μοντέλο του Gronroos μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, όμως έχει αποδειχθεί πως είναι δύσχρηστο για εμπειρική έρευνα. 

SERVQUAL 
 

Βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι η 

SERVQUAL κλίμακα (Parasuraman, 1991), που σχεδιάστηκε από τους Berry, 

Parasuraman και Zeithaml . Τα αποτελέσματα των αρχικών δημοσιευμένων εφαρμογών 

αυτής της κλίμακας κατέληξαν πως οι πέντε βασικές διαστάσεις επηρεάζουν την 

αντίληψη που δημιουργείται στους πελάτες για την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτές οι 

διαστάσεις είναι η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η διασφάλιση, η ενσυναίσθηση και τα 

υλικά, οι οποίες έχουν προαναφερθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι η κλίμακα SERVQUAL 

είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της ποιότητας και χαίρει δοκιμής σε μία 

ποικιλία από βιομηχανίες. 

 

Σύμφωνα με το SERVQUAL εργαλείο, οι πελάτες έχουν κάποιες προσδοκίες από τον 

παροχέα της υπηρεσίας και σχετίζονται με τέσσερις παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, η 

επικοινωνία και οι πληροφορίες που παρέχονται από το κοινωνικό και διαπροσωπικό 
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περιβάλλον του πελάτη (WordofMouth), οι προσωπικές ανάγκες που τον 

χαρακτηρίζουν, η προηγούμενη εμπειρία που έζησε με τον παροχέα της υπηρεσίας 

καθώς και η επικοινωνία του παροχέα της υπηρεσίας προς αυτόν επηρεάζουν τη 

συνολική αντίληψη του πελάτη για την υπηρεσία.  

 

Η κλίμακα SERVQUAL αποτελείται από είκοσι δύο (22) ζευγάρια  εννοιών δομημένα 

με βάση τις πέντε διαστάσεις. Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις αξιολογείται από μία 

κλίμακα επτά σημείων (Likertscale) που έχει εύρος από το ένα (1) μέχρι το επτά (7), 

δηλαδή ‘stronglydisagree’(1) to ‘stronglyagree’(7) (Parasuraman, 1988). Το σημείο 

επτά (7) συνάδει με τις υψηλές προσδοκίες και τις υψηλές αντιλήψεις. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών λαμβάνει χώρα όταν οι προσδοκίες συναντώνται ή ξεπερνώνται, ενώ ένα 

χάσμα δημιουργείται όταν οι προσδοκίες δεν συναντώνται (servicegap). Η βαθμολογία 

του χάσματος για κάθε μια διάσταση υπολογίζεται αν αφαιρέσουμε τη βαθμολογία της 

προσδοκίας από τη βαθμολογία της αντίληψης. Μια θετική βαθμολογία χάσματος 

εννοεί ότι οι προσδοκίες συναντήθηκαν ή ξεπεράστηκαν, ενώ μια αρνητική βαθμολογία 

χάσματος ότι οι προσδοκίες δεν συναντήθηκαν. Οι βαθμολογίες χάσματος μπορούν να 

αναλυθούν για κάθε μια έννοια ξεχωριστά και να αθροιστούν ώστε να δώσουν μια 

συνολική βαθμολογία χάσματος για κάθε μια διάσταση (Parasuraman, 1988). Το 

εργαλείο αυτό προσπαθεί, επίσης, να προσδιορίσει τα αίτια όπου υπάρχουν ελλείμματα 

στην ποιότητα των υπηρεσιών και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Όσο μικρότερο το χάσμα που δημιουργείται όταν 

οι προσδοκίες των πελατών δεν ικανοποιούνται, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των 

υπηρεσιών (Parasuraman,1988). 

 

 1985). 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια καινούργια μορφή του μοντέλου που ονομάζεται 

SERVPERF δηλαδή SERVicePERFormance (απόδοση υπηρεσιών). Η συγκεκριμένη 

μορφή έχει εξαλείψει το κομμάτι της έρευνας που αναφέρεται στις προσδοκίες των 

πελατών των υπηρεσιών δίνοντας βαρύτητα στην πλευρά της απόδοσης. Ένα τμήμα 

σημαντικότητας με ερωτήσεις βαρύτητας προστέθηκε με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία 

 Αξιοπιστία 

 Ανταπόκριση  

 Διασφάλιση 

 Ενσυναίσθηση 

 Υλικά 

Ποιότητα υπηρεσιών 

 

 Προσδοκώμενη 

 Αντιλαμβανόμενη 



11 

 

των αποτελεσμάτων της έρευνας για να δοθεί έμφαση στο κομμάτι της υπηρεσίας που 

χρειάζεται βελτίωση. Με αυτό τον τρόπο, οι παροχείς των υπηρεσιών γνωρίζουν 

καλύτερα τί αρέσει περισσότερο στους πελάτες τους και γίνονται πιο αποδοτικοί, 

κάνοντας καλύτερη κατανομή και αξιοποίηση των διάφορων πολύτιμων πόρων. 

 

Καθώς παρουσιάστηκε η έννοια της ποιότητας, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

έννοια των διεπιχειρησιακών συνεργασιών, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που τις δομούν, λειτουργικά και διαδικαστικά, για να είναι πιο 

εύκολα διαχειρίσιμη η ποιότητα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών και ο τρόπος με 

τον οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί σε ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Οι σχέσεις μεταξύ βιομηχανιών, οργανισμών και ιδρυμάτων είχε παραμεληθεί από τους 

ερευνητές και τους ανθρώπους της οικονομικής επιστήμης και της επιστήμης της 

διοίκησης επιχειρήσεων. Υπάρχει πληθώρα ερευνών για τους τρόπους που διεξάγονται 

οι συμφωνίες και δοσοληψίες μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά δεν είχε βαρύτητα στη 

συνοχή και στην πολυπλοκότητα της διάδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων. Η 

κατάσταση, όμως, μεταβλήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς δόθηκε έμφαση στον 

ρόλο των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις, και το συγκεκριμένο ζήτημα 

μετατράπηκε σε αντικείμενο πολλών ερευνών στην Ευρώπη (e.g. Johanson 1966, 1994, 

Håkansson 1982, 1989, Turnbulletal. 1986, Gaddeetal. 1987, Lorenzoni 1990, 

Hallenetal. 1989, Ford 1990, Grabher 1993), στις Η.Π.Α. (e.g. Frazieretal. 1988, 

Dwyeretal. 1987, VandeVenetal.1989, Andersonetal. 1989, Heideetal. 1990, 

Andersonetal. 1990, Powell 1990, Saxenian 1991, Milesetal. 1992, Nohriaetal. 1992, 

Piore 1992, Alteretal. 1993), και στην Ιαπωνία (e.g. Takeuchietal. 1986, Nonaka 1991, 

Teramoto 1990, Sahal 1980). 

 

Καθώς οι συγκεκριμένες έρευνες αποσαφηνίστηκαν από διάφορες προοπτικές, 

κατέληξαν σε συμπεράσματα τα οποία χρήζουν προσοχής. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι 

έρευνες εντοπίζουν χαρακτηριστικά των διεπιχειρησιακών συνεργασιών που θα 

μπορούσαν να αποκαλεστούν διαρθρωτικά σε όρους σημαντικότητας για τις 

επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, παρέχουν κάποιες ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως διαδικαστικά χαρακτηριστικά της σχέσης συνεργασίας, δηλαδή τη 

φύση των διεργασιών αλληλεπίδρασης εντός των σχέσεων, την ανάπτυξη και τη φθορά, 

και τις επιπτώσεις που θα υποστούν τα εμπλεκόμενα μέλη αυτής.  

 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 

Τα ευρήματα διαφόρων ερευνών (VandeVenetal.1989, Andersonetal. 1989, Heideetal. 

1990, Andersonetal. 1990) συγκλίνουν σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 

των διεπιχειρησιακών σχέσεων συνεργασιών. Εν περιλήψει, οι διεπιχειρησιακές 

συνεργασίες σύμφωνα και με το σχεσιακό μοντέλο πελάτη-προμηθευτή 

χαρακτηρίζονται από συνοχή, πολυπλοκότητα, συμμετρία και ανεπισημότητα. 
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Συνοχή 
 

Οι σχέσεις των επιχειρήσεων καταδεικνύουν έντονη συνοχή και σχετική σταθερότητα. 

Οι συναλλαγές διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και χαρακτηρίζονται από τα στάδια 

της συμφωνίας, της παράδοσης και της μετά-την-πώληση υποστήριξη, και είναι 

σύνηθες το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται μεταξύ τους συνεχόμενα και 

αδιάλειπτα. Δέκα με είκοσι χρόνια έχουν παρατηρηθεί πως είναι ο μέσος χρόνος που 

μία επιχείρηση συνεργάζεται με τους κύριους πελάτες-προμηθευτές της (Hallen, 1986). 

Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αναπτύσσονται εξελικτικά από απλή συνεργασία 

μεταξύ των μερών σε πολύ στενές, ευρείες και εκτεταμένες ανταλλακτικές σχέσεις. 

Υπάρχουν ενδείξεις πως η ηλικία μίας συνεργασίας είναι προαπαιτούμενο για την 

εκτενή χρήση της σχέσης από τα εμπλεκόμενα μέρη, και η συνοχή είναι προϋπόθεση 

για αλλαγή και ανάπτυξη (Håkansson 1989). 

Πολυπλοκότητα 
 

Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες είναι πολύπλοκες κατά πολλές έννοιες. Κάποια από τα 

στοιχεία που περιπλέκουν την κατάσταση είναι ο αριθμός, ο τύπος και το πρότυπο 

επαφής των εμπλεκομένων σε μία σχέση συνεργασίας. Πέντε με δέκα άτομα από κάθε 

μία πλευρά της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων συνήθως έχουν άμεση συμμετοχή 

στη διεκπεραίωση της συμφωνίας (Hallen, 1986). Παράλληλα, όσοι εμπλέκονται 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, οργανωτικούς ρόλους, και 

προσωπικά βιώματα. Ακόμη ένα στοιχείο πολυπλοκότητας είναι η έκταση και ο τρόπος 

χρήσης μιας εγκαθιδρυμένης συνεργασίας. Μία ευρεία γκάμα προϊόντων 

συναλλάσσονται και οι συνεργασίες χρησιμεύουν για να καλύψουν διαφορετικούς 

στόχους των εμπλεκομένων μερών. Οποιαδήποτε από τις κύριες σχέσεις περιλαμβάνει 

αρκετές διαφορετικές όψεις, εκ των οποίων μόνο ένα ορισμένο υποσύνολο 

ενεργοποιείται σε κάθε κατάσταση. 

