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0.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η παραδοσιακή χρήση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠΣ) αποσκοπούσε 

στην παροχή πληροφόρησης χρηματοοικονομικής φύσεως, εξετάζοντας τα αποτελέσματα από 

ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Ως γνωστό, αντικειμενικό στόχο της 

εφαρμογής των ΛΠΣ αποτελεί η σύνταξη των τριμηνιαίων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Το λογιστικό όμως μοντέλο στο οποίο στηρίζονται τα εν λόγω συστήματα 

περιλαμβάνει κυρίως ποσοτικά δεδομένα, αδυνατώντας να ενσωματώσει επιπλέον ποιοτικές 

παραμέτρους αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως για 

παράδειγμα οι διαδικασίες δημιουργίας αξίας για τους πελάτες, η υψηλή ποιότητα προϊόντων 

και υπηρεσιών, οι ικανοποιημένοι και πιστοί πελάτες, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό κ.α. 

 

Στην παρούσα εργασία, θα εξεταστούν τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων 

(Customer Relationship Management-CRM), τα οποία χαρακτηρίζονται ως μία επιχειρησιακή 

στρατηγική που εστιάζεται στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. Αρχικό στόχο αποτελεί η 

συνεχής ικανοποίηση και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών, προσφέροντάς τους 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και αγαθά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, ενώ ταυτόχρονα 

καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. 

 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των συστημάτων CRM είναι ότι αναγνωρίζονται ευρέως ως ένα από 

τα κυριότερα τμήματα της εταιρικής στρατηγικής και χαρακτηρίζονται ως προϋπόθεση για την 

κερδοφόρο πορεία της επιχείρησης, καθώς συντελούν στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων. 

 

0.2 Κύριος και επιμέρους προβληματισμοί της διατριβής  

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα εξεταστεί η χρήση των ΛΠΣ, σε συνδυασμό με τα 

συστήματα CRM, προκειμένου να ενισχυθεί η βελτίωση αρχικά της απόδοσης και τελικά της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω εξίσου σημαντικοί 

στόχοι, προτείνεται ο συνδυασμός κάποιων από τις μεταγενέστερες και καινοτομικές 

προσεγγίσεις, όπως της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity-based costing-ABC), των 

μη χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης της απόδοσης και κυρίως της διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων (customer relationship management-CRM). Ο βασικός στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι ο συνδυασμός των παραπάνω προσεγγίσεων, προκειμένου οι 
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επιχειρήσεις να υποβοηθηθούν στη βελτίωση της κερδοφορίας τους, ενισχύοντας την 

προσφερόμενη αξία προς την πελατειακή βάση. 

 

Παράλληλα, θα εξεταστεί ο βαθμός κατά τον οποίον οι νέες αυτές προσεγγίσεις είναι συμβατές 

με τα ήδη υπάρχοντα ΛΠΣ, καθώς και κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πράξη έχουν 

όντως συνειδητοποιήσει την ανάγκη για την αξιοποίηση της λογιστικής πληροφόρησης σε 

συνδυασμό με τα συστήματα CRM. Η εν λόγω συσχέτιση προτείνεται προκειμένου να 

αποδειχθεί η επιτακτική ανάγκη για την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, ο 

χαρακτηρισμός των πελατειακών σχέσεων ως το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και ο επαναπροσδιορισμός του βασικού αντικειμένου της 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας.  

 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η διεύρυνση του ρόλου της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, 

χρησιμοποιώντας τη λογιστική πληροφόρηση του παρελθόντος, προκειμένου να εξεταστούν οι 

δυνατότητες της επιχείρησης για το μέλλον. Η χρηματοοικονομική θέση της πλειοψηφίας των 

ελληνικών επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των γεγονότων που έχουν ήδη συμβεί στο 

παρελθόν. Με βάση τα προαναφερόμενα, θα προταθεί ότι μια επιχείρηση, έχοντας ως απώτερο 

στόχο πάντα τη βελτίωση της κερδοφορίας, αρχικό της μέλημα θα πρέπει να αποτελεί η 

αποτύπωση του προφίλ των μελλοντικών πελατών, ώστε τελικά να είναι σε θέση να απεικονίσει 

λογιστικά τα μελλοντικά της έσοδα. 

 

Ταυτόχρονα, μέσω του υπολογισμού των μελλοντικών εσόδων, προκύπτουν πληροφορίες 

σχετικές με την εικόνα μιας επιχείρησης, ή εναλλακτικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 

από επιχειρηματικής πλευράς. Και η θέση στην οποία βρίσκεται  μια εταιρεία, απεικονίζεται 

από τις δυνατότητες που έχει για τη δημιουργία μελλοντικής αξίας. Συνεπώς, μέσω λογιστικών 

μετρήσεων σχετικών με την πορεία του παρελθόντος, προκύπτουν αξιόπιστα συμπεράσματα για 

τις δυνατότητες που έχει μια επιχείρηση για το μέλλον. Έτσι, προκειμένου μια εταιρία να 

καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και σε τελική 

ανάλυση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πελατειακής της βάσης, η προτεινόμενη λύση 

είναι ο συνδυασμός των χρηματοοικονομικών μεθόδων διαχείρισης του κόστους με τα 

συστήματα CRM. 

 

Όσον αφορά τις μεθόδους διαχείρισης του κόστους που εφαρμόζει μια επιχείρηση, στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην κοστολόγηση ανά δραστηριότητα 
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(activity-based costing-ABC). Η πιο συνηθισμένη χρήση της εν λόγω μεθόδου παραδοσιακά 

περιοριζόταν στη μέτρηση και διαχείριση του κόστους που προκύπτει από την παραγωγική 

διαδικασία. Υιοθετώντας μια περισσότερο σύγχρονη προοπτική, θα εξεταστεί ο τρόπος 

σύμφωνα με τον οποίον, η πληροφόρηση που προκύπτει από την εφαρμογή της κοστολόγησης 

ανά δραστηριότητα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών και κυρίως κατά τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, τη σχεδίαση της παραγγελιοληψίας, της τιμολόγησης ή 

της διανομής, καθώς και της δημιουργίας νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό, 

κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί αναφέρεται 

τόσο σε κατασκευαστικές ή εμπορικές επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης. 

 

0.3 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά 

παρ’ όλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε ορισμένα όρια και περιορισμούς, τα οποία 

είναι τα εξής:  

 

1. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε χρονική περίοδο οκτώ μηνών. 

Ωστόσο, επειδή και τα ΛΠΣ, αλλά και τα συστήματα CRM, εξαρτώνται και επηρεάζονται 

άμεσα από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, είναι πιθανό σε μελλοντικά χρονικά διαστήματα να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές στην εσωτερική δομή τους, που να επηρεάζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω περιορισμού, δόθηκε ιδιαίτερη 

φροντίδα ώστε το ερευνητικό εργαλείο, στην προκειμένη περίπτωση το ερωτηματολόγιο, να μη 

βασίζεται τόσο σε τεχνικούς όρους, όσο σε προσωπικές εκτιμήσεις των κατά περίπτωση 

αρμοδίων.  

2. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο, 

περιλαμβάνοντας πληθώρα ελληνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ενδεχομένως μία αντίστοιχη 

μελέτη σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, να αναδείκνυε πολύ ενδιαφέρουσα αποτελέσματα, 

κυρίως λόγω της ύπαρξης σημαντικών διαφορών στην επιχειρησιακή κουλτούρα, οι οποίες 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την υιοθέτηση της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των ΛΠΣ και την συστημάτων 

CRM. 
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0.4 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Το ερευνητικό στάδιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε βάσει των προτεινόμενων 

σταδίων έρευνας κατά Sekaran (2003), βάσει του οποίου η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει 

τα εξής εννέα στάδια: 

1. Παρατήρηση, 

2. Προκαταρκτική συγκέντρωση δεδομένων, 

3. Ορισμός προβλήματος, 

4. Θεωρητικό πλαίσιο, 

5. Δημιουργία υποθέσεων, 

6. Σχεδιασμός επιστημονικής έρευνας, 

7. Συλλογή δεδομένων, 

8. Έλεγχος υποθέσεων, 

9. Δημιουργία εκθέσεων. 

 

Αντιπροσωπευτικό των όσων ελέχθησαν είναι το Διάγραμμα 0.1 που ακολουθεί.  

 
Διάγραμμα 0.1: Τα στάδια της έρευνας (προσαρμογή από Sekaran 2003)  
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Βάσει του Διαγράμματος 0.1, τα επιμέρους στάδια της ερευνητικής διαδικασίας μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο ευρείς θεματικές ενότητες: α) την ενότητα όπου αναπτύσσεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας, σε συνδυασμό με τις εξεταζόμενες υποθέσεις και β) την 

ενότητα του σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό της έρευνας με επιμέρους θέματα 

εξαιρετικής σπουδαιότητας, όπως είναι η επιλογή του πλέον κατάλληλου δείγματος, η συλλογή 

και τέλος, η ανάλυση των δεδομένων προς εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων. 

 

Συγκεκριμένα, η ενότητα του εννοιολογικού πλαισίου περιλαμβάνει τα στάδια 1 έως 5. Στα 

πλαίσια του σταδίου 1, εντοπίζεται η ευρύτερη περιοχή που καλύπτει τα ενδιαφέροντα του 

ερευνητή και χρήζει περαιτέρω εξέτασης, ενώ στη συνέχεια στο στάδιο 2 πραγματοποιείται μια 

προκαταρκτική συλλογή σχετικών δεδομένων, μέσω συνεντεύξεων και εξέτασης της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Ακολουθεί το στάδιο 3, όπου ορίζεται 

λεπτομερώς το υπό εξέταση πρόβλημα, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες διαστάσεις του και 

καθορίζονται με ακρίβεια οι ερευνητικοί στόχοι. Στο στάδιο 4 αναπτύσσεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας, το οποίο αποτελεί ένα εννοιολογικό μοντέλο που αντικατοπτρίζει τη σχέση 

ανάμεσα στους εναλλακτικούς παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί από τον ερευνητή ως 

σημαντικοί για το υπάρχον θέμα υπό διερεύνηση. Τέλος, στο στάδιο 5, εφόσον έχει προηγηθεί ο 

ορισμός του εννοιολογικού πλαισίου, αναπτύσσονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν μέσω των 

κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο ισχύει το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας. 

 

Όσον αφορά την ενότητα του σχεδιασμού, αυτή περικλείει τα στάδια 6 έως 9. Συγκεκριμένα, τα 

στάδια 6 και 7 αφορούν τον σχεδιασμό και διεξαγωγή της έρευνας, το στάδιο 8 περιλαμβάνει 

τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων που αναπτύχθηκαν στο στάδιο 5, ενώ στο στάδιο 9 

διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας, εφόσον έχει προηγηθεί επαλήθευση των 

περισσότερων από τις ερευνητικές υποθέσεις. Στην περίπτωση όπου οι πλειοψηφία των 

υποθέσεων δεν επαληθευτεί, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι αιτίες για τις οποίες συνέβη αυτό. 

Έτσι, στο Διάγραμμα 0.1 οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν ότι η διαδικασία θα πρέπει να 

επαναξεκινήσει από το σημείο όπου ο ερευνητής αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα.    
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0.5 Η δομή της διατριβής 

  

Βάσει της διαδικασίας των εννέα σταδίων κατά Sekaran (2003), η παρούσα διατριβή διαιρείται 

σε δύο βασικές Ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα περιλαμβάνονται τα κεφάλαια ένα έως πέντε 

και πραγματοποιείται «Επισκόπηση της Σχετικής Βιβλιογραφίας και του Ερευνητικού 

Θεωρητικού Πλαισίου». Αναλυτικότερα: 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής ορίζεται η έννοια της στρατηγικής και της συμβολής της για 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσδιορίζονται τα είδη των ανταγωνιστικών 

στρατηγικών και επισημαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής ανάλυσης του 

εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της σύγχρονης επιχείρησης. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την εξέταση της έννοιας της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και της 

αναγκαιότητάς της για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

 

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, όπου γίνεται ο ορισμός των ΛΠΣ και εξετάζεται η συμβολή 

τους κατά τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης 

που παρέχουν. Επίσης, εξετάζεται η συνεισφορά των ΛΠΣ για τη διαχείριση του κόστους, 

προσδιορίζεται το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης κόστους (Cost Management Information 

Systems), αναφέρονται οι σύγχρονες τεχνικές κοστολόγησης, προσδιορίζεται η χρήση της 

κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based Costing – ABC), της τεχνικής της 

διοίκησης ανά δραστηριότητα (Activity-Based Management), καθώς και η τεχνική της 

στρατηγικής διοίκησης ανά δραστηριότητα (Strategic Activity - Based Management). 

 

Στα πλαίσια του τρίτου κεφαλαίου, ορίζονται τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(customer relationship management - CRM). Συγκεκριμένα, αναλύονται τα συστατικά τους 

μέρη και οι διαστάσεις που τα χαρακτηρίζουν, επιχειρείται ο συνδυασμός τους με την 

πελατοκεντρική φιλοσοφία, παρουσιάζονται τα οφέλη τους για τη σύγχρονη επιχείρηση και 

εξετάζονται οι προδιαγραφές για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων CRM, σε 

συνδυασμό με τις αιτίες που οδηγούν σε αποτυχημένη εφαρμογή τους.   

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας, 

μέσω των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που θεωρούνται σχετιζόμενες με τον 

ερευνητικό στόχο. Αρχικά, στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού γίνεται επεξήγηση των λόγων που 

οδήγησαν τον ερευνητή στην εξέταση των συγκεκριμένων μεταβλητών. Την παρουσίαση του 
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θεωρητικού πλαισίου, ακολουθεί η παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων που ερευνώνται στο 

δεύτερο τμήμα της διατριβής, μέσω της χρήσης ποσοτικών μεθόδων. 

 

Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, μέσω των 

βημάτων από τα οποία συνίσταται η ερευνητική διαδικασία. Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται 

συνοπτική επεξήγηση των σταδίων της μεθοδολογίας (όπως αυτά ορίζονται από την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία), σε συνδυασμό με τον τρόπο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας βάσει των 

σταδίων αυτών. Ακολουθεί η ανάλυση της δομής του ερευνητικού εργαλείου, ενώ ταυτόχρονα 

εξετάζεται η διαδικασία της δειγματοληψίας και της κωδικοποίησης των ερευνητικών 

μεταβλητών. 

 

Στην δεύτερη Ενότητα της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

πραγματοποιούμενης έρευνας. Συγκεκριμένα, στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η 

μονομεταβλητή ανάλυση, μέσω της σύντομης περιγραφής των εξεταζόμενων μεταβλητών, 

χρησιμοποιώντας μέτρα της περιγραφικής στατιστικής, σε συνδυασμό με τα σχετικά 

διαγράμματα.  

 

Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται διμεταβλητή και πολυμεταβλητή ανάλυση. Παράλληλα, 

επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιο σύντομη και περιεκτική παρουσίαση των στατιστικών ελέγχων 

και μέτρων που χρησιμοποιούνται, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής τους στα δεδομένα της έρευνας. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος 

των βασικών ερευνητικών υποθέσεων που αναφέρθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο και που 

προκύπτουν στα πλαίσια του υπό έρευνα θεωρητικού υποδείγματος.  

 

Ακολουθεί το όγδοο κεφάλαιο, όπου γίνεται παρουσίαση των βασικών ευρημάτων και 

συμπερασμάτων της έρευνας και παρατίθενται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

 

Στο τέλος της παρούσας διατριβής, έγινε χρήση τριών Παραρτημάτων. Το πρώτο περιλαμβάνει 

τη σχετική βιβλιογραφία–αρθρογραφία (Π1), το δεύτερο πίνακες και διαγράμματα για τον 

έλεγχο κανονικότητας των υπό εξέταση παραγόντων (Π2), ενώ το τρίτο το ερωτηματολόγιο που 

εστάλη στις επιλεγόμενες επιχειρήσεις (Π3).  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –  

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή  
 
Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολυτάραχο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, η στρατηγική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τη μορφή τους, τον κλάδο στον οποίον 

ανήκουν και το είδος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην απαρχή της νέας χιλιετίας, κυρίως λόγω της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, 

προέκυψαν σημαντικές δυσκολίες στον κόσμο των επιχειρήσεων, αναφορικά με τον 

καθορισμό της κατάλληλης επιχειρησιακής στρατηγικής. Επιπρόσθετα, η συνεχώς 

αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, έφερε με τη σειρά της σημαντικές αλλαγές στο 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να συντελούνται 

ορατές δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις εντός και εκτός της 

επιχείρησης. 

 
1.2  Η έννοια της στρατηγικής       
 

Αναφορικά με την έννοια της στρατηγικής, σημειώνεται ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δε 

φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ακριβή ορισμό της έννοιας της στρατηγικής (De 

Kare-Silver 1997). Έτσι, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να δοθούν κάποιοι από τους περισσότερο 

αντιπροσωπευτικούς ορισμούς, που επικρατούν στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

 

Στα πρώτα της βήματα, η στρατηγική ταυτίστηκε με «τον καθορισμό των βασικών 

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και 

τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων» 

(Chandler 1962).    

 

Στη συνέχεια, η στρατηγική ορίστηκε ως «η διαμόρφωση αποστολής, στόχων, πολιτικών και 

σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται με τρόπο ώστε να καθορίζουν την έκταση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης» Andrews (1971). 

Αντίστοιχα, ο ίδιος ερευνητής όρισε ότι «στρατηγική είναι ένα σχέδιο, που περιλαμβάνει 
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στόχους, σκοπούς, καθώς και τις βασικές πολιτικές που θα βοηθήσουν στο να επιτευχθούν αυτοί 

οι σκοποί και που είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ορίζεται σε ποιόν κλάδο 

βρίσκεται ή πρόκειται να βρίσκεται η επιχείρηση, καθώς επίσης και το είδος αυτής της 

επιχείρησης» Andrews (Nov.–Dec. 1981).  

 

Επιπρόσθετα, ορίστηκε ότι «στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισμός 

μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που 

δημιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον» (Hofer & Schendel 1978).   

 

Εναλλακτικά, «η στρατηγική είναι το σχέδιο που ολοκληρώνει τους βασικούς σκοπούς μιας 

επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις σ’ ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλά-οριζόμενη 

στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή των πόρων μιας επιχείρησης σε μια μοναδική 

και βιώσιμη θέση, η οποία βασίζεται στις εσωτερικές ικανότητες και τα μειονεκτήματά της, τις 

προσδοκώμενες αλλαγές στο περιβάλλον και τις σχετικές κινήσεις έξυπνων αντιπάλων» (Quinn 

1980).   

 

Εναλλακτικά, «στρατηγική είναι μια κοινή γραμμή μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

και των προϊόντων του ή αγορών του, που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας πριν, τώρα, και στο μέλλον» (Ansoff 1985).   

 

Επιπλέον, αντιπροσωπευτικός ορισμός της στρατηγικής ορίζει ότι «το τι είναι η στρατηγική της 

επιχείρησης βρίσκεται με μία λέξη στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα...Ο κύριος σκοπός του 

σχεδιασμού είναι να καταφέρει μια επιχείρηση να κερδίσει, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, μια 

διατηρήσιμη αιχμή έναντι των ανταγωνιστών της. Συνοπτικά, στρατηγική σημαίνει μια 

προσπάθεια να αλλάξει η δύναμη μιας επιχείρησης σε σχέση με αυτήν των ανταγωνιστών της με 

τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο» (Ohmae 1987).  

 

Εναλλακτικά, η επιχειρησιακή στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, συνδυάζοντας τους πόρους και 

της ικανότητες της επιχείρησης με το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται ταυτόχρονα η συνολική επίδοση κατά τη διάρκεια του χρόνου 

(Viljoen 1994).    

 

Όσον αφορά τον όρο επίδοση (performance) αναφέρεται ότι είναι ο βαθμός κατά τον οποίον η 

επιχείρηση επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους με αποδοτικότητα και 
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αποτελεσματικότητα. Αντίστοιχα, ο όρος αποδοτικότητα (efficiency) αποκαλύπτει τη σχέση 

μεταξύ των εισροών και των εκροών σε ένα σύστημα ή μια παραγωγική διαδικασία. 

Ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για το πώς η επιχείρηση εκπληρώνει το σκοπό της, παρά για το 

αν τελικά τον εκπληρώνει. Η αποτελεσματικότητα (effectiveness), από την άλλη πλευρά, 

αντιπροσωπεύει το βαθμό κατά τον οποίον επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού και 

ενδιαφέρεται περισσότερο για το αποτέλεσμα αυτό καθ’ αυτό, παρά για τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την πραγματοποίησή του (Γεωργόπουλος 2006). Όσον αφορά τις εν λόγω 

έννοιες, η αποδοτικότητα σχετίζεται με την ολοκλήρωση των διαφόρων δραστηριοτήτων με τον 

πλέον κατάλληλο τρόπο (doing the things right), ενώ η αποτελεσματικότητα με την υλοποίηση 

των επιθυμητών δραστηριοτήτων (doing the right things) (Drucker 1974).  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός, σύμφωνα με τον οποίον, «Στρατηγική είναι η 

κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, 

η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, κυρίως μέσω της διάταξης 

των πόρων στα πλαίσια ενός εναλλασσόμενου περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών 

ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders)» (Johnson & Scholes 1999). 

 

Ωστόσο, για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας εργασίας, η έννοια της στρατηγικής θα 

ταυτιστεί με τον ορισμό του Porter (1996, 1998), καθηγητή του πανεπιστημίου του Harvard και 

επιφανή ακαδημαϊκό στον τομέα της επιχειρησιακής στρατηγικής, σύμφωνα με τον οποίον 

«Στρατηγική είναι η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της….Είναι αυτή η οποία 

μπορεί και τον ανταγωνισμό να αμβλύνει και να δώσει στους εμπνευστές της μακροπρόθεσμα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα…Σε τελική ανάλυση η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις 

διαφορετικά πράγματα απ’ ότι οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με 

διαφορετικό τρόπο».    

 

Βασιζόμενοι στον προαναφερόμενο ορισμό του Porter, αξίζει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τη 

στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της, στο σχετικό έργο αναφέρεται ότι 

η επιχείρηση προκειμένου να προσδιορίσει και να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική, θα 

πρέπει να εξετάζει σε βάθος όλους τους παράγοντες του περιβάλλοντός της, με έμφαση κυρίως 

σε αυτούς του εξωτερικού. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μέσω 

της διεξοδικής ανάλυσής του, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις 

επικρατέστερες τάσεις στην αγορά, τις πιθανές ευκαιρίες προς εκμετάλλευση, καθώς και τις 
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ενδεχόμενες απειλές. Εξίσου σημαντική όμως, είναι και η ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορέσει μέσα από τη δομή, την κουλτούρα και τους 

πόρους της, να αναζητήσει και τελικά να ανακαλύψει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, με 

απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Porter 1996, 1998).  

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί και ένας πιο πρόσφατος ορισμός, σύμφωνα με τον οποίον 

«Στρατηγική είναι ένα σχέδιο που ενοποιεί τους βασικούς στόχους, τις πολιτικές και την 

αλληλουχία των ενεργειών ενός οργανισμού σε μια συνεκτική ολότητα. Μια καλά 

διαμορφωμένη στρατηγική βοηθάει στη συγκέντρωση και κατανομή των πόρων του οργανισμού 

σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση, βασιζόμενη στα σχετικά εσωτερικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά του, στις προσδοκώμενες αλλαγές του περιβάλλοντος, καθώς και στις 

ενδεχόμενες κινήσεις των πλέον βασικών ανταγωνιστών του»  (Evans & Lindsay 2002).  

 

Εναλλακτικά, ιδιαίτερα σημαντική είναι η άποψη εξαίρετων μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, με αντιπροσωπευτικότερη αυτή των Wheelen & Hunger (2000), σύμφωνα με την 

οποία η στρατηγική περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα στάδια: 1. Διαμόρφωση, 2. Υλοποίηση, 3. 

Αξιολόγηση και 4. Έλεγχος. 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με βάση τους προαναφερόμενους εναλλακτικούς ορισμούς, η 

στρατηγική δεν αποτελεί ένα ευκόλως οριζόμενο γνωστικό πεδίο. Προκειμένου να οριοθετηθεί 

περαιτέρω η εν λόγω έννοια, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, είναι απαραίτητο να 

διευκρινιστεί ότι η έννοια της στρατηγικής θα μπορούσε να ταυτιστεί με ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο που συνδέει τα πλεονεκτήματα (δυνάμεις) της επιχειρηματικής μονάδας με τις 

προκλήσεις (ευκαιρίες) του περιβάλλοντος.  

 

1.3   Χαρακτηριστικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

 

Συγκριτικά με τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, έχει πραγματοποιηθεί πλειάδα σημαντικών 

εξελίξεων στον κόσμο των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο ουσιαστικές αλλαγές του 

νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με το εξεταζόμενο θέμα της 

παρούσας εργασίας, συνοψίζονται παρακάτω: 

• Οι πελάτες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, έχοντας τη 

δυνατότητα να ασκήσουν ισχυρές πιέσεις προς τις επιχειρήσεις, αναζητώντας εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και αγαθά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. 



 

14 

• Η δομή της αγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, ενώ λόγω 

της ασάφειας των ορίων που διαφοροποιούν τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, 

ευνοείται η είσοδος και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και σαν αποτέλεσμα, αυξάνεται ο 

αριθμός των ανταγωνιστών.  

• Ο ρυθμός ανάπτυξης των νέων αγορών συντελείται με ταχύτατους και συχνά μη 

προβλέψιμους ρυθμούς.  

• Παρατηρείται μία συνεχή σμίκρυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, ενώ την ίδια 

στιγμή, τα υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης συντελούν στη συνεχή δημιουργία και ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι χαρακτηριστικό ότι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

ακολουθεί την επιμήκυνση της φάσης ωρίμανσης του κύκλου ζωής των προϊόντων/υπηρεσιών 

(τέσσερα στάδια της εισαγωγής, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης και της παρακμής), παρά τη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών. 

• Ύπαρξη πολλών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) που επηρεάζουν και σε μεγάλο 

βαθμό καθορίζουν τη δράση των επιχειρήσεων. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του νέου επιχειρησιακού κόσμου, η στρατηγική 

καλείται να διαδραματίσει το συνεκτικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος 

στο οποίο δραστηριοποιούνται (Viljoen 1994). Όπως προαναφέρθηκε, κύριο έργο της 

στρατηγικής αποτελεί ο προσδιορισμός της παρούσας θέσης της επιχείρησης, σε σχέση με την 

αντίστοιχη θέση των ανταγωνιστών, η χάραξη της μελλοντικής πορείας, ο εντοπισμός των 

δυνατών σημείων και των αδυναμιών της επιχείρησης, καθώς και τυχόν ευκαιρίες προς 

εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με απειλές προς αποφυγή.  

 

Άλλωστε, στη σύγχρονη πραγματικότητα, που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις είναι 

ιδιαίτερα έντονος και η δυνατότητα για αντιγραφή πολύ πιο εύκολη, η επιχείρηση που 

αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων θεμελιωδών ικανοτήτων, θα πρέπει 

να συνειδητοποιήσει ότι ‘η πεμπτουσία της στρατηγικής βρίσκεται στη δημιουργία των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του αύριο, γρηγορότερα από το ρυθμό που οι ανταγωνιστές 

μιμούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του σήμερα. Επίσης, η στρατηγική αν και δεν 

εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, ωστόσο βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξή της’ (Hamel 

& Prahalad 1994). 
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1.4  Βασικά χαρακτηριστικά και επιδιωκόμενοι στόχοι στρατηγικής  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πλειάδα περιπτώσεων έχει αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητα 

των υλοποιούμενων στρατηγικών. Ωστόσο, η σωστή στρατηγική δύναται να οδηγήσει στο 

δρόμο προς την επιτυχία, εξαιτίας κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της, τα οποία είναι: 

 Θέσπιση κατευθύνσεων, ορίζοντας τον τρόπο επίτευξης της αποστολής της επιχείρησης, 

σε συνδυασμό με τους απαραίτητους μακροπρόθεσμους στόχους. 

 Υποστήριξη της λήψης των πλέον κατάλληλων αποφάσεων για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων. 

 Συντονισμός των δραστηριοτήτων των διαφορετικών τμημάτων, συμβάλλοντας στην 

αξιοποίηση της ατομικής προσπάθειας του κάθε εργαζομένου, εξασφαλίζοντας συλλογική 

δράση και τελικά, μεγιστοποιώντας το όφελος του συνόλου της επιχείρησης (Mintzberg 1987), 

 Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Καθορισμός της θέση της επιχείρησης στην ανταγωνιστική αρένα. 

 Μείωση της αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

παραγωγικότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Βάσει των προαναφερόμενων, η στρατηγική 

βοηθάει την επιχείρηση να αποκτήσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ορίζει 

την επιχείρηση, εξασφαλίζει τη συνοχή της, βασιζόμενη σε συνεπείς-συνεκτικές αποφάσεις, 

θέτει κατευθύνσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα την αβεβαιότητα (Παπαδάκης 2002). 

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής, που αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους της, 

καθιστώντας την ικανή να συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και τελικά στην επιτυχία μιας επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα: 

1. Η συστηματική και λεπτομερής εξέταση του εξωτερικού ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. 

2. Η αντικειμενική εκτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, σε 

συνδυασμό με τους πόρους και τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της. 

3. Η θέσπιση απτών, καλώς ορισμένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. 

4. Η διαμόρφωση, η σύγκριση, η αξιολόγηση και η τελική αποτίμηση των εναλλακτικών 

σχεδίων δράσης. 

5. Η επιλογή και υλοποίηση του πλέον κατάλληλου σχεδίου δράσης. 

6. Η λήψη ανατροφοδότησης από την εισαγωγή βελτιώσεων. 

7. Η λήψη διορθωτικών μέτρων, προκειμένου η επιχείρηση να οδηγηθεί στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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Εναλλακτικά, συνεχίζοντας με τους επιδιωκόμενους στόχους που καλείται να εκπληρώσει η 

εφαρμοζόμενη στρατηγική, είναι δυνατό να παρουσιαστεί μια κατηγοριοποίηση τριών κύριων 

βασικών διοικητικών στόχων (Γεωργόπουλος 2006): 

 

1. Η υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, 

έργο της στρατηγικής είναι ο εντοπισμός των εναλλακτικών τρόπων δράσης, η απλοποίηση των 

επιμέρους αποφάσεων, εξαλείφοντας την περιττή πληροφόρηση, η εισαγωγή περιοριστικών 

μέτρων, μειώνοντας την έκταση της έρευνας και τελικά ο εντοπισμός της καλύτερης εφικτής 

λύσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα αναδυόμενα προβλήματα. 

2. Εξασφάλιση επικοινωνίας, συντονισμός δράσης και παροχή κοινής κατεύθυνσης. 

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων, πολυσύνθετων και πολλαπλών τμημάτων επιχειρηματικών 

μονάδων, προκύπτουν δυσκολίες κατά την καθημερινή δράση των εργαζομένων σε ατομικό 

επίπεδο, αλλά και μεταξύ των τμημάτων συλλογικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η στρατηγική 

έρχεται να καλύψει το υπάρχον χάσμα επικοινωνίας, κυρίως μέσω της παροχής κοινής 

κατεύθυνσης και της θέσπισης συγκεκριμένων στόχων. Οι ανώτεροι αυτοί στόχοι, προκειμένου 

να επιτευχθούν, απαιτούν τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων, σε κάθε επίπεδο της 

διοικητικής ιεραρχίας, καθώς και τη διευθέτηση τυχόν συγκρούσεων. Έτσι, εφόσον υπάρχει ένα 

κοινό πλάνο δράσης που έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζομένους που θα συνεισφέρουν 

για την υλοποίησή του, μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα κλίμα αρμονικής 

συνεργασίας, βασιζόμενο στο διάλογο και την εποικοδομητική επικοινωνία. 

3. Η στρατηγική ως αυτοσκοπός της επιχείρησης. Ακριβώς επειδή μέσω της υλοποίησης 

της στρατηγικής μια επιχείρηση υποβοηθείται στην πραγματοποίηση των βραχυπρόθεσμων και 

κυρίως των μακροπρόθεσμων στόχων της, η σχεδίασή της χαρακτηρίζεται ως πρωταρχικό 

μέλημα της ανώτατης διοίκησης. Το χαρακτηριστικό της αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που 

πρέπει να δίνεται από τους υπεύθυνους, κατά την απόφαση σχετικά με το τι είδους στρατηγική 

θα ακολουθηθεί, καθώς και για το ποιοι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να τεθούν.  

 

Βάσει των προαναφερόμενων, αναδεικνύεται ο πολυσύνθετος ρόλος της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, σύμφωνα με τον οποίο η στρατηγική περικλείει την εξισορρόπηση από τη μία 

πλευρά των δυνατών σημείων και των αδυναμιών μιας επιχειρηματικής μονάδας και από την 

άλλη τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο απώτερος στόχος της επιχείρησης, ο οποίος με τη σειρά του τίθεται ανάλογα με τις αξίες, τα 

πιστεύω και τις φιλοδοξίες της ανώτατης διοίκησης. 
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1.5 Ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

 

Πριν όμως προχωρήσουμε με το θεωρητικό τμήμα της παρούσας εργασίας, κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμο να δοθεί ένας ορισμός της έννοιας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς η 

ανταγωνιστική υπεροχή αποτελεί τον πρωτεύον και κύριο στόχο μιας επιχειρηματικής μονάδας.  

 

Ο ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς όρους στη 

βιβλιογραφία της επιχειρησιακής στρατηγικής και έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές στην 

πορεία του χρόνου ( Grant 1998, Porter 1985, 1998, Barney 1991, Day & Wensley 1988). 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα των στρατηγικών που υιοθετεί μία 

επιχείρηση, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο να προσθέσει αξία στους πελάτες της. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όταν το ποσοστό κέρδους της 

είναι υψηλότερο από το ποσοστιαίο μέσο όρο του αντίστοιχου ποσοστού κέρδους των 

επιχειρήσεων του κλάδου της, ενώ καταφέρνει να διατηρήσει συνεχές ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, όταν διατηρεί το υψηλό αυτό ποσοστό κέρδους για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(Porter 1985). 

 

Ανάλογα με τις δυνατότητες που κατέχει και μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση στα πλαίσια 

του ανταγωνισμού, το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα δύναται να προκύψει, είτε μέσω της 

ηγεσίας κόστους (cost leadership), δηλαδή της δυνατότητας να προσφέρει το προϊόν ή την 

υπηρεσία της σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη των ανταγωνιστών, ή εναλλακτικά είτε μέσω της 

διαφοροποίησης (diversification), δηλαδή της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομία στο 

σχεδιασμό ή στα συστατικά μέρη του προϊόντος. Λεπτομερέστατη ανάλυση των εναλλακτικών 

τρόπων απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θα ακολουθήσει παρακάτω (Porter 1998, 

Grant 1998). 

 

Εναλλακτικά, μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

χρησιμοποιώντας τους πόρους της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 

πελατών περισσότερο άμεσα και αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές. Και όλη αυτό το 

εγχείρημα θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές. 

Σε γενικές γραμμές, αυτού του είδους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να επιτευχθεί 

κυρίως μέσω δύο τρόπων: α) της διαφοροποίησης και β) της ηγεσίας κόστους (Day & Wensley 

1988). 

 



 

18 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ‘όταν δύο επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους (δηλαδή όταν 

δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και μπορούν να προμηθεύσουν τους ίδιους αγοραστές), 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτά εκείνη που επιτυγχάνει ή έχει τη δυνατότητα να επιτύχει 

υψηλότερη αποδοτικότητα’ (Grant 1998). Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι δηλαδή ένα 

μέτρο σύγκρισης της απόδοσης μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. Πρακτικά, μπορεί να 

μετρηθεί συγκρίνοντας τις δυνατότητες των ανταγωνιστών όσον αφορά την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα το σχεδιασμό των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη διανομή. 

 

Με τον όρο επίδοση νοείται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης. Αντίστοιχα, 

με τον όρο μέτρηση της επίδοσης (performance measurement) καλείται η διαδικασία της 

ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητα της δράσης. Ουσιαστικά, 

αποτελεί τη διαδικασία εκτίμησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

προκαθορισμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας για τα εξής (Κυριαζόγλου 

& Πολίτου 2005):  

1. Την αποτελεσματικότητα με την οποία οι επιχειρησιακοί πόροι μετατρέπονται σε 

αγαθά και υπηρεσίες (εξαγόμενα-outputs). 

2. Την ποιότητα των εξαγομένων (πόσο καλά παραδίδονται στους πελάτες και σε 

ποιο βαθμό οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι). 

3. Την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, σε όρους της 

συγκεκριμένης συνεισφοράς τους στους στόχους της δράσης. 

 
1.6  Αναγκαιότητα ανταγωνιστικής στρατηγικής  

 
Mία επιχείρηση θεωρείται ότι ακολουθεί τη ‘σωστή στρατηγική’ όταν ακολουθεί τις κατάλληλες 

διαδικασίες ορθολογικού προγραμματισμού, ώστε να τοποθετείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο 

τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον, προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

επιτύχει τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα (Porter 1998). Προκειμένου να επιτύχει τους 

παραπάνω στόχους της, όπως προαναφέρθηκε, η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Επιπλέον, η επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής είναι προτιμότερο να είναι μεσοπρόθεσμη, να επανεξετάζεται και να 

επαναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας τις αλλαγές της αγοράς. 

Άλλωστε, είναι χαρακτηριστική η άποψη, σύμφωνα με την οποία «η στρατηγική μιας 
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επιχείρησης συνίσταται στο να κάνει διαφορετικά πράγματα ή να κάνει τα ίδια πράγματα με 

διαφορετικό τρόπο» (Porter 1998). 

 

Προκειμένου η επιχείρηση να αναπτύξει τη στρατηγική της, χρειάζεται να εστιάσει στις 

ανταγωνιστικές της ‘ικανότητες’ (competences) (Hall 1993). Με τον όρο ΄ικανότητες΄ νοείται το 

σύνολο των δυνατοτήτων και της αθροιστικής εμπειρίας και μάθησης, που προκύπτουν κυρίως 

μέσω των επιχειρησιακών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο συντονισμό των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων (Day 1993,1994).    

 

Συνεπώς, βάσει των προαναφερόμενων, βασικό έργο της σύγχρονης επιχείρησης είναι να 

εντοπίσει τις ΄ικανότητές΄ της και να οδηγηθεί σε ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το 

έργο αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς για το χαρακτηρισμό κάποιων ιδιοτήτων 

ως ΄ικανότητες΄, θα πρέπει να πληρείται ένας σημαντικός αριθμός κριτηρίων, όπως αυτών της 

μοναδικότητας (rare), της συνθετότητας (complex) και της προέλευσής τους από την 

καθημερινή πρακτική (tacit) (Johnson & Scholes 1999).  

 
Άλλωστε, η επιχείρηση προκειμένου να επιλέξει την ανταγωνιστική στρατηγική που σκοπεύει 

να ακολουθήσει στο μέλλον, είναι απαραίτητο να γνωρίζει εκ των προτέρων τα παρακάτω κύρια 

ζητήματα, προκειμένου να αναπτύξει τη ‘σωστή στρατηγική’, αποφεύγοντας άσκοπες ενέργειες 

και χάσιμο πολύτιμου χρόνου (Hill & Jones 2001): 

 Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται (target group). 

 Τον καλύτερο δυνατό τρόπο ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της, δηλαδή ποιες 

από τις υπάρχουσες ή και τις δυνητικές ανάγκες τους θα καλύψει, μέσω των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει. 

 Τις θεμελιώδεις ικανότητες που θα αναπτύξει η επιχείρηση προκειμένου να 

διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 

των υπολοίπων επιχειρήσεων.  

Το διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί είναι αντιπροσωπευτικό των όσων ελέχθησαν παραπάνω. 
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Διάγραμμα 1.1: Στοιχεία που καθορίζουν την επιλογή της ανταγωνιστικής στρατηγικής 

 

1.7  Είδη ανταγωνιστικών στρατηγικών 

 

Σύμφωνα με την θεώρηση του Porter (1991) σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική που 

μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση γνωστή και σαν “Competitive Strategy”, οι κυριότερες 

αιτίες μεγέθυνσης μιας εταιρείας στο σύνολό της ή μιας αυτόνομης επιχειρησιακής μονάδας 

(business unit), μπορούν να αναπαρασταθούν με βάση το πιο κάτω διάγραμμα, το οποίο είναι 

γνωστό στην οικονομική βιβλιογραφία και σαν μοντέλο των πέντε δυνάμεων (5 forces model).   

 

 

Ανταγωνισμός 
μεταξύ 

υφιστάμενων 
επιχειρήσεων 

Δυνητικοί 
ανταγωνιστές 

Τελικοί  
αγοραστές 

Προμηθευτές 

Υποκατάστατα 
προϊόντα 

 
Πηγή: Porter M. (1991), Towards a dynamic theory of strategy  
Διάγραμμα 1.2: Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων που ορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού 
(Porter 1991)  
 

Σύμφωνα με τον Porter (1980), μία επιχείρηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ένταση του 

ανταγωνισμού στον κλάδο στον οποίο ανταγωνίζεται. Ο βαθμός αυτός της έντασης του 

ανταγωνισμού καθορίζεται από τις πέντε βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις:  

 
Επιλογή ανταγωνιστικής 

στρατηγικής  

Target Group 
Ευρύ/στενό πεδίο δράσης 

κατηγοριοποίηση 
καταναλωτών 

Ανάγκες πελατών 
Διαφοροποίηση σε 

θεμελιώδη/αντιληπτά 
χαρακτηριστικά 

  

Θεμελιώδεις ικανότητες  
Ανωτερότητα στα εξής: 
ποιότητα, καινοτομία, 

αποδοτικότητα, ανταπόκριση  
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1. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Οι προμηθευτές  μπορεί να επηρεάσουν τον 

κλάδο με την τιμολογιακή τους πολιτική ή με τον καθορισμό της ποιότητας των παραγόντων και 

των υπηρεσιών.  

2. Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Οι αγοραστές μπορούν να επηρεάσουν τον 

κλάδο με τις πιέσεις που ασκούν στις υψηλές τιμές και με την διαπραγμάτευση για καλύτερη 

ποιότητα ή περισσότερες υπηρεσίες. 

3. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Οι νέες επιχειρήσεις σε ένα κλάδο 

δημιουργούν διαφορετικό συσχετισμό δυνάμεων στην αγορά και έχουν ως πρωταρχικό στόχο να 

αποκτήσουν ένα εύλογο μερίδιο αγοράς και βασικών πόρων για να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν σε αυτή. Τα εμπόδια εισόδου είναι όλα εκείνα τα στοιχεία 

και οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την είσοδο της επιχείρησης σε μία αγορά.  

4. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. Υποκατάστατο προϊόν είναι αυτό που μπορεί να 

φαίνεται διαφορετικό από ένα προϊόν, αλλά ικανοποιεί την ίδια ανάγκη με αυτό. Σύμφωνα με 

τον Porter (1980), τα υποκατάστατα περιορίζουν τα πιθανά οφέλη ενός κλάδου, με το να βάζουν 

ένα όριο στις τιμές που μπορούν να πετύχουν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα τους. 

5. Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. 

Το υπόδειγμα αυτό τροποποιήθηκε τελευταία με την προσθήκη και μιας έκτης δύναμης, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τους υπόλοιπους παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη: 

6. Διαπραγματευτική δύναμη άλλων ενδιαφερομένων, όπως οι τοπικές κοινότητες, 

οργανισμοί εμπορίου, ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων, σωματεία, μέτοχοι και συμπληρωματικές 

επιχειρήσεις.  

 

Προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αρχικά 

χρειάζεται να αποφασίσει το είδος της ανταγωνιστικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Η 

στρατηγική που τελικά θα διαμορφώσει η επιχείρηση θα πρέπει να είναι εύκαμπτη, ευέλικτη και 

κυρίως να προσαρμόζεται με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, τα είδη των ανταγωνιστικών στρατηγικών μπορούν να ταξινομηθούν στις 

παρακάτω τέσσερις κατηγορίες (Porter 1980, 1985, Grant 1998, Hill & Jones 2001, Wheelen & 

Hunger 2004): 

 

1. Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει προϊόντα ή να 

προσφέρει υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και τελικά σε τιμές αρκετά χαμηλότερες 

από εκείνες των ανταγωνιστών τους (Porter 1980). Συνήθως, τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
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εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας και την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους 

προμηθευτές.  

 

Το θετικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής ηγεσίας κόστους είναι ότι η επιχείρηση δε δέχεται 

ισχυρές πιέσεις από τους καταναλωτές για μείωση των τιμών, καθώς είναι ήδη αρκετά χαμηλές 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Επίσης, ο ηγέτης κόστους έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί 

το χαμηλό επίπεδο κόστους γι’ αυτόν και να δημιουργήσει δύσκολες ‘συνθήκες εισόδου’ σε 

όποιον ανταγωνιστή επιχειρήσει να τον μιμηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως, ο ηγέτης κόστους 

αναλαμβάνει το ρίσκο να βρεθεί αντιμέτωπος με πιθανές απότομες τεχνολογικές εξελίξεις, που 

τελικά θα τον αναγκάσουν να επενδύσει σε νέα προηγμένη τεχνολογία, αυξάνοντας με αυτόν 

τον τρόπο σημαντικά το λειτουργικό του κόστος. Εξίσου σοβαρό κίνδυνο, αποτελεί η 

περίπτωση της απαξίωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, κυρίως λόγω πολύ χαμηλής 

ποιότητας σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές, που πιθανώς να βρίσκονται σε γεωγραφικές 

περιοχές με φθηνότερο εργατικό κόστος1.  

 

2. Στρατηγική εστίασης με ηγεσία κόστους 

Στα πλαίσια της στρατηγικής εστίασης με ηγεσία κόστους ισχύουν όσα αναφέραμε παραπάνω 

για την ανταγωνιστική στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η βασική διαφορά είναι ότι κατά την 

εφαρμογή της στρατηγικής εστίασης με ηγεσία κόστους, η επιχείρηση απευθύνεται μόνο σε ένα 

ξεχωριστό μερίδιο της αγοράς. Στη συνήθη πρακτική, η επιλογή της στρατηγικής αυτής 

πραγματοποιείται όταν η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών μπορεί να κρατηθεί σε 

χαμηλό κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προσφορά στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή  

ή στους συγκεκριμένους πελάτες να είναι σε τιμή χαμηλότερη απ’ ότι οι αντίστοιχες των 

ανταγωνιστών ή, τουλάχιστον, σε εξίσου χαμηλή τιμή2. 

 

3. Στρατηγική διαφοροποίησης   

Με κύριο γνώμονα την ποιότητα και τα στοιχεία μοναδικότητας του προϊόντος, η στρατηγική 

διαφοροποίησης δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, η 

                                                 
1 Κλασικά παραδείγματα εταιριών που θεωρούνται ηγέτες κόστους στο χώρο τους είναι η γνωστή αεροπορική 
εταιρία Easy-Jet, η αλυσίδα super market Lidl και τα πολυκαταστήματα ρουχισμού Zara. 
2 Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εταιρίας που εφαρμόζει τη στρατηγική εστίασης με ηγεσία κόστους, αποτελεί η 
γνωστή αλυσίδα ειδών σπιτιού και επίπλων, ΙΚΕΑ. Η στρατηγική της εταιρίας ΙΚΕΑ είναι να κατασκευάζει 
λιγότερο ακριβά έπιπλα, αντί για λιγότερο φθηνά. Με αυτόν τον τρόπο, φροντίζει να βρίσκει συνεχώς τρόπους 
ώστε να ικανοποιεί τους πελάτες της, προσφέροντας τα προϊόντα της σε τιμές αρκετά χαμηλότερες από τους άμεσα 
ανταγωνιστές της. 
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στρατηγική αυτή παρέχει τη δυνατότητα για προσφορά των προϊόντων ή και των υπηρεσιών σε 

αρκετά  υψηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, καθώς η έμφαση δίνεται κυρίως στην 

ποιότητα. Η εν λόγω διαφοροποίηση μπορεί να μεταφραστεί σε ποιότητα κατασκευής, 

εξυπηρέτησης πελατών, παροχής υπηρεσιών, εξοικονόμησης χρημάτων (value for money) ή 

ακόμα και ποιότητα εικόνας (image). Βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω στρατηγικής είναι ότι 

οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω προκειμένου να αποκτήσουν το προϊόν 

/ υπηρεσία (Day 1990). 

 

H επιχείρηση που εφαρμόζει αυτού του είδους τη στρατηγική πρέπει να εστιάζει το ενδιαφέρον 

της στο λειτουργικό κόστος, καθώς αυτό είναι σαφώς αυξημένο λόγω της διαφοροποίησης. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται συνεχής έλεγχος σχετικά με την τιμή, αλλά και τη 

χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών από τους καταναλωτές, ώστε η πολιτική της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη της την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών. 

 

Η τιμή χαρακτηρίζεται ως ένα από τα βασικότερα τμήματα της στρατηγικής διαφοροποίησης, 

καθώς όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τιμών στην αγορά, πολλοί είναι οι 

καταναλωτές που τελικά δεν επηρεάζονται τόσο από την ποιότητα, αλλά αντίθετα στρέφονται 

προς τους ηγέτες κόστους. Αντιστοίχως, εξίσου σημαντικό κίνδυνο αποτελεί η αντιγραφή των 

προϊόντων από τους ανταγωνιστές, με τελικό αποτέλεσμα να αφαιρείται από την επιχείρηση το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα3.  

 

4. Στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση 

Προσανατολισμένη στο να εξυπηρετήσει ορισμένη κατηγορία καταναλωτών ή ένα ιδιαίτερο 

τμήμα της γεωγραφικής αγοράς, η στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση στοχεύει στην 

ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Ένα τέτοιο κομμάτι της αγοράς μπορεί να είναι, για 

παράδειγμα, οι φοιτητές ή οι οικογένειες με παιδιά. Μέσω της στρατηγικές αυτής, η επιχείρηση 

επικεντρώνεται και χτίζει μια μοναδική εικόνα για το προϊόν ή την υπηρεσία της, η οποία 

αναφέρεται σε συγκεκριμένους πελάτες, αδιαφορώντας για άλλους δυνητικούς καταναλωτές.  

                                                 
3 Κλασικά παραδείγματα εταιριών που χαρακτηρίζονται για τη στρατηγική διαφοροποίησης που εφαρμόζουν, είναι 
στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας η Lexus (συνώνυμο της αξιοπιστίας), η BMW (παρέχει καινοτόμο 
σχεδιασμό) και η Mercedes-Benz (παρέχει μοναδικό brand image).     
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική εστίασης χρησιμοποιεί στοιχεία είτε 

από την ανταγωνιστική στρατηγική ηγεσίας κόστους, είτε από τη στρατηγική διαφοροποίησης4. 

 

1.8  Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος  

 
Αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης εποχής ότι το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ενώ ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα για το μέλλον. Το γεγονός αυτό 

καθιστά επιτακτική τη συνεχή αλλαγή του επιχειρηματικού τρόπου δράσης, ενώ την ίδια 

στιγμή, δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία αναφορικά με τον καθορισμό της κατάλληλης 

επιχειρησιακής στρατηγικής. 

  

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να ειπωθεί ότι ενώ η λεπτομερής εξέταση των παραγόντων του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος ξεφεύγει των ορίων της παρούσας εργασίας, ωστόσο 

κρίνεται χρήσιμη η αναφορά τους, καθώς επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση κατά τη 

διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής και τον εντοπισμό του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται. Έτσι, στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν συνοπτικά οι σημαντικότεροι 

παράγοντες του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που αρχικά 

επηρεάζουν και τελικά συντελούν στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

 

1.8.1 Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

Προκειμένου να εντοπιστούν αναδυόμενες ευκαιρίες ή πιθανές απειλές, οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν στην εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο διαχωρίζεται περαιτέρω 

στο ευρύτερο-μάκρο περιβάλλον και στο μίκρο περιβάλλον (Λιούκας 1995, Kotler 2000, 

Johnson & Scholes 2002, Coulter 2002, Παπαδάκης 2002, Wheelen & Hunger 2004, Δημελή 

2004, Γεωργόπουλος 2006).  

 

                                                 
4 Χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής εστίασης με διαφοροποίηση είναι η ευρωπαϊκή αλυσίδα παροχής 
οικογενειακής ψυχαγωγίας Kinderland ή, στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα γνωστά αυτοκίνητα Rolls 
Royce, τα οποία απευθύνονται σε οικονομικά εύρωστους καταναλωτές.  
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1.8.1.1 Το ευρύτερο-μάκρο περιβάλλον της επιχείρησης 

 

Το ευρύτερο-μάκρο περιβάλλον είναι πολυσύνθετο και περιλαμβάνει την ανάλυση ποικίλων 

συνιστωσών, όπως αυτή της πολιτικής-νομικής, της οικονομικής, της κοινωνικοπολιτιστικής, 

της δημογραφικής, της τεχνολογικής και τέλος της παγκόσμιας πραγματικότητας. Μέσω της 

ανάλυσης των προαναφερόμενων παραγόντων, η επιχείρηση καλείται να διαπιστώσει τις 

επικρατέστερες τάσεις στα πλαίσια του ανταγωνισμού και δυνητικά να τις εκμεταλλευτεί με τον 

καλύτερο και περισσότερο αποδοτικό τρόπο.  

 

Το ευρύτερο-μάκρο περιβάλλον διαχωρίζεται περαιτέρω σε έξι κατηγορίες: α) το πολιτικό-

νομικό περιβάλλον, β) το οικονομικό περιβάλλον, γ) το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, δ) το 

τεχνολογικό περιβάλλον, ε) το δημογραφικό περιβάλλον και στ) το παγκόσμιο περιβάλλον ( 

Γεωργόπουλος 2006, Μπαμπανάσης 2004, Παπαδάκης 2002, Kotler 2000, Porter 1985). Στον 

πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες του ευρύτερου-μάκρο 

περιβάλλοντος, καθώς διεξοδικότερη ανάλυση των εν λόγω παραγόντων ξεφεύγει των ορίων της 

παρούσας επιστημονικής εργασίας: 

Πολιτικό-Νομικό Περιβάλλον  
Πολιτικό καθεστώς, μορφή κυβέρνησης, κυβερνητικοί φορείς, πολιτική & νομική σταθερότητα, 
φορολογία, νομοθεσία, κανονισμοί εξωτερικού εμπορίου, ειδικά κίνητρα, νόμοι για την προστασία του 
περιβάλλοντος 
Οικονομικό Περιβάλλον  
Ακαθάριστο εθνικό και εγχώριο προϊόν, ρυθμός πληθωρισμού, επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων, 
κατανάλωση, αποταμίευση, επίπεδα μισθών, επίπεδα ανεργίας, διαθέσιμο εισόδημα 
Κοινωνικόπολιτιστικό Περιβάλλον  
Θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, αλλαγές τρόπου ζωής, συνήθειες πολιτών, επίπεδο 
εκπαίδευσης, κοινωνικά πρότυπα, καταναλωτικές συνήθειες, ήθη και έθιμα, καριέρα, μόδα, επίπεδο 
μόρφωσης καταναλωτών, διανομή εισοδήματος 
Τεχνολογικό Περιβάλλον  
Έρευνα & ανάπτυξη, επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης, νέες τεχνολογίες, ρυθμοί ανανέωσης και 
διαφοροποίησης προϊόντων, προστασία ευρεσιτεχνιών, αυτοματισμός 
Δημογραφικό Περιβάλλον  
Μέγεθος-δομή-ηλικία πληθυσμού, γεωγραφική κατανομή πληθυσμού, ρυθμός γεννήσεων, εκτιμώμενη 
μέση διάρκεια ζωής, αστικοποίηση – μετακινήσεις πληθυσμού, διανομή εισοδήματος 
Παγκόσμιο Περιβάλλον  
Χαρακτηριστικά διεθνούς αγοράς, διεθνής πολιτική σκηνή, διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 

Πίνακας 1.1: Παράγοντες που επηρεάζουν και τελικά διαμορφώνουν το ευρύτερο-μάκρο 
περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης (Παπαδάκης 2002). 
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1.8.1.2 Το μίκρο περιβάλλον της επιχείρησης  

 

Το μίκρο περιβάλλον εξετάζει τη φύση και την ένταση του ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός 

κλάδου, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό των εναλλακτικών στρατηγικών που δύνανται να 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο 

εμπεριστατωμένη και λεπτομερή ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter (1980, 1985). Το εν 

λόγω υπόδειγμα αποτελεί ένα σημαντικό μοντέλο για την ανάλυση του μικρό – επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος μιας σύγχρονης επιχείρησης, το οποίο με τη σειρά του προσδιορίζεται από τις 

ακόλουθες πέντε δυνάμεις (Βλέπε Διάγραμμα 1.2: Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων που ορίζουν 

την ένταση του ανταγωνισμού-Porter 1991):  

α) Τον κίνδυνο εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο  

β) Τη διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών  

γ) Τη διαπραγματευτική δύναμη καταναλωτών  

δ) Τον κίνδυνο από υποκατάστατα προϊόντα και 

ε) Το βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ υπαρχουσών επιχειρήσεων.  

 

1.8.2 Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχειρηματικής μονάδας 

σχετίζονται με τα δυνατά σημεία της επιχείρησης, τις δυνατότητες για βελτίωση, το επίπεδο 

οργάνωσης που διαθέτει, τη συνολική εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα πλαίσια επιβίωσης σε 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και τη γνώση σχετικά με τα προϊόντα, τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ανταγωνιστών (Wheelen & Hunger 2004, Johnson & 

Scholes 2002, Porter 1980, 1985). 

 

Αναφορικά με την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε συνδυασμό με τους 

παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που αναλύθηκαν προηγουμένως, το εσωτερικό 

περιβάλλον είναι εκείνο που θα οδηγήσει μια επιχείρηση στην επιτυχία, κυρίως μέσω της 

διαμόρφωσης της κατάλληλης στρατηγικής. Και αυτό γιατί τα στοιχεία που συνθέτουν και 

τελικά διαμορφώνουν το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι εκείνα που ουσιαστικά 

τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες του κλάδου, θεωρώντας ως δεδομένο το εξωτερικό 

περιβάλλον. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση καλείται να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην 

αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ενώ την ίδια στιγμή καλείται να 
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συνυπολογίζει τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος (Wheelen & Hunger 2004, 

Porter 1980, 1985). 

 

Επιπρόσθετα, η ενδελεχής εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος, δίνει στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα να εντοπίσει τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 

τη βοηθάει να προσαρμοστεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και τελικά 

να καταφέρει να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Άλλωστε, εκείνοι οι πόροι 

και ικανότητες που είναι δύσκολο να αποκτηθούν ή να αναπαραχθούν από τους ανταγωνιστές, 

ενδέχεται να οδηγήσουν την επιχείρηση σε στρατηγικό πλεονέκτημα και τελικά σε επικράτηση 

έναντι του ανταγωνισμού (Stalk, Evans & Shulman 1992, Barney 1991). 

 

1.8.2.1 Η ανάλυση των δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών  

 

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της υλοποιούμενης στρατηγικής, είναι ότι προϋποθέτει το 

συνδυασμό των επιχειρησιακών πόρων και ικανοτήτων, προκειμένου να εντοπιστούν νέες 

ευκαιρίες και να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Hamel & Prahalad 1994). Άλλωστε, 

πολλοί επιφανείς ερευνητές έχουν συμφωνήσει ότι το μυστικό της επιτυχίας για μία επιχείρηση 

είναι να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία όταν αυτή 

εμφανιστεί. 

 

Στο σημείο αυτό, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η χρήση της Swot analysis (strengths- 

weaknesses-opportunities-threats). Η εν λόγω τεχνική αντιπροσωπεύει την ανάλυση των 

δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τις απειλές 

που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον, αποτελώντας μια απόπειρα συνδυασμού παραγόντων 

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στην πράξη, επιχειρεί ουσιαστικά να 

συνδυάσει τα δεδομένα του παρελθόντος, τις διαπιστώσεις του παρόντος και τις προβλέψεις για 

το μέλλον, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση της κατάλληλης 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Απώτερος στόχος είναι η επιχείρηση να καταφέρει να διατηρήσει 

τα δυνατά της σημεία, να βρει τρόπους για να υπερνικήσει τις αδυναμίες τις, να ανακαλύψει 

ενδεχόμενες ευκαιρίες και να αποτρέψει τυχόν απειλητικές ενέργειες (Wheelen & Hunger 2004, 

Johnson & Scholes 2002, Παπαδάκης 2002, Thompson & Strickland 2001). 

Τα προαναφερόμενα απεικονίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1.2 
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Επιχειρησιακή Στρατηγική 

 
Εσωτερικό Περιβάλλον 

 

 
Εξωτερικό Περιβάλλον 

 
• Διατηρεί τις δυνάμεις • Ανακαλύπτει τις ευκαιρίες 
• Ξεπερνά τις αδυναμίες • Αποτρέπει τις απειλές 

Πίνακας 1.2: Η επιχειρησιακή στρατηγική-Περιβάλλον 
 
Αναφορικά με το περιεχόμενο της Swot analysis, αξίζει να αναφερθεί συνοπτικά το τι 

περιλαμβάνουν τα τέσσερα συνθετικά της μέρη, δηλαδή οι δυνάμεις (strengths), οι αδυναμίες 

(weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats). Αντιπροσωπευτικός είναι ο 

πίνακας 1.3 που ακολουθεί: 

Δυνάμεις (Srengths) 
Ηγετική θέση-όνομα στην αγορά, ευέλικτη στρατηγική, ανώτερη ποιότητα, 
πλεονεκτήματα κόστους, δυνατή χρηματοοικονομική θέση, αποτελεσματική 
διαφήμιση, καινοτομική τεχνολογία, παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, σχέσεις με 
επιχειρήσεις-συμμάχους κ.α. 
Αδυναμίες (Weaknesses) 
Έλλειψη στρατηγικών στόχων, χαμηλή κερδοφορία, μεγάλη δανειακή επιβάρυνση, 
έλλειψη έρευνας και ανάπτυξης, υψηλά κόστη, λειτουργικά προβλήματα, έλλειψη 
σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων κ.α. 
Ευκαιρίες (Opportunities) 
Απόκτηση μεριδίου αγοράς ανταγωνιστών, καθετοποίηση δραστηριοτήτων, 
διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές, απόκτηση νέων τμημάτων της αγοράς, 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στρατηγικές συμμαχίες κ.α. 
Απειλές (Threats)  
Είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά, ισχυροποίηση πελατών/ προμηθευτών, 
αλλαγές στις προτιμήσεις/ επιλογές πελατών, ύπαρξη υποκατάστατων, δυσμενείς 
εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, δημογραφικές αλλαγές κ.α.  

Πηγή: Thompson A. & Strickland A. (2001), “Strategic Management: Concepts and cases”, 13th 
edition, Irwin – McGraw Hill. 
Πίνακας 1.3: Περιγραφή δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών 

 

1.8.2.2 Η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων 

 

Η εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος βασίζεται στη θεωρία των πόρων-ικανοτήτων της 

επιχείρησης (The Resource-Based Theory of Competitive Advantage) (Johnson & Scholes 

1999). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι πόροι που διαθέτει μία επιχείρηση 

κατηγοριοποιούνται περαιτέρω α) στους υλικούς, β) στους άυλους, γ) στους ανθρώπινους και δ) 

στα συστήματα. Στην περίπτωση που οι εν λόγω πόροι συνδυαστούν και μετατραπούν σε 

ικανότητες, τότε μπορεί αρχικά να προσφέρουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
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και τελικά να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η επιχείρηση θα στηρίξει τη στρατηγική 

της. 

 

Εναλλακτικά, η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων πρεσβεύει ότι το εξωτερικό περιβάλλον 

είναι σημαντικό, αλλά όχι αρκετό για να δώσει στη σύγχρονη επιχείρηση ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Έτσι, το εσωτερικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα οι πόροι και οι ικανότητες 

μιας επιχείρησης, καθώς και ο τρόπος εκμετάλλευσης τους, είναι εκείνοι οι παράγοντες που την 

διαφοροποιούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (Wheelen & Hunger 2004, Thompson & 

Strickland 2001). 

 

Άλλωστε, τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία που συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον είναι οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες μιας επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και άυλα 

περιουσιακά της στοιχεία, η διεύθυνση σε συνδυασμό με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, η 

διαμόρφωση της υλοποιούμενης στρατηγικής, τα τμήματα της επιχείρησης και ο τρόπος 

λειτουργίας τους, η αντιμετώπιση καθημερινών και εκτάκτων ζητημάτων κ.α. (Barney 1991). 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των προαναφερόμενων στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος, είναι 

ότι καθιστούν ικανή την επιχείρηση να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, ως προς 

τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει και ως προς τον τρόπο κατά τον οποίον τους 

εκμεταλλεύεται. Πιο συγκεκριμένα, οι πόροι και οι ικανότητες που είναι σχετικά δύσκολο να 

αναπαραχθούν ή να αποκτηθούν από τους ανταγωνιστές, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να 

οδηγήσουν σε στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με ταυτόχρονη επικράτηση έναντι του 

ανταγωνισμού (Wheelen & Hunger 2004, Thompson & Strickland 2001). 

 

Ομαδοποιώντας τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την επιχείρηση σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της, υποστηρίζοντάς την κατά την να ανάπτυξη των ανταγωνιστικών της 

πλεονεκτημάτων. Τα εν λόγω στοιχεία εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες (Johnson & Scholes 

1999):  

α) Τους πόρους, που περιλαμβάνουν τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις ικανότητες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.  

β) Τη δομή, που σχετίζεται με το οργανόγραμμα και την ιεραρχία που ακολουθείται. 

γ) Την κουλτούρα, όπου περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με τις αξίες, τα πιστεύω και τις 

προσδοκίες.  
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1.8.2.3 Η θεώρηση της επιχείρησης ως αλυσίδα δημιουργίας αξίας 

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η θεώρηση της επιχείρησης ως αλυσίδα δημιουργίας 

αξίας. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, η αναζήτηση τόσο των πόρων, όσο και των οριακών 

και θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης, προτείνεται να εκτελείται ανά δραστηριότητα. 

Κατ’ αυτόν τρόπο, προκύπτει μία αναλυτική καταγραφή των δυνάμεων και των αδυναμιών του 

κάθε τμήματος, ανά δραστηριότητα πλέον και όχι συνολικά, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται ο 

εντοπισμός των πηγών διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με την πορεία του κόστους και του 

περιθωρίου κέρδους ανά δραστηριότητα.   

 

Η βασική ομοιότητα ανάμεσα στη θεωρία των πόρων-ικανοτήτων και στη θεωρία δημιουργίας 

αξίας είναι ότι αναζητούν μέσα από τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης, τις ικανότητες 

εκείνες που θα την οδηγήσουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αντίστοιχα, η 

κύρια διαφορά τους είναι ότι η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων εστιάζει στις ικανότητες 

της επιχείρησης ως σύνολο, ενώ η θεώρηση της αλυσίδα δημιουργίας αξίας εστιάζει στις 

ικανότητες της επιχείρησης, ανά δραστηριότητα και όχι στο σύνολο (Wheelen & Hunger 2004, 

Thompson & Strickland 2001). 

 
1.9 Η αναγκαιότητα εστίασης στον πελάτη και υιοθέτησης της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκλιση των αγορών και οι συγχωνεύσεις ομίλων 

εταιριών που κυριαρχούν στο παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα, 

εντείνουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη πελατοκεντρικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης, 

συμπαρασύροντας όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες. 

1.9.1 Ορισμός πελατοκεντρικής προσέγγισης 

 

Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, ο όρος του προσανατολισμού προς την αγορά (market 

orientation) ερμηνεύεται ως η εταιρική κουλτούρα που περιλαμβάνει όχι μόνο τον 

προσανατολισμό προς τον πελάτη (customer orientation), αλλά και την εστίαση προς τις 

στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστών (Kohli & Jaworski 1990, Narver & Slater 1990). Ο 

κλασικός ορισμός της πελατοκεντρικής προσέγγισης είναι αυτός που την ταυτίζει με τη χρήση 

δεδομένων της πελατειακής βάσης για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την αγορά (Kohli & 

Jaworski 1990).  



 

31 

1.9.2 Πλεονεκτήματα πελατοκεντρικής προσέγγισης  

Στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις, ο προσανατολισμός στον πελάτη (customer orientation) 

χαρακτηρίζεται ως μονόδρομος, καθώς το μείγμα των προϊόντων και υπηρεσιών που δύναται να 

προσφέρει η επιχείρηση είναι ελάχιστα διαφοροποιημένα, ενώ ταυτόχρονα και ο σύγχρονος 

πελάτης είναι απαιτητικός, ενημερωμένος και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. 

Η πελατοκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της 

επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, και η διαδικασία των πωλήσεων χρειάζεται να είναι 

πελατοκεντρική, έχοντας ως σκοπό, όχι απλά την πραγματοποίηση της πώλησης, αλλά την 

καλλιέργεια της σχέσης πελάτης-επιχείρηση και τη δημιουργία πιστών και αφοσιωμένων 

πελατών (Αυλωνίτης 2009). Στο σημείο αυτό, η πελατοκεντρική προσέγγιση:  

α) συμβάλλει στη διατήρηση και την προσέλκυση πελατών (Cram 1994). Άλλωστε, το κόστος 

απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από το κόστος διατήρησης 

ενός πελάτη που έχει ήδη αποκτηθεί, μέσω της χρήσης στρατηγικών μάρκετινγκ διατήρησης 

πελατών (relationship marketing) (Rosenberg & Czepiel 1984). Επιπρόσθετα, είναι 

χαρακτηριστικό ότι, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους σε 

ποσοστό σχεδόν 100%, απλά και μόνο διατηρώντας μόνο το 5% των ήδη υπαρχόντων πελατών 

(Huber, Herrmann & Morgan 2001, Reichheld & Sasser 1990), 

β) επιτρέπει τη σωστή αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους 

πελάτες και τυχόν αλλαγών στις απαιτήσεις των πελατών (Payne 1994, Rust et al 1994, Webster 

1994) και  

γ) βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, ενισχύοντας την κερδοφορία της (Shani 

& Chalasani 1992). 

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, ο πελάτης αποκομίζει οφέλη ψυχολογικής φύσεως από τη 

στενή σχέση του με την επιχείρηση (Gwinner, Gremler & Bitner 1998, Buttle 1996, Sheth & 

Parvatiyar 1995, Berry 1995, Czepiel 1990). Συμπληρωματικά, ο πελάτης αποκομίζει 

πρωταρχικά οφέλη οικονομικής φύσεως από τη σχέση του με την επιχείρηση, με απώτερο στόχο 

την απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων εκπτώσεων (Peterson 1995). Τέλος, μέσω της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης, ο πελάτης μπορεί να ωφεληθεί από την τυποποίηση των 
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προϊόντων, καθώς οι προμηθευτές προγραμματίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν προκειμένου 

να εξυπηρετήσουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των καταναλωτών (Gwinner et al 1998, 

Berry 1995).   

 

1.9.3 Πελατοκεντρική προσέγγιση, αλυσίδα αξίας και πελάτης  

 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη 

μεταφορά αξίας προς τον πελάτη, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους από το προϊόν προς τον 

πελάτη. Άλλωστε, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ μιας επιχείρησης της οποίας η 

κουλτούρα και η οργάνωση είναι επικεντρωμένες στους πελάτες (προσανατολισμός στον 

πελάτη-customer oriented), έναντι αυτής της οποίας η οργανωσιακή δομή έχει βασιστεί στην 

αγορά (προσανατολισμός στην αγορά-market oriented) ή στο προϊόν (προσανατολισμός στο 

προϊόν-product oriented) (Homburg, Workman & Jensen 2000).  

 

Προκειμένου, λοιπόν, τα διευθυντικά στελέχη να διαχειρίζονται επιτυχώς τις πελατειακές τους 

σχέσεις, θα πρέπει να προσανατολίζουν το ενδιαφέρον τους προς στους πελάτες, δίνοντας 

έμφαση στην ανάλυση της αξίας της διάρκειας ζωής των πελατών, καθώς επίσης και στη 

δυναμική φύση της σταθερής σχέσης πελατών-επιχείρησης (Huber, Herrmann & Morgan 2001, 

Kotler 1994).  