Συμμετρία 
 

Αντίθετα από μία τυπική περίσταση, σε μία διεπιχειρησιακή συνεργασία οι 

συμμετέχοντες σε αυτή τείνουν να χαρακτηρίζονται από πόρους και ικανότητες που 

είναι περισσότερο ισορροπημένες. Οι αγοραστές στη βιομηχανική αγορά μερικές φορές 

διαθέτουν πόρους που είναι ανώτεροι από αυτούς των προμηθευτών. Η ποσότητα των 

ελεγχόμενων πόρων και, συνεπώς, οι δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή, να ληφθούν 

αλλαγές, και να προωθηθεί η πρωτοβουλία, φαίνονται πιο ισορροπημένες. Για αυτό τον 

λόγο, είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο οι συνεργασίες να ξεκινούν και να 
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υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, η 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία μίας συνεργασίας δεν είναι αποκλειστικότητα των 

προμηθευτών (Gaddeetal., 1993). Έτσι, οι σχέσεις εμφανίζονται συμμετρικές ως προς 

τους πόρους και την πρωτοβουλία από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Ανεπισημότητα 
 

Οι επιχειρηματικές σχέσεις συχνά δείχνουν χαμηλό βαθμό τυποποίησης, και ενώ οι 

επίσημες συμβάσεις είναι κοινές, ο ρόλος τους είναι πιο συχνά μόνο περιοριστικός 

(Macaulay, 1963). Οι επίσημες συμβάσεις είναι συχνά αναποτελεσματικές στη 

φροντίδα των αβεβαιοτήτων, συγκρούσεων και κρίσεων που μια διεπιχειρησιακή σχέση 

είναι βέβαιο ότι θα περάσει από την πάροδο του χρόνου. Στο σύνολο, η εξάρτηση από 

την άτυπη σύνδεση είναι κοινή στους περισσότερους κλάδους των επιχειρήσεων. 

Άτυποι μηχανισμοί, μερικοί από τους οποίους συνδέονται στενά με τη διάσταση του 

χρόνου καθώς οικοδομούν την εμπειρία του παρελθόντος , όπως η εμπιστοσύνη και η 

αυτοπεποίθηση, έχουν επισημανθεί σε πολλές των μελετών πως είναι πιο 

αποτελεσματικό για την ανάπτυξη των σχέσεων από ό,τι οι τυπικές συμβατικές 

ρυθμίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων, αναπτύσσεται μία εικόνα που καταδεικνύει τη σχετική 

σταθερότητα των επιχειρηματικών σχέσεων. Οι επιχειρήσεις διαφαίνεται να είναι 

συνδεδεμένες με σχέσεις μακράς διαρκείας, ευρείες, σχετικά ισορροπημένες και 

άτυπες. Αυτή η εντύπωση της σταθερότητας είναι, ωστόσο, σε κάποιο βαθμό 

παραπλανητική. Αν εξεταστούν πιο προσεχτικά βέβαια οι διεπιχειρησιακές 

συνεργασίες, η εικόνα αλλάζει. Αυτό γίνεται πιο φανερό αν υπάρξει εστίαση στα 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας, δηλαδή στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός των 

συνεργασιών. 
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Διαδικαστικά χαρακτηριστικά 
 

Οι έρευνες στη διαδικασία αλληλεπίδρασης στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες έχουν 

τονίσει κάποια στοιχεία όπως η προσαρμογή, η συνεργασία και η σύγκρουση, η 

κοινωνική επαφή, και οι νόρμες συμπεριφοράς. 

Προσαρμογή 
 

Αναλύοντας τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες είναι εμφανές πως αμοιβαίες 

προσαρμογές είναι κατά κανόνα προϋπόθεση για να αναπτυχθεί και να συνεχίσει μία 

σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων (Hallenetal., 1989). Οι προσαρμογές και από τα δύο 

μέρη είναι πολυάριθμες και συχνές, και πηγάζουν από την ανάγκη των εμπλεκόμενων 

μερών να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους. Οι επιχειρήσεις υπό καθεστώς 

συνεργασίας έχουν την τάση να μεταβάλλουν και να προσαρμόζουν τα 

συναλλασσόμενα προϊόντα, όπως επίσης και τους τρόπους που λειτουργούν, έτσι ώστε 

να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα. Τεχνικές προσαρμογές στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή στην παραγωγική διαδικασία είναι τυπικά βήματα στις 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες, άλλα και προσαρμογές στις διοικητικές και λογιστικές 

δραστηριότητες είναι σύνηθες φαινόμενο. Οι αμοιβαίες προσαρμογές που δένουν τις 

επιχειρήσεις είναι ο λόγος που δίνει ζωτικότητα στη συνεργασία, καθώς 

αντικατοπτρίζουν αμοιβαία αφοσίωση, η οποία ταυτόχρονα περιορίζει και ενδυναμώνει 

τις επιχειρήσεις. 

 

Συνεργασία και σύγκρουση 
 

Στοιχεία συνεργασίας και σύγκρουσης συνυπάρχουν σε μία διεπιχειρησιακή 

συνεργασία. Υπάρχει μία τάση για σύγκρουση λόγω του γεγονότος της 

διαφορετικότητας των συμφερόντων που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε εμπλεκόμενο 

μέρος, αλλά και διαφόρων τύπων συγκρούσεις υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν 

κατά περιόδους. Μία συνεργασία ούτως ή άλλως δεν προϋποθέτει και την άμεση 

εξομάλυνση και εξάλειψη όλων των παραγόντων που υπάρχει πιθανότητα να 

προκαλέσουν σύγκρουση. Μερικές φορές ίσως είναι και αναγκαίο να υπάρχει κάποιου 

είδους σύγκρουσης για να διατηρείται η διεπιχειρησιακή σχέση σταθερή και υγιής. 

Ωστόσο, μία συνεργατική οπτική είναι απαραίτητη για αποφευχθεί ο κίνδυνος στην 

περίπτωση που η συνεργασία μετατραπεί σε μηδενικού αθροίσματος. Η έγνοια της 
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συνεργασίας και της δημιουργίας αξίας είναι οι λόγοι που μετατρέπουν μία απλή 

συνεργασία σε αξιοσημείωτη. Έστω και αν εμφανίζονται κάποιες συγκρούσεις, η 

έννοια της σχέσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η οποία βασίζεται στην 

αφοσίωση, οδηγεί τις επιχειρήσεις προς επίλυση των συγκρούσεων. Ακόμα και αν οι 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες βασίζονται σε συμπεριφορές συνυφασμένες με τις 

επιχειρήσεις, οι προσωπικοί δεσμοί και οι προσωπικές πεποιθήσεις που είναι πάντοτε 

παρούσες διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες είναι σαν 

μία κοινωνική, συναλλακτική διαδικασία, όπου οι εμπλεκόμενοι είναι δεσμευμένοι για 

το κοινό συμφέρον. Η εμπιστοσύνη διαφαίνεται ως ένας κύριος παράγοντας που 

επηρεάζει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες (Dwyeretal., 1987).      

Νόρμες συμπεριφοράς 
 

Έστω και αν οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες είναι συνήθως πολύπλοκες και 

ανεπίσημες, τείνουν να μετατρέπονται σε θεσμοθετημένες με την πάροδο του χρόνου. 

Νόρμες, σαφείς και σιωπηροί κανόνες συμπεριφοράς, τελετουργικά στη διαδικασία 

διαφαίνονται ως τα πιο βασικά χαρακτηριστικά μίας συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 

για τη θεμελίωση μίας σχέσης που διατηρείται. Είναι απαραίτητο τα εμπλεκόμενα μέρη 

να δώσουν βαρύτητα σε αυτές τις διεργασίες για την καλύτερη οικοδόμηση της 

συνεργασίας. Επίσης, οι συγκεκριμένες διεργασίες λειτουργούν μέχρι ένα βαθμό ως 

τρόποι επίλυσης εμφανιζόμενων συγκρούσεων. Οι νόρμες παρέχουν βοήθεια στη 

διαχείριση των πολύπλοκων αναγκών που εμφανίζονται στην προσπάθεια για 

συνεργασία μέσα σε μία σχέση μεταξύ επιχειρήσεων (Nelsonetal., 1982).   

 

Έρευνες στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ των επιχειρήσεων επισημαίνουν μερικά χαρακτηριστικά που 

αλλάζουν την εντύπωση της σταθερότητας. Έχει επισημανθεί η αδιάκοπη οργανική 

αλλαγή σε μια σχέση, ένα είδος συνεχούς οργανωτικής διαδικασίας. Είναι απαραίτητο 

να γίνει εμφανές πως η συνέχεια, παρά η σταθερότητα είναι από τα πιο βασικά στοιχεία 

που διασφαλίζουν τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων. Οι σημαντικές σχέσεις προμηθευτή-

πελάτη χαρακτηρίζονται από συνεχή αλλαγή, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μερών. 

 

Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου εν μέσω 

μίας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, όπου πολλά διαφορετικά προβλήματα υπάρχει 

πιθανότητα να ανακύψουν και να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει μία εντυπωσιακή συνέχεια 
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στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, οι οποίες διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των 

σχέσεων και επηρεάζονται από μία αλυσίδα επεισοδίων, όπου το παρελθόν και το 

μέλλον είναι ο σκοπός. 

 

Για αυτόν τον σκοπό, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες των σχέσεων 

και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζονται από τα επεισόδια που διαδραματίζονται 

στο δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, για να μπορέσει 

να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί μία σχέση συνεργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

Το ανταλλακτικό παράδειγμα είναι αυτό στο οποίο για δεκαετίες δίνεται σημαντική 

έμφαση. Εν προκειμένω, το μάρκετινγκ αντιμετωπιζόταν ως μία αρχή ανταλλακτικής 

συμπεριφοράς, η οποία κατά κύριο λόγο αναλωνόταν στην ανταλλαγή προϊόντων και 

χρηματικών απολαβών. 