 

H έννοια της αλυσίδας αξίας περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων δραστηριοτήτων για το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την προώθηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 

προς τους πελάτες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή κάθε διαδικασίας να 

πραγματοποιείται και να προγραμματίζεται με βάση τη σπουδαιότητά της για τον πελάτη. Έτσι, 

το σύστημα διοίκησης του κόστους (cost management system) έχει ως κύριο αντικείμενό του τη 

συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με σημαντικές δραστηριότητες για τον πελάτη, όπως για 

παράδειγμα η ποιότητα των προϊόντων, καθώς επίσης και η παράδοση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών, καθώς οι πελάτες στις μέρες μας θεωρούν ως αυτονόητο ότι η μεταφορά/ διανομή 

αποτελεί μέρος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να ανταγωνιστούν όχι μόνο σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας 

και την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την ταχύτητα της διανομής και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του πελάτη 

(Hansen & Mowen 2006, Wheelen & Hunger 2004, Thompson & Strickland 2001). 

 



 

33 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι εκτός από τους εξωτερικούς πελάτες, εξίσου 

σημαντικοί για την επιχείρηση θεωρούνται και οι εσωτερικοί της πελάτες, με αποτέλεσμα τα 

επιτελικά τμήματα ενός οργανισμού να πρέπει να εξυπηρετούν τα τμήματα της μέσης 

διοικητικής βαθμίδας. Για παράδειγμα, το λογιστήριο συντάσσει αναφορές σχετικές με το 

κόστος, προκειμένου να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των διευθυντών της παραγωγής, 

προμηθεύοντάς τους με ουσιώδης πληροφορίες σε εύλογο χρονικό διάστημα και απορρίπτοντας 

αναφορές που δεν είναι σημαντικές για τους διευθυντές παραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

λογιστήριο υιοθετεί πελατοκεντρική προσέγγιση, με πελάτες τους διευθυντές παραγωγής 

(Hansen & Mowen 2006, Huber, Herrmann & Morgan 2001). 

 

Συνοψίζοντας, η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του 

συστήματος διοίκησης του κόστους (cost management system). Γι ‘αυτό το λόγο η έννοια της 

αλυσίδας αξίας συνδυάζεται συχνά τόσο με τους εσωτερικούς, όσο και με τους εξωτερικούς 

πελάτες (Hansen & Mowen 2006). 

1.9.4 Διαστάσεις βελτίωσης κερδοφορίας  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το δύσκολο κομμάτι κατά τη διαδικασία εφαρμογής των 

συστημάτων CRM, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την εφαρμογή τους, είναι 

κυρίως ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι τόσο η τεχνολογία (Krauss 2002, Ryals & Knoks 

2001).  

Η έννοια της βελτίωσης της κερδοφορίας, μέσω υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

μπορεί να πάρει πολλές εναλλακτικές διαστάσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες 

αναγράφονται παρακάτω (Αυλωνίτης 2009): 

α) Οι επιχειρήσεις, γνωρίζοντας, ανά πάσα στιγμή, τις ανάγκες των πελατών, δύνανται να 

προσφέρουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε αυξημένες τιμές (price premium), διατηρώντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα σε υψηλά επίπεδα. 

 

β) Οι ικανοποιημένοι πελάτες συνήθως συστήνουν νέους πελάτες, οι οποίοι είναι πολύ πιθανόν 

να προβούν σε μελλοντικές αγορές. Άλλωστε, η προσέλκυση νέων πελατών από τους ήδη 

υπάρχοντες ενδείκνυται ως πιο οικονομική λύση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, η 

ικανοποίηση της πελατειακής βάσης, θεωρείται η βασική αιτία διατήρησης της σχέσης των 

πελατών αυτών με την επιχείρηση (Day 2000, Parasuraman 2000).  
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γ) Μέσω της εστίασης της επιχείρησης στα προϊόντα/ υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τον πελάτη, 

παρατηρείται μείωση του κόστους, καθώς καταργούνται τυχόν μη αναγκαίες και μη 

αποτελεσματικές λειτουργίες (Huber, Herrmann & Morgan 2001). 

δ) Η διατήρηση των πελατών αποδεικνύεται πολύ σημαντική στην περίπτωση που οι 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να μειώσουν το μέγεθός τους ή να αλλάξουν τις 

διαδικασίες τους, βελτιώνοντας την κερδοφορία τους (Ang & Buttle 2006, Buchanan & Gillies 

1990, Rosenberg & Czepiel 1984). 

ε) Οι πωλήσεις αυξάνονται από τους καλύτερους πελάτες που αναγνωρίζουν την επιχείρηση ως 

τον προτιμότερο προμηθευτή τους. Καθώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα 

τους πελάτες τους, αυξάνεται επίσης η δυνατότητα πώλησης ενός επιπλέον νέου προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας σε έναν υπάρχοντα πελάτη (cross-selling νέων προϊόντων) (Ryals & Knox 

2001). 

στ) Μια άλλη διάσταση της πελατοκεντρικής προσέγγισης αποτελεί η εμπιστοσύνη του πελάτη 

για την επιχείρηση, η οποία καλλιεργείται με διάφορους τρόπους: φροντίζοντας κάθε φορά τις 

ανάγκες του πελάτη, δίνοντας γρήγορες λύσεις στα προβλήματά του, προσθέτοντας αξία και 

ειλικρινές ενδιαφέρον σε κάθε συναλλαγή μαζί του και διασφαλίζοντας αξιοπιστία σε 

οποιαδήποτε συναλλαγή. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύσσονται τρόποι ώστε να διευκολύνονται 

οι συναλλαγές του πελάτη με την επιχείρηση, ενώ οι σχετικές εγγυήσεις από την πλευρά της 

επιχείρησης θα πρέπει να τηρούνται πάντα. Συνοψίζοντας, η καλή φήμη της εταιρίας σε 

συνδυασμό με τον επαγγελματισμό, τη σταθερότητα στις αξίες και τη φροντίδα για τη συνεχή 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη οδηγούν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης (Uncles 

2000, Sinkula & Baker 1999, Slater & Narver 1995). 

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι οι πιστοί και 

κερδοφόροι πελάτες δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι από την επιχείρηση, ενώ αντίστοιχα 

το κέρδος που προκύπτει από την αναγνώριση και τη στόχευση προς τους κερδοφόρους πελάτες 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό (Nielsen et al 2000, Storbacka 1997).  

Επίσης, η αυξημένη κερδοφορία των επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί έναν παράγοντα 

κλειδί για τον προσανατολισμό της επιχείρησης προς την αγορά, ωστόσο για την επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων, χρειάζεται να συνδυαστεί με την επίτευξη καινοτομιών, με 

απώτερο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης (Han et al 1998, Slater & Narver 1995).  
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1.9.5 Προϋποθέσεις υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

Η υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και η δημιουργία αξίας για τον πελάτη 

προϋποθέτουν ένα σύνολο επιχειρησιακών ικανοτήτων που καθιστούν την επιχείρηση 

προσανατολισμένη στην αγορά, δίνοντάς της ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών (Jaworski & Kohli 1993). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ΄όλη την έρευνα που 

έχει διεξαχθεί αναφορικά με τα κοινά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είναι 

προσανατολισμένες στην αγορά (Deshpande, Farley & Webster 1993), έχουν διερευνηθεί σε 

μικρό βαθμό οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν την επιχείρηση στο να διαμορφώσει τη 

στρατηγική της προσανατολισμένη στην αγορά (Vorhies & Harker 2000).   

Ωστόσο, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα ποικίλων ερευνών, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι 

προϋποθέσεις υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας είναι οι εξής: 

1. Κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών (Payne 1994, Rust et al 1994, Webster 

1994). 

2. Ταχεία επίλυση των προβλημάτων των πελατών, αντιμετωπίζοντάς τα ως μια θετική 

πρόσκληση που μπορεί να φέρει ευκαιρίες (Hansen & Mowen 2006). 

3. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, εκτός από την παροχή τελικών προϊόντων, 

προσαρμόζοντας τη διεξαγωγή των επιχειρησιακών λειτουργιών, ώστε η επιχειρησιακή 

στρατηγική και οι αντικειμενικοί στόχοι των τεχνολογιών CRM να μην είναι αποκλειστικά 

προσανατολισμένοι στη μείωση του κόστους, αλλά στην καλύτερη διαχείριση της σχέσης με 

τους πελάτες, ώστε να επιτυγχάνεται ροή πληροφοριών σχετικών με την τιμολόγηση, τα 

αποθέματα (inventory) και τον σχεδιασμό από και προς τον πελάτη. (Hoffman & Kashmeri 

2000, Uncles 2000)  

4. Το προσωπικό που βρίσκεται στα σημεία επαφής με την πελατειακή βάση θα πρέπει να δρα 

ως συνήγορος του πελάτη, καλλιεργώντας μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Προϋπόθεση για 

να πετύχει αυτό, είναι να γνωρίζει πως λειτουργεί η επιχείρηση στο εσωτερικό της και να έχει 

καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του (Αυλωνίτης 2009, Sin, Tse & Yim 2005, Uncles 2000). 

5. Συμμετοχή όλου του οργανισμού σε μια κατεύθυνση προσανατολισμένη προς την 

χειραγώγηση και την παγιοποίηση των σημαντικών πελατών (Sin, Tse & Yim 2005). 
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1.9.6 Προβλήματα κατά την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας  

 

Η επιλογή της κατάλληλης πελατοκεντρικής στρατηγικής είναι το πρώτο βήμα κατά τη 

διαδικασία υλοποίησής της. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό βήμα αποτελεί η αποτελεσματική 

εφαρμογή της στην πράξη. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι να βρεθεί η κατάλληλη 

ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων στόχων και εναλλακτικών σχετικών ζητημάτων (Colgate & 

Danahar 2000). Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που έχει γίνει αναφορικά με την 

πελατοκεντρική στρατηγική, έχει εστιάσει περισσότερο στην οριοθέτηση της εν λόγω έννοιας, 

παρά στη διαδικασία εφαρμογής της (Varadarajan & Jayachandran 1999). Ομοίως, έχει 

υποστηριχτεί ότι υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφίας σχετικής με την πελατοκεντρική φιλοσοφία και 

κυρίως με τη διαδικασία υλοποίησης της (Sashittal & Tankersley 1997). Τέλος, αναφορικά με 

τις περιπτώσεις υλοποίησης της πελατοκεντρικής στρατηγικής, τα αποτελέσματα που 

παρατηρήθηκαν δεν ήρθαν σε συμφωνία με τον αρχικό ενθουσιασμό που συνόδευε το εν λόγω 

εγχείρημα (Fournier, Dobscha & Mick 1998). Αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό είναι ότι ένας 

βασικός παράγοντας της αποτυχημένης εφαρμογής της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας είναι η 

αντιμετώπισή της ως ένα καθαρά τεχνολογικό προϊόν (Kale 2004).  

Παρ' όλες όμως τις περιπτώσεις όπου η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας παρουσίασε 

δυσκολίες κατά την υλοποίησή της ή δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι έχουν γίνει στο παρελθόν αρκετές έρευνες με αντικείμενο τις περιπτώσεις 

επιτυχημένης υλοποίησης στρατηγικών μάρκετινγκ (Piercy 1997, Meldrum 1996, Ahmed & 

Rafiq 1995, Slater & Narver 1994, Cespedes 1991,1993, Reid 1990, Bonoma & Crittenden 

1988, Ruekert & Walker 1987). Ωστόσο, αναφορικά με την ανάπτυξη πελατοκεντρικών 

στρατηγικών, υπάρχει αναλογικά μικρός αριθμός ερευνών. Ενδεικτικά, σε σχετικό έργο, 

υπογραμμίζεται η συνεργασία της διοίκησης και των εργαζομένων στη θέσπιση στόχων 

σχετικών με την εξυπηρέτηση των πελατών και την καλλιέργεια της σχέσης πελάτης-επιχείρηση 

(Tjosvold, Meredith & Wellwood 1993). Επίσης, έχει γίνει γενικά παραδεκτό ότι η 

οργανωσιακή κουλτούρα και η γνώση των εργαζομένων για τους πελάτες αποτελούν τους πλέον 

απαραίτητους παράγοντες για την επιτυχημένη υλοποίηση της πελατοκεντρικής στρατηγικής 

(Ricard & Perrien 1999).  

Άλλωστε, στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική, συχνά η έννοια της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας δε γίνεται αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής, καθώς οι επιχειρήσεις πολλές φορές 

κάνουν το λάθος να νομίζουν πως γνωρίζουν το τι θέλουν πραγματικά οι πελάτες τους 
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(Αυλωνίτης 2009). Αντίστοιχα, για την εμφάνιση καλύτερων αποτελεσμάτων σε όλους τους 

τομείς της επιχειρηματικής δράσης, η πελατοκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να γίνει δεύτερη 

φύση του συνόλου των στελεχών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να την ενισχύουν σε 

καθημερινή βάση μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, από τους πελάτες, από τον ανταγωνισμό 

και το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον (Nielsen et al 2000).    

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι, ακόμα και εάν, από θεωρητική πλευρά, έχει 

παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον αναπτύσσονται 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μία επιχείρηση, στη πράξη έχουν ολοκληρωθεί ελάχιστες 

έρευνες που να καθιστούν επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση μιας στρατηγικής 

προσανατολισμένης προς την αγορά και τον πελάτη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

υπήρχε ένας σαφής ορισμός της έννοιας ‘προσανατολισμός στην αγορά’ (market-driven). Στο 

σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταβληθεί συστηματικές προσπάθειες 

προσδιορισμού του κατά πόσο μια επιχείρηση είναι προσανατολισμένη προς την αγορά και τον 

πελάτη, ενώ έχει αποδειχτεί ότι οι επιχειρήσεις με στρατηγική εστιαζόμενη στην αγορά και τους 

πελάτες, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδόσεων από τους ανταγωνιστές τους, που δεν 

έχουν προβεί προς αυτήν την κατεύθυνση (Vorhies & Harker 2000, Uncles 2000).  

1.9.7 Πελατοκεντρικότητα στην καθημερινή πρακτική των σύγχρονων επιχειρήσεων 

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η αξία της επιχείρησης από την οπτική γωνία του 

πελάτη, αποτελεί το θεμέλιο λίθο μιας επιτυχημένης πελατοκεντρικής προσέγγισης. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την πελατοκεντρική κουλτούρα στοχεύουν στη δημιουργία 

μιας μακροχρόνιας σχέσης με την πελατειακή τους βάση, σχέση η οποία θα εκφράζεται μέσω 

μιας χρόνιας προτίμησης και συνεργασίας (Kotler 2003). 

 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, χαρακτηριστικά της πελατοκεντρικής προσέγγισης 

γίνονται ορατά μέσω της ενθάρρυνσης των εργαζομένων για την ενεργή συμμετοχή τους στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες. Έτσι, το έργο των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την 

εξυπηρέτηση των πελατών ενθαρρύνεται μέσω της παροχής γνώσης, ανατροφοδότησης και 

επιβράβευσης, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι με τη σειρά τους να παρέχουν στους πελάτες 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (Uncles 2000, Bowen & Lawler III 1992).  

 

Αντίστοιχα, έχοντας ως παράδειγμα τον τραπεζικό κλάδο, η πελατοκεντρική προσέγγιση 

ενδείκνυται να υλοποιείται σε επίπεδο υποκαταστημάτων, εξουσιοδοτώντας το εργατικό 
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δυναμικό εξυπηρέτησης πελατών για την παροχή περισσότερο ποιοτικών υπηρεσιών (Flohr 

Nielsen & Host 1997).    

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, υπογραμμίζεται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα αναφορικά 

με το είδος της στρατηγικής μάρκετινγκ που σχετίζεται με τη διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων. Έτσι, απώτερος στόχος του έργου των Colgate & Danahar (2000) είναι η κάλυψη 

αυτού ακριβώς του κενού. Μέσω της εξέτασης του τραπεζικού κλάδου λιανικής, εξετάστηκε η 

εφαρμογή των πλέον κατάλληλων πελατοκεντρικών στρατηγικών από το αρμόδιο προσωπικό 

των εν λόγω τραπεζών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη, η διατήρηση και η ενίσχυση 

των πελατειακών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι προσωπικές εκτιμήσεις των 

πελατών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι τράπεζες λιανικής, βάσει της 

συμπεριφοράς και γενικότερα της επίδοσης του προσωπικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(Huber, Herrmann & Morgan 2001, Uncles 2000). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα «The Effectiveness of S-Business»5, ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν, σε 

πραγματικό χρόνο, τα έσοδα και την κερδοφορία ανά πελάτη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 

ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι μισές σχεδόν από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στην έρευνα, εξακολουθούν να ακολουθούν μια προσέγγιση που βασίζεται στο προϊόν (product-

oriented), αν και υποστηρίζουν τη σημασία της εξυπηρέτησης των πελατών, για την εταιρία 

τους. Οι ερευνητές βρήκαν ότι μόνο το 30% των εταιριών που αναλύθηκαν είναι 

πελατοκεντρικές (customer-oriented) και ακόμα λιγότερες, 18%, επικεντρώνουν στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

Εξίσου σημαντικό εύρημα της εν λόγω έρευνας είναι ότι ‘η πελατοκεντρική προσέγγιση είναι 

μάλλον ευσεβής πόθος, παρά επιχειρηματική πραγματικότητα’. Και αυτό γιατί ‘η έλλειψη μιας 

πραγματικά πελατοκεντρικής προσέγγισης μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι τα 

στελέχη της εξυπηρέτησης δε δείχνουν να κατανοούν την αξία του CRM, τόσο όσο οι 

συνάδελφοί τους στις πωλήσεις’. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα, μόνο 

το 24% των τμημάτων εξυπηρέτησης βλέπει το CRM ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και 

ανάπτυξης της επιχείρησης, ενώ τα στελέχη των πωλήσεων αποτελούν τον κύριο μοχλό (50%) 

                                                 
5 Η έρευνα «The Effectiveness of S-Business» βασίζεται σε λεπτομερείς συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη των 
υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε από την Association for Services Management 
International (AFSMI) για την Oracle Corporation το 2004. 
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των CRM δραστηριοτήτων. Έτσι, γίνεται φανερό ότι ‘τα έργα CRM δεν εφαρμόζονται τελικά σε 

ολόκληρη την επιχείρηση’ (Bonsel 2004)6. 

 

Άλλωστε, ‘οι περισσότερες εταιρίες τείνουν να εξυπηρετούν τον πελάτη που φωνάζει 

περισσότερο, ανεξάρτητα από την αξία του. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να χάνουν 

κάποιους ήσυχους, αλλά πολύ επικερδείς πελάτες, που τις εγκαταλείπουν σιωπηλοί και 

οργισμένοι λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτησης. Η ανικανότητα εντοπισμού των πραγματικά 

πολύτιμων πελατών μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για οποιαδήποτε επιχείρηση. Αυτό 

το στοιχείο δείχνει την ανάγκη για επιχειρηματική ευφυΐα, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της 

καλύτερης ενοποίησης των πληροφοριών. Οι μισές, περίπου, από τις εταιρίες (45%), που πήραν 

μέρος στην έρευνα, θεωρούν, ακόμα, ελλιπή τη χρήση των πληροφοριών για την κερδοφορία 

των πελατών ή των προϊόντων, υπαινισσόμενες ανεπάρκεια των συστημάτων ή των διαδικασιών 

ή και των δύο. Παρ' όλ' αυτά η πληροφοριακή αρχιτεκτονική για την παροχή αυτής της 

επιχειρηματικής ευφυΐας είναι ήδη εδώ’ (Fleming 2004)7. 

 

Τέλος, εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας της AFSMI, ήταν ότι η έννοια της 

πελατοκεντρικότητας, σε πολλούς κορυφαίους οργανισμούς, εμφανίστηκε όταν και η 

εξυπηρέτηση των πελατών άρχισε να υποστηρίζεται από ευρεία συστήματα και διαδικασίες 

CRM. 

 

Αναφορικά με τις εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει υποστηριχτεί από 

έναν αξιόλογο αριθμό συμβούλων και ερευνητών ότι οι εν λόγω εταιρείες χρειάζεται να 

παρουσιάζουν περισσότερο πελατοκεντρικό χαρακτήρα κατά την ανάπτυξη των συστημάτων 

της διοικητικής λογιστικής. Το εν λόγο έργο συνδυασμού της πελατοκεντρικότητας, της 

διοικητικής λογιστικής, του μάρκετινγκ και τις διαχείρισης υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα απαιτητικό, με αποτέλεσμα να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος σημαντικού 

αριθμού ερευνητών (Meadows & Dobb 1998, Innes & Mitchell 1997, Heskett et al 1997).  

 

Αντίστοιχα, σε σχετική έρευνα, έχουν εξεταστεί οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από εταιρείες 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Δανίας, προκειμένου να βελτιωθεί ο οικονομικός 

έλεγχος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία. Το βασικό αντικείμενο 

έρευνας ήταν κατά πόσο οι εν λόγω εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν 
                                                 
6 Αντιπρόεδρος της AFSMI EMEA και διευθυντής έρευνας και μελετών. 
7 Senior Director, Applications & Industry Marketing της Oracle EMEA 
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πρωτοβουλίες προσανατολισμένες στον πελάτη με την επίτευξη των οικονομικών τους 

αποτελεσμάτων (Nielsen et al 2000).   

 

1.10 Συμπεράσματα: Σχέση στρατηγικής-πελατοκεντρικής φιλοσοφίας-λογιστικής 

 

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας, συνοψίζεται ότι η κατανόηση του τι 

θεωρεί αξία ο πελάτης αποτελεί το θεμέλιο λίθο μιας επιτυχημένης πελατοκεντρικής 

προσέγγισης. Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, δυστυχώς η υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, δεν τυγχάνει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής από την ανώτατη 

διοίκηση. Και αυτό γιατί, σε πληθώρα περιπτώσεων, οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων, λανθασμένα νομίζουν ότι γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των 

πελατών τους, ενώ στην πραγματικότητα παρατηρείται το φαινόμενο να αγνοούν βασικές αρχές 

της υιοθέτησης πελατοκεντρικών στρατηγικών. 

 

 Άλλωστε, οι αρχές της διοικητικής λογιστικής μπορούν να θεωρηθούν είτε ως εμπόδιο, είτε ως 

υποστηρικτικές για τις νέες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες που εστιάζονται στην υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας (Meadows & Dibb 1998, Berry 1977, Storbacka 1997). Σε γενικές 

γραμμές, η επιτυχία των νέων πληροφοριακών συστημάτων συνίσταται στη συνεισφορά τους 

στη λήψη αποφάσεων, ενώ πολλοί ερευνητές στηρίζονται στη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων για την εκτίμηση της επιτυχίας της επιχείρησης (Foster & Swenson 1997).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΠΣ) 

 
 
2.1 Εισαγωγή 
 
 
Διαχρονικά, είναι γενικά παραδεκτή και αδιαμφισβήτητη η συνεισφορά διαφορετικών 

επιστημών και ειδικοτήτων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Δερβιτσιώτης 1974). Η 

επιστήμη της λογιστικής καθιερώθηκε ως η πλέον αξιόλογη πηγή άντλησης αρχικά ποσοτικών 

κυρίως πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, μέσω της συγκέντρωσης και της συστηματικής 

κατάταξης των δεδομένων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω 

στόχος, χρησιμοποιούνται ευρέως τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Management 

Information Systems - MIS), μέσω των οποίων παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση και 

διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Έτσι, στη σύγχρονη εποχή των πληροφοριών, τα 

πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην παροχή πληροφοριών 

για την επίλυση προβλημάτων (Laudon & Laudon 2008, O’ Brien 2003, Smith 1997, Auster & 

Choo 1993). 

 

2.2 Η εξελικτική πορεία της επιστήμης της διοικητικής λογιστικής  

 

Διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες προσπάθειες, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, που αποσκοπούσαν στην εξέταση της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της 

επιστήμης της λογιστικής και της διοίκησης μιας επιχείρησης, στα πλαίσια της έννοιας της 

διοικητικής λογιστικής. Σε γενικές γραμμές, η χρήση της λογιστικής, προτάθηκε να 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατά τη στρατηγική 

της τοποθέτηση. Ο συγκεκριμένος αυτός ρόλος της επιστήμης της λογιστικής, χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με παλιότερες και καλά εδραιωμένες προσεγγίσεις, όπως 

αυτές της κοστολόγησης, της διοικητικής λογιστικής και του διοικητικού ελέγχου ( Roslender & 

Hart 2002, Roslender 1995, 1996).  

 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το πρώτο στάδιο όλης αυτής της προσπάθειας ήρθε να προστεθεί 

ως συνέχεια στην προσπάθεια ορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής και αποσκοπούσε στη 

χρήση της λογιστικής πληροφόρησης για τη στήριξη ενός μοναδικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Porter 1980, 1985). Επιπρόσθετα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
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εκφράστηκαν σχετικοί προβληματισμοί αναφορικά με τη συνάφεια της διοικητικής λογιστικής 

με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Kaplan 1983).  

 

Την ίδια χρονική περίοδο, έκαναν την εμφάνισή τους νέες πρωτοποριακές τεχνικές, όπως αυτή 

της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity-based costing), της στρατηγικής ανάλυσης του 

κόστους (strategic cost analysis), του κόστους ποιότητας (quality costing) και του κόστους 

παραγωγής (throughput costing), κοινό χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η παροχή 

πληροφοριών σχετικών με την επίδοση της επιχείρησης. Οι ανωτέρω προσεγγίσεις 

αναγνωρίζονται ως εξαιρετικής σπουδαιότητας για την επιτυχία, στα πλαίσια ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, καθορίζοντας σε τελική ανάλυση τη στρατηγική τοποθέτηση 

της επιχείρησης.   

 

Η δεύτερη φάση της εξελικτικής πορείας της διοικητικής λογιστικής χαρακτηρίζεται από νέες 

τεχνικές, οι οποίες απαρτίζουν γενικές προσεγγίσεις για την απόκτηση στρατηγικής θέσης. 

Συγκεκριμένα, η λογιστική δραστηριότητας (activity accounting) αποτελεί το γενικό πλαίσιο, 

μέσω του οποίου συνδυάζονται οι τρεις παρακάτω σπουδαίες προσεγγίσεις, που αποτελούν 

ταυτόχρονα θεμελιώδεις έννοιες στις οποίες βασίζεται η παρούσα εργασία: α) η κοστολόγηση 

ανά δραστηριότητα (activity-based costing), β) η τεχνική της ανάλυσης της κερδοφορίας του 

πελάτη (customer profitability analysis) και γ) η στρατηγική διοικητική λογιστική (strategic 

management accounting), εκτενέστερη ανάλυση των οποίων ακολουθεί στη συνέχεια (Roslender 

& Hart 2002, Roslender 1995, 1996).  

 

2.3 Περιορισμοί της επιστήμης της διοικητικής λογιστικής  

 

Συνδυαστικά με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι τα παραδοσιακά 

πληροφοριακά συστήματα της διοικητικής λογιστικής, συχνά δεν επιτρέπουν την αναγνώριση 

των περισσότερο κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων. Για παράδειγμα, βάσει της υπάρχουσας 

κατάστασης στις εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Δανία, διαπιστώνεται 

πως υπάρχουν παράγοντες, όπως η δομή της επιχείρησης, οι εναλλακτικοί πόροι, καθώς και η 

νοοτροπία που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων, που εμποδίζουν την υλοποίηση της 

διοικητικής λογιστικής με πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η εύρεση του τρόπου, σύμφωνα με τον οποίον τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να 

συνδυάσουν τα πληροφοριακά συστήματα της διοικητικής λογιστικής με πελατοκεντρικές 
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δραστηριότητες, προκειμένου, σε τελική βάση, να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της κερδοφορίας 

της πελατειακής βάσης (Nielsen Flohr Jorn, Bukh D. Nikolaj Per & Mols Peter Niels 2000).  

 

Εξίσου σημαντικό συμπέρασμα της προαναφερόμενης έρευνας, είναι η διαπίστωση ότι οι πιστοί 

και κερδοφόροι πελάτες του παρόντος, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένοι από την 

επιχείρηση. Αντίθετα, είναι απαραίτητο, ανά πάσα στιγμή και προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 

καλύτερο μέλλον, η επιχειρηματική μονάδα να καταβάλλει συνεχώς συστηματικές προσπάθειες 

εντοπισμού και κατηγοριοποίησης των κερδοφόρων τμημάτων της πελατειακής βάσης. 

Άλλωστε, με βάση τις προτάσεις εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, οι επιχειρήσεις παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα ήταν προτιμότερο να είναι εστιασμένες περισσότερο στον 

πελάτη και να φροντίσουν να αναπτύξουν πελατοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα 

διοικητικής λογιστικής. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο, συνδυασμού 

της διοικητικής λογιστικής με το μάρκετινγκ, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο (Meadows & Dibb 

1998, Innes & Mitchell 1997).   

 

Συνεπώς, το θέμα που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο οι επιχειρήσεις στη Δανία έχουν τη 

δυνατότητα να συνδυάσουν πελατοκεντρικές πρωτοβουλίες με χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα. Με βάση τα σχετικά ευρήματα, είναι αρκετά τα παραδείγματα των 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εισάγει σταδιακά ουσιαστικές αλλαγές στα λογιστικά 

πληροφοριακά τους συστήματα, ώστε να βρίσκονται σε θέση να μπορούν να προσδιορίσουν τα 

κερδοφόρα τμήματα της πελατειακής βάσης. 

 

Προχωρώντας σε μια διεξοδικότερη ανάλυση, σε σχετικά έργα έχουν σημαντικά στοιχεία για 

την πελατοκεντρική προσέγγιση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, πως λόγω του 

συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, ενώ καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, στην 

πράξη η αναγκαιότητα αυτή δεν υποστηρίζει έναν αριθμό συγκεκριμένων βημάτων, που 

καλείται να ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας 

(Nielsen Flohr Jorn, Bukh D. Nikolaj Per & Mols Peter Niels 2000). 

 

Κύριο χαρακτηριστικό μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης που υλοποιεί την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, αποτελεί η χρήση ποικίλων δεδομένων της πελατειακής βάσης, προκειμένου να 

ληφθεί πλήθος αποφάσεων που σχετίζονται με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (Kohli & Jaworski 1990). Για παράδειγμα, μια οικονομική μονάδα πολύ συχνά 



 

45 

προβαίνει στην ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών της λειτουργιών και των συστημάτων 

ελέγχου, χρησιμοποιώντας ως βασικό κριτήριο την τμηματοποίηση της πελατειακής της βάσης.  

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με προγενέστερα εμπειρικά δεδομένα, έχει εξετασθεί η ενδεχόμενη 

συνεισφορά των νεότερων αρχών της διοικητικής λογιστικής, όπως της κοστολόγησης ανά 

δραστηριότητα, κατά την υλοποίηση της ανάλυσης της κερδοφορίας των πελατών των εταιριών 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Kaplan & Cooper 1998, Storbacka 1997, Innes & 

Mitchell 1997). Και αυτό συμβαίνει καθώς οι νέες αυτές προσεγγίσεις παρέχουν μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία κατανομής των έμμεσων δαπανών αρχικά σε πελατοκεντρικές 

δραστηριότητες και μετέπειτα στα τμήματα της πελατειακής βάσης και στα κανάλια διανομής.   

 

Άλλωστε, η διοικητική λογιστική χαρακτηρίζεται και ως μέσο υποστήριξης και ως περιορισμός, 

στα πλαίσια της ενσωμάτωσης πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών (Meadows & Dibb 1998, Berry 

1977, Storbacka 1997). Άλλωστε, αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί 

μια επιχείρηση, είναι ευρέως γνωστό πως η τελική επιτυχημένη εφαρμογή τους εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από τη συνεισφορά τους στα πλαίσια λήψης λειτουργικών, τακτικών και 

στρατηγικών αποφάσεων, ενώ τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως βασίζονται στα 

κατάλληλα εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης της επιτυχίας που σημειώνει μια 

επιχείρηση (Foster & Swenson 1997). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις, στα 

πλαίσια της ισχυροποίησης της πελατοκεντρικής τους προσέγγισης, καλούνται να εξετάζουν την 

επιτυχία των νέων πληροφοριακών συστημάτων της διοικητικής λογιστικής, με βάση τη 

χρησιμότητά τους κατά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων. 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ένας βασικός παράγοντας που εμποδίζει τη 

συνεισφορά της λογιστικής κατά την υλοποίηση πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών. 

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι των τμημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 

συχνά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού και τον καταμερισμό του συνολικού κόστους. Έτσι, ζητήματα σχετικά με τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, όπως η ικανοποίηση των πελατών, τείνουν να αποτελούν 

αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος μάρκετινγκ, το οποίο με τη σειρά του ενδιαφέρεται 

κυρίως για την ικανοποίηση, απόκτηση και διατήρηση ήδη υπαρχόντων και νέων πελατών, παρά 

για τις συνέπειες που επιφέρουν όλες οι παραπάνω λειτουργίες στο συνολικό κόστος. 
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Αξιόλογη προσπάθεια συνδυασμού των προαναφερόμενων εννοιών, έχει πραγματοποιηθεί από 

εξέχοντες σύγχρονους ερευνητές, όπως για παράδειγμα, στο σχετικό έργο του Storbacka (1997) 

που αφορούσε την ανάλυση κερδοφορίας και την τμηματοποίηση στα μεγάλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πραγματοποιώντας μια προσπάθεια σύνδεσης της διοικητικής 

λογιστικής με ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Goebel et al 1998, 

Storbacka 1997, Foster et al 1996). Εξάλλου, σημαντικό εμπόδιο, που επηρεάζει τη συνεισφορά 

της λογιστικής στα πλαίσια της υλοποίησης πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών, χαρακτηρίζεται το 

γεγονός ότι οι ίδιες έννοιες μπορεί να ερμηνεύονται κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους 

λογιστές και από τους υπευθύνους των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. 

 

2.4 Ορισμός Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠΣ) και αντικειμενικοί σκοποί 

της χρήσης τους 

 

Τα ΛΠΣ χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με 

απώτερο στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, στα πλαίσια κρίσιμων επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, όπως ο σχεδιασμός και ο έλεγχος. Κύρια λειτουργία τους είναι η πρόβλεψη 

και η μέτρηση του εισοδήματος της επιχείρησης, όπως επίσης και η καταγραφή 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Protogeros, Ginoglou, Tachinakis 2011, O’Donnell & 

David 2000, Gelinas & Oram 1996, Zimmerman 1995, Arnold 1994). 

 

Σχετικός ορισμός των ΛΠΣ δόθηκε και από την ειδική επιτροπή του Αμερικανικού 

Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (American 

Accounting Association Committee on Accounting Information System 1971), η οποία όρισε τα 

ΛΠΣ ως το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη συλλογή, 

επεξεργασία, διαφύλαξη και ταξινόμηση δεδομένων, όπως επίσης και στην προετοιμασία των 

αναφορών (reports) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες ταξινόμησης των δεδομένων. 

 

Κύρια λειτουργία των ΛΠΣ είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η παροχή πληροφοριών 

σχετικών με τις καθημερινές χρηματοοικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης. Εναλλακτικά, το 

ΛΠΣ αποτελεί ένα μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα, που παρέχει χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, συντονίζει και τέλος, ελέγχει τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης (Organizational Coordination and Control – OCC, Nikolaou 

2000, Nikolaou, Masoner & Welker 1995).   
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Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, αξίζει να ειπωθεί ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

των ΛΠΣ είναι ότι παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τη λήψη αποφάσεων (decision making 

information) και τη χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης (scorekeeping information), 

με απώτερο στόχο την καθοδήγηση της διοίκησης σε θέματα που απαιτούν άμεση δράση 

(attention-directing information). Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα των ΛΠΣ (AIS 

effectiveness) εξαρτάται από την ποιότητα, την ποσότητα και την ταχύτητά του όσον αφορά την 

παροχή πληροφόρησης (Fedorowich 2002, Fisher 1996, Chong 1996, Goodhue & Thompson 

1995, Sedona & Yip 1992). 

 

Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, οι βασικές λειτουργίες των ΛΠΣ είναι η συλλογή, η 

διαχείριση, η επεξεργασία, ο έλεγχος, η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και τελικά, η 

παραγωγή και μετάδοση πληροφοριών προς τους τελικούς χρήστες (information life cycle 

topics) (Nikolaou 2002, Poston & Grafski 2001, Otley 1999, Swenson 1995). Όσον αφορά την 

τεκμηρίωση των ΛΠΣ, αυτή γίνεται μέσω της χρήσης περιγραφικών κειμένων (narratives), 

διαγραμμάτων ροής (data flow diagrams), πινάκων ροών (flow charts) και ερωτηματολογίων 

(questionnaires) (Romney & Steinbart 2002, Jones & Rama 2002).  

 

Τα ΛΠΣ εφαρμόζονται σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, δηλαδή εφαρμόζονται και στο στρατηγικό 

και στο μέσο και στο λειτουργικό επίπεδο. Οι διοικητικές αποφάσεις μιας επιχείρησης 

κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στις αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού, τακτικού σχεδιασμού, 

όπως επίσης και στις αποφάσεις διοικητικού και λειτουργικού ελέγχου. Κάθε κατηγορία 

αποφάσεων δημιουργεί την ανάγκη διαφοροποίησης των πληροφοριών, ως προς το περιεχόμενο, 

τη μορφή και τη συχνότητα παρουσίασης. Έτσι, η πληροφόρηση που παρέχουν τα ΛΠΣ θα 

πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το διοικητικό επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

(Wilkinson & Cerullo 1997, Smith 1997).  

 

2.5 Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη αποφάσεων 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν υποστηριχθεί ιδιαίτερα σημαντικές θεωρίες σχετικές με τη 

συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 

επίδοσης της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ 

της επιχειρησιακής στρατηγικής (corporate strategy) και του σχεδιασμού των πληροφοριακών 

συστημάτων της λογιστικής κόστους (Langfield-Smith 1997, Abernethy & Lillis 1995). Επίσης, 
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υποστηρίζεται ότι τα χαρακτηριστικά ενός ΛΠΣ κοστολόγησης μπορούν να επηρεάσουν, άμεσα 

ή έμμεσα, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων (Donell & David 2000).  

 

Άλλωστε, η αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος (perceived environmental uncertainty - 

PEU) καθιστά αναγκαία την παροχή πληροφοριών από τα ΛΠΣ κοστολόγησης, στον κατάλληλο 

χρόνο και στην πλέον κατάλληλη ανάλυση, προκειμένου να συντελέσει στη λήψη αποφάσεων 

(Mia & Chenchall 1994, Gordon & Narayahan 1984, Daft & Macintosh 1981). 

 

Ειδικότερα, τα ΛΠΣ που σχετίζονται με το κόστος πρέπει να παρέχουν τη σχετική 

πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων (managerial relevant information - MRI), η οποία με τη 

σειρά της αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης (performance) 

(Williams & Seaman 2002). Στη συνέχεια, η βελτίωση στη σχετική πληροφόρηση (MRI) 

συντελεί στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια ευθεία 

και άμεση σχέση μεταξύ του ΛΠΣ και της επίδοσης της επιχείρησης (Biema & Greenwald 1997, 

Mia & Clarke 1999).  

 

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η άποψη σύμφωνα με την οποία, ένα πετυχημένο 

πληροφοριακό σύστημα της λογιστικής κόστους, πρέπει να χρησιμοποιεί, ανά περίπτωση, την 

τεχνική ABC, την τεχνική activity-based management (ABM), καθώς επίσης και οικονομικά και 

ποσοτικά μεγέθη της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων 

προϋποθέτει τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης και του συνόλου των εργαζομένων όλων 

των βαθμίδων, ιδιαίτερα κατά τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησής του (Agrawal, 

Mehra & Siegel 1998). Άλλωστε, το πληροφοριακό σύστημα της Λογιστικής Κόστους θα πρέπει 

να υποστηρίζει το μοντέλο της αλυσίδας αξίας (value chain model). O όρος της αλυσίδας 

προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιείται για την περιγραφή των αλληλοσυνδεόμενων 

δραστηριοτήτων που παρέχουν αξία στο προϊόν (Klamm & Weidenmier 2003).  

 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, έχει υποστηριχτεί ότι η εφαρμογή των αρχών της διοικητικής 

λογιστικής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πολλές λειτουργίες της επιχείρησης, όπως την 

παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη διανομή και την εξυπηρέτηση των πελατών. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η επιχείρηση καλείται να υιοθετήσει τη συστημική προσέγγιση, βάση της οποίας οι 

λειτουργίες του μάρκετινγκ, του μάνατζμεντ και των χρηματοοικονομικών 

αλληλοεπηρεάζονται, με αποτέλεσμα η λήψη μιας απόφασης που επηρεάζει τη μία λειτουργία, 

ταυτόχρονα να επηρεάζει και τις άλλες. Επίσης, βάσει της συστημικής προσέγγισης, τα 
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λογιστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διοίκησης του κόστους, είτε είναι 

χρηματοοικονομικής φύσης είτε όχι, χρησιμεύουν στα στελέχη για εσωτερική ή εξωτερική λήψη 

αποφάσεων (Hansen & Mowen 2006).   

 

2.6 Η παροχή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τα ΛΠΣ 

 

Διαχρονικά, έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες ώστε να εξετασθεί ο τρόπος κατά τον 

οποίον το κόστος και τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης συντελούν στην αύξηση της 

κερδοφορίας και της επίδοσης μιας επιχείρησης. Η ανάλυση βασίζεται στο συνδυασμό, με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο, των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του κόστους, όπως το κόστος ανά 

δραστηριότητα (activity-based costing), το activity-based management, to kaizen costing, το 

target costing, καθώς και των μη χρηματοοικονομικών μέτρων απόδοσης (Ginoglou, Tahinakis 

& Ginoglou 2008, Kaplan & Cooper 1998).  

 

Έτσι, στο παρελθόν έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες που εξετάζουν κατά πόσο οι 

προαναφερθείσες μέθοδοι διαχείρισης του κόστους είναι συμβατές με τα ήδη εφαρμοζόμενα 

χρηματοοικονομικά συστήματα ή εάν καλούνται να αντικαταστήσουν τα λογιστικά συστήματα 

που ήδη χρησιμοποιούν, με ένα νέο και περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα 

βασίζεται και σε πληροφορίες μη χρηματοοικονομικής φύσεως, συνδυάζοντας τη μέτρηση του 

κόστους και της απόδοσης με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής (Kaplan & 

Cooper 1998).  

 

2.7 Η ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης  

 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα ΛΠΣ προκειμένου να οδηγήσουν στη λήψη σωστών 

επιχειρηματικών αποφάσεων, είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερα 

σημαντικά ποιοτικά γνωρίσματα. Διαχρονικά, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει 

διαφορετικές απόψεις αναφορικά με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα ΛΠΣ 

(Staples, Wong & Seddon 2002, Goodhue & Thompson 1995, Lawrence 1993, Davis 1989). 

 

Μια πρώτη προσπάθεια καταβλήθηκε από το Συμβούλιο Προτύπων της Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής (Financial Accounting Standard Board- FASB, Statement of Financial Accounting 

Concepts, No.2, 1980). Το FASB κατηγοριοποίησε την έννοια της ποιότητας των λογιστικών 

πληροφοριών σε δύο κατηγορίες: α) την ποιότητα ως προς το περιεχόμενο (Decision specific 
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qualities-usefulness) και β) την ποιότητα ως προς τον χρήστη (User specific qualities-

usefulness).  

 

Αναλυτικότερα, μια πληροφορία θεωρείται ποιοτική ως προς το χρήστη όταν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του ως προς την επίλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος. Άλλωστε, ο 

χαρακτηρισμός μιας πληροφορίας ως ποιοτικής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

υποκειμενική εκτίμηση των χρηστών (perceived information quality) (Davis 1989). 

Εναλλακτικά, το ΛΠΣ μια επιχείρησης χρειάζεται να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες κάθε μεμονωμένης θέσης εργασίας, παρέχοντας στον κάθε 

χρήστη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στον 

απαιτούμενο χρόνο και έκταση (Staples, Wong & Seddon 2002, Goodhue & Thompson 1995, 

Lawrence 1993). Και αυτό γιατί αποκλειστικά οι συμβατές πληροφορίες με την εργασία των 

χρηστών μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων (Barki & Hartwick 1994). 

 

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να ειπωθεί ότι, πρέπει να αποφεύγονται οι περιπτώσεις εκείνες 

όπου υπάρχει χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων 

αναφορικά με το είδος και την ποιότητα των πληροφοριών που επιθυμούν να λάβουν και της 

τελικής αντίληψης που διαμορφώνουν για τη χρησιμότητα της πληροφορίας που λαμβάνουν 

μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση όμως, που παρατηρείται το εν 

λόγω χάσμα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ΛΠΣ δεν έχει σχεδιαστεί βάσει των 

πληροφοριακών αναγκών των χρηστών και κατά συνέπεια αδυνατεί να συνεισφέρει στη λήψη 

αποφάσεων στρατηγικής σημασίας (Szajna & Scamell 1993, Bailey & Pearson 1983). 

 

Πιο συγκεκριμένα, το πώς ο χρήστης των ΛΠΣ αντιλαμβάνεται την ποιότητα της λογιστικής 

πληροφόρησης, εξαρτάται κυρίως από τη μορφή της επικοινωνίας (Maltz 2000). 

Αναλυτικότερα, είναι άμεση συνάρτηση του βαθμού κατά τον οποίον η εν λόγω πληροφόρηση 

γίνεται κατανοητή από τον χρήστη βάσει τριών παραγόντων: α) της ταξινόμησης των 

πληροφοριών σε διαγράμματα- πίνακες, β) του μέσου παρουσίασής τους και γ) του επιπέδου 

κατάρτισης των στελεχών των λογιστικών πληροφοριών (Donell & David 2000, Frownfelter 

1998 και Bicker & Neckmenr 1995). 

 

Εφόσον προηγήθηκε αναφορά κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την έννοια της 

ποιότητας των πληροφοριών ως προς τον χρήστη, ακολουθεί αντίστοιχη αναφορά εξίσου 

σημαντικών συμπερασμάτων σχετικών με την έννοια της ποιότητας των πληροφοριών ως προς 
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το περιεχόμενο. Κατά το FASB (1980) και κατά γενική ομολογία, οι πληροφορίες 

χαρακτηρίζονται ποιοτικές, ως προς το περιεχόμενό τους, όταν συγκεντρώνουν ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που τις καθιστά χρήσιμες κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και στα 

πλαίσια άσκησης της διοίκησης (Gelinas & Sutton 2002, Williams & Seaman 2002, Hall 2001, 

Yost & Rash 2000, Institute of Charted Accountants Australia-ICAA 1994, Accounting 

Standards Board-ASB 1991, Institute of Charted Accountants in England and Wales-ICAEW 

1989, Institute of Charted Accountants in Scotland-ICAS 1988, Peasnell 1982, Stamp 1982, 

Joyce, Libby & Sunder 1982).  

 

Όσον αφορά την καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων, στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει 

πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός ερευνών και μελετών περιπτώσεων, με κοινό 

παρονομαστή το συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση ποιοτικών λογιστικών πληροφοριών προσφέρει 

σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη λήψη στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων, όπως 

επίσης και στην επίτευξη αποτελεσματικότητας της διοίκησης (Jazayeri & Hopper 1999, 

Mouritsen & Bekke 1999, Ahrens 1997, Scapens et al 1996, McKinnon & Bruns 1992, Jonsson 

& Gronlund 1988). Παράλληλα, έχει διεκπεραιωθεί σημαντικός αριθμός και εμπειρικών 

ερευνών, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου, οι οποίες καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς 

συμπέρασμα, ότι δηλαδή τα ανώτατα στελέχη, στα πλαίσια λήψης σημαντικών αποφάσεων, 

μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση ποιοτικών λογιστικών 

πληροφοριών (Joseph et al 1996, Swenson 1995, Foster & Gupta 1994). 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η προτεινόμενη διαδικασία της 

αξιοποίησης ποιοτικών λογιστικών πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιείται στην πράξη, 

μόνο όταν το όφελος που προκύπτει υπερτερεί έναντι του αντίστοιχου κόστους (cost-benefit 

analysis). Και αυτό προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί σωστή εκτίμηση των σχετικών μεγεθών 

(Saraph, Benson & Schroeder 1989, FASB concepts 1980). 

 

2.8 Τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής πληροφόρησης 

 

Βάσει του εννοιολογικού πλαισίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της λογιστικής πληροφόρησης είναι αυτά που καθιστούν της πληροφορίες, που 

παρέχονται μέσω της χρηματοοικονομικής λογιστικής, χρήσιμες στους ενδιαφερόμενους 

χρήστες. Οι εν λόγω ιδιότητες-χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής λογιστικής, για να 

έχουν αξία και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη λήψη αποφάσεων, συνηθίζεται να 
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ιεραρχούνται (hierarchy of accounting qualities) βάσει της συνεισφοράς τους στην επίλυση 

προβλημάτων.  

 

Βάσει των αρχών του Συμβουλίου Προτύπων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB 

Concepts 1980), όπως επίσης και του Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων (ASB 1991), οι 

λογιστικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων όταν 

συγκεντρώνουν τις εξής δύο βασικές ιδιότητες (prime qualities): α) την αξιοπιστία (reliability) 

και β) τη σχετικότητα (relevance). Πιο συγκεκριμένα, ‘αξιοπιστία είναι η ποιότητα των 

πληροφοριών που βεβαιώνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι απαλλαγμένες από τυχόν 

λάθη και προκαταλήψεις, αντιπροσωπεύοντας πιστά ότι ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν’. 

Αντίστοιχα, η έννοια της ‘σχετικότητας σχετίζεται με την αναγκαιότητα μιας πληροφορίας για 

τη λήψη μιας απόφασης, για την εκτέλεση ενός έργου ή για την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας’. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετικότητα μιας πληροφορίας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων λειτουργικού, τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα 

(Financial Accounting Standards Board-FASB)-, Statement of Financial Accounting Concepts 

No 2 1980, Accounting Standards Board-ASB 1991). 

 

Σε συνδυασμό με τις δύο προαναφερόμενες βασικές ιδιότητες της ποιοτικής λογιστικής 

πληροφόρησης, εξίσου σημαντική βασική ιδιότητα αποτελεί και η πληρότητα ή επάρκεια. Έτσι, 

οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως ‘πλήρεις ή επαρκείς όταν παρέχουν στον κάτοχό τους την 

απαραίτητη πληροφόρηση για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης’. (Financial 

Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Concepts No 2, 1980, 

Accounting Standards Board (ASB), 1991). 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των προαναφερόμενων ιδιοτήτων, υπάρχουν και 

κάποια άλλα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τη λογιστική πληροφόρηση, χαμηλότερης 

σπουδαιότητας, που όμως αλληλεπιδρούν με τις ιδιότητες της σχετικότητας και της αξιοπιστίας, 

ενισχύοντας τη χρησιμότητα της τελικής παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης (secondary 

interactive qualities). Τα γνωρίσματα αυτά συνοπτικά είναι τα εξής: α) η συγκρισιμότητα 

(comparability)8, β) η συνέπεια (consistency)9, γ) η συντηρητικότητα (conservatism)10 και δ) η 

ουδετερότητα (neutrality)11.  

                                                 
8 Περιλαμβάνει το βαθμό κατά τον οποίον η λογιστική πληροφόρηση μπορεί να δώσει ένα συνεπές μέτρο 
σύγκρισης, σε διαχρονική βάση ή στον ίδιο χρόνο με παρόμοια μέτρα άλλων επιχειρήσεων. 
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Άλλωστε, η πλειοψηφία των ΛΠΣ σήμερα, ακόμα και τα πιο προηγμένα συστήματα μέτρησης 

του κόστους ανά δραστηριότητα, αναφέρονται σε γεγονότα του παρελθόντος. Μπορεί να 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια και να είναι πιο σύγχρονα σε σχέση με 

προγενέστερα λογιστικά συστήματα, αλλά στην ουσία παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα της 

πορείας που έχει ακολουθήσει η επιχείρηση στο παρελθόν, αντί να προτείνουν εναλλακτικούς 

τρόπους δράσης προκειμένου να η ανώτατη διοίκηση να χαράξει μια κερδοφόρα πορεία προς 

την επιτυχία (Καραγιώργος & Παπαδόπουλος 2003, Kaplan & Cooper 1998).  

 
2.9 ΛΠΣ και διοίκηση κόστους 
 
 
Τα ΛΠΣ μιας επιχείρησης καταγράφουν με προδιαγεγραμμένο τρόπο τα οικονομικά γεγονότα 

που αφορούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση, επεξεργάζονται τις σχετικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες και τελικά, παράγουν αναφορές προς τους χρήστες αυτών των πληροφοριών. Τα 

ΛΠΣ στοχεύουν στην ικανοποίηση, με το μικρότερο δυνατό κόστος, των πληροφοριακών 

αναγκών των χρηστών, αναφορικά με την πραγματική θέση και τις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, καλύπτουν τις πληροφοριακές ανάγκες, αφενός 

των ανωτέρων στελεχών που ελέγχουν και σχεδιάζουν την επιχειρηματική δράση και αφετέρου 

των χρηστών του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΔΟΥ) και των επενδυτών (Στεφάνου 1995). 

 

Αναφορικά με τους πόρους που χρησιμοποιούν τα ΛΣΠ, αυτοί εντάσσονται σε μία εκ των 

ακόλουθων κατηγοριών: α) δεδομένα συναλλαγών και οικονομικών πράξεων, β) απαραίτητο 

προσωπικό, γ) τεχνολογία (hardware) που αναλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων, δ) 

προγράμματα (software) που επεξεργάζονται τα δεδομένα, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και 

ε) λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η συλλογή, ταξινόμηση και καταγραφή 

των δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια, μέσω του hardware και του software, 

μετασχηματίζονται σε χρήσιμες πληροφορίες για τον κάθε ενδιαφερόμενο πέραν της 

επιχείρησης (Στεφάνου 1995). 

  

                                                                                                                                                             
9 Περιλαμβάνει τη χρήση των ίδιων λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών από περίοδο σε περίοδο, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις των λογιστικών μεγεθών από τις λογιστικές αλλαγές. 
10 Περιλαμβάνει την υιοθέτηση της μεθόδου εκείνης που επιφέρει τη μικρότερη δυνατή επίδραση στην καθαρή 
θέση της επιχείρησης. 
11 Περιλαμβάνει την έλλειψη τυχόν προκαταλήψεων, οι οποίες δύνανται να επιτύχουν ένα προκαθορισμένο 
αποτέλεσμα ή να προκαλέσουν έναν επιθυμητό τρόπο συμπεριφοράς.  
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Βασικό χαρακτηριστικό των ΛΠΣ είναι ότι παρέχουν πληροφορίες τόσο χρηματοοικονομικής 

(π.χ. οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις-annual financial statements), όσο και 

διοικητικής-λογιστικής φύσης (Bhimani 2003, Yost & Rash 2000, Agrawal, Mehra & Siegel 

1998, Josheph, Turley, Burns, Lewis, Scapens, Southworth 1996, Στεφάνου 1995, Mia 1993). 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των πληροφοριών διοικητικής-λογιστικής φύσης, αποτελούν 

οι προϋπολογισμοί μετρητών (cash budgets), οι λειτουργικοί προϋπολογισμοί12(operational 

budgets), οι αναφορές απόδοσης13 (budgeting reports system), αναφορές κόστους14(cost 

management and reporting system), οι αναφορές υπευθυνοτήτων15 (responsibility reporting 

system) και τέλος, οι αναφορές αποδοτικότητας-κερδοφορίας των λειτουργιών, οι οποίες 

διαχωρίζονται περαιτέρω ανά προϊόν, ανά τμήμα ή ανά λειτουργία (profitability reporting 

system) (Romney & Steinbart 2002, Marcus & Pfeffer 1983).  

 
Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να ειπωθεί ότι οι πληροφορίες των ΛΠΣ, είτε πρόκειται περί 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, είτε περί διοικητικών-λογιστικών, μπορούν να 

ταξινομηθούν περαιτέρω στις αναφορές σχεδιασμού-προγραμματισμού16, στις λειτουργικές 

αναφορές17 και τέλος, στις αναφορές ελέγχου18 (Bodnar & Hopwood 2003, Gelinas & Sutton 

2002). Άλλωστε, η Χρηματοοικονομική Λογιστική και η Διοικητική Λογιστική αποτελούν 

υποσυστήματα του ΛΠΣ της επιχείρησης, βάσει του Πίνακα 2.1 που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Οι λειτουργικοί προϋπολογισμοί παρέχουν προβλέψεις αναφορικά με τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα μιας 
περιόδου. 
13 Οι αναφορές απόδοσης παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα μιας περιόδου 
έναντι των πραγματικών, όπως επίσης και ανάλυση των αποκλίσεών τους. 
14 Οι αναφορές κόστους παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το κόστος παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών. 
15 Οι αναφορές υπευθυνοτήτων παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα ανά τομές ευθύνης. 
16 Οι αναφορές σχεδιασμού-προγραμματισμού χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 
17 Οι λειτουργικές αναφορές υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες και υποβοηθούν στην ανάληψη δράσης. 
18 Οι αναφορές ελέγχου βοηθούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης. 
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Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα 
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Διοικητική Λογιστική 

 
Οικονομικά γεγονότα-συναλλαγές 

 
Εισροές 

 

Αναφορές χρημ/κής λογιστικής 
-Προβλέψεις επιχειρηματικών και 
οικονομικών μεγεθών 

Επεξεργασία εισροών βάσει των 
Γενικών Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

 
Επεξεργασία 

Η τήρηση των Γ.Π.Λ.Α. δεν είναι 
υποχρεωτική. Κριτήριο για την 
επεξεργασία αποτελεί η σύγκριση 
κόστους/ωφέλειας. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
• Γενική Εκμετάλλευση 
• Αποτελέσματα Χρήσεως 
• Ισολογισμός 

 
 

Εκροές 

Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Cost- 
Volume- Profit Analysis) 

• Προϋπολογισμοί 
• Αναφορές Cash-Flow 
• Πρόκριση επενδύσεων 

Εξωτερικοί χρήστες (Τράπεζες- 
Δ.Ο.Υ.-Μέτοχοι) 

Χρήστες 
πληροφοριών 

Εσωτερικοί χρήστες (Στελέχη 
εταιρείας-Διοίκηση) 

Ενημέρωση για την οικονομική 
θέση της εταιρείας 

Σκοπός 
πληροφοριών 

Ενημέρωση για το σχεδιασμό της 
επιχειρηματικής δράσης 

Από Ορκωτούς Ελεγκτές και 
Φοροτεχνικούς Υπαλλήλους 

Έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος των αναφορών 
προς τη διοίκηση 

Ιστορικά στοιχεία Χρονικός 
Ορίζοντας 

Ιστορικά στοιχεία-προβλέψεις 

Πηγή: Στεφάνου 1995 
Πίνακας 2.1: Συγκριτική παρουσίαση χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής  
 

Συνδυαστικά με τα προαναφερόμενα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι τo τρέχον οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις απαιτεί τον ανασχεδιασμό της 

διοίκησης του κόστους και την ανάπτυξη πρωτοποριακών πρακτικών διαχείρισης του κόστους, 

όπως η εφαρμογή των συστημάτων ABC. Επιπρόσθετα, τα συστήματα της διοικητικής 

λογιστικής έχουν επεκτείνει το κέντρο βάρους τους, προκειμένου να υποβοηθήσουν τα 

διευθυντικά στελέχη να ικανοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών και να 

διαχειριστούν αποδοτικότερα την ‘αλυσίδα αξίας’ της επιχείρησής τους. Επιπλέον, προκειμένου 

να διασφαλίσουν και να διατηρήσουν την υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών, τα διευθυντικά 

στελέχη εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο χρόνο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα, με 

αποτέλεσμα κύριο έργο της λογιστικής πληροφόρησης να αποτελεί η υποστήριξη των παραπάνω 

τριών βασικών στόχων (Hansen & Mowen 2006, Καραγιώργος & Παπαδόπουλος 2003). 

 

2.9.1 Η διάρθρωση των ΛΠΣ 

 

Οι εισροές των ΛΠΣ προέρχονται από δύο πηγές: α) την πραγματοποιηθείσα οικονομική 

δραστηριότητα της επιχείρησης και β) τις προβλέψεις για τα αποτέλεσμα της ιδεατής ή πιθανής 
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να συμβεί επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την πρωτογενή εισροή στο σύστημα αποτελούν 

δεδομένα που απορρέουν από τις διάφορες οικονομικές πράξεις και επιχειρηματικές 

συναλλαγές, ενώ τα οικονομικά συμβάντα, γεγονότα και συναλλαγές πιστοποιούνται με την 

έκδοση ενός εγγράφου, το δικαιολογητικό στοιχείο ή παραστατικό19 (Στεφάνου 1995).  

 

Η επεξεργασία των εισροών πραγματοποιείται από τα προγράμματα εφαρμογών του ΛΠΣ. Οι 

οικονομικές πράξεις, αναλύονται, ταξινομούνται και καταχωρούνται είτε: α) στα εμπορικά 

προγράμματα, είτε β) στο πρόγραμμα γενικής ή αναλυτικής λογιστικής που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση (Στεφάνου 1995). 

 

α) Προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης: Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, τα παραστατικά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των 

συναλλαγών στα αρχεία αυτών των προγραμμάτων, ενώ ένα ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης 

αναλαμβάνει αυτόματα τη μεταφορά των δεδομένων των εμπορικών εφαρμογών στα αρχεία του 

προγράμματος της γενικής λογιστικής. 

 

Τα Εμπορικά Προγράμματα περιλαμβάνουν, συνήθως, τις παρακάτω βασικές ομάδες 

εφαρμογών: 

i. Πελάτες / Εισπράξεις / Τιμολόγηση Πωλήσεων 

ii. Προμηθευτές / Πληρωμές / Κοστολόγηση Αγορών 

iii. Διαχείριση Αποθήκης  

 

β) Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής: Αν η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί εμπορικό πρόγραμμα, 

τότε τα δεδομένα των παραστατικών καταγράφονται απ’ ευθείας στα λογιστικά αρχεία. Πρώτα 

ενημερώνονται τα Ημερολόγια, όπου καταγράφονται αναλυτικά όλες οι πράξεις λογιστικού 

περιεχομένου και οι συναλλαγές της επιχείρησης, όπως αυτές είναι αποτυπωμένες στα διάφορα 

παραστατικά. Στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνονται και τα Καθολικά, τα 

οποία αποτελούν μια σύνοψη, μια συγκέντρωση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στα 

Ημερολόγια. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που περιέχονται στα Καθολικά, συνδυάζονται μεταξύ 

τους για να καταρτισθούν οι οικονομικές αναφορές σχετικά με την οικονομική κατάσταση και 

τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 
                                                 
19 Τα κυριότερα φορολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις είναι τα εξής: το Δελτίο 
Αποστολής, το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, το Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης, το Τιμολόγιο, το Πιστωτικό 
Τιμολόγιο, το Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή Παροχής Υπηρεσιών, οι 
Αποδείξεις Επιστροφής, το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο.  
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γ) Προγράμματα Αναλυτικής Λογιστικής: Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές οικονομικές 

μονάδες, οι οποίες δεν εμπορεύονται μόνο αγαθά, αλλά κατασκευάζουν οι ίδιες προϊόντα, έχουν 

την ανάγκη λεπτομερειακής παρακολούθησης της λειτουργίας της παραγωγής. Η συστηματική 

ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και η εξεύρεση των αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά 

προϊόν, πραγματοποιείται μέσω των προγραμμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής με τη 

χρησιμοποίηση των λογαριασμών. 

 

Ολοκληρώνοντας το τμήμα αυτό, σημειώνεται ότι η εκροή των πληροφοριών που παράγει το 

λογιστικό σύστημα επιβάλλεται από τη νομοθεσία να έχει τη μορφή χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (Στεφάνου 1995).  

 

2.9.2 Τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της 

λογιστικής κόστους  

 

Ως γνωστό, η λογιστική πληροφόρηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα έσοδα της 

επιχείρησης, σε συνδυασμό με τα σχετικά κόστη απόκτησής τους. Βασικό χαρακτηριστικό των 

εσόδων είναι ότι ο τρόπος υπολογισμού τους αποτελεί μια σχετικά εύκολη και καθημερινή 

δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ εφόσον έχει υπολογιστεί το μέγεθός τους, είναι δύσκολο 

να μεταβληθεί από μελλοντικές αποφάσεις της επιχείρησης. Όσον αφορά τα μεγέθη που 

σχετίζονται με το κόστος, ο ακριβής υπολογισμός τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη 

λήψη αποφάσεων, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω λογιστική πληροφόρηση χαρακτηρίζεται 

από συγκεκριμένα ποιοτικά γνωρίσματα (Horngern, Bhimani, Data & Foster 1997, Scapens, 

Turley, Burns, Joseph, Lewis & Southworth 1996, Cooper & Kaplan 1992b).  

 

Με τον όρο ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της λογιστικής κόστους 

εννοούμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδίδουν αξία στην εν λόγω πληροφόρηση, 

προκειμένου να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις λειτουργίες της 

διοίκησης και του ελέγχου. 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, ένα από τα πιο σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της λογιστικής 

πληροφόρησης αποτελεί η ακρίβεια. Οι πληροφορίες της λογιστικής κόστους έχουν αξία μόνο 

όταν είναι ακριβείς και αυτό διασφαλίζεται μέσω της επιλογής μιας μεθόδου κοστολόγησης που 

παρέχει επαρκείς πληροφορίες (Horngren, Bhimani, Datar & Foster 1997, Brignall 1997, Drury 

& Tayles 1995). Σημειώνεται ότι, η έννοια της ακρίβειας διαχωρίζεται από αυτήν της 
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αξιοπιστίας (Naveh & Halevy 2000). Στο σημείο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφερθεί 

ότι, ο βαθμός ακρίβειας υπολογισμού του κόστους ενός προϊόντος/ υπηρεσίας/ τμήματος, είναι 

ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του άμεσου κόστους στο συνολικό κόστος (Friedman & 

Lyne 2001, Foster & Swenson 1997, Grane & Mayer 1993, Kaplan 1992). 

 

Σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό της ακρίβειας, προκειμένου οι πληροφορίες της λογιστικής 

κόστους να είναι ποιοτικές, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα επαρκείς και αναλυτικές. Για 

παράδειγμα, αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα έσοδα δύνανται να χρησιμεύσουν 

στη διαμόρφωση του μίγματος του προϊόντος (product mix), του μίγματος των πωλήσεων (sales 

mix), της στρατηγικής μάρκετινγκ (marketing plan), καθώς επίσης και στη διαμόρφωση της 

τιμολογιακής πολιτικής, με απώτερο στόχο πάντα τη μεγιστοποίηση των εσόδων και της 

συνολικής επίδοσης (Upchurch, Ellis & Seo 2002, Enz, Potter & Singuaw 1999, McEvoy 1997). 

 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιχειρηματικών αποφάσεων, που προϋποθέτουν πληροφορίες 

της λογιστικής κόστους, είναι η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής, ο προσδιορισμός της 

κερδοφορίας των πωλήσεων και του καθορισμού του άριστου μίγματος των πιο επικερδών 

πελατών που συντελούν σε αυτές, η αγορά ή η ιδιοπαραγωγή ενός προϊόντος ή μερών αυτού, η 

αποδοχή ή απόρριψη μιας έκτακτης παραγγελίας πωλήσεων, ο προσδιορισμός της κερδοφορίας 

των κλάδων εκμετάλλευσης στις επιχειρήσεις κάθετης διάρθρωσης, ο μακροχρόνιος 

στρατηγικός σχεδιασμός από επιχειρήσεις με ηγεσία κόστους, η αντικατάσταση ή διατήρηση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, η πώληση ενός ημιτελούς προϊόντος  ή η 

συνέχιση της κατεργασίας του (Βαρβάκης 2001, Cescon 1999, Haldma 1998, Milis 1998, Ask 

1996, Cooper 1996, Bright et al 1992, Fass & Klaasen 1984).    

 

Το σύνολο των προαναφερόμενων επιχειρηματικών αποφάσεων υποστηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις πληροφορίες της λογιστικής κόστους. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω πληροφορίες 

χρησιμεύουν στην κατάρτιση αξιόπιστων αναφορών, στην ανάλυση της κερδοφορίας των 

πελατών, στο σχεδιασμό ρεαλιστικών προγραμμάτων δράσης, στην αξιολόγηση σε επίπεδο 

τμημάτων, στην εύρεση των προσδιοριστικών παραγόντων του κόστους, στον έλεγχο και στην 

περαιτέρω μείωση του πραγματοποιούμενου κόστους, όπως επίσης και στον ανασχεδιασμό των 

υφιστάμενων διαδικασιών (Typanski 1999, Mukherjee et al 1998, Welch 1997, Verrecchia 1990, 

Titman & Trueman 1986).  

 



 

59 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντική αναγνωρίζεται η άποψη κατά την οποία τα πληροφοριακά 

συστήματα της λογιστικής κόστους πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση χρηματοοικονομικής και 

μη χρηματοοικονομικής φύσης για την αξιολόγηση των επιμέρους δραστηριοτήτων (McCarthy 

1982).  

 

Άλλωστε, η χρησιμότητα της ποιοτικής λογιστικής πληροφόρησης έχει γίνει αντικείμενο 

μελέτης πολλών επιφανών επιστημόνων και ερευνητών. Έτσι, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις 

όπου η επίλυση ενός παρουσιαζόμενου προβλήματος κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, η διοίκηση 

κρίνει σκόπιμο να επικεντρωθεί στη χρήση αποκλειστικά ποιοτικών πληροφοριών λογιστικής 

κόστους (Naveh & Halevy 2000, Wang & Strong 1996, Teng et al 1995, McNair & Carr 1991). 

Άλλωστε, όταν το ΛΠΣ παρέχει ποιοτικές πληροφορίες, διευκολύνεται ο σχεδιασμός της 

επιχειρηματικής δράσης, όπως επίσης και η ανάλυση του κόστους καθόλα τα στάδια του κύκλου 

ζωής των προϊόντων (Weitz et al 1994). Αντίστοιχα, η παροχή ποιοτικών πληροφοριών συντελεί 

στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εκτίμηση της επίδοσης (performance evaluation) 

(Robbins & Stylianou 1999). 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά, στην εξακρίβωση της άμεσης σχέσης 

μεταξύ του είδους της επιχειρησιακής στρατηγικής και των ΛΠΣ. Βάσει αυτής της σχέσης, είναι 

αναμενόμενο πολλές επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης, να μην 

προβαίνουν στον εντοπισμό ποιοτικών πληροφοριών της λογιστικής κόστους, καθώς θεωρούν 

ότι οι εν λόγω πληροφορίες χρειάζονται μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση ακολουθεί 

στρατηγικής ηγεσίας κόστους (Moores & Yuen 2001, Ittner & Larker 1997, Langfield-Smith 

1988).  

 

2.9.3 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κόστους (Cost Management Information 

Systems) και η σχέση τους με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 

(Management Information Systems) 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης κόστους αποτελούν ένα λογιστικό πληροφοριακό 

υποσύστημα που έχει ως κύριο στόχο του την παροχή πληροφοριών σε εσωτερικούς χρήστες, 

χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες εισροές και διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

στόχοι της διοίκησης (Hansen & Mowen 2006). Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

κόστους δε λειτουργούν σύμφωνα με τυποποιημένους κανόνες σχετικούς με τις εισροές και τις 
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διαδικασίες, καθώς τα κριτήρια που ορίζουν τις εισροές και τις διαδικασίες θέτονται εσωτερικά. 

Οι κύριοι στόχοι των εν λόγω συστημάτων είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η παροχή πληροφοριών για τον προσδιορισμό του κόστους των προϊόντων/ υπηρεσιών, 

σε συνδυασμό με τις άλλες λειτουργίες που ενδιαφέρουν τη διοίκηση (Cost Accounting 

Information System). 

2. Η παροχή πληροφοριών για το σχεδιασμό και τον έλεγχο (Operational Control 

Information System). 

3. Η παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων (Cost Accounting Information System 

and Operational Control Information System). 

 

Η συνεισφορά του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης κόστους στο σύνολο της επιχείρησης 

γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς αποτελεί τη βάση για κάθε ένα εκ των πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης, δηλαδή του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης της 

πελατειακής βάσης (Customer Servicing System), του συστήματος μάρκετινγκ και διανομής 

(Marketing and Distribution System), του συστήματος παραγωγής (Production System) και του 

συστήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης (Design and Development System). Αντιπροσωπευτικό 

είναι το ακόλουθο διάγραμμα 2.1: 

 
(Πηγή: Hansen & Mowen 2006, “Cost Management: Accounting and Control”, Thomson South-
Western, Fifth Edition) 
Διάγραμμα 2.1: Το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης του κόστους ως η βάση για το σύνολο 
των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης  
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2.9.4 Συστήματα διαχείρισης κόστους και επίδοσης 

 

Βάσει των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον 

επιχειρηματικό κόσμο κατά τη δεκαετία του ’90, κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο, επηρέασαν σημαντικά τις πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η ανώτατη διοίκηση άρχισε να συνειδητοποιεί την ανάγκη για τη συλλογή, πέρα 

από τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες θα 

αναφέρονται στην επίδοση που επιτεύχθηκε κατά την υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, 

την παραγωγή των προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων.  

 

Για την υποστήριξη των προαναφερόμενων πληροφοριακών αναγκών, απαιτείται η σταδιακή 

εισαγωγή και συστηματική χρήση νέων εμπλουτισμένων συστημάτων μέτρησης της 

πραγματοποιούμενης επίδοσης, τα οποία πέρα από χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικές 

με το κόστος, θα παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση που θα επιτρέπει στους υπευθύνους τον 

προγραμματισμό των ακόλουθων κύριων δραστηριοτήτων (Kaplan & Cooper 1998): 

 Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις προσδοκίες των 

καταναλωτών και επιπλέον μπορούν να παραχθούν και να διανεμηθούν επιφέροντας κέρδος για 

την εταιρία. 

 Ανάλυση του καλύτερου δυνατού μείγματος προϊόντων. 

 Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών προμηθευτών. 

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων, μέσω άρτια σχεδιασμένων διαδικασιών μάθησης, 

έχοντας ως απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση. 

 Διαπραγμάτευση σε θέματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ποιότητα, 

την τιμή, τη διανομή και την εξυπηρέτηση των πελατών. 

 Προγραμματισμός επενδυτικών αποφάσεων. 

 Κατηγοριοποίηση τμημάτων πελατειακής βάσης και σύνθεση αποτελεσματικών 

καναλιών διανομής. 

 Εντοπισμός τυχόν υφιστάμενης ανάγκης για ανασχεδιασμό διαδικασιών και εισαγωγή 

βελτιώσεων σχετικών με την ποιότητα, το χρόνο ή την αποδοτικότητα. 

 

Συνεπώς, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης του κόστους και της 

επίδοσης, μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβεί στη λήψη ακριβούς και έγκυρης 



 

62 

πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας αναφορικά με την πελατειακή 

βάση, τις εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

2.9.5 Κατηγοριοποίηση και καταμερισμός κόστους βάσει των αρχών της διοίκησης του 

κόστους (Cost Management) 

 

Τα κόστη διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στα παραγωγικά κόστη (production costs) 

και στα μη παραγωγικά κόστη (nonproduction costs). Τα παραγωγικά κόστη είναι αυτά που 

συνδέονται με την κατασκευή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και κατηγοριοποιούνται 

περαιτέρω στα άμεσα υλικά (direct materials), την άμεση εργασία (direct labor) και τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα (overhead). Μόνο αυτές οι τρεις κατηγορίες κόστους χρησιμοποιούνται για 

παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε εξωτερικούς χρήστες. Τα μη παραγωγικά κόστη 

είναι αυτά που συνδέονται με τις λειτουργίες της πώλησης/μάρκετιγκ (marketing costs) και της 

διοίκησης (administrative costs) και χρησιμοποιούνται από εσωτερικούς χρήστες της 

επιχείρησης (Hansen & Mowen 2006). 

 

Παραδοσιακά, στην κοινή πρακτική της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, για παράδειγμα των 

κατασκευαστικών εταιριών, τα κόστη που σχετίζονται με την προώθηση και τη διανομή 

καταχωρούνται στα κόστη της λειτουργίας του μάρκετινγκ, αν και τα εν λόγω κόστη δεν πρέπει 

να αποδίδονται στις γραμμές παραγωγής ή στους πελάτες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων ακολουθεί τη προσέγγιση της αλυσίδας αξίας και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται 

ακριβής πληροφόρηση σχετική με το κόστος αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες, από το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μέχρι την παραγωγή, το μάρκετιγκ και την προώθηση, καθώς και 

την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Σε αυτά τα πλαίσια, η κοστολόγηση συντελεί στη συλλογή 

λεπτομερειακής και με ακρίβεια πληροφόρησης, η οποία βοηθάει στον προσδιορισμό της 

κερδοφορίας της επιχείρησης ως ενιαίο σύνολο, καθώς επίσης και στη μέτρηση της 

αποδοτικότητας του κάθε τμήματος (Hansen & Mowen 2006).  

 



 

63 

2.9.6 Η στρατηγική διοίκηση του κόστους (Strategic Cost Management) 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η προσπάθεια που έγινε και η οποία 

αποσκοπούσε στο να ενσωματώσει ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική στη διοικητική 

λογιστική, στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης του κόστους (Shank & Govindarajan 1993). 

H προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης του κόστους, είχε προταθεί για πρώτη φορά στα τέλη 

της δεκαετίας του ’90, όπου αναφέρεται ότι η εν λόγω προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση α) 

της αλυσίδας αξίας (value chain analysis), β) των παραγόντων που προσδιορίζουν το κόστος 

(cost driver analysis) και γ) του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage 

analysis) (Shank 1989).  

 

Αναλυτικότερα, η ανάλυση της αλυσίδας αξίας βασίζεται στον ορισμό που δίνει ο Porter 

(1985) και σύμφωνα με τον οποίο, η αλυσίδα αξίας κάθε επιχείρησης ταυτίζεται με το σύνολο 

των δραστηριοτήτων που δημιουργούν αξία για την επιχείρηση, από την προμήθεια των πρώτων 

υλών από τους προμηθευτές, μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος που προσφέρεται 

στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η αναζήτηση τόσο των πόρων, όσο και 

των οριακών και θεμελιωδών ικανοτήτων μιας επιχείρησης προτείνεται να γίνεται ανά 

δραστηριότητα, έτσι ώστε να προκύπτει μια αναλυτική καταγραφή των δυνάμεων και των 

αδυναμιών, ανά δραστηριότητα και όχι συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιοι θα είναι σε 

θέση να εξετάσουν την πορεία του κόστους και του περιθωρίου κέρδους, εντοπίζοντας τις πηγές 

διαφοροποίησής τους έναντι των ανταγωνιστών (Shank 1989).  

 

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό, η αλυσίδα αξίας διαχωρίζει την επιχείρηση σε δύο 

ομάδες δραστηριοτήτων: 

α) Τις κύριες δραστηριότητες, που έχουν άμεση σχέση με το προϊόν, όπως η διαχείριση εισροών-

εκροών, η παραγωγική διαδικασία, η προώθηση, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση των πελατών 

μετά την πώληση και  

β) Τις υποστηρικτικές δραστηριότητες, που λειτουργούν υποβοηθητικά των κύριων και έχουν 

έμμεση σχέση με το προϊόν, όπως η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οι προμήθειες, η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και η απαιτούμενη υποδομή. 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η επιχείρηση δεν αποτελείται 

αποκλειστικά από ένα σύνολο ανθρώπινων, υλικών και άυλων πόρων που λειτουργούν 

μεμονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντίθετα, μέσω της ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ 
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κύριων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, δημιουργείται η βάση για τη δημιουργία αξίας, τη 

διαμόρφωση του περιθωρίου κέρδους και τελικά την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Και η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος πραγματοποιείται είτε μέσω της εκτέλεσης 

των παραπάνω δραστηριοτήτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, είτε μέσω της 

διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές (Shank 1989).  

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της αλυσίδας αξίας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η 

συστηματική μελέτη και προσεκτική εξέτασή της δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη μιας 

επιχείρησης να εντοπίσουν ενδεχόμενες περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, σε συνδυασμό με τις 

δραστηριότητες που αποτελούν τη βάση του επιδιωκόμενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι ευκολότερο να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, σε συνδυασμό με τις 

αδυναμίες μιας επιχειρηματικής μονάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυσή 

τους και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 

 

Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους, η ανάλυση του Shank (1996) δε 

βασίζεται τόσο στην παραδοσιακή προσέγγιση της διοικητικής λογιστικής, όπου οι μεταβολές 

στο κόστος αποδίδονται κυρίως στις μεταβολές του όγκου των πωλήσεων. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της εν λόγω ανάλυσης είναι ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό 

κόστος ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: α) τους δομικούς (structural) και β) τους 

συντελεστικούς (executional). Οι δομικοί παράγοντες προσδιορισμού του κόστους σχετίζονται 

με τις στρατηγικές επιλογές στις οποίες προβαίνει μια επιχείρηση, στα πλαίσια διαμόρφωσης 

της οικονομικής της δομής. Περιλαμβάνουν τις οικονομίες κλίμακας (όσο περισσότερο 

παράγουν, τόσο μειώνεται το κατά μονάδα κόστος παραγωγής), την πολυπλοκότητα της 

γραμμής παραγωγής, την κάθετη ολοκλήρωση, τις τεχνολογικές επενδύσεις, τις ευρεσιτεχνίες 

και την εξειδικευμένη πείρα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι συντελεστικοί παράγοντες 

προσδιορίζουν κατά κύριο λόγο τη θέση της επιχείρησης έναντι της διαχείρισης του κόστους, 

κυρίως μέσω της συμβολής τους στα πλαίσια της διαμόρφωσης της οικονομικής δομής που 

επιλέγεται (Shank 1996, Shank 1989). 

 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι οι συντελεστικοί παράγοντες προσδιορισμού του 

κόστους σχετίζονται και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την επίδοση της εταιρίας, σε αντίθεση 

με τους δομικούς. Οι δομικοί παράγοντες, από την άλλη πλευρά, βασίζονται στην υπόθεση ότι η 

αύξηση των παραγόμενων και πωλούμενων ποσοτήτων δεν είναι πάντα προς όφελος της 

επιχείρησης. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη οικονομιών και αντι-οικονομιών 
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κλίμακας. Έτσι, ένα αρκετά πολύπλοκο προϊόν δεν είναι αναγκαστικά καλύτερο από ένα πιο 

απλοποιημένο, όπως επίσης και η ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία, σε σχέση με μικρότερη εμπειρία 

νεοεισερχόμενων κυρίως επιχειρήσεων, μπορεί να μην επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, στα 

πλαίσια του δυναμικού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

 

Αναφορικά με την ανάλυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην προσέγγιση της 

στρατηγικής διαχείρισης του κόστους, η επιλογή της ανταγωνιστικής στρατηγικής είναι εξίσου 

σημαντική, όσο και η διερεύνηση της αλυσίδας αξίας, σε συνδυασμό με τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες του κόστους. Άλλωστε, η βασική επιλογή της στρατηγικής βασίζεται είτε στην 

ηγεσία κόστους, είτε στη διαφοροποίηση, είτε στην εστίαση, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία είτε 

από τη στρατηγική ηγεσίας κόστους, είτε από τη στρατηγική διαφοροποίησης (Porter 1990, 

1985).  

 

Ο τρόπος κατά τον οποίον η επιλογή της ανταγωνιστικής στρατηγικής επηρεάζει τη διαχείριση 

του κόστους εξετάζεται σε προγενέστερο άρθρο του (Shank 1989). Σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

και τις συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη πραγματικότητα, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

στρατηγική ηγεσίας κόστους και η στρατηγική διαφοροποίησης είναι προτιμότερο να 

αντιμετωπίζονται περισσότερο ως συμπληρωματικές, παρά ως ανταγωνιστικές, καθώς ο 

ανταγωνισμός είναι μία πολυδιάστατη, δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη έννοια, 

επηρεαζόμενη άμεσα από τις συνθήκες του επιχειρηματικού κόσμου.  

 

Όσον αφορά την ανάλυση του κόστους και τους προσδιοριστικούς του παράγοντες, 

χαρακτηρίζονται εξαιρετικής σημασίας στη σημερινή πραγματικότητα, όσο ήταν και πριν 

δεκαπέντε χρόνια (Porter 1980). Η χρήση όμως των χρηματοοικονομικών δεδομένων που 

σχετίζονται με το κόστος, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων, καθώς παρουσιάζει αρκετούς περιορισμούς. Ως λύση προτείνεται η υιοθέτηση της 

στρατηγικής διαχείρισης του κόστους, η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά την ανάλυση δεδομένων σχετικά με το κόστος, με απώτερο στόχο τον 

εντοπισμό τυχόν ευκαιριών και τελικά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, ακολουθεί ανάλυση της στρατηγικής διοίκησης του 

κόστους (strategic cost management). Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης του κόστους 

‘περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης του κόστους, προκειμένου να βελτιωθεί η 

στρατηγική θέση της επιχείρησης και να μειωθούν τα συνολικά κόστη’ (Cooper & Slagmulder 
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1998a). Η στρατηγική διοίκηση του κόστους ‘προσφέρει ένα σχετικά εύκολο πλαίσιο για τη 

χρήση της πληροφόρησης της σχετικής με το κόστος, προκειμένου να βελτιωθεί η 

χρηματοοικονομική επίδοση και να επιτευχθεί η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη τεχνική δύναται να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της αξίας των μετόχων, στην πραγματοποίηση των 

απαιτούμενων αλλαγών σε οργανωσιακό επίπεδο, καθώς και στην ελαχιστοποίηση ενεργειών 

που είναι ενάντιες στην πολιτική της επιχείρησης’ (Grundy 1996).  

 

Ο αντικειμενικός στόχος της στρατηγικής διαχείρισης του κόστους επικεντρώνεται στη μείωση 

του συνολικού κόστους, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της 

επιχείρησης. Συνεπώς, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διοικητική λογιστική, οι υπεύθυνοι για 

τη λήψη αποφάσεων, δεν πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, αλλά να εξετάζουν τις σχετικές πληροφορίες με το κόστος, σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα της πελατειακής βάσης, καθώς και τα δεδομένα της διαχείρισης των εσωτερικών και 

εξωτερικών πόρων. Έτσι, μια ολιστική και ενοποιημένη προσέγγιση διαχείρισης του κόστους 

δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εξετάζει και να χειρίζεται το κόστος βασιζόμενη στους 

επιχειρησιακούς αντικειμενικούς σκοπούς, στις οργανωσιακές δυνατότητες και ανάγκες και 

κυρίως στις ανάγκες της πελατειακής βάσης.  

 

Όσον αφορά στην εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης του κόστους, αξίζει να αναφερθεί 

ενδεικτικά η περίπτωση του καταστήματος Mavis Machine, μέσω της παρουσίασης των 

περιορισμών που προκύπτουν από τη χρήση των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών μέτρων. 

Η εν λόγω ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή ότι η πλειοψηφία των επιχειρηματικών 

αποφάσεων συχνά στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε ποσοτικοποιημένες αναλύσεις, αγνοώντας 

εξίσου σημαντικές ποιοτικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται πως η χρήση του 

παραδοσιακού μέτρου της καθαρής παρούσας αξίας (Net present value) παρουσιάζει αρκετούς 

περιορισμούς, ενώ προτείνεται η στρατηγική διαχείριση του κόστους ως μια νέα τεχνική 

αναλύσεων. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου 

η επιχείρηση να εστιάσει στην ανάλυση δεδομένων σχετικά με το κόστος, με απώτερο στόχο τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Shank 1996).  

 



 

67 

2.10 Η συνεισφορά της λογιστικής κόστους  
 
Η λογιστική κόστους αποτελεί τη διαδικασία καθορισμού του συνολικού κόστους λειτουργίας 

της επιχείρησης (cost analysis), προκειμένου να χρησιμεύσει κατά την προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων διοικητικών αναφορών. Εναλλακτικά, η 

λογιστική κόστους αποτελεί την κυριότερη πηγή δεδομένων για την υποστήριξη από πλευράς 

πληροφόρησης των χρηματοοικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων (Upchurch, Ellis & 

Seo 2002, Horngren, Bhimani, Datar & Foster 1997, Πάγγειος 1993). Σημειώνεται ότι, η 

λογιστική κόστους παρέχει πληροφορίες καθοριστικής σπουδαιότητας για τη λήψη αποφάσεων, 

όπως για παράδειγμα το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, το 

κόστος λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης και τέλος, το κόστος 

συγκεκριμένων λειτουργιών της επιχείρησης (Βενιέρης 2004).   

 

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες της λογιστικής κόστους συμβάλλουν αποφασιστικά στα πλαίσια 

της άσκησης της διοίκησης και στη λήψη πολυάριθμων διοικητικών αποφάσεων, όπως ο 

εντοπισμός των περισσότερο κερδοφόρων πελατών, η επιλογή του πλέον κερδοφόρου πακέτου 

υπηρεσιών, ο αρχικός έλεγχος και η περαιτέρω μείωση του κόστους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, 

ο καθορισμός ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης σημαντικής 

πρότασης πώλησης από την πελατειακή βάση, καθώς επίσης και η λήψη των απαιτούμενων 

διεργασιών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας (Βαρβάκης 2001, Verrecchia 

1999, Raghunathan 1999, Cescon 1999, Haldma 1998, Ask 1996, Scapens et al 1996, Kaplan 

1994, Bright et al 1992). 

 

Άλλωστε, βάσει πολυετών διεξοδικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι τα ΛΠΣ, παρέχοντας 

ποιοτικές πληροφορίες σχετικές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το σχετικό κόστος 

που τις απαρτίζει, βοηθούν στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και έλεγχο συνολικά, ανά 

τμήμα ή ανά φορέα ευθύνης, συντελούν στην κατάρτιση ρεαλιστικών προγραμμάτων δράσης 

και σε τελική ανάλυση υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λήψη αποφάσεων (Mouritsen & 

Bekke 1999, Jazayeri & Hopper 1999, Ahrens 1997). 

 

Το πληροφοριακό σύστημα το οποίο υποστηρίζει τη λογιστική κόστους καλείται Πληροφοριακό 

Σύστημα Λογιστικής Κόστους (Cost Accounting System). Κύριο αντικείμενο του 

Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικής Κόστους είναι οι ενέργειες που έχουν σχέση με την 
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κοστολόγηση, όπως η καταγραφή, η μέτρηση, η ανάλυση και η έκθεση του κόστους (Βενιέρης 

2003, Πάγγειος 1993). 

 
Συνοψίζοντας, μέσω ενός καλά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος Λογιστικής 

Κόστους, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση σημαντικών διαδικασιών, όπως η 

μέτρηση της επίδοσης των τμημάτων, η τιμολόγηση προϊόντων/ υπηρεσιών, η λήψη 

αποφάσεων, η εύρεση των γενεσιουργών αιτιών του κόστους και τελικά η χάραξη της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.  

 

2.11 Τα χαρακτηριστικά της κοστολόγησης  

 

Η κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια 

το κόστος ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας δραστηριότητας. Τα βασικά αντικείμενα 

ενδιαφέροντος της κοστολόγησης συνοψίζονται παρακάτω (Καραγιώργος & Πετρίδης 2003): 

• Ο προσδιορισμός του προβλεπόμενου ή πραγματικού κόστους ανά τμήμα, λειτουργία, 

δραστηριότητα. 

• Η κοστολογική επεξεργασία των προβλεπόμενων ή πραγματοποιημένων δαπανών. 

• Η σύγκριση των πραγματικών με τις πρότυπες δαπάνες, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό 

τυχόν αποκλίσεων. 

• Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον έλεγχο της 

δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

Αντικειμενικό σκοπό της κοστολόγησης αποτελεί η υποβοήθηση της επιχείρησης σε πλήθος 

ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή της δραστηριότητα, τα σημαντικότερα από τα 

οποία είναι τα εξής (Καραγιώργος & Πετρίδης 2003): 

 

• Η άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

• Ο έλεγχος της ορθολογικότητας της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Η αξιολόγηση εναλλακτικών επενδύσεων. 

• Ο προσδιορισμός του βέλτιστου βαθμού δραστηριότητας. 

• Ο προσδιορισμός του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών. 

• Η εύρεση του κατάλληλου μεγέθους και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης, 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες αγοράς. 
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• Η λήψη αποφάσεων σχετικά με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων, τις αμοιβές του προσωπικού κτλ. 

 

Προκειμένου το σύστημα κοστολόγησης που εφαρμόζεται από μία επιχείρηση να έχει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αρχικά, 

απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια συστηματική μελέτη της διάρθρωσης της επιχείρησης, ώστε 

η παραγωγική της δραστηριότητα να επιμεριστεί σε κύριους και σε βοηθητικούς τομείς. Σε 

μετέπειτα στάδιο, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός κέντρων/θέσεων κόστους και η 

λογιστική συγκέντρωση των άμεσων και έμμεσων εξόδων που αντιστοιχούν σε κάθε 

κέντρο/θέση κόστους. Όσον αφορά τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να 

εξετάζεται με βάση το σύστημα παραγωγής που εφαρμόζεται από την επιχείρηση και μπορεί να 

είναι μαζική, γραμμική ή εν σειρά. Τέλος, απαιτείται συστηματική εξέταση και σωστός 

διαχωρισμός των τελικών προϊόντων, των συμπαραγώγων, των υπο-προϊόντων και των 

υπολειμμάτων. 

 

Με βάση τα παραπάνω και κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας της 

κοστολόγησης, η επιχείρηση καλείται σε καθημερινή βάση να εντοπίζει και να επιλύει πλήθος 

προβλημάτων, τα οποία κατά κύριο λόγο σχετίζονται είτε με την αποτίμηση των διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων, είτε με τον ορθολογικό καταμερισμό των σταθερών εξόδων, είτε με 

τον κατάλληλο καταλογισμό και επιμερισμό των έμμεσων εξόδων, που συνήθως έχει τη μορφή 

του επιμερισμού των διαφόρων εξόδων σε έξοδα κατ’ είδος ή του επιμερισμού των συνολικών 

εξόδων των βοηθητικών κέντρων στα σχετικά κύρια κέντρα κόστους. 

 

Όσον αφορά τις βασικότερες διακρίσεις του κόστους, αυτό μπορεί να είναι προκαθορισμένο, 

προϋπολογιστικό ή πρότυπο. Συγκεκριμένα, το προκαθορισμένο κόστος υπολογίζεται προτού 

πραγματοποιηθεί, με βάση διάφορες αναλύσεις και προβλέψεις. Το προϋπολογιστικό κόστος 

προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος και σε συνδυασμό με τις συνθήκες που 

προβλέπεται να διαμορφωθούν κατά τη χρονική περίοδο πραγματοποιήσεώς του. Τέλος, το 

πρότυπο κόστος υπολογίζεται και αυτό προτού πραγματοποιηθεί, βάσει ακριβών μετρήσεων και 

υπολογισμών σχετικών με τους συντελεστές παραγωγής, για πρότυπο βαθμό παραγωγικής 

διαδικασίας. 
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2.11.1 Οι σύγχρονες τεχνικές κοστολόγησης 

 
Στη σύγχρονη πραγματικότητα, έχουν αναπτυχθεί εξίσου σημαντικές τεχνικές κοστολόγησης, 

όπως η τεχνική ABC, η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity-Based Management-ABM), η 

κοστολόγηση βάσει του στόχου (Target Costing) και η κοστολόγηση βάσει του κύκλου ζωής της 

επιχείρησης (Life Cycle Costing). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ισορροπημένη 

κάρτα βαθμολόγησης (Balanced Scorecard). Οι προαναφερόμενες τεχνικές, στη συνήθη 

πρακτική, δεν περιλαμβάνονται μέσα στα κλασικά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (Enterprice Resource Planning Systems -ERP), αλλά είτε είναι ενσωματωμένα σε 

μεμονωμένα λογιστικά πακέτα (Best of Bread - BOB), είτε λειτουργούν εξωλογιστικά (Hynonen 

2003, Malmi 1999, Agrawal, Mehra & Siegel 1998, Gosellin 1997, Bjorornerak 1997, Lukka & 

Grunland 1996). 

 

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να διευκρινιστεί πως οι προαναφερόμενες τεχνικές στο σύνολό 

τους χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, καθώς έχουν σχεδιαστεί βάσει του μοντέλου 

REA20 (Resources, Events, Agents), με αποτέλεσμα να αποθηκεύουν στη βάση των δεδομένων 

τους εκτός από οικονομικά στοιχεία, άλλα ποιοτικά ή ποσοτικά γεγονότα που αν και δεν είναι 

δυνατόν να λογιστικοποιηθούν, αναμένεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Ωστόσο, παρά την κοινώς αναγνωρισμένη προσφορά των προαναφερόμενων συστημάτων, 

πρέπει να ειπωθεί ότι έχουν δεχτεί σημαντική κριτική από αρκετούς ερευνητές, κυρίως λόγω της 

ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν, μέσω του συστήματος των αναφορών (Scapens & 

Jazayeri 2003, Busse 1998, Curran & Keller 1998, Whang, Gilland & Lee 1995, Chen, McLeod 

& O’Leary 1995). 

 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι προαναφερόμενες κατηγορίες κόστους, η επιχείρηση δύναται 

να χρησιμοποιήσει κυρίως δύο μεθόδους κοστολόγησης: α) Την ιστορική κοστολόγηση, η οποία 

διαχωρίζεται περαιτέρω στην κοστολόγηση κατά έργο (εξατομικευμένη) και στην κοστολόγηση 

κατά φάσεις. Η ιστορική κοστολόγηση δεν άπτεται του αντικειμένου της παρούσας εργασίας και 

συνεπώς θα ακολουθήσει συνοπτική αναφορά, χωρίς να εξεταστεί λεπτομερώς. β) Την 

κοστολόγηση με βάση της δραστηριότητες (activity-based costing), τα βασικά χαρακτηριστικά 

της οποίας θα εξεταστούν στη συνέχεια. 
                                                 
20Το μοντέλο REA αποτελεί μια επιχειρησιακή διαδικασία, πολύ κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα, η οποία 
αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίον συμβαίνουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες, αποκαλύπτοντας πλήρη 
ιχνηλασιμότητα όλων των επιχειρησιακών συναλλαγών (http://reatechnology.com). 
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Η κοστολόγηση κατά εντολή έργου χρησιμοποιείται κατεξοχήν από επιχειρήσεις που παράγουν 

διαφοροποιημένα προϊόντα, ενώ την ίδια στιγμή για την παραγωγή τους απαιτούνται ειδικοί και 

λεπτομερείς χειρισμοί, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα νοσοκομεία, τα ναυπηγία και τις 

βιομηχανίες αυτοκινήτων ή επίπλων. Στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, αρχικά για κάθε 

έργο εκδίδεται μια εντολή έργου, ενώ οι σχετικές δαπάνες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο 

συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό φύλλο. Στη συνέχεια, με βάσει τα αναλυτικά παραστατικά που 

τηρεί η επιχείρηση, προσδιορίζονται τα άμεσα υλικά και εργατικά έξοδα, ενώ όσον αφορά τις 

έμμεσες δαπάνες, αυτές καταλογίζονται, μέσω επιλεγμένων κριτηρίων μερισμού, στις 

εναλλακτικές εντολές έργου. 

 

Η κοστολόγηση κατά φάση επιλέγεται κυρίως από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 

χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή όμοιων προϊόντων και υπηρεσιών και που 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο αριθμό παραγωγικών διαδικασιών ή φάσεων, όπως 

συμβαίνει στις περιπτώσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της 

εν λόγω διαδικασίας, τα συνολικά στοιχεία κόστους μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

συγκεντρώνονται κατά φάση ή κατά εργασία, ενώ το σύνολό τους διαιρείται με τον αριθμό των 

προϊόντων που παρήχθησαν κατά τη συγκεκριμένη φάση. Οι μονάδες έργου που συνήθως 

κοστολογούνται σε μία φάση παραγωγής αποτελούνται α) από μονάδες που η επεξεργασία τους 

άρχισε και τελείωσε μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο, β) μονάδες που η επεξεργασία τους 

άρχισε στην εν λόγω περίοδο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε και γ) μονάδες που η επεξεργασία τους 

άρχισε σε προηγούμενη περίοδο και ολοκληρώθηκε στην τρέχουσα περίοδο. Προκειμένου να 

εξετασθούν σε κοινή βάση οι προαναφερόμενες κατηγορίες μονάδων έργου, συνίσταται η 

μετατροπή τους σε ισοδύναμες μονάδες παραγωγής.  

 

2.11.2 Η χρήση της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (activity-based costing - ABC) 

 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να επιτύχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διατηρώντας το για όσο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Για να το επιτύχουν όμως αυτό, πρέπει, σε συνεχή βάση, 

να βελτιώνουν την επίδοσή τους σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. Συνεπώς, οι σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες, εστιαζόμενες στη συνεχή 

εισαγωγή βελτιώσεων, πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουν να βελτιώνουν διαρκώς την 

παραγωγική τους διαδικασία, να ελαχιστοποιούν τις περιπτώσεις παραγωγής ελαττωματικών ή 

ακατάλληλων προϊόντων, να μειώνουν σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης των παραγγελιών, να 
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εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα στα παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και 

τέλος να ελέγχουν και να μπορούν να επηρεάσουν τα λειτουργικά και μη λειτουργικά κόστη 

(Wegmann 2010, Jackson, Sawyers & Jenkins 2006).  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η τεχνική ABC μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 

κατά την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κυρίως μέσω της παροχής ορθής και με ακρίβεια 

πληροφόρησης σχετικής με το κόστος, η οποία δύναται να βοηθήσει σημαντικά κατά το 

σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των διαφόρων δραστηριοτήτων (Jackson, Sawyers & 

Jenkins 2006, Γκίνογλου 2001). 

 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση της τεχνικής ABC, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι, για την 

κάλυψη των αναγκών της παρούσας εργασίας, με τον όρο δραστηριότητα οριοθετούνται οι 

καθορισμένες ενέργειες, φάσεις ή διαδικασίες που πραγματοποιούνται προκειμένου να παραχθεί 

ένα προϊόν, ένα έργο, μια κατεργασία, μια υπηρεσία ή ένα μέρος αυτών. Ακολούθως, οι 

συνολικές δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την ανάπτυξη και ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας, συνθέτουν το συνολικό κόστος της δραστηριότητας αυτής. Στα πλαίσια της 

εξεταζόμενης μεθόδου, το κόστος μιας δραστηριότητας επιβαρύνει το παραγόμενο προϊόν ή 

υπηρεσία, ανάλογα με το βαθμό κατά τον οποίον η παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιεί τη 

δραστηριότητα αυτή (Wegmann 2010). 

 

Η κύρια διαδικασία που ακολουθείται στα πλαίσια της τεχνικής ABC, σε γενικές γραμμές, 

ξεκινάει με την εύρεση του κόστους αρχικά σε κάθε δραστηριότητα και μετέπειτα σε κάθε 

προϊόν ή άλλο αντικείμενο κόστους. Η βασική παραδοχή στην οποία στηρίζεται η όλη 

διαδικασία είναι ότι οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν τους πόρους της επιχείρησης, ενώ την 

ίδια στιγμή η δημιουργία προϊόντων βασίζεται σε δραστηριότητες. Συνοπτικά, τα βήματα που 

ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι τα 

ακόλουθα (Wegmann 2010, Hansen & Mowen 2006): 

1. Η αναγνώριση, ο σχεδιασμός και η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό 

με τον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών τους. 

2. Η απονομή του κόστους στους επιχειρησιακούς πόρους, που χρησιμοποιούνται κατά την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

3. Η απονομή του κόστους των δευτερευόντων δραστηριοτήτων στις κύριες δραστηριότητες. 

4. Ο εντοπισμός των αντικειμένων υπό κοστολόγηση και η εύρεση της ποσότητας κάθε 

δραστηριότητας που χρησιμοποιείται από αυτά. 
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5. Η αποτίμηση της αξίας, της χρησιμότητας και του κόστους της κάθε δραστηριότητας. 

6. Η απονομή του ανάλογου κόστους των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα υπό κοστολόγηση.  

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο απώτερος στόχος της τεχνικής ABC 

είναι να εξασφαλισθεί καλύτερη ποιότητα, πλήρης ακρίβεια, απόλυτη αξιοπιστία και 

εγκυρότητα κατά τον υπολογισμό του κόστους, προκειμένου στη συνέχεια να είναι δυνατή η 

χρήση του κατά τη λήψη πλήθους επιχειρηματικών αποφάσεων. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση 

που, λόγω παράλειψης, δεν αναλυθεί μια λειτουργία στις επιμέρους δραστηριότητες, ενώ στη 

συνέχεια δεν ακολουθήσει προσδιορισμός του κόστους της κάθε μιας δραστηριότητας 

ξεχωριστά, τότε το συνολικό κόστος όλων των δραστηριοτήτων κατανέμεται σε όλες τις 

επιμέρους διαδικασίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει και αυτές που μπορεί να μη 

χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η 

διαστρέβλωση του ακριβούς μεγέθους του κόστους και κατά συνέπεια η πιθανή λήψη 

λανθασμένων αποφάσεων (Wegmann 2010, Hansen & Mowen 2006).   

 

Όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την 

κοστολόγηση ανά δραστηριότητα, αυτές μπορούν να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 

γενικές κατηγορίες (Wegmann 2010): 

1) Αποφάσεις σχετικές με τη μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

ανά δραστηριότητα ή ανά φάσεις παραγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της μείωσης 

των δαπανών της κάθε επί μέρους δραστηριότητας, είτε μέσω της μείωσης της ποσότητας που 

χρησιμοποιεί το προϊόν από κάθε δραστηριότητα. 

2) Αποφάσεις για την άσκηση ορθής τιμολογιακής πολιτικής, κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού 

ακρίβειας του κόστους που υπολογίζεται με βάση τις δραστηριότητες. 

3) Αποφάσεις σχετικές με τον προσδιορισμό των περισσότερο κερδοφόρων πελατών (customer 

profitability analysis), για τις οποίες θα ακολουθήσει εκτενέστερη ανάλυση στη συνέχεια.  

 

Συνδυαστικά με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να γίνει αναφορά στο σχετικό άρθρο των 

Nielsen Flohr Jorn, Bukh D. Nikolaj Per and Mols Peter Niels (2000). Στο εν λόγω έργο, οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν πως τα παραδοσιακά ΛΠΣ της διοικητικής λογιστικής, συχνά δεν 

επιτρέπουν την αναγνώριση των περισσότερο κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων. Με βάση την 

υπάρχουσα κατάσταση στις εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Δανία, 

διαπιστώνεται πως υπάρχουν παράγοντες, όπως η δομή της επιχείρησης, οι εναλλακτικοί πόροι 

και η νοοτροπία που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων, που εμποδίζουν την υλοποίηση της 
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διοικητικής λογιστικής με πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Έτσι, απώτερος στόχος του 

συγκεκριμένου άρθρου, είναι να αποδειχτεί ο τρόπος, σύμφωνα με τον οποίον τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να συνδυάσουν τα πληροφοριακά συστήματα της 

διοικητικής λογιστικής με πελατοκεντρικές δραστηριότητες, προκειμένου, σε τελική βάση, να 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση της κερδοφορίας της πελατειακής βάσης.  

 

Εξίσου σημαντικό συμπέρασμα της προαναφερόμενης έρευνας, είναι η διαπίστωση ότι οι πιστοί 

και κερδοφόροι πελάτες του παρόντος, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένοι από την 

επιχείρηση. Αντίθετα, είναι απαραίτητο, ανά πάσα στιγμή και προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 

καλύτερο μέλλον, η επιχειρηματική μονάδα να καταβάλλει συνεχώς συστηματικές προσπάθειες 

εντοπισμού και κατηγοριοποίησης των κερδοφόρων τμημάτων της πελατειακής βάσης. 

Άλλωστε, με βάση τις προτάσεις εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, οι επιχειρήσεις παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα ήταν προτιμότερο να είναι εστιασμένες περισσότερο στον 

πελάτη και να φροντίσουν να αναπτύξουν πελατοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα 

διοικητικής λογιστικής. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο, συνδυασμού 

της διοικητικής λογιστικής με το μάρκετινγκ, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο (Wegmann 2010, 

Meadows & Dibb 1998, Innes & Mitchell 1997).    

 

Συνεπώς, το θέμα που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο οι επιχειρήσεις στη Δανία έχουν τη 

δυνατότητα να συνδυάσουν πελατοκεντρικές πρωτοβουλίες με χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα. Με βάση τα σχετικά ευρήματα, είναι αρκετά τα παραδείγματα των 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εισάγει σταδιακά ουσιαστικές αλλαγές στα ΛΠΣ, ώστε να 

βρίσκονται σε θέση να μπορούν να προσδιορίσουν τα κερδοφόρα τμήματα της πελατειακής 

βάσης. 

 

Προχωρώντας σε μια διεξοδικότερη ανάλυση, το έργο των Nielsen Flohr Jorn, Bukh D. Nikolaj 

Per & Mols Peter Niels (2000) δίνει σημαντικά στοιχεία για την πελατοκεντρική προσέγγιση 

των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει, πως λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού 

που επικρατεί στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ καθίσταται αναγκαία 

η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, στην πράξη η αναγκαιότητα αυτή δεν 

υποστηρίζει έναν αριθμό συγκεκριμένων βημάτων, που καλείται να ακολουθήσει η επιχείρηση 

προκειμένου να επιτύχει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. 
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Κύριο χαρακτηριστικό μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης που υλοποιεί την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, αποτελεί η χρήση ποικίλων δεδομένων της πελατειακής βάσης, προκειμένου να 

ληφθεί πλήθος αποφάσεων που σχετίζονται με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (Kohli & Jaworski 1990). Για παράδειγμα, μια οικονομική μονάδα πολύ συχνά 

προβαίνει στην ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών της λειτουργιών και των συστημάτων 

ελέγχου, χρησιμοποιώντας ως βασικό κριτήριο την τμηματοποίηση της πελατειακής της βάσης.  

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με προγενέστερα εμπειρικά δεδομένα, έχει εξετασθεί η ενδεχόμενη 

συνεισφορά των νεότερων αρχών της διοικητικής λογιστικής, όπως της τεχνικής ABC, κατά την 

υλοποίηση της ανάλυσης της κερδοφορίας των πελατών των εταιριών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Kaplan & Cooper 1998, Storbacka 1997, Innes & Mitchell 

1997). Και αυτό συμβαίνει καθώς οι νέες αυτές προσεγγίσεις παρέχουν μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία κατανομής των έμμεσων δαπανών αρχικά σε πελατοκεντρικές δραστηριότητες και 

μετέπειτα στα τμήματα της πελατειακής βάσης και στα κανάλια διανομής.   

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η διοικητική λογιστική χαρακτηρίζεται και ως μέσο 

υποστήριξης και ως περιορισμός, στα πλαίσια της ενσωμάτωσης πελατοκεντρικών 

πρωτοβουλιών (Meadows & Dibb 1998, Storbacka 1997, Berry 1977). Άλλωστε, αναφορικά με 

τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, είναι ευρέως γνωστό πως η 

τελική επιτυχημένη εφαρμογή τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συνεισφορά τους στα 

πλαίσια λήψης λειτουργικών, τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης της επιτυχίας που 

σημειώνει μια επιχείρηση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις, στα πλαίσια της 

ισχυροποίησης της πελατοκεντρικής τους προσέγγισης, καλούνται να εξετάζουν την επιτυχία 

των νέων πληροφοριακών συστημάτων της διοικητικής λογιστικής, με βάση τη χρησιμότητά 

τους κατά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

(Foster & Swenson 1997). 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ένας βασικός παράγοντας που εμποδίζει τη 

συνεισφορά της λογιστικής κατά την υλοποίηση πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών. 

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι των τμημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 

συχνά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού και τον καταμερισμό του συνολικού κόστους. Έτσι, ζητήματα σχετικά με τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, όπως η ικανοποίηση των πελατών, τείνουν να αποτελούν 
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αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος μάρκετινγκ, το οποίο με τη σειρά του ενδιαφέρεται 

κυρίως για την ικανοποίηση, απόκτηση και διατήρηση ήδη υπαρχόντων και νέων πελατών, παρά 

για τις συνέπειες που επιφέρουν όλες οι παραπάνω λειτουργίες στο συνολικό κόστος (Goebel et 

al 1998, Storbacka 1997, Foster et al 1996). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, σε σχετικό έργο που 

αφορούσε την ανάλυση κερδοφορίας και την τμηματοποίηση στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης της διοικητικής λογιστικής με ζητήματα που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Storbacka 1997). 

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι, σημαντικό εμπόδιο που επηρεάζει τη συνεισφορά της 

λογιστικής στα πλαίσια υλοποίησης πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών, χαρακτηρίζεται το 

γεγονός ότι οι ίδιες έννοιες μπορεί να ερμηνεύονται κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους 

λογιστές και από τους υπευθύνους των πωλήσεων και του μάρκετινγκ (Wegmann 2010). 

 

Άλλωστε, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων χρειάζονται πληροφόρηση μεγάλης ακρίβειας 

για τον υπολογισμό του κόστους που σχετίζεται με τους πελάτες, τις διαδικασίες και τα 

προϊόντα, πληροφόρηση η οποία δεν είναι δυνατό να συλλεχθεί αποκλειστικά από το σύστημα 

προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών αναφορών (Γκίνογλου 2001). 

 

Για την ικανοποιητική κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, 

εφαρμόζονται τα συστήματα μέτρησης του κόστους ανά δραστηριότητα. Αντιπροσωπευτικό 

χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων συστημάτων είναι ότι τα έμμεσα κόστη αποδίδονται αρχικά 

στις πραγματοποιούμενες διαδικασίες και σε μετέπειτα στάδιο συνυπολογίζονται στο κόστος 

των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαχείρισης πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, η 

πληροφόρηση που προκύπτει παρέχει μια πληρέστερη εικόνα των οικονομικών που σχετίζονται 

με τις επιχειρησιακές λειτουργίες (Γκίνογλου 2001, Kaplan & Cooper 1998). 

 

Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based Costing - ABC), βάσει της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, αναπτύχθηκε προκειμένου να βοηθήσει κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με το κόστος, όπως ο υπολογισμός τους ακριβούς 

κόστους ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας δραστηριότητας (Cooper & Kaplan 1991, 1992a, 

Cooper 1990a, 1990b). Η εν λόγω μέθοδος υπερτερεί έναντι των προγενέστερών της ως προς 

την κατανομή του έμμεσου κόστους στα προσφερόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης ήταν ανακριβείς ως προς τον 
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προσδιορισμό του κόστους, καθώς επιβάρυναν το κόστος κάθε μεμονωμένου προϊόντος/ 

υπηρεσίας με γενικά λειτουργικά έξοδα (overheads) (Wegmann 2010, Armstrong 2002).  

 

Μέσω της τεχνικής ABC, εξετάζονται κυρίως οι έμμεσες δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας 

και όχι τόσο οι άμεσες δαπάνες αυτής, δηλαδή τα άμεσα εργατικά και τα άμεσα υλικά. Και αυτό 

όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, το κόστος των έμμεσων δαπανών αυξάνεται εις βάρος των 

άμεσων εργατικών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό το κόστος των 

παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών. ‘Ετσι, στη συνήθη πρακτική, αρχικά 

εντοπίζονται οι επιμέρους δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας, ακολουθεί ο 

προσδιορισμός του κόστους για καθεμιά από αυτές και στη συνέχεια, το ποσό του κόστους που 

προκύπτει καταλογίζεται αποκλειστικά στα προϊόντα/ υπηρεσίες που έκαναν χρήση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων και στο βαθμό κατά τον οποίον τις χρησιμοποίησαν (Wegmann 2010, Swenson 

1997, Bright, Davis, Downess & Sweeting 1992). 

 

Αναφορικά με την εφαρμογή της τεχνικής ABC, αξίζει να σημειωθεί ότι χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα χρήσιμη και σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται από αρκετούς κλάδους όχι μόνο στην 

Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα (Wegmann 2010, Venieris, Koen & Kaimenaki 2003, Burns & 

Yazdifar 2001, Malmi 1996, 1999, Groot 1996).  

 

Άλλωστε, οι εταιρίες σήμερα χρησιμοποιούν πλήθος τεχνικών ABC σε περιπτώσεις 

εναλλακτικών επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως (Kaplan & Cooper 1998): 

 Καθοδήγηση προσπαθειών βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Διαχείριση των εναλλακτικών παραλλαγών ενός προϊόντος. 

 Ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται  με τη λήψη 

παραγγελιών, την τιμολόγηση και τη διανομή. 

 Χειρισμό των σχέσεων με τους προμηθευτές προκειμένου να επιτευχθούν όχι μόνο 

καλύτερες τιμές, αλλά και χαμηλότερο κόστος. 

 Άσκηση επιρροής στο σχεδιασμό μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη 

διαχείριση μελλοντικών πελατειακών σχέσεων. 

 

Στις περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιείται η τεχνική activity-based costing, κάποιοι από τους 

βασικούς λόγους μη υιοθέτησής της είναι: α) το γεγονός ότι το ήδη υπάρχον σύστημα 

κοστολόγησης κρίνεται ικανοποιητικό με αποτέλεσμα να είναι προτιμότερη η μη 

αντικατάστασή του (Bescos & Mendoza 1995), β) η μη υποστήριξη της εφαρμογής της από την 
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ανώτατη διοίκηση (Dub 1997), καθώς δεν έχει ακόμα πειστεί για την αποτελεσματικότητά της 

στην πράξη (Clarke, Hill & Stevens 1999), γ) το υψηλό κόστος υλοποίησης, σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να μη διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους ή 

τις γνώσεις για την επιτυχή υλοποίησή της (Inness & Mitchell 1997), δ) δεν αποτελεί άμεση 

προτεραιότητα της επιχείρησης και ε) δεν ευνοείται από την επιχειρησιακή κουλτούρα (Inness 

& Mitchell 1991).  

 

2.12 Η τεχνική της διοίκησης ανά δραστηριότητα (activity-based management - ABM) 

 

Λόγω της ιδιαίτερα αποτελεσματικής εφαρμογής της, η μέθοδος μέτρησης του κόστους ανά 

δραστηριότητα σταδιακά εδραιώθηκε την παγκόσμια αγορά, ενώ η εκτεταμένη χρήση της 

οδήγησε σε μια νέας μορφής διοίκησης, τη διοίκηση ανά δραστηριότητα (activity-based 

management-ABM). Το εν λόγω σύστημα διοίκησης καθιστά ικανά τα διευθύνοντα στελέχη να 

επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, χρησιμοποιώντας τους λιγότερους δυνατούς 

επιχειρησιακούς πόρους, ώστε τελικά να επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με χαμηλότερο 

κόστος. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική ABM χαρακτηρίζεται από δύο εναλλακτικές μορφές, τη 

λειτουργική και τη στρατηγική. Η λειτουργική της μορφή σχετίζεται με την υλοποίηση 

καταστάσεων με σωστό τρόπο, ενώ η στρατηγική της μορφή αναφέρεται στην εφαρμογή των 

σωστών καταστάσεων. Ενδεικτικό είναι το διάγραμμα 2.2 που ακολουθεί (Kaplan & Cooper 

1998): 

 

    

 

 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2.2: Η χρήση της τεχνικής ABM για τη λήψη λειτουργικών και στρατηγικών 
αποφάσεων. 
 

Λειτουργική: Υλοποίηση 
καταστάσεων με σωστό τρόπο 

Στρατηγική: Υλοποίηση των 
σωστών καταστάσεων 

Διοίκηση ανά 
δραστηριότητα 

Πιο αποδοτική εκτέλεση δραστηριοτήτων: 
-Διαχείριση δραστηριοτήτων 
-Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών 
διαδικασιών 
-Διοίκηση ολικής ποιότητας 
-Συστήματα μέτρησης απόδοσης 
 

Επιλογή δραστηριοτήτων προς εκτέλεση: 
-Σχεδιασμός προϊόντων 
-Μίγμα προϊόντος και γραμμή παραγωγής 
-Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές 
-Τμηματοποίηση αγοράς 
-Κανάλια διανομής  
-Διαχείριση πελατειακών σχέσεων 
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Η τεχνική ABM αποτελεί μια έννοια που συγχωνεύει πολλές από τις αρχές της στρατηγικής 

διοίκησης του ανασχεδιασμού (strategic management reengineering), ενσωματώνοντάς τις στη 

διοίκηση του κόστους (cost management) (Trussel & Bitner 1998).  

 

Αντίστοιχα, ο επιχειρησιακός ανασχεδιασμός των διαδικασιών (business process reengineering) 

αποτελεί ένα εργαλείο της διοίκησης που βοηθάει στην εξέταση των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης και στην αναδιάρθρωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες 

βελτιώσεις στους προσδιοριστικούς παράγοντες της επίδοσης, όπως για παράδειγμα το κόστος 

και την ποιότητα. Η ιδέα στην οποία βασίζεται είναι η ουσιαστική επανεξέταση του συνόλου 

των ζητημάτων που σχετίζονται με την επίδοση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τυχόν 

απαραίτητες αναθεωρήσεις των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων, για την επίτευξη των 

καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Ο επιχειρησιακός ανασχεδιασμός των διαδικασιών 

βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μια ξεκάθαρη παρουσίαση της αποστολής της επιχείρησης και 

στη συνέχεια προτείνει την εισαγωγή βελτιωτικών ενεργειών, ευθυγραμμίζοντάς τις με την 

αρχική αποστολή (Trussel & Bitner 1998). 

 

Η τεχνική ABM είναι παρεμφερής του επιχειρησιακού ανασχεδιασμού των διαδικασιών, με τη 

μόνη διαφορά ότι στα πλαίσια της ανάλυσής της περιλαμβάνει και το σύστημα διοίκησης του 

κόστους (cost management system). Η εξέταση της συγκεκριμένης έννοιας μπορεί να γίνει από 

δύο οπτικές γωνίες: α) από την άποψη του κόστους, αποτελώντας ένα λογιστικό σύστημα 

διαχείρισης του κόστους, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που το προσδιορίζουν και β) από 

την άποψη της διαδικασίας, ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ακριβές εργαλείο αποτίμησης 

της επίδοσης με τελικό στόχο τη βελτίωσή της. 

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την οπτική γωνία του κόστους, η διοίκηση ανά δραστηριότητα θα 

μπορούσε να ταυτιστεί με την κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (activity-based costing). 

Αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πλήρους κόστους 

των προϊόντων, των υπηρεσιών και των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ την ίδια στιγμή 

υποβοηθάει την ολοκλήρωση ποικίλων δραστηριοτήτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της 

λογιστικής, όπως για παράδειγμα οι καταχωρήσεις, η μισθοδοσία, η σύσταση του 

προϋπολογισμού κτλ. Αναφορικά με την οπτική γωνία της διαδικασίας, η διοίκηση ανά 

δραστηριότητα χρησιμοποιείται κατά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μέτρηση της επίδοσης και 

της αποτελεσματικότητας των εκροών για κάθε κέντρο δραστηριότητας. 
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Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο απώτερος στόχος της διοίκησης ανά 

δραστηριότητα είναι ο προσδιορισμός τους κόστους των προϊόντων ή των υπηρεσιών (άποψη 

του κόστους), σε συνδυασμό με τη μέτρηση της επίδοσης (άποψη της διαδικασίας) και μάλιστα 

το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι με την ίδια ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών 

επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και οι δύο προαναφερόμενοι στόχοι. 

 

Όσον αφορά την υλοποίηση της τεχνικής ABM, κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται σε δύο 

στάδια. Αρχικά, τα κόστη που σχετίζονται με τους πόρους (resources) που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση αποδίδονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται, ενώ στη 

συνέχεια τα κόστη κάθε δραστηριότητας αποδίδονται στο τελικό αποτέλεσμα της παραγωγικής 

διαδικασίας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της κοστολόγησης (cost object). Ενδεικτικό της 

όλης διαδικασίας είναι το διάγραμμα 2.3 που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.3: Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής ABM 

 

Σε πρώτο στάδιο, το σύστημα της διοίκησης ανά δραστηριότητα επιτελεί το έργο της 

ανίχνευσης του κόστους των δραστηριοτήτων ή των διαδικασιών, εξετάζοντας τα αντίστοιχα 

κέντρα δραστηριότητας (activity centers).Τα κέντρα δραστηριότητας περιλαμβάνουν όλες τις 

εκτελούμενες ενέργειες, οι οποίες, μέσω της διοίκησης ανά δραστηριότητα, ομαδοποιούνται και 

αξιοποιούνται κατά συστηματικό τρόπο, ώστε σε τελική ανάλυση να συντελέσουν στην 

επίτευξη πολύτιμων εκροών. Κατά το δεύτερο στάδιο, τα σχετικά κόστη των κέντρων 

δραστηριότητας αποδίδονται στα αντικείμενα κοστολόγησης, τα οποία μπορεί να είναι 

προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες ή τμήματα της επιχείρησης, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες. Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους, οι οποίοι ορίζουν ποιοι 

πόροι θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δραστηριότητα και από κάθε αντικείμενο κοστολόγησης,  

Πόροι 
(Άποψη κόστους) 

Εισροές 
(Άποψη διαδικασίας) 

Εκροές Διαδικασίες -
Δραστηριότητες 

Αντικείμενο 
κοστολόγησης 

Προσδιοριστικοί παράγοντες 
κόστους 
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αυτοί εξετάζονται στα πλαίσια και των δύο προαναφερόμενων σταδίων, καθώς επηρεάζουν 

κατά κύριο λόγο τον καταμερισμό τους κόστους. 

 
Ως συνέχεια της παρούσας ανάλυσης, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφερθούν τα στάδια της 

σχεδίασης και εφαρμογής της διοίκησης ανά δραστηριότητα, τα οποία είναι τα ακόλουθα 

(Hammer & Champy 1993, Cooper, Kaplan, Maisel, Morrissey & Oehm 1992): 

1. Η ανάπτυξη μιας περιεκτικής και ξεκάθαρης αποστολής, η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους μέσα στην επιχείρηση. 

2. Ο προσδιορισμός των κύριων διαδικασιών (core processes), που συντελούν στην υλοποίηση 

της επιχειρησιακής πολιτικής, σε συνδυασμό με τα αντικείμενα της κοστολόγησης (cost 

objects).  

3. Ο προσδιορισμός των υποστηρικτικών διαδικασιών, που εκτελούνται προκειμένου να 

υποβοηθήσουν τις κύριες. 

4. Ο σχηματισμός των ομάδων εργασίας, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση των 

κύριων και υποστηρικτικών διαδικασιών. 

5. Ο προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων της κάθε διαδικασίας, που τίθενται προκειμένου 

να υποστηριχθούν η μακροπρόθεσμη στρατηγική και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι κάθε 

διαδικασίας. 

6. Ο καθορισμός των λειτουργικών στόχων της κάθε διαδικασίας, προκειμένου να 

υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική. 

7. Ο εντοπισμός των κύριων δραστηριοτήτων κάθε διαδικασίας, ώστε να σχηματιστούν τα 

αντίστοιχα κέντρα δραστηριότητας (activity centers). 

8. Η ανάπτυξη των βασικών δεικτών μέτρησης της επίδοσης (key performance indicators) για 

κάθε διαδικασία και δραστηριότητα, οι οποίοι ενδείκνυται να περιλαμβάνουν και 

χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα. 

9. Ο καθορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων του κόστους για κάθε δραστηριότητα. Οι 

παράγοντες που προσδιορίζουν το κόστος είναι αυτοί που ορίζουν ποιοι πόροι θα 

χρησιμοποιηθούν από κάθε δραστηριότητα και από κάθε αντικείμενο κοστολόγησης.  

10. Η επιβεβαίωση της αποδοχής του νέου συστήματος της διοίκησης ανά δραστηριότητα από 

το σύνολο των εργαζομένων που θα συνεισφέρουν κατά την υλοποίησή του. 

 

Ολοκληρώνοντας την εξέταση της έννοιας της τεχνικής ABM, αξίζει να επισημανθεί ότι οι 

πληροφορίες που προκύπτουν από το συγκεκριμένο σύστημα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 
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την κάλυψη ποικίλων αναγκών των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται 

συνοπτικά παρακάτω: 

α) Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, μέσω της κατανομής των πόρων στις σχετικές 

δραστηριότητες και προγράμματα. 

β) Κατά την εκτίμηση της επίδοσης, για την εξέταση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας κάθε διαδικασίας. Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για το λόγο 

αυτό, προτείνεται, όπως προαναφέρθηκε, να περιλαμβάνουν και χρηματοοικονομικούς και 

μη χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

γ) Για τη σύνταξη των κατάλληλων αναφορών, που θα απευθύνονται τόσο σε εσωτερικούς, όσο 

και σε εξωτερικούς χρήστες, ικανοποιώντας στο έπακρο τις πληροφοριακές τους ανάγκες. 

δ) Κατά την τιμολόγηση, εξασφαλίζοντας αυτές τις τιμές που, εν συγκρίσει με το κόστος, 

εξασφαλίζουν το απαιτούμενο ή έστω ένα ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης.  

 

2.12.1 Η τεχνική της στρατηγικής διοίκησης ανά δραστηριότητα (strategic activity-based 

management) 

    

Στα πλαίσια της παραδοσιακής έννοιας της στρατηγικής διοίκησης ανά δραστηριότητα, 

παρέχεται στα διευθύνοντα στελέχη επαρκής πληροφόρηση σχετικά με τα πραγματοποιούμενα 

κόστη ανά προϊόν, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, την εφαρμογή 

διορθωτικών ενεργειών και τελικά τη βελτίωση της ανά προϊόν κερδοφορίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σχετικά πρόσφατα η επιχειρηματική πρακτική καθιέρωσε μια περισσότερο 

περιεκτική έννοια, τη στρατηγική διοίκηση ανά δραστηριότητα. 

 

Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από πλήθος επιχειρήσεων 

μετατόπισε το ενδιαφέρον της ανάλυσης πέρα από την κλασική αντιμετώπιση σημαντικών 

ζητημάτων (Kaplan & Cooper 1998). Για παράδειγμα, ενώ παλαιότερα ο υπολογισμός του 

μικτού περιθωρίου βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο κόστος της παραγωγικής διαδικασίας, κατά 

την τελευταία δεκαετία το πεδίο εντοπισμού δυνητικών κέντρων κόστους διευρύνθηκε, 

περιλαμβάνοντας και κόστη σχετικά με τη λειτουργία της διοίκησης, του μάρκετινγκ και των 

πωλήσεων. Συνεπώς, τα επιμέρους κόστη μιας επιχειρηματικής μονάδας προκύπτουν όχι μόνο 

από την παραγωγική διαδικασία, αλλά και από άλλες εξίσου σημαντικές επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, όπως η διαχείριση πελατειακών σχέσεων και τα κανάλια διανομής και 

παράδοσης. 
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Η διεύρυνση της έννοιας του κόστους, όπως περιγράφηκε παραπάνω, προσφέρει τη δυνατότητα 

στα διευθύνοντα στελέχη να προβούν σε ενέργειες βελτίωσης της κερδοφορίας του οργανισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια της 

στρατηγικής διοίκησης ανά δραστηριότητα (Kaplan & Cooper 1998): 

• Εντοπισμός των κυριότερων κερδοφόρων πελατών. 

• Εκτενής προσπάθεια διατήρησης των υπαρχόντων πελατών υψηλής κερδοφορίας. 

• Ανατιμολόγηση των πιο δαπανηρών υπηρεσιών, στα πλαίσια της προσπάθειας 

απόκτησης νέων πελατών. 

• Προσφορά εκπτώσεων για την περαιτέρω απόκτηση νέων πελατών. 

• Καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με τους πιο συνεργατικούς πελάτες, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος εξυπηρέτησης. 

• Εντοπισμός των περισσότερο κερδοφόρων πελατών των ανταγωνιστών και συστηματική 

δραστηριοποίηση για την απόκτησή τους.   

• Εντοπισμός μη κερδοφόρων πελατών και καταβολή προσπάθειας για την αποστολή τους 

προς τους προμηθευτές.  

 

Με βάση την υλοποίηση των προαναφερθεισών ενεργειών, παρουσιάζονται στην ανώτατη 

διοίκηση πλήθος αξιόλογων ευκαιριών, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της 

επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που οι ανταγωνιστές δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τα 

οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. 

 

2.12.2 Η στρατηγική διοικητική λογιστική (strategic management accounting) 

 

Συνδυαστικά με τα προαναφερόμενα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της 

περίπτωση της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής, μιας έννοιας, που όπως υποστηρίζεται, 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη. Η στρατηγική διοικητική λογιστική εστιαζόμενη στις 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ενσωματώνει και συνδέει αρμονικά έννοιες της 

διοικητικής λογιστικής και του μάρκετινγκ, στα πλαίσια ενός μοντέλου στρατηγικής διοίκησης. 

Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό που ουσιαστικά τη διαφοροποιεί από προγενέστερες 

προσπάθειες που στόχευαν στη δημιουργία μιας προσέγγισης που να συνδυάζει τη λογιστική με 

τη διοίκηση (Khodzytska & Ivchenko 2014, Soljakova 2012, Roslender & Hart 2002).   
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H έννοια της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια, καθώς 

συνδυάζει ποικίλα στοιχεία της σύγχρονης διοικητικής λογιστικής και της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας για τη στρατηγική. Άλλωστε, ‘δεν υπάρχει ένα κοινώς αποδεκτό εννοιολογικό 

πλαίσιο που να προσδιορίζει με σαφήνεια την έννοια της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής’ 

(Soljakova 2012, Tomkins & Carr 1996). Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό, ότι η συγκεκριμένη 

έννοια απουσιάζει από τη βιβλιογραφία της βορείου Αμερικής, με εξαίρεση τα έργα των 

Kawada & Johnson (1993) και Pearson (1997).  

 

Αναφορικά με τη βιβλιογραφία της βορείου Αμερικής, η χρήση της έννοιας της στρατηγικής 

διοικητικής λογιστικής βασίζεται σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την πρώτη 

προσέγγιση, η στρατηγική διοικητική λογιστική χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της λογιστικής 

για τη στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης (Cravens & Guilding 2000, Innes 1998, Smith 

1997). Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, πραγματοποιείται μία συσχέτιση της έννοιας της 

στρατηγικής με αυτήν της διοικητικής λογιστικής, προκειμένου να προκύψει ο ευκολονόητος 

ορισμός της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής (Guilding et al 2000, Bhimani & Keshtvarz 

1999, Lord 1996).  

 

Η τρίτη προσέγγιση ορίζει ότι η στρατηγική διοικητική λογιστική αποτελεί εκείνο το τμήμα της 

διοικητικής λογιστικής, το οποίο επικεντρώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και 

περικλείει ζητήματα σχετικά με την αγορά, τα προϊόντα, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές 

(Khodzytska & Ivchenko 2014, Soljakova 2012, Bromwich 1990, Simmonds 1981). 

 

Άλλωστε, το βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής είναι ότι σχετίζει 

τη διοικητική λογιστική περισσότερο με το μάρκετινγκ, παρά με τη στρατηγική. Και το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτήν τη συσχέτιση είναι ότι η έννοια της στρατηγικής 

διοικητικής λογιστικής τελικά περιλαμβάνει εναλλακτικά αξιώματα, παραδοχές και αρχές, οι 

οποίες ανήκουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του μάρκετινγκ και της διοικητικής λογιστικής 

και σε τελική ανάλυση συνδυάζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί η απόκτηση ενός 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Soljakova 2012, Wilson 1995).  

 

Για τον τρόπο κατά τον οποίον επιτελείται η προαναφερόμενη διεργασία και ο οποίος ξεφεύγει 

των ορίων ανάλυσης της παρούσας εργασίας, δίνουν αρκετές λεπτομέρειες οι Foster & Gupta 

(1994) στο σχετικό άρθρο τους. Σε γενικές γραμμές πάντως, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του εν λόγω έργου, είναι ότι οι συγγραφείς κάνουν μια προσπάθεια προκειμένου να 
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ανταποκριθούν στην ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση της έννοιας της λογιστικής και αυτό το 

επιτυγχάνουν κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης εννοιών που υπερτερούν σε χρησιμότητα και 

ουσία έναντι των αντίστοιχων της κλασικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Όσον αφορά στην έννοια της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής, ορίζεται ότι ‘η στρατηγική 

διοικητική λογιστική περιλαμβάνει την προετοιμασία και την ανάλυση των δεδομένων της 

διοικητικής λογιστικής, που σχετίζονται με την επιχείρηση και τους ανταγωνιστές της, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Για να επιτευχθεί αυτό 

χρησιμοποιούνται ποικίλα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα έμμεσα και άμεσα κόστη, τις τιμές, 

τις παραγόμενες και προσφερόμενες ποσότητες, το μερίδιο αγοράς, καθώς την αναλογία των 

ταμειακών ροών που απαιτούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων’ 

(Khodzytska & Ivchenko 2014, Simmonds 1981). 

 

Σε μεταγενέστερα άρθρα, ‘αναφέρεται ότι στρατηγική διοικητική λογιστική παρέχει το 

κατάλληλο πλαίσιο για τη χρήση χρηματοοικονομικών δεδομένων προκειμένου να αποκτηθεί η 

απαραίτητη πληροφόρηση για τη δράση των ανταγωνιστών’. Και αυτό επιτελείται, 

εφαρμόζοντας μια περισσότερο εποικοδομητική μορφή χρηματοοικονομικών αναλύσεων, η 

οποία δε δίνει τόσο βαρύτητα στην απόλυτη ακρίβεια της προκύπτουσας πληροφορίας. 

Αντίθετα, αυτό που ενδιαφέρει τη νέα τεχνική είναι ο εντοπισμός των δυνατών σημείων της 

επιχείρησης, σε ζητήματα σχετικά με το κόστος, τις ποσότητες και τα κέρδη, ενώ σε τελική 

ανάλυση επιδιώκεται η σύγκριση των συγκεκριμένων στοιχείων με τα αντίστοιχα των 

ανταγωνιστών, με απώτερο στόχο την απόκτηση της επιδιωκόμενης ανταγωνιστικής θέσης 

(Khodzytska & Ivchenko 2014, Soljakova 2012, Simmonds 1982, 1986). 

 

Συνεχίζοντας τη σχετική αναφορά για τον ορισμό της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής, 

παρουσιάζονται στοιχεία από το έργο του Bromwich (1990), τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα 

αντιπροσωπευτικότερα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Βάσει του προαναφερόμενου ορισμού του 

Simmonds (1982, 1986), υποστηρίζεται ότι ‘η στρατηγική διοικητική λογιστική περιλαμβάνει 

την προετοιμασία και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων που σχετίζονται με τα 

προϊόντα της επιχείρησης και τη σύνθεση του κόστους των ανταγωνιστών, προκειμένου να 

εξετασθεί η στρατηγική της επιχείρησης, συνδυαστικά με αυτή των ανταγωνιστών, σε 

δεδομένες χρονικές περιόδους’ (Bromwich 1990). 

 



 

86 

Το βασικό χαρακτηριστικό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τον ορισμό του Bromwich με τον 

προγενέστερο του Simmonds (1982, 1986), είναι ότι η έμφαση δίνεται κυρίως στο εξωτερικό 

περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή η ανάλυση εστιάζει περισσότερο στα δεδομένα της αγοράς, σε 

σύγκριση με αυτά των ανταγωνιστών. Άλλωστε, ‘η επιχείρηση πρέπει να εστιάζει την προσοχή 

της στις αγορές των τελικών αγαθών, ώστε να κερδίζει νέους πελάτες ή να διατηρεί τους ήδη 

υπάρχοντες, μέσω της αξιοποίησης μεταβλητών στρατηγικής σημασίας, όπως η σταδιακή 

μείωση του κόστους ή η επίτευξη καλύτερης ποιότητας και οι ταχύτεροι χρόνοι παράδοσης’.  

 

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο των Bromwich & Bhimani, στο οποίο 

υποστηρίζουν ότι ‘υπάρχουν δύο επικρατούσες θεωρίες στις οποίες βασίζεται η στρατηγική 

διοικητική λογιστική. Η πρώτη από αυτές ερευνά το κόστος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των προϊόντων, τα οποία διαφοροποιούν το προϊόν έναντι των υπολοίπων και ουσιαστικά 

συνεισφέρουν στην απόκτηση νέων πελατών. Κατά τη δεύτερη άποψη, το κόστος εξετάζεται 

βάσει των λειτουργιών της αλυσίδας αξίας που παρέχουν αξία στους καταναλωτές. Συνεπώς, η 

στρατηγική διοικητική λογιστική παρέχει το κίνητρο στους λογιστές να εστιάσουν το 

ενδιαφέρον τους πέρα των καθιερωμένων περιοχών και να ασχοληθούν με ζητήματα σχετικά με 

τη στρατηγική, το μάρκετινγκ ή την ανάπτυξη προϊόντων’ (Bromwich & Bhimani 1994).  

 

Πέρα των υποστηρικτών της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής, αξίζει να σημειωθούν κάποιες 

αντικρουόμενες απόψεις που εκφράστηκαν από μεταγενέστερα έργα, όπως αυτό της Lord 

(1996). Στο συγκεκριμένο άρθρο, εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με την 

υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής, η οποία ενδεικτικά χαρακτηρίζεται ως 

‘επινόηση της ακαδημαϊκής φαντασίας’. Βάσει του παραδείγματος της εταιρίας Cyclemakers, 

φαίνεται ότι στην πράξη τα ζητήματα που απασχολούν τη λειτουργία του μάρκετινγκ δε 

συνδυάζονται με τις έννοιες της διοικητικής λογιστικής, μέσω της επεξεργασίας 

χρηματοοικονομικών ποσοτικοποιημένων δεδομένων. 

 

Ως απάντηση στο επιχείρημα αυτό, έρχεται να προστεθεί σχετικό άρθρο, όπου προτείνεται οι 

λογιστές να μην είναι τόσο επικεντρωμένοι αποκλειστικά στα παραδοσιακά ποσοτικά μοντέλα 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά να συνεργάζονται, σε τακτική βάση, με τους 

συναδέλφους τους από τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Roslender & Hart 2002). Άλλωστε, σε 

σχετικό άρθρο υπογραμμίζεται ότι ‘για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων απαιτείται η 

συνεργασία των υπεύθυνων στελεχών του μάρκετινγκ με τους υπεύθυνους για τη διοικητική 

λογιστική’ (Khodzytska & Ivchenko 2014, Rickwood, Coates & Stacey 1990).  
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 Όσον αφορά την τρίτη φάση της εξέλιξης της λογιστικής, που συνδυάζεται με τον απώτερο 

στόχο της απόκτησης μιας στρατηγικής θέση στην αγορά, οι επιχειρησιακές φιλοσοφίες που 

είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση και εμπίπτουν του ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, 

θεωρούνται η διοίκηση ανά δραστηριότητα (activity-based management) και η στρατηγική 

διαχείριση κόστους (strategic cost management). Συγκεκριμένα, η διοίκηση ανά δραστηριότητα 

μελετά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τη χρήση των επιχειρησιακών πόρων, μέσω της 

εξέτασης κάθε μεμονωμένης δραστηριότητας, ενώ η στρατηγική διαχείριση κόστους συνδέει 

την ανάλυση της αλυσίδας αξίας με την ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του 

κόστους, προκειμένου να προκύψει η ανάλυση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης και 

υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τους Shank & Govindarajan (1993, 1992a,b).  

 

2.12.3 Η τεχνική της ανάλυσης της κερδοφορίας του πελάτη (customer profitability 

analysis)     

 

Σχετικά με την ανάλυση της κερδοφορίας της πελατειακής βάσης (Customer Profitability 

Analysis), η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα σχετικά έργα επιφανών ερευνητών 

(Garrison & Norren 1997, Brandon & Drtina 1997, Drury 1996, Mhher & Deakin 1994, 

Dominiac & Louderback 1994, Garrison 1994). 