Το ενδιαφέρον για τις συνεργατικές σχέσεις ανέκυψε στις αρχές του 1980, η έρευνα για 

τις οποίες πρόσφατα εστίασε στις διαχρονικές συνεργασίες (Ballantyne 1994, 

Gummerson 1995). Η οπτική της συναλλαγής και της σχέσης δεν είναι εκ διαμέτρου 

αντιφατικές, καθώς η ανταλλαγή προϊόντων, η πληροφορία και η τεχνολογία σε 

συνδυασμό με την κοινωνική ανταλλαγή συνιστούν τα στοιχεία των διεπιχειρησιακών 

σχέσεων (Hakansson, 1982). Οι Dwyer, Schurr και Oh (1987) διαχωρίζουν τις διακριτές 

συναλλαγές από τις συνεργατικές συναλλαγές. Οι διακριτές συναλλαγές λαμβάνουν 

χώρα όταν ο αγοραστής συναλλάσσεται άμεσα με τον προμηθευτή, όπου μερικές φορές 

ο αγοραστής αλλάζει τον προμηθευτή. Αντίθετα, οι συνεργατικές συναλλαγές 

χαρακτηρίζονται από συνέχεια και κοινωνικά στοιχεία είναι σημαντικά στη 

διαμόρφωση της σχέσης. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες είναι μία σειρά από 

συνεχόμενα επεισόδια, όπου κάθετες σχέσεις όπως αγοραστή και προμηθευτή, αλλά και 

οριζόντιες όπως οι σχέσεις με τους διάφορους συμμετέχοντες, είναι εμφανείς. 

Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων έχουν χαρακτηριστεί ως μία αλληλεπίδραση που 

είναι ενιαία στοχευμένη. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες χαρακτηρίζονται από 

μακροχρόνια προοπτική με κοινή πορεία και με κοινές προσδοκίες για το μέλλον σε 

μεγάλο βαθμό (Halinen, 1997). Η παραδοσιακή έρευνα χαρακτηρίζει τις σχέσεις των 

επιχειρήσεων ως οικοδομήματα δύναμης, όπου το σημαντικότερο στοιχείο είναι η 

διάθεση της δύναμης στα εμπλεκόμενα μέρη (Anderssonetal., 1996). Η οπτική της 

συναλλαγής και του κόστους τείνει να εκφράσει τις σχέσεις γύρω από ένα θεσμικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δρουν παρορμητικά και 

συμπεριφέρονται με έναν καιροσκοπικό τρόπο (Williamson 1981, Walkeretal., 1984). 
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Η παραδοσιακή θεώρηση αφορμάται από την υπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σε μία 

συνεργασία προσπαθούν να επωφεληθούν ο ένας από τον άλλο μέχρι ένα επιτρεπτό 

όριο, ενώ η οπτική της συναλλαγής και του κόστους χαρακτηρίζει μία συνεργατική 

σχέση ως ένα μέσο επίλυσης κοινών προβλημάτων, αφοσίωσης, προσαρμογής, και 

μακροχρόνιας δέσμευσης. 

Επεισόδια 

Έχει κριθεί απαραίτητο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ επεισοδίων μικρού βεληνεκούς 

και γνωρισμάτων μεγάλης εμβέλειας που χαρακτηρίζουν μία σχέση (Ford, 1993). Τα 

επεισόδια ασκούν επιρροή και επηρεάζονται από την υπόσταση και τα χαρακτηριστικά 

μίας σχέσης. Τα επεισόδια θεωρείται πως αποτελούνται από τέσσερις τύπους 

ανταλλαγών: την ανταλλαγή προϊόντων, την ανταλλαγή πληροφορίας, τη χρηματική 

ανταλλαγή, και την κοινωνική ανταλλαγή (Hakansson, 1982). Τα επεισόδια έχουν 

αποσαφηνιστεί ως πράξεις που διευκολύνουν τις συναλλακτικές διαδικασίες (Ford, 

1993; Hakansson, 1982). Τα επεισόδια είναι όλες οι διακριτές πράξεις που 

πραγματοποιούν τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα σε  μία συνεργασία (Halinen, 1997), και 

χαρακτηρίζονται από αρχή και τέλος. 

Παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί βαρύτητα και στις περιπτώσεις όπου δεν 

υφίσταται κάποια εμφανής ανταλλαγή μέσα στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, έχουν 

όμως σαφή επιρροή στη διαμόρφωση της σχέσης. Για να καλυφθούν όλες οι 

περιπτώσεις της συναλλακτικής διαδικασίας, πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι 

αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων και της προσαρμογής και της σύμπλευσης. 

Επίσης, η αρχή και το τέλος των επεισοδίων μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς, οπότε 

πρέπει τα επεισόδια μεταξύ τους να είναι τουλάχιστον διακριτά. Παραθέτοντας, 

επομένως, έναν πιο ευρύ ορισμό, θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα επεισόδια είναι μία 

διακριτή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται κατά τη διεπιχειρησιακή συνεργασία, 

και αναπαριστούν την ανταλλακτική διαδικασία προϊόντων, πληροφορίας, χρηματικών 

απολαβών, κοινωνικών στοιχείων, και συνδυασμό των ανωτέρω. 

 

Έστω και αν οι συνεργασίες χαρακτηρίζονται από επεισόδια, τα οποία περιλαμβάνουν 

πράξεις, ο συγκεκριμένος διαχωρισμός στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 

προβληματικός. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο πως έστω και αν τα επεισόδια μπορούν 

να αποσαφηνιστούν, αφού έχουν πραγματοποιηθεί, δεν είναι ευδιάκριτη η αρχή ούτε 

και το τέλος τους σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικότερα όταν το επεισόδιο δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο ότι τα επεισόδια αποτελούνται από 
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διαδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, αλλά και μέσα στις οργανωτικές δομές 

των επιχειρήσεων. 

 

Το ακόλουθο κεφάλαιο παρέχει μία ανασκόπηση της προέλευσης και της εξέλιξης του 

σχεσιακού μάρκετινγκ, όπου παρουσιάζονται οι θεωρητικές του βάσεις, τα οφέλη, ο 

στόχος και τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της στρατηγικής που 

στηρίζεται στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες και στις σχέσεις που δομούνται μέσα σε 

αυτήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί πως έχει πραγματοποιηθεί μία στροφή από 

το παραδοσιακό μοντέλο μάρκετινγκ που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανταλλαγή 

των προϊόντων, στο μοντέλο που χαρακτηρίζεται από πελατοκεντρική προσέγγιση και 

εστίαση στη διεπιχειρησιακή συνεργασία. Αυτή η μεταστροφή έχει τις ρίζες της στην 

ποιότητα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίνεται απαραίτητο να κατανοηθούν 

τα στοιχεία, η εξέλιξη και η σχεσιακού μάρκετινγκ. 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, έγινε εμφανές πως η κερδοφορία συσχετίζεται 

άμεσα με την ικανοποίηση των πελατών. Δύο ζητήματα της θεωρίας του μάρκετινγκ 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Το πρώτο ζήτημα είναι το μάρκετινγκ 

των υπηρεσιών και η επιρροή του στο μάνατζμεντ και στην ποιότητα. Το δεύτερο 

ζήτημα είναι η προσέγγιση των δικτύων στο βιομηχανικό μάρκετινγκ και η συνεισφορά 

του IndustrialMarketingandPurchasingGroup (IMP). 

 

Πολλοί παράγοντες οδήγησαν στην αλλαγή από τους παραδοσιακούς τρόπους 

μάρκετινγκ στο σχεσιακό  μάρκετινγκ. Αυτή η μεταστροφή στην παγκόσμια σκηνή του 

μάρκετινγκ επηρεάστηκε από την παγκοσμιοποίηση που χαρακτηρίζει τις αγορές, τη 

σημαντικότητα της διατήρησης των πελατών, τις οικονομίες της αγοράς, την 

οικονομική επιρροή που έχει η σχέση με τους πελάτες, και η συνεχής και καλπάζουσα 

τεχνολογική πρόοδος (Grönroos, 1994). Οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ δεν είναι 

πια προσανατολισμένες στην αύξηση των μεριδίων αγοράς σε απόλυτη συσχέτιση με τη 

μαζική ανταλλαγή προϊόντων. 

 

Πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο όρος του σχεσιακού μάρκετινγκ ήταν με την έκδοση 

του άρθρου του Berry (1983), στο οποίο ο ίδιος επιθυμούσε να δοθεί έμφαση στο 

γεγονός της δυσαρμονίας της διάθεσης των επιχειρήσεων να προσελκύουν 

καινούργιους πελάτες, αντί της προσπάθειας να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες 

πελάτες, έτσι ώστε να μετατραπούν σε πιστούς για την εκάστοτε επιχείρηση (Berry, 

2002). Ο Berry αρχικά είχε σαν στόχο να παρακινήσει τους ακαδημαϊκούς και τους 

ανθρώπους των επιχειρήσεων να εργάζονται με ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση των 

υπαρχόντων πελατών και στην προσέλκυση καινούργιων.  
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Η παραδοσιακή θεώρηση του μάρκετινγκ, όπου αντιμετωπιζόταν ως ο σχεδιασμός και 

η εκτέλεση ενός μίγματος μάρκετινγκ, δεν είναι απόλυτα ταιριαστό στον τομέα των 

υπηρεσιών όπου το μάρκετινγκ βασίζεται στις σχέσεις. 

 

Οι υπηρεσίες είναι άμεσες προσφορές προϊόντων στους τελικούς χρήστες διαμέσου 

μίας συναλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου (Sheth, 2002), όπου δεν υπάρχει 

διαχωρισμός στην παραγωγή, παράδοση και κατανάλωση. Για αυτόν τον λόγο, είναι 

απαραίτητο η αλληλεπίδραση του πωλητή με τον αγοραστή να θεωρείται ως μία 

υποχρέωση του μάρκετινγκ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ευοδώσει μόνο όταν 

δημιουργείται μία σχέση με τον πελάτη.  

 

Το ΙΜΡ πραγματοποίησε μία έρευνα για τις δυαδικές σχέσεις (Healyetal., 2001). Αυτή 

η έρευνα μαζί με την Σκανδιναβική Σχολή και την Αμερικανικο – Αυστραλιανή 

προσέγγιση θεωρούνται από τις θεμελιώδεις στο σχεσιακό μάρκετινγκ (Palmeret 

al., 2005). Οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια 

αλληλοσυσχέτιση, καθώς προσφέρονται πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, όπως 

επισκευές, συντηρήσεις, εξυπηρετήσεις, παραδόσεις, ανάπτυξη προϊόντων, 

εγκαταστάσεις, εκπαιδεύσεις και πολλά άλλα. Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν 

όλες αυτές οι διεργασίες, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον 

πωλητή και τον αγοραστή (Grönroos, 1990). 

 

Ο όρος του σχεσιακού μάρκετινγκ είναι ένα ζήτημα που εξελίχθηκε με την πάροδο του 

χρόνου και δίνει έμφαση στη συνέχεια και στη συνοχή της επαφής με τους υπάρχοντες 

πελάτες. Το σχεσιακό μάρκετινγκ είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 

οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών (Christopheretal., 1991). Η συνεισφορά του 

σχεσιακού μάρκετινγκ διαφαίνεται στην αναζήτηση τρόπων για προσέλκυση και 

διατήρηση των πελατών (Gummesson, 1994). Όσο πιο εξεζητημένες και προσεγμένες 

είναι οι τεχνικές του σχεσιακού μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, τόσο 

πιο πιθανό είναι να είναι ικανές να διατηρήσουν τους πελάτες τους.  