 

Η ανώτατη διοίκηση, προκειμένου να προβεί στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, κρίνεται 

απαραίτητο να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της κερδοφορίας της πελατειακής βάσης της 

επιχείρησης. Ως αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, χαρακτηρίζονται είτε αυτές που σχετίζονται 

με την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής ανά πελάτη ή ανά κατηγορία πελατών, είτε εκείνες που 

αφορούν την προσφορά τυχόν διευκολύνσεων και άλλων δυνατοτήτων, όπως η τήρηση 

προτεραιοτήτων κατά την εκτέλεση των παραγγελιών, ο διακανονισμός της τελικής αξίας των 

προϊόντων, ο επιλεγόμενος τρόπος αποστολής, ο καθορισμός ενός ελαχίστου μεγέθους 

παραγγελίας κατά ποσότητα ή κατ’ αξία, καθώς επίσης και ο καθορισμός bonus, ανάλογα με το 

μέγεθος της παραγγελίας. 

 

Προκειμένου η επιχείρηση να προβεί στη λήψη των καταλληλότερων αποφάσεων αναφορικά με 

τα προαναφερόμενα ζητήματα, κρίνεται απαραίτητος ο τακτικός προσδιορισμός των εσόδων, 

του κόστους, του αποτελέσματος και τελικά της κερδοφορίας ανά πελάτη ή κατηγορία πελατών. 

Συχνά, αντί για το σύνολο της πελατειακής βάσης, θεωρείται σκόπιμο το ενδιαφέρον να 
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εστιάζεται στους πιο βασικούς πελάτες για την επιχείρηση ή εναλλακτικά στις βασικότερες 

κατηγορίες πελατών, βάσει της κερδοφορίας που αυτοί παρουσιάζουν. 

 

Όσον αφορά την κερδοφορία των πελατών, ως συστατικά της στοιχεία χαρακτηρίζονται, κατά 

κύριο λόγο, τα έσοδα και το κόστος. Τα έσοδα ανά πελάτη αντιστοιχούν στις καθαρές 

τιμολογήσεις των αγορών που πραγματοποιεί και συνεπώς είναι σχετικά εύκολο να 

προσδιοριστούν. Από την άλλη πλευρά, το κόστος αποτελεί ένα πολυσύνθετο ποσό, το οποίο 

συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα έσοδα, μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του αποτελέσματος, 

που προκύπτει από τις πωλήσεις ενός συγκεκριμένου πελάτη ή μιας κατηγορίας πελατών.  

 

Η πολυσύνθετη αυτή μορφή του κόστους αποτελείται από το άθροισμα επιμέρους κατηγοριών 

κόστους, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται η παραδοσιακή προσέγγιση ή η μέθοδος 

προσδιορισμού του κόστους με βάση τις δραστηριότητες. 

 

Όσον αφορά την παραδοσιακή προσέγγιση, το συνολικό κόστος των πωλήσεων ενός πελάτη 

διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Το κόστος παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων. 

2. Το χρηματοοικονομικό κόστος. 

3. Το κόστος της διοικητικής λειτουργίας. 

4. Το κόστος διαθέσεως και 

5. Το κόστος συσκευασίας και αποστολής των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη. 

 

Συνεχίζοντας με τη σύγχρονη μέθοδο προσδιορισμού του κόστους με βάση τις δραστηριότητες, 

το κόστος των πωλήσεων προσδιορίζεται αναλογικά με το κόστος κάθε δραστηριότητας που 

απαιτεί η διαδικασία παραγωγής κάθε προϊόντος και για κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές κόστος της κάθε πελατειακής σχέσης 

ξεχωριστά και τελικά να παρέχεται ουσιαστική πληροφόρηση για την κερδοφορία των πελατών 

και να υποβοηθείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η λήψη αποφάσεων.  

 

Συνοψίζοντας, η εν λόγω μέθοδος προσδιορισμού του κόστους με βάση τις δραστηριότητες 

χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου να εξεταστεί η κερδοφορία της πελατειακής 

βάσης, να ακολουθήσει ταξινόμηση των πελατών ανάλογα με την κερδοφορία που 

παρουσιάζουν και τελικά να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν εκείνοι που εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα.  
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2.13 Ο ρόλος του σημερινού κοστολόγου και διοικητικού λογιστή  

 

Οι πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εκείνες που έχουν ως κύριο 

στόχο τους την ικανοποίηση και υποστήριξη του πελάτη. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πλήρη 

επίγνωση της αγοράς, σε σχέση με το προϊόν που προσφέρουν και προσπαθούν διαρκώς να 

βελτιστοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες τους, όπως ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διανομή. 

Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν με τις καλύτερες επιχειρήσεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Το λογιστικό τους τμήμα αποτελείται από άτομα που όχι μόνο διαθέτουν 

το επιστημονικό επίπεδο, τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία να προσφέρουν 

πληροφορίες χρηματοοικονομικής φύσης, αλλά συνεχώς προσπαθούν να ενημερώνονται για τα 

νέα δεδομένα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι του λογιστηρίου 

πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά της πελατείας της επιχείρησης, καθώς και 

με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση 

(Hansen & Mowen 2006).  

 

Βάσει των προαναφερόμενων, ο ρόλος του κοστολόγου και διοικητικού λογιστή (cost and 

management accountant) σε μια επιχείρηση είναι κυρίως υποστηρικτικός. Κύριο έργο του 

αποτελεί η υποβοήθηση των αρμοδίων για την εξυπηρέτηση των αντικειμενικών στόχων του 

οργανισμού (Hansen & Mowen 2006).  

 

2.14 Συμπεράσματα - Ενοποίηση: Μονόδρομος για μελλοντική επιτυχία 

 
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι νέες τεχνολογίες λογισμικού έδωσαν τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και τελικά να εγκαταστήσουν ένα διεπιχειρησιακό εργαλείο 

συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, το οποίο ενσωματώνει ένα σύνολο συστημάτων που 

σχετίζονται με της διάφορες λειτουργίες, καθώς και χρηματοοικονομικά και διοικητικά 

ζητήματα. Η κύρια δομή του διεπιχειρησιακού αυτού εργαλείου βασίζεται σε ένα κεντρικό 

τμήμα αποθήκευσης πληροφοριών, το οποίο είναι προσιτό και επιτρέπει την πρόσβαση σε 

χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, ενοποιώντας διαφορετικά 

λειτουργικά προγράμματα σε ένα ενιαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω της ολοκλήρωσης, 

εναλλακτικά συστήματα σχετικά με την παραγωγή, τους πελάτες, τις διαδικασίες ή τα 

χρηματοοικονομικά της επιχείρησης συνδυάζονται προκειμένου να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη επεξεργασία πληροφοριών και τελικά να διευκολυνθεί η διοίκηση στη 

λήψη λειτουργικών και στρατηγικών αποφάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) 

 
3.1 Εισαγωγή 

 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους 

πελάτες χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις. Άλλωστε, οι πελάτες αδιαμφισβήτητα αποτελούν ένα θεμελιώδη παράγοντα 

διαμόρφωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής, καθορίζοντας τον προσανατολισμό των 

δραστηριοτήτων της προς έναν περισσότερο πελατοκεντρικό προσανατολισμό. 

 

Άλλωστε, η διαχρονική ωρίμανση των αγορών συνετέλεσε σε ριζικές αλλαγές τόσο στις 

ανάγκες των πελατών, όσο και στην ένταση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 

σημαντική μετατόπιση του κέντρου βάρους από το μάρκετινγκ συναλλαγών στο μάρκετινγκ 

σχέσεων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων μετασχηματίζεται 

από μία έννοια που σχετίζεται αποκλειστικά με λειτουργικούς όρους μάρκετινγκ, σε κύριο 

αντικείμενο ενδιαφέροντος της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής, καθώς οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η κατανόηση και η πρόβλεψη των 

αναγκών του πελάτη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθορίζουν την αξία που 

εισπράττουν από αυτόν, προσδιορίζοντας τη θέση της επιχείρησης μέσα στον ανταγωνισμό.  

 

Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντική η προσαρμογή του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης στις αλλαγές που συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον, μέσω της 

αλληλεπίδρασης, οριζόντιας ή κατακόρυφης, των εναλλακτικών διαδικασιών των διαφόρων 

τμημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

συνεισφορά των συστημάτων CRM κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα στα πλαίσια 

απόκτησης και διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από την ανάλυση που ακολουθεί 

θα δοθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων 

CRM, σε συνδυασμό με τα επιχειρησιακά οφέλη που προκύπτουν.  
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3.2  Η προέλευση των συστημάτων CRM 

 

Στα πλαίσια της δεκαετίας του ’50, άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως η έννοια του «μίγματος 

μάρκετινγκ», ή εναλλακτικά τα τέσσερα P του μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion), 

προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην εκμετάλλευση των 

αναγκών της αγοράς. Απώτερος στόχος ήταν η μεγιστοποίηση των πωλήσεων, μέσω των 

στρατηγικών εκείνων που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των δαπανών στα 

επιμέρους στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ.  

 

Προς το τέλος του 20ου αιώνα, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προβούν στο σχεδιασμό 

καινοτομικών λύσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του νέου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Παρατηρήθηκε σημαντική ωρίμανση νέων αγορών, σε 

συνδυασμό με σχετικά μικρή ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη 

συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Επίσης, έγινε αισθητή η προσπάθεια ανεύρεσης νέων πηγών 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που οδήγησε στην αυξημένη πίεση για επιχειρησιακή 

κερδοφορία. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών συνεχώς 

ενισχυόταν, με αποτέλεσμα οι  πελάτες να είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις παραδοσιακές πιέσεις 

του μάρκετινγκ και να αρχίσουν να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στις σχέσεις τους με την 

επιχείρηση (Kotler & Keller 2006). 

 

Έτσι, ενώ η παραδοσιακή προσέγγιση του μάρκετινγκ αναφερόταν κυρίως στο μίγμα 

μάρκετινγκ, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, προτάθηκε μία νέα προσέγγιση για τον 

προσδιορισμό της επιχειρησιακής επίδοσης βασισμένη στην κατανόηση των διαφορετικών 

σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων (stakeholders) του άμεσου περιβάλλοντος της επιχείρησης 

(Kotler 1994). Η έννοια του μάρκετινγκ σχέσεων συνδυάζει τα ενδιαφέροντα των πελατών, του 

προσωπικού και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, υποστηρίζοντας τα εξής: α) το μάρκετινγκ 

εστιάζει, όχι μόνο στην απόκτηση ενός νέου πελάτη, αλλά κυρίως στη διατήρηση του πελάτη, β) 

το μάρκετινγκ της επιχείρησης δε στηρίζεται αποκλειστικά στο αντίστοιχο τμήμα, αλλά 

λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και από τα υπόλοιπα τμήματα, γ) πέραν των εργαζομένων, και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι συντελούν στην απόδοση της μεγαλύτερης δυνατής αξίας προς τον 

πελάτη. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συντελέστηκε μία μετάβαση από το 

μάρκετινγκ των συναλλαγών στο μάρκετινγκ σχέσεων (Payne 2005, Kotler 2003). 
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3.3 Ορισμός των συστημάτων CRM 
 

Αναφορικά με τους ορισμούς που έχουν ειπωθεί για τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (CRM), μια από τις πρώτες αναφορές είναι ότι πρόκειται για μία προσέγγιση του 

μάρκετινγκ που είναι προσανατολισμένη σε δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις με ξεχωριστούς 

πελάτες (Jackson 1985). Στη συνέχεια, το CRM ορίζεται ως μια συνεχή διαδικασία δημιουργίας 

αξίας σε συγκεκριμένους πελάτες, δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο για την 

επιχείρηση, όσο και για τον πελάτη (Gordon 1988).  

 

Εναλλακτικά, το CRM έχει χαρακτηριστεί ως ο συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στην τεχνολογία 

της πληροφορίας και των εναλλακτικών στρατηγικών του μάρκετινγκ, με απώτερο στόχο τη 

δημιουργία μακροχρόνιων και κερδοφόρων σχέσεων (Glazer 1997). Αντίστοιχα, αναφέρεται ότι 

η τεχνολογία CRM αποτελεί έναν συνδυασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και της 

τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων της 

πελατειακής βάσης (Coundwell 1998). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χαρακτηρισμός του CRM ως ένα εργαλείο του «ένας 

προς ένας» μάρκετινγκ, βασιζόμενο στα μεμονωμένα χαρακτηριστικά και επιθυμίες του κάθε 

πελάτη (Peppers, Rogers & Dorf 1999). Μία ακόμα πιο κοντινή θεώρηση στις παραδοχές της 

παρούσας έρευνας, εστιάζεται στους κερδοφόρους πελάτες, αναφέροντας ότι τα συστήματα 

CRM είναι το εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίσουν, 

να προσελκύσουν και να μεγιστοποιήσουν τη διατήρηση των περισσότερο κερδοφόρων 

πελατών τους (Hobby 1999).  

 

Τα προαναφερόμενα συμπεράσματα, συνοψίζει εν μέρει η θεώρηση βάσει της οποίας η 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαδικασία 

προκειμένου να αποκτηθεί και να διατηρηθεί μια επιλεγμένη λίστα πελατών, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα τη μέγιστη αξία για την επιχείρηση και για τον πελάτη (Parvatiyar & Sheth 2000). 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι η διαχείριση πελατειακών σχέσεων 

αποτελεί έναν κλάδο του μάνατζμεντ, που καλεί τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων να 

εντοπίσουν και να αναπτύξουν πιο δυνατές σχέσεις με τους πελάτες. Και όλο αυτό το εγχείρημα 

επιτυγχάνεται καθώς, μέσω των συστημάτων CRM, οι προσωπικές ανάγκες, σε συνδυασμό με 

τις μεμονωμένες προτιμήσεις του πελάτη, αποτελούν πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες 
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σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλα τα σημεία της επιχείρησης με τα οποία έρχεται σε 

επαφή, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της «ένας προς ένας» εξυπηρέτησης (The Gartner 

Group 2000). 

 

Κατά μία εξίσου ενδιαφέρουσα οπτική, τα συστήματα CRM χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

καθοριστεί και να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά της πελατειακής βάσης, κυρίως μέσω 

ουσιαστικής επικοινωνίας με τον πελάτη, με απώτερο στόχο την απόκτηση και διατήρηση 

ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου της πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την κερδοφορία 

που ενδεχομένως θα προκύψει (Swift 2000).  

 

Πιο συστηματικό ενδιαφέρον για τα συστήματα CRM, παρατηρήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του ’90, με τη δημιουργία νέων προτύπων επιχειρησιακού μάρκετινγκ, που αποσκοπούσαν στην 

αναζήτηση και τη διατήρηση των μακροπρόθεσμα επικερδών σχέσεων με τους πελάτες (Gillbert 

& Chol 2003), πάντα σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες προτιμήσεις και συνήθειές τους, 

καθώς όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι (Luck & Lancaster 2003, Bose 2002).  

 

Ένας πιο γενικός και ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικός ορισμός των συστημάτων CRM αναφέρει 

ότι, το CRM αποτελεί μια νέα φιλοσοφία στον κόσμο των επιχειρήσεων βασισμένη στον 

πελάτη, που προϋποθέτει τον συνδυασμό της στρατηγικής, της κουλτούρας και των τεχνολογιών 

που σχετίζονται με τους πελάτες και τις συναλλαγές, έχοντας ως απώτερο σκοπό το αμοιβαίο 

όφελος, τόσο για τους πελάτες, όσο και για την επιχείρηση (McKnight 2001).  

 

Εναλλακτικά, η εφαρμογή των συστημάτων CRM αναπτύχθηκε από διαδικασίες της 

επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ σχέσεων (relationship marketing), σε συνδυασμό με την 

ολοένα και πιο έντονη έμφαση στη διατήρηση των περισσότερο κερδοφόρων πελατών (Ling & 

Yen 2001).  

 

Εναλλακτικά, το CRM ορίζεται ως η βασική στρατηγική της επιχείρησης, η οποία ενώνει τις 

ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες με εξωτερικούς παράγοντες, στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας 

σε επίλεκτους κερδοφόρους πελάτες. Έτσι, βάσει της φιλοσοφίας του CRM, η επιχείρηση 

βασίζεται στα δεδομένα της πελατειακής βάσης, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της σύγχρονης 

τεχνολογίας (Buttle 2001).  
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Εναλλακτικά, το σύστημα CRM στοχεύει στο να αναπτύξει η επιχείρηση μακροχρόνιες και 

κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες, συνδυάζοντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με 

τη σύγχρονη αντίληψη του μάρκετινγκ (Payne & Frow 2004). Επιπρόσθετα, το CRM ορίζεται 

ως η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης που στοχεύει στην ανάπτυξη της πληροφόρησης, 

δημιουργώντας αλλά και διατηρώντας ένα χαρτοφυλάκιο πελατειακών σχέσεων που 

μεγιστοποιεί το κέρδος (Zablah, Bellenger & Johnston 2004).  

 

Αντίστοιχος ορισμός του αναφέρει ότι το CRM αποτελεί έναν συνδυασμό του μάρκετινγκ, των 

πωλήσεων και της υποστήριξης των πελατών, που ολοκληρώνεται μέσω της χρήσης σύγχρονων 

τεχνολογικών εφαρμογών και της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, με 

απώτερο στόχο πάντα τη βελτιστοποίηση της σχέσης της επιχείρησης με τον κάθε μεμονωμένο 

πελάτη (Ngai 2005).  

 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή των συστημάτων CRM προήλθε από προϋπάρχοντα είδη 

μάρκετινγκ, στοχεύοντας στην δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες (relationship 

marketing), στη διοίκηση των πελατειακών σχέσεων (customer relationship management), αλλά 

και στην υλοποίηση του ενός προς ένα μάρκετινγκ (one to one marketing) (Sin et al 2005). Στην 

ουσία, το CRM αποτελεί μια αλληλεπιδραστική διαδικασία που επιτυγχάνει το βέλτιστο 

συνδυασμό μεταξύ των επιχειρησιακών επενδύσεων και της ικανοποίησης των πελατειακών 

αναγκών για τη απόκτηση του μέγιστου κέρδους (Gebert, Geib & Kolbe 2005).  

 

3.4  Συστατικά μέρη και διαστάσεις των συστημάτων CRM 

 

Βάσει της καθημερινής επιχειρησιακής πρακτικής και σε συνδυασμό με τις λειτουργίες που 

περιλαμβάνουν οι νέες τεχνολογίες CRM, έχουν καταβληθεί συστηματικές προσπάθειες 

προκειμένου να οριστούν τα συστατικά μέρη ενός συστήματος CRM. Η επικρατέστερη 

θεώρηση ορίζει ότι η εφαρμογή των συστημάτων CRM περιλαμβάνει α) τη διαχείριση της 

γνώσης για την πελατειακή βάση (knowledge management), β) την τεχνολογία (technology), γ) 

την εστίαση στους πιο σημαντικούς πελάτες (focusing on key customers) και δ) τη γενικότερη 

οργάνωση στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος CRM (οrganizing around CRM) (Sin et 

al 2005).  
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Αντίστοιχη θεωρία, υποστηρίζει ότι το σύστημα CRM βρίσκεται στο κέντρο των λειτουργιών 

των πωλήσεων (sales), του μάρκετινγκ (marketing), των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης 

(service-support) και της τεχνολογίας των πληροφοριών (information technology-information 

systems) (Ngai 2005). Εναλλακτικά, ένα σύστημα CRM χωρίζεται στα εξής συστατικά μέρη: α) 

το λειτουργικό CRM, που περιλαμβάνει τις τυπικές λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το 

μάρκετινγκ και τη διαχείριση των παραγγελιών και των πωλήσεων, β) το αναλυτικό CRM, που 

περιλαμβάνει δραστηριότητες αναφορικά με την συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία 

και την ερμηνεία δεδομένων των πελατών και γ) το συνεργατικό CRM, που εμπεριέχει όλες 

εκείνες τις αναγκαίες διαδικασίες για την καλύτερη επικοινωνία, τον συντονισμό και τη 

συνεργασία ανάμεσα στην επιχείρηση και στους πελάτες (Turban, Aronson & Liang 2005).  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, η πλειοψηφία των ορισμών που έχουν διατυπωθεί διαχρονικά για το 

CRM, επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μία από τις διαστάσεις του, όπως η εξυπηρέτηση 

πελατών, οι τεχνολογικές του δυνατότητες ή τα οφέλη του για την επιχείρηση. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα προαναφερόμενα, έχουν αναγνωριστεί οι εξής τρεις διαφορετικές διαστάσεις των 

συστημάτων CRM: α) η πελατειακή, β) η επιχειρησιακή/στρατηγική και γ) η τεχνολογική 

διάσταση, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (Teo, Devadoss & Pan 2006).  

 
3.4.1 Η πελατειακή διάσταση των συστημάτων CRM 
 
Η πελατειακή διάσταση των συστημάτων CRM εστιάζει στα σημεία επαφής της επιχείρησης με 

τον εκάστοτε πελάτη. Τα σημεία αυτά αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες για το 

ενδιαφέρον και την εστίαση της επιχείρησης για τους πελάτες της, σε συνδυασμό με την 

ικανότητά της να τους εξυπηρετεί. Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς η αλληλεπίδραση του 

πελάτη με την επιχείρηση επηρεάζει σημαντικά το βαθμό πιστότητας. Άλλωστε, η διαχείριση 

των πελατειακών σχέσεων αποτελεί μια στρατηγική μάρκετινγκ η οποία συμβάλει κυρίως στην 

ικανοποίηση του πελάτη, παρέχοντας αξία τόσο στον πελάτη, όσο και στην επιχείρηση (Bose & 

Sugumaran 2003). 

 

Επιπρόσθετα, τα συστήματα CRM βασίζονται στην καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων της 

πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων που 

υποστηρίζουν το σχεδιασμό διαδικασιών προσανατολισμένων στην εξυπηρέτηση πελατών, 

καθώς επίσης και στη συλλογή και αξιοποίηση των πληροφοριών κάθε σημείου 

αλληλεπίδρασης με τον κάθε μεμονωμένο πελάτη, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του 

επιπέδου παροχής υπηρεσιών.  
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3.4.2 Η επιχειρησιακή / στρατηγική διάσταση των συστημάτων CRM  

 

Η επιχειρησιακή/στρατηγική διάσταση των συστημάτων CRM στοχεύει στην πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών της πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την εστίαση στους 

περισσότερο επικερδείς πελάτες, ενισχύοντας την επίτευξη μακροχρόνιας κερδοφορίας για την 

επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικών βάσεων δεδομένων 

των πελατών, καθορίζοντας το προφίλ και προχωρώντας στην τμηματοποίηση της πελατειακής 

βάσης, με απώτερο στόχο να αποκτηθεί η πληροφόρηση εκείνη που είναι αναγκαία για τη 

χάραξη κατάλληλα στοχευμένων στρατηγικών. Η επιχειρησιακή /στρατηγική διάσταση των 

συστημάτων CRM αναφέρεται επίσης στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, σε 

συνδυασμό με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από το σύνολο της επιχείρησης, 

ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και μακροχρόνια αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τα συστήματα CRM. 

 

3.4.3 Η τεχνολογική διάσταση των συστημάτων CRM 

 

Η τεχνολογική διάσταση των συστημάτων CRM αναφέρεται στις δυνατότητες που παρέχουν 

στην επιχείρηση για την ανάλυση των δεδομένων της πελατειακής βάσης, τη διαμόρφωση του 

προφίλ των πελατών και τελικά την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών τους. Εναλλακτικά, 

μέσω της τεχνολογίας που υποστηρίζει τα συστήματα CRM, παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία 

που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των δεδομένων των πελατών, 

διευκολύνοντας την καλύτερη δυνατή ικανοποίησή τους.     

 

Επιπλέον, μέσω των συστημάτων CRM δημιουργούνται κεντρικές βάσεις δεδομένων των 

πελατών, ενοποιούνται οι διαδικασίες μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στα στάδια της εξυπηρέτησης των πελατών. Άλλωστε, είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών, έχουν 

δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στο μάρκετινγκ, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαχείριση 

των πελατειακών σχέσεων (Bauer et al 2002). 

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, ένα σύστημα 

CRM λανθασμένα χαρακτηρίζεται ως ένα καθαρά τεχνολογικό επίτευγμα που επιτρέπει την 

έναν-προς-έναν επαφή με τον πελάτη, εξυπηρετώντας κυρίως τους εμπορικούς στόχους της 

επιχείρησης που το εφαρμόζει. Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας CRM είναι ότι 
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ξεπερνάει τα όρια ενός αποκλειστικά τεχνολογικού επιτεύγματος για τις πωλήσεις και το 

μάρκετινγκ και ουσιαστικά αναφέρεται σε μια διαλειτουργική και πελατοκεντρική στρατηγική 

που ενσωματώνει την τεχνολογία και τα δεδομένα της πελατειακής βάσης και που διαχέεται 

τόσο στην κουλτούρα, όσο και στις διαδικασίες της επιχείρησης που το υλοποιεί (Chen & 

Popovich 2003).  

3.5 Η επιχειρησιακή φιλοσοφία των συστημάτων CRM 

 

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερο επιτυχημένων επιχειρήσεων παγκοσμίως, 

αποτελεί η υψηλή αποδοτικότητα κατά την απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη των πελατών 

τους (Kotler 2003). Οι επιχειρήσεις αυτές επιτυγχάνουν τη βελτίωση της αξίας της πελατειακής 

τους βάσης ακολουθώντας, κατά κύριο λόγο, τις ακόλουθες στρατηγικές (Chen & Popovoch 

2003, Dyche 2002, Cram 2001): 

- Προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στον πελάτη σε κάθε του αλληλεπίδραση με την 

επιχείρηση. Η μοναδική αυτή εμπειρία σχετίζεται με τη δυνατότητα της επιχείρησης να 

επηρεάσει προς όφελός της την αντίληψη που σχηματίζει ο πελάτης στα πλαίσια της επαφής του 

με την επιχείρηση, είτε πρόκειται για το στάδιο της παραγγελίας προϊόντος, είτε για το στάδιο 

όπου ο πελάτης πραγματοποιεί κλήση προς το κέντρο υποστήριξης, είτε για την αποδοχή 

σχετικού διαφημιστικού μηνύματος (Dyche 2002). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κύρια 

αποστολή της υιοθέτησης συστημάτων CRM, που είναι η διαμόρφωση μακροχρόνιων σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη-επιχείρησης.  

Ταυτόχρονα, μέσω της διατήρησης πιστών πελατών η επιχείρηση αποκομίζει τα ακόλουθα 

οφέλη (Cram 2001): α) Το κόστος εξυπηρέτησης πελατών που η επιχείρηση ήδη γνωρίζει είναι 

χαμηλότερο, β) Οι ικανοποιημένοι πελάτες τείνουν να κάνουν ολοένα μεγαλύτερες αγορές και 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή και γ) Οι πιστοί πελάτες τείνουν να 

μοιράζονται τις γνώσεις τους για την αγορά με την επιχείρηση ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

συστήνουν την επιχείρηση σε τρίτους. 

- Προβαίνοντας στην τμηματοποίηση των πελατών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξυπηρέτηση πελατών ζωτικής σημασίας. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσπάθεια μετατροπής των μη κερδοφόρων πελάτες σε κερδοφόρους ή στην 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η επιχείρηση τους εγκαταλείπει. Αναφορικά με την 

τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης, χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως το κόστος 

προσέλκυσης και διατήρησης, τα αναμενόμενα έσοδα που προκύπτουν για την επιχείρηση, η 
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κερδοφορία του κάθε μεμονωμένου πελάτη, καθώς και η διαχρονική αξία του πελάτη (customer 

lifetime value - CLV). Και εφόσον ολοκληρωθεί η τμηματοποίηση της αγοράς – στόχου, η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη στρατηγική της, κατανέμοντας ανάλογα τους 

πόρους της στα εναλλακτικά τμήματα της πελατειακής της βάσης, έχοντας ως κύριο κριτήριο 

την ελκυστικότητα των τελευταίων. 

- Αναπτύσσοντας την πελατειακή τους βάση, μέσω σταυροειδών πωλήσεων (cross-

selling21) και up-selling22. Αναλυτικότερα, οι σταυροειδείς πωλήσεις (cross selling) 

αναφέρονται στην πώληση επιπρόσθετων προϊόντων σε ήδη υπάρχοντες πελάτες, αποτελώντας 

μία σημαντική πηγή αύξησης των εσόδων και διατήρησης των πελατών. Από την άλλη πλευρά, 

το upselling επιτυγχάνεται όταν ένας πελάτης αγοράζει τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν 

την υψηλότερη κερδοφορία. Τα συστήματα CRM, μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων των 

πελατών, παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών για σταυροειδείς πωλήσεις ή 

πωλήσεις upselling, αλλά το όλο εγχείρημα θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η συνολική κερδοφορία ανά πελάτη παρουσιάζει αυξητική πορεία.   

Εναλλακτικά, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων αποτελεί τη στρατηγική μάρκετινγκ η 

οποία συμβάλει στην ικανοποίηση του πελάτη παρέχοντάς του αξία, αλλά ταυτόχρονα και στην 

παροχή αξίας προς την επιχείρηση (Bose & Sugumaran 2003). Υποστηρικτές της ίδιας άποψης, 

υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση των συστημάτων CRM αποτελεί επιχειρησιακή φιλοσοφία 

στρατηγικής φύσης, καθώς προσδίδει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sin et al 

2004). 

 

3.6 Η πελατοκεντρική φιλοσοφία των συστημάτων CRM 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μέρες μας, η ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, η ταυτόχρονη 

όξυνση των ανταγωνιστικών συνθηκών, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών, σε συνάρτηση με την πληθώρα εναλλακτικών επιλογών, συνομολογούν υπέρ των 

πελατοκεντρικών φιλοσοφιών. Άλλωστε, το κομμάτι των πωλήσεων στις μέρες μας 

αντιπροσωπεύει κυρίως τη σχέση επιχείρησης-πελατών, θεωρώντας τον πελάτη ως τον 

πολυτιμότερο πόρο της επιχείρησης (Srivastana, Shervani & Fahey 1999).  

 

                                                 
21 Πώληση επιπρόσθετων προϊόντων στους υπάρχοντες πελάτες. 
22 Επιλογή από την πλευρά των πελατών των προϊόντων εκείνων που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη κερδοφορία.  
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Βασικό αξίωμα των πελατοκεντρικών φιλοσοφιών είναι ότι η επιχείρηση οφείλει ανά πάσα 

στιγμή να είναι ενήμερη για το προφίλ, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πελατειακής της 

βάσης. Η ανάγκη αυτή καθιστά τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) ως μια 

από τις πιο ουσιαστικές παραμέτρους επιβίωσης των επιχειρήσεων στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα και ως ένα βασικό εργαλείο αύξησης της 

κερδοφορίας τους. Ωστόσο, κατά τους, αν και το CRM από τη φύση του είναι πολύπλευρο, το 

βασικό ζήτημα για την εκάστοτε επιχείρηση είναι να γίνει πιο πελατοκεντρική, κυρίως μέσω 

διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών internet (Gosney & Boehm 2000).  

 
Η στρατηγική που υποστηρίζεται από το CRM, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, επιδιώκει και ταυτόχρονα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις μακροπρόθεσμες σχέσεις 

της επιχείρησης με την πελατειακή της βάση (Hunt & Morgan 1995). Έτσι, οι στρατηγικές 

κινήσεις που θα ακολουθηθούν καθορίζονται κυρίως από την γνώση για τον πελάτη 

υφιστάμενη, την οργανωσιακή κουλτούρα, όπως επίσης και τα εφαρμοζόμενα πληροφοριακά 

συστήματα που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, παρέχουν εκτενή βάση 

δεδομένων σχετικών με τον πελάτη.    

 

Σε σχετικό μοντέλο υποστηρίζεται ότι, η επιχείρηση που βασίζεται στα συστήματα CRM, θα 

πρέπει να ακολουθεί μια δομημένη διαδικασία, στα πλαίσια της πελατοκεντρικής οργάνωσης 

(customer-focused organization). Η διαδικασία αυτή προτείνεται να αποτελείται από ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που λειτουργούν ως σύνολο και σχηματίζουν τη βάση για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Reinartz & Chugh 2002). 

 

3.7 Οφέλη των συστημάτων CRM για τη σύγχρονη επιχείρηση 

Τα συστήματα CRM χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο εκτενώς από επιχειρήσεις των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης, κυρίως λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν. Σε 

γενικές γραμμές, τα κυριότερα από αυτά είναι (Feinberg & Kadam 2002, Kotorov 2002, Anton 

& Hoeck 2002, Κιόχου 2001): α) Καλύτερη γνώση της πελατειακής βάσης, β) Παροχή 

προσωποποιημένων/ φιλικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, γ) Απόκτηση της εμπιστοσύνης του 

χρήστη/ πελάτη, δ) Προσδιορισμός των περισσότερο αποδοτικών πελατών και ε) 

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.  
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Εναλλακτικά, η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος CRM, προσδίδει, σε γενικές 

γραμμές, σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση που το εφαρμόζει (Chang 2007, Payne 

2005, Goodhue, Wixom & Watson 2002, Tiwana 2001, Newell 2000): 

 Υποστήριξη πολύπλοκων επιχειρησιακών διαδικασιών, αντλώντας πληροφορίες από 

πολλαπλά επιχειρησιακά συστήματα και συνδυάζοντάς τις με τις προκλήσεις της οικονομίας του 

Ιnternet. 

 Χάραξη της μελλοντικής επιχειρησιακής στρατηγικής, μαθαίνοντας από το παρελθόν, 

αναλύοντας το σήμερα και στοχεύοντας στο μέλλον. 

 Βελτίωση της προσέγγισης προς τον πελάτη, βελτιώνοντας τις διαδικασίες 

εξυπηρέτησης, αυξάνοντας τα επίπεδα διατήρησης πελατών και αποκτώντας νέους. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, υλοποιώντας στοχευόμενες εκστρατείες προώθησης με 

μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 Υποστήριξη της λήψης στρατηγικών αποφάσεων στα ζητήματα που σχετίζονται με την 

πελατειακή βάση. 

  Προσφορά ενιαίας εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος 

που προκύπτει από ελλιπείς διαδικασίες ή δυσαρεστημένους πελάτες. 

Ειδικότερα, τα συστήματα CRM, σε συνδυασμό με τα πολλαπλά εργαλεία που παρέχουν στο 

τμήμα marketing, προσδίδουν μια σειρά από απτά οφέλη προς την επιχείρηση (Chang 2007, 

Berry & Linoff 2003, Ahn, Kim & Han 2003, Reinartz & Kumar 2003, Ingram et al 2002, De 

Ruyter et al 2001, Brassington & Pettit 2000, Lidgreen et al 2000, Blattberg & Deighton 1996, 

Payne et al 1995, Kotler 1994, Berry 1983):  

1. Ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών, μέσω της συλλογής δεδομένων από κάθε επαφή με 

τον κάθε μεμονωμένο πελάτη. Κατ΄αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση θετικών 

σχέσεων με την πελατειακή βάση, η ενίσχυση και επέκταση της αφοσίωσης των πελατών και η 

ταυτόχρονη βελτίωση της διαχρονικής αξίας του πελάτη (customer lifetime value) (DaSilva & 

Rahimi 2007, Chang 2007, Ahn, Kim & Han 2003, Chen & Popovich 2003, Tiwana 2001, 

Brassington & Pettit 2000, Blattberg & Deighton 1996). 

2. Αύξηση πιστότητας πελατών, λόγω αυξημένης ικανοποίησης που προκύπτει από την 

εξατομικευμένη, άμεση εξυπηρέτηση, καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του 

πελάτη από την σχέση του με την επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μείνει 

αφοσιωμένος σε αυτήν (Payne et al 1995). Άλλωστε, είναι σημαντικά πιο κερδοφόρο να 
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κρατηθούν και να ικανοποιηθούν οι υπάρχοντες πελάτες, από το να βρεθούν νέοι (Kotler 1994, 

Lidgreen et al 2000). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης και πιστότητας 

πελατών, λόγω της συστηματικής και προσωποποιημένης επαφής με τους εκπροσώπους 

πωλήσεων, έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας (Reinartz & Kumar 

2003). Επίσης, η δημιουργία αφοσιωμένων πελατών, οι οποίοι θα συμβάλλουν θετικά στην 

κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς επίσης και η ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων σε επίπεδο 

στοχευμένων πελατών, δύνανται σε συνδυασμό να συντελέσουν στην αύξηση των πωλήσεων 

(Ingram et al 2002, Berry 1983). 

3. Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, βάσει της 

λήψης σημαντικής πληροφόρησης από την ανταπόκριση των πελατών. Η βελτίωση της 

ποιότητας στην περίπτωση αυτή, βασιζόμενη στην τεχνολογία του internet, αποτελεί μια 

διαδραστική εξυπηρέτηση του πελάτη, με βασικό σκοπό την ικανοποίησή του, αλλά και τη 

μεγιστοποίηση τα πλεονεκτημάτων της σχέσης πελάτης-επιχείρησης (Chen & Popovich 2003, 

De Ruyter et al 2001).  

4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των βασικών λειτουργιών του marketing, όπως η 

διαμόρφωση του προφίλ των πελατών, σε συνδυασμό με την τμηματοποίηση και την ανάλυση 

κερδοφορίας του κάθε μεμονωμένου πελάτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εφαρμογή 

διαφοροποιημένων στρατηγικών marketing, σε συνδυασμό με την αποστολή στοχευμένων 

μηνυμάτων ανά πελάτη (Tiwana 2001). 

5. Δυνατότητα αξιολόγησης της επιτυχίας κάθε δραστηριότητας marketing με ταυτόχρονη 

αύξηση της απόδοσης των δαπανών marketing (marketing ROI), χάρη στην αξιοποίηση της 

σχετικής πληροφόρησης κόστους και εσόδων και την υλοποίηση αποδοτικότερων διαδικασιών 

marketing. Άλλωστε, χαρακτηριστικό των συστημάτων CRM είναι ότι συνδυάζουν τις 

επιστήμες του μάρκετινγκ και της πληροφορικής, με απώτερο στόχο πάντα τη στοχοθέτηση των 

πωλήσεων και την προσέλκυση υποψήφιων πελατών (DaSilva & Rahimi 2007). 

6. Αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσόδων για την 

επιχείρηση. Και όλη αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των 

σημαντικότερων ευκαιριών, τη δυνατότητα πωλήσεων μέσω Internet, την αύξηση του 

διαθέσιμου χρόνου για την προσέγγιση νέων πελατών, καθώς και την πραγματοποίηση 

επιπρόσθετων πωλήσεων προς ήδη υπάρχοντες πελάτες (cross selling και upselling) (Chang 

2007). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επίσης, επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των 
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πελατών, η οποία είναι εύκαιρη για μελλοντική αξιοποίηση από τα τμήματα marketing και 

πωλήσεων (Berry & Linoff 2003). 

7. Μείωση του κόστους των πωλήσεων λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας των 

πωλητών, η οποία επιτυγχάνεται εξαιτίας των αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα πλαίσια 

διαχείρισης των παραγγελιών, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του χρόνου για την 

εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων εκ μέρους των πωλητών, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

χρόνου που κρίνεται απαραίτητος για την προσέγγιση νέων πελατών (Goldenberg 2002). 

8. Τροφοδότηση της ανώτατης διοίκησης με σημαντική πληροφόρηση, αναφορικά με την 

απόδοση των εκπροσώπων πωλήσεων, την πορεία των πωλήσεων και τη σύγκριση με τον 

ανταγωνισμό (Goodhue, Wixom & Watson 2002). 

9. Αύξηση της αποτελεσματικότητας, σε συνδυασμό με το χρόνο εκτέλεσης λειτουργιών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως λόγω της άμεσης καταχώρησης των στοιχείων πωλήσεων 

στο σύστημα, με την ταυτόχρονη άμεση έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών (Chang 2007). 

Ταυτόχρονα, βελτίωση των απαραίτητων διαδικασιών εκτέλεσης πωλήσεων και λήψης 

παραγγελιών, κυρίως εξαιτίας της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης στα δεδομένα 

διαθεσιμότητας προϊόντων, στην παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας και τελικά στην 

μείωση των σφαλμάτων των παραγγελιών (Goldenberg 2002, Goodhue, Wixom & Watson 

2002). 

10. Αύξηση της παραγωγικότητας των εκπροσώπων εξυπηρέτησης, καθώς έχουν πρόσβαση 

σε μι συνεχώς επικαιροποιημένη βάση δεδομένων και ταυτόχρονα σημαντική μείωση του 

κόστους εξυπηρέτησης, καθώς τα αιτήματα των πελατών είναι καταγεγραμμένα και μπορούν να 

εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν απευθείας, αποφεύγοντας πρόσθετες επαφές. Άλλωστε, 

ακόμα και η δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης των πελατών μέσω του διαδικτύου, συμβάλλει στη 

μείωση του κόστους εξυπηρέτησης (Chang 2007, Goldenberg 2002, Goodhue, Wixom & 

Watson 2002). 

11. Βελτίωση της εταιρικής εικόνας, λόγω της συνεχούς δυνατότητας αξιολόγησης του 

επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος είναι η σωστή επιλογή της πλατφόρμας συνεργάτη/ 
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προμηθευτή, όπως επίσης και η δέσμευση της επιχείρησης/διοίκησης στην αξιοποίηση του 

συστήματος. 

3.7.1 Μη απτά οφέλη των συστημάτων CRM για τη σύγχρονη επιχείρηση 
 
Η υιοθέτηση και εφαρμογή των εργαλείων ενός συστήματος CRM, σε συνδυασμό με τη 

φιλοσοφία που τα διέπει, παρέχει στην επιχείρηση και μια σειρά από μη απτά οφέλη, τα οποία 

δεν εκφράζονται σε όρους κερδοφορίας ή αποδοτικότητας, αλλά αντανακλώνται στη συνολική 

εικόνα της και συνήθως διαφαίνονται σε βάθος χρόνου (Chang 2007, Goldenberg 2002, 

Goodhue, Wixom & Watson 2002, Lidgreen et al 2000, Payne, Christopher, Clark & Peck 1995, 

Buchanan & Gillies 1990):  

 

1. Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων. Η χρήση του συστήματος CRM σε καθημερινή 

βάση συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων, παρέχοντάς τους μια σειρά από αναλυτικά εργαλεία, χρήσιμα για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και απαλλάσσοντάς τους από γραφειοκρατικές εργασίες, μέσω της 

αυτοματοποίησης αρκετών διαδικασιών. Σαν αποτέλεσμα, εργαζόμενοι από διαφορετικά 

τμήματα και βαθμίδες αισθάνονται ότι η επιχείρηση όχι μόνο τους υποστηρίζει, αλλά και 

ενισχύει το έργο τους, παρέχοντάς τους σωστή υποστήριξη ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα 

(Goodhue, Wixom & Watson 2002). 

2. Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και δημιουργία μακροχρόνιων 

σχέσεων. Η αξιοποίηση των στοιχείων πελατών για την διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων 

πώλησης και η παροχή υψηλού επιπέδου προσωποποιημένης εξυπηρέτησης σε πολλαπλά 

κανάλια επικοινωνίας συμβάλλουν καθοριστικά στην ικανοποίηση των πελατών. Η επιχείρηση 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της, διασφαλίζοντας υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης και πιστότητας, έχοντας ως απώτερο πάντα στόχο τη δημιουργία σταθερών και 

μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς (Payne, Christopher, Clark & Peck 1995). Το χαρακτηριστικό 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η προσέλκυση ενός νέου πελάτη μπορεί να αποβεί δέκα 

φορές πιο ακριβή από τη διατήρηση ενός (Lidgreen et al 2000). 

3. Βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, 

καθώς και η ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων συμβάλλουν παράλληλα στο χτίσιμο μιας 

ισχυρής και ευνοϊκής εταιρικής εικόνας, Η επιχείρηση βιώνει τις ευεργετικές επιπτώσεις στην 

εικόνα της σταδιακά, μέσα από την προσέλκυση αξιόλογων στελεχών, την αύξηση της 
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πελατειακής βάσης και τη διαμόρφωση ισχυρής φήμης για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που 

παρέχει (Goodhue, Wixom & Watson 2002). 

4. Ομαλότερη λειτουργία και συνεργασία τμημάτων. Οι πληροφορίες διαρκώς 

ανανεώνονται και διαχέονται σε ολόκληρη την επιχείρηση, μέσα από την ολοκλήρωση που 

παρέχει το CRM. Μ’ αυτόν τον τρόπο ευνοείται η ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων ανάμεσα 

στα τμήματα της επιχείρησης, αποφεύγονται καθυστερήσεις ή σφάλματα και διασφαλίζεται 

ομαλή διατμηματική συνεργασία (Goodhue, Wixom & Watson 2002). 

5. Δυνατότητα διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

κουλτούρας, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και η αποδοτική συνεργασία ανάμεσα στα 

τμήματα της επιχείρησης διαμορφώνουν μια σειρά από σύνθετες, μοναδικές ικανότητες (core 

competencies) που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιγραφούν από τον ανταγωνισμό. Η επιχείρηση 

με την εφαρμογή του CRM διαμορφώνει νέες διαδικασίες, γίνεται πιο αποδοτική, χτίζει μια 

θετική εταιρική εικόνα και αποκτά πολλαπλά σημεία υπεροχής. Άλλωστε, η επίτευξη σταθερών 

και μακροχρόνιων σχέσεων δεν συμβάλλει μόνο στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, 

αλλά παράλληλα της δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας τη θέση της 

έναντι των ανταγωνιστών (Buchanan & Gillies 1990).  

3.8 Προδιαγραφές επιτυχημένης εφαρμογής συστημάτων CRM 

Η επιχείρηση, προκειμένου να αξιοποιήσει επιτυχώς την τεχνολογία του συστήματος CRM που 

χρησιμοποιεί, καλείται να χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα στρατηγικής σημασίας, 

τα οποία καταγράφονται συνοπτικά παρακάτω (DaSilva & Rahimi 2007, Goodhue et al 2002, 

Wilson et al 2002, Κιόχου 2001, Ryals & Payne 2001): 

1. Υποστήριξη του όλου εγχειρήματος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης (Sheth & 

Parvatiyar 2000).  

2. Ικανοποιητική εγκατάσταση και ενοποίηση (integration) των δραστηριοτήτων του 

μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης (Meyer 2005, Wilson et al 2002).  

3. Αρχική καταγραφή όλων των υπαρχουσών επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση πληροφορίας πελάτη (εξυπηρέτηση, πωλήσεις, marketing, υποστήριξη) 

(Almotairi 2008). 
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4. Επιλογή στρατηγικού συνεργάτη που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στην 

υλοποίηση CRM λύσεων, γνωρίζοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες και λειτουργίες, ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβουλος και καθοδηγητής της επιχείρησης κατά την εφαρμογή 

του συστήματος. 

5. Επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας CRM, χρησιμοποιώντας  επιχειρηματικά κριτήρια, 

βάσει των υπαρχόντων και των μελλοντικών αναγκών και σταδιακή εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας, ξεκινώντας από τις δραστηριότητες που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως για 

παράδειγμα η εξυπηρέτηση (Almotairi 2008, Wilson et al 2002). 

6. Υλοποίηση ενός εμπεριστατωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των χειριστών του 

συστήματος CRM, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η νέα τεχνολογία δε θα επιβαρύνει το έργο 

τους, αλλά αντίθετα θα οργανώσει καλύτερα την καθημερινή τους ενασχόληση (Corteau & Li 

2003). 

7. Η κάθε διαδικασία που επιτελείται θα πρέπει να έχει διαλειτουργική φύση, να βρίσκεται 

σε στρατηγικό ή μάκρο επίπεδο και να αλληλοεξαρτάται με σαφήνεια έναντι των υπολοίπων 

(Payne & Frow 2005).  

Βάσει των προαναφερόμενων, είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι η επιτυχία ενός 

συστήματος CRM βασίζεται πρωτίστως στον ανθρώπινο παράγοντα. Η αποδοχή του από όλη 

την κλίμακα ανθρώπινου δυναμικού (διοίκηση, υπάλληλοι, πελάτες, προμηθευτές) είναι ίσως ο 

κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών 

συστημάτων της επιχείρησης, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και διαχείριση της 

επιχειρησιακής πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα κρίσιμο παράγοντα αποτελεί και η ολοκλήρωση 

της συνολικής επιχειρησιακής πληροφορίας σε σχέση με την κερδοφορία, τη συμπεριφορά του 

πελάτη και τις επιχειρησιακές λειτουργίες. 

3.9 Λόγοι αποτυχίας των συστημάτων CRM 

Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πρακτική, ακόμα και αν το CRM αποτελεί ένα από τα πιο γρήγορα 

εξελισσόμενα εργαλεία του μάρκετινγκ, πολλές από τις επιχειρήσεις που το έχουν υιοθετήσει 

στην πράξη δεν είχαν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σχετικές έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί, έδειξαν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν 

κάποιο σύστημα CRM, πέτυχαν βελτιώσεις κατά την εξυπηρέτηση των πελατών τους και 
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αυξήσανε τα επίπεδα της κερδοφορία τους. Οι βασικοί λόγοι εξαιτίας των οποίων παρατηρείται 

αυξημένος αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών αξιοποίησης των συστημάτων CRM είναι οι 

εξής (King & Burgess 2007, Kale 2004, Goodhue et al 2002, Rigby et al 2002, Parvatiyar & 

Sheth 2001, Reinartz & Kumar 2000): 

1. Η αντιμετώπιση των συστημάτων CRM ως ένα καθαρά τεχνολογικό προϊόν (Reinartz, 

Krafft & Hoyer 2004). Πολλές επιχειρήσεις, κάνουν το λάθος να επικεντρώνονται κυρίως στο 

λογισμικό που υποστηρίζει τα συστήματα CRM, ενώ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

τεχνολογία διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της διαδικασίας 

ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες, αλλά όχι τον πρωταρχικό (Kale 2004).  

2. Η μη συνειδητοποίηση από τη διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων της 

επιχείρησης ότι ο πελάτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχείρησης. Άλλωστε, βάσει 

των αποτελεσμάτων της έρευνας της DMR Consulting (2002) αποκάλυψε ότι οι επιχειρήσεις 

που δεν ήταν προσανατολισμένες προς τον πελάτη, θεωρώντας τον κεντρικό άξονα της 

λειτουργίας, τους πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο το 53% των αρχικών τους στόχων, ενώ οι 

επιχειρήσεις με πελατοκεντρική προσέγγιση υλοποίησαν το 71% αυτών (Kale 2004).  

3. Η ανεπαρκής υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, καθώς η επιτυχημένη εφαρμογή 

του CRM απαιτεί την πραγματοποίηση αλλαγών τόσο στην δομή, όσο και στην γενικότερη 

κουλτούρα του συνόλου της επιχείρησης, ιδιαίτερα από πλευράς διοίκησης και στελεχών. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η επιτυχημένη και αποδοτική λειτουργία του CRM είναι ανέφικτη 

(Goodhue et al 2002). 

4. Η λανθασμένη ή ανεπαρκής εκτίμηση της αξίας του κύκλου ζωής του πελάτη, καθώς 

βάση της φιλοσοφίας του CRM είναι ότι οι πελάτες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα να μην είναι ίσοι σε αξία. Σε αυτά τα πλαίσια, η επιχείρηση καλείται να δώσει 

βαρύτητα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που δύνανται να έχουν τη μέγιστη αξία 

διάρκειας ζωής23 (Reinartz & Kumar 2000).  

5. Ανεπαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους που προϋποθέτει η υλοποίηση των 

συστημάτων CRM. Το εν λόγω κόστος μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του 

προσωπικού, το αντίστοιχο λογισμικό και τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες (King & 

Burgess 2007). Χρήση λανθασμένων μέτρων υπολογισμού της επίδοσης, ή ακόμα και χρήση 

παραπλανητικών δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων CRM 

(Parvatiyar & Sheth 2001).  

                                                 
23 Η αξία διάρκειας ζωής ενός πελάτη ορίζεται ως το εισόδημα που λαμβάνει η επιχείρηση από αυτόν, πέρα από τη 
διάρκεια ζωής των συναλλαγών μαζί του, μείον το κόστος από την προσέλκυση, την πώληση και τη συντήρηση του 
εν λόγω πελάτη (Berger & Nasr 1998)  
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3.10 Αποτελέσματα ερευνών για την εφαρμογή των συστημάτων CRM 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται παραδείγματα επιχειρήσεων όπου, ενώ καταβλήθηκε ιδιαίτερη 

προσπάθεια για την υλοποίηση τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) με 

αρκετά αισιόδοξες αρχικά εκτιμήσεις, μετά την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος, τα 

αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Και αυτό γιατί η όλη προσπάθεια κόστισε μεγάλα 

χρηματικά ποσά και σε τελική ανάλυση η απόδοση της επένδυσης δεν κρίθηκε ικανοποιητική. H 

κυριότερη αιτία για την αποτυχημένη υλοποίηση των συστημάτων CRM, εστιάζεται στη μη 

αναγνώριση της ανάγκης για ευθυγράμμιση της κουλτούρας, της γνώσης και των διαδικασιών 

της επιχείρησης με την υλοποιούμενη στρατηγική (Henry 2002).  

 

Αναφέρεται επίσης ότι, πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να επωφεληθούν από τα 

πλεονεκτήματα των τεχνολογιών CRM, κυρίως γιατί εστιάζονται περισσότερο στην τεχνολογία 

που υποστηρίζει τα εν λόγω συστήματα, παρά στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων της 

ανώτατης διοίκησης με τις καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων. Έτσι, προκειμένου 

να προσαρμοστεί η επιχειρησιακή κουλτούρα με την περισσότερο πελατοκεντρική φιλοσοφία 

των συστημάτων CRM, κρίνεται απαραίτητο το όλο εγχείρημα να στηριχτεί σε πλήρως 

καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες (Henry 2002).  

 

3.10.1  Έρευνα της εταιρείας Oracle Corporation24  

 

H ανεξάρτητη έρευνα «The Effectiveness of S-Business», η οποία πραγματοποιήθηκε από την 

Association for Services Management International (AFSMI) για την Oracle Corporation, 

αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες σε βάθος μελέτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνικών και 

τεχνολογικών υπηρεσιών. Η έρευνα βασίζεται σε λεπτομερείς συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη 

του τομέα των υπηρεσιών απ’ όλη την Ευρώπη. Βάσει αυτών ‘οι περισσότερες εταιρίες τείνουν 

να εξυπηρετούν τον πελάτη που φωνάζει περισσότερο, ανεξάρτητα από την αξία του. Οι 

επιχειρήσεις μπορεί να χάνουν κάποιους ήσυχους, αλλά πολύ επικερδείς πελάτες, που τις 

εγκαταλείπουν σιωπηλοί και οργισμένοι λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτησης. Η ανικανότητα 

εντοπισμού των πραγματικά πολύτιμων πελατών μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για 

οποιαδήποτε επιχείρηση25’. 

 
                                                 
24 Πηγή PLANT MANAGEMENT ONLINE (www.plant-management.gr).  
25 Robert Fleming, Senior Director, Applications & Industry Marketing της Oracle EMEA 
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Αυτό το στοιχείο δείχνει την ανάγκη για επιχειρηματική ευφυΐα, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της 

καλύτερης ενοποίησης των πληροφοριών. Οι μισές από τις εταιρίες που πήραν μέρος στην 

έρευνα (45%), θεωρούν ελλιπή τη χρήση των πληροφοριών για την κερδοφορία των πελατών ή 

των προϊόντων, υπαινισσόμενες την ανεπάρκεια των συστημάτων ή των διαδικασιών ή και των 

δύο. Παρ' όλα αυτά η πληροφοριακή αρχιτεκτονική για την παροχή αυτής της επιχειρηματικής 

ευφυΐας είναι ήδη εδώ. Ακόμα, σχεδόν οι μισές, από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα, 

εξακολουθούν να ακολουθούν μια προϊοντική προσέγγιση, αν και υποστηρίζουν τη σημασία της 

εξυπηρέτησης των πελατών, για την εταιρία τους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

μόνο το 30% των εταιριών που εξετάστηκαν είναι πελατοκεντρικές και ακόμα λιγότερες (18%) 

επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση των πελατών. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την AFSMI η 

εξυπηρέτηση χαρακτηρίζεται ως η κύρια ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις να αναπτύξουν και 

να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τους πελάτες τους. 

  

Βάσει των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων, ‘μια πελατοκεντρική προσέγγιση είναι μάλλον 

ευσεβής πόθος παρά επιχειρηματική πραγματικότητα, ενώ η έλλειψη μιας πραγματικά 

πελατοκεντρικής προσέγγισης μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι τα στελέχη της 

εξυπηρέτησης δε δείχνουν να κατανοούν την αξία του CRM τόσο όσο οι συνάδελφοί τους στις 

πωλήσεις26’. 

 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα, μόνο το 24% των τμημάτων εξυπηρέτησης βλέπει 

την τεχνολογία CRM ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης, ενώ τα στελέχη των 

πωλήσεων αποτελούν τον κύριο μοχλό (50%) των CRM δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα, ‘τα 

έργα CRM δεν εφαρμόζονται τελικά σε ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ οι εταιρίες όλο και 

περισσότερο αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του τμήματος εξυπηρέτησης και της σχέσης του 

με τον πελάτη. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις δε διαθέτουν πραγματική φιλοσοφία εξυπηρέτησης 

και το προσωπικό τους δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διαχείριση των σχέσεων με 

τους πελάτες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ανώτατη διοίκηση προσπαθεί να εντοπίσει και να 

κατανοήσει την πραγματική αξία της εξυπηρέτησης και να μεταμορφώσει τη στρατηγική σε 

λειτουργική πραγματικότητα’. 

 

                                                 
26 Βάσει του Pim Bonsel, Αντιπροέδρου της AFSMI EMEA και Διευθυντή Έρευνας και Μελετών. 
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Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, η έρευνα προτείνει να αρχίσει η ανώτατη διοίκηση να 

δρα με βάση την αντίληψη ότι μια επιτυχημένη επιχείρηση εξαρτάται, μερικώς, από ένα δυνατό 

τμήμα εξυπηρέτησης και μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Ήδη από το 2004, η πλειοψηφία των 

στελεχών (79%) σχεδιάζει την πρόσληψη νέων στελεχών στο τμήμα εξυπηρέτησης, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν 63%. 

 

Η εικόνα του ποσοστού αύξησης των εσόδων από την εξυπηρέτηση είναι επίσης θετικό (11,6%). 

Ενώ το τμήμα πωλήσεων παραμένει στην πρώτη γραμμή των CRM δραστηριοτήτων, τα 

τμήματα εξυπηρέτησης παρουσιάζουν πρόοδο, καθώς το 21% αυτών υποστηρίζει ενεργά τις 

προσπάθειες εφαρμογής CRM συστημάτων. Η έρευνα έδειξε ότι η έννοια της 

πελατοκεντρικότητας, σε πολλούς κορυφαίους οργανισμούς, εμφανίστηκε όταν και η 

εξυπηρέτηση των πελατών άρχισε να υποστηρίζεται από ευρεία συστήματα και διαδικασίες 

CRM.  

 

Συμπερασματικά, από τη σχετική έρευνα φάνηκε ότι, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70%, δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν, σε πραγματικό χρόνο, τα έσοδα και 

την κερδοφορία ανά πελάτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία εκτίμησης, μέσα στις ίδιες τις 

εταιρίες, της αξίας του κάθε πελάτη για την επιχείρηση, καθώς και της κατεύθυνσης προς την 

οποία πρέπει να κινηθούν τα εμπορικά τμήματα και τα τμήματα εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Καταγράφηκε επίσης, μία συστηματική προσπάθεια των δύο τρίτων των εταιριών που αφορά 

στην ενοποίηση των πληροφοριακών τους συστημάτων με τα υπόλοιπα εταιρικά συστήματα, 

καθώς ‘τα περισσότερα εταιρικά συστήματα δεν ήταν σχεδιασμένα για ενοποίηση και σίγουρα 

όχι για να υποστηρίξουν τις μεγάλες απαιτήσεις, σε πληροφορίες, που έχουν τα εταιρικά 

συστήματα εξυπηρέτησης’. 

 

3.10.2 Έρευνα της εταιρείας IBM Business Consulting Services 

 

Η εταιρεία IBM Business Consulting Services διεξήγε παγκόσμια έρευνα27 (2004) σε πλήθος 

επιχειρήσεων πολλών διαφορετικών κλάδων που έχουν εφαρμόσει κάποιο σύστημα CRM, 

προκειμένου να διερευνήσει πλειάδα ζητημάτων, όπως η υιοθέτηση του συστήματος CRM από 

την επιχείρηση, ο βαθμός υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση, οι κρίσιμοι παράγοντες για 
                                                 
27 Πηγή: IBM Business Consulting Services ‘Doing CRM right’παγκόσμια έρευνα, 2004 
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την επιτυχημένη εφαρμογή του κ.α. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 

προσωπικών συνεντεύξεων και μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από στελέχη 

επιχειρήσεων, που είτε ήταν υπεύθυνοι υλοποίησης CRM συστημάτων (CRM decision makers), 

είτε ήταν μάναντζερ κάποιου τμήματος.  

 

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: α) η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(85%) δεν πιστεύει ότι έχει αξιοποιήσει το CRM με πλήρη επιτυχία, β) ποσοστό άνω του 50% 

των επιχειρήσεων θεωρεί ότι το CRM σχετίζεται με την αύξηση της αξίας για τους μετόχους, γ) 

το 70% των ερωτώμενων απάντησαν ότι θεωρούν το CRM σημαντικό για την αύξηση των 

εσόδων, μέσα από την παροχή εμπειριών ανώτερου επιπέδου στον πελάτη, τη διατήρηση και 

διεύρυνση της πελατειακής βάσης, καθώς και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με βάση 

τον πελάτη, δ) οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι το CRM δεν έχει φέρει την προσδοκώμενη απόδοση 

επένδυσης (ROI) που είχε αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αρχική εφαρμογή του, ε) 

μεγάλο ποσοστό ανώτατων στελεχών (36%) χαρακτηρίζει το CRM ως ένα χρήσιμο σύστημα, 

που όμως δε διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την επιτυχία της επιχείρησης, στ) οι 

επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική CRM, εμφανίζουν 

και υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένης εφαρμογής του συστήματος CRM (ποσοστό συσχέτισης 

60%), ζ) το 76% των ερωτώμενων παγκοσμίως απάντησε ότι χρησιμοποιεί σε κάποιο βαθμό το 

CRM και μόνο το 14% δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί πλήρως. 

 

3.10.3 Σταθερή άνοδος της αγοράς ολοκληρωμένων εφαρμογών CRM 

 

Στις μέρες μας τα δεδομένα του επιχειρηματικού κόσμου έχουν καθιερώσει νέες τάσεις στην 

παγκόσμια αγορά. Συγκεκριμένα, αν μια επιχείρηση επιδιώκει να παραμείνει ανταγωνιστική και 

να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, οφείλει να σχεδιάσει πρωτοποριακά προϊόντα, να 

δημιουργήσει αποδοτικά και γρήγορα κανάλια διανομής, να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν 

πληρέστερη πληροφόρηση για τους πελάτες της και τελικά να συνδυάσει όλα τα παραπάνω, έτσι 

ώστε να αποκτήσει μοναδική «πελατειακή» εμπειρία και γνώση.  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μελλοντική βάση, αναμένεται η χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ (Marketing Information Systems) να συνδυάζεται 

ολοένα και πιο συχνά με κατάλληλα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων μάρκετινγκ (Decision 

Support Systems), καθώς και με εφαρμογές που συνδυάζουν τη γνώση και την εμπειρία των 

ειδικών του κλάδου, γνωστές ως «έμπειρα συστήματα» (Expert Systems). Μέσω της 



 

112 

αποτελεσματικής ενοποίησης των προαναφερόμενων συστημάτων, οι υπεύθυνοι του τμήματος 

μάρκετιγκ θα έχουν πληρέστερη πληροφόρηση και θα βοηθηθούν σημαντικά στη λήψη 

αποφάσεων σχετικών με τα ζητήματα που αφορούν τους πελάτες (Βλαχοπούλου 2003) 

 

3.11 Η εξέλιξη των συστημάτων CRM στην ελληνική αγορά  

 

Στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, ο κλάδος των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως ο συνεχώς 

αναπτυσσόμενος τριτογενής τομέας της οικονομικής δραστηριότητας με συμμετοχή στο 

ελληνικό ΑΕΠ 75%. Την ίδια στιγμή, στην ελληνική πραγματικότητα, ο χρηματοοικονομικός 

και τραπεζικός κλάδος της οικονομίας αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαντική πηγή εσόδων, αλλά 

και απασχόλησης, καθώς παρατηρούνται σημαντικές επενδύσεις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις 

και ιδιαίτερα τράπεζες στην περιοχή των Βαλκανίων. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, καθώς και αυτές με τη σειρά τους 

αποτελούν δύο από τους γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομικής 

δραστηριότητας (CIA-The World Factbook 2006).  

Στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, ο όρος CRM, σε συνάρτηση με τη δημιουργία 

πελατοκεντρικών οργανισμών, κέντρισε το ενδιαφέρον των εθνικών επιχειρηματιών κυρίως από 

τα τέλη της δεκαετίας του ’90, με αποτέλεσμα η ανώτατη διοίκηση μικρομεσαίων και 

πολυεθνικών επιχειρήσεων να αρχίσει να αναπτύσσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση 

συστημάτων CRM. Σε αυτά τα πλαίσια, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ελληνική αγορά 

CRM υπολείπεται σημαντικά σε ανάπτυξη, σε σύγκριση με της αγορές της Ευρώπης και της 

Αμερικής. Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όμως μήνυμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία έχει γίνει 

πλέον συνείδηση στις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των υπηρεσιών, ότι η επένδυση στον πελάτη αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική επένδυση 

για το μέλλον.  

3.12 Συμπεράσματα 

 

Η υλοποίηση της στρατηγικής που επικεντρώνεται στα συστήματα CRM επιτρέπει στην 

επιχείρηση να επενδύσει στον πελάτη, τοποθετώντας τον στο κέντρο της επιχειρησιακής 

οργάνωσης, ώστε να δίνεται έμφαση κυρίως ανάγκες της πελατειακής βάσης και όχι τόσο στα 

χαρακτηριστικά των παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών. Άλλωστε, την 

τελευταία δεκαετία, ως απόρροια του έντονου ανταγωνισμού, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 
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μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς την ικανοποίηση και διατήρηση του πελάτη 

(Chumptitaz & Paparoidamis 2004).  

 

Tο CRM αποτελεί την κύρια επιχειρησιακή στρατηγική, που η εφαρμογή της δύναται να ωθήσει 

την επιχείρηση να βγει από την εσωστρέφεια και να προσεγγίσει την αγορά, ακολουθώντας την 

πολιτική από «έξω προς τα μέσα», αξιοποιώντας αποτελεσματικά τη συνολική γνώση που 

σχετίζεται με τον πελάτη, επενδύοντας στον πελάτη και στη μεταξύ του σχέση με την 

επιχείρηση. Μέσω ολοκληρωμένων λύσεων CRM, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να 

προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ ταυτόχρονα 

υποβοηθιούνται στην προσέλκυση νέων πελατών, μέσω διαδικασίών οργανωμένου marketing 

και πωλήσεων (Κιόχου 2001). 

 

Επιπλέον, τα συστήματα CRM, χάρη στην ποικιλία των αναλυτικών εργαλείων που 

προσφέρουν, βοηθούν την επιχείρηση να αποκτήσει μία οπτική 360 μοιρών των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των πελατών της, κατανοώντας και προβλέποντας τη συμπεριφορά τους και 

στη συνέχεια προσαρμόζοντας ανάλογα το πακέτο που τους προσφέρει, επιτυγχάνοντας 

υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης και πιστότητας. Επιπρόσθετα, μέσω των συστημάτων CRM, 

η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αξία και την αντίστοιχη κερδοφορία των 

πελατών της. Τέλος, μέσω της αξιοποίησης ενός συστήματος CRM, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, παρατηρείται αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών πωλήσεων, η οποία 

μεταφράζεται σε αύξηση των εσόδων από πωλήσεις.  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Το ερευνητικό στάδιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε βάσει των προτεινόμενων 

σταδίων έρευνας κατά Sekaran (2003), βάσει του οποίου η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει 

τα εξής εννέα στάδια: 

1. Παρατήρηση, 

2. Προκαταρκτική συγκέντρωση δεδομένων, 

3. Ορισμός προβλήματος, 

4. Θεωρητικό πλαίσιο, 

5. Δημιουργία υποθέσεων, 

6. Σχεδιασμός επιστημονικής έρευνας, 

7. Συλλογή δεδομένων, 

8. Έλεγχος υποθέσεων, 

9. Δημιουργία εκθέσεων. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας 

έρευνας, των εξεταζόμενων μεταβλητών, καθώς και των ερευνητικών υποθέσεων που θα τεθούν 

υπό εξέταση (στάδια 4 και 5 κατά Sekaran 2003). 

 

4.2 Θεωρητικό ερευνητικό πλαίσιο και ερευνητικές υποθέσεις 

 

Προκειμένου να καθοριστούν το θεωρητικό πλαίσιο και οι αντικειμενικοί στόχοι του εμπειρικού 

τμήματος της παρούσας έρευνας, προηγήθηκε συστηματική μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και αρθρογραφίας και εντοπίστηκαν σχετικά ζητήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης στο παρελθόν, καθώς επίσης και τυχόν κενά της ήδη υπάρχουσας σχετικής έρευνας. 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο (conceptual framework) αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η 

εν λόγω έρευνα και περιλαμβάνει ένα δίκτυο συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που 

θεωρούνται σχετικές με τον ερευνητικό στόχο. Εφόσον έχουν αναγνωριστεί οι εν λόγω 

μεταβλητές και απεικονιστεί οι μεταξύ τους συσχετίσεις, ακολουθεί ο έλεγχος των συσχετίσεων 

αυτών, κατά πόσο δηλαδή οι συσχετίσεις που θεωρητικά ισχύουν, ισχύουν και στην πράξη. Στα 
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πλαίσια της παρούσας εργασίας, στο στάδιο της ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν οι 

κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι, προκειμένου να γίνει έλεγχος των συσχετίσεων αυτών και να 

καθοριστεί το είδος των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα στις μεταβλητές. Η μορφοποίηση 

τέτοιων ελεγχόμενων δηλώσεων ονομάζεται ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων (Sekaran 2003). 

 

4.3 Παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας  

 

Στα πλαίσια δημιουργίας του θεωρητικού πλαισίου, σε γενικές γραμμές, διερευνήθηκε η σχέση 

της λογιστικής πληροφόρησης με την εφαρμογή των συστημάτων CRM, την υλοποίηση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και ειδικότερα με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. 

Για την περαιτέρω οριοθέτηση του συγκεκριμένου θέματος, προηγήθηκε επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, όπως επίσης και εξερευνητική έρευνα28 (exploratory 

research), με απώτερο στόχο την επιβεβαίωση της εννοιολογικής σημασίας, καθώς και την 

περαιτέρω διερεύνηση των βασικών παραγόντων/ διαστάσεων που συμμετέχουν στο θεωρητικό 

πλαίσιο (Kinnear & Taylor 1979). 

 

Αρχικά, έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν σημαντικά κενά που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης 

αναφορικά με το κατά πόσο ο διαχειριστικός έλεγχος και τα ΛΠΣ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υποστηρίζουν την επιχειρησιακή στρατηγική (Cunningham 1992). Επίσης, 

αναφέρεται ότι η συνεισφορά της διοικητικής λογιστικής, τόσο της παραδοσιακής, όσο και της 

σύγχρονης, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο για μελλοντική έρευνα (Chenhall & 

Langfield-Smith 1998).  

 

Επίσης, σε σχετικό έργο αναφέρεται ότι η έννοια της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής στο 

Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε πρόωρα στάδια ανάπτυξης και δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή 

γραμμή αναφορικά με το ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έννοιας για 

τον κάθε ερευνητή (Collier & Gregory 1999).  

 

Όσον αφορά τη δυνατότητα της συνεισφοράς της λογιστική επιστήμης στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η τεχνική της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής αναφέρεται 

ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη (Roslender & Hart 2002). 

 
                                                 
28 Η προκαταρκτική έρευνα που εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, προκειμένου 
να γίνει μια αρχική αναγνώριση της κατάστασης, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και χρόνο.  
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Άλλωστε, διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτες προσπάθειες, τόσο σε ακαδημαϊκό 

όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξέταση της υφιστάμενης σχέσης 

μεταξύ της επιστήμης της λογιστικής και της διοίκησης μιας επιχείρησης, στα πλαίσια της 

έννοιας της διοικητικής λογιστικής. Εξαιρετικής σημασίας χαρακτηρίζεται η συμβολή του 

Roslender (1996, 1995), ο οποίος στα σχετικά άρθρα του αναφέρθηκε στη χρήση της 

λογιστικής, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατά τη στρατηγική της τοποθέτηση. Σε 

γενικές γραμμές, ο συγκεκριμένος αυτός ρόλος της επιστήμης της λογιστικής, προτάθηκε να 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με παλιότερες και καλά εδραιωμένες 

προσεγγίσεις, όπως αυτές της κοστολόγησης, της διοικητικής λογιστικής και του διοικητικού 

ελέγχου.    

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι σε σχετικό έργο,αναφέρεται ότι η δεύτερη 

φάση της εξελικτικής πορείας της λογιστικής χαρακτηρίζεται από νέες τεχνικές, οι οποίες 

απαρτίζουν γενικές προσεγγίσεις για την απόκτηση στρατηγικής θέσης. Συγκεκριμένα, η 

λογιστική δραστηριότητας (activity accounting) αποτελεί το γενικό πλαίσιο, μέσω του οποίου 

συνδυάζονται οι τρεις παρακάτω σπουδαίες προσεγγίσεις, που αποτελούν ταυτόχρονα 

θεμελιώδεις έννοιες στις οποίες βασίζεται η παρούσα εργασία: α) η κοστολόγηση ανά 

δραστηριότητα (activity-based costing), β) η τεχνική της ανάλυσης της κερδοφορίας του πελάτη 

(customer profitability analysis) και γ) η στρατηγική διοικητική λογιστική (strategic 

management accounting) (Roslender & Hart 2002). 

 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το πρώτο στάδιο όλης αυτής της προσπάθειας ήρθε να προστεθεί 

ως συνέχεια στο έργο του Porter (1980, 1985) που σχετιζόταν με την επιχειρησιακή στρατηγική 

και αποσκοπούσε στη χρήση της λογιστικής πληροφόρησης για τη στήριξη ενός μοναδικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπρόσθετα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 

εκφράστηκαν σχετικοί προβληματισμοί αναφορικά με τη συνάφεια της διοικητικής λογιστικής 

με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Kaplan 1983).  

 

Την ίδια χρονική περίοδο, έκαναν την εμφάνισή τους νέες πρωτοποριακές τεχνικές, όπως αυτή 

της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity-based costing), της στρατηγικής ανάλυσης του 

κόστους (strategic cost analysis), του κόστους ποιότητας (quality costing) και του κόστους 

παραγωγής (throughput costing), κοινό χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η παροχή 



 

118 

πληροφοριών σχετικών με την επίδοση29 της επιχείρησης. Οι ανωτέρω προσεγγίσεις 

αναγνωρίζονται ως εξαιρετικής σπουδαιότητας για την επιτυχία, στα πλαίσια ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, καθορίζοντας σε τελική ανάλυση τη στρατηγική τοποθέτηση 

της επιχείρησης (Roslender & Hart 2002). 

 

Σε σχετικό άρθρο, αποδεικνύεται ο τρόπος, σύμφωνα με τον οποίον τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα μπορούν να συνδυάσουν τα πληροφοριακά συστήματα της διοικητικής λογιστικής με 

πελατοκεντρικές δραστηριότητες, προκειμένου, σε τελική βάση, να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 

της κερδοφορίας της πελατειακής βάσης. Επίσης, υποστηρίζεται ότι τα παραδοσιακά 

πληροφοριακά συστήματα της διοικητικής λογιστικής, συχνά δεν επιτρέπουν την αναγνώριση 

των περισσότερο κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 

επιχειρήσεις, στα πλαίσια της ισχυροποίησης της πελατοκεντρικής τους προσέγγισης, καλούνται 

να εξετάζουν την επιτυχία των νέων πληροφοριακών συστημάτων της διοικητικής λογιστικής, 

με βάση τη χρησιμότητά τους κατά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων (Nielsen et al 2000).  

 

Αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, κατά μία άποψη, 

η τελική επιτυχημένη εφαρμογή τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συνεισφορά τους στα 

πλαίσια λήψης λειτουργικών, τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων (Nielsen et al 2000), ενώ 

κατά μία άλλη άποψη, οι ερευνητές συνήθως βασίζονται σε εργαλεία που παρέχουν τη 

δυνατότητα εκτίμησης της επιτυχίας που σημειώνει μια επιχείρηση (Foster & Swenson 1997). 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ένας βασικός παράγοντας που εμποδίζει τη 

συνεισφορά της λογιστικής κατά την υλοποίηση πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών. 

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι των τμημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 

συχνά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού και τον καταμερισμό του συνολικού κόστους. Έτσι, ζητήματα σχετικά με τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, όπως η ικανοποίηση των πελατών, τείνουν να αποτελούν 

αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος μάρκετινγκ, το οποίο με τη σειρά του ενδιαφέρεται 

                                                 
29 Η επίδοση (performance) είναι ο βαθμός κατά τον οποίον η επιχείρηση επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της 
στόχους με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η αποδοτικότητα (efficiency) αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ 
των εισροών και των εκροών σε ένα σύστημα ή μια παραγωγική διαδικασία. Ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για το 
πώς η επιχείρηση εκπληρώνει το σκοπό της, παρά για το αν τελικά τον εκπληρώνει. Η αποτελεσματικότητα 
(effectiveness), από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει το βαθμό κατά τον οποίον επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
οργανισμού και ενδιαφέρεται περισσότερο για το αποτέλεσμα αυτό καθ’ αυτό, παρά για τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την πραγματοποίησή του (Γεωργόπουλος 2006). 
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κυρίως για την ικανοποίηση, απόκτηση και διατήρηση ήδη υπαρχόντων και νέων πελατών, παρά 

για τις συνέπειες που επιφέρουν όλες οι παραπάνω λειτουργίες στο συνολικό κόστος (Nielsen et 

al 2000).  

 

Άλλωστε, εξίσου σημαντικό εμπόδιο που επηρεάζει τη συνεισφορά της λογιστικής στα πλαίσια 

της υλοποίησης πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών, χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι οι ίδιες έννοιες 

μπορεί να ερμηνεύονται κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους λογιστές και από τους 

υπευθύνους των πωλήσεων και του μάρκετινγκ (Nielsen et al 2000). 

 

Σχετική μελέτη έχει πραγματοποιηθεί και από εξέχοντες σύγχρονους ερευνητές, όπως οι Goebel 

et al (1998), ο Storbacka (1997), οι Foster et al (1996). Ενδεικτικά, σε σχετικό έργο που 

αφορούσε την ανάλυση κερδοφορίας και την τμηματοποίηση στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, έκανε μια προσπάθεια σύνδεσης της διοικητικής λογιστικής με ζητήματα που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Storbacka 1997).  

 

Ήδη σε προγενέστερα εμπειρικά δεδομένα, έχει εξετασθεί η ενδεχόμενη συνεισφορά των 

νεότερων αρχών της διοικητικής λογιστικής, όπως της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, κατά 

την υλοποίηση της ανάλυσης της κερδοφορίας των πελατών των εταιριών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι νέες αυτές προσεγγίσεις 

παρέχουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία κατανομής των έμμεσων δαπανών αρχικά σε 

πελατοκεντρικές δραστηριότητες και μετέπειτα στα τμήματα της πελατειακής βάσης και στα 

κανάλια διανομής (Kaplan & Cooper  1998, Storbacka 1997, Innes & Mitchell 1997).  

 

Ωστόσο, σε σχετικά έργα, σημειώνεται ότι το έργο του συνδυασμού της διοικητικής λογιστικής 

με το μάρκετινγκ, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο (Roslender & Hart 2002, Meadows & Dibb 1998, 

Innes & Mitchell 1997). Άλλωστε, η διοικητική λογιστική χαρακτηρίζεται και ως μέσο 

υποστήριξης και ως περιορισμός, στα πλαίσια της ενσωμάτωσης πελατοκεντρικών 

πρωτοβουλιών (Roslender & Hart 2002, Meadows & Dibb 1998, Berry 1977, Storbacka 1997). 

Τέλος, ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια χαρακτηρίζεται αυτή που αποσκοπούσε στο να 

ενσωματώσει τα σχετικά ζητήματα της στρατηγικής στη διοικητική λογιστική (Shank & 

Govindarajan 1993, 1992a, 1992b).  
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4.4 Βασικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας  

 

Βάσει όλων όσων ελέχθησαν, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ενδεικτικά θα εξετασθούν 

ερωτήματα που σχετίζονται με τα εξής θέματα: 

• Η μεγαλύτερη χρήση ΛΠΣ σχετίζεται με χρήση της τεχνικής ABC; 

• Η χρήση τεχνικών ABC σχετίζεται με μεγαλύτερη χρήση ΛΠΣ; 

• Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ABC, το κάνουν με σκοπό να συμβάλουν στον 

εντοπισμό των πιο επικερδών πελατών; 

• Ο βαθμός χρήσης ΛΠΣ συσχετίζεται με το βαθμό χρήσης CRM; 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα CRM, εφαρμόζουν τεχνικές ABC; 

• Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι λογιστές με το σύστημα CRM; 

• Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι marketers με τεχνικές ABC; 

• Η στρατηγική χαμηλού κόστους επηρεάζει τον προσανατολισμό προς CRM; 

• Η στρατηγική διαφοροποίησης επηρεάζει τον προσανατολισμό προς CRM; 

• Η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας ενισχύει την υλοποίηση των ΛΠΣ; 

• Η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας ενισχύει την υλοποίηση των CRM; 

• Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αλληλοεξαρτώνται η μία από την άλλη (integrated 

σύστημα);  

 

Οι διαστάσεις που επελέγησαν και οι υπό έρευνα εξαρτημένες μεταβλητές εμφανίζονται στο 

διάγραμμα 4.1, όπου απεικονίζεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Οι 

λόγοι για τους οποίους επελέγησαν οι συγκεκριμένες διαστάσεις και η παράθεση των 

ερευνητικών υποθέσεων, αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν στα πλαίσια του 

παρόντος κεφαλαίου. 
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                                                                                         H1  
 
 
                                                                                                                                                  H4                    H5 
 
 
 
 
                                                                                               H2 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                   H3 
 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Διαγραμματική απεικόνιση θεωρητικού πλαισίου έρευνας  

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
• ΛΠΣ (Βαθμός χρήσης, Κερδοφορία, 

Στρατηγικές κινήσεις, Αποφάσεις 
μάρκετινγκ, Ανίχνευση κόστους, 
Αξιοποίηση) 

• ABC 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM 
• Βαθμός χρήσης 
• Συνδυασμός με ΛΠΣ 
• Εξατομικευμένα/Νέα προϊόντα 
• Απαιτήσεις πελατών 
• Οφέλη εφαρμογής συστημάτων CRM 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
• Στρατηγική χαμηλού κόστους 
• Στρατηγική διαφοροποίησης 
• Στρατηγικοί στόχοι 
• Στρατηγικές κινήσεις    
 
                      H6 
 
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
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4.5 Παράγοντες του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που 

προκύπτουν βάσει του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, αναλύονται οι λόγοι για 

τους οποίους επελέγησαν οι συγκεκριμένοι παράγοντες, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο 

εξέτασης της παρούσας διατριβής. Συγκεκριμένα, βάσει του διαγράμματος 4.1, 

επελέγησαν οι εξής τέσσερις κατηγορίες παραγόντων: α) Οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τη λογιστική πληροφόρηση, μέσω της εφαρμογής των ΛΠΣ και της 

χρήσης της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity-based costing), β) οι 

παράγοντες που προσδιορίζουν την υλοποίηση συστημάτων CRM, γ) οι παρόντες που 

αναφέρονται στη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση και δ) οι παράγοντες 

που έχουν σχέση με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, στα πλαίσια 

διαμόρφωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

ΛΠΣ, εξετάστηκε ο βαθμός χρήσης των ΛΠΣ, σε συνδυασμό με επιμέρους 

παράγοντες που αφορούν στην εφαρμογή των ΛΠΣ, όπως η κερδοφορία, οι 

στρατηγικές κινήσεις, οι στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ, η ανίχνευση 

συγκεκριμένων κατηγοριών κόστους, καθώς και η αξιοποίηση των ΛΠΣ που 

εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε ο βαθμός συσχέτισης 

της τεχνικής ABC, τόσο στα πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής, όσο και στην 

εφαρμογή των συστημάτων CRM. 

 

Αναφορικά με τους παράγοντες που προσδιορίζουν την υλοποίηση συστημάτων 

CRM, εξετάστηκε ο βαθμός χρήσης των συστημάτων CRM, κατά πόσο τα 

συστήματα CRM χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα ΛΠΣ, καθώς επίσης και 

κατά πόσο η εφαρμογή των συστημάτων CRM συντελεί στη δημιουργία 

εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες, στη διαχείριση νέων 

προϊόντων, καθώς και στην περιεκτικότερη καταγραφή των απαιτήσεων των 

πελατών. Εξετάστηκαν επίσης, παράγοντες που έχουν σχέση με τα δυνητικά οφέλη 

της εφαρμογής συστημάτων CRM, όπως η βελτίωση της κερδοφορίας μέσω της 

αύξησης των πελατών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της 

μείωσης του κόστους. 
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Όσον αφορά στους παράγοντες που σχετίζονται με τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει 

η επιχείρηση, εξετάστηκε η στρατηγική χαμηλού κόστους, η στρατηγική 

διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, 

καθώς και τις στρατηγικές κινήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της μελλοντικής 

αξίας των πελατών, καθώς και στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, με απώτερο 

στόχο την αύξηση της κερδοφορίας. Σημαντικό παράγοντα της θεωρητικής ενότητας 

της στρατηγικής, αποτελεί η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, η οποία 

συνδυάζεται με τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

4.6 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Βάσει των ερευνητικών στόχων, ακολούθησε η επιλογή των πλέον κατάλληλων 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, σε συνδυασμό με τη διατύπωση των ερευνητικών 

υποθέσεων, οι οποίες αποδεικνύουν τους αρχικούς αντικειμενικούς στόχους. Οι 

ερευνητικές υποθέσεις ομαδοποιούνται περαιτέρω σε έξι κατηγορίες. 

 

Ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιήθηκε βάσει του στατιστικού 

τεστ ενός δείγματος (one sample test), με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα του 

δείγματος να ισχύουν και για το σύνολο του πληθυσμού. Αναφορικά με τις 

ερευνητικές υποθέσεις, δηλαδή τις αφαιρετικές δηλώσεις της σχέσης μεταξύ δύο ή 

και περισσότερων μεταβλητών που μπορούν να μετρηθούν βάσει της θεωρίας των 

πιθανοτήτων, θα χρησιμοποιηθεί η θετική εκδοχή της μηδενικής υπόθεσης, η οποία 

συσχετίζει τις μεταβλητές με θετικό τρόπο, με αποτέλεσμα μια αύξηση της 

μεταβλητής α, να έχει θετική επιρροή στην μεταβλητή β (Σιώμκος, Βασιλικοπούλου 

2005). 

 

4.6.1 Πρώτη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της πρώτης κατηγορίας έχουν στόχο να διερευνήσουν την 

ύπαρξη πιθανής συνάφειας μεταξύ της λογιστικής πληροφόρησης και των 

συστημάτων CRM. Περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες 

αναγράφονται στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί: 
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Η1: Η λογιστική πληροφόρηση συσχετίζεται θετικά με τη χρήση συστημάτων CRM 
H11: Η στόχευση της χρήσης ΛΠΣ συσχετίζεται θετικά με τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων (B1) 
H12: Η στόχευση της χρήσης ΛΠΣ συσχετίζεται θετικά με τη στρατηγικών 
αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (B2) 
H13: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ΛΠΣ σε συνδυασμό με τα συστήματα CRM 
H14: Τα οφέλη της εφαρμογής συστημάτων CRM συσχετίζονται θετικά με τη χρήση 
της τεχνικής ABC 
Πίνακας 4.1: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 
λογιστικής πληροφόρησης και των συστημάτων CRM 
 

4.6.2 Δεύτερη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της δεύτερης κατηγορίας εξετάζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της λογιστικής πληροφόρησης και του είδους της επιχειρησιακής 

στρατηγικής. Περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες 

αναγράφονται στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί: 

Η2: Η λογιστική πληροφόρηση συσχετίζεται θετικά με το είδος της επιχειρησιακής 
στρατηγικής 
H21: Η στόχευση των ΛΠΣ για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων συσχετίζεται 
θετικά με το είδος της επιχειρησιακής στρατηγικής 
H22: Η στόχευση των ΛΠΣ για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων συσχετίζεται 
θετικά με τις στρατηγικές κινήσεις για βελτίωση της κερδοφορίας 
H23: Η στόχευση των ΛΠΣ για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 
μάρκετινγκ συσχετίζεται θετικά με το είδος της επιχειρησιακής στρατηγικής 
H24: Η στόχευση των ΛΠΣ για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 
μάρκετινγκ συσχετίζεται θετικά με τις στρατηγικές κινήσεις για βελτίωση της 
κερδοφορίας 
Πίνακας 4.2: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 
λογιστικής πληροφόρησης και του είδους της επιχειρησιακής στρατηγικής 
 

4.6.3 Τρίτη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 
Οι ερευνητικές υποθέσεις της τρίτης κατηγορίας εξετάζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της λογιστικής πληροφόρησης και της υιοθέτησης της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας. Περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες 

αναγράφονται στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί: 
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Η3: Η λογιστική πληροφόρηση συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
H31: Η στόχευση των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων συσχετίζεται θετικά 
με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας           
H32: Η στόχευση των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τμήμα 
μάρκετινγκ συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας        
H33: Ο βαθμός ικανοποίησης από ποιότητα των πληροφοριών των ΛΠΣ συσχετίζεται 
θετικά με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας             
H34: Η χρήση ABC συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας 
Πίνακας 4.3: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 
λογιστικής πληροφόρησης και της υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
 

4.6.4 Τέταρτη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της τέταρτης κατηγορίας εξετάζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της χρήσης συστημάτων CRM και του είδους της επιχειρησιακής 

στρατηγικής. Περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες αναγράφονται 

στον πίνακα 4.4 που ακολουθεί: 

Η4: Η χρήση συστημάτων CRM συσχετίζεται θετικά με το είδος της επιχειρησιακής 
στρατηγικής 
H41: Η χρήση ή η μη χρήση συστημάτων CRM συσχετίζεται θετικά με το είδος της 
επιχειρησιακής στρατηγικής 
H42: Η χρήση συστημάτων CRM συσχετίζεται θετικά με τις στρατηγικές κινήσεις για 
βελτίωση της κερδοφορίας 
H43: Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, μέσω της εφαρμογής 
συστημάτων CRM, συσχετίζεται θετικά με τις στρατηγικές κινήσεις για βελτίωση της 
κερδοφορίας 
Πίνακας 4.4: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 
χρήσης συστημάτων CRM και του είδους της επιχειρησιακής στρατηγικής 
 

4.6.5 Πέμπτη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της πέμπτης κατηγορίας εξετάζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της χρήσης συστημάτων CRM και της υιοθέτησης της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας. Περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες αναγράφονται 

στον πίνακα 4.5 που ακολουθεί: 
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Η5: Η χρήση συστημάτων CRM συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας      
H51: Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω της εφαρμογής 
συστημάτων CRM συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας 
H52: Τα οφέλη της εφαρμογής συστημάτων CRM συσχετίζονται θετικά με την 
υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
Πίνακας 4.5: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 
χρήσης συστημάτων CRM και της υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
 

4.6.6 Έκτη κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της έκτης κατηγορίας εξετάζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ του είδους της επιχειρησιακής στρατηγικής και της υιοθέτησης της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Περιλαμβάνει μία υποκατηγορία, η οποία αναγράφεται 

στον πίνακα 4.6 που ακολουθεί: 

Η6: Το είδος της επιχειρησιακής στρατηγικής συσχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας            
H61: Οι στρατηγικές κινήσεις για βελτίωση της κερδοφορίας συσχετίζονται θετικά με 
την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας            
Πίνακας 4.6: Υποθέσεις που διερευνούν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ του 
είδους της επιχειρησιακής στρατηγικής και της υιοθέτησης πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
5.1 Εισαγωγή 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν εξετάστηκαν τα πρώτα πέντε στάδια της διαδικασίας 

της έρευνας κατά Sekaran (2003). Έτσι, εφόσον έχουν καθοριστεί οι αντικειμενικοί 

στόχοι της έρευνας, έχει προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο και έχουν οριστεί οι 

ερευνητικές υποθέσεις, στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η διαδικασία 

σχεδιασμού της έρευνας, βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία είναι 

ευρέως γνωστή στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τον όρο ‘μεθοδολογία της έρευνας’. 

Η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να πληροί της εξής βασικές προϋποθέσεις: 

σκοπιμότητα, ικανότητα δοκιμής, ακρίβεια, αντικειμενικότητα, ικανότητα γενίκευσης 

ευρημάτων, οικονομία, δυνατότητα επαλήθευσης, προϋποθέσεις Sekaran (2003), οι 

οποίες ικανοποιούνται στην παρούσα εργασία, όπως θα αποδειχτεί. 

 

5.2 Η μεθοδολογία της έρευνας 

Βάσει των ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος που θα τεθεί υπό διερεύνηση στην 

παρούσα διατριβή, δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε η διαδικασία διεξαγωγής της 

έρευνας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του. Ως αρχική βάση χρησιμοποιήθηκε η 

προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία κατά Churchill (1995), η οποία συνοψίζεται στο 

διάγραμμα 5.1 που ακολουθεί. Κρίνοντας ότι τα εν λόγω βήματα ουσιαστικά 

συνοψίζουν την μεθοδολογία διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αναλύονται στις 

επόμενες παραγράφους.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Churchill (1995), Marketing Research, Methodological Foundations, Sixth 
Edition, The Dryden Press. 
Διάγραμμα 5.1: Μεθοδολογία διεξαγωγής έρευνας (προσαρμογή από Churchill 
1995) 

2ο στάδιο: Καθορισμός σχεδίου έρευνας (Kotler 1991) 

3ο στάδιο: Καθορισμός μεθόδου συλλογής δεδομένων (Kotler 1991) 
 

4ο στάδιο: Σχεδιασμός δείγματος - συλλογή δεδομένων (Kotler 1991) 
 
 

5ο στάδιο: Ανάλυση - ερμηνεία αποτελεσμάτων  
 

1ο στάδιο: Διατύπωση προβλήματος  
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Συνδυαστικά με τα προαναφερόμενα, ως βάση στην παρούσα έρευνα και 

συγκεκριμένα κατά την υλοποίηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου σταδίου  της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας κατά Churchill (1995), χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία 

που προτείνεται στο έργο του Kotler (1991) και η οποία απεικονίζεται στον πίνακα 

5.1 που ακολουθεί: 

 

α) Πηγές 
άντλησης 
στοιχείων 

β) Μέθοδοι 
έρευνας 

γ) Εργαλεία 
έρευνας 

δ) Σχέδιο 
δειγματοληψίας 

ε) Μέθοδοι 
επαφής 

Πρωτογενή 
στοιχεία 

Παρατήρηση Ερωτηματολόγιο Μονάδα 
δείγματος 

Προσωπική 

Δευτερογενή 
στοιχεία 

Ομάδες 
εστίασης 
ενδιαφέροντος 

Μηχανικά 
όργανα 

Μέγεθος 
δείγματος 

Τηλεφωνική 

 Πείραμα  Διαδικασία Ταχυδρομική 
 Δημοσκόπηση    
Kotler 1991, “Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & 
Έλεγχος”, Α’ Τόμος, Έβδομη Έκδοση 
Πίνακας 5.1: Η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου έρευνας (προσαρμογή από 
Kotler 1991) 
 
5.2.1 Διατύπωση του εξεταζόμενου προβλήματος   

 

Κύριο και αντικειμενικό στόχο της παρούσας διατριβής, αποτελεί η σχέση της 

λογιστικής πληροφόρησης με βασικές συνιστώσες του μάρκετινγκ, όπως η εφαρμογή 

των συστημάτων CRM και η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Επιπλέον, 

προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο αντικειμενικός στόχος, είναι αναγκαίο να 

διερευνηθεί η σχέση της λογιστικής πληροφόρησης με την υλοποίηση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής. 

 
5.2.2 Καθορισμός σχεδίου έρευνας 

Το σχέδιο έρευνας αποτελεί το πλαίσιο βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί αρχικά 

η συλλογή και μετέπειτα η ανάλυση των δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα και θα γίνει με 

τη χρήση των πλέον κατάλληλων και οικονομικών μεθόδων. Στην ήδη υπάρχουσα 

διεθνή βιβλιογραφία, το σχέδιο της έρευνας, ανάλογα με τον αντικειμενικό στόχο που 

εξυπηρετεί, μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) την 

εξερευνητική έρευνα αγοράς (exploratory research), β) την περιγραφική έρευνα 
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αγοράς (descriptive research) και τέλος γ) την αιτιολογική έρευνα αγοράς (causal 

research)30.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αρχικά έγινε χρήση της εξερευνητικής έρευνας, 

μέσω της εφαρμογής της τεχνικής των προσωπικών συνεντεύξεων (παράγραφος 

5.2.6.1), προκειμένου να διαλευκανθεί το εξεταζόμενο πρόβλημα, να αναγνωριστούν 

οι διαστάσεις που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, καθώς δεν έχουν εξετασθεί σε 

προηγούμενες μελέτες και τέλος, να προσδιοριστεί ο αριθμός και το είδος των 

πληροφοριών που θα χρειαστεί να συλλεχθούν σε επόμενες έρευνες (Σιώμκος & 

Μαύρος 2008). 

 

Ωστόσο, οι κύριοι στόχοι της παρούσας διατριβής εκπληρώθηκαν με τη χρήση 

περιγραφικής έρευνας, στα πλαίσια της οποίας μέσω της χρήσης ποσοτικών τεχνικών 

ελέγχθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις του υποδείγματος (που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 4.5). Απώτερος στόχος ήταν να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, απαντώντας στα ερωτήματα «ποιος», «πού», «πότε», «τι» και «πώς» 

(Zikmund 2003). Άλλωστε, σε αντίθεση με την εξερευνητική έρευνα, η περιγραφική 

στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα κατανόηση του προβλήματος (Σιώμκος & Μαύρος 

2008). 

 

Τέλος, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε και αιτιολογική έρευνα, μέσω της 

χρήσης των πλέον κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

 

                                                 
30 Η εξερευνητική έρευνα αγοράς αποσκοπεί στη συγκέντρωση προκαταρτικών στοιχείων που θα 
διαφωτίσουν την πραγματική φύση του προβλήματος και πιθανότατα θα προτείνουν μερικές υποθέσεις 
ή καινούργιες ιδέες. Διεξάγεται με διάφορες μεθόδους όπως μελέτη βάσεων δευτερογενών (secondary) 
δεδομένων, παρατήρηση (observation), συνεντεύξεις (interviews) με ειδικούς, ομαδικές συνεντεύξεις 
(group interviews). Συνήθως στην εξερευνητική έρευνα χρησιμοποιούνται ποιοτικές τεχνικές όπως τα 
focus groups και οι σε βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews) που θεωρούνται ως οι τύποι έρευνας 
που επιτρέπουν στον ερευνητή να δει «ζωντανά» τους ερωτώμενους και να τους ακούσει να μιλούν για 
τα θέματα προς έρευνα. Η περιγραφική έρευνα αποσκοπεί στην ακριβή περιγραφή των μεγεθών (ή 
μεταβλητών) εκείνων που αποτελούν μέρος του προβλήματος. Είναι κατάλληλη όταν οι ερευνητικοί 
στόχοι περιλαμβάνουν την απεικόνιση των χαρακτηριστικών συγκεκριμένων φαινομένων και 
καθορισμό της συχνότητας εμφάνισής τους, τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο οι μεταβλητές 
συσχετίζονται και την διενέργεια προβλέψεων που αφορούν την εμφάνιση συγκεκριμένων 
φαινομένων. Σε αυτή τη μορφή έρευνας συνήθως χρησιμοποιούνται ποσοτικές τεχνικές που στοχεύουν 
στην ποσοτικοποίηση ή στην ακριβή μέτρηση ενός προβλήματος, χρησιμοποιώντας συχνά 
εξειδικευμένες στατιστικές επεξεργασίες και επιστημονικά ελεγμένα δείγματα. Η αιτιολογική έρευνα 
επιδιώκει να καθορίσει σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ των μεταβλητών (Σιώμκος & 
Μαύρος 2008, Σταθακόπουλος 1997, Kinnear & Taylor 1996, Churchill 1995).  
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5.2.3 Πηγές άντλησης στοιχείων και μέθοδοι έρευνας 

 

Όσον αφορά τις πηγές άντλησης των πληροφοριών, αυτές  δύναται να είναι είτε 

πρωτογενείς, είτε δευτερογενείς, είτε συνδυασμός και των δύο. Οι πρωτογενείς πηγές 

παρέχουν στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν πρωτότυπες πληροφορίες, παρουσιάσουν 

άμεση συνάφεια με το εξεταζόμενο θέμα και βάσει αυτού του χαρακτηριστικού τους, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παρουσιάζουν υψηλό κόστος απόκτησης. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρωτογενούς πηγής παροχής στοιχείων αποτελεί η 

λήψη προσωπικής συνέντευξης από αρμόδια πρόσωπα, η οποία και 

πραγματοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Αντίστοιχα παραδείγματα πρωτογενών 

πηγών αποτελούν η έρευνα με παρατήρηση, η αξιοποίηση ομάδων εστίασης 

ενδιαφέροντος, η χρήση της τεχνικής των δημοσκοπήσεων και τέλος η πειραματική 

έρευνα, διεξοδικότερη ανάλυση των οποίων δεν εμπίπτει στους ερευνητικούς στόχους 

που εξυπηρετεί η παρούσα εργασία. 

 

Στην περίπτωση όπου το αντικείμενο της έρευνας δε δικαιολογεί το υψηλό κόστος ή 

ακόμα και τον απαιτούμενο χρόνο που συνεπάγεται η ανάκτηση πρωτογενών 

στοιχείων, ο ερευνητής μπορεί να προβεί στη χρήση δευτερογενών στοιχείων 

(Malhotra & Birks 2003). Τα δευτερογενή στοιχεία περιλαμβάνουν τη συλλογή 

πληροφοριών που ήδη προϋπάρχουν, καθώς έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν 

εξυπηρετώντας παρόμοιες έρευνες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έρευνα 

μάρκετινγκ ξεκινάει με τη συλλογή δευτερογενών στοιχείων και μόνο όταν κριθεί 

άκρως απαραίτητο, ο ερευνητής προχωράει στην εύρεση πρωτογενούς 

πληροφόρησης.  

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα των δευτερογενών στοιχείων, ο 

ερευνητής θα πρέπει να αξιολογήσει τα ακόλουθα πέντε χαρακτηριστικά της έρευνας 

(Burns & Bush 2005): 

1. Τον σκοπό της έρευνας. 

2. Από ποιον συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. 

3. Το είδος των πληροφοριών που ανακτήθηκαν. 

4. Τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών. 

5. Τη συμφωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αντίστοιχα 

προηγούμενων ερευνών. 
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Τα δευτερογενή στοιχεία περιλαμβάνουν πλήθος πηγών, οι οποίες διαχωρίζονται 

περαιτέρω στις εσωτερικές πηγές και στις εξωτερικές πηγές. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εσωτερικές πηγές προέρχονται από αντίστοιχα δεδομένα προηγούμενων ερευνών, 

στατιστικά δεδομένα που διαθέτει η επιχείρηση, τους προϋπολογισμούς, τους 

ισολογισμούς, τις εκθέσεις κερδών και ζημιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανά 

τμήμα ή ανά προϊόν, τις προβλέψεις των πωλήσεων, τις αναφορές των πωλητών στα 

πλαίσια των καθημερινών επαφών τους με την πελατειακή βάση, από τα τιμολόγια,  ή 

ακόμα και από τις διενεργούμενες απογραφές.  

 
Αντίστοιχα, οι εξωτερικές πηγές παροχής στοιχείων περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις 

διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Διεθνές Κέντρο Εμπορίου), δημοσιεύματα 

οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές (εφημερίδες, περιοδικά, δελτία κ.α.), δημοσιεύσεις υπουργείων, 

οργανισμών και ινστιτούτων (ΚΕΠΕ, ΕΛΟΤ, ΕΕΔΕ, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ), δημοσιεύσεις 

επαγγελματικών ενώσεων (ΓΣΕΕ, Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια), διάφορες τράπεζες πληροφοριών εκτός της 

επιχείρησης, καθώς και στοιχεία, έρευνες και μελέτες επιχειρήσεων ερευνών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό (ICAP, NIELSEN, Market Analysis κ.α.). 

 
Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η χρήση δευτερογενών στοιχείων 

χαρακτηρίζεται ως ένα βασικό σημείο εκκίνησης της έρευνας, συνδυάζοντας δύο 

εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα: α) το χαμηλότερο κόστος ανάκτησης 

πληροφοριών και β) της άμεσης διαθεσιμότητας. Στην πλειοψηφία όμως των 

περιπτώσεων, τα στοιχεία που προκύπτουν μέσω των εναλλακτικών μεθόδων 

δευτερογενούς έρευνας μπορεί να μην επαρκούν για διεξοδικότερη ανάλυση. Τότε, 

κρίνεται σκόπιμη η χρήση πρωτογενών στοιχείων, τα οποία είναι επίκαιρα, 

απεικονίζουν καλύτερα τη ζωντανή πραγματικότητα και εξαιτίας αυτών των 

χαρακτηριστικών τους, έχουν μεγαλύτερο κόστος και η εύρεσή τους είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα. 

 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά έγινε μια σύντομη καταγραφή των ερευνητικών 

στόχων και των σχετικών πληροφοριών προς ανάκτηση. Ακολούθησε η συλλογή 

δευτερογενών στοιχείων, μέσω πληροφοριών των καταλόγων της ICAP και του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δεδομένου ότι οι πηγές δευτερογενών δεδομένων 

δεν ικανοποίησαν εξολοκλήρου τις ανάγκες της έρευνας, η εργασία προχώρησε σε 
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περαιτέρω συλλογή πρωτογενών δεδομένων, προσαρμοσμένων στους ερευνητικούς 

στόχους (Σταθακόπουλος 1997, Kinnear & Taylor 1996). Προκειμένου να 

ανακτηθούν πρωτογενή στοιχεία, οι προτεινόμενες τεχνικές είναι (Kotler 1991): 

• Η παρατήρηση, μέσω της οποίας διενεργείται ένα είδος προκαταρκτικής 

έρευνας, καθώς παρέχεται στον ερευνητή η δυνατότητα να έχει άμεση αντίληψη ενός 

φαινομένου.  

• Οι ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, οι οποίες απαρτίζονται από έναν μικρό 

αριθμό εργαζομένων (στη συνήθη πρακτική από έξι έως δέκα άτομα), που 

συγκεντρώνονται σε κάποιον προτεινόμενο και ευχάριστο χώρο για λίγες ώρες, 

προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με τις υπάρχουσες και τις πιθανές διαστάσεις 

ενός ζητήματος. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν με θέληση, μπορεί να 

τους δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο, όπως για παράδειγμα κάποιο αξιόλογο χρηματικό 

ποσό. 

 

Τη συζήτηση κατευθύνει ο λήπτης της συνέντευξης, ο οποίος είναι γνώστης του 

προβλήματος και του σχετικού κλάδου, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, καθώς 

και της δυναμικής της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λήπτης της συνέντευξης 

απαιτείται να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, προκειμένου να αποφευχθούν 

τυχόν παραπλανητικά αποτελέσματα. Ο βασικός ρόλος του είναι να ενθαρρύνει την 

ελεύθερη βούληση και την αβίαστη συζήτηση, με απώτερο στόχο να αποκαλυφθούν 

οι βαθύτερες προτιμήσεις, σκέψεις και συναισθήματα. Το θέμα της συζήτησης δεν 

πρέπει να παρεκκλίνει των προκαθορισμένων κατευθύνσεων, ενώ, κατά τη διάρκειά 

της, οι απόψεις των συνομιλητών συνίσταται να καταγράφονται.   

• Η πειραματική έρευνα, η οποία από επιστημονικής πλευράς, κρίνεται ως η 

εγκυρότερη των εναλλακτικών μεθόδων έρευνας, έχει ως απώτερο στόχο τον έλεγχο 

της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος και λειτουργεί ως εξής: αρχικά επιλέγεται μια 

ομάδα εργαζομένων/ καταναλωτών/ προσώπων, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί σε 

εναλλακτικά ερεθίσματα και λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς εξωγενείς 

παράγοντες, να εξεταστεί ο βαθμός κατά τον οποίον οι παρατηρούμενες διαφορές 

στάσεων/ αντιλήψεων/ στάσεων είναι στατιστικά σημαντικός.  

• Η τεχνική των δημοσκοπήσεων, η οποία περιλαμβάνει τις έρευνες που 

διεξάγουν εξειδικευμένες εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις στάσεις, τις 

προτιμήσεις, τις αντιλήψεις και το βαθμό ικανοποίησης του καταναλωτικού κοινού. 
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Παραλείπεται περαιτέρω ανάλυση της εν λόγω τεχνικής, καθώς κρίνεται ότι ξεφεύγει 

των ορίων της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

Εναλλακτικά, οι πρωτογενείς πηγές δεδομένων περιλαμβάνουν: α) τα πειράματα β) 

τις ανάλογες καταστάσεις και γ) τους ανταποκρινόμενους, ενώ οι δύο βασικές 

μέθοδοι συλλογής δεδομένων από τους ανταποκρινόμενους είναι αρχικά η 

παρατήρηση, όπου εξετάζεται η περίπτωση που παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον 

και καταγράφονται τα σχετικά γεγονότα, ενέργειες ή συμπεριφορές και μετέπειτα η 

επικοινωνία, η οποία βασίζεται στην ερώτηση των ανταποκρινόμενων προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η απόκτηση της απαιτούμενης πληροφορίας. Το εργαλείο συλλογής 

των δεδομένων που τυπικά χρησιμοποιείται σε αυτή τη διεργασία αποτελεί το 

ερωτηματολόγιο (Kinnear & Taylor 1996, Churchill 1995).  

 

5.2.4 Εργαλεία έρευνας 

 

Σχετικά με τα εναλλακτικά εργαλεία έρευνας, βάσει του πίνακα 5.1, αναφέρονται τα 

μηχανικά όργανα και η χρήση ερωτηματολογίου, τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα 

χρήσιμα κατά τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων. 

 
Η χρήση των μηχανικών οργάνων δεν εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα και κατά 

συνέπεια δεν αναλύεται περαιτέρω. Απλά αξίζει να αναφερθούν τύποι μηχανικών 

οργάνων, όπως το ταχυσκόπιο, το γαλβανόμετρο, οι προσοφθάλμιες κάμερες και το 

ωδιόμετρο.  

 
Από την άλλη πλευρά, η χρήση του ερωτηματολογίου αποτελεί την περισσότερο 

συνηθισμένη πρακτική συλλογής πρωτογενών στοιχειών. Προκειμένου ο ερευνητής 

να προχωρήσει στη διανομή του στους παραλήπτες σε ευρεία κλίμακα, συχνά 

προηγείται η αρχική διανομή του ενδεικτικά σε λίγα άτομα προκειμένου να 

εντοπιστούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Στη συνεχεία χρειάζεται επίσης να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του ερωτηματολογίου, στο σχεδιασμό του, στον έλεγχο 

και την προσαρμογή του στην καλύτερη δυνατή τελική μορφή. Άλλωστε,  το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων που τυπικά 

χρησιμοποιείται στη μέθοδο της επικοινωνίας και βασίζεται στην ερώτηση των 

ανταποκρινόμενων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόκτηση της απαιτούμενης 

πληροφορίας (Churchill 1995).  
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5.2.5 Κατάστρωση σχεδίου δειγματοληψίας 

 

Βάσει του πίνακα 6.1, εφόσον προηγηθεί η επιλογή των πηγών άντλησης των 

στοιχείων, της χρησιμοποιούμενης μεθόδου και του κατάλληλου ερευνητικού 

εργαλείου, ακολουθεί η κατάστρωση του σχεδίου της δειγματοληψίας. Η διαδικασία 

της δειγματοληψίας περιλαμβάνει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίον αρχικά ορίζεται 

ο πληθυσμός στον οποίον θα στοχεύσει η έρευνα και στη συνέχεια, από το σύνολο 

του πληθυσμού επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα για να συμμετάσχει στην έρευνα. Για να 

επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, απαιτείται ο ορισμός του 

πληθυσμού να γίνει με μεγάλη ακρίβεια. 

 

Άλλωστε, πρωτεύον μέλημα είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες για ένα τμήμα 

μικρότερο του συνολικού πληθυσμού, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να διαμορφώσει άποψη για το σύνολο του πληθυσμού που τον ενδιαφέρει. 

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το δείγμα που έχει επιλεγεί είναι 

αντιπροσωπευτικό, εμφανίζοντας όλα τα χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού.  

 

Αναφορικά με την επιλογή του δείγματος31, χρειάζεται να ειπωθεί ότι το δείγμα που 

θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο ερευνητής πρέπει να είναι τυχαίο. Και για να είναι 

ένα δείγμα τυχαίο, χρειάζεται κάθε στοιχείο του πληθυσμού που ερευνάται να έχει τις 

ίδιες πιθανότητες με τα λοιπά στοιχεία, να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να αποφεύγονται οι περιπτώσεις δειγμάτων κατευθυνόμενης επιλογής, 

όταν δηλαδή οι μονάδες του δείγματος επιλέγονται σύμφωνα με την κρίση του 

ερευνητή. Άλλωστε, η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η  δειγματοληπτική 

έρευνα είναι ότι εφόσον το δείγμα επιλεγεί τυχαία από τον πληθυσμό, τότε τείνει να 

έχει τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου με την ίδια αναλογία με τον πληθυσμό. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην επιλογή του δείγματος. Τόσο για την 

επιλογή του δείγματος, όσο και για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος, 

ισχύουν οι αρχές της στατιστικής (Κιόχος 1985). Επίσης, εμφανίζεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη η συνεισφορά της μεθόδου των πιθανοτήτων, η οποία ορίζει το 

δειγματοληπτικό σφάλμα, μέσω του υπολογισμού των ορίων εμπιστοσύνης. 

                                                 
31 Η μέθοδος συγκρότησης του δείγματος μπορεί να είναι τυχαία, με κλήρο, συστηματική ή αναλογική 

κ.α. (Φίλιας 1996)  
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Έτσι, ο σχεδιασμός του δείγματος προϋποθέτει τον καθορισμό της διαδικασίας 

επιλογής των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, όπως επίσης και τον 

ορισμό του μεγέθους του δείγματος, προκειμένου να προκύψουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα (Σταθακόπουλος 2001). Στη συνήθη πρακτική, τα μεγάλα δείγματα 

είναι περισσότερο αξιόπιστα από τα μικρά. Δεδομένης όμως μιας αξιόπιστης 

διαδικασίας δειγματοληψίας και τα μικρά δείγματα μπορούν να προσφέρουν 

αξιόπιστα αποτελέσματα.  

 

Στην περίπτωση που το δείγμα είναι μικρό, το σφάλμα δειγματοληψίας, δηλαδή η 

διαφορά του αριθμητικού μέσου του δείγματος από τον αριθμητικό μέσο του 

πληθυσμού, αναμένεται να είναι μεγάλο. Αντίθετα, το σφάλμα δειγματοληψίας 

ελαχιστοποιείται, πλησιάζοντας οριακά το μηδέν, όταν το δείγμα είναι τυχαίο και το 

πλήθος των στοιχείων του αρκετά μεγάλο. Άλλωστε, όσο πιο μεγάλο είναι το τυχαίο 

δείγμα της έρευνας, τόσο πιο αληθή και αξιόπιστα θα είναι και τα συμπεράσματα που 

θα προκύψουν. 

 

Επιπρόσθετα, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του δείγματος, δηλαδή 

στο εάν το δείγμα θα είναι δείγμα πιθανότητας (probability sample) ή δείγμα μη-

πιθανότητας (non-probability sample). Και αυτό γιατί η επιλογή του είδους του 

δείγματος θα επηρεάσει τις τεχνικές ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς η 

χρήση δείγματος μη-πιθανότητας αποκλείει την εφαρμογή κάποιων τύπων ανάλυσης 

(Σταθακόπουλος 2001). 

 
Στην παρούσα μελέτη, το δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε βάσει του οικονομικού 

οδηγού της ICAP στο συνόλου των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η επιλογή του 

χρησιμοποιούμενου δείγματος έγινε κατά τυχαίο τρόπο, καθώς μόνο το τυχαίο δείγμα 

προσφέρει έναν αντικειμενικό τρόπο μέτρησης της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων, δεδομένου του στατιστικού σφάλματος.  

 

5.2.6 Μέθοδοι επαφής  

 

Αναφορικά με τις μεθόδους επαφής, βάσει του πίνακα 5.1, ο ερευνητής έχει τη 

δυνατότητα έρθει σε επαφή με τον ερωτώμενο, αναζητώντας τη γνώμη του, μέσω της 

προσωπικής συνέντευξης, του τηλεφώνου και του ταχυδρομείου. Η επιλογή της 

μεθόδου επαφής εξαρτάται από διαφορετικά κριτήρια, τα σπουδαιότερα από τα οποία 
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είναι το κόστος, η ασφάλεια της μεθόδου, ο χρόνος, το είδος των ανακτώμενων 

πληροφοριών κ.α. (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη 1996). Βάσει των προαναφερόμενων 

κριτηρίων, η μέθοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που θα υιοθετήσει ο 

ερευνητής είναι α) η προσωπική επαφή μέσω της συνέντευξης, β) η τηλεφωνική 

επαφή και γ) η ταχυδρομική επαφή, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

5.2.6.1 Η προσωπική συνέντευξη  

 
Η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης υπερτερεί έναντι των μεθόδων του 

τηλεφώνου και του ταχυδρομείου, από την άποψη ότι παρέχει αμεσότητα. Είναι 

περισσότερο ευέλικτη, από την άποψη ότι ο λήπτης της συνέντευξης έχει τη 

δυνατότητα, ανάλογα με την πορεία της συζήτησης, να υποβάλει πρόσθετες 

ερωτήσεις και να καταγράψει επιπλέον πληροφορίες. Η προσωπική συνέντευξη 

μπορεί να είναι προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη.  

 

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων συνεντεύξεων, η επιλογή των ερωτώμενων 

είναι τυχαία και είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω άμεσης επαφής στο σπίτι ή στο 

γραφείο, ο ερευνητής παίρνει την έγκρισή τους προκειμένου να συνεχίσει στην 

υποβολή των ερωτήσεων. Πολλές φορές παρέχονται κάποια κίνητρα στους 

ερωτώμενους, όπως για παράδειγμα κάποιο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, η προσωπική 

συνέντευξη σε πολλές περιπτώσεις αντενδείκνυται δεδομένου ότι απαιτεί 

περισσότερο διοικητικό σχεδιασμό, χρόνο και επίβλεψη, παρουσιάζει υψηλό κόστος, 

ενώ το γεγονός ότι διεξάγεται από ένα πρόσωπο, τον λήπτη της συνέντευξης, την 

καθιστά περισσότερο ευάλωτη στην υποκειμενική κρίση του λήπτη και τελικά στον 

κίνδυνο σφάλματος ή παραποίησης των δεδομένων.  

 
Στις περιπτώσεις των απρογραμμάτιστων συνεντεύξεων, η επαφή λήπτη της 

συνέντευξης-ερωτώμενου γίνεται συνήθως εξωτερικά σε κάποιο πολυσύχναστο 

σημείο ή εσωτερικά εντός καταστημάτων. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ βασικό τους μειονέκτημα ότι τα δείγματα 

που επιλέγονται δε βασίζονται σε νόμους των πιθανοτήτων και κατά συνέπεια τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν δεν είναι αντιπροσωπευτικά. 

 
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της μεθόδου της προσωπικής συνέντευξης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι προϋποθέτει εξειδικευμένους ερευνητές, παρουσιάζει υψηλό κόστος, 

ενώ ταυτόχρονα απαιτεί αρκετό χρόνο.  
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5.2.6.2 Η τηλεφωνική επικοινωνία 

 

Η λήψη συνέντευξης μέσω τηλεφώνου ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου πρωτεύον 

μέλημα είναι η γρήγορη συλλογή πληροφοριών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, 

το ποσοστό ανταπόκρισης των ερωτώμενων είναι μεγαλύτερο έναντι αυτού της 

αποστολής ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου. Επίσης, η εκπαίδευση των 

ερευνητών είναι εύκολη, ενώ ο λήπτης της συνέντευξης έχει τη δυνατότητα να 

ρωτήσει πρόσθετα στοιχεία ή να δώσει διευκρινήσεις σε τυχόν απορίες του 

ερωτώμενου. Ωστόσο, η συνέντευξη μέσω τηλεφώνου πρέπει να είναι σύντομη με 

περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων, να μην περιλαμβάνει πολύ προσωπικές ερωτήσεις 

και έχει τον περιορισμό ότι μπορεί να ληφθεί μόνο από όσους έχουν τηλέφωνο. 

Επίσης, το επιλεγόμενο δείγμα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό, ενώ 

ταυτόχρονα είναι δύσκολη η εκτίμηση ιδιαίτερα χρήσιμων στοιχείων, όπως η ηλικία, 

η οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο κ.α.  

 
5.2.6.3 Η ταχυδρομική επαφή 

 

Η αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 

επικοινωνίας του ερευνητή με πρόσωπα που δε μπορεί να συναντήσει προσωπικά. 

Βασικό πλεονέκτημα αυτής μεθόδου είναι το χαμηλό κόστος συμπλήρωσης. Επίσης, 

ο ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο 

ανεπηρέαστος, στο χρόνο που τον εξυπηρετεί και με περισσότερη ακρίβεια. 

Προϋποθέτει τη χρήση απλών και ξεκάθαρων ερωτήσεων, ενώ βασικά μειονεκτήματά 

της είναι το μικρό ποσοστό ανταπόκρισης και το γεγονός ότι ο χρόνος επιστροφής 

των ερωτηματολογίων είναι άγνωστος για τον ερευνητή.  

 

Στον πίνακα 5.2 που ακολουθεί απεικονίζονται συγκριτικά τα χαρακτηριστικά των 

τριών προαναφερόμενων μεθόδων επαφής. 
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 Προσωπική 
Συνέντευξη 

Τηλέφωνο Ταχυδρομείο 

Κόστος Υψηλό Χαμηλό Πολύ χαμηλό 
Μέγεθος 
ερωτηματολογίου 

Μεγάλο Μικρό Μέτριο 

Ταχύτητα 
συμπλήρωσης 

 
Μεγάλη 

 
Πολύ μεγάλη 

Ο χρόνος επιστροφής του 
ερωτηματολογίου δεν ελέγχεται 
από τον ερευνητή 

Επηρεασμός 
απαντήσεων από 
ερευνητή 

 
Μεγάλος 

 
Μέτριος 

 
Καθόλου 

Συνεργασία κατά τη 
συμπλήρωση 

 
Άριστη 

 
Αρκετά καλή 

-Μικρή 
-Ελλιπή ερωτηματολόγια 
-Μικρός βαθμός ανταπόκρισης 

Πιθανότητα μη 
κατανόησης ερωτήσεων 

Μικρή Μέτρια Πολύ μεγάλη 

Πηγή: Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη (1996) 
Πίνακας 5.2: Χαρακτηριστικά μεθόδων επαφής ερευνητή-ερωτώμενου 
 
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, έγινε διανομή 1.605 ερωτηματολογίων, στο 

φάκελο των οποίων εσωκλείονταν η συνοδευτική επιστολή, το ερωτηματολόγιο και ο 

απαντητικός φάκελος (στον οποίο τοποθετήθηκε από τους ερωτώμενους το 

συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για να επιστραφεί στον ερευνητή). Οι απαντητικοί 

φάκελοι επιστράφηκαν σε χρονικό διάστημα 2 περίπου μηνών και ο αριθμός των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανήλθε στα 146, δηλαδή με ποσοστό επιτυχίας 

9,1% περίπου. Το εν λόγω ποσοστό αν και δεν είναι αρκετά υψηλό, ωστόσο μπορεί 

να θεωρηθεί ικανοποιητικό και εντός των εκτιμήσεων βάσει των οποίων 

προσδιορίστηκε το μέγεθος του δείγματος. 

 

5.3 Δομή ερευνητικού εργαλείου 

 

5.3.1 Βασικές αρχές δημιουργίας ερωτηματολογίου 

 

Βάσει των προαναφερόμενων, προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το 

ερωτηματολόγιο. Στα πλαίσια σχεδίασης του ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπόψη οι 

γενικά παραδεκτές αρχές που έχουν καθιερωθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία (Kinnear 

& Taylor 1996, Churchill 1995). Απώτερος στόχος ήταν το ερωτηματολόγιο να 

καταστεί ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο, συνεισφέροντας τα μέγιστα, 

κατά τη διαδικασία συλλογής στοιχείων. Για το λόγο αυτό, ακολουθήθηκαν 

συγκεκριμένα στάδια κατά τη διαδικασία σχεδίασης και οριστικοποίησης της τελικής 

μορφής του (Churchill 1995, Birdie & Niebuhr 1986, Kornhauser & Sheatsley 1976). 
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Τα στάδια σχεδίασης του ερωτηματολογίου περιγράφονται συνοπτικά στο διάγραμμα 

5.2 που ακολουθεί και αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω (Churchill 1995): 

 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της παρούσας έρευνας, εφόσον προηγήθηκε ο σαφής 

ορισμός του υπό εξέταση προβλήματος, αναπτύχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και 

δημιουργήθηκαν οι υποθέσεις, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο είδος των 

πληροφοριών που χρειαζόταν να αποκτηθούν (πρώτο στάδιο). Πρωτεύον μέλημα 

ήταν η απαιτούμενη πληροφόρηση να ανακτηθεί από τα πλέον αρμόδια πρόσωπα των 

αντίστοιχων τμημάτων της επιχείρησης. Σε αυτά τα πλαίσια, το ερωτηματολόγιο 

μοιράστηκε στους διευθυντές ή προϊσταμένους των τμημάτων του μάρκετινγκ, των 

πωλήσεων, του λογιστηρίου και των πληροφοριακών συστημάτων. 

Στάδιο 1ο 
Προσδιορισμός των πληροφοριών προς ανάκτηση 

 

Στάδιο 2ο 
Καθορισμός μορφής και τρόπου αποστολής  

 

Στάδιο 3ο 
Καθορισμός του περιεχομένου των ερωτήσεων 

  

Στάδιο 4ο 
Καθορισμός της μορφής της απάντησης για κάθε ερώτηση 

  

Στάδιο 5ο 
Προσδιορισμός της διατύπωσης κάθε ερώτησης 

 

Στάδιο 6ο 
Προσδιορισμός της σειράς τοποθέτησης των ερωτήσεων  

  

Στάδιο 7ο 
Καθορισμός των φυσικών χαρακτηριστικών του 
ερωτηματολογίου  

 

Στάδιο 8ο 
Επανεξέταση των σταδίων 1-7 και αναθεώρηση   

 

Στάδιο 9ο 
Προέλεγχος ερωτηματολογίου και αναθεώρηση 

Διάγραμμα 5.2: Στάδια σχεδίασης ερωτηματολογίου 
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Το δεύτερο στάδιο σχεδίασης του ερωτηματολογίου περιελάμβανε τη μορφοποίηση 

του ερωτηματολογίου και την επιλογή της μεθόδου αποστολής του, η οποία μπορεί 

να γίνει είτε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή προσωπικών συνεντεύξεων. Στην 

παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, η αποστολή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο μέσω ταχυδρομείου, ενώ κατά τα αρχικά στάδια 

της οριοθέτησης του θέματος και των πιθανών διαστάσεών του, πραγματοποιήθηκαν 

προσωπικές συνεντεύξεις από ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. 

 

Στο τρίτο στάδιο σχεδίασης του ερωτηματολογίου, απώτερος στόχος είναι να 

καθοριστεί τόσο ο αριθμός των ερωτήσεων, όσο και το περιεχόμενο κάθε 

μεμονωμένης ερώτησης. Στο σημείο, ο συντάκτης του ερωτηματολογίου, χρειάζεται 

να εξετάσει τα εξής (Churchill 1995, Stanley 1951):  

• Κατά πόσο η ερώτηση είναι απαραίτητη για τη συλλογή της απαιτούμενης 

πληροφόρησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

• Την περίπτωση όπου, λόγω της φύσης του περιεχομένου της ερώτησης, είναι 

προτιμότερο, αντί για μία ερώτηση, να χρησιμοποιηθούν περισσότερες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

• Το βαθμό κατά τον οποίον οι ερωτώμενοι διαθέτουν την κατάλληλη πληροφόρηση 

ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις.  

• Το βαθμό κατά τον οποίον οι ερωτώμενοι θα είναι πρόθυμοι να παρέχουν τη 

ζητούμενη πληροφόρηση. 

 

Πράγματι, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, κατά το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου και την επιλογή των ερωτήσεων που θα ενσωματωθούν σε αυτό, 

αρχικά εξετάστηκε η συμβολή κάθε ερώτησης στην υποστήριξη των εξεταζόμενων 

υποθέσεων. Επίσης, μέσω της χρήσης τυποποιημένων απαντήσεων στην πλειοψηφία 

των ερωτήσεων, εξασφαλίστηκε ότι το περιεχόμενο κάθε ερώτησης είναι ξεχωριστό, 

αποφεύγοντας περιπτώσεις διφορούμενων απαντήσεων. Ακολουθεί διεξοδικότερη 

ανάλυση στο τμήμα 5.3.2. 

 

Κατά το τέταρτο στάδιο σχεδίασης του ερωτηματολογίου, ορίστηκε η μορφή της 

απάντησης για κάθε ερώτηση. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή 

της κλίμακας των μετρήσεων, καθώς βάσει της κλίμακας που θα χρησιμοποιηθεί, 
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επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό αρχικά η στατιστική ανάλυση και τελικά η εξαγωγή 

συμπερασμάτων (Σταθακόπουλος 2001, Stevens 1946). 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η μορφή της ερώτησης δύναται να 

επηρεάσει την απάντηση. Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν ένα ερωτηματολόγιο 

διαχωρίζονται στις κλειστές και στις ανοιχτές. Οι κλειστές ερωτήσεις προκαθορίζουν 

όλες τις πιθανές απαντήσεις, ενώ οι ανοιχτές ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους 

ερωτώμενους να απαντήσουν με ελεύθερη βούληση (Kotler 1991).  

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα περιελάμβανε και 

κλειστές, αλλά και ανοιχτές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, κλειστές ήταν οι ερωτήσεις 2, 

3, 4 και 5 του τμήματος Α, οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του τμήματος Β, η 

ερώτηση 1 του τμήματος Γ, οι ερωτήσεις 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 και 12 του τμήματος Δ 

και τέλος, οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 του τμήματος Ε. Αντίστοιχα, ανοιχτές ήταν η 

ερώτηση 1 του τμήματος Α, καθώς και οι ερωτήσεις 3, 9 και 10 του τμήματος Δ. 

 
Όσον αφορά τη μέτρηση εναλλακτικών χαρακτηριστικών των μεταβλητών που 

τίθενται υπό εξέταση, στη συνήθη πρακτική υπάρχουν οι εξής τέσσερις βασικοί τύποι 

κλιμάκων μέτρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  στις περιπτώσεις των 

κλειστών ερωτήσεων (Sekaran 2003, Stanley 1951, Stevens 1946): 

1. Ονομαστική32 (nominal), 

2. Τακτική-Βαθμική33 (ordinal),  

3. Απόστασης34 (interval),  

4. Αναλογική35 (ration).  

                                                 
32 Χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αντικειμένων ή γεγονότων σε κατηγορίες (π.χ. 1=άντρες, 
2=γυναίκες). Τα αντικείμενα που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία είναι ισοδύναμα ως προς το 
χαρακτηριστικό βάσει του οποίου κατηγοριοποιούνται. Επίσης, για τις κατηγορίες αυτές δε μπορεί να 
εξαχθεί κανένα συγκριτικό συμπέρασμα. Όλα τα αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας έχουν τον ίδιο 
αριθμό, ενώ δύο κατηγορίες δεν έχουν ποτέ τον ίδιο αριθμό. (Σταθακόπουλος 2005, σελ.118) 
33 Χρησιμοποιείται για την κατάταξη αντικειμένων, τα οποία κατατάσσονται βάσει όχι μόνο της 
ύπαρξης ενός κοινού χαρακτηριστικού, αλλά και του εάν έχουν λίγο ή πολύ από το χαρακτηριστικό 
αυτό σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν υπάρχει το απόλυτο 
μηδέν. Ωστόσο, η βαθμική κλίμακα καθορίζει τη σχετική κατάταξη των αντικειμένων, όχι όμως και το 
μέγεθος των υφιστάμενων διαφορών. (Σταθακόπουλος 2005, σελ.119) 
34 Χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αντικειμένων και οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των 
αριθμών υποδηλώνουν και ίσες διαφορές στις ιδιότητες των προς μέτρηση αντικειμένων (π.χ. μέτρηση 
θερμοκρασίας Κελσίου). Στην κλίμακα απόστασης δεν είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ των 
απόλυτων αριθμών της κλίμακας, καθώς δεν υπάρχει απόλυτο μηδέν. Η περισσότερο ευρέως 
διαδεδομένη κλίμακα απόστασης που χρησιμοποιείται σε έρευνες αγοράς είναι η κλίμακα Likert.   
(Σταθακόπουλος 2005, σελ.120) 
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Πιο συγκεκριμένα, η ονομαστική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

μεταβλητής της ερώτησης 2 του τμήματος Α, της ερώτησης 4 του τμήματος Β, της 

ερώτησης 5 του τμήματος Δ και τέλος, της ερώτησης 3 του τμήματος Ε. Η βαθμική 

κλίμακα δε χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των μεταβλητών των ερωτήσεων. Η 

κλίμακα Likert (Likert 1932) αποτελεί την περισσότερο ευρέως διαδεδομένη κλίμακα 

απόστασης και χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας 

του ερωτώμενου σχετικά με μια σειρά προτάσεων, άμεσα συσχετιζόμενων με το 

εξεταζόμενο θέμα. Η κλίμακα Likert χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

πλειοψηφίας των μεταβλητών και συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις 3, 4 και 5 του 

τμήματος Α, τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του τμήματος Β, την ερώτηση 1 του 

τμήματος Γ και τέλος, τις ερωτήσεις 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 και 12 του τμήματος Δ. Η 

αναλογική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των μεταβλητών των 

ερωτήσεων 1 και 2 του τμήματος Ε. 

 
Ο πίνακας 5.3 που ακολουθεί είναι απεικονίζει συνοπτικά όσα ελέχθησαν παραπάνω, 

αναφορικά με τους βασικούς τύπους μετρήσεων (Stevens 1946). Κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι το σύνολο των στατιστικών αναλύσεων μιας κλίμακας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αμέσως επόμενη κλίμακα. Έτσι, βάσει του 

παρακάτω πίνακα 6.3, οι στατιστικές αναλύσεις για τη βαθμική κλίμακα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κλίμακα απόστασης, όπως επίσης και για την αναλογική. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι περισσότερο «ισχυρές» κλίμακες έχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά των λιγότερο «ισχυρών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
35 Χρησιμοποιείται για την κατάταξη αντικειμένων, όπου υπάρχει το απόλυτο μηδέν, επιτρέποντας τη 
σύγκριση του απόλυτου μεγέθους των αριθμών (π.χ. μετρήσεις πωλήσεων, μεριδίων αγοράς, αριθμός 
αγοραστών προϊόντος) (Σταθακόπουλος 2005, σελ.122) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Smith_Stevens
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Κλίμακα 

Φαινόμενα 
Μάρκετινγκ 

 
Λειτουργικότητα 

Στατιστική Ανάλυση* 
Περιγραφική Επαγωγική 

Ονομαστική 
(nominal) 

Μάρκες, 
άνδρας-
γυναίκα, 
περιοχές 
πωλήσεων 

Ταξινόμηση Επικρατούσα τιμή, 
Ποσοστά/ Αναλογίες 

Διωνυμικό τεστ 
(bionomial test) 

X2 

Βαθμική 
(ordinal) 

Στάσεις, 
Προτιμήσεις, 
Επάγγελμα, 
Κοινωνική 
θέση 

Κατάταξη Εκατοστημόρια 
(percentiles), 

Διάμεσος 

Correlation, 
ANOVA 

 
Απόστασης 
(interval) 

Στάσεις, 
Απόψεις, 
Δείκτες 

 
Σύγκριση διαφοράς 

αριθμών 

 
Μέσος, Εύρος, 

Τυπική Απόκλιση 

T-test, Factor 
analysis, 

Regression 
analysis, Cluster 

analysis, Conjoint 
analysis 

Αναλογική 
(ration) 

Ηλικία, Κόστη, 
Αριθμός 
πελατών, 
Πωλήσεις  

Σύγκριση απόλυτων 
αριθμών 

Γεωμετρικός μέσος, 
Αρμονικός μέσος, 

Συντελεστής 
μεταβλητότητας 
(coefficient of 

variation) 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Σταθακόπουλος (2005), Kinnear & Taylor (1996)  
* Οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις μεταβλητές ονομαστικής 
κλίμακας είναι κατάλληλες για τη μέτρηση μεταβλητών υψηλότερης κλίμακας. Το 
ίδιο ισχύει και για τη βαθμική κλίμακα, όπως και για την κλίμακα απόστασης. 
Πίνακας 5.3: Χαρακτηριστικά κλιμάκων μέτρησης  
 
Από τα προαναφερόμενα, γίνεται εμφανές ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από 

τον ερευνητή ως προς την επιλογή των μεταβλητών που θα τεθούν υπό εξέταση, όπως 

επίσης και των κλιμάκων μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, στην περίπτωση 

που το ενδιαφέρον επικεντρωθεί στην εξέταση μίας μεταβλητής για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιηθεί η μονομεταβλητή ανάλυση των 

δεδομένων (univariate data analysis). Εάν εξετασθεί η σχέση δύο μεταβλητών σε 

δεδομένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται η διμεταβλητή ανάλυση δεδομένων 

(bivariate data analysis). Τέλος, στην περίπτωση που η ανάλυση προχωρήσει 

περαιτέρω στην εξέταση των σχέσεων περισσότερων των δύο μεταβλητών, γίνεται 

χρήση των τεχνικών της πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων (multivariate data 

analysis) (Kinnear & Taylor 1996). 

 
Στα πλαίσια της μονομεταβλητής ανάλυσης, ανάλογα με την κατηγορία της κλίμακας 

μέτρησης της μεταβλητής36, μπορούν να επιλεγούν εναλλακτικές στατιστικές 

                                                 
36 Αναφορικά με τις μεταβλητές που μετριούνται με την αναλογική κλίμακα, χρησιμοποιούνται οι 
στατιστικές τεχνικές των μεταβλητών που μετριούνται με την κλίμακα απόστασης. 
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τεχνικές, τόσο της περιγραφικής, όσο και της επαγωγικής στατιστικής. 

Αντιπροσωπευτικός είναι ο πίνακας 5.4 που ακολουθεί: 

 Μονομεταβλητή ανάλυση 

 Ονομαστική Βαθμική Απόστασης 
Περιγραφική 
στατιστική 
α. Κεντρική τάση 
β. Διασπορά 

α. Επικρατούσα τιμή 
β. Σχετικές και 
απόλυτες συχνότητες 
ανά κατηγορία 

α. Διάμεσος  
β. Interquartile 
εύρος  

α. Αριθμητικός μέσος 
β. Τυπική απόκλιση 

Επαγωγική 
στατιστική 

 
X2 τεστ 

Kolmogorov – 
Smirnov test 

 

z τεστ 
t τεστ 

Πηγή: Προσαρμογή από Kinnear & Taylor (1996) 
Πίνακας 5.4: Τεχνικές μονομεταβλητής ανάλυσης δεδομένων 
 
Αντίστοιχα, στα πλαίσια της διμεταβλητής ανάλυσης, ανάλογα με την κατηγορία της 

κλίμακας μέτρησης της μεταβλητής37, μπορούν να επιλεγούν εναλλακτικές 

στατιστικές τεχνικές, τόσο της περιγραφικής, όσο και της επαγωγικής στατιστικής. 

Αντιπροσωπευτικός είναι ο πίνακας 5.5 που ακολουθεί: 

 Διμεταβλητή ανάλυση 

 2 ονομαστικές 
μεταβλητές 

2 βαθμικές μεταβλητές 2 μεταβλητές απόστασης 

Περιγραφική 
στατιστική 

 

Contigency 
coefficient 
Lambda 

Rank correlation 
coefficient 

Gamma 
Tau 

Συντελεστής γραμμικής 
συσχέτισης (r) 

Απλή παλινδρόμηση 

Επαγωγική 
στατιστική 

 
X2 τεστ 

Mann-Whitney U test 
 

Kolmogorov – Smirnov 
test 

 

t τεστ στο συντελεστή 
παλινδρόμησης 

z τεστ στη διαφορά 
των μέσων 

t τεστ στη διαφορά 
των μέσων 

Πηγή: Προσαρμογή από Kinnear & Taylor (1996) 
Πίνακας 5.5: Τεχνικές διμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων 
 
Όσον αφορά τη διατύπωση της κάθε ερώτησης (πέμπτο στάδιο), χρειάζεται να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο ερωτώμενος να είναι πρόθυμος να απαντήσει, αλλά ακόμα 

και αν απαντήσει, να δώσει τη σωστή απάντηση, εφόσον έχει κατανοήσει το νόημα 

της ερώτησης. Στην παρούσα έρευνα, έχοντας συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιο 

καλά διατυπωμένες ερωτήσεις, διασφαλίστηκε αφενός η ανταπόκριση και αφετέρου η 

κατανόησή των ερωτήσεων από τους ερωτώμενους.  

 

                                                 
37 Αναφορικά με τις μεταβλητές που μετριούνται με την αναλογική κλίμακα, χρησιμοποιούνται οι 
στατιστικές τεχνικές των μεταβλητών που μετριούνται με την κλίμακα απόστασης. 
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Ειδικότερα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους προτείνεται να ακολουθήσει ο 

ερευνητής κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων (Σταθακόπουλος 1997, Kinnear & 

Taylor 1996, Churchill 1995, John O’ Brien 1984): 

• Χρήση απλού λεξιλογίου, 

• Χρήση λέξεων που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, 

• Χρήση ερωτήσεων που οδηγούν στην επιθυμητή απάντηση (leading questions), 

• Αποφυγή μη αναφοράς υποθετικών εναλλακτικών λύσεων, 

• Αποφυγή πολύ γενικών ερωτήσεων, 

• Αποφυγή υποθέσεων, 

• Αποφυγή ερωτήσεων, των οποίων οι απαντήσεις απαιτούν δύσκολους 

υπολογισμούς.  

 
Το έκτο στάδιο προετοιμασίας του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

της σειράς τοποθέτησης των ερωτήσεων, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες 

(Kinnear & Taylor 1996, Churchill 1995, Μάλλιαρης 1990): 

• Οι πρώτες ερωτήσεις ήταν απλές με απώτερο στόχο να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον του ερωτώμενου. 

• Αντίστοιχα, ερωτήσεις με λιγότερο ενδιαφέρον τοποθετήθηκαν προς το τέλος 

του ερωτηματολογίου. 

• Στην περίπτωση αλληλοεξαρτώμενων ερωτήσεων, πρέπει μία να ακολουθεί 

την άλλη, βάσει της υφιστάμενης εξάρτησης. 

• Τοποθέτηση ερωτήσεων σε λογική σειρά. 