 

Η έντονη εστίαση στο σχεσιακό μάρκετινγκ έχει τις ρίζες της σε τρεις παραμέτρους. 

Πρώτον, η κρίση της ενέργειας στη δεκαετία του 1970 αύξησε τα κόστη των πρώτων 

υλών και προκάλεσε ένταση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Δεύτερον, η 

ανάγκη του μάρκετινγκ των υπηρεσιών και η ανάκαμψη των επιχειρήσεων που 

βασίζονταν στην παροχή υπηρεσιών, ως ένα κύριο στοιχείο των αγορών (Palmeretal., 
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2005).Τρίτον, οι συνεργασίες μεταξύ προμηθευτών που είχαν ως στόχο την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς για εκάστοτε από τα εμπλεκόμενα μέρη, ένα γεγονός που οδήγησε στη 

δημιουργία διεπιχειρησιακών συνεργασιών με αποκλειστικότητα για την διακίνηση των 

πόρων. Το εσωτερικό μάρκετινγκ, τέλος, μετατράπηκε σε βαρύνοντα παράγοντα της 

στρατηγικής του σχεσιακού μάρκετινγκ, μιας και οι εργαζόμενοι είναι οι εσωτερικοί 

πελάτες μίας επιχείρησης (Toivo, 1996). 

 

Το σχεσιακό μάρκετινγκ είναι μία σειρά από σχέσεις, δίκτυα και αλληλεπιδράσεις 

(Gummesson, 1998). Η πιο σημαντική σχέση στο μάρκετινγκ είναι αυτή ανάμεσα στον 

προμηθευτή και τον αγοραστή. Τα δίκτυα είναι ομάδες από σχέσεις, και μέσα σε αυτές 

τις σχέσεις τα εμπλεκόμενα μέρη αλληλοεξαρτώνται. Το σχεσιακό μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση, την 

ανάπτυξη και τη διατήρηση επιτυχών σχεσιακών συναλλαγών, που έχουν ως απώτερο 

σκοπό την επίτευξη των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών (Raoetal., 2002). 

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η κερδοφορία των σχέσεων πρέπει να είναι ένας από 

τους κύριους στόχους του μάρκετινγκ και επιτυγχάνεται από αμοιβαία ανταλλαγή και 

εκπλήρωση υποχρεώσεων (Kajetal., 1994). 

 

Υπάρχουν τρία επίπεδα στην έννοια του σχεσιακού μάρκετινγκ (Palmer, 1997). Σε 

επίπεδο τακτικής, το σχεσιακό μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο προώθησης των 

πωλήσεων που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη πολλών βραχυχρόνιων σχημάτων 

πιστότητας. Αυτές οι περιπτώσεις ήταν ευκαιριακές συνήθως και πολυέξοδες στη 

δημιουργία πιστότητας, καθώς το κίνητρο ήταν η αφορμή και όχι η σχέση με τον 

προμηθευτή. Σε στρατηγικό επίπεδο, το σχεσιακό μάρκετινγκ αναζητά δεσμούς με τους 

πελάτες που επηρεάζονται από νομικά, οικονομικά, τεχνολογικά, γεωγραφικά και 

χρονικά χαρακτηριστικά. Οι σχέσεις που δημιουργούν οι συνεργασίες είναι πιθανό να 

διαρκέσουν περισσότερο, εάν έχει επιτευχθεί από αμοιβαιότητα, αλληλεξάρτηση και 

κατανομή του κινδύνου. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, το σχεσιακό μάρκετινγκ γεννιέται από 

τη βάση του μάρκετινγκ, μιας και χαρακτηρίζεται από πελατοκεντρική προσέγγιση, 

ανταγωνιστική στόχευση και διαλειτουργικό συντονισμό, τα οποία νοούνται βαρύνοντα 

στοιχεία της φιλοσοφίας του σχεσιακού μάρκετινγκ. 

Εν κατακλείδι, το σχεσιακό μάρκετινγκ αντιλαμβάνεται τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των εμπλεκομένων μερών ως ένα από τα βασικά στοιχεία των υποχρεώσεων του 

μάρκετινγκ, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν δημιουργηθούν ισχυροί 

δεσμοί με τους πελάτες. Το μάρκετινγκ των υπηρεσιών και των βιομηχανιών 
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επηρέασαν το σχεσιακό μάρκετινγκ λόγω της μακρόχρονης φύσης των σχέσεων σε 

αυτούς τους κλάδους.  

 

Η διατήρηση των πελατών είναι κεντρικός πυλώνας στο σχεσιακό μάρκετινγκ, η οποία 

μπορεί να επιδιωχθεί με τη δημιουργία σχέσεων που χαρακτηρίζονται από ποιότητα για 

να επιτευχθεί η πιστότητα. Το σχεσιακό μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 

έννοιες όπως η ποιότητα των σχέσεων και η πιστότητα. Η ποιότητα των σχέσεων είναι 

το αποτέλεσμα του σχεσιακού μάρκετινγκ και η πιστότητα είναι ο κυριότερος στόχος 

της ποιότητας των σχέσεων.  

 

Για να γίνει πιο αντιληπτή και κατανοητή η έννοια της ποιότητας στις διεπιχειρησιακές 

συνεργασίες, καθώς παρουσιάστηκαν οι βασικοί όροι του σχεσιακού μάρκετινγκ, το 

επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται την ποιότητα των σχέσεων , τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται σε μία διεπιχειρησιακή συνεργασία και τη σημασία αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα σε συνεργαζόμενα μέρη είναι μεγίστης 

σημασίας και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για την επιτυχία των σχεσιακών 

στρατηγικών και της ιδανικής σχεσιακής ποιότητας. Η ποιότητα των σχέσεων 

προσέλκυσε ευρύ ενδιαφέρον ως έννοια από όλους τους επιστημονικούς κόλπους του 

μάρκετινγκ και των υπόλοιπων συσχετιζόμενων κλάδων, οι οποίοι και την ανέταξαν σε 

ένα από τα βαρύνοντα χαρακτηριστικά για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα του 

καταναλωτή (Grönroos, 2000). Για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα των σχέσεων είναι το ελάχιστο απαραίτητο 

συστατικό και έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες της 

διαχείρισης της ποιότητας μέσα σε έναν οργανισμό, εσωτερικά και εξωτερικά αυτού 

(Palmatieretal. 2006; Rauyruenetal., 2007; Wooetal., 2004).  

 

Η ποιότητα των σχέσεων οριοθετείται από τρεις βασικές παραμέτρους, οι οποίες είναι η 

μακροχρόνια φύση αυτών, η διάδραση και η δημιουργία σχέσεων (Gümmesson 1987). 

Η ποιότητα των σχέσεων μπορεί να περιγραφεί ως η δυναμική απαραίτητη συγκυρία 

για τον σχηματισμό της ποιότητας σε συνεχή αλληλεξάρτηση με τους τελικούς 

καταναλωτές (Grönroos’s, 2000). Μία σχέση δομείται από αλληλουχίες επεισοδίων, τα 

οποία αποτελούνται από πράξεις, από πραγματικά γεγονότα.  

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μία από τις έννοιες που κατά καιρούς έχουν 

συσχετιστεί με την ποιότητα των σχέσεων, και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 

παρουσιαστεί ως ένας κοινός τόπος διαπραγμάτευσης. Οι ερευνητές της ποιότητας των 

υπηρεσιών ισχυρίζονται ότι η έννοια αντιστοιχεί σε συνολική εκτίμηση της ποιότητας, 

επομένως καταλήγουν στο επιχείρημα ότι η συγκέντρωση των αξιολογήσεων των 

συναλλαγών οδηγεί και σε μία συνολική εκτίμηση, ικανή να απεικονίσει σε πραγματικά 

μεγέθη τη συνολική εκτίμηση (Parasuramanetal., 1994). Ωστόσο, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση αναδεικνύει περισσότερο τη συναλλακτική άποψη της ποιότητας, με 

αποτέλεσμα να επικεντρώνεται περισσότερο στις αγορές των εμπορευμάτων και 

αγαθών, ή στις υπηρεσίες λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές, με έμφαση στην 

αίσθηση που οι ίδιοι λαμβάνουν ως εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ερχόμενη κάποιες 
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φορές σε σύγκρουση με την έννοια της ικανοποίησης των πελατών (Parasuramanetal. 

1994; Teas 1994). 

 

Για τον καλύτερο διαχωρισμό των δύο εννοιών, ο Grönroos (2000) αναφέρει ότι:  

«Τα στατικά μοντέλα της αντιλαμβανόμενης ποιότητας κατά κύριο λόγο 

περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα γίνεται αντιληπτή κατά τη 

διάρκεια πραγματοποίησης του επεισοδίου, και τα όργανα μέτρησης που έχουν 

αναπτυχθεί υπολογίζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα στο επίπεδο των 

επεισοδίων. Από δυναμικής προοπτικής αντιθέτως, η ποιότητα γίνεται αντιληπτή 

σε κάθε επίπεδο διάδρασης στο πλαίσιο των σχέσεων, με αποτέλεσμα η έννοια της 

ποιότητας να αποτελείται από συσσώρευση της συνολικής αντίληψης της 

ποιότητας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.»  

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο, όχι όμως επαρκές στοιχείο, εγγύησης 

της ολοκλήρωσης της συνθήκης της ποιότητας των σχέσεων (Crosbyetal. , 1990). Ένα 

από τα διακριτά χαρακτηριστικά της ποιότητας των σχέσεων, και πόσο μάλλον σε 

επίπεδο διεπιχειρησιακών συνεργασιών, είναι το γεγονός ότι ακόμα και ο προμηθευτής 

έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μία εικόνα για τον πελάτη που αλληλεπιδρά, μίας και 

δημιουργείται ένα διπολικό σχήμα κατά τη διάρκεια ισχύος των συναλλαγών 

(Grönroos, 2000). 

 

Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες και η ποιότητα αυτών των σχέσεων έχει αποδειχθεί 

ότι χαρακτηρίζονται από ανθρωπο-κεντρική φύση, μιας και η ποιότητα αυτών των 

σχέσεων δομείται με βάση την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε άτομα 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύνολο της εκάστοτε επιχείρησης, του 

εκάστοτε οργανισμού (Holmlund, 2001). Έστω και αν γίνεται λόγος για σχέσεις 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι εμφανές πως είναι έκδηλη η σχέση 

εξάρτησης και επιρροής που δημιουργείται, με κύριους πρωταγωνιστές τους 

συντελεστές του ανθρώπινου δυναμικού αυτών, και του διπολικού σχήματος που 

ενυπάρχει και χαρακτηρίζει τις μεταξύ τους σχέσεις.  