• Τοποθέτηση δύσκολων ερωτήσεων στο τέλος. 

• Χρήση ειδικών ερωτήσεων μεταγενέστερα των γενικών. 

• Χρήση ερωτήσεων που αφορούν την ταξινόμηση των ερωτώμενων (κυρίως 

ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία) στο τελευταίο τμήμα του 

ερωτηματολογίου (Malhotra & Birks 2005). 

 
Βάσει των ανωτέρω οδηγιών, το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε πέντε τμήματα. Οι 

τρεις πρώτες ερωτήσεις του πρώτου τμήματος του ερωτηματολογίου (ερώτηση 1,2,3) 

ήταν αρκετά απλές και περιλήφθηκαν στην αρχή του ερωτηματολογίου για να 

προδιαθέσουν θετικά τον ερωτώμενο (Κουρεμένος 1991). Αντίστοιχα, οι 

περισσότερο δύσκολες ή πολύπλοκες ερωτήσεις, π.χ. αυτές που αφορούν τη χρήση 

τεχνολογιών CRM τοποθετήθηκαν προς το τέλος του ερωτηματολογίου. 
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Στις περιπτώσεις αλληλοεξαρτώμενων ερωτήσεων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε η 

μία να συνοδεύει την άλλη βάσει της υφιστάμενης σχέσης, όπως π.χ. οι ερωτήσεις 

πέντε, έξι και επτά του δεύτερου τμήματος. Αναφορικά με τη σειρά των ερωτήσεων, 

το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε πέντε τμήματα καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 

λογικά συνδεδεμένες μεταξύ τους ερωτήσεις. Επίσης, ο σχεδιασμός του 

ερωτηματολογίου ήταν τέτοιος ώστε οι ερωτώμενοι να αποκλείσουν τα τμήματα 

εκείνα που δε σχετίζονταν άμεσα με το αντικείμενο εργασίας τους και να συνεχίσουν 

στα επόμενα. Επιπρόσθετα, όντως στις περιπτώσεις ειδικών ερωτήσεων, αυτές 

τοποθετήθηκαν μεταγενέστερα των γενικών. 

 

Τέλος, οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, 

τοποθετήθηκαν στο πέμπτο και τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου. Απώτερος 

στόχος ήταν να απαντηθούν αρχικά οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν πρωτεύον 

ενδιαφέρον για την έρευνα και στη συνέχεια οι δευτερεύουσες, ώστε να μην υπάρξει 

απώλεια εμπιστοσύνης του ερωτώμενου στην ερευνητική διαδικασία (Κουρεμένος 

1991). 

 

Στα πλαίσια του έβδομου σταδίου σχεδίασης του ερωτηματολογίου, καταβλήθηκε 

ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το ερωτηματολόγιο να έχει τη μορφή και τα 

χαρακτηριστικά ενός καλού επαγγελματικού εργαλείου και να είναι εύκολο στη 

συμπλήρωσή του (Σταθακόπουλος 2005, Erdos 1983, Mayer & Piper 1982, Herzog & 

Bachman 1981). 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, στο αρχικό τμήμα του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ένας 

πρόλογος, όπου αναγράφονται οι στόχοι της παρούσας έρευνας. Επίσης, το μέγεθoς 

του ερωτηματολογίου είναι το μικρότερο δυνατό, βάσει των προς ανάκτηση 

πληροφοριών (Herzog & Bachman 1981) και θα χαρακτηριζόταν ως μεσαίου 

μεγέθους. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη ΄συνωστίζονται΄ πολλές 

ερωτήσεις ανά σελίδα του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, ο ερωτώμενος, ανάλογα με τις 

επιλογές των απαντήσεων που έχει δώσει σε προηγούμενες ενότητες, καλείται να 

παραλείψει ορισμένες ερωτήσεις ή ακόμα και ενότητες του ερωτηματολογίου, με 

απώτερο στόχο πάντα να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον του (Σταθακόπουλος 

2005). 
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Επίσης, καθορίστηκαν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου και δόθηκε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εμφάνισή του, ώστε να προδιαθέσει θετικά των 

ερωτώμενο. Το ερωτηματολόγιο είχε τη μορφή βιβλίου, χρησιμοποιήθηκε στοίχιση 

των ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων, ενώ για τη γραμματοσειρά του 

χρησιμοποιήθηκαν έντονα (bold) γράμματα και (italic) ανάλογα με τα σημεία στα 

οποία έπρεπε να δοθεί έμφαση, ενώ. Συνοψίζοντας, δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα για 

την πρακτική, σε συνδυασμό με την αισθητική διάσταση του ερωτηματολογίου, 

κυρίως μέσω της ποιότητας του χαρτιού, της σελιδοποίησης ή ακόμα και του 

χρώματος του ερωτηματολογίου (Σταθακόπουλος 2005, Μάλλιαρης 1990). 

 

Βάσει του ανωτέρω διαγράμματος 5.2, αναφορικά με τα στάδια σχεδίασης του 

ερωτηματολογίου, κατά το όγδοο στάδιο, επανεξετάστηκαν τα στάδια ένα έως επτά, 

διαπιστώθηκαν τυχόν ατέλειες και έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε η 

τελική μορφή και περιεχόμενου του ερωτηματολογίου να είναι όσο το δυνατό πιο 

πρακτική.  

 

Κατά το ένατο στάδιο σχεδίασης του ερωτηματολογίου, ακολούθησε προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου μέσω επτά προσωπικών συνεντεύξεων με στελέχη επιχειρήσεων 

και βάσει των παρατηρήσεων που προέκυψαν ακολούθησε η τελική πλέον 

αναθεώρηση του ερωτηματολογίου.  

 

5.3.2 Περιεχόμενο και μορφή των ερωτήσεων/ απαντήσεων 

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα (παρουσιάζεται στο Παράρτημα Π3) αποτελείται 

από πέντε τμήματα. Το Τμήμα Α περιέχει πέντε ερωτήσεις.   

 

Η ερώτηση 1 (μεταβλητή Α1) αποτελεί μια ανοιχτή ερώτηση τελείως αδόμητη38 και η 

μεταβλητή που περιγράφει είναι ο κλάδος δραστηριοποίησης της επιχείρησης στην 

οποία απασχολείται ο ερωτώμενος. Οι διάφοροι κλάδοι που προέκυψαν 

κατηγοριοποιήθηκαν βάσει του Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού της ICAP, η οποία 

                                                 
38 Μέσω των ανοιχτών και τελείως αδόμητων ερωτήσεων, ο ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει κατά 
βούληση και με απεριόριστο αριθμό επιλογών. (Kotler 1991, “Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Έλεγχος”, Α’ Τόμος) 
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αποτελεί τη μεγαλύτερη Εταιρία Οικονομικών Πληροφοριών, Εκδόσεων και 

Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα39.  

 

Η ερώτηση 2 (μεταβλητή Α2) είναι κλειστή ερώτηση πολλαπλών επιλογών40 και η 

μεταβλητή που περιγράφει είναι το αντικείμενο δράσης της επιχείρησης, παρέχοντας 

τις εξής πέντε εναλλακτικές επιλογές: α) παραγωγή προϊόντων, β) εμπορία 

προϊόντων, γ) παροχή υπηρεσιών, δ) αντιπροσώπευση/ εισαγωγή προϊόντων και ε) 

άλλη δραστηριότητα. 

 

Η ερώτηση 3 περιέχει τις μεταβλητές που αναφέρονται στο είδος των πελατών της 

επιχείρησης. Οι επιλογές-μεταβλητές που παρέχονται είναι οι εξής: α) τελικοί 

καταναλωτές (μεταβλητή Α3α), β) χονδρέμποροι (μεταβλητή Α3β), γ) λιανέμποροι 

(μεταβλητή Α3γ), δ) άλλες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ή χρησιμοποιούν τα 

προϊόντα/υπηρεσίες σας στα δικά τους προϊόντα/υπηρεσίες (μεταβλητή Α3δ). Η 

ερώτηση 3 είναι κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert41, παρέχοντας τις εξής πέντε 

επιλογές: «Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

Η ερώτηση 4 περιλαμβάνει τις μεταβλητές που σχετίζονται με το είδος της 

στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση, ακολουθώντας το υπόδειγμα του Porter M. 

(1985) αναφορικά με τις στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Παρέχει τις εξής τέσσερις εναλλακτικές επιλογές: α) στρατηγική χαμηλού κόστους 

(μεταβλητή Α4α), β) στρατηγική χαμηλού κόστους με εστίαση (μεταβλητή Α4β), γ) 

στρατηγική διαφοροποίησης (μεταβλητή Α4γ), δ) στρατηγική διαφοροποίησης με 

εστίαση (μεταβλητή Α4δ). Η ερώτηση 4 είναι κλειστή και για τη μέτρηση των 

επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 

παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Τέλος, η ερώτηση 5 του τμήματος Α περιέχει τις μεταβλητές (Α5α έως Α5ιγ) που 

σχετίζονται με τις στρατηγικές κινήσεις στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση, 

προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της. Είναι κλειστή και για τη μέτρηση των 

                                                 
39 (www.icap.gr) 
40 Κλειστή ερώτηση πέντε επιλογών (Kotler 1991) 
41 Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, Κουρεμένος 1991 
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επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 

παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Συνεχίζοντας, το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου (Τμήμα Β) περιέχει επτά 

ερωτήσεις, μέσω των οποίων εξετάζονται οι μεταβλητές που έχουν σχέση με τη 

λογιστική πληροφόρηση που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και ειδικότερα μέσω του 

ΛΠΣ που εφαρμόζει. Επίσης, εξετάζονται οι μεταβλητές που σχετίζονται με την 

τεχνική της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based Costing), 

εφόσον αυτή χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. 

 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση 1 του τμήματος Β εξετάζονται οι μεταβλητές 

(μεταβλητές Β1α έως Β1ιγ) που σχετίζονται με τη γενικότερη στόχευση της χρήσης 

των ΛΠΣ. Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις 

εξής πέντε επιλογές: «Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

Η ερώτηση 2 είναι πιο συγκεκριμένη της ερώτησης 1 και περιλαμβάνει τις 

μεταβλητές (μεταβλητές Β2α έως Β2ζ) που σχετίζονται με τη συνεισφορά των ΛΠΣ 

στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και για τη 

μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ 

λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Η ερώτηση 3 (μεταβλητή Β3) εξετάζει το βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχουν τα ΛΠΣ. Είναι κλειστή και για τη μέτρηση των 

επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 

παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Πολύ δυσαρεστημένοι», «Λίγο 

δυσαρεστημένοι», «Ουδέτεροι», «Λίγο ικανοποιημένοι», «Πολύ ικανοποιημένοι». 

 

Η ερώτηση 4 (μεταβλητή Β4) είναι κλειστή ερώτηση πολλαπλών επιλογών42 και η 

μεταβλητή που περιγράφει είναι η επιλογή δημιουργίας κέντρων κόστους/ κέρδους/ 

επενδύσεων για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό του κόστους.  Παρέχει τις εξής 

                                                 
42 Κλειστή ερώτηση τριών επιλογών (Kotler 1991) 
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τρεις εναλλακτικές επιλογές: α) Κέντρα κόστους, β) κέντρα κέρδους, γ) κέντρα 

επενδύσεων. 

 

Η ερώτηση 5 (μεταβλητή Β5) εξετάζει το βαθμό χρήσης της κοστολόγησης με βάση 

τις δραστηριότητες (ABC) από την επιχείρηση. Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και 

για τη μέτρησή της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις 

εξής πέντε επιλογές: «Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

Η ερώτηση 6 (μεταβλητές Β6α έως Β6ε) περιλαμβάνει μεταβλητές που εξετάζουν σε 

ποιο βαθμό η επιχείρηση δύναται να ανιχνεύσει τα αναγραφόμενα είδη κόστους, 

μέσω της τεχνικής ABC. Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και για τη μέτρησή της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: 

«Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

Τέλος, η ερώτηση 7 (μεταβλητές Β7α έως Β7ε) περιλαμβάνει τις μεταβλητές που 

εξετάζουν τους λόγους μη εφαρμογής της τεχνικής ABC. Η εν λόγω ερώτηση είναι 

κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ 

πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», 

«Συμφωνώ πλήρως». 

 

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου (Τμήμα Γ) εξετάζει τις μεταβλητές 

(μεταβλητές Γ1α έως Γ1θ) που σχετίζονται με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας, στα πλαίσια διαμόρφωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής. Είναι 

κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ 

πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», 

«Συμφωνώ πλήρως». 

 

Το τέταρτο τμήμα του ερωτηματολογίου (Τμήμα Δ) περιέχει 12 ερωτήσεις. Μέσω 

των ερωτήσεων αυτών, εξετάζονται οι μεταβλητές (μεταβλητές Δ1α έως Δ12ζ) που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση των συστημάτων CRM. 

 

Συγκεκριμένα, η ερώτηση 1 περιλαμβάνει τις μεταβλητές (μεταβλητές Δ1α έως Δ1δ) 

που εξετάζουν κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα συστήματα CRM (μεταβλητή 
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Δ1α), εάν τα χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τα ΛΠΣ (μεταβλητή Δ1β), εάν ενώ είναι 

ενημερωμένη για τα συστήματα CRM, δεν τα χρησιμοποιεί (μεταβλητή Δ1γ) και 

τέλος, εάν προτίθεται να προμηθευτεί κάποιο σύστημα CRM μεσοπρόθεσμα 

(μεταβλητή Δ1δ). Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και για τη μέτρησή της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: 

«Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

 Η ερώτηση 2 περιλαμβάνει τις μεταβλητές (μεταβλητές Δ2α έως Δ2στ) που εξετάζουν 

τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υιοθετηθεί κάποιο σύστημα CRM από την 

επιχείρηση. Η εν λόγω ερώτηση είναι κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις 

εξής πέντε επιλογές: «Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ», «Συμφωνώ λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Η ερώτηση 3 (μεταβλητή Δ3) αναφέρεται στο σύστημα CRM που εφαρμόζει η 

επιχείρηση, σε συνδυασμό με την τάξη μεγέθους του κόστους προμήθειας, 

λειτουργίας και υποστήριξής του. Αποτελεί μια ανοιχτή ερώτηση τελείως αδόμητη43. 

 

 Η ερώτηση 4  (μεταβλητή Δ4) εξετάζει το βαθμό κατά τον οποίον η απόδοση της 

επένδυσης από την υιοθέτηση του συστήματος CRM ήταν ικανοποιητική. Είναι 

κλειστή και για τη μέτρησή της χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα βαθμολογίας44 των 

εξής πέντε επιλογών: καθόλου (1), λίγο (2), μέτρια (3), αρκετά (4), πλήρως (5). 

 

 Η ερώτηση 5 (μεταβλητή Δ5) περιγράφει τις λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης 

όπου εφαρμόζονται συστήματα CRM και είναι κλειστή ερώτηση πολλαπλών 

επιλογών45. Παρέχει τις εξής πέντε εναλλακτικές επιλογές: α) Εξυπηρέτηση-

υποστήριξη πελατών, β) πωλήσεις, γ) μάρκετινγκ και δ) άλλο. 

 

Η ερώτηση 6 περιλαμβάνει μεταβλητές (μεταβλητές Δ6α έως Δ6ιδ) που εξετάζουν τις 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συνεισφέρουν τα συστήματα CRM, 

προκειμένου να ενισχυθεί την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η εν λόγω ερώτηση 
                                                 
43 Μέσω των ανοιχτών και τελείως αδόμητων ερωτήσεων, ο ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει κατά 
βούληση και με απεριόριστο αριθμό επιλογών. (Kotler 1991, “Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Έλεγχος”, Α’ Τόμος) 
44 Μία κλίμακα που βαθμολογεί μία ιδιότητα από «κακή» μέχρι «άριστη». (Kotler 1991), “Μάρκετινγκ 
Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Έλεγχος”, Α’ Τόμος) 
45 Κλειστή ερώτηση τεσσάρων επιλογών (Kotler 1991) 
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είναι κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: 

«Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ 

λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Όσον αφορά την ερώτηση 7, αυτή περιλαμβάνει μεταβλητές που εξετάζουν α) το 

βαθμό κατά τον οποίον τα συστήματα CRM συνετέλεσαν στη βελτίωση 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της 

επιχείρησης (μεταβλητή Δ7α), β) κατά πόσο οι πληροφορίες των συστημάτων CRM 

και των ΛΠΣ χρειάζεται να αλληλοσυμπληρώνονται (μεταβλητή Δ7β) και γ) εάν οι 

εργαζόμενοι, βασιζόμενοι στα δεδομένα των συναλλαγών, μπορούν να συνεισφέρουν 

στη βελτίωση της προσφερόμενης αξίας προς τον πελάτη (μεταβλητή Δ7γ). Η 

ερώτηση 7 είναι κλειστή και για τη μέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: 

«Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ λίγο», «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ 

λίγο», «Συμφωνώ πλήρως». 

 

Η ερώτηση 8 περιλαμβάνει τις μεταβλητές (μεταβλητές Δ8α έως Δ8θ) που εξετάζουν 

τα δυνητικά οφέλη της εφαρμογής των συστημάτων CRM. Η εν λόγω ερώτηση είναι 

κλειστή και για τη μέτρησή της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 

παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: «Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», 

«Πάρα πολύ». 

 

Η ερώτηση 9 (μεταβλητή Δ9) ζητάει από τον ερωτώμενο να καταγράψει το 

βασικότερο πλεονέκτημα ενός συστήματος CRM. Αποτελεί μια ανοιχτή ερώτηση 

τελείως αδόμητη. 

 

Αντίστοιχα, η ερώτηση 10 (μεταβλητή Δ10) ζητάει από τον ερωτώμενο να 

καταγράψει το βασικότερο μειονέκτημα ενός συστήματος CRM. Αποτελεί μια 

ανοιχτή ερώτηση τελείως αδόμητη. 

 

Η ερώτηση 11 περιλαμβάνει τις μεταβλητές (μεταβλητές Δ11α έως Δ11στ) που 

εξετάζουν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος CRM, τα οποία 

σχετίζονται άμεσα με το εξεταζόμενο θέμα. Η ερώτηση 11 είναι κλειστή και για τη 
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μέτρησή της χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής 

πέντε επιλογές: «Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πάρα πολύ». 

 

Τέλος, η ερώτηση 12 περιλαμβάνει τις μεταβλητές (μεταβλητές Δ12α έως Δ12ζ) που 

εξετάζουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής τεχνολογιών CRM στις πωλήσεις 

(μεταβλητή Δ12α), το μερίδιο αγοράς (μεταβλητή Δ12β), την απόκτηση 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος (μεταβλητή Δ12γ), την κερδοφορία (μεταβλητή 

Δ12δ), την αποδοτικότητα εργασιών (μεταβλητή Δ12ε), τα λειτουργικά κόστη 

(μεταβλητή Δ12στ), καθώς και τα κόστη συναλλαγών και διακίνησης προϊόντων 

(μεταβλητή Δ12ζ). Η ερώτηση 12 είναι κλειστή και για τη μέτρησή της 

χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, παρέχοντας τις εξής πέντε επιλογές: 

«Σημαντική μείωση», «Μέτρια μείωση», «Καμία μεταβολή», «Μέτρια αύξηση», 

«Σημαντική αύξηση». 

 

Tο πέμπτο και τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου (Τμήμα Ε) εξετάζει τις 

μεταβλητές που έχουν σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες 

για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 1  (μεταβλητή Ε1) αναφέρεται στον 

αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης. Είναι κλειστή ερώτηση και για τη μέτρησή 

της παρέχονται οι εξής έξι εναλλακτικές επιλογές αναφορικά με τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση: α) 1-100, β) 101-200, γ) 201-500, δ) 501-

1.000, ε) 1.001- 2.500, στ) 2.501+. 

 

Η ερώτηση 2 (μεταβλητή Ε2) αναφέρεται στον ετήσιο κύκλο εργασιών. Είναι κλειστή 

ερώτηση και για τη μέτρησή της παρέχονται οι εξής έξι εναλλακτικές επιλογές 

αναφορικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης: α) έως 1 εκ. ευρώ, β) από 

1,1 εκ. ευρώ έως 5 εκ. ευρώ, γ) από 5,1 εκ. ευρώ έως 10 εκ. ευρώ, δ) από 10,1 εκ. 

ευρώ έως 20 εκ. ευρώ, ε) από 20,1 εκ. ευρώ έως 30 εκ. ευρώ, στ) από 30,1 εκ. ευρώ 

και άνω. 

 

Τέλος, η ερώτηση 3 (μεταβλητή Ε3) αναφέρεται στο τμήμα της επιχείρησης στο οποίο 

απασχολείται ο ερωτώμενος. Είναι κλειστή ερώτηση και για τη μέτρησή της 

παρέχονται οι εξής πέντε εναλλακτικές επιλογές: α) Οικονομικό - Λογιστήριο, β) 

Μάρκετινγκ, γ) Πωλήσεων, δ) Πληροφορικής, ε) Άλλο. 
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Βάσει των προαναφερόμενων, το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συλλογή των στοιχείων ήταν το ερωτηματολόγιο. Η αρχική μορφή του 

ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, 

προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μορφή του περιεχομένου και να 

αποφευχθούν πιθανές ατέλειες ή ακόμα και ασάφειες ως προς την κατανόηση των 

ερωτήσεων. Ταυτόχρονα, η τελική μορφή του ερωτηματολογίου συζητήθηκε με δύο 

επιπλέον καθηγητές της πανεπιστημιακής κοινότητας, εξειδικευμένους στον τομέα 

της λογιστικής και του μάρκετινγκ, με τη συνεργασία των οποίων προέκυψαν 

σημαντικά συμπεράσματα. 

 

Σε μετέπειτα στάδιο, ακολούθησε πιλοτικός έλεγχος του ερωτηματολογίου υπό 

πραγματικές συνθήκες, επιλέγοντας κατά τυχαίο τρόπο επτά επιχειρήσεις από το 

σύνολο του πληθυσμού της έρευνας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με 

προσωπική συνέντευξη, φροντίζοντας να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

καταλληλότητα και αναγκαιότητα των ερωτήσεων, στην κατανόηση των 

απαντήσεων, όπως επίσης και στον απαιτούμενο χρόνο για τη συμπλήρωση του. 

 
Το ερωτηματολόγιο αρχικά εστάλη προς το διευθύνοντα σύμβουλο των επιχειρήσεων 

και συμπληρώθηκε από επτά στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης ή του λογιστηρίου, 

του τμήματος μάρκετινγκ-πωλήσεων ή του τμήματος της πληροφορικής. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε και μια ελεύθερη συζήτηση με τους ερωτώμενους, προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη οι γνώσεις, η εμπειρία και η γνώμη τους. 

 

5.4 Δειγματοληψία 

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας της δειγματοληψίας, το πρώτο βήμα που απαιτείται είναι 

η επιλογή των ερωτώμενων από τους οποίους θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία. Λόγω 

της ύπαρξης συγκεκριμένων περιορισμών, όπως το κόστος, ο χρόνος και η 

απαιτούμενη ακρίβεια, συνίσταται αντί για το σύνολο του πληθυσμού, να εξετάζεται 

ένα δείγμα του πληθυσμού και στη συνέχεια οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί να 

χρησιμοποιούνται για να προκύψουν συμπεράσματα για το σύνολο των ερωτώμενων 

που αποτελούν τον πληθυσμό. Βάσει του διαγράμματος 5.3 που ακολουθεί, η 

διαδικασία δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τα εξής πέντε στάδια 

(Kinnear & Taylor 1996): 
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Στάδιο 1ο 
Ορισμός πληθυσμού 

 

Στάδιο 2ο 
 Προσδιορισμός πλαισίου δείγματος  

 

Στάδιο 3ο 
Καθορισμός μεγέθους δείγματος 

  

Στάδιο 4ο 
Επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας  

 

Στάδιο 5ο 
Συγκέντρωση δεδομένων 

Πηγή: Προσαρμογή από Kinnear & Taylor (1996) 
Διάγραμμα 5.3: Στάδια διαδικασίας δειγματοληψίας  
 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα του διαγράμματος 5.3 περιλαμβάνει τον ορισμό 

του πληθυσμού της έρευνας. Στη συνήθη πρακτική, ο πληθυσμός αποτελείται από 

όλους τους δυνητικά ερωτώμενους και ορίζεται από τέσσερις παραμέτρους: α) το 

στοιχείο (element), β) τη δειγματοληπτική μονάδα (sampling unit)46, γ) την 

γεωγραφική έκταση (extent) και δ) τον χρόνο (time) (Σταθακόπουλος 1997, Kinnear 

& Taylor 1996). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το εν λόγω στάδιο να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, καθώς εάν δεν οριστεί σωστά ο πληθυσμός, δε θα προκύψουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα (Levy & Lemeshow 1980).  

 
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, ο πληθυσμός προήλθε το σύνολο των 

επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, βάσει των στοιχείων του Ελληνικού 

Οικονομικού Οδηγού της ICAP.  

 
5.5 Κωδικοποίηση 
 
Τη συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων, ακολουθεί η επεξεργασία (editing) των 

δεδομένων. Αρχικά, έγινε έλεγχος των ερωτηματολογίων για τυχόν αναπάντητες 

ερωτήσεις. Ακολούθησε η κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου (coding), στα πλαίσια 

της οποίας τα δεδομένα ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες με τη χρήση αριθμών. Η 

στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του 

                                                 
46  Το στοιχείο είναι η μονάδα σχετικά με την οποία αναζητείται πληροφορία και παρέχει την βάση της 
μεταγενέστερης ανάλυσης. Η δειγματοληπτική μονάδα είναι αυτό το στοιχείο ή τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα για επιλογή σε κάποιο στάδιο της δειγματοληπτικής διαδικασίας. 
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στατιστικού προγράμματος SPSS47 (Statistical Package for Social Sciences) 12.0. Το 

εν λόγω πρόγραμμα αρχικά αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο των ΗΠΑ 

(1970), ενώ στη συνέχεια  εξελίχθηκε σε ένα ευρέως διαδεδομένο πακέτο στατιστικής 

ανάλυσης (Σταθακόπουλος 1997). 

 
5.6 Περιπτώσεις άρνησης απάντησης 
 
Σε πολλές περιπτώσεις δειγματοληπτικών ερευνών, συναντάται το φαινόμενο οι 

ερωτώμενοι που αποτελούν το δείγμα να μην απαντούν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

ερωτώμενοι που απαντούν στην έρευνα, διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που δεν 

απαντούν. Η εν λόγω διαφορά ονομάζεται σφάλμα άρνησης απάντησης (non response 

error). Είναι χαρακτηριστικό ότι η άρνηση απάντησης υπάρχει περίπτωση να αφορά 

το σύνολο του ερωτηματολογίου, ή ορισμένες ερωτήσεις του. (Dickinson & Kizner 

1985). Το ποσοστό των απαντήσεων (response rate) ορίζεται ως το ποσοστό των 

ερωτώμενων που απάντησαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ερωτώμενων του 

αρχικού δείγματος.  

 

Στη συνήθη πρακτική, όσο ποιο μικρό είναι το ποσοστό των απαντήσεων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα του σφάλματος άρνησης της απάντησης (Wiseman & 

Billington 1984). Επίσης, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χαμηλό 

ποσοστό απαντήσεων δε συνεπάγεται αναγκαστικά την ύπαρξη σφάλματος άρνησης 

της απάντησης (Assael & Keon 1982). Το σφάλμα άρνησης της απάντησης 

δημιουργεί πρόβλημα στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των ερωτώμενων που 

απάντησαν από αυτούς που δεν απάντησαν οδηγεί τον ερευνητή στην εξαγωγή 

λανθασμένων συμπερασμάτων. 

 

Στην παρούσα έρευνα, την παραλαβή των φακέλων των ερωτηματολογίων, 

ακολούθησε ο έλεγχος ως προς την πληρότητά τους, βάσει των ερωτήσεων που 

απαντήθηκαν. Μια αξιόλογη παρατήρηση ήταν ότι σε οκτώ ερωτηματολόγια δεν 

απαντήθηκε το σύνολο των ερωτήσεων, αλλά μικρό μέρος αυτών. Αυτό εικάζεται ότι 

συνέβη είτε γιατί οι ερωτώμενοι δεν κατανόησαν πλήρως κάποιες από τις ερωτήσεις, 

είτε γιατί έδειξαν απροθυμία ή ακόμα και αδιαφορία να απαντήσουν σε όλες τις 

ερωτήσεις.  

 

                                                 
47 www.spss.com/corpinfo/history.htm 
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Κατά τον Sekaran (2003), αν ένας σημαντικός αριθμός ερωτήσεων π.χ. 25% του 

συνόλου, έχει μείνει χωρίς να απαντηθεί, ενδείκνυται η μη συμμετοχή του στην 

περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων. Συνεπώς, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

κρίθηκε ότι έξι ερωτηματολόγια έπρεπε να απορριφθούν, καθώς το ποσοστό των μη 

απαντημένων ερωτήσεων ήταν πάνω από 15% και οι μεταβλητές που αντιστοιχούσαν 

στις ερωτήσεις αυτές ήταν σημαντικές για την περαιτέρω ανάλυση (π.χ. εξαρτημένη 

μεταβλητή), με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση να είναι 146. 

 

5.6.1 Τρόποι μείωσης της άρνησης απάντησης 

 
Στις περιπτώσεις των ταχυδρομικών συνεντεύξεων, ένας τρόπος για να μειωθεί το 

ποσοστό άρνησης απάντησης από την πλευρά των ερωτώμενων, είναι ο ερευνητής να 

προσπαθεί να βρίσκεται σε συχνή επαφή με τον ερωτώμενο, μέσω της χρήσης 

υπομνηστικών επιστολών (Yu & Cooper 1993). Άλλωστε, η προειδοποίηση του 

ερωτώμενου τηλεφωνικά ή μέσω κάποιας επιστολής χαρακτηρίζεται ως ένας 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του ποσοστού άρνησης απάντησης 

(Fox & Crask 1988). 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση υπομνηστικών επιστολών για τις περιπτώσεις 

εκείνων των επιχειρήσεων που καθυστέρησαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. 

Κάποιες από αυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στην υπομνηστική επιστολή στέλνοντας 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο σε διάστημα μιας έως δύο εβδομάδων, ενώ 

κάποιες άλλες δεν ανταποκρίθηκαν. 

 
Επίσης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μη απαντημένων ερωτηματολογίων, 

συνίσταται η χρήση προσωπικών επιστολών, όπως επίσης και η υπόσχεση για τήρηση 

ανωνυμίας (Childers & Skinner 1985).  

 

Αναφορικά με την παρούσα εργασία, στην αρχή του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε, έγινε χρήση μια εισαγωγικής επιστολής, με απώτερο στόχο να 

ενημερώσει τον ερωτώμενο αναφορικά με το κεντρικό θέμα που τίθεται υπό 

διερεύνηση, να κεντρίσει το ενδιαφέρον του και να εξασφαλίσει την τήρηση 

ανωνυμίας. 
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5.7 Προσδιορισμός σφαλμάτων κλιμάκων μέτρησης  
 
Σε κάθε χρησιμοποιούμενη κλίμακα μέτρησης, το ιδανικό είναι το σκορ ή ο αριθμός 

της μέτρησης να αντανακλά πλήρως το αληθινό σκορ που αντιστοιχεί στο 

εξεταζόμενο φαινόμενο/ αντικείμενο. Ιδανικά ισχύει ότι Χ0 = ΧΤ, όπου Χ0 = σκορ 

μέτρησης και ΧΤ = αληθινό σκορ χαρακτηριστικού. 

 
Στη συνήθη πρακτική όμως, υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες στη μέτρηση, που 

οδηγούν στη δημιουργία σφαλμάτων. Έτσι, μετά από μία μέτρηση, ισχύει ότι Χ0 = ΧΤ 

+ Ε, όπου Ε = συνολικό σφάλμα μέτρησης. 

 

Βάσει της παραπάνω ισότητας, όσο πιο μικρό είναι το Ε ως ποσοστό του Χ0, τόσο πιο 

ακριβής είναι η κλίμακα μέτρησης. Απώτερος στόχος του ερευνητή είναι η 

ελαχιστοποίηση του σφάλματος μέτρησης, μέσα στα αποδεκτά πλαίσια κόστους της 

έρευνας. 

Το σφάλμα της μέτρησης μπορεί να είναι είτε τυχαίο (random error), είτε 

συστηματικό (systematic error), με αποτέλεσμα να ισχύει ότι E = ΕR + ES, όπου ΕR = 

τυχαίο σφάλμα και ES = συστηματικό σφάλμα. Έτσι, ισχύει επίσης ότι Χ0 = ΧΤ + ΕR + 

ES. Το τυχαίο σφάλμα (ΕR) είναι το σφάλμα που συμβαίνει τυχαία κάθε φορά που 

μετράμε κάτι. Αντίθετα, το συστηματικό σφάλμα (ES) είναι το σφάλμα που συμβαίνει 

σταθερά κάθε φορά που πραγματοποιείται η μέτρηση. Για παράδειγμα, μία 

‘λανθασμένη’ ερώτηση ενός ερωτηματολογίου θα δίνει πάντα το ίδιο σφάλμα κάθε 

φορά που την απαντά ο ερωτώμενος. 

 
Στην παρούσα έρευνα, οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ελαχιστοποιούν το σφάλμα 

μέτρησης στα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα. 

 
5.8 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας 
 

Βάσει της βιβλιογραφίας, μια κλίμακα ερωτήσεων χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστη όταν 

δίνει τα ίδια αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες (Howitt & Gramer 2003, Nourousis 2000, Κουρεμένος 1996). 

 

Ο όρος αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στην έκταση του τυχαίου σφάλματος. 

Έτσι, μία κλίμακα μέτρησης χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστη όταν ΕR = 0, με 

αποτέλεσμα να ισχύει ότι Χ0 = ΧΤ + ES (Peter 1979). 
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Ο όρος εγκυρότητα (validity) αναφέρεται στην επιτυχή μέτρηση των χαρακτηριστικών 

για τα οποία κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο, ώστε τυχόν διαφορές μεταξύ των 

απαντήσεων να αντιπροσωπεύουν πραγματικές διαφορές για το χαρακτηριστικό που 

τίθεται υπό διερεύνηση (Σταθακόπουλος 2001). Δηλαδή, η εγκυρότητα αναφέρεται 

στην ύπαρξη τόσο του συστηματικού, όσο και του τυχαίου σφάλματος. Έτσι, μια 

μέτρηση θεωρείται έγκυρη όταν ΕR + ES = 0 (Peter 1979), οπότε και ισχύει Χ0 = ΧΤ. 

Από τα προαναφερόμενα, φαίνεται ότι μια αξιόπιστη κλίμακα δεν είναι απαραίτητα 

και έγκυρη. Αντίθετα, μια έγκυρη κλίμακα είναι αυτόματα και αξιόπιστη.  

 

Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας μιας κλίμακας μέτρησης υπάρχουν διαφορετικές 

τεχνικές (Parameswaran et al 1979). Επίσης, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για τη 

βελτίωση της αξιοπιστίας μιας κλίμακας μέτρησης (Churchill & Peter 1984). Για τον 

προσδιορισμό της αξιοπιστίας μιας κλίμακας μέτρησης, ανεξάρτητα της μεθόδου που 

χρησιμοποιείται, υπολογίζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας άλφα (coefficient of 

reliability ή coefficient alpha) (Nunnally 1978). O συντελεστής αξιοπιστίας άλφα 

μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 1. Όταν η τιμή του είναι 1, η κλίμακα μέτρησης είναι 

απόλυτα αξιόπιστη, ενώ όταν η τιμή του συντελεστή είναι 0, η κλίμακα είναι πλήρως 

αναξιόπιστη.  

 

Βάσει των όσων ελέχθησαν, εφόσον δεν υπάρχουν κλίμακες μέτρησης απόλυτα 

αξιόπιστες, ο ερευνητής θα πρέπει να επιδιώκει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

αξιοπιστίας. Έτσι, οι κλίμακες μέτρησης που έχουν συντελεστή αξιοπιστίας άλφα 

μικρότερο του 0,6 χαρακτηρίζονται ως αναξιόπιστες (Churchill & Peter 1984).  

 

Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, υπάρχουν εναλλακτικές τεχνικές για την 

εκτίμηση της εγκυρότητας μιας κλίμακας μέτρησης. Δύο από τις περισσότερο 

διαδεδομένες είναι η ανάλυση παραγόντων (factor analysis) (Harman 1976), καθώς 

και η ανάλυση της μήτρας (multitrait – multimethod matrix) (Campbell & Peter 

1984). 

 

Στην παρούσα έρευνα, όπως θα αναλυθεί διεξοδικά και στο Κεφάλαιο 7, 

εφαρμόστηκαν οι κατάλληλοι έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας, όπως ενδεικτικά 

η μέθοδος cronbach alpha (Cronbach 1951), οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία 

του δείγματος. 
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5.9 Συμπεράσματα 
 

 
Στην παρούσα ενότητα εξετάστηκαν τα στάδια της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, παρουσιάστηκε ανάλυση του 

ερευνητικού εργαλείου, στην προκειμένη περίπτωση του ερωτηματολογίου, δόθηκαν 

στοιχεία για τη δειγματοληψία και την κωδικοποίηση των υπό εξέταση μεταβλητών 

και τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με τον προσδιορισμό των σφαλμάτων 

μέτρησης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

163 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 
6.1 Εισαγωγή 

 

Βασικό και αναγκαίο στάδιο της έρευνας αποτελεί η περιγραφή των ερευνητικών 

μεταβλητών με στόχο την παρουσίαση και κατανόηση των στοιχείων του υπό έρευνα 

δείγματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η περιγραφή των δεδομένων (data 

description) αποτελεί το τυπικό πρώτο βήμα σε κάθε διαδικασία ανάλυσης 

δεδομένων. Η περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών χρησιμοποιείται πριν 

εφαρμοστούν οι βασικοί (στατιστικοί) έλεγχοι των υποθέσεων, καθώς η περιγραφική 

ανάλυση εξασφαλίζει ότι βασικές υποθέσεις που αφορούν τις μεταβλητές σχετικά με 

τις στατιστικές αναλύσεις στις οποίες αυτές συμμετέχουν ισχύουν (Σιώμκος & 

Βασιλικοπούλου 2005).  

 

Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή των μεταβλητών, πέρα από το γεγονός ότι είναι η 

πλέον σημαντική δραστηριότητα όταν οι στόχοι της ανάλυσης είναι περιγραφικοί, 

επιπλέον παρέχει μία χρήσιμη αρχική εξέταση των δεδομένων, ακόμη και όταν το 

κύριο ενδιαφέρον της έρευνας είναι κατά βάση «επαγωγικό» (π.χ. εκτίμηση και 

έλεγχος υποθέσεων). Επιπλέον, ως τυπικό πρώτο βήμα κατά την ανάλυση των 

δεδομένων, ο στόχος της περιγραφικής ανάλυσης είναι να: 

 

α) παρέχει μια «πρώτη ματιά» στην φύση των απαντήσεων που λήφθηκαν,  

β) βοηθά στην ανίχνευση λαθών κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης,  

γ) βοηθά στην παρουσίαση των δεδομένων με εύληπτο τρόπο (πίνακες και 

διαγράμματα) και 

δ) παρέχει μία αρχική ένδειξη για τον έλεγχο του κατά πόσο οι υποθέσεις που 

αφορούν την κατανομή των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στους 

μεταγενέστερους ελέγχους είναι πιθανό να ικανοποιούνται (Diamantopoulos & 

Schlegelmilch 1997).   

 

Στα πλαίσια αυτά, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, αρχικά αναλύονται τα 

δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων που συνθέτουν το εξεταζόμενο δείγμα, ενώ 
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στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία 

ερωτήσεων.  

 

6.2 Δημογραφικά γνωρίσματα επιχειρήσεων 

6.2.1 Κλάδος δραστηριότητας – Αντικείμενο δράσης 

 

Oι επιχειρήσεις του πληθυσμού επελέγησαν (όπως προαναφέρθηκε στην μεθοδολογία 

της έρευνας) βάσει του καταλόγου του Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού της ICAP. 

Από τα στοιχεία του πίνακα συμπεραίνουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στον κλάδο της Πληροφορικής (συνολικά 17), 

στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (11) και στον κλάδο των τραπεζών 

(10). Επιπλέον η δεύτερη μεταβλητή του Α’ Τμήματος του ερωτηματολογίου 

σχετίζεται με το αντικείμενο δράσης της επιχείρησης, κατά πόσο δηλαδή η 

επιχείρηση εστιάζεται α) στην παραγωγή προϊόντων, β) στην εμπορία προϊόντων, γ) 

στην παροχή υπηρεσιών, δ) στην αντιπροσώπευση/ εισαγωγή προϊόντων και ε) σε 

άλλη δραστηριότητα, την οποία καλείται να συμπληρώσει ο ερωτώμενος. Από την 

παράθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων, προέκυψε ο πίνακας 6.1, βάσει του οποίου 

γίνεται εμφανές ότι οι 84 από το σύνολο των 146 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δηλαδή το 57,5% του συνόλου, ήταν επιχειρήσεις μόνο παροχής υπηρεσιών.  

 

Στους Πίνακες 6.2 έως και 6.4 παρουσιάζεται μία ενδεικτική εικόνα του 

πελατολογίου των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται το κατά πόσο οι πελάτες των επιχειρήσεων ήταν τελικοί καταναλωτές των 

προϊόντων ή υπηρεσιών (δεν μεταπωλούν τα προϊόντα), χονδρέμποροι ή λιανέμποροι. 

Στα πλαίσια αυτά το βασικό συμπέρασμα που εξάγουμε είναι ότι οι υπό έρευνα 

επιχειρήσεις είχαν ως πελάτες κατά κύριο λόγο τελικούς καταναλωτές (δηλαδή οι 

πελάτες τους κατά βάση κατανάλωναν οι ίδιοι τα προϊόντα και δεν τα 

μεταπωλούσαν). 
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Αντικείμενο Δράσης  
 
(Μεταβλητή)* Συχνότητα Ποσοστό (%) Αθρ.Ποσοστό (%) 

1 9 6,2 6,2 
2 13 8,9 15,1 
3 84 57,5 72,6 
4 6 4,1 76,7 
5 4 2,7 79,5 
1,248 10 6,8 86,3 
1,3 3 2,1 88,4 
2,4 3 2,1 90,4 
3,4 1 0,7 91,1 
1,2,3 6 4,1 95,2 
1,2,4 1 0,7 95,9 
2,3,4 3 2,1 97,9 
1,2,3,4 2 1,4 99,3 
1,2,3,4,5 1 0,7 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

* Οι τιμές της μεταβλητής είναι 1: Παραγωγή Προϊόντων, 2: Εμπορία Προϊόντων, 3: Παροχή 
Υπηρεσιών, 4: Αντιπροσώπευση/ Εισαγωγή προϊόντων, 5: Άλλη. 
Πίνακας 6.1: Αντικείμενο δράσης επιχείρησης  

Πιο συγκεκριμένα το 57,5% των ερωτώμενων απάντησαν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
49 οι πελάτες τους ήταν τελικοί καταναλωτές, ενώ αντίστοιχα το 15,1% απάντησαν 

ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν χονδρέμποροι και τέλος το 8,2% απάντησαν ότι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ήταν λιανέμποροι. Επιπλέον, από τον Πίνακα 6.5 παρατηρούμε 

ότι οι πελάτες των επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο (30,1% επέλεξαν πάρα πολύ στην 

αντίστοιχη ερώτηση) ενσωματώνουν το προϊόν ή υπηρεσία στο προϊόν τους.  

 

Τελικοί καταναλωτές  

 Συχνότητα Ποσοστό 
(%) Αθρ. Ποσοστό (%) 

Καθόλου 25 17,1 17,1 
Σε μικρή κλίμακα 6 4,1 21,2 
Σε μέτρια κλίμακα 7 4,8 26,0 
Σε μεγάλη κλίμακα 24 16,4 42,5 
Πάρα πολύ 84 57,5 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

Πίνακας 6.2 : Βαθμός κατά τον οποίον οι πελάτες της επιχείρησης είναι τελικοί 
καταναλωτές   
 

 
                                                 
48 Σε περίπτωση που σημειώνεται πάνω από ένας αριθμός υποδεικνύεται ότι οι ερωτώμενοι επέλεξαν 
πάνω από δύο κατηγορίες. Π.χ. όταν σημειώνεται 1,2 σημαίνει ότι επέλεξαν και παραγωγή προϊόντων 
κι εμπορία προϊόντων. 
49 Στην κλίμακα Likert επέλεξαν την τιμή 5 δηλαδή Πάρα Πολύ. 
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Χονδρέμποροι  

 Συχνότητα Ποσοστό 
(%) Αθρ. Ποσοστό (%) 

Καθόλου 73 50,0 50,0 
Σε μικρή κλίμακα 16 11,0 61,0 
Σε μέτρια κλίμακα 16 11,0 71,9 
Σε μεγάλη κλίμακα 19 13,0 84,9 
Πάρα πολύ 22 15,1 100,0 
Σύνολο 146 100,0 50,0 

Πίνακας 6.3: Βαθμός κατά τον οποίον οι πελάτες της επιχείρησης είναι 
χονδρέμποροι  
 
 

Λιανέμποροι  

 Συχνότητα Ποσοστό 
(%) Αθρ. Ποσοστό (%) 

Καθόλου 74 50,7 50,7 
Σε μικρή κλίμακα 15 10,3 61,0 
Σε μέτρια κλίμακα 23 15,8 76,7 
Σε μεγάλη κλίμακα 22 15,1 91,8 
Πάρα πολύ 12 8,2 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

Πίνακας 6.4: Βαθμός κατά τον οποίον οι πελάτες της επιχείρησης είναι λιανέμποροι   
 

Άλλες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν το προϊόν της επιχείρησης 
 στα δικά τους προϊόντα 

 Συχνότητα Ποσοστό 
(%) Αθρ.Ποσοστό (%) 

Καθόλου 32 21,9 21,9 
Σε μικρή κλίμακα 19 13,0 34,9 
Σε μέτρια κλίμακα 18 12,3 47,3 
Σε μεγάλη κλίμακα 33 22,6 69,9 
Πάρα πολύ 44 30,1 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.5: Βαθμός κατά τον οποίον οι πελάτες της επιχείρησης είναι άλλες 
επιχειρήσεις που ενσωματώνουν το προϊόν της επιχείρησης στο δικό τους προϊόν 
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6.2.2 Αριθμός εργαζομένων  

Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζεται ο αριθμός εργαζομένων των επιχειρήσεων που 

ερευνήθηκαν. Παρατηρούμε ότι περίπου οι μισές από τις επιχειρήσεις αυτές (46,6%) 

απασχολούν έως διακόσιους εργαζόμενους. Τα ίδια στοιχεία παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 6.1. Παράλληλα στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων. Από τον εν λόγω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι περίπου οι μισές 

επιχειρήσεις (48,6%) έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 20 εκ. ευρώ.  

Αριθμός εργαζομένων  
 Συχνότητα Ποσοστό (%) Αθρ. Ποσοστό (%) 
1-100 40 27,4 27,4 
101-200 28 19,2 46,6 
201-500 30 20,5 67,1 
501-1000 22 15,1 82,2 
1001-2500 14 9,6 91,8 
2501- 12 8,2 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

Πίνακας 6.6: Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης 

 

Διάγραμμα 6.1: Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης  

 

6.2.3 Κύκλος εργασιών-Τμήμα επιχείρησης  

 

Το ερωτηματολόγιο τέθηκε υπόψη των γενικών διευθυντών και δινόταν η δυνατότητα 

να απαντηθεί από το στέλεχος του τμήματος της οικονομικής διεύθυνσης/ 

λογιστηρίου, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων ή της πληροφορικής που ήταν το πλέον 

αρμόδιο, σύμφωνα με την κρίση του αρχικού παραλήπτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
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του Πίνακα 6.8 η πλειοψηφία των ανταποκρινόμενων (ατόμων που τελικά 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο) ανήκουν στο τμήμα που αφορά καταρχήν τις 

Οικονομικές και Λογιστικές λειτουργίες της επιχείρησης (28,1%) και στη συνέχεια 

στο τμήμα που αφορά τις Πωλήσεις (21,2%), στο Μάρκετινγκ (18,5%) και τέλος στο 

τμήμα Πληροφορικής (13,7%). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι στο ερωτηματολόγιο 

απάντησαν κυρίως στελέχη που ανήκουν σε κάποιο τμήμα που σχετίζεται με το 

αντικείμενο (subject) της έρευνας. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε δύο λόγους: αφενός 

ότι το ερωτηματολόγιο παραδόθηκε στα στελέχη τα οποία ανήκουν σε τμήματα που 

είναι πιο «κοντά» στο αντικείμενο του ερωτηματολογίου κι αφετέρου ότι 

ενδεχομένως στο ερωτηματολόγιο απάντησαν στελέχη που διατηρούσαν περισσότερο 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο της έρευνας (Armstrong & Overton 1977, Baur 1947).   

 

Ετήσιος κύκλος εργασιών  
 Συχνότητα Ποσοστό (%) Αθρ. Ποσοστό (%) 
Έως 1 εκ. ευρώ 16 11,0 11,0 
Από 1,1 εκ. ευρώ έως 5 εκ. ευρώ 20 13,7 24,7 
Από 5,1 εκ. ευρώ έως 10 εκ. ευρώ 20 13,7 38,4 
Από 10,1 εκ. ευρώ έως 20 εκ. ευρώ 15 10,3 48,6 
Από 20,1 εκ. ευρώ έως 30 εκ. ευρώ 24 16,4 65,1 
Από 30,1 εκ. ευρώ και άνω 51 34,9 100,0 
Σύνολο 146 100,0  
Πίνακας 6.7: Ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων  

Τμήμα επιχείρησης  
 Συχνότητα Ποσοστό (%) Αθρ.Ποσοστό (%) 
Οικονομικό-Λογιστήριο 41 28,1 28,1 
Μάρκετινγκ 27 18,5 46,6 
Πωλήσεων 31 21,2 67,8 
Πληροφορικής 20 13,7 81,5 
Άλλο τμήμα 27 18,5 100,0 
Σύνολο 146 100,0  
Πίνακας 6.8: Τμήμα επιχείρησης στο οποίο ανήκει ο ερωτώμενος  

6.3 Μεταβλητές που αφορούν στη στρατηγική 

Το πρώτο και βασικό στάδιο της στατιστικής ανάλυσης μίας ιδιότητας (μεταβλητής) 

ενός δείγματος ή πληθυσμού, ύστερα από τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων, 

αφορά την ταξινόμηση και εμφάνιση των παρατηρήσεων σε μορφή κατανομών 

συχνοτήτων και πιο συγκεκριμένα σε μορφή συνοπτικών πινάκων συχνοτήτων. 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία μία περαιτέρω «συμπύκνωση» των 

πινάκων συχνοτήτων από συγκεκριμένους αριθμούς που ονομάζονται στατιστικές 
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παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη θέση, τη διασπορά και τη μορφολογία του υπό 

έρευνα δείγματος ή πληθυσμού και διακρίνονται σε: μέτρα κεντρικής τάσης (central 

tendency), μέτρα διασποράς (dispersion), μέτρα ασυμμετρίας (skewness), μέτρα 

κύρτωσης (kurtosis) (Δημητριάδης 2002, Κιόχος 1982). Τα μέτρα κεντρικής τάσης 

ορίζουν το σημείο γύρω από το οποίο συσσωρεύονται οι διάφορες τιμές ενός 

πληθυσμού, ενώ οι παράμετροι που περιγράφουν τη συμπεριφορά των τιμών μιας 

κατανομής γύρω από τους κεντρικούς μέσους ονομάζονται μέτρα διασποράς.  

 

Παράλληλα, μία κατανομή θεωρείται συμμετρική όταν οι τιμές της τοποθετούνται 

συμμετρικά γύρω από τη μέση αριθμητική τιμή, ενώ η κύρτωση χαρακτηρίζει κατά 

πόσο η καμπύλη μίας κατανομής είναι πεπλατυσμένη (δεχόμενοι ως κανονική 

κύρτωση αυτή της κανονικής κατανομής). Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα έρευνα 

για την περιγραφή των ερευνητικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 

μέτρα ως σημαντικότεροι δείκτες κεντρικής τάσης: ο μέσος όρος, η διάμεσος και η 

επικρατούσα τιμή. Για τη μέτρηση της διασποράς χρησιμοποιήθηκε η τυπική 

απόκλιση, ενώ για τη μελέτη της κατανομής της μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε το 

μέτρο της λοξότητας (skewness) και το μέτρο της κύρτωσης50 (kurtosis) 

(Αγιακλόγλου & Οικονόμου 2002, Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997).  

 

6.3.1 Είδος στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση 

 

Σύμφωνα με την θεώρηση του Porter (1991) σχετικά με την επιχειρηματική 

στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση, γνωστή και σαν 

“Competitive Strategy”, διακρίνεται στα εξής τέσσερα βασικά είδη επιχειρηματικών 

στρατηγικών: α) την ηγεσία κόστους, β) τη διαφοροποίηση, γ) την ηγεσία κόστους με 

εστίαση και δ) τη διαφοροποίηση με εστίαση. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η βασική ιδέα της ηγεσίας κόστους είναι να καταστήσει 

ανέφικτη μία πιθανή προσπάθεια των ανταγωνιστών της επιχείρησης να επιτύχουν 

επίσης χαμηλό κόστος παραγωγής του προϊόντος. Αντίστοιχα, η στρατηγική 

διαφοροποίησης προτείνει την προσφορά προϊόντων μεγαλύτερης «αξίας» σε σχέση 

με αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Στην ουσία, η επιχείρηση παρέχει ένα 

προϊόν/υπηρεσία που θεωρείται μοναδικό από τους πελάτες. 

                                                 
50 Για την κανονική κατανομή (normal distribution) οι τιμές της κύρτωσης (Kurtosis) ή λοξότητας 
(Skewness) προσεγγίζουν το 0 (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, SPSS 17.0 Help Topics). 
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Η στρατηγική εστίασης επικεντρώνεται σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (γεωγραφικό 

ή πελατειακό) είτε με χαμηλό κόστος είτε με διαφοροποίηση. 

 

O Porter (1985) αναφέρει επίσης, ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας 

επιχείρησης σε έναν κλάδο καθορίζεται από την έκταση του ανταγωνισμού της, που 

είναι το εύρος της αγοράς-στόχου της επιχείρησης ή της στρατηγικής επιχειρηματικής 

μονάδας. Πριν από την επιλογή μίας από τις δύο ανταγωνιστικές στρατηγικές, 

επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει το εύρος των προϊόντων που θα παράγει, τα κανάλια 

διανομής, το είδος των αγοραστών, τις γεωγραφικές περιοχές που θα πουλήσει και τις 

σχετικές αγορές τις οποίες θα ανταγωνιστεί. 

 

Η ηγεσία κόστους είναι μία στρατηγική που στοχεύει στην ευρεία αγορά και απαιτεί 

κατασκευή αποδοτικών εγκαταστάσεων, την ανίχνευση νέων τρόπων για μείωση του 

κόστους από την συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση μέσα στην επιχείρηση, αυστηρό 

έλεγχο κόστους και γενικών εξόδων επιχείρησης και επιπλέον την μείωση κόστους σε 

περιοχές όπως την έρευνα και ανάπτυξη, εξυπηρέτηση, πωλήσεις, διαφήμιση κτλ. Το 

χαμηλό κόστος λειτουργίας επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει κέρδη ακόμη και σε 

περιόδους υψηλού ανταγωνισμού, το υψηλό μερίδιο αγοράς αυξάνει τη 

διαπραγματευτική δύναμη με τους προμηθευτές και η χαμηλή τιμή αποτελεί ένα 

ανασταλτικό παράγοντα για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. 

 

Η διαφοροποίηση από την άλλη πλευρά στοχεύει στα μοναδικά προϊόντα που θα 

πωληθούν στην ευρεία αγορά. Έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το προϊόν/υπηρεσία 

στους πελάτες της σε υψηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό και παράλληλα να 

πετύχει αυξημένη κερδοφορία. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι είναι πιο πιθανό να 

επιτευχθούν υψηλά κέρδη με την στρατηγική διαφοροποίησης παρά με την 

στρατηγική ηγεσίας κόστους, καθώς η διαφοροποίηση δημιουργεί ένα ισχυρότερο 

εμπόδιο εισόδου για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο. Αντίθετα, 

η στρατηγική χαμηλού κόστους είναι πιο πιθανό να δημιουργεί αύξηση στο μερίδιο 

αγοράς (Caves & Ghemawat 1992).  

 

Η στρατηγική της εστίασης προσανατολίζεται στην κατάληψη μίας ανταγωνιστικής 

θέσης σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (πελατειακό ή γεωγραφικό), είτε με χαμηλό 

κόστος στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου (εστίαση στο κόστος) είτε με την 

διαφοροποίηση για καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών του έργου (στρατηγική 
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εστίασης στη διαφοροποίηση). Ουσιαστικά, η επιχείρηση που ακολουθεί αυτή τη 

στρατηγική ικανοποιεί τις ανάγκες και ταυτόχρονα παρέχει αυξημένη αξία σε ένα 

τμήμα της αγοράς με επιτυχία ενώ έχει προσαρμόσει τις λειτουργικές της πολιτικές 

με ανάλογο τρόπο για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της στρατηγικής.  

 

Ένα έργο CRM βοηθά στην εύρεση και την επιλογή των κατάλληλων πελατών στους 

οποίους θα πρέπει να εστιάσει η στρατηγική της επιχείρησης για να επιτύχει 

αυξημένη κερδοφορία. Είναι γεγονός ότι η επίδοση της στρατηγικής που θα εξεταστεί 

αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, συνδέεται με την εφαρμογή του CRM και η 

επιχειρηματική στρατηγική να παίζει το ρόλο του μεσάζοντα σε αυτή τη σχέση 

(Coltman et al 2009). Δηλαδή, το CRM δημιουργεί αξία βελτιώνοντας τις 

επιχειρηματικές στρατηγικές της επιχείρησης, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν 

τη συνολική επίδοση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξάρτηση παίζει και 

το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Porter (1980), οι στρατηγικές (generic strategies) που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις τους επιτρέπουν να κερδίσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα βάσει: της ηγεσίας κόστους (cost leadership), διαφοροποίησης 

(differentiation) και της επικέντρωσης (focus). Συνεπώς στον Πίνακα 6.9 μας 

παρέχεται η δυνατότητα να συγκρίνουμε τον βαθμό στον οποίο οι υπό έρευνα 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν καθεμία από τις στρατηγικές αυτές.  

 

Σύμφωνα με την αναλυτική προσέγγιση της στρατηγικής από τον Porter (1985), μία 

επιχείρηση μπορεί να υπερνικήσει τους ανταγωνιστές της μόνο αν δημιουργήσει και 

διατηρήσει μία μοναδική στρατηγική θέση. Αυτή η πρόταση αξίας πρέπει να συνδεθεί 

με τον ανταγωνισμό που αναφέρεται στο τμήμα της πελατειακής βάσης που στοχεύει 

η επιχείρηση. Από μία ευρύτερη άποψη, υπάρχουν δύο είδη προτάσεων: παράδοση 

στον πελάτη της ίδιας αξίας με τους ανταγωνιστές σε χαμηλότερες τιμές (πρόταση 

κόστους) ή η παροχή κάποιου μοναδικού μίγματος αξίας (πρόταση διαφοροποίησης). 

Καθώς τα χαμηλότερα κόστη δημιουργούν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά και η 

μεγαλύτερη αξία δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερες τιμές, έχουμε αύξηση του 

κέρδους, από την εφαρμογή μίας από τις δύο στρατηγικές.  

 

Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν στην επιλογή και στην εστίαση σε ένα στόχο δεν 

μπορούν να δημιουργήσουν μία στρατηγική ταυτότητα και μία σημαντική θέση στο 
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μυαλό των καταναλωτών. Πολλές αποτυχίες των συστημάτων CRM οφείλονται στην 

αδυναμία σύνδεσης των στόχων του CRM με την επιχειρησιακή στρατηγική. Η 

απουσία μίας καλά οργανωμένης και σωστά διαρθρωμένης ανταγωνιστικής 

στρατηγικής, έχει ως αποτέλεσμα το CRM να παράγει οφέλη μόνο σε ότι αφορά τις 

ικανότητες και τις λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτά τα οφέλη είναι αναγκαία για να 

μην υπάρχουν μειονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές αλλά δεν εγγυώνται 

την αντοχή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο χρόνο. 

 

 
Είδος της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση * 
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Προσφορά προϊόντων στο μικρότερο δυνατό κόστος, 
με χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές  

3,33 5 4,00 1,509 -,295 
 

-1,405 146 

Προσφορά προϊόντων στο μικρότερο δυνατό κόστος, 
με χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές, 
εστιαζόμενη σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς  

3,16 4 3,00 1,390 -,236 
 

-1,194 146 

Προσφορά προϊόντων που διαφοροποιούνται αισθητά 
από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών  

3,88 5 4,00 1,270 -,974 
 

-,104 146 

Προσφορά προϊόντων που διαφοροποιούνται αισθητά 
από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών, εστιαζόμενη σε 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς  

3,46 4 4,00 1,375 -,599 
 

-,867 146 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.9: Μεταβλητές που σχετίζονται με το είδος της στρατηγικής  
 
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι (κρίνοντας κυρίως από το μέτρα κεντρικής 

τάσης) ότι η στρατηγική που αφορά την «Προσφορά προϊόντων που 

διαφοροποιούνται αισθητά από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών» είναι αυτή που 

προτιμάται περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις που 

ερευνήθηκαν ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό μία στρατηγική, καθώς παρατηρούμε ότι 

ο μέσος είναι αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της κλίμακας Likert που 

χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των συγκεκριμένων μεταβλητών. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά σε μεγάλο βαθμό είναι, καταρχήν, ενθαρρυντικά για την 

ελληνική οικονομία και κοινωνία καθώς οι κοινωνικές ωφέλειες της εφαρμογής και 

υλοποίησης της στρατηγικής είναι εξαιρετικά σημαντικές (Porter & Kramer 2006). 
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6.3.2 Στρατηγικές κινήσεις επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας 

 

Στον Πίνακα 6.10 παρουσιάζονται οι στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων στα 

πλαίσια της επιδίωξής τους για βελτίωση της κερδοφορίας. Με την ερώτηση αυτή 

καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο οι ερωτώμενες επιχειρήσεις ακολουθούν τις 

συγκεκριμένες στρατηγικές. Ειδικότερα, κρίνοντας από την μέση τιμή (και σε 

συνδυασμό με την επικρατούσα τιμή και τη διάμεσο) παρατηρούμε ότι σε γενικά 

πλαίσια όλες από τις προτεινόμενες στρατηγικές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Ιδιαίτερα υψηλές μέσες τιμές λαμβάνουν οι στρατηγικές που αφορούν: α) την 

αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα 

και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής, μεγιστοποιώντας την προσφερόμενη αξία προς 

τους πελάτες, β) το συνδυασμό της λήψης στρατηγικών αποφάσεων με την υιοθέτηση 

της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Η πρώτη στρατηγική έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην 

παρούσα έρευνα γιατί καταρχήν αποτελεί ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις σε μεγάλο 

βαθμό επιδιώκουν να αξιοποιήσουν όσο περισσότερο είναι εφικτό τις πληροφορίες 

που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής (και κατ’ επέκταση τα CRM 

συστήματα που αποτελούν και αντικείμενο της διατριβής). Όμοια, η δεύτερη 

στρατηγική παρέχει ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συνδυάσουν τη λήψη 

αποφάσεων που έχουν στρατηγική σημασία για την επιχείρηση με τη πελατοκεντρική 

φιλοσοφία. Πιο συγκεκριμένα η μεταβλητή αυτή λαμβάνει τον υψηλότερο μέσο, 

διάμεσο κι επικρατούσα τιμή και τα περιγραφικά της γνωρίσματα αποτελούν ένα 

εύρημα με ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα έρευνα καθώς φαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδυάζουν τη στρατηγική με την 

πελατοκεντρική φιλοσοφία. 
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Στρατηγικές κινήσεις επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας* 
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Επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της δημιουργίας 
αξίας προς τους πελάτες και της ευημερίας των μετόχων 

4,02 5 4 1,020 -1,069 
 

,890 146 

Εστίαση των στρατηγικών στόχων όχι μόνο στην αύξηση του 
όγκου πωλήσεων, αλλά κυρίως στην αύξηση της κερδοφορίας 
των πωλήσεων 

4,21 5 4 ,873 -,997 ,647 146 

Διατμηματική προώθηση της υλοποίησης των πληροφοριακών 
συστημάτων, προκειμένου να υποστηριχτεί η λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων 

4,03 5 4 ,996 -1,074 1,083 146 

Αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχουν τα υπάρχοντα 
πληροφοριακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής, 
μεγιστοποιώντας την προσφερόμενη αξία προς τους πελάτες 

4,28 5 5 ,988 -1,635 
 

2,572 146 

Συνδυασμός της λήψης στρατηγικών αποφάσεων με την 
υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

4,36 5 5 ,901 -1,531 
 

2,146 146 

Υποστήριξη εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών 
σχέσεων, προκειμένου οι αρμόδιοι να γνωρίζουν το προφίλ, τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών 

3,94 4 4 1,071 -1,002 
 

,536 146 

Συνεχής εξέταση του χαρτοφυλακίου των πελατών, μέσω των 
πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, 
προκειμένου να εντοπίζονται νέες επικερδείς ευκαιρίες 
δημιουργίας εσόδων 

3,81 4 4 1,039 -,989 
 

,740 146 

Επίγνωση της μελλοντικής αξίας που δημιουργείται από κάθε 
μεμονωμένο πελάτη 

3,95 5 4 1,062 -,905 ,298 146 

Στόχευση στη μεγιστοποίηση της καθαρής παρούσας αξίας (Net 
Present Value-NPV) των μελλοντικών εισροών των πιο 
επικερδών πελατών 

3,82 4 4 1,015 -,758 ,166 146 

Λογιστική απεικόνιση των μελλοντικών εσόδων που προκύπτουν 
από τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, χρησιμοποιώντας 
το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σε συνδυασμό με τα 
κατάλληλα  πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ 

3,82 5 4 1,207 -,891 
 

-,006 146 

Εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών, ώστε  να 
εξασφαλιστεί η μελλοντική πορεία της επιχείρησης 

3,90 5 4 1,055 -,756 -,045 146 

Εξέταση επίδοσης αναφορικά με τη χρήση των κατάλληλων 
συστημάτων κοστολόγησης για τον έλεγχο του κόστους 

4,01 5 4 1,102 -1,032 
 

,307 146 

Συστηματική εξέταση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 3,98 5 4 ,993 -,773 ,145 146 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1-Διαφωνώ Πλήρως έως 5-Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.10: Μεταβλητές που απεικονίζουν τις στρατηγικές κινήσεις της 
επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας 
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6.4 Μεταβλητές που αφορούν στη λογιστική πληροφόρηση 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν τα περιγραφικά γνωρίσματα των 

βασικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν (στο ερωτηματολόγιο της έρευνας) 

προκειμένου να μετρηθεί η λογιστική πληροφόρηση. Πιο συγκεκριμένα, χωρίζεται σε 

δύο τμήματα (υποπαραγράφους) όπου το πρώτο αναφέρεται σε μεταβλητές που 

αφορούν τα ΛΠΣ και η δεύτερη σε μεταβλητές που αφορούν την κοστολόγηση βάσει 

των δραστηριοτήτων (activity-based costing). 

 

6.4.1 Μεταβλητές που αφορούν στα ΛΠΣ 

6.4.1.1 Η συνεισφορά των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

 
Συνεισφορά των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων * 
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Διαμόρφωση στρατηγικής είτε πρόκειται περί ηγεσίας 
κόστους, είτε διαφοροποίηση 

 
3,65 

 
4 

 
4,00 

 
1,008 

 
-,646 

 
,083 

 
146 

Αξιολόγηση συνεισφοράς τμημάτων στην υλοποίηση της 
στρατηγικής  

 
3,66 

 
4 

 
4,00 

 
1,091 

 
-,494 

 
-,468 

 
146 

Κατάρτιση προϋπολογισμών τμημάτων  4,11 5 4,00 ,948 -,961 ,517 146 
Ανασχεδιασμός εφαρμοζόμενων διαδικασιών  3,42 3 3,00 1,082 -,184 -,584 146 
Χρήση εξωτερικών πόρων τρίτων (outsourcing) για τη 
μείωση του συνολικού κόστους 

 
3,08 

 
3 

 
3,00 

 
1,215 

 
-,123 

 
-,885 

 
146 

Έλεγχος συνολικού κόστους και τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων μείωσής του   4,14 5 4,00 ,929 -,957 ,347 146 
Αναστροφή πιθανόν ζημιογόνου πορείας  3,82 4 4,00 ,980 -,703 ,126 146 
Προσδιορισμός της μελλοντικής αξίας αξιοποιώντας τα 
χρηματοοικονομικά δεδομένα του παρελθόντος 

4,17 4 4,00 ,825 -1,151 2,036 146 
Άσκηση τιμολογιακής πολιτικής  3,84 4 4,00 1,133 -,970 ,356 146 
Αύξηση εσόδων  4,09 5 4,00 ,989 -1,178 1,191 146 
Τελική βελτίωση αποτελέσματος  4,02 5 4,00 1,020 -,832 -,085 146 
Ανάλυση κερδοφορίας των προσφερόμενων 
προϊόντων/υπηρεσιών 

 
4,11 

 
5 

 
4,00 

 
1,058 

 
-1,179 

 
,862 

 
146 

Υιοθέτηση μίας πολιτικής μείωσης του κόστους, 
μεγιστοποιώντας τα έσοδα και προσφέροντας 
ανταγωνιστικές τιμές σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 

3,86 5 4,00 1,095 -,763 -,123 146 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.11: Μεταβλητές που απεικονίζουν τη συνεισφορά των ΛΠΣ στη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων 
 
Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 6.11 διαπιστώνουμε ότι η χρήση 

ΛΠΣ στις επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό για 

τη λήψη των εξής στρατηγικών αποφάσεων: ‘Προσδιορισμός της μελλοντικής αξίας 

της επιχείρησης, αξιοποιώντας τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του παρελθόντος’, 
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‘Έλεγχος συνολικού κόστους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων μείωσής του’, 

‘Ανάλυση κερδοφορίας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών’, ‘Κατάρτιση 

προϋπολογισμών τμημάτων’, ‘Αύξηση εσόδων’, ‘Τελική βελτίωση αποτελέσματος’. 

Παρόλα αυτά και οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν υψηλούς μέσους (σε κάθε 

περίπτωση άνω του 3) με αποτέλεσμα το γενικό συμπέρασμα που εξάγουμε να είναι 

ότι οι επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν τα ΛΠΣ για τη λήψη διάφορων 

στρατηγικών αποφάσεων. 
 
6.4.1.2 Η συνεισφορά των ΛΠΣ στο έργο του τμήματος μάρκετινγκ 

 

Συνεισφορά των ΛΠΣ στο τμήμα μάρκετινγκ*  
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Διαμόρφωση σύνθεσης μίγματος των προσφερόμενων 
προϊόντων/υπηρεσιών 

 
3,54 

 
4 

 
4,00 

 
1,227 

 
-,676 

 
-,515 

 
146 

Συνδυασμός με προφίλ, ανάγκες και απαιτήσεις πελατών  3,86 4 4,00 1,068 -1,136 ,949 146 

 Βελτίωση μελλοντικής αξίας, στα πλαίσια της διαχείρισης 
των πελατειακών σχέσεων 

3,94 5 4,00 1,019 -,709 -,251 146 

Συνδυάζονται με τη λειτουργία του μάρκετινγκ, στα πλαίσια 
διαμόρφωσης πελατοκεντρικών στρατηγικών, προσφέροντας 
στοιχεία για τα έσοδα, τα έξοδα, τα αποτελέσματα ανά 
λειτουργία, τα κέντρα κόστους, κέρδους και επενδύσεων 

4,02 5 4,00 1,086 -1,123 ,699 146 

Αξιοποιούνται από το τμήμα μάρκετινγκ, για τον εντοπισμό 
των περισσότερο κερδοφόρων τμημάτων της αγοράς 

3,86 5 4,00 1,257 -,835 -,498 146 
Προσδιορισμός προφίλ, αναγκών, απαιτήσεων και 
κερδοφορίας πελατών  

 
3,55 

 
4 

 
4,00 

 
1,287 

 
-,639 

 
-,608 

 
146 

Διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με  τους 
ζημιογόνους πελάτες 

3,27 3 3,00 1,085 -,353 -,403 146 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.12: Μεταβλητές συνεισφοράς ΛΠΣ στο τμήμα μάρκετινγκ 
 
Στον Πίνακα 6.12 παρουσιάζεται η συνεισφορά των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων που αφορούν το τμήμα μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Η μεταβλητή που 

έχει την υψηλότερη μέση τιμή είναι αυτή που αφορά την εφαρμογή των πληροφοριών 

που παρέχονται από τα ΛΠΣ για ‘τον συνδυασμό με τη λειτουργία του μάρκετινγκ, 

στα πλαίσια διαμόρφωσης πελατοκεντρικών στρατηγικών, προσφέροντας στοιχεία 

για τα έσοδα, τα έξοδα, τα αποτελέσματα ανά λειτουργία, τα κέντρα κόστους, 

κέρδους και επενδύσεων’. Παρατηρούμε λοιπόν, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στα 
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πλαίσια της παρούσας διατριβής, ότι πράγματι υπάρχει εφαρμογή των πληροφοριών 

που εξάγονται  από τα ΛΠΣ στη διαμόρφωση πελατοκεντρικής στρατηγικής από το 

τμήμα μάρκετινγκ των οργανισμών. Και σε αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι σε 

γενικές γραμμές η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ είναι υψηλή 

για όλες σχεδόν τις στρατηγικές που ερευνήθηκαν στην παρούσα διατριβή. 
 
6.4.1.3 Ικανοποίηση από τα ΛΠΣ 

Στον Πίνακα 6.13 εμφανίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της μεταβλητής που 

χρησιμοποιήθηκε στο ερωτηματολόγιο προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός 

ικανοποίησης από την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ. 

Παρατηρούμε ότι τα μέτρα κεντρικής τάσης της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι 

αρκετά υψηλά, συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βαθμός ικανοποίησης από 

την ποιότητα των πληροφοριών των ΛΠΣ είναι υψηλός, ωστόσο με δεδομένο ότι η 

μέση τιμή και η επικρατούσα τιμή κινούνται γύρω από το 4 (Λίγο Ικανοποιημένοι) 

αντιλαμβανόμαστε ότι η τιμή της συγκεκριμένης μεταβλητής μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο προβληματισμού ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

λογισμικό που εξυπηρετεί την παραγωγή και παρουσίαση λογιστικών πληροφοριών. 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τέτοιου είδους λογισμικό θα πρέπει να 

προβληματιστούν για τους λόγους για τους οποίους η ποιότητα των πληροφοριών δεν 

θεωρείται πολύ ικανοποιητική (αν δηλαδή ευθύνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που δεν τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά αυτές τις τεχνολογίες, ή ευθύνονται οι τεχνολογίες αυτές καθαυτές). 

Ομοίως, ο προβληματισμός αφορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς απαιτείται 

έρευνα των ειδικών λόγων για τους οποίους ενδεχομένως δεν φαίνεται να αποδίδουν 

απόλυτα οι τεχνολογίες αυτές (τουλάχιστον κρίνοντας από τα αποτελέσματα αυτής 

της μεταβλητής). 
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Βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα των πληροφοριών των ΛΠΣ* 
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Ικανοποίηση από ποιότητα πληροφοριών ΛΠΣ  3,86 4 4,00 ,983 -,812 ,471 146 
       * Οι τιμές της μεταβλητής κυμαίνεται από 1 – Πολύ δυσαρεστημένοι έως 5 – Πολύ     

ικανοποιημένοι 
Πίνακας 6.13: Μεταβλητή βαθμού ικανοποίησης εργαζομένων από την ποιότητα των 
πληροφοριών των ΛΠΣ 
 

6.4.1.4 Υιοθέτηση κέντρων κόστους/ κέρδους/ επενδύσεων για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΛΠΣ    

 

Στον Πίνακα 6.14 εμφανίζεται η άποψη των ερωτώμενων που αφορά την αντίληψή 

τους για το κατά πόσο η χρήση ΛΠΣ, για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό του 

κόστους, είναι προτιμότερο να βασίζεται στη δημιουργία κέντρου κόστους, κέντρου 

κέρδους ή κέντρου επενδύσεων. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

(43,8%) θεώρησε ότι είναι προτιμότερο τα ΛΠΣ να βασίζονται στη δημιουργία 

κέντρου κόστους, ενώ επίσης υψηλό ποσοστό (38,4%) θεώρησε ότι είναι προτιμότερο 

να βασίζεται στη δημιουργία κέντρου κέρδους. Παράλληλα, τρεις ερωτώμενοι (2,1%) 

επέλεξαν είτε κέντρο κόστους, είτε κέντρο κέρδους.    

Υιοθέτηση κέντρων κόστους/ κέρδους/ επενδύσεων  
Μεταβλητές* Συχνότητα Ποσοστό (%) Αθροιστικό Ποσοστό (%) 
Κέντρο Κόστους 64 43,8 43,8 
Κέντρο Κέρδους 56 38,4 82,2 
Κέντρο Επενδύσεων 23 15,8 97,9 
Κέντρο Κόστους/Κέρδους Επενδύσεων 3 2,1 100,0 
Σύνολο 146 100,0  

            * Οι τιμές των μεταβλητών είναι 1: Κέντρο Κόστους, 2: Κέντρο Κέρδους, 3: Κέντρο 
Επενδύσεων 
Πίνακας 6.14: Μεταβλητή που απεικονίζει την υιοθέτηση κέντρων κόστους/ 
κέρδους/ επενδύσεων, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΛΠΣ  
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6.4.2 Μεταβλητές που αφορούν στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ΑBC) 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν οι μεταβλητές που αφορούν την 

τεχνική της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (activity based costing-ABC). Πιο 

συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 6.4.2.1 θα παρουσιαστεί ο βαθμός χρήσης 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ενώ στην υποπαράγραφο 6.4.2.2 θα 

παρουσιαστούν τα είδη κόστους που μπορεί να ανιχνεύσει η επιχείρηση με χρήση της 

τεχνικής ABC. Τέλος στην υποπαράγραφο 6.4.2.3 παρουσιάζονται οι λόγοι για τους 

οποίους δεν χρησιμοποιείται από τις ερωτώμενες επιχειρήσεις η τεχνική ABC (αφορά 

όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση της τεχνικής.  

 

6.4.2.1 Βαθμός χρήσης της τεχνικής ABC 

 

Στον Πίνακα 7.15 εμφανίζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση της 

τεχνικής ABC. Η μέτρηση έγινε βάσει της πεντάβαθμης μεταβλητής Likert. Πιο 

συγκεκριμένα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (34,9%) κάνουν χρήση της τεχνικής 

ABC «Αρκετά», ενώ ένα επίσης υψηλό ποσοστό (28,8%) δεν κάνει «Καθόλου» 

χρήση της τεχνικής και ένα ποσοστό 5,5% κάνει χρήση της τεχνικής σε πολύ μικρό 

βαθμό (Λίγο). Συνολικά ένα ποσοστό 65% κάνει χρήση της τεχνικής από «Μέτρια» 

έως «Πάρα Πολύ» κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πράγματι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν κάνουν σε μεγάλο βαθμό χρήση της τεχνικής 

ABC. 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) επί των 
έγκυρων 

Αθροιστικό Ποσοστό 
(%) 

Καθόλου 42 28,8 29,0 29,0 
Λίγο 8 5,5 5,5 34,5 
Μέτρια 26 17,8 17,9 52,4 
Αρκετά 51 34,9 35,2 87,6 
Πάρα πολύ 18 12,3 12,4 100,0 
Σύνολο 145 99,3 100,0  
Δεν απάντησαν 1 0,7   
Τελικό Σύνολο 146 100,0   

Πίνακας 6.15: Πίνακας συχνοτήτων που αφορά στο βαθμό χρήσης της τεχνικής ABC 

 
Επιπλέον στον Πίνακα 6.16 παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν την μεταβλητή που εκφράζει τον βαθμό χρήσης της κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων. Τέλος, στο Διάγραμμα 6.2 εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που κάνουν 

χρήση της τεχνικής ABC (ανεξάρτητα με το βαθμό χρήσης της) σε αντιδιαστολή με 

αυτές που δεν κάνουν. 
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Βαθμός χρήσης τεχνικής ABC 
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Βαθμός χρήσης τεχνικής ABC  2,97 4 3,00 1,441 -,278 -1,381 145 
* Οι τιμές της μεταβλητής κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.16: Βαθμός χρήσης της τεχνικής ABC 

 
 

Μη 
χρήση 
ABC
Χρηση 
ABC

 
Διάγραμμα 6.2: Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της τεχνικής ABC  
 

6.4.2.2 Είδη κόστους προς ανιχνεύση μέσω της τεχνικής ABC 

 

Στον Πίνακα 6.17 εμφανίζεται η αντίληψη των ερωτώμενων σχετικά με τον βαθμό 

στον οποίο η τεχνική της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες, σε συνδυασμό 

με τη λειτουργία του μάρκετινγκ, καθιστά ικανή την επιχείρηση να ανιχνεύσει 

συγκεκριμένα είδη κόστους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου απάντησαν μόνο όσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση της τεχνικής 

ABC συνεπώς και τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται στις επιχειρήσεις αυτές. 

Κρίνοντας από τους μέσους παρατηρούμε ότι το είδος κόστους που αφορά στα 

«Συνολικά κόστη προϊόντων και υπηρεσιών» διατηρεί την υψηλότερη τιμή. Παρόλα 

αυτά οι τιμές των μέτρων κεντρικής τάσης διατηρούνται υψηλές για όλες τις 

μεταβλητές. 
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Είδη κόστους που δύναται να ανιχνεύσει η επιχείρηση, μέσω της τεχνικής ABC  
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 Εξατομικευμένα κόστη πελατών  3,52 4 4,00 1,093 -,715 -,030 105 
 Συνολικά κόστη προϊόντων/ υπηρεσιών  4,25 4 4,00 ,704 -,727 ,570 105 
 Κόστη καναλιών προβολής, διανομής, εμπορίας 3,71 4 4,00 ,885 -,166 -,696 105 
 Κόστος προμηθειών  3,84 4 4,00 ,986 -,716 -,160 104 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.17: Είδη κόστους προς ανίχνευση, μέσω της τεχνικής ABC 
 
6.4.2.3 Λόγοι μη εφαρμογής της τεχνικής ABC 

Στον Πίνακα 6.16 εμφανίζονται οι λόγοι μη εφαρμογής της τεχνικής ABC. Τα 

στοιχεία του πίνακα αφορούν τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση της τεχνικής. 

Παρατηρούμε ότι με βάση την τιμή του μέσου, την επικρατούσα τιμή και την τιμή 

της διαμέσου ως σημαντικότερη αιτία εμφανίζεται η προϋπόθεση ύπαρξης 

εξειδικευμένου προσωπικού. Ταυτόχρονα, ως λιγότερο σημαντικός λόγος 

εμφανίζεται ο συνδυασμός της τεχνικής με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας από την επιχείρηση. 

 

Λόγοι μη εφαρμογής της τεχνικής ABC  
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Ο χρόνος και το κόστος υλοποίησης δεν εξασφαλίζουν την 
απόδοση της επένδυσης (ROI)  

 
3,07 

 
3 

 
3,00 

 
1,032 

 
-,218 

 
,326 

 
73 

 Προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού  3,88 4 4,00 1,066 -,878 ,404 73 
 Δε συνδυάζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική  3,42 3 3,00 1,129 -,551 ,004 73 
 Δε συνδυάζεται με τα πληροφοριακά συστήματα 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων  

 
3,00 

 
3 

 
3,00 

 
1,155 

 
-,445 

 
-,684 

 
73 

 Δε συνδυάζεται με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας  

 
2,85 

 
3 

 
3,00 

 
1,309 

 
,019 

-
1,020 

 
73 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.18: Λόγοι μη εφαρμογής της τεχνικής ABC 
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6.5 Μεταβλητές που αφορούν στην πελατοκεντρική φιλοσοφία 

6.5.1 Υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, στα πλαίσια διαμόρφωσης 

της επιχειρησιακής στρατηγικής 

 

Όπως έχει προαναφερθεί στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μία επιχείρηση 

θεωρείται ότι έχει υιοθετήσει πελατοκεντρική φιλοσοφία όταν γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών της. Στον Πίνακα 6.19 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο προσανατολισμός της επιχείρησης προς μία πελατοκεντρική 

στρατηγική. Με δεδομένο ότι τα μέτρα κεντρικής τάσης έχουν υψηλές τιμές για όλες 

τις μεταβλητές, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι υπό έρευνα 

επιχειρήσεις υιοθετούν μία πελατοκεντρική στρατηγική.  

 
Υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας  
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Δέσμευση εργαζομένων όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών 
ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών  4,26 5 4,00 ,806 -,990 1,001 146 
Δημιουργία αξίας για τους πελάτες μέσω της συμβολής κάθε 
εργαζομένου  

 
4,07 

 
4 

 
4,00 

 
,922 

 
-,940 

 
,688 

 
146 

Ενημέρωση αρμόδιων όλων των τμημάτων για περιπτώσεις 
επιτυχιών ή αποτυχιών σε σχέση με τους πελάτες  3,95 5 4,00 1,196 -,996 ,118 146 
Πραγματοποίηση μετρήσεων της ικανοποίησης των πελατών, 
λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα 4,08 5 4,00 1,011 -1,209 1,272 146 
Εξέταση δυνατών σημείων και εφαρμοζόμενων στρατηγικών των 
ανταγωνιστών, αναφορικά με τη διαχείριση των πελατειακών 
σχέσεων 

3,82 4 4,00 1,057 -,830 ,287 146 

Ανταπόκριση με ταχύτητα σε απειλητικές ενέργειες των 
ανταγωνιστών, προκειμένου να μη χαθεί  μερίδιο της αγοράς 
λόγω αδυναμίας ικανοποίησης των αναγκών των πελατών 

4,07 5 4,00 1,001 -1,101 ,924 146 

Αξιοποίηση των πληροφοριών του πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων προκειμένου να αποτυπώσει το 
προφίλ, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, 
προσφέροντάς τους τη μεγαλύτερη δυνατή αξία 

4,03 5 4,00 1,101 -1,091 ,542 146 

Προώθηση της κατηγοριοποίησης της αγοράς στόχου, για τον 
εντοπισμό ευκαιριών απόκτησης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 

 
4,05 

 
5 

 
4,00 

 
1,069 

 
-1,142 

 
,723 

 
146 

Εξέταση της αξίας των δυνητικών πελατών, σε συνδυασμό με το 
σχετικό κόστος απόκτησής τους 3,77 5 4,00 1,247 -,742 -,474 145 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.19: Μεταβλητές υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
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Ιδιαίτερα, ωστόσο, υψηλές είναι οι τιμές που αφορούν τη μεταβλητή που αναφέρεται 

στη «Δέσμευση των εργαζομένων όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών ως προς την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών». 

 

6.6 Μεταβλητές που αφορούν στα συστήματα CRM 

 

Τα συστήματα CRM αποτελούν ένα επιχειρησιακό εργαλείο αύξησης της 

ικανοποίησης των πελατών καθώς και δημιουργίας πιστών και αφοσιωμένων 

πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω της προσφοράς καλύτερης 

εξυπηρέτησης και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Στα ακόλουθα 

τμήματα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα προκειμένου να μελετηθεί η χρήση 

συστημάτων CRM από ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

6.6.1 Βαθμός χρήσης συστημάτων CRM 

Στον Πίνακα 6.20 εμφανίζονται οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον βαθμό χρήσης 

των συστημάτων CRM. Παρατηρούμε ότι η συστηματική χρήση των συστημάτων 

CRM δεν είναι πολύ υψηλή κρίνοντας από τον μέσο ο οποίος κινείται γύρω από την 

τιμή 3 (Μέτρια χρήση). Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε να οδηγηθούμε σε ότι αφορά 

τη χρήση συστημάτων CRM σε συνδυασμό με ΛΠΣ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που δεν 

κάνουν χρήση δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένες για τις δυνατότητές τους. 

Τέλος στο Διάγραμμα 6.3 παρουσιάζεται το πλήθος των επιχειρήσεων που κάνουν (ή 

αντίστοιχα δεν κάνουν) χρήση των συστημάτων CRM. Πιο συγκεκριμένα 70 (48%) 

επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση συστημάτων CRM, ενώ 76 (52%) των επιχειρήσεων 

κάνουν χρήση των συστημάτων CRM. 
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Μη χρήση 
συστημάτων 
CRM
Χρήση 
συστημάτων 
CRM

 
Διάγραμμα 6.3: Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση συστημάτων CRM 
 

Βαθμός χρήσης συστημάτων CRM 
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Γίνεται συστηματική χρήση συστημάτων CRM  3,12 1 4,00 1,585 -,218 -1,554 146 
Γίνεται χρήση συστημάτων CRM,σε συνδυασμό με ΛΠΣ  2,85 4 3,00 1,478 -,062 -1,527 146 
Δε γίνεται χρήση συστημάτων CRM, αλλά υπάρχει 
ενημέρωση της επιχείρησης σε σχέση με αυτά 

2,61 1 2,00 1,533 ,298 -1,457 146 

Η επιχείρηση σκοπεύει να προμηθευτεί κάποιο σύστημα 
CRM μεσοπρόθεσμα  2,36 1 2,00 1,217 ,382 -,898 146 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.20: Μεταβλητές που απεικονίζουν το βαθμό χρήσης συστημάτων CRM 
 
6.6.2 Λόγοι μη χρήσης συστημάτων CRM  

Στον Πίνακα 6.21 εμφανίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών που 

αφορούν στους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση των 

συστημάτων CRM. Επισημαίνεται ότι οι μεταβλητές αυτές αφορούν τις επιχειρήσεις 

που ερευνήθηκαν και δεν κάνουν χρήση των CRM συστημάτων. Παρατηρούμε ότι 

μεταξύ των λόγων αυξημένη σημασία έχει η προϋπόθεση ύπαρξης εξειδικευμένου 

προσωπικού, καθώς και το υψηλό κόστος υλοποίησης που τα αρμόδια στελέχη των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι επιφέρει η χρήση κι εγκατάσταση συστημάτων CRM. 
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Λόγοι μη χρήσης συστημάτων CRM 
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 Υψηλό κόστος υλοποίησης  3,65 4 4,00 1,097 -,791 ,488 77 
 Ο χρόνος και το κόστος υλοποίησης δεν 
εξασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσης (ROI)  3,21 4 3,00 1,228 -,366 -,734 77 

 Προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού 3,92 4 4,00 1,109 -1,089 ,678 77 
 Δε συνδυάζεται με την διαμόρφωση και υλοποίηση 
επιχειρησιακής στρατηγικής  2,97 3 3,00 1,298 -,099 -1,043 77 

 Δε συνδυάζεται με την αξιοποίηση των ΛΠΣ  2,79 3 3,00 1,250 ,157 -,938 77 
 Δε συνδυάζεται με την υιοθέτηση της 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας  2,58 3 3,00 1,250 ,301 -,910 77 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.21: Μεταβλητές που απεικονίζουν τους λόγους μη χρήσης συστημάτων 
CRM  
 

6.6.3 Βαθμός ικανοποίησης από την απόδοση της επένδυσης του συστήματος 

CRM 

 

Η υιοθέτηση και χρήση ενός συστήματος CRM όπως και οποιουδήποτε άλλου 

πληροφοριακού συστήματος απαιτεί σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα να 

θεωρείται ως επένδυση της οποίας η απόδοση πρέπει να αξιολογείται. Στον Πίνακα 

6.20 εμφανίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της μεταβλητής που αφορούν 

στην απόδοση της επένδυσης σε συστήματα CRM, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τα 

αρμόδια στελέχη των υπό έρευνα επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται από τον εν λόγω 

πίνακα, ο βαθμός ικανοποίησης από την απόδοση της επένδυσης της εφαρμογής 

CRM διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα που αγγίζουν το 3,6 

περίπου. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η εφαρμογή συστημάτων CRM 

χαρακτηρίζεται από αρκετά ικανοποιητική απόδοση της επένδυσης.  
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Βαθμός ικανοποίησης από την απόδοση της επένδυσης του συστήματος CRM  
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Ικανοποίηση από απόδοση της επένδυσης (ROI) 
της εφαρμογής τεχνολογιών CRM  3,58 4 4,00 ,844 -,662 ,818 69 

* Οι τιμές της μεταβλητής κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.22: Μεταβλητή που απεικονίζει την απόδοση της επένδυσης (ROI) της 
εφαρμογής τεχνολογιών CRM 
 
 
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης 

όπου εφαρμόζονται συστήματα CRM. Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό των επιχειρήσεων 

της τάξης του 9% εφαρμόζουν τεχνικές CRM που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση-

υποστήριξη πελατών. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα των πωλήσεων (6,8%), ενώ 

ακολουθεί το τμήμα μάρκετινγκ, το οποίο «υποδέχεται» συστήματα CRM. 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν (28,1%) 

εφαρμόζουν σωρευτικά τα συστήματα CRM στην εξυπηρέτηση πελατών, τις 

πωλήσεις και το μάρκετινγκ.  

 

6.6.4 Λειτουργικές περιοχές εφαρμογής των συστημάτων CRM 
 

 

Λειτουργικές περιοχές εφαρμογής των συστημάτων CRM 
Μεταβλητή* Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) επί 

των έγκυρων 
Αθροιστικό Ποσοστό 

1 13 8,9 13,0 13,0 
2 10 6,8 10,0 23,0 
3 6 4,1 6,0 29,0 

1,2 15 10,3 16,0 44,0 
1,3 1 0,7 1,0 45,0 
2,3 10 6,8 10,0 55,0 

1,2,3 41 28,1 41,0 96,0 
1,2,3,4 4 2,7 4,0 100,0 
Σύνολο 100 68,5 100,0  

Μη απαντημένα 46 31,5   
Σύνολο 146 100,0   

* Οι τιμές της μεταβλητής είναι 1:Εξυπηρέτηση-υποστήριξη πελατών, 2:Πωλήσεις, 
3:Μάρκετινγκ, 4:Άλλο. 
Πίνακας 6.23: Μεταβλητή που απεικονίζει τις λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης 
όπου εφαρμόζονται συστήματα CRM 
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6.6.5 Η συνεισφορά των συστημάτων CRM στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, για την ενίσχυση της αποδοτικότητας 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μία επιχείρηση θεωρείται ότι χρησιμοποιεί 

συστήματα CRM όταν είναι σε θέση να μετρήσει την αποδοτικότητά της. Στον 

Πίνακα 6.24 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο προσανατολισμός της επιχείρησης προς μία 

πελατοκεντρική στρατηγική. Με δεδομένο ότι τα μέτρα κεντρικής τάσης (μέσος όρος, 

διάμεσος, επικρατούσα τιμή) έχουν υψηλές τιμές για όλες τις μεταβλητές, 

συμπεραίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό στις υπό έρευνα επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

τεχνικές CRM ενισχύεται η αποδοτικότητά τους. Ιδιαίτερα, ωστόσο, υψηλές είναι οι 

τιμές που αφορούν στη μεταβλητή που αναφέρεται στη «συλλογή δεδομένων 

πελατών, κατηγοριοποίηση και επιλογή της αγοράς-στόχου». 

 

 

 
Η συνεισφορά των συστημάτων CRM στις δραστηριότητες της επιχείρησης  
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 Συλλογή δεδομένων, 
κατηγοριοποίηση και επιλογή 
αγοράς-στόχου  

 
4,30 

 
5 

 
4,00 

 
,831 

 
-1,354 

 
2,229 69 

 Καταγραφή αγοραστικών 
κριτηρίων  4,19 5 5,00 1,093 -1,556 1,876 69 

 Καταγραφή παραπόνων  4,17 5 4,00 ,949 -1,347 1,739 69 
 Δημιουργία αξίας στον 
πελάτη 

4,24 5 4,00 ,802 -1,053 1,594 69 

 Δημιουργία εξατομικευμένων 
προϊόντων, βάσει των 
μεταβολών των προτιμήσεων 
των καταναλωτών 

 
4,09 

 
5 

 
4,00 

 
1,011 

 
-,893 

 
-,059 69 

Εντοπισμός κερδοφόρων 
πελατών 

4,31 5 4,00 ,809 -1,198 1,798 69 

 Προσέλκυση πελατών που 
δύνανται να συνεισφέρουν 
στη δημιουργία κερδών  

4,21 5 4,00 ,952 -1,353 2,007 69 

 Πρόσβαση σε νέους πελάτες 4,03 4 4,00 ,854 -,647 ,370 69 
 Χειρισμός περίπλοκων 
πελατειακών σχέσεων 

 
3,80 

 
5 

 
4,00 

 
1,039 

 
-,409 

 
-,775 69 

 Έρευνα για μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα προϊόντος/ 
υπηρεσίας 

 
3,89 

 
5 

 
4,00 

 
1,085 

 
-,833 

 
,161 69 
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 Σχεδιασμός νέων προϊόντων 3,60 4 4,00 1,250 -,681 -,496 69 
 Προώθηση πληροφοριών για 
τις καθημερινές συναλλαγές 
διατμηματικά 

 
3,82 

 
4 

 
4,00 

 
1,014 

 
-,807 

 
,320 69 

 Καθορισμός τιμολογιακής 
πολιτικής 

3,77 4 4,00 1,103 -,764 ,068 69 

 Προώθηση προϊόντων/ 
υπηρεσιών σε πελάτες που δεν 
έχουν προβεί στην αγορά τους 
(cross-sale) 

 
3,89 

 
4 

 
4,00 

 
1,095 

 
-1,040 

 
,771 69 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 – Συμφωνώ Πλήρως 
Πίνακας 6.24: Μεταβλητές που απεικονίζουν την ενίσχυση της αποδοτικότητας 
μέσω εφαρμογής συστημάτων CRM ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα 
 

6.6.6 Μεταβλητές που εξετάζουν τη σχέση των συστημάτων CRM με τα ΛΠΣ 

και την πελατοκεντρική φιλοσοφία 

 

Στον Πίνακα 6.25 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση των συστημάτων CRM με τα ΛΠΣ και την 

πελατοκεντρική φιλοσοφία. Όπως και προηγουμένως, παρατηρείται ότι τα μέτρα 

κεντρικής τάσης/θέσης χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές, γεγονός που συνηγορεί 

στο ότι οι υπό έρευνα επιχειρήσεις συνδυάζουν σε μεγάλο βαθμό τα CRM συστήματα 

με τα ΛΠΣ και την πελατοκεντρική φιλοσοφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά μέσο 

όρο η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος διαβλέπει μια σχέση 

συμπληρωματικότητας μεταξύ της χρήσης πληροφοριών συστημάτων  CRM και 

ΛΠΣ, τα οποία στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της επιχειρησιακής στρατηγικής.     

 

Η σχέση συστημάτων CRM - ΛΠΣ - πελατοκεντρικής φιλοσοφίας  

 
 
 
 

Μεταβλητές* 

Μ
έσ

ος
 

Ε
πι

κρ
ατ

ού
σα

  
Τ

ιμ
ή 

Δι
άμ

εσ
ος

  

Τ
υπ

ικ
ή 

Α
πό

κλ
ισ

η 

Λ
οξ

ότ
ητ

α 

Κ
ύρ

τω
ση

 

Π
λή

θο
ς 

  

Συνεισφορά στην επίτευξη των δραστηριοτήτων της 
ερώτησης  

 
3,92 

 
4 

 
4,00 

 
,783 

 
-,878 

 
2,282 69 

Αλληλοσυμπλήρωση πληροφοριών συστημάτων  CRM και 
ΛΠΣ, για εξυπηρέτηση επιχειρησιακής στρατηγικής  

 
4,41 

 
5 

 
5,00 

 
,764 

 
-1,529 

 
3,364 69 

 Συνεισφορά εργαζομένων στη βελτίωση προσφερόμενης 
αξίας προς πελάτες  

 
4,30 

 
5 

 
4,00 

 
,764 

 
-,703 

 
-,503 69 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.25: Μεταβλητές που εξετάζουν τη σχέση συστημάτων CRM – ΛΠΣ - 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
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6.6.7 Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων CRM 

6.6.7.1 Τα δυνητικά οφέλη της εφαρμογής των συστημάτων CRM 

Τα οφέλη της εφαρμογής των συστημάτων CRM  
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Υιοθέτηση ομαδικού πνεύματος και 
βελτίωση της παραγωγικότητας  

 
3,27 

 
4 

 
3,00 

 
1,006 

 
-,697 

 
,067 69 

 Μείωση κόστους έρευνας/ ανάπτυξης  3,41 3 3,00 ,989 -,095 -,544 69 
 Παροχή νέων εξατομικευμένων 
προϊόντων 

 
4,09 

 
4 

 
4,00 

 
,797 

 
-,758 

 
1,054 69 

 Ταχύτερη ανταπόκριση κατά τη 
διαχείριση των πελατειακών σχέσεων  

 
4,25 

 
4 

 
4,00 

 
,780 

 
-1,122 

 
2,068 69 

 Αύξηση ικανοποίησης-αφοσίωσης-
ρυθμού διατήρησης πελατών  

 
4,13 

 
4 

 
4,00 

 
,792 

 
-,842 

 
1,288 69 

 Εντοπισμός ευκαιριών απόκτησης 
νέων πελατών  

 
3,92 

 
4 

 
4,00 

 
,909 

 
-,651 

 
,143 69 

 Αύξηση πωλήσεων βάση υπαρχόντων 
και νέων πελατών  

 
3,91 

 
4 

 
4,00 

 
,986 

 
-1,147 

 
1,398 69 

 Βελτίωση κερδοφορίας  4,13 4 4,00 ,840 -,757 ,546 69 
 Υιοθέτηση πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας από σύνολο εργαζομένων  

 
4,03 

 
4 

 
4,00 

 
,938 

 
-1,086 

 
1,180 69 

* Οι τιμές των μεταβλητών κυμαίνονται από 1 - Διαφωνώ Πλήρως έως 5 - Συμφωνώ 
Πλήρως 
Πίνακας 6.26: Μεταβλητές που απεικονίζουν τα  οφέλη των συστημάτων CRM 
 
 

6.6.8 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων CRM, που σχετίζονται άμεσα 

με το εξεταζόμενο θέμα 

 

Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 6.27, διαπιστώνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν χρησιμοποιούν τα συστήματα CRM κυρίως με σκοπό 

τον συνδυασμό δεδομένων, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού (3,96). Παρόλα 

αυτά και οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν υψηλούς μέσους (σε κάθε περίπτωση άνω 

του 3) με αποτέλεσμα το γενικό συμπέρασμα που εξάγουμε να είναι ότι οι 

επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν τα CRM για τη λήψη διάφορων 

στρατηγικών αποφάσεων. 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συστημάτων CRM  

 
 
 
 

Μεταβλητές* 

Μ
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ος
 

Ε
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Τ
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ή 
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Τ
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η 
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Π
λή
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Βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα των ΛΠΣ  3,62 4 4,00 ,999 -1,026 ,974 101 
Λόγω της χρήσης ιστορικών στοιχείων, δυσχεραίνουν 
την υλοποίηση της στρατηγικής και τη δημιουργία αξίας  

 
3,38 

 
4 

 
4,00 

 
1,018 

 
-,642 

 
,185 

 
101 

Μετρούν την αξία κάθε μεμονωμένου πελάτη 3,91 4 4,00 ,801 -,908 2,102 101 
Μετρούν το ρυθμό διατήρησης των πελατών  3,60 4 4,00 ,960 -,441 -,164 101 
Συνδυάζουν τα δεδομένα, τις διαδικασίες και το 
ανθρώπινο δυναμικό  

 
3,96 

 
4 

 
4,00 

 
,948 

 
-,998 

 
1,222 

 
101 

Εστιαζόμενα στην τεχνολογία που τα υποστηρίζει, 
συχνά δεν αξιοποιούν πλήρως τις παρεχόμενες 
πληροφορίες  

 
3,60 

 
3 

 
4,00 

 
,950 

 
-,198 

 
-,214 

 
101 

* Οι τιμές της μεταβλητής κυμαίνονται από 1 - Καθόλου έως 5 - Πάρα Πολύ 
Πίνακας 6.27: Μεταβλητές ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συστημάτων CRM 
 

Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με την παράθεση των απαντήσεων που αφορούν 

στο αποτέλεσμα εφαρμογής τεχνολογιών CRM σε σχέση με τους κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 

6.28, κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις του δείγματος, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες 

CRM για την αύξηση των πωλήσεων, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Επίσης, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των 

συστημάτων CRM μεταξύ άλλων και για τη μείωση του κόστους συναλλαγής και 

διακίνησης προϊόντος.      
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6.6.9 Αποτέλεσμα εφαρμογής τεχνολογιών CRM σε κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας  
 

 
 
 
 
 

Μεταβλητές* 
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Π
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Πωλήσεις  4,23 4 4,00 ,662 -,497 ,232 101 
Μερίδιο αγοράς   4,01 4 4,00 ,742 -,466 ,128 101 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  4,11 4 4,00 ,823 -,754 ,745 101 
Κερδοφορία  3,96 4 4,00 ,799 -,528 ,014 101 
Αποδοτικότητα εργασιών  3,18 4 4,00 ,887 -,799 ,481 101 
Λειτουργικά κόστη  2,42 2 2,00 1,089 ,481 -,608 101 
Κόστη συναλλαγών και 
διακίνησης  2,34 2 2,00 1,125 ,633 -,442 101 

* Οι τιμές των μεταβλητών: από 1: Σημαντική μείωση έως 5: Σημαντική αύξηση 
Πίνακας 6.28: Μεταβλητές που απεικονίζουν τα αποτελέσματα από τη εφαρμογή 
τεχνολογιών CRM σε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας  
 
 
6.7 Συμπεράσματα  

 

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Πλήθος 76 

επιχειρήσεων (53% επί του συνόλου του δείγματος) εστιάζουν τη στρατηγική τους 

στην επίτευξη του μικρότερου δυνατού κόστους με χαμηλότερες και πιο 

ανταγωνιστικές τιμές. Αντίστοιχα, οι 30 επιχειρήσεις (20% επί του συνόλου του 

δείγματος) εστιάζουν τη στρατηγική τους στην επίτευξη του μικρότερου δυνατού 

κόστους με χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές, στοχεύοντας σε συγκεκριμένο 

τμήμα της αγοράς. Από την έρευνα, προέκυψε ότι 109 επιχειρήσεις (75% επί του 

συνόλου του δείγματος) προωθούν διατμηματικά τα πληροφοριακά συστήματα (ΛΠΣ 

και CRM), προκειμένου να υποστηρίξουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Στο ίδιο 

πλαίσιο 123 επιχειρήσεις (84% επί του συνόλου του δείγματος) στοχεύουν στην 

πλήρη αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήματα και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής μεγιστοποιώντας την 

προσφερόμενη αξία προς τους πελάτες. Επίσης, 124 επιχειρήσεις (85% επί του 

συνόλου του δείγματος), ισχυρίζονται ότι συνδυάζουν τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων με την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Επιπλέον 54 

επιχειρήσεις (37% επί του συνόλου του δείγματος) ισχυρίζονται ότι μπορούν να 

απεικονίσουν λογιστικά τα μελλοντικά έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση των 
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πελατειακών σχέσεων χρησιμοποιώντας το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα σε 

συνδυασμό με τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα marketing.              

 

Μέσω των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων (91 επιχειρήσεις ήτοι 63% επί του συνόλου του δείγματος) 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχουν τα ΛΠΣ για τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής τους, είτε πρόκειται για στρατηγική ηγεσίας κόστους, είτε για 

στρατηγική διαφοροποίησης. Επίσης, προέκυψε ότι 111 επιχειρήσεις (76% επί του 

συνόλου του δείγματος) χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχουν τα ΛΠΣ για 

τον προσδιορισμό της κερδοφορίας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. 

Αντίστοιχα, 98 επιχειρήσεις (67% επί του συνόλου του δείγματος) χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες που παρέχουν τα ΛΠΣ για τον προσδιορισμό του προφίλ, των αναγκών, 

των απαιτήσεων και της κερδοφορίας των πελατών.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πλήθος 91 επιχειρήσεων (63% επί του συνόλου του 

δείγματος), το τμήμα marketing χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αντλούνται από τα 

ΛΠΣ με σκοπό να προσδιοριστεί η μελλοντική αξία της επιχείρησης, αξιοποιώντας τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα του παρελθόντος. Επίσης, σε πλήθος 41 επιχειρήσεων 

που καλύπτουν το 28% του συνόλου του δείγματος, το τμήμα marketing χρησιμοποιεί 

τις πληροφορίες των ΛΠΣ για την εύρεση του προφίλ των αναγκών και απαιτήσεων 

των πελατών. Αντίστοιχα, σε 52 επιχειρήσεις (35,6% επί του συνόλου του δείγματος) 

το τμήμα marketing χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των ΛΠΣ για τη βελτίωση της 

μελλοντικής αξίας της επιχείρησης κατά τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.  

 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι 40 επιχειρήσεις που καλύπτουν το 27,4% των επιχειρήσεων 

του δείγματος, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των ΛΠΣ ώστε να μειωθεί το κόστος, 

μεγιστοποιώντας τα έσοδα και προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές στους υπάρχοντες 

και δυνητικούς πελάτες. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας κατατείνουν στο ότι το 

τμήμα marketing 60 επιχειρήσεων (41% επί του συνόλου του δείγματος) 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των ΛΠΣ στα πλαίσια διαμόρφωσης πελατοκεντρικών 

στρατηγικών, αντλώντας πληροφορίες για τα έσοδα, τα έξοδα, τα αποτελέσματα ανά 

λειτουργία, τα κέντρα κόστους, κέρδους και επενδύσεων. Τέλος, οι πληροφορίες των 

ΛΠΣ, χρησιμοποιούνται από το τμήμα marketing σε ποσοστό 42,5% (ήτοι 62 

επιχειρήσεις του συνόλου του δείγματος) για τον εντοπισμό των περισσότερο 

κερδοφόρων τμημάτων της αγοράς.  
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Άλλωστε είναι αξιοσημείωτο ότι στο 42,5% των επιχειρήσεων, οι ερωτώμενοι είναι 

λίγο ικανοποιημένοι με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ. 

Επίσης, βάσει του ερωτηματολογίου της έρευνας το 12,3% των ερωτώμενων 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ την τεχνική ABC, ενώ αντίστοιχα 

το 35% των επιχειρήσεων (51 σε σύνολο 146) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αρκετά την 

εν λόγω τεχνική.   

 

Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, οι 76 (52% επί του συνόλου του δείγματος) 

κάνουν χρήση τεχνολογιών CRM, ενώ οι 79 (54% επί του συνόλου του δείγματος) 

δεν κάνουν χρήση των συστημάτων CRM σε συνδυασμό με τα ΛΠΣ. Αυτό το 

ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, παρόλα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι 

εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 1.605 ελληνικές επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας ένα 

ποσοστό απόκρισης (response rate) περίπου 9,1%. Το γεγονός ότι συνήθως σε 

έρευνες συμμετέχουν αυτοί που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για το θέμα της έρευνας 

(Churchill 1995, Armstrong & Overton 1977), μπορεί, ενδεχομένως, να ερμηνεύσει 

τη σχετικά μεγάλη χρήση των συστημάτων CRM. Ειδικότερα, ποσοστό των 

επιχειρήσεων της τάξης του 9% εφαρμόζουν τεχνικές CRM που στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση-υποστήριξη πελατών. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα των πωλήσεων 

(6,8%), ενώ ακολουθεί το τμήμα μάρκετινγκ, το οποίο «υποδέχεται» συστήματα 

CRM. Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν (28,1%) 

εφαρμόζουν σωρευτικά τα συστήματα CRM στην εξυπηρέτηση πελατών, τις 

πωλήσεις και το μάρκετινγκ.  

 

Συνεχίζοντας την εξέταση της υλοποίησης συστημάτων CRM από τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, προέκυψε ότι μόλις το 37% των επιχειρήσεων του δείγματος (54 από τις 

146 επιχειρήσεις) δήλωσαν ότι, στα πλαίσια εξυπηρέτησης της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, οι πληροφορίες των ΛΠΣ και των συστημάτων CRM χρειάζεται να 

αλληλοσυμπληρώνονται. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, 48 επιχειρήσεις (33% επί 

του συνόλου των δείγματος), δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι, βασιζόμενοι στα δεδομένα 

των συναλλαγών, μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της προσφερόμενης 

ποσότητας στον πελάτη.  

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αξίζει να επισημανθεί 

ότι μόλις 67 επιχειρήσεις (47% επί του συνόλου του δείγματος) δήλωσαν ότι το 
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πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, βασίζεται σε μετρήσεις 

ιστορικών δεδομένων εσόδων και εξόδων των ΛΠΣ. Αντίστοιχα, 85 επιχειρήσεις 

(59% του συνόλου του δείγματος) δήλωσαν ότι η χρήση ιστορικών στοιχείων από το 

σύστημα CRM δυσχεραίνει την υλοποίηση της στρατηγικής και τη δημιουργία 

μελλοντικής αξίας.     

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος διαβλέπει μια σχέση 

συμπληρωματικότητας μεταξύ της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων CRM και 

ΛΠΣ, τα οποία στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Επίσης, τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν χρησιμοποιούν τα συστήματα 

CRM κυρίως με σκοπό τον συνδυασμό δεδομένων, διαδικασιών και ανθρώπινου 

δυναμικού. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό 

χρησιμοποιούν τα συστήματα CRM για τη λήψη διάφορων στρατηγικών αποφάσεων. 

Κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις του δείγματος, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες CRM 

για την αύξηση των πωλήσεων, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Επίσης, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των 

συστημάτων CRM μεταξύ άλλων και για τη μείωση του κόστους συναλλαγής και 

διακίνησης προϊόντος.       
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ: 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
7.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η πολυμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων του 

δείγματος, η διατύπωση και ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και ο 

έλεγχος των συσχετίσεων, γραμμικών ή μη, των εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

7.1.1 Τύποι και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων 

 

Μια υπόθεση μπορεί να διατυπωθεί α) ως δηλωτική/ εναλλακτική, β) ως μηδενική και 

γ) ως ερωτηματική. Στην εναλλακτική υπόθεση δηλώνεται η ύπαρξη κάποιας σχέσης, 

θετικής ή αρνητικής, μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών, π.χ. «Το κάπνισμα 

βλάπτει την υγεία». Στην περίπτωση της μηδενικής υπόθεσης δηλώνεται η απουσία 

μιας οποιασδήποτε σχέσης, θετικής ή αρνητικής, π.χ. «Δεν αναμένεται να υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την υγεία». Τέλος, στην ερωτηματική υπόθεση η 

σχέση θα μπορούσε να δηλωθεί ως «Ποια είναι η σχέση μεταξύ καπνίσματος και 

υγείας;» (Μαρκάκης 2005). Σημειώνεται ότι, στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση της 

εναλλακτικής και της μηδενικής υπόθεσης. 

 

Ο έλεγχος των στατιστικών υποθέσεων αναφέρεται στη διαδικασία επαλήθευσης ή 

απόρριψης μιας υπόθεσης. Ο πρωτεύον στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η 

διαφορά τιμών που παρατηρείται μεταξύ μιας εκτίμησης δείγματος και της 

αντίστοιχης υποθετικής παραμέτρου του πληθυσμού, είναι στατιστικά σημαντική ή 

ασήμαντη (Μαρκάκης 2005). Άλλωστε, ο έλεγχος των στατιστικών υποθέσεων 

χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο τμήμα της στατιστικής επιστήμης, καθώς 

πραγματεύεται τη διατύπωση συμπερασμάτων ελεγχόμενης αξιοπιστίας, σχετικά με 

τις άγνωστες τιμές των παραμέτρων ενός πληθυσμού, βάσει πληροφοριών που 

προέρχονται από ένα πολύ μικρό, συγκριτικά με την πληθυσμό, δείγμα (Κιντής 

1996). 

 

Για την αξιοποίηση των πληροφοριών του δείγματος, στη συνήθη πρακτική 

διατυπώνονται δύο υποθέσεις, η μηδενική (Η0) και η εναλλακτική (Η1). Η μηδενική 
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υπόθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντική επίδραση 

της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη. Αντίθετα, η εναλλακτική 

υπόθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι αναμένεται στατιστικά σημαντική επίδραση 

της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη. Μια στατιστικά σημαντική διαφορά 

σε ένα αποδεκτό όριο (5%, 1% και 1%ο) σημαίνει απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

και κατά συνέπεια αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης. 

 

7.1.2 Είδη σφαλμάτων (τύπου Ι και τύπου ΙΙ) 

 

Κατά τη διαδικασία ελέγχου μιας στατιστικής υπόθεσης, είναι δυνατό να συμβούν 

δύο είδη σφαλμάτων, το σφάλμα τύπου Ι και το σφάλμα τύπου ΙΙ. Ειδικότερα, το 

σφάλμα τύπου Ι παρατηρείται όταν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, ενώ είναι 

αληθινή. Αντίστοιχα, το σφάλμα τύπου ΙΙ παρατηρείται όταν γίνεται αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση, ενώ είναι εσφαλμένη. Σημειώνεται ότι, στην παρούσα έρευνα 

υπολογίστηκε η πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι και σφάλματος τύπου ΙΙ. 

 

7.1.3 Η έννοια της συσχέτισης  

 

Η συσχέτιση αναφέρεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών ή μιας 

ομάδας μεταβλητών. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παρουσία ισχυρής συσχέτισης 

μεταξύ δύο μεταβλητών δε σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει μια αιτιατή σχέση 

μεταξύ τους, ακόμη και αν η εν λόγω συσχέτιση μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό 

αιτιατών σχέσεων. Έτσι, εάν η μεταβλητή Χ συσχετίζεται ισχυρά με τη μεταβλητή Y, 

δε μπορεί να ειπωθεί ότι η Χ προκαλεί την Y και αντίστροφα. Η παρουσία όμως μιας 

ισχυρής συσχέτισης μεταξύ της μεταβλητής Χ (ανεξάρτητη) και της μεταβλητής Y 

(εξαρτημένη) υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας συνάφειας της Χ προς την Y, η οποία 

δύναται να συνεισφέρει, σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές στην εν μέρει ερμηνεία 

ή πρόβλεψη της Y. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις, δύο μεταβλητές συσχετίζονται 

επειδή και οι δύο συνδέονται με μια άλλη μεταβλητή ή ομάδα μεταβλητών. Έτσι, εάν 

είναι γνωστή η μεταβλητότητα μιας μεταβλητής, τότε μπορεί να προβλεφθεί και η 

μεταβλητότητα της άλλης.  
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7.1.3.1 Γραμμική και μη γραμμική συσχέτιση  

 

Έστω ότι έχουμε τιμές των δύο μεταβλητών Χ (ανεξάρτητη) και Y (εξαρτημένη). Εάν 

τα δεδομένα προσαρμόζονται σε μία ευθεία γραμμή, η σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών είναι γραμμική, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι μη γραμμική. Έτσι, 

η υπόθεση που τίθεται υπό έλεγχο σε αυτήν την περίπτωση είναι είτε η ύπαρξη μη 

γραμμικής σχέσης (μηδενική υπόθεση), είτε η ύπαρξη γραμμικής σχέσης 

(εναλλακτική υπόθεση).  

 

7.1.3.2 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

Το μέτρο που καθορίζει την ύπαρξη γραμμικής σχέσης είναι ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson, ο οποίος παίρνει τιμές από -1 έως και +1. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η απόλυτη τιμή του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ Χ και Y, τόσο περισσότερο 

ισχυρή είναι η πρόβλεψη της μιας μεταβλητής από την άλλη. Ο συντελεστής 

συσχέτισης μπορεί να είναι απλός (simple), πολλαπλός (multiple) και μερικός 

(partial). Ο απλός ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανίχνευσης συσχετίσεων μεταξύ δύο 

μεταβλητών, ο πολλαπλός στην ανίχνευση της σχέσης μιας μεταβλητής με ένα 

σύνολο μεταβλητών και ο μερικός στην ανίχνευση μιας σχέσης, κρατώντας σταθερό 

κάποιο παράγοντα. Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται ότι στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, έγινε χρήση του απλού συντελεστή συσχέτισης, καθώς έγινε χρήση 

συσχετίσεων μεταξύ δύο μεταβλητών. 

 

Η χρήση του απλού συντελεστή συσχέτισης Pearson συνίσταται στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου τουλάχιστον η μία μεταβλητή (εξαρτημένη) είναι ισοδιαστημική ή 

αναλογική (συνεχής). Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι περισσότερο 

κατάλληλος στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα μετριούνται με τακτικές κλίμακες. 

 

Η ανίχνευση σχέσεων μεταξύ δύο μεταβλητών πρέπει να τεκμηριώνεται θεωρητικά, 

όπως επίσης απαιτείται να ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής του κριτηρίου 

συνάφειας Pearson, το οποίο παρίσταται με το r. Η εγκυρότητα του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson εξαρτάται από την ικανοποίηση των παρακάτω προϋποθέσεων: 

1. Την κανονικότητα των κατανομών των δεδομένων. 

2. Η εξαρτημένη μεταβλητή να είναι συνεχής. 

3. Οι μεταβλητές να συσχετίζονται γραμμικά. 
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Συνεπώς, απαιτείται α) η εξέταση των κλιμάκων μέτρησης, β) η κανονικότητα της 

κατανομής και γ) η γραφική παράσταση της μορφής του διαγράμματος διασποράς 

(scatterplot) των δύο συσχετιζόμενων μεταβλητών. Μέσω του διαγράμματος 

διασποράς των δύο μεταβλητών, μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη γραμμικής σχέσης, 

το είδος της γραμμικής σχέσης και η ύπαρξη ακραίων τιμών. 

 

Η ανεύρεση γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών θέτει τρία βασικά 

ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η κατεύθυνση της γραμμικής σχέσης 

2. Τι αντιπροσωπεύει το μέγεθός της 

3. Ποιο είναι το επίπεδο σημαντικότητάς της. 

 

Σχετικά με την κατεύθυνση της γραμμικής σχέσης, σημειώνεται ότι ο συντελεστή 

συσχέτισης Pearson παίρνει τιμές μεταξύ -1.0 (αρνητική συσχέτιση) και +1.0 (θετική 

συσχέτιση). Η θετική συσχέτιση υποδηλώνει ότι οι δύο μεταβλητές κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή καθώς αυξάνει η μία, αυξάνει και η άλλη. Αντίθετα, η 

αρνητική συσχέτιση υποδηλώνει ότι όταν αυξάνεται η μία μεταβλητή, μειώνεται η 

άλλη. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές συσχετίσεις παίρνουν πάντα μπροστά το σημείο 

μείον. 

 

Αναφορικά με το μέγεθος της συσχέτισης, συσχετίσεις της τάξης από 0,00 έως 0,20 

χαρακτηρίζονται ως ασήμαντες, από 0,20 έως 0,40 ως μέτριες, από 0,40 έως 0,70 ως 

σημαντικές και τέλος, από 0,70 μέχρι 1,00 ως υψηλές ή ισχυρές. Γενικά, τέλειες 

συσχετίσεις του +1,00 ή -1,00 είναι αδύνατον να βρεθούν, αλλά ακόμα και αν 

βρεθούν, δε θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Η πλειοψηφία των συντελεστών 

συσχέτισης στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα είναι γύρω στο + (-) 0.50 ή 

λιγότερο.  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και αν δύο μεταβλητές είναι 

γραμμικά μη συσχετισμένες, αυτό δε σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι και 

ανεξάρτητες, καθώς είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη κάποιας συναρτησιακής σχέσης 

άλλης μορφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Όσον αφορά το επίπεδο σημαντικότητάς της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο 

μεταβλητών, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η δυνατότητα γενίκευσης των 
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αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το δείγμα στο πληθυσμό, η οποία 

προσδιορίζεται από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Ο έλεγχος της 

στατιστικής σημαντικότητας μπορεί να είναι είτε διπλής, είτε μονής κατεύθυνσης σε 

επίπεδο σημαντικότητας p < 0.01, p < 0.05 και p < 0.001. Για το p < 0.01, η ένδειξη 

δηλώνεται με έναν αστερίσκο στη μήτρα συσχετίσεων (***), για το p < 0.05, η ένδειξη 

δηλώνεται με δύο αστερίσκους (**) στη μήτρα συσχετίσεων, ενώ για το p < 0.001, η 

ένδειξη δηλώνεται με έναν αστερίσκο (*). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση είναι ένδειξη μιας 

πραγματικής σχέσης, παρά μιας σχέσης που μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά στην 

τύχη. Επίσης, το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μιας συσχέτισης επηρεάζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των περιπτώσεων πάνω στις οποίες υπολογίζεται η 

συσχέτιση. Έτσι, όσο αυξάνεται ο αριθμός του δείγματος, τόσο μικρότεροι σε 

μέγεθος συντελεστές συσχέτισης μπορεί να είναι στατιστικά σημαντικοί. Πολύ 

συχνά, ιδιαίτερα σε μεγάλα δείγματα, ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας 

μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, όταν στην 

πραγματικότητα οι παρατηρούμενες διαφορές είναι πολύ μικρές (Μαρκάκης 2005). 

 

7.2 Ανάλυση παραγόντων 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε χρήση της ανάλυσης παραγόντων (Factor 

Analysis) που ως μέθοδος πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης έχει ως βασικό 

στόχο τον καθορισμό της υφιστάμενης δομής σε μία μήτρα δεδομένων. 

Χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος της ανάλυσης της δομής των 

αλληλοσυσχετίσεων μίας ομάδας μεταβλητών με τον καθορισμό ενός συνόλου 

κοινών διαστάσεων (dimensions), που είναι γνωστές ως παράγοντες (factors), με 

αποτέλεσμα ο ερευνητής να είναι σε θέση αρχικά να αναγνωρίσει τις διαφορετικές 

διαστάσεις της δομής και στη συνέχεια να καθορίσει την έκταση στην οποία η κάθε 

μεταβλητή επεξηγείται από την κάθε διάσταση. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνονται οι 

δύο βασικοί στόχοι της ανάλυσης παραγόντων, αφενός η «περιγραφή» των 

δεδομένων, καθώς παρέχονται οι διαστάσεις που περιγράφουν τα δεδομένα υπό έναν 

μικρότερο αριθμό εννοιών από τις αρχικές μεταβλητές και αφετέρου η μείωση των 

δεδομένων (data reduction), καθώς υπολογίζονται σκορ (scores) για κάθε διάσταση 

τα οποια αντικαθιστούν τις αρχικές μεταβλητές (Hair et al 1998). 
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Οι βασικές υποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης είναι δύο κατηγοριών51. Καταρχήν 

είναι εννοιολογικές, όπου είναι ευθύνη του ερευνητή η εξασφάλιση ότι πράγματι 

υφίσταται κάποια δομή στις μεταβλητές που μελετώνται, ότι είναι εννοιολογικά 

έγκυρες και κατάλληλες για την χρησιμοποίησή τους στην ανάλυση παραγόντων. Οι 

παραπάνω έλεγχοι στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκαν στο 

Κεφάλαιο 6. Η δεύτερη κατηγορία υποθέσεων περιλαμβάνει αυτές που αφορούν 

στατιστικούς ελέγχους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το Bartlett test of 

Sphericity, ένας στατιστικός έλεγχος που αφορά την παρουσία συσχετίσεων ανάμεσα 

στις μεταβλητές. Παρέχει την πιθανότητα ότι η μήτρα συσχετίσεων παρουσιάζει 

σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε κάποιες (τουλάχιστον) μεταβλητές και οι τιμές 

του θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικές. Ένα άλλο μέτρο προκειμένου να 

αποφασιστεί η καταλληλότητα των δεδομένων για διεξαγωγή παραγοντικής 

ανάλυσης, αποτελεί το Measure of Sampling Adequacy (MSA). Αυτός ο δείκτης 

λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, παίρνοντας την τιμή 1 όταν η κάθε μεταβλητή 

προβλέπεται τέλεια, χωρίς σφάλμα από τις υπόλοιπες μεταβλητές, ενώ οι τιμές που 

γενικά θεωρούνται ικανοποιητικές είναι άνω του 0,70 (Hair et al 1998).  

 

Μετά την εξέταση των μεταβλητών και προκειμένου να εφαρμοστεί η παραγοντική 

ανάλυση, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη μέθοδο εξαγωγής 

παραγόντων και τον αριθμό των παραγόντων που επιλέγονται. Οι μέθοδοι εξαγωγής 

παραγόντων είναι δύο: η μέθοδος Component Analysis52, που αποτελεί τη μέθοδο 

που χρησιμοποιείται περισσότερο (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005) και η μέθοδος 

Common Factor Analysis, που αν και διαθέτει ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο 

παρουσιάζει έντονα προβλήματα (Hair et al 1998). Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση 

της μεθόδου Component Analysis.  

 

Το επόμενο ερώτημα που εμφανίζεται κατά την διεξαγωγή της παραγοντικής 

ανάλυσης αφορά τον αριθμό των παραγόντων που εξάγονται. Κατά την διαδικασία 

απόφασης του σημείου όπου θα σταματήσει η διαδικασία της ανάλυσης παραγόντων, 

γενικά υφίστανται διάφορα προαποφασισμένα κριτήρια, όπως του ποσοστού της 

διακύμανσης (percentage of variance), καθώς και του κριτηρίου latent root, που είναι 

και η πιο διαδεδομένη τεχνική. Σύμφωνα με το κριτήριο latent root, το οποίο 
                                                 
51 Από στατιστική άποψη οι αποκλίσεις από την κανονικότητα, την ομοσκεδαστικότητα και την 
γραμμικότητα ισχύουν μόνο στο σημείο που ελαχιστοποιούν τις παρατηρούμενες συσχετίσεις, ενώ 
κάποιος βαθμός πολυσυγγραμικότητας (multicollinearity) είναι επιθυμητός (Hair et al 1998, σ. 99). 
52 Είναι η προεπιλεγμένη στο SPSS. 
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χρησιμοποιήθηκε κατά τις παραγοντικές αναλύσεις της παρούσας διατριβής, μόνο οι 

παράγοντες που έχουν latent roots ή ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύτερες του 1 

θεωρούνται σημαντικοί (Nunnally & Bernstein 1994). 

 

Τέλος, ανάλογα με τους στόχους της εφαρμογής της τεχνικής της ανάλυσης 

παραγόντων στην έρευνα που διεξάγεται, τίθεται η ανάγκη περαιτέρω «εμπλοκής» σε 

μία από τις μεθόδους περιορισμού των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αν ο στόχος 

της έρευνας είναι απλά η αναγνώριση κάποιων λογικών συνδυασμών των 

μεταβλητών και η καλύτερη κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα στις 

μεταβλητές, τότε η ανάλυση παραγόντων σταματά στο σημείο της εξαγωγής και της 

ερμηνείας των παραγόντων. Ωστόσο, αν ο στόχος είναι η αναγνώριση - δημιουργία 

των κατάλληλων μεταβλητών για μετέπειτα εφαρμογή σε άλλες στατιστικές τεχνικές, 

τότε κάποια μορφή περιορισμού δεδομένων (data reduction) πρέπει να υιοθετηθεί53.  

 

Στην παρούσα διατριβή έγινε χρήση της τεχνικής των παραγοντικών σκορ (factor 

scores) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μικρότερο σύνολο μεταβλητών που θα 

αντικαταστήσει το αρχικό σύνολο. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι για την εκτίμηση 

των παραγοντικών σκορ, ωστόσο ο πιο κοινός, που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής, είναι αυτός της πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression), που εξ’ 

ορισμού μεγιστοποιεί την συσχέτιση των παραγόντων με τα παραγοντικά σκορ 

(Nunnally & Bernstein 1994).   

 

7.2.1 Παράγοντες που αφορούν στη στρατηγική των επιχειρήσεων    

 

Προκειμένου να μελετηθεί η διαμόρφωση της στρατηγικής και η βελτίωση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν βάσει των κλιμάκων μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο, οι εξής πέντε παράγοντες που συνδέονται με 

τη στρατηγική: α) Η στρατηγική χαμηλού κόστους, β) η στρατηγική διαφοροποίησης, 

γ) οι στρατηγικές κινήσεις που βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών, δ) οι 

στρατηγικές κινήσεις που βασίζονται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

(CRM), με απώτερο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και ε) οι στρατηγικές 

                                                 
53 Οι επιλογές περιλαμβάνουν: (α) εξέταση της μήτρας παραγόντων και επιλογή της μεταβλητής με το 
υψηλότερο παραγοντικό φορτίο ως «αντιπρόσωπο» μίας συγκεκριμένης διάστασης, (2) αντικατάσταση 
του αρχικού συνόλου μεταβλητών με ένα ολοκληρωτικά καινούργιο μικρότερο σύνολο μεταβλητών 
που δημιουργείται από προσθετικές (summated) κλίμακες ή παραγοντικά σκορ (factor scores) (Hair et 
al 1998).  
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κινήσεις που βασίζονται στην αύξηση των πωλήσεων, με απώτερο στόχο την αύξηση 

της κερδοφορίας. 

 

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί αναλύονται διεξοδικά οι δύο πρώτοι παράγοντες που 

αφορούν στη στρατηγική, με έμφαση στη στρατηγική του χαμηλότερου δυνατού 

κόστους και στη στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Όπως φαίνεται στον εν λόγω πίνακα, ο πρώτος παράγοντας έχει δύο 

σημαντικά παραγοντικά φορτία και αφορούν: α) τη στρατηγική του μικρότερου 

δυνατού κόστος, με χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές (0,861) και β) τη 

στρατηγική του μικρότερου δυνατού κόστους, με χαμηλότερες και πιο 

ανταγωνιστικές τιμές, εστιαζόμενη σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς (0,888). Οι εν 

λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα, στον οποίο δίνεται η ονομασία 

στρατηγική χαμηλού κόστους54. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει δύο θετικά 

παραγοντικά φορτία, τα οποία σχετίζονται με: α) τη στρατηγική διαφοροποίησης των 

προϊόντων από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών (0,873) και β) τη στρατηγική 

διαφοροποίησης των προϊόντων από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών, εστιαζόμενη 

σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς (0,914).   

 

 Παράγοντες-Στρατηγική 
 

Μεταβλητές Στρατηγικής 

1 
«Χαμηλό Κόστος» 

2 
«Διαφοροποίηση» 

Στρατηγική μικρότερου δυνατού κόστους, με χαμηλότερες και πιο 

ανταγωνιστικές τιμές 

 

,861 

 

-,222 
Στρατηγική μικρότερου δυνατού κόστους, με χαμηλότερες και πιο 

ανταγωνιστικές τιμές, εστιαζόμενη σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς 

 

,888 

 

,136 
Στρατηγική διαφοροποίησης   -,027 ,873 
Στρατηγική διαφοροποίησης, εστιαζόμενη σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς -,042 ,914 

Πίνακας 7.1: Παράγοντες στρατηγικής  

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση αξιοπιστίας των παραγόντων με τη 

μέθοδο cronbach alpha, η οποία πληροφορεί τον ερευνητή για την εγκυρότητα των 

κλιμάκων-παραγόντων που δημιουργήθηκαν (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005). Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.2, ο συντελεστής cronbach alpha 

δε διαμορφώνεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο (0,597), καθώς οι κλίμακες των οποίων ο 

                                                 
54 Η διαδικασία ονοματοδοσίας των παραγόντων εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενική 
κρίση του ερευνητή (Hair et al 1998). 
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εν λόγω συντελεστής υπερβαίνει το 0,70 θεωρούνται αξιόπιστες (Σιώμκος & 

Βασιλικοπούλου 2005). Παρόλα αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία 

στήλη του πίνακα, η οποία παρουσιάζει τις υποθετικές τιμές του συντελεστή 

cronbach alpha, στην περίπτωση που η αντίστοιχη μεταβλητή δεν 

συμπεριλαμβανόταν στην ανάλυση.  

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 7.2, προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, καθώς σε όλες τις μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν 

υπερβαίνει το «όριο» του 0,597. Εναλλακτικά, οι δύο παράγοντες (κλίμακες) που 

δημιουργήθηκαν θεωρούνται αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη 

διατύπωση ισχυρών συμπερασμάτων πολιτικής.           

 

 

Μεταβλητές στρατηγικής 

 

Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
 

Στρατηγική χαμηλού κόστους 

 

10,50 

 

7,976 

 

,086 

 

,412 
 

Στρατηγική χαμηλού κόστους με εστίαση 

 

10,66 

 

6,431 

 

,372 

 

,380 
 

Στρατηγική διαφοροποίησης   

 

9,95 

 

7,674 

 

,241 

 

,408 
 

Στρατηγική διαφοροποίησης με εστίαση 

 

10,37 

 

7,600 

 

,197 

 

,498 
Συντελεστής Alpha (0,597)      

Πίνακας 7.2: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων στρατηγικής 

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση των υπόλοιπων τριών 

παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, ο τρίτος παράγοντας (Πίνακας 7.3) έχει πέντε 

σημαντικά παραγοντικά φορτία. Συνεπώς, οι πέντε μεταβλητές με θετικά 

παραγοντικά φορτία, αφορούν στην επίγνωση της μελλοντικής αξίας του κάθε 

μεμονωμένου πελάτη (0,593), τη μεγιστοποίηση της καθαράς παρούσας αξίας των 

πιο επικερδών πελατών (0,626), την έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών (0,771), την 

εξέταση της επίδοσης αναφορικά με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων 

κοστολόγησης για τον έλεγχο του κόστους (0,775) και τέλος, τη συστηματική 

εξέταση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (0,797). Οι εν λόγω μεταβλητές 

ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα που εξηγεί το 43,7% της μεταβλητότητας των 
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δεδομένων, στον οποίο δίνεται η ονομασία «Στρατηγικές κινήσεις που βασίζονται 

στην επίγνωση της μελλοντικής αξίας των πελατών55».  

 

Ο τέταρτος παράγοντας έχει τέσσερα σημαντικά παραγοντικά φορτία (Πίνακας 7.3). 

Οι εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν στην αξιοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφερόμενης αξίας 

προς τους πελάτες (0,514), την εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (0,795), τον εντοπισμό επικερδών ευκαιριών δημιουργίας εσόδων, μέσω της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (0,657) και 

τέλος, τη χρήση του ΛΠΣ με σκοπό τη λογιστική απεικόνιση των μελλοντικών 

εσόδων που προκύπτουν από τη διαχείρηση των πελατειακών σχέσεων (0,793). Οι εν 

λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα στον οποίο δίνεται η ονομασία 

«Στρατηγικές κινήσεις που βασίζονται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

(CRM) με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας».   

 

Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας έχει τέσσερα σημαντικά παραγοντικά φορτία (Πίνακας 

7.3). Οι εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν στην ισορροπία 

μεταξύ της δημιουργίας αξίας προς τους πελάτες και της ευημερίας των μετόχων 

(0,725), την αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων (0,817), τον υλοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (0,620) και 

τέλος τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας (0,472). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα στον 

οποίο δίνεται η ονομασία «Στρατηγικές κινήσεις για την αύξηση των πωλήσεων με 

στόχο την αύξηση της κερδοφορίας».   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
55 Η διαδικασία ονοματοδοσίας των παραγόντων εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενική 
κρίση του ερευνητή (Hair et al 1998). 
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Μεταβλητές Στρατηγικών Κινήσεων 

Παράγοντες – Στρατηγικές Κινήσεις 

1 
«Μελλοντική 

αξία πελάτων» 

 
2 

«Διαχείριση 
πελατειακών 

σχέσεων» 

3 
«Αύξηση 

πωλήσεων» 

Ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας αξίας για πελάτες και ευημερίας των μετόχων ,140 ,184 ,725 

Αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων ,112 -,032 ,817 

Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ,280 ,350 ,620 

Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων για τη μεγιστοποίηση της 

προσφερόμενης αξίας προς τους πελάτες 
,297 ,514 ,484 

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας ,263 ,430 ,472 

Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ,098 ,795 ,316 

Εντοπισμός ευκαιριών δημιουργίας εσόδων μέσω χρήσης συστημάτων CRM ,388 ,657 ,078 

Επίγνωση της μελλοντικής αξίας του κάθε μεμονωμένου πελάτη ,593 ,500 ,000 

Μεγιστοποίηση της καθαράς παρούσας αξίας των πιο επικερδών πελατών ,626 ,379 ,124 

Χρήση των ΛΠΣ για τη λογιστική απεικόνιση των μελλοντικών εσόδων που 

προκύπτουν από τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 
,170 ,793 ,104 

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών ,771 ,051 ,246 

Επίδοση αναφορικά με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων κοστολόγησης για τον 

έλεγχο του κόστους 
,775 ,235 ,208 

Συστηματική εξέταση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας ,797 ,169 ,235 

Πίνακας 7.3: Παράγοντες στρατηγικών κινήσεων  

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση αξιοπιστίας των παραγόντων των 

στρατηγικών κινήσεων με τη χρήση της μεθόδου cronbach alpha. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.4, ο συντελεστής cronbach alpha διαμορφώνεται 

σε αρκετά υψηλό επίπεδο (0,891), καθώς οι κλίμακες των οποίων ο εν λόγω 

συντελεστής υπερβαίνει το 0,70 θεωρούνται αξιόπιστες (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 

2005). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία στήλη του πίνακα, η οποία 

παρουσιάζει τις υποθετικές τιμές του συντελεστή cronbach alpha, αν η αντίστοιχη 

μεταβλητή δεν συμπεριλαμβανόταν στην ανάλυση. Για παράδειγμα, εάν στην 

κλίμακα δεν συμπεριλαμβανόταν η μεταβλητή «έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών», 

τότε ο αντίστοιχος συντελεστής θα διαμορφωνόταν σε α = 0,884. Στην περίπτωση 

που η τιμή της εν λόγω στήλης ήταν αρκετά υψηλότερη από την πραγματική τιμή του 

συντελεστή cronbach alpha (α = 0,891), τότε ο ερευνητής θα μπορούσε να 

προβληματιστεί για τον εάν εκτίμησε λανθασμένα τα παραγοντικά φορτία της εν 

λόγω κλίμακας ή εναλλακτικά θα πρέπει να αποκλείσει τη συγκεκριμένη μεταβλητή 

από την ανάλυση (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, Cronbach 1951).  
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα 7.4, προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, καθώς σε όλες τις μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν 

υπερβαίνει το «όριο» του 0,891. Με άλλα λόγια, οι τρεις παράγοντες (κλίμακες) που 

δημιουργήθηκαν θεωρούνται αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη 

διατύπωση ισχυρών συμπερασμάτων πολιτικής.           

 

Μεταβλητές Στρατηγικών Κινήσεων 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 

Ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας αξίας προς τους πελάτες και 

της ευημερίας των μετόχων 
48,110 68,140 ,480 ,888 

Αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων 47,918 70,904 ,382 ,891 

Υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων 
48,103 66,245 ,619 ,881 

Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της προσφερόμενης αξίας προς τους πελάτες 
47,849 65,701 ,662 ,879 

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων με την υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
47,767 67,794 ,584 ,883 

Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 48,192 65,356 ,622 ,881 

Εντοπισμός επικερδών ευκαιριών δημιουργίας εσόδων μέσω της 

χρήσης συστημάτων CRM 
48,322 65,903 ,610 ,881 

Επίγνωση της μελλοντικής αξίας του κάθε μεμονωμένου πελάτη 48,185 65,835 ,598 ,882 

Μεγιστοποίηση της καθαράς παρούσας αξίας των πιο επικερδών 

πελατών 
48,308 66,104 ,614 ,881 

Χρήση των ΛΠΣ με σκοπό τη λογιστική απεικόνιση των 

μελλοντικών εσόδων που προκύπτουν από τη διαχείρηση των 

πελατειακών σχέσεων 

48,308 65,001 ,555 ,885 

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών 48,233 66,566 ,557 ,884 

Επίδοση αναφορικά με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων 

κοστολόγησης για τον έλεγχο του κόστους 
48,116 64,338 ,663 ,879 

Συστηματική εξέταση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 48,151 65,853 ,647 ,880 

Συντελεστής Alpha (0,891)      

Πίνακας 7.4: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων στρατηγικών κινήσεων  
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7.2.2 Παράγοντες που αφορούν στα ΛΠΣ 

 

Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος των ΛΠΣ στην οικονομική θέση και τις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης, μέσω της καταγραφής των 

οικονομικών γεγονότων κατά προδιαγεγραμμένο τρόπο, δημιουργήθηκαν, βάσει των 

κλιμάκων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο, οι ακόλουθοι 

παράγοντες (κλίμακες): α) ΛΠΣ-Κερδοφορία, β) ΛΠΣ-Στρατηγική, γ) ΛΠΣ-

Στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ, δ) ΛΠΣ-Κόστος και ε) ΛΠΣ-Αξιοποίηση. 