 

Οι αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στις 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και με τον όρο 

κοινωνικοί δεσμοί (Holmlundetal., 1999; Walteretal., 2002).  Οι κοινωνικοί δεσμοί 

αποσαφηνίζονται ως μία στενή και αμοιβαία σχέση που συντελείται ανάμεσα στα 
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συμβαλλόμενα μέρη, και του προμηθευτή και του αγοραστή, οι οποίοι ενδυναμώνονται 

με την διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή (Cann, 1998). Έρευνες έχουν αποδείξει 

και καταλήξει στο γεγονός ότι όσο πιο γερά θεμέλια έχουν οι κοινωνικοί δεσμοί σε μία 

διεπιχειρησιακή συνεργασία, τόσο πιθανότερο είναι να αντέχουν και να διατηρηθούν σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα (Wilson, 1995). Επιπρόσθετα, η κοινωνική σύνδεση μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών είναι ικανή να εγγυηθεί την πιστότητα, την ανοχή και τη 

συναινετική ατμόσφαιρα (Berry, 1995). Η ποιότητα των σχέσεων είναι ένας 

παράγοντας με βαρύτητα για τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στο δυναμικό, 

ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και έχει αποδειχθεί πως 

συσχετίζεται με πολλούς δείκτες της επιχειρησιακής αποδοτικότητας (Palmatieretal., 

2006).   

 

Τα αποτελέσματα της ποιότητας των σχέσεων εκτείνονται σε ένα φάσμα από ποιοτικά, 

όπως η αδημονία για μελλοντική διάδραση, η πιστότητα και η θετική προφορική 

επικοινωνία της εικόνας των επιχειρήσεων υπό καθεστώς συνεργασίας (Crosbyetal, 

1990; Palmatieretal., 2006), μέχρι ποσοτικά, όπως η επαναγορά, η επιρροή του 

κεφαλαίου, και του μεριδίου των πωλήσεων (Leuthesser, 1997; Huntley 2006). Η άρτια 

ποιότητα των σχέσεων στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες έχει τη δυνατότητα να 

αποτελέσει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εκάστοτε επιχείρησης, και 

συσχετίζεται με τη διατήρηση των καταναλωτών, την κερδοφορία και τη 

μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικής θέσης (Huntetal., 2006; Payne 1994). Η στρατηγική 

του μάρκετινγκ που έχει ισχυρούς δεσμούς με την ποιότητα των διεπιχειρησιακών 

σχέσεων χαρακτηρίζεται ως άκρως ανταγωνιστική, καθώς είναι δύσκολο να μιμηθεί, 

και παρέχει ένα αδιαμφισβήτητο και διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Buttle, 

1996). 

 

Συμφώνα με πολλές θεωρήσεις, το μάρκετινγκ παρουσιάζεται ως ένα μείγμα σχέσεων, 

δικτύων και αλληλεπιδράσεων (Gümmesson, 1998). Οι επιχειρήσεις έχει υποστηριχθεί 

ότι αποτελούν μέρος ενός συνολικού δικτύου σχέσεων, που αυτό με τη σειρά του 

αποτελεί έναν μεγαλύτερο οργανισμό (Gümmesson, 1996). Μία από τις συνέπειες της 

θέασης των σχέσεων υπό το πρίσμα των δικτύων φαίνεται πως είναι η φύση των 

εξειδικευμένων σχέσεων μεταξύ προμηθευτή-αγοραστή (Holmlundetal., 1997). Αυτή η 

όσμωση του δικτύου αναφέρεται στην επιρροή των αλληλεπιδράσεων του διπολικού 

σχήματος, καθώς και της συνολικής δομής του δικτύου των σχέσεων. Οι σχέσεις 

εδραιώνονται σε ένα δίκτυο και συνδέονται με άλλες σχέσεις μέσω αυτού του δικτύου. 
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Επομένως, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ένα πλαίσιο ισχυρών δεσμών, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων εξαρτώνται από το βαθμό της ρύθμισης τους. Άλλη 

επίπτωση της θεώρησης των σχέσεων μέσα από την έννοια των δικτύων είναι η 

επίδραση του σχεσιακού μάρκετινγκ στην απόδοση των επιχειρήσεων (Palmatieretal., 

2006).   

 

Όπως είναι έκδηλο, από πολλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί και συσχετίζονται με τον 

όρο της ποιότητας των σχέσεων, δεν είναι εφικτή η σύμπνοια απόψεων για να οριστεί 

συγκεκριμένα η έννοια της ποιότητας των σχέσεων, ούτε είναι εύκολα μετρήσιμη 

(Shethetal., 2002; Walteretal., 2003). Η ποιότητα των σχέσεων έχει γίνει προσπάθεια να 

οριστεί από πολλούς ερευνητές και η δυσκολία ενός κοινού ορισμού έγκειται στη φύση 

της ίδιας της ποιότητας, καθώς δομείται κατά τη διάρκεια της σχέσης και σε όλα τα 

επίπεδα αυτής (Palmatieretal., 2006; Walteretal., 2003). Από μία ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση, η ποιότητα των σχέσεων αποτελεί ένα βασικό γνώρισμα που βασίζεται 

στην εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση του τελικού χρήστη (Crosbyetal., 1990). 

Επιπρόσθετα, έχει οριστεί η συγκεκριμένη έννοια ως ο βαθμός κατά τον οποίο ο 

τελικός χρήστης αντιλαμβάνεται ως παραγωγική την αλληλεπίδρασή του με τον 

προμηθευτή (Moormanetal., 1992). Ακόμη, έχει αναφερθεί πως η ποιότητα των 

σχέσεων είναι ο βαθμός κατά τον οποίο οι αγοραστές είναι ικανοποιημένοι από τη 

συνολική συνεργασία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνθήκη αντικατοπτρίζεται 

στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (Huntley, 2006). Τέλος, σε ένα πλαίσιο 

που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει μία ανθρωποκεντρική και οργανωτική 

προσέγγιση, η ποιότητα των σχέσεων αποτελεί ένα σύνδεσμο γνωστικής αξιολόγησης 

των επιχειρήσεων και αλληλεπίδρασης με τα κυρίως εμπλεκόμενα μέλη στο διπολικό 

σχήμα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών, και ένα μέσο αξιολόγησης των προσωπικών 

και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον (Holmlund, 2001; Bolesetal, 1997).  

 

Μιας και οι αγορές είναι ετερογενείς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 

επιχειρήσεων επηρεάζονται από τη δυναμική και τη μεταβλητότητα των αγορών, είναι 

εμφανές πως όσες προσπάθειες πραγματοποιηθούν για να δοθεί ένας ενιαίος ορισμός 

για την ποιότητα των σχέσεων στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, πάντοτε θα υπάρχει 

μία διαφορετικότητα που θα χαρακτηρίζει τη μοναδικότητα της εκάστοτε σχέσης. Το 

σημαντικότερο στοιχείο είναι η κατανόηση της ποιότητας των σχέσεων και πιο 
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συγκεκριμένα τα συστατικά στοιχεία αυτής, έτσι ώστε να είναι πιθανώς επιτεύξιμη 

(Wooetal., 2004).  

 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ποιότητα των σχέσεων συσχετίζεται με τις  

έννοιες της εμπιστοσύνης, της ικανοποίησης και της δέσμευσης, καθώς επίσης της 

επικοινωνίας και των κοινά εκδηλωμένων στόχων (Crosbyetal., 1990; Huntley, 2006; 

Parsons, 2002). Άξιες αναφοράς είναι και άλλες έννοιες που, έστω και αν δεν 

θεωρούνται οι βασικότερες για τη δόμηση της ποιότητας των σχέσεων, διαδραματίζουν 

βαρύνοντα ρόλο, όπως η ευρύτητα της σχέσης, η ένταση της επικοινωνίας και το 

μερίδιο των πελατών.  Πιο συγκεκριμένα, η ευρύτητα της σχέσης ορίζεται ως το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι σε ισχύ η δεδομένη διεπιχειρησιακή συνεργασία, 

και έχει συνδεθεί άμεσα με την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση (Bejouetal., 1998; 

Palmatieretal. 2006). Παράλληλα, η ένταση της επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από τη 

συχνότητα της επαφής με τον πελάτη, είτε άμεσα, κατά πρόσωπο, είτε έμμεσα 

(Crosbyetal., 1990), η οποία έχει παραλληλιστεί με την εμπιστοσύνη. Τέλος, το μερίδιο 

πελατών είναι το ποσοστό των εργασιών που ένας συγκεκριμένος προμηθευτής κατέχει 

στον κλάδο που δραστηριοποιείται (Leuthesser, 1997).  

 

Εν κατακλείδι, η ποιότητα των σχέσεων είναι η αξιολόγηση των προσωπικών και 

επιχειρηματικών δεσμών που αποτελούν την αλληλεπίδραση μεταξύ του αγοραστή και 

του προμηθευτή στο επιχειρηματικό περιβάλλον (Bolesetal., 1997). Ο συγκεκριμένος 

ορισμός συσχετίζεται και με το διπολικό σχήμα που δημιουργείται ανάμεσα στις 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες, όπου η ποιότητα των σχέσεων δημιουργείται και 

βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κύριων συμβαλλόμενων μελών (Holmlund, 

2001).  
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Οι διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον 
 

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μιας διεπιχειρησιακής συνεργασίας έχει παρατηρηθεί ότι 

συμβάλλουν στην αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των σχέσεων. Έστω και αν 

υφίσταται ένα εξειδικευμένο τμήμα της επιχείρησης, το τμήμα μάρκετινγκ, για να 

εξετάζει και να δομεί τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, τα εμπλεκόμενα μέρη που 

έρχονται σε επαφή με τον τελικό πελάτη είναι αυτά που βοηθούν στη δόμηση των 

σχέσεων (Gümmesson, 1987).  

 

Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, οι μάνατζερ που ασχολούνται με τις διεπιχειρησιακές 

σχέσεις, είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι και για τη διαχείριση των πελατών, καθώς δρουν 

σε ένα συμπαγές επίπεδο αλληλεπίδρασης (Perrienetal., 1995). Οι μάνατζερ που 

διαχειρίζονται τους τελικούς πελάτες επιβαρύνονται με έναν πολύ σημαντικό ρόλο, 

μιας και είναι η εικόνα της επιχείρησης και οφείλουν να συναναστραφούν σε ένα 

δίπολο άμεσης επαφής με τους ομολόγους της από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, η συχνή έλλειψη απτών 

χαρακτηριστικών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέσο μέτρησης της 

απόδοσης, καθιστά τη διαπροσωπική επαφή όλο και πιο κρίσιμη, μιας και δρα ως ένα 

υποκατάστατο για μία πιο αντικειμενική μέτρηση (Berry, 2002). Έχει παρατηρηθεί ότι 

η άμεση διαπροσωπική επαφή των εμπλεκόμενων μερών σε μία διεπιχειρησιακή 

συνεργασία αποτελεί σημαντικός παράγοντας διαπραγμάτευσης και είναι από τα 

βασικότερα στοιχεία της συνεργασίας που επηρεάζουν τη μακροβιότητα αυτής 

(Harwood, 2005). Η σημασία των διαπροσωπικών επαφών σε μία διεπιχειρησιακή 

συνεργασία τονίζεται από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επαφές είναι υπεύθυνες για 

τη διαμόρφωση και για τη δόμηση των συνεργασιών, και κατ’επέκταση για τις 

διεργασίες και για τα αποτελέσματα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η προσοχή στράφηκε στα συστατικά των σχέσεων μεταξύ 

αγοραστή και πωλητή (Jackson, 1985). Με την πάροδο του χρόνου έγινε εμφανές πως η 

σύναψη συμβολαίων και συνεργασιών δεν μπορεί να επιτευχθεί με την επίσημη απλώς 

αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων μερών, αλλά είναι απαραίτητη η δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων, η οποία είναι σε θέση να επηρεάσει τις προσδοκίες και τα 

οφέλη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Macneil, 1978). Για να καταστεί δυνατή η 

επίλυση διαφωνιών, να διευκρινιστούν οι ρόλοι των συνεργαζομένων και να προαχθεί η 
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συνεργασία σε ποιοτικότερα επίπεδα είναι επιτακτική η δημιουργία διαπροσωπικών 

σχέσεων, σύμφωνα με τη σχεσιακή θεωρία της ανταλλαγής (Ivens, 2004).  

 

Στο επιχειρησιακό περιβάλλον και στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλοκαι χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν το διπολικό σύστημα που τις χαρακτηρίζει (Iacobuccietal., 1996). Ο όρος 

«όσμωση» έχει χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει τις διαπροσωπικές σχέσεις για να 

διασαφηνιστεί η έννοια της χρησιμότητας, και με κοινωνικά και με οικονομικά 

κριτήρια (Frenzenetal., 1990). Η όσμωση ενυπάρχει όταν ο καταναλωτής λαμβάνει 

χρησιμότητα από δύο πηγές ταυτόχρονα, δηλαδή από το προϊόν και από κοινωνικό 

κεφάλαιο που βρίσκεται στους ενυπάρχοντες δεσμούς μεταξύ αγοραστή και πωλητή 

(Frenzenetal., 1990). Στο επιχειρησιακό περιβάλλον και στην περίπτωση των 

διεπιχειρησιακών συνεργασιών, η όσμωση διαφαίνεται στο δίπολο της σχέσης και 

λαμβάνει μορφή ιδιαίτερα μέσω των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς οι αρχικές 

αλληλεπιδράσεις ενσωματώνονται σε ένα πλούσιο και διαδραστικό δίκτυο, όπου οι 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ενώνονται στρατηγικά και διοικητικά (Larson, 1992). 

Αυτή η οπτική ενδυναμώνει και τη σημαντικότητα της κοινωνικής αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες. Έχει παρατηρηθεί πως η επίσημη 

έκφανση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων δεν προάγει σημαντικά οικονομικά 

αποτελέσματα, σε αντίθεση με τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες που έχουν 

διαπροσωπικό υπόβαθρο.  

 

Παράλληλα, πολλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί, ακόμα και αν δεν είχαν δώσει 

βαρύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στους εμπλεκόμενους 

της εκάστοτε επιχείρησης αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τα οφέλη που θα 

αποκομίσουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (Larson, 1992). Επίσης, έχει επισημανθεί 

ότι η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων για τη 

δημιουργία της συνεργασίας είναι δυνατή ώστε να μειώσει τις οικονομικές και 

κοινωνικές αβεβαιότητες. 

 

Ωστόσο, έχει εντοπιστεί το γεγονός ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να 

δυσχεραίνουν ως κάποιο βαθμό τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, καθώς μπορεί να 

σταθούν εμπόδιο στη διάλυση μίας μη κερδοφόρας συνεργασίας, μπορεί να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, ή ακόμα μπορεί να 
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επηρεαστούν από πειρασμούς. Πάραυτα, έχει επαναληφθεί προσφάτως η ανάγκη να 

χαρακτηρίζονται οι διαπροσωπικές επαφές των εμπλεκόμενων μερών της 

διεπιχειρησιακής συνεργασίας με τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, ώστε να μην 

επηρεάζονται από οποιεσδήποτε μη αποδοτικές παραμέτρους. 

 

Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων σε μία διεπιχειρησιακή συνεργασία 
 

Η ποιότητα των σχέσεων αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο στο σχεσιακό 

μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη επιτυχημένων διεπιχειρησιακών συνεργασιών. Μιας και 

το προϊόν που παρέχεται από τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου είναι φυσιολογικό να 

μην παρουσιάζει διαφορές, η διαφοροποίηση είναι αποτέλεσμα της ικανότητας της 

εκάστοτε επιχείρησης να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει ποιοτικές και 

μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες-συνεργάτες που θα την ενδυναμώσουν και θα 

την υποστηρίξουν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το 

επιχειρησιακό περιβάλλον ((Crosby, 1989; Grönroos, 1990). Παράλληλα, έχει 

αποδειχθεί ότι η στιγμιαία ικανοποίηση του πελάτη δεν είναι η συνθήκη που θα 

εγγυηθεί την πιστότητα και την επαναγορά, αλλά η ποιότητα που λαμβάνει ο πελάτης 

και η οποία του δημιουργεί όφελος πέραν των προσδοκιών του (Crosbyetal., 1990). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για τη φύση της ποιότητας 

των σχέσεων και τα συστατικά της στοιχεία, καθώς υφίστανται διαφορετικά επίπεδα 

στα οποία οι σχέσεις δομούνται και αναπτύσσονται. Ωστόσο, η σημαντικότητα της 

κοινωνικής επαφής στην ποιότητα των σχέσεων έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένως. 

Οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ αγοραστή και πωλητή επικρατούν ως βασικό στοιχείο για 

την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας σχέσεων (Crosby, 1989). Η ποιότητα των σχέσεων 

είναι αποτέλεσμα των διεργασιών του σχεσιακού μάρκετινγκ, όπου το πετυχημένο 

σχεσιακό μάρκετινγκ ορίζεται από τις βέλτιστες προσπάθειες που πραγματοποιούνται 

για να οδηγήσουν στην πιστότητα του πελάτη και στην άριστη επιχειρησιακή απόδοση 

μέσω της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (Iacobuccietal., 1996). Μία από τις επιδράσεις 

των ανωτέρω είναι το γεγονός ότι τα οφέλη της ανταλλαγής θα είναι μεγαλύτερα όταν 

οι σχέσεις επικεντρώνονται στους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες και όχι στην 

επιχείρηση σαν ολότητα (Palmatieretal., 2006). Οι κοινωνικοί δεσμοί που 

δημιουργούνται λόγω της σχέσης μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την αύξηση του κεφαλαίου, και οι επιδράσεις των 

διαπροσωπικών σχέσεων στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες έχουν ισχυρότερα οφέλη 

από τις επίσημα δομημένες και απρόσωπες συνεργασίες, μιας και επιφορτίζονται με τη 
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δημιουργία ικανοποίησης στον πελάτη (Boltonetal., 2003). Στις περιπτώσεις που ο 

αγοραστής συγχέει την εικόνα της επιχείρησης με τον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή 

κατά η διάρκεια διαπραγμάτευσης για μία επικείμενη συνεργασία, έχει παρατηρηθεί ότι 

ο εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της ποιότητας 

που αντιλαμβάνεται ο αγοραστής (Crosbyetal., 1990). Η επιτυχία ή η αποτυχία των 

συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με 

τον οποίο συνδιαλέγονται τα εμπλεκόμενα μέρη και τη δυναμική των κοινωνικών 

δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ τους (Boltonetal., 2003). Με αυτόν τον τρόπο, τα 

εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να συναναστραφούν, να εντοπίσουν σε βαθύτερο επίπεδο 

τις ανάγκες εκάστου και να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο προστιθέμενη αξία και 

ποιότητα (Crosby, 1989). 

 

Μιας και ο στόχος των διεπιχειρησιακών συνεργασιών είναι η μακροβιότητα και η 

κερδοφορία, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην επίδραση της 

ποιότητας του προϊόντος, όπως γίνεται αντιληπτή στη διεξαγωγή των επεισοδίων, αλλά 

και στην επίδραση της ποιότητας των σχέσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την 

αλληλουχία των επεισοδίων (Grönroos, 2000). Επίσης, οι άνθρωποι της εκάστοτε 

επιχείρησης που αλληλεπιδρούν για την ανάπτυξη συνεργασιών είναι σημαντικό να 

αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις ως βαρύνοντα περιουσιακά στοιχεία, μιας και το 

δίκτυο των συνεργασιών κάθε επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Gümmesson, 1996). Είναι εμφανές πως κατά κύριο 

λόγο δίδεται βαρύτητα στα τεχνολογικά επιτεύγματα και στις απτές βελτιώσεις που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

όμως είναι σημαντικό ζητούμενο να δοθεί έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις για να 

βελτιωθεί η ποιότητα στις διεπιχειρησιακές συνεργασίες, καθώς είναι επιτακτική 

ανάγκη να έχει τη δυνατότητα η εκάστοτε επιχείρηση να έρχεται σε επαφή με τον 

συνεργάτη έχοντας ως εφόδιο τη πλήρη γνώση και κατανόηση των αναγκών του για να 

μπορέσει να τις καλύψει, να τις ικανοποιήσει και ίσως και να ξεπεράσει τις προσδοκίες 

του (Gümmesson, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΟ KEIRETSU 
 

Το ιαπωνικό δίκτυο keiretsuκέντρισε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σε στρατηγικό 

επίπεδο (Geringeretal., 2000), σε επίπεδο διοίκησης, σε οικονομικό επίπεδο 

(Weinsteinetal., 1998), και σε κοινωνικό επίπεδο (Lincolnetal, 1996), καθώς δίνει 

έμφαση στα οφέλη των εμπλεκομένων μερών. Έχει παρατηρηθεί πως οι επιχειρήσεις 

που είναι οργανωμένες σε ένα δίκτυο keiretsuαπολαμβάνουν περισσότερη σταθερότητα 

και περισσότερα κέρδη, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται οι 

συνεργασίες τους από συστήματα keiretsu (Lincolnetal., 

1996). 

 

Η θεωρία της δυναμικής εξάρτησης έχει χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τις διαφορές 

απόδοσης σε διεπιχειρησιακές συνεργασίες που χαρακτηρίζονται από keiretsuδίκτυα, 

και σε αυτές που είναι αποκεντρωμένες (Sheard, 1994). Τα αποτελέσματα αυτών των 

ερευνών (McGuireetal, 2002)παρατήρησαν διαφορές συστημικές στην αύξηση των 

πωλήσεων και στη μέγιστη ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, καθώς οι 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες των keiretsuδικτύων χαρακτηρίζονται από 

μακροχρόνιους δεσμούς, εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, επικοινωνία και αμοιβαίους 

στόχους.  

 

Τα δίκτυα keiretsuχαρακτηρίζουν πολλές διεπιχειρησιακές συνεργασίες στην Ιαπωνία, 

όπως την συνεργασία της Toyota και τηςMitsubishi με τους προμηθευτές τους (Sheard, 

1994). Τα εμπλεκόμενα μέρη επενδύουν το ένα στο άλλο, και σε γενικές γραμμές, μια 

τέτοια δομή μπορεί να οριστεί ως «μια ομάδα ημι-ανεξάρτητων επιχειρήσεων, η 

καθεμία με τις δυνατότητές της, οι οποίες συνεργάζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον για να εξυπηρετήσουν μία ή περισσότερες αγορές, προκειμένου να 

επιτευχθεί κάποιος επιχειρηματικός στόχος ειδικά με αυτήν τη συνεργασία» 

(Akkermans, 2001).  

 

Ουσιαστικά, τα δίκτυα keiretsuαποτελούν ομαδοποίηση των μεγάλων ιαπωνικών 

οικονομικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες και 

αλληλοεξαρτήσεις, όπου η ποιότητα και το σχεσιακό μάρκετινγκ διαδραματίζουν 

βαρύνοντα ρόλο(Akkermans, 2001). Σε ένα σύστημα keiretsu κάθε επιχείρηση διατηρεί 
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την ανεξαρτησία της, διατηρώντας πολύ στενές εμπορικές σχέσεις με τις άλλες 

επιχειρήσεις του δικτύου, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, σε 

ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα και οι αμοιβαίοι στόχοι με σκοπό την ικανοποίηση 

του τελικού καταναλωτή κυριαρχούν, κάτι που επιτυγχάνεται με τη διατήρηση αυτής 

της διεπιχειρησιακής συνεργασίας μακροχρόνια ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 

του ανταγωνισμού (Sheard, 1994).  

 

Τα δίκτυα keiretsuμπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως οριζόντια και αφορούν 

επιχειρήσεις που συνεργάζονται από διαφορετικούς κλάδους, όπως το δίκτυο 

keiretsuπου έχει αναπτύξει η Mitsubishiμε τους προμηθευτές της και τους συνεργάτες 

της, είτε ως κάθετα και αφορούν επιχειρήσεις που συνδέονται στην ίδια παραγωγική 

διαδικασία, όπως το δίκτυο της Toyota με τους συνεργάτες της (McGuireetal., 2009). 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι συνεργασίες μιας επιχείρησης με τους προμηθευτές της που 

είναι δεσμευμένες σε ένα δίκτυο keiretsu δίνουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε 

αξιόπιστες υπηρεσίες, και οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να εσωτερικεύουν σημαντικές 

λειτουργίες με τα εμπλεκόμενα μέρη προς βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της 

μέγιστης ικανοποίησης του τελικού καταναλωτή (Miwaetal., 2005).  

 

Τα δίκτυα keiretsuέχουν χαρακτηριστεί ως τα βασικότερα για την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με  την εφαρμογή ευέλικτων παραγωγικών 

συστημάτων και διαδικασιών με προγραμματισμόjust-in-time. Τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα των δικτύων keiretsu είναι τα παρακάτω: 

 Ο επιμερισμός των δραστηριοτήτων κατά την εφοδιαστική αλυσίδα 

καθιστά τα κόστη πιο ελέγξιμα και διαχειρίσιμα, 

 Η εκάστοτε επιχείρηση επικεντρώνεται στις λειτουργίες που κατέχει 

καλύτερη τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να επωφελούνται σε ποιοτικό 

επίπεδο όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασία, 

 Η μακροχρόνια φύση της συνεργασίας και οι δεσμοί εμπιστοσύνης που 

δημιουργούνται μεταξύ των επιχειρήσεων μειώνουν τα συναλλακτικά 

κόστη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην εκάστοτε επιχείρηση να 

αξιοποιήσει στο μέγιστο το διαθέσιμο κεφάλαιο, να αναπτύξει τις 

δυνατότητες της συνεργασίας, και να μειώσει τα κόστη παραγωγής 

(Τσίοτρας,2002).  



36 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός από τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες, 

για να μπορέσουν να αποφύγουν κινδύνους που ενέχουν οι συνεργασίες, όπως η 

ρουτίνα, η έλλειψη καινοτόμων ιδεών και οι καιροσκοπικοί πειρασμοί. Κατά κύριο 

λόγο, όμως, τα παραπάνω μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια ποιοτικών 

διεπιχειρησιακών συνεργασιών, όπου οι αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται σε 

διαπροσωπική βάση.  

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πελατών, κάτι που 

καταδεικνύει η πελατοκεντρική προσέγγιση, για να δημιουργούνται αμοιβαία ωφέλιμες 

συνεργασίες. Για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ποιοτικών διεπιχειρησιακών 

συνεργασιών, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιλαμβάνονται τα στοιχεία που 

δημιουργούν αξία στους συνεργάτες τους, έτσι ώστε να αυξηθεί η μακροχρόνια 

ικανοποίηση (Saxeetal., 1982). 

 

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός πως μιας και οι ποιοτικές διεπιχειρησιακές 

συνεργασίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα εμπλεκόμενα μέλη της εκάστοτε 

επιχείρησης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδίδουν την πρέπουσα βαρύτητα και τα 

κατάλληλα εφόδια σε αυτά τα μέλη τους. Η έντονη αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 

μελών των επιχειρήσεων δημιουργεί αξία μέσα από τη συνεχή κοινωνική και 

οικονομική επαφή, καθώς και μοναδική και διαφοροποιημένη τεχνογνωσία, η οποία με 

τη σειρά της συσχετίζεται στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Tzokasetal., 2004). Είναι απαραίτητο να δοθεί βαρύτητα στην προσεκτική επιλογή, 

εκπαίδευση, ενδυνάμωση, παρακίνηση και αξιολόγηση απόδοσης των εμπλεκομένων 

μελών σε μία διεπιχειρησιακή συνεργασία, ως μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της 

εκάστοτε επιχείρησης, για να είναι σε θέση να αποδώσουν, μιας και αντιπροσωπεύουν 

την επιχείρηση. Το εκάστοτε εμπλεκόμενο μέλος που αντιπροσωπεύει την επιχείρηση 

πρέπει να δημιουργεί αίσθηση εμπιστοσύνης στον συνεργαζόμενο του, καθώς η 

εμπιστοσύνη είναι ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία της ποιότητας των 

σχέσεων.  
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Επιπρόσθετα, έχοντας υπόψη ότι η πελατοκεντρική προσέγγιση περιλαμβάνει τρεις 

παραμέτρους, οι οποίες είναι η συμπεριφορά επίλυσης προβλημάτων, ο 

πωλησιακόςπροσανατολισμός και η πωλησιακή δεοντολογία, τα συγκεκριμένα στοιχεία 

πρέπει να χρησιμεύουν ως εργαλεία επιλογής, εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης, 

παρακίνησης και αξιολόγησης της απόδοσης των εμπλεκομένων μελών σε μία 

διεπιχειρησιακή συνεργασία. Οι προαναφερθείσες παράμετροι διαδραματίζουν 

βαρύνοντα ρόλο στην ενστάλαξη της δέσμευσης και στη διάθεση για συνεργασία, έτσι 

ώστε να επιτευχθούν οι αμοιβαίοι στόχοι και να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και η 

ικανοποίηση. Παράλληλα, η επικοινωνία είναι σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία 

και ανάπτυξη ποιοτικών διεπιχειρησιακών συνεργασιών, η οποία με τη σειρά της 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη προώθηση της συνάφειας των στόχων, όπως και την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης. Αυτή η παράμετρος τονίζει τη 

σημαντικότητα των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων μελών που έρχονται σε επαφή από 

την εκάστοτε επιχείρηση, μιας και είναι απαραίτητο η τεχνογνωσία τους να διαθέτει 

στοιχεία στρατηγικής προσέγγισης.  

 

Τα μέλη που έρχονται σε επαφή για να μπορέσουν να θέσουν τα θεμέλια για τη 

δημιουργία των διεπιχειρησιακών συνεργασιών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς 

συμβάλλουν στη διαχείριση των επιχειρησιακών σχέσεων με τη συμπλήρωση των οίων 

που καθορίζονται από νομικά έγγραφα, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο κοινωνική 

χρησιμότητα στην οικονομική χρησιμότητα και μειώνοντας την οικονομική και 

κοινωνική αβεβαιότητα, μιας και εργάζονται προς όφελος όλων των μερών που 

εμπλέκονται στη συνεργασία.  

 

Όσον αφορά τα οφέλη που αποκομίζει ο αγοραστής κυμαίνονται από τη μεγαλύτερη 

ευκαιρία για προσαρμογή και, ως εκ τούτου, για την καλύτερη ικανοποίηση των 

αναγκών και των προτιμήσεων του, έως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και μείωση των αντιληπτών κινδύνων που συσχετίζονται 

με μελλοντικές αγορές. Οι συνεργασίες παρέχουν με τη σειρά τους ασφάλεια, η οποία 

με το πέρασμα του χρόνου και με την ανάπτυξη της σχέσης θεμελιώνουν ένα κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τα οφέλη είναι έκδηλα και για τον προμηθευτή επίσης. Έχει 

παρατηρηθεί πως όσο μακροχρόνια είναι η συνεργασία, τόσο περισσότερες είναι οι 

πιθανότητες για μεγιστοποίηση της απόδοσης. Καθώς διενεργείται μία προσπάθεια για 

βελτίωση της ικανοποίησης, ο αγοραστής θα αυξήσει των αριθμών των αγορών, με 

αποτέλεσμα να αποδίδει περισσότερα κέρδη παρά κόστος. Παράλληλα, με την 
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ικανοποίηση του αγοραστή γίνεται πιο πιθανή η γνωστοποίηση της εμπειρίας σε 

πιθανούς πελάτες, και με την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών οι εκάστοτε 

επιχειρήσεις μπορούν να αποζημιωθούν για τις ελλείψεις σε άλλους τομείς, όπως στον 

τεχνολογικό τομέα επί παραδείγματι.  

 

Μιας και γίνεται αναφορά στις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, όπου τα προϊόντα 

που διατίθενται ευρέως είναι παρόμοια, η διαφοροποίηση για την οικοδόμηση ισχυρών, 

μακροχρόνιων και ποιοτικών διεπιχειρησιακών συνεργασιών στηρίζεται στις σχέσεις 

που δημιουργούνται, οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να αντισταθούν στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Η ποιότητα των προϊόντων και 

η ικανοποίηση του αγοραστή θα πρέπει να συνδυαστούν με την ποιότητα των σχέσεων 

στη διεπιχειρησιακή συνεργασία, και η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να 

συνειδητοποιήσει ότι τα δίκτυα των σχέσεων - συνεργασιών της είναι πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ποιότητα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται 

από συγκεκριμένες παραμέτρους για να μπορέσει να ευοδώσει τα μέγιστα οφέλη για 

την εκάστοτε εμπλεκόμενη επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα,  

 

Δέσμευση: κύριο στοιχείο για την επίτευξη ισχυρών διεπιχειρησιακών δεσμών- 

συνεργασιών. Η οπτική αυτή φαίνεται ότι αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική, 

κοινωνικο-ψυχολογική πλευρά των συνεργασιών (Emerson, 1981;Robertsetal., 2003) 

και ενισχύει την αναγκαιότητα για συνεχή παρακίνηση να διατηρηθούν οι συνεργασίες 

σε τέτοια επίπεδα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία (Moormanetal., 1992).  

 

Ικανοποίηση:  έχει παρατηρηθεί ότι η ικανοποίηση του αγοραστή και η απόδοση του 

ατόμου που διαχειρίζεται την πώληση συσχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη αξία που 

προσλαμβάνει ο αγοραστής. Αυτό το δεδομένο μπορεί να αντιπαρατεθεί με την 

κατάσταση της μη ικανοποίησης, καθώς η τελευταία περίσταση αντικατοπτρίζει την 

απογοήτευση, η οποία ακολουθείται από ένα αποσταθεροποιητικό επεισόδιο, το οποίο 

με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά (Westbrook, 1980). 

Η έννοια της ικανοποίησης είναι αλληλένδετη με την έννοια της διασφάλισης που 

λαμβάνει ο αγοραστής για τη μελλοντική απόδοση του πωλητή, καθιστώντας την 

μέγιστης σημαντικότητας (Crosbyetal., 1990).  

 

Εμπιστοσύνη: έχει υπογραμμιστεί ο ρόλος της εμπιστοσύνης, καθώς συσχετίζεται με 

την ικανότητα και την προθυμία να στηριχθεί ο αγοραστής στη διακριτικότητα και στη 

συμπεριφορά του πωλητή, ώστε να ικανοποιηθούν οι μακροχρόνιες ανάγκες του 

πρώτου (Crosbyetal., 1990). Επίσης, έχει τονιστεί η σημασία της εμπιστοσύνης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες δομούν μία διεπιχειρησιακή συνεργασία, διότι 

ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, επικρατεί η αϋλότητα και η ταυτόχρονη 

σύμπραξη επεισοδίων, με αποτέλεσμα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο τρόπος 

συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων μερών (Bejouetal., 1998). 

 

Αμοιβαίοι στόχοι: σύμφωνα με το σχεσιακό μάρκετινγκ, οι επιτυχημένες 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες χαρακτηρίζονται από κοινούς στόχους (Andersonetal., 
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1989; Wilson, 1995). Είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι αμοιβαίοι στόχοι στις 

διεπιχειρησιακές συνεργασίες οδηγούν σε πλεονεκτήματα και οφέλη για την εκάστοτε 

επιχείρηση. Η συγκεκριμένη οπτική συμβαδίζει και με το γεγονός ότι για την ύπαρξη 

μίας συνεργασίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή θα πρέπει να υφίσταται επικάλυψη 

αναγκών, επομένως είναι σημαντικό για τον αγοραστή και για τον πωλητή να 

κατανοούν τη σημαντικότητα των εισροών που παρέχει ο καθένας για την ανάπτυξη και 

τη διατήρηση επιτυχημένης διεπιχειρησιακής συνεργασίας. Οι αμοιβαίοι στόχοι 

παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την ανταλλαγή αξιών, η οποία συνθήκη 

μπορεί να οδηγήσει στη μακροβιότητα της συνεργασίας (McQuiston, 2001).  

 

Επικοινωνία: είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσει πλεονεκτήματα 

στη σχεσιακή στρατηγική και στην ενίσχυση της επίγνωσης (Vieiraetal., 2004). Οι 

μάνατζερ που διαχειρίζονται τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες και πρωταγωνιστούν 

στις διαπροσωπικές σχέσεις κατέχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, μιας και θεμελιώνουν τη 

σύνδεση του πελάτη με την επιχείρηση (Bolesetal., 1997). Η επικοινωνία ασκεί θετική 

επιρροή στις προσδοκίες του αγοραστή για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η 

διεπιχειρησιακή συνεργασία (Williamsetal., 1990).Έχει παρατηρηθεί πως η ποιότητα 

της επικοινωνίας βασίζεται και στη συμβατότητα του περιεχομένου και της νόρμας 

συμπεριφοράς που χειρίζεται ο αγοραστής και ο πωλητής (Williamsetal., 1990).  

 

Πελατοκεντρική προσέγγιση: ο βαθμός δηλαδή κατά τον οποίο ο πωλητή 

ενδιαφέρεται να ανακαλύψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αγοραστή για να 

οδηγηθεί σε μακροχρόνια ικανοποίηση (Saxeetal., 1982). Καθώς επηρεάζεται το 

επίπεδο της ικανοποίησης του αγοραστή, η πελατοκεντρική προσέγγιση συμβάλλει στη 

διατήρηση και στην ποιότητα της διεπιχειρησιακής συνεργασίας. 

 

Καθαρά οφέλη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας: η αναλογία κόστους και 

οφέλους για τη δημιουργία μίας συνεργασίας. Είναι εμφανές ότι μία συνεργασία 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις διαρκεί όσο οι προσδοκίες για τη λήψη των προφανών 

πλεονεκτημάτων (Morganet al., 1994), που δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο οικονομικής 

φύσεως οφέλη. Αυτά τα πλεονεκτήματα μπορεί να εκτείνονται από κοινωνικά οφέλη, 

τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται στα 

πλαίσια της συνεργασίας, μέχρι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη βούληση των 

εμπλεκομένων μερών να συνεργαστούν για την επίτευξη των αμοιβαίων στόχων 
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(Hennig-Thurauetal., 2002; McQuiston, 2001). Αυτή η βούληση ή το κίνητρο για τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη της συνεργασίας έγκειται και στην αλληλεξάρτηση των 

επενδυόμενων κεφαλαίων από την εκάστοτε επιχείρηση Palmatieretal., 2006; Rusbult, 

1983). Τα καθαρά οφέλη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας είναι η ισορροπία μεταξύ 

των αντιληπτών πλεονεκτημάτων και των θυσιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα 

πλαίσια της συνεργασίας (Grönroos, 2000). Σε μία διεπιχειρησιακή συνεργασία κάθε 

μέρος οφείλει να νιώθει ότι τα καθαρά οφέλη που αποκομίζει είναι υψηλότερα από 

αυτά που θα λάμβανε στην πραγματοποίηση μίας εναλλακτικής επιλογής αντιστοίχως 

(Crosby, 1989).     

 

Η δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες απαιτεί μία διαρκή προσπάθεια και είναι 

προφανές ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να έχουν τη 

δυνατότητα να διατηρήσουν τις συνεργασίες τους με άλλες επιχειρήσεις και να 

επιτύχουν τον απώτερο στόχο τους. Η ποιότητα των σχέσεων είναι ένα πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο εργαλείο επίτευξης μακροχρόνιων και σταθερών διεπιχειρησιακών 

συνεργασιών, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα των διεπιχειρησιακών συνεργασιών έχει άμεση συσχέτιση με 

την ικανοποίηση του πελάτη, στην προκείμενη της συνεργαζόμενης επιχείρησης. 

Στόχος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε αυτή τη δυαδική ή πολυδιάστατη σχέση 

είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων συνεργασιών και η δημιουργία κλίματος 

πιστότητας.  
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ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι έκδηλη η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον 

τομέα της αξιολόγησης της ποιότητας των συνεργασιών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 

έχουν τα απαραίτητα δεδομένα υπόψη τους για να μπορούν να δημιουργήσουν 

σταθερές και ποιοτικές συνεργασίες. Τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική προσέγγιση είναι 

απαραίτητη, ώστε να αποσαφηνιστεί η έννοια, μιας και χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα, λόγω των παραγόντων που τη διέπουν και την επηρεάζουν. Η ποιοτική 

προσέγγιση μπορεί να εντοπίσει στοιχεία σε διαφορετικού τύπου συνεργασίες και 

περιστάσεις, ενώ η ποσοτική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει με τα ευρήματά της στις 

πρακτικές εφαρμογές και τις στρατηγικές δράσεις των επιχειρήσεων.  

 

Επιπρόσθετα, μιας και έγινε λόγος για τα επεισόδια και για το ρόλο που 

διαδραματίζουν στη δημιουργία συνεργασιών, ένα πεδίο έρευνας είναι και η περιοχή 

ανάμεσα σε δύο επεισόδια και στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία 

της δημιουργίας και της ανάπτυξης μίας συνεργασίας. Για την καλύτερη διερεύνηση 

της αξιολόγησης της ποιότητας των συνεργασιών, είναι απαραίτητη η κατανόηση του 

βαθμού που επηρεάζει η αντίληψη της ποιότητας ενός επεισοδίου την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα στη συνεργασία. Τέλος, ο σχηματισμός της ποιότητας της συνεργασίας από 

ατομικό επίπεδο αντίληψης έως επιχειρησιακό επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει 

πεδίο έρευνας σε ένα ευρύτερο φάσμα για να εντοπιστούν και αποσαφηνιστούν οι 

λειτουργίες αυτών των διαδικασιών σχηματισμού.  
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