Σημειώνεται ότι, οι τρεις τελευταίοι παράγοντες (ΛΠΣ-Στρατηγικές αποφάσεις 

μάρκετινγκ, ΛΠΣ-Κόστος και ΛΠΣ-Αξιοποίηση) δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 

7.5, καθώς έχουν επιλεγεί από τρεις διαφορετικές ομάδες μεταβλητών.   

 

Μεταβλητές ΛΠΣ 

Παράγοντες ΛΠΣ  
1 

«ΛΠΣ-

Κερδοφορία» 

2 

«ΛΠΣ-

Στρατηγική»  
Αύξηση εσόδων  ,821 ,192 
Τελική βελτίωση αποτελέσματος  ,784 ,171 
Άσκηση τιμολογιακής πολιτικής  ,747 ,304 
Προσδιορισμός προφίλ, αναγκών, απαιτήσεων και κερδοφορίας πελατών ,734 ,124 
Αναστροφή πιθανόν ζημιογόνου πορείας ,646 ,296 
Ανάλυση κερδοφορίας προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών ,625 ,311 
Διαμόρφωση σύνθεσης μίγματος προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών  ,573 ,274 
Έλεγχος συνολικού κόστους και λήψη διορθωτικών μέτρων μείωσής του.  ,544 ,353 
Αξιολόγηση συνεισφοράς κάθε τμήματος στην επίτευξη στρατηγικών στόχων  ,198 ,825 
Χρήση εξωτερικών πόρων τρίτων (outsourcing) για μείωση συνολικού κόστους  ,191 ,726 
Ανασχεδιασμός εφαρμοζόμενων διαδικασιών  ,385 ,688 
Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων  ,160 ,674 
Διαμόρφωση στρατηγικής (ηγεσία κόστους ή διαφοροποίησης) ,338 ,630 

Πίνακας 7.5: Παράγοντες ΛΠΣ  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας έχει οκτώ σημαντικά θετικά παραγοντικά 

φορτία (Πίνακας 7.5). Αυτά αφορούν σε : α) Αύξηση των εσόδων (0,821), β) Τελική 

βελτίωση του αποτελέσματος (0,784) γ) Άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής (0,747), 

δ) Προσδιορισμός του προφίλ, των αναγκών, των απαιτήσεων και της κερδοφορίας 

των πελατών (0,734), ε) Αναστροφή πιθανόν ζημιογόνου πορείας (0,646), στ) 

Ανάλυση κερδοφορίας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών (0,625) και ζ) 
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Διαμόρφωση σύνθεσης μίγματος των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών (0,573). 

Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα που εξηγεί το 46% της 

μεταβλητότητας των δεδομένων, στον οποίο δίνεται η ονομασία «ΛΠΣ-

Κερδοφορία».  

 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει πέντε σημαντικά παραγοντικά φορτία (Πίνακας 7.5). Οι 

εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν στην-στον: α) 

Αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε τμήματος στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

(0,825), β) Χρήση εξωτερικών πόρων τρίτων (outsourcing) για τη μείωση του 

συνολικού κόστους (0,726), γ) Ανασχεδιασμό των εφαρμοζόμενων διαδικασιών 

(0,688), δ) Κατάρτιση των προϋπολογισμών των τμημάτων (0,674) και ε) 

Διαμόρφωση της στρατηγικής ηγεσίας κόστους ή διαφοροποίησης (0,630). Οι εν 

λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα στον οποίο δίνεται η ονομασία 

«ΛΠΣ-Στρατηγική/Στρατηγικές Κινήσεις».   

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.6, ο συντελεστής cronbach alpha διαμορφώνεται 

σε αρκετά υψηλό επίπεδο (0,899), ενώ παράλληλα προκύπτει ότι σε όλες τις 

μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν υπερβαίνει το «όριο» του 0,899. Με 

άλλα λόγια, οι δύο παράγοντες (κλίμακες) που δημιουργήθηκαν θεωρούνται 

αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη διατύπωση ισχυρών 

συμπερασμάτων πολιτικής.           
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Παράγοντες ΛΠΣ 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
Διαμόρφωση στρατηγικής (ηγεσία κόστους ή 

διαφοροποίησης) 
46,32 70,355 ,593 ,891 

Αξιολόγηση συνεισφοράς κάθε τμήματος στην 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
46,30 69,164 ,609 ,891 

Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων 45,86 72,841 ,473 ,897 
Ανασχεδιασμός των εφαρμοζόμενων διαδικασιών 46,54 68,222 ,672 ,888 
Χρήση εξωτερικών πόρων τρίτων (outsourcing) για 

μείωση του συνολικού κόστους 
46,89 69,147 ,533 ,895 

Έλεγχος συνολικού κόστους και λήψη διορθωτικών 

μέτρων μείωσής του. 
45,83 71,577 ,570 ,893 

Αναστροφή πιθανόν ζημιογόνου πορείας 46,14 70,290 ,617 ,890 
Διαμόρφωση σύνθεσης μίγματος προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών 
45,79 73,033 ,545 ,894 

Άσκηση τιμολογιακής πολιτικής  46,13 66,942 ,711 ,886 
Αύξηση εσόδων 45,88 69,061 ,691 ,887 
Τελική βελτίωση αποτελέσματος 45,95 69,349 ,648 ,889 
Ανάλυση κερδοφορίας προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών 
45,86 69,545 ,608 ,891 

Προσδιορισμός προφίλ, αναγκών, απαιτήσεων και 

κερδοφορίας των πελατών 
46,11 69,740 ,572 ,893 

Συντελεστής Alpha (0,899)     

Πίνακας 7.6: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων ΛΠΣ 

 

7.2.3 Παράγοντες που αφορούν στη χρήση τεχνολογιών CRM  

 

Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στη χρήση 

τεχνολογίων CRM, δημιουργήθηκαν βάσει των κλιμάκων μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανά ομάδα μεταβλητών, οι ακόλουθες 

κατηγορίες μεταβλητών:   
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7.2.3.1 Εφαρμογή συστημάτων CRM και αποδοτικότητα επιχείρησης 

Στην εν λόγω κατηγορία μεταβλητών διακρίθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:  

α) Εξατομικευμένα προϊόντα για κερδοφόρους πελάτες    

β) Χειρισμός νέων προϊόντων  

γ) Καταγραφή απαιτήσεων πελατών  

   

 Παράγοντες συστημάτων CRM – Αποδοτικότητας 

Μεταβλητές συστημάτων CRM – Αποδοτικότητας 

1 

«Εξατομικευμένα 

προϊόντα για 

κερδοφόρους 

πελάτες» 

2 

«Χειρισμός 

νέων 

προϊόντων» 

3 

«Καταγραφή 

απαιτήσεων 

πελατών» 

 

Εντοπισμός κερδοφόρων πελατών ,884 ,085 -,006 
Προσέλκυση και αξιοποίηση πελατών που δύνανται να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία κερδών 
,765 ,363 -,027 

Πρόσβαση σε νέους πελάτες, λόγω της καλύτερης κατανόησης 

των αναγκών τους 
,633 ,404 ,269 

Εντοπισμός μεταβολών στις προτιμήσεις των καταναλωτών και 

δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων 
,588 ,330 ,223 

Συλλογή δεδομένων πελατών, κατηγοριοποίηση, επιλογή 

αγοράς-στόχου 
,535 ,089 ,411 

Δημιουργία συναλλαγών που προσθέτουν αξία σε κάθε 

μεμονωμένο πελάτη 
,524 ,303 ,312 

Έρευνα ανταγωνιστικότητας προϊόντος μελλοντικά ,182 ,779 ,084 
Σχεδιασμός νέων προϊόντων ,254 ,707 ,223 
Προώθηση πληροφοριών συναλλαγών σε όλα τα τμήματα ,263 ,694 ,266 
Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής προϊόντων ,275 ,681 -,162 
Προώθηση προϊόντων σε πελάτες που δεν έχουν προβεί στην 

αγορά τους (cross-sale) 
,117 ,673 ,327 

Καταγραφή τυχόν παραπόνων πελατών -,014 ,209 ,827 
Καταγραφή αγοραστικών κριτηρίων πελατών ,245 ,038 ,824 
Χειρισμός περίπλοκων πελατειακών σχέσεων ,449 ,343 ,484 

Πίνακας 7.7: Παράγοντες συστημάτων CRM – Αποδοτικότητα  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας (Πίνακας 7.7) έχει έξι σημαντικά θετικά 

παραγοντικά φορτία, τα οποία αφορούν σε: α) Εντοπισμό κερδοφόρων πελατών 

(0,884), β) Προσέλκυση και αξιοποίηση πελατών που δύνανται να συνεισφέρουν στη 

δημιουργία κερδών (0,765), γ) Πρόσβαση σε νέους πελάτες, λόγω της καλύτερης 
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κατανόησης των αναγκών τους (0,633), δ) Εντοπισμός τυχόν μεταβολών στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών και δημιουργία εξατομικευμένων 

προϊόντων/υπηρεσιών (0,588,) ε) Συλλογή δεδομένων πελατών, κατηγοριοποίηση και 

επιλογή της αγοράς-στόχου (0,535) και στ) Δημιουργία συναλλαγών που προσθέτουν 

αξία σε κάθε μεμονωμένο πελάτη (0,524). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε 

έναν παράγοντα που εξηγεί το 64% της μεταβλητότητας των δεδομένων και στον 

οποίον δίνεται η ονομασία «Εξατομικευμένα προϊόντα για κερδοφόρους πελάτες».  

 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει πέντε σημαντικά παραγοντικά φορτία (Πίνακας 7.7). Οι 

εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν στην/στον: α) Έρευνα 

για την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος/υπηρεσίας μελλοντικά (0,779), β) 

Προώθηση πληροφοριών για τις καθημερινές συναλλαγές σε όλα τα τμήματα (0,694), 

δ) Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής προϊόντων/ υπηρεσιών (0,681) και ε) 

Προώθηση προϊόντων/ υπηρεσιών σε πελάτες που δεν έχουν προβεί στην αγορά τους 

(cross-sale) (0,673). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα στον 

οποίο δίνεται η ονομασία «Χειρισμός νέων προϊόντων».   

 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας διαθέτει τρία θετικά παραγοντικά φορτία (Πίνακας 7.7). 

Οι εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν στην/στον: α) 

Καταγραφή τυχόν παραπόνων πελατών (0,827), β) Καταγραφή αγοραστικών 

κριτηρίων πελατών (0,824) και γ) Αποτελεσματικότερο χειρισμό περίπλοκων 

πελατειακών σχέσεων (0,484). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν 

παράγοντα στον οποίο δίνεται η ονομασία «Καταγραφή απαιτήσεων πελατών».   

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.8, ο συντελεστής cronbach alpha διαμορφώνεται 

σε αρκετά υψηλό επίπεδο (0,889), ενώ παράλληλα προκύπτει ότι σε όλες τις 

μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν υπερβαίνει το «όριο» του 0,889. Με 

άλλα λόγια, οι τρεις παράγοντες (κλίμακες) που δημιουργήθηκαν θεωρούνται 

αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη διατύπωση ισχυρών 

συμπερασμάτων πολιτικής.           
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Παράγοντες συστημάτων CRM – Αποδοτικότητας 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
Συλλογή δεδομένων πελατών-κατηγοριοποίηση-επιλογή 

αγοράς-στόχου 

 

52,01 

 

72,730 

 

,495 

 

,885 
Καταγραφή αγοραστικών κριτηρίων  52,12 70,686 ,466 ,887 
Καταγραφή τυχόν παραπόνων  52,14 72,681 ,423 ,888 
Δημιουργία συναλλαγών που προσθέτουν αξία σε κάθε 

μεμονωμένο πελάτη 

 

52,07 

 

71,885 

 

,582 

 

,882 
Εντοπισμό τυχόν μεταβολών στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών-δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων 

 

52,22 

 

69,312 

 

,600 

 

,880 
Εντοπισμό περισσότερο κερδοφόρων πελατών 52,00 72,500 ,528 ,884 
Προσέλκυση και αξιοποίηση πελατών που δύνανται να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία κερδών  

 

52,10 

 

69,470 

 

,634 

 

,879 
Πρόσβαση σε νέους πελάτες, λόγω καλύτερης κατανόησης 

των αναγκών τους 

 

52,28 

 

69,642 

 

,706 

 

,877 
 

Χειρισμός περίπλοκων πελατειακών σχέσεων 

 

52,50 

 

68,352 

 

,640 

 

,878 

Έρευνα ανταγωνιστικότητας προϊόντος  
 

52,42 

 

68,785 

 

,582 

 

,881 
Σχεδιασμό νέων προϊόντων 52,70 65,631 ,654 ,878 

Προώθηση πληροφοριών για συναλλαγές σε όλα τα τμήματα 
 

52,49 

 

68,352 

 

,659 

 

,878 
Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής προϊόντων 52,53 70,471 ,472 ,887 
Προώθηση προϊόντων σε πελάτες που δεν έχουν προβεί στην 

αγορά τους (cross-sale) 

 

52,42 

 

68,725 

 

,579 

 

,881 
Συντελεστής Alpha (0,889)     

Πίνακας 7.8: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων συστημάτων CRM - Αποδοτικότητας 

 

7.2.3.2. Οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων CRM  

Στην εν λόγω κατηγορία μεταβλητών διακρίθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:  

α) Αύξηση πελατών-κερδοφορία 

β) Παραγωγικότητα-μείωση κόστους  

 

 

 

 

 



 

214 

 Παράγοντες-Οφέλη CRM  

Μεταβλητές – Οφέλη συστημάτων CRM 

1 

«Αύξηση πελατών-

κερδοφορία» 

2 

«Παραγωγικότητα

-μείωση κόστους» 
Παροχή νέων εξατομικευμένων προϊόντων, προσαρμοσμένων στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες  

 

,780 

 

-,003 
Αύξηση πωλήσεων με βάση υπάρχοντες και νέους πελάτες ,765 ,091 
Αύξηση ικανοποίησης-αφοσίωσης-ρυθμού διατήρησης πελατών ,763 ,298 
Βελτίωση κερδοφορίας ,682 ,334 
Εντοπισμός ευκαιριών απόκτησης νέων πελατών ,674 -,048 
Παροχή νέων εξατομικευμένων προϊόντων, προσαρμοσμένων στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών 

 

,598 

 

,225 
Υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από το σύνολο των εργαζομένων ,576 ,486 
Μείωση κόστους έρευνας/ανάπτυξης -,012 ,818 
Υιοθέτηση ομαδικού πνεύματος, για βελτίωση παραγωγικότητας εργαζομένων ,196 ,808 

Πίνακας 7.9: Παράγοντες για τα οφέλη συστημάτων CRM 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας (Πίνακας 7.9) έχει επτά σημαντικά θετικά 

παραγοντικά φορτία, τα οποία αφορούν σε: α) εξατομικευμένα προϊόντα (0,780), β) 

αύξηση πωλήσεων με βάση υπάρχοντες πελάτες (0,765) γ) αύξηση ικανοποίησης των 

πελατών (0,763), δ) βελτίωση της κερδοφορίας (0,682), ε) εντοπισμό ευκαιριών 

απόκτησης νέων πελατών (0,674) και στ) υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

(0,576). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα, στον οποίο 

δίνεται η ονομασία «Αύξηση πελατών-κερδοφορία».  

 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει δύο σημαντικά παραγοντικά φορτία. Οι εν λόγω 

μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν σε: α) μείωση κόστους 

έρευνας/ανάπτυξης (0,818) και β) υιοθέτηση ομαδικού πνεύματος, για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των εργαζομένων (0,808). Οι εν λόγω μεταβλητές 

ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα στον οποίο δίνεται η ονομασία 

«Παραγωγικότητα-μείωση του κόστους».    

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.10, ο συντελεστής cronbach alpha 

διαμορφώνεται σε υψηλό επίπεδο της τάξης του 0,824), ενώ παράλληλα προκύπτει 

ότι σε όλες τις μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν υπερβαίνει το «όριο» 

του 0,824. Με άλλα λόγια, οι δύο παράγοντες (κλίμακες) που δημιουργήθηκαν 
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θεωρούνται αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη διατύπωση ισχυρών 

συμπερασμάτων πολιτικής.           

 

Παράγοντες-Οφέλη CRM 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
Υιοθέτηση ομαδικού πνεύματος, για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων 
31,87 21,756 ,457 ,815 

Μείωση κόστους έρευνας/ανάπτυξης 31,74 23,345 ,286 ,816 
Παροχή νέων εξατομικευμένων προϊόντων/υπηρεσιών, 

προσαρμοσμένων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών 

 

31,06 

 

22,492 

 

,520 

 

,807 

 

Ταχύτερη ανταπόκριση στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων  

 

30,89 

 

22,454 

 

,541 

 

,805 
Αύξηση ικανοποίησης, αφοσίωσης, διατήρησης πελατών 31,02 21,287 ,704 ,788 
Εντοπισμός ευκαιριών απόκτησης νέων πελατών  31,23 22,374 ,449 ,815 
Αύξηση πωλήσεων βάσει υπαρχόντων και νέων πελατών 31,24 20,776 ,591 ,798 
Βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης 31,02 21,326 ,647 ,792 
Υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από το σύνολο των 

εργαζομένων 

 

31,12 

 

20,838 

 

,623 

 

,794 
Συντελεστής Alpha (0,824)     

Πίνακας 7.10: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων-οφέλη CRM 

 

7.2.3.3 Δομή συστήματος CRM  

 

Στην εν λόγω κατηγορία μεταβλητών διακρίθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:  

α) Αξία πελατών   

β) Ιστορικά δεδομένα   
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 Παράγοντες – Δομή συστήματος CRM 

Μεταβλητές δομής συστήματος CRM 
1 

«Αξία πελατών» 

2 

«Ιστορικά δεδομένα» 
Μέτρηση ρυθμού διατήρησης πελατών ,836 -,107 
Μέτρηση αξίας κάθε μεμονωμένου πελάτη ,822 ,158 
Συνδυασμός δεδομένων, διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού, 

προσφέροντας μοναδική εικόνα για πελάτες 

 

,720 

 

,228 
Λόγω χρήσης ιστορικών στοιχείων, δυσχέρεια υλοποίησης  

στρατηγικής και δημιουργίας μελλοντικής αξίας 

 

,078 

 

,855 
Χρήση ιστορικών δεδομένων εσόδων-εξόδων των ΛΠΣ ,010 ,849 
Αποκλειστικό ενδιαφέρον στην τεχνολογία, παραμελώντας την 

πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών 

 

,467 

 

,578 

Πίνακας 7.11: Παράγοντες δομής συστήματος CRM 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας (Πίνακας 7.11) έχει τρία σημαντικά θετικά 

παραγοντικά φορτία, που αφορούν στην/ στον: α) Μέτρηση ρυθμού διατήρησης των 

πελατών (0,836), β) Μέτρηση αξίας κάθε μεμονωμένου πελάτη (0,822) και γ) 

Συνδυασμός δεδομένων, διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας μια 

μοναδική εικόνα για τους πελάτες (0,720). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται 

στον παράγοντα «Αξία πελατών». Ο δεύτερος παράγοντας έχει τα υπόλοιπα τρία 

παραγοντικά φορτία. Οι εν λόγω μεταβλητές με θετικά παραγοντικά φορτία, αφορούν 

στη: α) Χρήση ιστορικών στοιχείων (0,855), β) Μέτρηση ιστορικών δεδομένων 

εσόδων-εξόδων των ΛΠΣ (0,849) και γ) Αποκλειστικό ενδιαφέρον στην τεχνολογία 

υποστήριξης των CRM (0,578). Οι εν λόγω μεταβλητές ομαδοποιούνται σε έναν 

παράγοντα με ονομασία «Ιστορικά δεδομένα».    

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.12, ο συντελεστής cronbach alpha 

διαμορφώνεται στο επίπεδο της τάξης του 0,720, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι σε 

όλες τις μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν υπερβαίνει το εν λόγω 

κατώφλι (threshold). Συνεπώς, οι δύο παράγοντες (κλίμακες) που δημιουργήθηκαν 

θεωρούνται αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη διατύπωση ισχυρών 

συμπερασμάτων πολιτικής.           
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Παράγοντες δομής συστήματος CRM 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
Βασίζεται σε μετρήσεις ιστορικών δεδομένων 

εσόδων και εξόδων των ΛΠΣ 

 

18,46 

 

10,090 

 

,379 

 

,705 
Λόγω της χρήσης ιστορικών στοιχείων, συχνά 

δυσχεραίνει την υλοποίηση της στρατηγικής και τη 

δημιουργία μελλοντικής αξίας 

 

18,70 

 

9,691 

 

,436 

 

,688 

Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της αξίας του κάθε 

μεμονωμένου πελάτη 

 

18,17 

 

10,061 

 

,549 

 

,659 
Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης του ρυθμού 

διατήρησης των πελατών 

 

18,48 

 

10,432 

 

,345 

 

,714 
Συνδυάζει τα δεδομένα, τις διαδικασίες και το 

ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας μια μοναδική 

εικόνα για τους πελάτες 

 

18,12 

 

9,706 

 

,489 

 

,671 

Συχνά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην τεχνολογία 

που το υποστηρίζει, παραμελώντας την πλήρη 

αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών 

 

18,48 

 

9,392 

 

,550 

 

,652 

Βασίζεται σε μετρήσεις ιστορικών δεδομένων 

εσόδων και εξόδων των ΛΠΣ 

 

18,46 

 

10,090 

 

,379 

 

,705 
Συντελεστής Alpha (0,720)     

Πίνακας 7.12: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων δομής συστήματος CRM 

 

7.2.3.4 Αποτέλεσμα εφαρμογής τεχνολογιών CRM  

Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, στην κατηγορία μεταβλητών «Αποτελέσματα 

εφαρμογής τεχνολογιών CRM» διακρίθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:  

α) Κερδοφορία  

β) Κόστη 
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 Παράγοντες  

Μεταβλητές αποτελεσμάτων εφαρμογής CRM 
1 

«Κερδοφορία» 

2 

«Κόστη» 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ,812 ,027 
Κερδοφορία (ROI)  ,783 ,032 
Αποδοτικότητα εργασιών  ,760 ,025 
Πωλήσεις  ,704 ,033 
Μερίδιο αγοράς ,648 -,331 
Λειτουργικά κόστη ,001 ,937 
Κόστη συναλλαγών και διακίνησης προϊόντων ,005 ,933 

Πίνακας 7.13: Παράγοντες αποτελεσμάτων εφαρμογής συστημάτων CRM 

 

Βάσει του Πίνακα 7.13, ο πρώτος παράγοντας με την ονομασία «Κερδοφορία» έχει 

πέντε σημαντικά θετικά παραγοντικά φορτία που αφορούν στο/ στη σε: α) 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (0,812), β) Κερδοφορία (ROI) (0,783), γ) 

Αποδοτικότητα εργασιών (0,760), δ) Πωλήσεις (0,704) και ε) Μερίδιο αγοράς 

(0,648). Ο δεύτερος παράγοντας με την ονομασία «Κόστη» έχει τα υπόλοιπα δύο 

παραγοντικά φορτία με θετικά παραγοντικά φορτία, που αφορούν στα: α) 

Λειτουργικά κόστη (0,937) και β) κόστη συναλλαγών και διακίνησης προϊόντων 

(0,933).  

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.14, ο συντελεστής cronbach alpha 

διαμορφώνεται στο επίπεδο της τάξης του 0,643 ενώ παράλληλα προκύπτει ότι σε 

όλες τις μεταβλητές ο συντελεστής cronbach alpha δεν υπερβαίνει το εν λόγω 

κατώφλι (threshold). Συνεπώς, οι δύο παράγοντες (κλίμακες) που δημιουργήθηκαν 

θεωρούνται αξιόπιστοι για τη χρήση τους στην ανάλυση και τη διατύπωση ισχυρών 

συμπερασμάτων πολιτικής.     
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Παράγοντες αποτελεσμάτων εφαρμογής CRM 
Μέσος όρος 

κλίμακας 

Διακύμανση 

κλίμακας 

Συνολική 

διορθωμένη 

συσχέτιση 

Υποθετικές 

τιμές του 

Cronbach  

Alpha 
Πωλήσεις  20,88 10,086 ,432 ,593 
Μερίδιο αγοράς 21,10 10,670 ,231 ,639 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 21,00 9,100 ,515 ,559 
Κερδοφορία (ROI)  21,15 9,408 ,468 ,574 
Αποδοτικότητα εργασιών  21,06 9,016 ,475 ,567 
Λειτουργικά κόστη 22,69 9,535 ,241 ,622 
Κόστη συναλλαγών και διακίνησης προϊόντων 22,77 9,418 ,240 ,625 
Συντελεστής Alpha (0,643)     

Πίνακας 7.14: Ανάλυση αξιοπιστίας παραγόντων αποτελεσμάτων εφαρμογής CRM 

 

7.3 Έλεγχος Κανονικότητας 

 

Ο απλούστερος διαγνωστικός έλεγχος για τον έλεγχο της κανονικότητας (normality) 

των μεταβλητών είναι η γραφική απεικόνιση (ιστόγραμμα), που συγκρίνει τις 

παρατηρούμενες τιμές των δεδομένων με μία κατανομή που προσεγγίζει την 

κανονική κατανομή. Ωστόσο, πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η δημιουργία του 

γραφήματος κανονικής πιθανότητας (normal probability plot) που συγκρίνει την 

αθροιστική κατανομή των πραγματικών τιμών των δεδομένων με την αθροιστική 

κατανομή της κανονικής κατανομής56. Επιπλέον, υπάρχουν στατιστικοί έλεγχοι 

προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα που αφορούν είτε πρακτικούς κανόνες, 

είτε πιο εξειδικευμένους ελέγχους όπως ο έλεγχος Kolmogorov – Smirnov57 (Hair et 

al 1998). Τονίζεται ότι η κανονική κατανομή διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες:  

α) Είναι συμμετρική  

β) Οι περισσότερες τιμές είναι συγκεντρωμένες δεξιά και αριστερά από τον μέσο όρο.  

γ) Πολλές ποσοτικές μεταβλητές την ακολουθούν έτσι ώστε να αποτελεί στις 

περισσότερες περιπτώσεις την αναμενόμενη μορφή των δεδομένων αν αυτά δεν 

παρουσιάζουν κάποια ιδιομορφία – ιδιαιτερότητα.  

 
                                                 
56 Στα P-P Plots η κανονική κατανομή σχηματίζει μία ευθεία διαγώνια γραμμή και οι τιμές των 
δεδομένων συγκρίνονται με αυτήν. Αν η κατανομή είναι κανονική, η γραμμή που αναπαριστά την 
κατανομή των πραγματικών δεδομένων ακολουθεί «στενά» την διαγώνιο. 
57 Η μηδενική (null) υπόθεση του ελέγχου Κ-S είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην 
παρατηρούμενη κατανομή και στην κανονική κατανομή. Αν η τιμή του Κ-S είναι στατιστικά 
σημαντική, τότε η παρατηρούμενη κατανομή δεν επιβεβαιώνεται ότι ακολουθεί την κανονική 
κατανομή.(Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 158). 
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Προκειμένου να εξεταστεί η κανονικότητα των παραγόντων που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, αλλά και των εξαρτημένων μεταβλητών του υποδείγματος έγινε χρήση των 

ανωτέρω κριτηρίων όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2. Από τα 

ιστογράμματα, σε συνδυασμό με τον στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnoff, ο 

οποίος αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο έλεγχο για την εύρεση ή όχι κανονικής 

κατανομής, προκύπτει ότι το σύνολο των παραγόντων και των μεταβλητών του 

οικονομετρικού υποδείγματος, το οποίο θα παρουσιαστεί κατωτέρω, ακολουθούν την 

κανονική κατανομή (normal distribution).  

 

7.4 Ανάλυση συσχετίσεων  

 

Η ανάλυση συσχέτισης είναι μία στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση της έντασης και της κατεύθυνσης της συσχέτισης μεταξύ δύο ποσοτικών 

μεταβλητών. Στην παρούσα έρευνα, για την εύρεση της ενδεχόμενης συσχέτισης 

μεταξύ των επιλεγόμενων διαστάσεων, με δεδομένο τον τύπο των μεταβλητών, 

εξετάστηκε καταρχήν η χρήση του συντελεστή Pearson’s (r). Ο συντελεστής 

Pearson’s αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο εξέτασης της συσχέτισης 

ανάμεσα σε συνεχείς (continuous) μεταβλητές58, καθώς και μεταβλητές διαστήματος 

ή αναλογίας (ratio), καθώς παρέχει πολλά πλεονεκτήματα59 (Nunnally & Bernstein 

1994, Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005). Ο συντελεστής Pearson’s προϋποθέτει 

γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών και λαμβάνει τιμές από -1 (τέλεια αρνητική 

συσχέτιση) έως +1 (τέλεια θετική συσχέτιση) (Τσάντας κ.α. 1999). Η χρήση του 

συντελεστή Pearson’s ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεταβλητών διαστήματος (interval) 

και προϋποθέτει κανονικότητα των εξεταζόμενων μεταβλητών, ωστόσο η χρήση του 

είναι δυνατή και όταν οι μεταβλητές δεν παραβιάζουν σημαντικά την υπόθεση της 

κανονικότητας. Ο συντελεστής Pearson’s δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται όταν οι 

μεταβλητές αυτές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή60. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να χρησιμοποιείται ο μη-παραμετρικός έλεγχος Spearman’s Rank-Order 

(Spearman’s rho) (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997), που επίσης λαμβάνει 

                                                 
58 Κατά την ανάλυση συσχέτισης, πολλές φορές, οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται 
αντιμετωπίζονται ως συνεχείς αν και με την μαθηματική έννοια δεν είναι (Nunnally & Bernstein 1994, 
σ. 115). 
59 Τα πλεονεκτήματα του r είναι τα εξής: (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη μίας 
μεταβλητής από μία άλλη (linear regression), (2) αποτελεί την βάση για την πρόβλεψη μίας 
μεταβλητής από πολλές άλλες (multiple regression), (3) λειτουργεί ως βάση για πολλές πολύπλοκες 
μεθόδους ανάλυσης συσχέτισης (correlational analysis, multiple correlation, partial correlation, factor 
analysis). 
60 Κυρίως όσον αφορά την στατιστική σημαντικότητά του (Κουρεμένος 1991). 
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τιμές από -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση) έως +1 (τέλεια θετική συσχέτιση) 

(Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997). 

 

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ συσχέτισης 

και αιτιότητας. Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα σε δύο 

μεταβλητές επιβεβαιώνει την συμμεταβολή τους και δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη 

αιτιότητα. Συνεπώς, η μεταβολή στην μία μεταβλητή δεν προκαλεί και την μεταβολή 

(θετική ή αρνητική) στην άλλη. Κάθε έννοια αιτιότητας πρέπει να προέλθει από 

πρακτική γνώση ή θεωρητική θεμελίωση των δεδομένων (Diamantopoulos & 

Schlegelmilch 1997). 

 

Παρακάτω, ακολουθεί ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ: α) της χρήσης των ΛΠΣ και 

των συστημάτων CRM, β) της χρήσης των ΛΠΣ και της εκάστοτε στρατηγικής 

(κόστους και διαφοροποίησης), καθώς και των στρατηγικών κινήσεων της 

επιχείρησης (μελλοντική αξία πελατών, κερδοφορία/CRM και κερδοφορία/αύξηση 

πωλήσεων), γ) της χρήσης των ΛΠΣ, καθώς και των επιμέρους παραγόντων που 

αφορούν στην εφαρμογή των ΛΠΣ (κερδοφορία, στρατηγική, μάρκετινγκ, κόστος και 

αξιοποίηση) και της υιοθέτησης της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, δ) της 

εφαρμοζόμενης στρατηγικής/στρατηγικών κινήσεων και της υιοθέτησης 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, ε) της εφαρμοζόμενης στρατηγικής/στρατηγικών 

κινήσεων και της χρήσης των συστημάτων CRM, καθώς και στ) των παραγόντων 

εκείνων που αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή των συστημάτων CRM και της 

υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας.  

 

7.4.1 Χρήση των ΛΠΣ – Συστήματα CRM  

 

Για την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ της χρήσης των ΛΠΣ ως εργαλείο για την 

ανάπτυξη τεχνικών που σχετίζονται με την εφαρμογή συστημάτων CRM, έγινε χρήση 

του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Στον ακόλουθο πίνακα 7.15 παρουσιάζεται ο 

έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν στην συσχέτιση μεταξύ της 

χρήσης των ΛΠΣ και των συστημάτων CRM. Στις επιμέρους στήλες εμφανίζονται οι 

τιμές του συντελεστή Pearson’s, το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

και το αποτέλεσμα ελέγχου της εκάστοτε υπόθεσης.  
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Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

Υπόθεσης 
Η11: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM  

 

0.435*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 
Η12: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM 

 

0.158* 

 

0.058 

 

Αποδοχή 
Η13: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

 

0.374*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 
Η14: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

 

0.139 

 

0.160 

 

Απόρριψη 
Η21: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη δημιουργία 

εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

 

0.065 

 

0.519 

 

Απόρριψη 

Η22: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για 

κερδοφόρους πελάτες  

 

0.240** 

 

0.016 

 

Αποδοχή 

Η23: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

 

0.342*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η24: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη δημιουργία 

εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες  

 

0.236** 

 

0.034 

 

Αποδοχή 

Η31: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων 

 

0.149 

 

0.136 

 

Απόρριψη 
Η32: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων 

 

-0.019 

 

0.852 

 

Απόρριψη 
Η33: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για τη διαχείριση νέων προϊόντων 

 

0.140 

 

0.162 

 

Απόρριψη 

Η34: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων 

 

0.092 

 

0.413 

 

Απόρριψη 
Η41: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για την καταγραφή απαιτήσεων 

των πελατών  

 

0.203** 

 

0.042 

 

Αποδοχή 

Η42: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για την καταγραφή απαιτήσεων των πελατών 

 

0.021 

 

0.837 

 

Απόρριψη 
Η43: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

 

0.225** 

 

0.023 

 

Αποδοχή 
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για τη καταγραφή απαιτήσεων των πελατών 

Η44: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για καταγραφή απαιτήσεων των 

πελατών 

 

0.204* 

 

0.067 

 

Αποδοχή 

Η51: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για αύξηση πελατών, με στόχο τη 

βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.276** 

 

0.05 

 

Αποδοχή 

Η52: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για αύξηση πελατών, με στόχο τη βελτίωση 

κερδοφορίας 

 

0.144 

 

0.148 

 

Απόρριψη 

Η53: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για αύξηση πελατών, με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.335*** 

 

0.001 

 

Αποδοχή 

Η54: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για αύξηση πελατών, με στόχο τη 

βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.078 

 

0.489 

 

Απόρριψη 

Η61: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση τη χρήση CRM για βελτίωση της παραγωγικότητας, 

μέσω μείωσης του κόστους 

 

0.083 

 

0.409 

 

Απόρριψη 

Η62: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση τη χρήση CRM για βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του 

κόστους 

 

0.024 

 

0.807 

 

Απόρριψη 

Η63: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους 

 

0.181* 

 

0.069 

 

Αποδοχή 

Η64: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για βελτίωση της 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους 

 

0.276*** 

 

0.013 

 

Αποδοχή 

Η71: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση τη χρήση CRM για καταγραφή της αξίας των 

πελατών 

 

0.112 

 

0.263 

 

Απόρριψη 

Η72: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για καταγραφή της αξίας των πελατών 

 

0.173* 

 

0.083 

 

Αποδοχή 
Η73: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για καταγραφή της αξίας των πελατών 

 

0.246*** 

 

0.013 

 

Αποδοχή 

Η74: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για καταγραφή της αξίας των 

πελατών 

 

0.079 

 

0.482 

 

Απόρριψη 

Η81: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM που βασίζονται σε ιστορικά 

 

0.132 

 

0.188 

 

Απόρριψη 
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δεδομένα 

Η82: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

 

0.047 

 

0.644 

 

Απόρριψη 
Η83: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

 

0.182* 

 

0.069 

 

Αποδοχή 

Η84: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM που βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα 

 

0.298*** 

 

0.007 

 

Αποδοχή 

Η91: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.317 

 

0.001 

 

Αποδοχή 
Η92: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη χρήση CRM για βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.067 

 

0.504 

 

Απόρριψη 
Η93: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.363*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η94: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση τη χρήση CRM για βελτίωση κερδοφορίας 

 

0.195* 

 

0.081 

 

Αποδοχή 
Η101: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για μείωση κόστους 

 

0.131 

 

0.193 

 

Απόρριψη 
Η102: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM για μείωση κόστους 

 

-0.068 

 

0.498 

 

Απόρριψη 
Η103: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με τη χρήση CRM 

για μείωση κόστους 

 

-0.021 

 

0.832 

 

Απόρριψη 

Η104: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση τη χρήση CRM για μείωση κόστους 

 

-0.167 

 

0.136 

 

Απόρριψη 
(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
(**) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,05  
(*) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,10  
Πίνακας 7.15 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή των ΛΠΣ στα 
συστήματα CRM  

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα 7.15, στον οποίο διατυπώνονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών ανάλυσης (χρήση ΛΠΣ και συστημάτων 

CRM), προκύπτει αρχικά ότι η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη συστηματική χρήση 

τεχνικών CRM (Η11). Ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα της τάξης του 0,435, ενώ η πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι είναι 

μηδενική, με αποτέλεσμα να γίνεται δεκτή η παρούσα ερευνητική υπόθεση. Η εύρεση 

ισχυρού βαθμού συσχέτισης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές αναδεικνύει τον έντονα 
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πελατειακό χαρακτήρα (customer driven) των επιχειρήσεων του δείγματος. Η 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει και αυτή με τη σειρά 

της θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη συστηματική χρήση CRM 

(Η12), καθώς η εν λόγω υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,058. Ομοίως, η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ συσχετίζεται θετικά με τη συστηματική χρήση 

CRM (Η13), με μηδενική πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι, με αποτέλεσμα 

να γίνεται δεκτή η παρούσα ερευνητική υπόθεση. 

 

Αντιθέτως, η χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ για την 

ανίχνευση του κόστους, δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη 

συστηματική χρήση συστημάτων CRM (Η14), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

μεν θετικός, αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικός (0,160), με αποτέλεσμα η εν λόγω 

υπόθεση να απορρίπτεται.  

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στη συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους 

πελάτες με κάθε έναν παράγοντα των ΛΠΣ (βελτίωση της κερδοφορίας, στρατηγική, 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ και χρήσης της τεχνικής 

ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ). Ειδικότερα, η συμβολή των ΛΠΣ στη 

βελτίωση της κερδοφορίας δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με 

την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων 

για κερδοφόρους πελάτες (Η21), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι μεν θετικός, 

αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικός (0,065).  

 

Αντιθέτως, η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει θετική 

(0,240) και ισχυρή στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,016) (Η22). Αντίστοιχα, η συμβολή των 

ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη 

δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (Η23), καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στους δύο παράγοντες (κλίμακες) διαμορφώνεται 

σε 0,342 και η πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι είναι μηδέν, με αποτέλεσμα οι 
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ανωτέρω δύο διαπιστώσεις να οδηγούν στην αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης 

(Η23) με σχετική ασφάλεια.  

 

Ομοίως, η χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ εμφανίζει 

θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για 

τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (Η24), καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στους δύο παράγοντες (κλίμακες) εμφανίζεται με 

θετικό πρόσημο (0,236) και είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,034.   

  

Στη συνέχεια, το πεδίο έρευνας της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στη μελέτη 

των συσχετίσεων ανάμεσα στη χρήση των ΛΠΣ με τον παράγοντα που συνδέεται με 

την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων. Ειδικότερα, 

η υπόθεση περί ύπαρξης θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στη 

συμβολή των ΛΠΣ για τη βελτίωση της κερδοφορίας και την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων (H31) δεν γίνεται αποδεκτή, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,10. Ομοίως, η συμβολή των ΛΠΣ στη 

στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει αρνητική και μη-στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,10) με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων (H32), με τον συντελεστή συσχέτισης να 

διαμορφώνεται σε r = -0.019. Στα ίδια συμπεράσματα οδηγεί η εξέταση της 

συσχέτισης μεταξύ της συμβολής των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από 

το τμήμα μάρκετινγκ και της εφαρμογής των συστημάτων CRM για τη διαχείριση 

νέων προϊόντων (H33), με τον συντελεστή συσχέτισης να διαμορφώνεται σε r = 0.140. 

Τέλος, ο συνδυασμός της τεχνικής ABC με τη λειτουργία του μάρκετινγκ εμφανίζει 

(οριακά) θετική και μη-στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή 

συστημάτων CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων (H34), με τον συντελεστή 

συσχέτισης να διαμορφώνεται σε r = 0.092.   

 

Στη συνέχεια, το πεδίο έρευνας της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στη μελέτη 

των συσχετίσεων ανάμεσα στους επιμέρους παράγοντες της χρήσης ΛΠΣ με τον 

(κοινό) παράγοντα που συνδέεται με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την 

καταγραφή απαιτήσεων πελατών. Ειδικότερα, η υπόθεση περί ύπαρξης θετικής και 

στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της 

κερδοφορίας και την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 
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απαιτήσεων πελατών γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 

0,042 (Η41). Ομοίως, η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το 

τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντικά συσχέτιση (σε επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0,023) με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την 

καταγραφή απαιτήσεων πελατών (Η43), με τον συντελεστή συσχέτισης να 

διαμορφώνεται σε r = 0,225. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο συμπέρασμα θετικής και στατιστικά σημαντικής 

συσχέτισης καταλήγει η παρούσα διατριβή όταν η ανάλυση εστιάσει στην εξέταση 

της συσχέτισης ανάμεσα στη χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία μάρκετινγκ 

και στην εφαρμογή συστημάτων CRM για την καταγραφή απαιτήσεων πελατών 

(Η44), με τον συντελεστή συσχέτισης να διαμορφώνεται σε r = 0.204*. Αντίθετα, η 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων δεν εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 

απαιτήσεων πελατών (Η42), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται μόλις 

σε 0,021 και δεν είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,10.  

 

Στη συνέχεια, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συσχέτιση μεταξύ της 

εφαρμογής συστημάτων CRM για την αύξηση των πελατών, με στόχο τη βελτίωση 

της κερδοφορίας, με κάθε έναν παράγοντα των ΛΠΣ. Ειδικότερα, η συμβολή των 

ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει ισχυρή θετική συσχέτιση (με 

συντελεστή συσχέτισης 0,276) με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την 

αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η51). Πιο 

συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε έναν θετικό και στατιστικά σημαντικό 

συντελεστή συσχέτισης, σε επίπεδο α = 0.05, γεγονός που κατατείνει στην αποδοχή 

της παρούσας ερευνητικής υπόθεσης. Αναλόγως, η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ παρουσιάζει μια ισχυρή θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM για την αύξηση 

των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η53). Σημειώνεται ότι ο 

συντελεστής συσχέτισης σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα (0,335) σε σχέση με τον αντίστοιχο συντελεστή της προηγούμενης 

ερευνητικής υπόθεσης (0,276), διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται από τη θεωρία.  
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Αντίθετα, η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων δεν εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή συστημάτων CRM για την 

αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η52), καθώς η εν λόγω 

ερευνητική υπόθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή (με συντελεστή συσχέτισης 0,144). 

Ομοίως, η χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ δεν 

συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για την αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η54), 

καθώς ο συντελεστής συσχέτισης τείνει οριακά στο μηδέν (0,078) και δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός. 

 

Στη συνέχεια, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

συσχετίσεων ανάμεσα στους τέσσερις παράγοντες (κλίμακες) συμβολής των ΛΠΣ 

στη χρήση συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μείωσης 

του κόστους. Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική 

σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους (Η63).  

 

Ειδικότερα, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε έναν θετικό (0,181) και στατιστικά 

σημαντικό σε επίπεδο α = 0.07 συντελεστή συσχέτισης, γεγονός που κατατείνει στην 

αποδοχή της εν λόγω ερευνητικής υπόθεσης. Ισχυρότερη συσχέτιση φαίνεται να 

αναπτύσσεται ανάμεσα στη χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ και την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους (Η64). Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται 

τόσο από την υπάρχουσα θεωρία (Nielsen et al 2000, Kaplan & Cooper  1998, 

Storbacka 1997, Innes & Mitchell 1997, Bromwich & Bhimani 1994, Shank & 

Govindarajan 1992a, 1992b, 1993, Bromwich  1990), όσο και από την απόλυτη τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος αγγίζει σχεδόν το 0,3 (0,276). 

 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας 

δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την εφαρμογή συστημάτων 

CRM που βασίζονται στη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του 

κόστους (Η61). Ανάλογη διαπίστωση, διαφαίνεται και από την εξέταση της 

στατιστικής σχέσης μεταξύ της συμβολής των ΛΠΣ στη στρατηγική των 

επιχειρήσεων και της εφαρμογής συστημάτων CRM για τη βελτίωση της 
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παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους (Η62). Οι συντελεστές συσχέτισης και 

στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις είναι μεν θετικοί, αλλά οι πολύ υψηλές πιθανότητες 

διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι (0,409 και 0,807 αντίστοιχα) οδηγούν στην απόρριψη 

των δύο ερευνητικών υποθέσεων με μεγάλη ασφάλεια.    

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των συσχετίσεων ανάμεσα στους 

παράγοντες των ΛΠΣ και της εφαρμογής συστημάτων CRM για την καταγραφή της 

αξίας των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, η στατιστική έρευνα έδειξε ότι η συμβολή 

των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 

της αξίας των πελατών (Η72). Ομοίως, η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των 

πελατών (Η73). Ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται σε r = 0,246, ενώ είναι 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με α = 0,013.  

 

Στην αντίθετη περίπτωση, η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας δεν 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για 

την καταγραφή της αξίας των πελατών (Η71), παρόλο που ο συντελεστής συσχέτισης 

υπολογίστηκε με θετικό πρόσημο (0,112). Ομοίως, η χρήση της τεχνικής ABC από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ για την ανίχνευση του κόστους, δεν συσχετίζεται θετικά 

και στατιστικά σημαντικά με την εφαρμογή συστημάτων CRΜ για την καταγραφή 

της αξίας των πελατών (Η74). Στην προκειμένη περίπτωση, η ερευνητική υπόθεση δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς η πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι είναι 

της τάξης του 48,2%.     

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση της συσχέτισης ανάμεσα στους 

παράγοντες των ΛΠΣ και της εφαρμογής συστημάτων CRM που βασίζονται σε 

ιστορικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτέλεσμα του πίνακα 7.15, 

προκύπτει ότι η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή 

των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η83). Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατατείνει η παρούσα έρευνα, όταν εξετάζεται η συσχέτιση ανάμεσα 

στο χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία μάρκετινγκ με την εφαρμογή 

συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η84). Ο συντελεστής 
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συσχέτισης ανάμεσα στους δύο παράγοντες αγγίζει το 0,3 περίπου και είναι 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,007.  

 

Αντίθετα, με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, τόσο η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της 

κερδοφορίας (Η81), όσο και η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων 

(Η82) δεν φαίνεται να συσχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, καθώς η 

πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι ισούται με 0,188 και 0,644 αντίστοιχα.  

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στην εξέταση της στατιστικής σχέσης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των παραγόντων των ΛΠΣ και της εφαρμογής του συστήματος 

CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ειδικότερα, όπως διαφαίνεται από τα 

αποτελέσματα πίνακα 7.15, η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η91), όπως άλλωστε αναμένεται από την 

θεωρία. Ο συντελεστής συσχέτισης υπολογίστηκε σε r = 0,317 και εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,01. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι και η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το 

τμήμα μάρκετινγκ (Η93) ακολουθεί το ίδιο πρότυπο, καθώς η ερευνητική υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,01. Η χρήση της 

τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM για τη βελτίωση της 

κερδοφορίας, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,081. Τέλος, η συμβολή 

των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων συσχετίζεται θετικά, αλλά όχι 

στατιστικά σημαντικά με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της 

κερδοφορίας (Η92). Αυτό συμβαίνει διότι ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα που οριακά προσεγγίζουν το μηδέν (r = 0,067), ενώ η πιθανότητα 

σφάλματος τύπου Ι είναι αρκετά υψηλή και αγγίζει το 50%, γεγονός που συντελεί 

στην απόρριψη της εν ερευνητικής υπόθεσης.     

 

Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων 

που αφορούν στην εξέταση των συσχετίσεων ανάμεσα στους τέσσερεις παράγοντες 

των ΛΠΣ και την εφαρμογή των συστημάτων CRM που στοχεύουν στη μείωση του 

κόστους.  Ειδικότερα, όπως εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα 7.15, η συμβολή των 

ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας συσχετίζεται θετικά, αλλά όχι στατιστικά 
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σημαντικά με την εφαρμογή των συστημάτων CRM που προσανατολίζονται στη 

μείωση του κόστους της επιχείρησης (Η101). Τούτο τεκμαίρεται από την υψηλή 

πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι, η οποία αγγίζει το 20% περίπου. Αντιθέτως, η 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει αρνητική, αλλά όχι 

στατιστικά σημαντική σχέση με την χρήση των συστημάτων CRM για τη μείωση του 

κόστους (Η102).  

 

Ομοίως, ο τρίτος παράγοντας των ΛΠΣ (συμβολή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

από το τμήμα μάρκετινγκ) παρουσιάζει μια αρνητική σχέση με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη μείωση του κόστους (Η103), καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης ανάμεσα στους δύο παράγοντες (κλίμακες) διαμορφώνεται μόλις σε -

0,021, επίπεδο που οριακά αγγίζει το μηδέν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω 

ερευνητική υπόθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς η πιθανότητα σφάλματος 

(P-value) τύπου Ι είναι ίση με α = 0,832. Τέλος, η χρήση της τεχνικής ABC από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ για την ανίχνευση του κόστους, δεν εμφανίζει θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση 

του κόστους (Η104).    

 

Γενικότερο συμπέρασμα από τον έλεγχο των ανωτέρω υποθέσεων, είναι ότι ο βαθμός 

χρήσης των κλιμάκων των ΛΠΣ φαίνεται (στις περισσότερες περιπτώσεις) να 

συσχετίζεται θετικά με τις διαστάσεις των συστημάτων CRM των επιχειρήσεων, 

χωρίς ωστόσο η συσχέτιση αυτή να είναι σε μερικές περιπτώσεις ισχυρή, σε 

συμφωνία με την έρευνα που έχει διεξαχθεί στο αντικείμενο αυτό (Soljakova 2012, 

Roslender & Hart 2002, Nielsen et al 2000, Kaplan & Cooper 1998, Storbacka 1997, 

Innes & Mitchell 1997, Roslender 1996, 1995, Bromwich & Bhimani 1994, Shank & 

Govindarajan 1992a, 1992b, 1993, Bromwich 1990). 

 

7.4.2 Χρήση των ΛΠΣ – Στρατηγική/Στρατηγικές Κινήσεις    

 

Στον Πίνακα 7.16 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που 

αφορούν στη χρήση των ΛΠΣ και της εκάστοτε στρατηγικής (κόστους και 

διαφοροποίησης) και στρατηγικών κινήσεων (μελλοντική αξία πελατών, 

κερδοφορία/CRM και κερδοφορία/αύξηση πωλήσεων) που ακολουθεί η επιχείρηση.  
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Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμ

α Ελέγχου 

Υπόθεσης 
Η121: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής χαμηλού κόστους  

 

0.341*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 
Η122: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής χαμηλού κόστους  

 

0.298*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 
Η123: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το μάρκετινγκ, 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της 

στρατηγικής χαμηλού κόστους.  

 

0.469*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η124: Η χρήση της τεχνικής ABC από το μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής χαμηλού κόστους 

 

0.081 

 

0.411 

 

Απόρριψη 
Η131: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής διαφοροποίησης 

 

-0.076 

 

0.364 

 

Απόρριψη 
Η132: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής διαφοροποίησης 

 

0.040 

 

0.634 

 

Απόρριψη 
Η133: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το μάρκετινγκ, 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της 

στρατηγικής διαφοροποίησης 

 

0.064 

 

0.441 

 

Απόρριψη 

Η134: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση της στρατηγικής διαφοροποίησης 

 

0.354*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 
Η141: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων 

προσδιορισμού της μελλοντικής αξίας πελατών 

 

0.392*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η142: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων προσδιορισμού της 

μελλοντικής αξίας πελατών 

 

0.298*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η143: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το 

μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση 

στρατηγικών κινήσεων προσδιορισμού της μελλοντικής αξίας πελατών 

 

0.401*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η144: Η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων 

προσδιορισμού της μελλοντικής αξίας πελατών 

 

0.097 

 

0.328 

 

Απόρριψη 

Η151: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων για τη 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.303*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η152: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων για τη διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.305*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η153: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το μάρκετινγκ,    
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εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών 

κινήσεων για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, με στόχο την αύξηση της 

κερδοφορίας 

0.431*** 0.000 Αποδοχή 

Η154: Η χρήση της τεχνικής ABC από το μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων για τη 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.201** 

 

0.041 

 

Αποδοχή 

Η161: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων για την 

αύξηση των πωλήσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.203** 

 

0.014 

 

Αποδοχή 

Η162: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων για την αύξηση των 

αύξηση των πωλήσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.247*** 

 

0.003 

 

Αποδοχή 

Η163: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το μάρκετινγκ, 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών 

κινήσεων για την αύξηση των πωλήσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας  

 

0.208** 

 

0.012 

 

Αποδοχή 

Η164: Η χρήση της τεχνικής ABC από το μάρκετινγκ για ανίχνευση του κόστους 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση στρατηγικών 

κινήσεων για την αύξηση των πωλήσεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 

 

0.202** 

 

0.040 

 

Αποδοχή 

(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
(**) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,05  
(*) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,10  
Πίνακας 7.16 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή των ΛΠΣ στη/στις 
στρατηγική/στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησης. 
 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα 7.16, η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει 

θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με: α) τη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση 

της κερδοφορίας (Η121), β) τη συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων 

(Η122) και γ) τη συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ (Η123). Με άλλα λόγια, οι εν λόγω ερευνητικές υποθέσεις γίνονται 

αποδεκτές σε αρκετά υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της τάξης του α = 

0,01. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη ηγεσίας 

χαμηλού κόστους, φαίνεται να χρησιμοποιούν με πιο εντατικό ρυθμό τη λογιστική 

πληροφόρηση που προκύπτει μέσω των ΛΠΣ. Σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα, η 

στρατηγική χαμηλού κόστους, αν και συσχετίζεται θετικά (0,081) με τη χρήση της 

τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ (Η124), εντούτοις η εν λόγω υπόθεση δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,10. 

 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στη στρατηγική διαφοροποίησης με 

κάθε έναν παράγοντα της χρήσης των ΛΠΣ (κερδοφορία (Η131), στρατηγική (Η132), 

στρατηγικές αποφάσεις από τμήμα μάρκετινγκ (Η133), χρήση της τεχνικής ABC από 
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το τμήμα μάρκετινγκ (Η134)). Ειδικότερα, η στρατηγική που εστιάζει στη 

διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση μόνο με τη χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ, 

καθώς η ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατικής σημαντικότητας 

α = 0,01, με υψηλό συντελεστή συσχέτισης 0,354. Το εν λόγω εύρημα, σε συνδυασμό 

με την προηγούμενη διαπίστωση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο μορφές 

στρατηγικής που ακολουθεί μια επιχείρηση (κόστους και διαφοροποίησης) δεν 

εμφανίζουν επικαλύψεις (overlapping), καθώς κάθε μία από αυτές συσχετίζεται με 

διαφορετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη χρήση των ΛΠΣ.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των στρατηγικών κινήσεων που 

βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών, με κάθε έναν παράγοντα που αφορά 

στη χρήση των ΛΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που 

βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών εμφανίζει ισχυρή θετική συσχέτιση με 

τη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η141). Ομοίως, η ερευνητική 

υπόθεση της θετικής σχέσης ανάμεσα στην υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που 

βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών και τη συμβολή των ΛΠΣ στη 

στρατηγική των επιχειρήσεων (Η142) γίνεται αποδεκτή σε αρκετά υψηλό επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (α = 0,01). Επίσης, η παρούσα έρευνα καταλήγει στην 

εύρεση ισχυρής θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων 

που βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών και τη συμβολή των ΛΠΣ στη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (Η143), καθώς η 

συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,01. Αντιθέτως, η υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που 

βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών, δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με τη χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ 

(Η144).       

 

Ο παράγοντας που αφορά στην υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που βασίζονται στη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με τη συμβολή των ΛΠΣ στη 

βελτίωση της κερδοφορίας (Η151). Αξίζει να σημειωθεί ότι από την εν λόγω ομάδα 

μεταβλητών της κατηγορίας των ΛΠΣ και οι υπόλοιπες τρεις ερευνητικές υποθέσεις 

γίνονται αποδεκτές. Ειδικότερα, η υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που βασίζονται 

στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, 
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παρουσιάζει ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική σχέση με τη συμβολή των ΛΠΣ 

στη στρατηγική των επιχειρήσεων (0,305) (Η152), τη συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (0,431) (Η153) και τη χρήση της 

τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ (0,201) (Η154). Έτσι, προκειμένου η 

ανώτατη διοίκηση να υποστηρίξει τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, φαίνεται 

να διαμορφώνει τις στρατηγικές τις κινήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται 

η πληροφόρηση των ΛΠΣ, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ. 

 

Τέλος, ο παράγοντας που αφορά στην υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που 

βασίζονται στην αύξηση των πωλήσεων, με απώτερο στόχο την αύξηση της 

κερδοφορίας, συσχετίζεται θετικά με κάθε έναν παράγοντα της χρήσης των ΛΠΣ. 

Ειδικότερα, οι στρατηγικές κινήσεις που βασίζονται στην αύξηση των πωλήσεων για 

τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τη συμβολή των 

ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας (0,203) (Η161), με τη στρατηγική των 

επιχειρήσεων (0,247) (Η162), τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ (0,208) (Η163) και με τη χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ (0,202) (Η164).  

 

7.4.3 Χρήση των ΛΠΣ – Πελατοκεντρική φιλοσοφία   

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση των επιμέρους παραγόντων που 

αφορούν στην εφαρμογή των ΛΠΣ (κερδοφορία, στρατηγική, μάρκετινγκ, κόστος και 

αξιοποίηση) με την Πελατοκεντρική Φιλοσοφία όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στο 

θεωρητικό ερευνητικό πλαίσιο, έγινε χρήση του συντελεστή Pearson’s (r).  

 

Στον ακόλουθο πίνακα 7.17 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων 

που αφορούν στην συσχέτιση μεταξύ του βαθμού χρήσης των ΛΠΣ και της 

υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από τις επιχειρήσεις. Στις επιμέρους στήλες 

εμφανίζονται οι τιμές του συντελεστή Pearson’s, το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας και το αποτέλεσμα του ελέγχου της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι οι υποθέσεις είναι ομαδοποιημένες. 
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Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι όλοι οι επιμέρους παράγοντες της χρήσης των ΛΠΣ 

(κερδοφορία-Η111, στρατηγική-Η112, στρατηγικές αποφάσεις-Η113 και χρήση της 

τεχνικής ABC-Η114) εμφανίζουν μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την 

υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από τις επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, το 

σύνολο των ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν στην εν λόγω ομάδα μεταβλητών 

γίνεται αποδεκτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις από τις τέσσερις ερευνητικές 

υποθέσεις γίνονται αποδεκτές σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας (highly significant) της τάξης του α = 0,01, γεγονός που ενδυναμώνει 

τη διαπίστωση, βάσει του συγκεκριμένου δείγματος της μελέτης ότι οι επιχειρήσεις 

που κάνουν χρήση των ΛΠΣ υιοθετούν παράλληλα και μια πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, η οποία έχει ως βασικούς πυλώνες στρατηγικής τη γνώση του προφίλ, 

των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.  

         
 

Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

Υπόθεσης 

Η111: Η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.410*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η112: Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας 

 

0.431*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η113: Η συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το 

μάρκετινγκ εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.585*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η114: Η χρήση της τεχνικής ABC από το μάρκετινγκ εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.190** 

 

0.054 

 

Αποδοχή 

(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
(**) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,05  
Πίνακας 7.17 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή των ΛΠΣ στην 
υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. 
   

7.4.4 Στρατηγική/στρατηγικές κινήσεις – Πελατοκεντρική φιλοσοφία 

 

Στον Πίνακα 7.18 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών 

υποθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής/στρατηγικών κινήσεων 

και την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. 
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Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου  

Υπόθεσης 

Η171: Η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.441*** 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η172: Η στρατηγική διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.056 

 

0.505 

 

Απόρριψη 

Η173: Η στρατηγική που βασίζεται στη μελλοντική αξία των πελατών εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας 

 

0.515 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η174: Η στρατηγική που βασίζεται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με 

στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.470 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

Η175: Η στρατηγική που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων με στόχο την 

αύξηση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με 

την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

 

0.327 

 

0.000 

 

Αποδοχή 

(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
Πίνακας 7.18 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή της στρατηγικής της 
επιχείρησης στην υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. 
 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα 7.18, η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει 

θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας. Ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα 

της τάξης του 0.441 και είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας α = 

0.01. Αντίθετα, η στρατηγική διαφοροποίησης, αν και συσχετίζεται θετικά (0,056) με 

την υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, εντούτοις η εν λόγω υπόθεση δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτή, καθώς η πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου Ι 

διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο της τάξης του 50,5%. Τέλος, οι στρατηγικές 

κινήσεις της επιχείρησης που βασίζονται στη μελλοντική αξία των πελατών, τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων για αύξηση της κερδοφορίας και την αύξηση 

των πωλήσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας εμφανίζουν θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την υιοθέτησης πελατοκεντρικής στρατηγικής.       

 

7.4.5 Στρατηγική/στρατηγικές κινήσεις – Συστήματα CRM  

 

Στην εν λόγω ενότητα επιχειρείται η εξέταση της συσχέτισης ανάμεσα στους 

παράγοντες της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και της 
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χρήσης συστημάτων CRM. Από την ανάλυση και την αξιολόγηση των ερευνητικών 

υποθέσεων, θα δοθούν απαντήσεις σχετικά με τη δομή και τη συμπεριφορά του 

δείγματος των επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας. Με άλλα λόγια, θα επιχειρηθεί 

να δοθεί απάντηση στο ερώτημα εάν οι στρατηγικοί στόχοι που ακολουθούν 

επιχειρήσεις του δείγματος είναι ή όχι προσανατολισμένες στις ανάγκες της 

πελατειακής τους βάσης (customer oriented).     

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.19, στον οποίο διατυπώνονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις μεταξύ των κατηγοριών ανάλυσης (στρατηγική/στρατηγικοί στόχοι και 

χρήση συστημάτων CRM), προκύπτει ότι μόνο ο στρατηγικός στόχος της διαχείρισης 

των πελατειακών σχέσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας (Η184) εμφανίζει 

θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για 

τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες. Σε αντίθεση, οι 

λοιποί παράγοντες που εντάσσονται στην «ομάδα» που περιλαμβάνει τόσο τη 

στρατηγική, όσο και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, δεν φαίνεται να 

συσχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τον εν λόγω παράγοντα της 

κατηγορίας διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (CRM) (Η181-Η182-Η183-Η185).  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της στρατηγικής 

διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για 

κερδοφόρους πελάτες (Η182). Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των συστημάτων CRM που 

σαν στόχο έχει το σχεδιασμό εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

δεν είναι συμβατή με την υιοθέτηση στρατηγικής διαφοροποίησης.   

 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων, με κάθε έναν παράγοντα της στρατηγικής/ 

στρατηγικών στόχων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο δυναμικό 

εξωτερικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τόσο η στρατηγική διαφοροποίησης, όσο και η 

εφαρμογή στρατηγικών στόχων που βασίζονται στη διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, εμφανίζουν θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη διαχείριση νέων 

προϊόντων (Η192–Η194). Αντίθετα, οι λοιπές τρεις ερευνητικές υποθέσεις (στρατηγική 

χαμηλού κόστους (Η192), μελλοντική αξία πελατών (Η193) και αύξηση των 

πωλήσεων/κερδοφορία (Η195)), απορρίπτονται καθώς δεν παρουσιάζουν στατιστικά 
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σημαντική θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη 

διαχείριση νέων προϊόντων. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, η συσχέτιση της εφαρμογής των 

συστημάτων CRM για την καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών με τα δύο είδη 

της υλοποιούμενης στρατηγικής, καθώς και με τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 

των απαιτήσεων των πελατών εμφανίζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την εφαρμογή 

του στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη μελλοντική αξία των πελατών (Η203), ενώ 

οι λοιπές ερευνητικές υποθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές (στρατηγική χαμηλού 

κόστους-Η201, στρατηγική διαφοροποίησης-Η202, στρατηγικός στόχος που βασίζεται 

στην αύξηση της κερδοφορίας μέσω της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων-Η204 

και στρατηγικός στόχος που βασίζεται στην αύξηση της κερδοφορίας, μέσω της 

αύξησης των πωλήσεων-Η205).  

 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για την αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας και της 

στρατηγικής, σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους που εφαρμόζει η 

επιχείρηση. Ειδικότερα, η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την 

αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η211). Στο σημείο αυτό 

βλέπουμε ότι η στρατηγική που εστιάζεται στην παραγωγή/ προσφορά προϊόντων/ 

υπηρεσιών χαμηλού κόστους μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζει την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για την αύξηση των πελατών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

κερδοφορίας. Όσον αφορά στη στρατηγική διαφοροποίησης, εμφανίζει ισχυρή 

αρνητική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την αύξηση των 

πελατών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η212). 

 

Ομοίως, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη μελλοντική αξία των πελατών 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για την αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η213), 

καθώς η ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,05. Ομοίως, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων 
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CRM για την αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η214), 

καθώς η ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,01.  

 

Αντιθέτως, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων με 

τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας, δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την αύξηση των 

πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η215). Αντιθέτως, η στρατηγική που 

εστιάζει στη διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών εμφανίζει αρνητική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την 

αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η212). 

 

Ακολούθως, η ανάλυση εστιάζεται στη συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω της μείωσης του 

κόστους, με κάθε έναν παράγοντα της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω μείωσης του κόστους 

(Η224). Αντιθέτως, η στρατηγική χαμηλού κόστους δεν εμφανίζει θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Η221), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα 

στους δύο παράγοντες (κλίμακες) διαμορφώνεται μόλις σε 0,008 επίπεδο που οριακά 

αγγίζει το μηδέν.  

 

Ομοίως, η στρατηγική διαφοροποίησης εμφανίζει θετική, αλλά μη στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας (Η222), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στους δύο 

παράγοντες (κλίμακες) δεν είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο α = 0,106. 

Επιπρόσθετα, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων για 

τη βελτίωση της κερδοφορίας δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση 

με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 

μέσω μείωσης του κόστους (Η225). Τέλος, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη 

μελλοντική αξία των πελατών δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση 
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με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 

μέσω μείωσης του κόστους (Η223).  

 

Στη συνέχεια, το πεδίο έρευνας της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στη μελέτη 

των συσχετίσεων ανάμεσα στις στρατηγικές χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης, 

καθώς και των στρατηγικών στόχων που αυτές εξυπηρετούν με τον παράγοντα που 

συνδέεται με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των 

πελατών. Ειδικότερα, η υπόθεση περί ύπαρξης θετικής και στατιστικά σημαντικής 

σχέσης ανάμεσα στη στρατηγική χαμηλού κόστους και την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των πελατών (Η231) γίνεται 

αποδεκτή σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,10. Ομοίως, η εφαρμογή του 

στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη μελλοντική αξία των πελατών (Η233) 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντικά συσχέτιση (σε επίπεδο σημαντικότητας α 

= 0,05) με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των 

πελατών, με τον συντελεστή συσχέτιση να διαμορφώνεται σε r = 0,192.  

 

Αντίθετα, η στρατηγική διαφοροποίησης συσχετίζεται αρνητικά με την εφαρμογή 

των συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των πελατών (Η232), καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται σε -0.253 και είναι στατιστικά σημαντικός 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,01. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο η 

εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η234), όσο και ο στρατηγικός στόχος 

που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων, η οποία θα επιφέρει και βελτίωση της 

κερδοφορίας (Η235), δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές καθώς οι αντίστοιχες 

πιθανότητες (P-values) διεξαγωγής σφάλματος πρώτου είδους διαμορφώνονται σε 

αρκετά υψηλά επίπεδα που αγγίζουν το 25% και 34% αντίστοιχα61.  

 

Ακολούθως, η ανάλυση εστιάζεται στη συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή των 

συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα με κάθε έναν παράγοντα 

της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει μια ισχυρή και στατιστικά 

σημαντική θετική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε 

ιστορικά δεδομένα (Η241). Ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται στο επίπεδο των 

                                                 
61 Το σφάλμα πρώτου είδους στην επαγωγική στατιστική αναφέρεται στην πιθανότητα απόρριψης (μη 
αποδοχής) της μηδενικής υπόθεσης (αρχικής) ενώ είναι πραγματικά σωστή (Χρήστου 2003).  
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0,253 μονάδων, ενώ η μηδενική υπόθεση περί απουσίας θετικής συσχέτισης μεταξύ 

των δύο παραγόντων απορρίπτεται, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,01. 

Αντίστοιχα, η στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία στοχεύει στην προσφορά 

προϊόντων ή υπηρεσιών μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με αυτά που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα προϊόν που θεωρείται μοναδικό 

από τους πελάτες, εμφανίζει και αυτή ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική σχέση 

με την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η242).  

 

Σε ανάλογα συμπεράσματα, κατατείνει η παρούσα έρευνα από την εξέταση της 

σχέσης ανάμεσα στην εφαρμογή του στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας και την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η244). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώθηκε σε υψηλά σχετικά 

επίπεδα της τάξης του 0,316, ενώ η πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος πρώτου 

είδους κυμαίνεται σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα. Από τη συνδυαστική εξέταση των 

δύο ανωτέρω ευρημάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μηδενική υπόθεση, η 

οποία συνίσταται στην εύρεση μηδενικής συσχέτισης (r = 0) μεταξύ των δύο 

κλιμάκων μέτρησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.  

 

Αντιθέτως, η υιοθέτηση του στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη μελλοντική αξία 

των πελατών δεν χαρακτηρίζεται από θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η243), 

καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός και μη στατιστικά σημαντικός (-

0.059). Ανάλογα συμπεράσματα, προκύπτουν και από την εξέταση της συσχέτισης 

ανάμεσα στο στρατηγικό στόχο που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων και 

κατ΄επέκταση της κερδοφορίας με την εφαρμογή των συστημάτων CRM που 

βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η245), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

αρνητικός και μη στατιστικά σημαντικός (-0.059).    

 

Στη συνέχεια, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συσχέτιση μεταξύ της 

εφαρμογής συστημάτων CRM που βασίζονται στη βελτίωση της κερδοφορίας, με 

κάθε έναν παράγοντα της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων που εφαρμόζουν 

οι επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται 

στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η251). Ειδικότερα, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε 
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έναν θετικό και στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο α = 0.01 συντελεστή συσχέτισης, 

γεγονός που κατατείνει στην αποδοχή της εν λόγω ερευνητικής υπόθεσης.  

 

Αναλόγως, η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει μια ισχυρή θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται 

στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η252). Σημειώνεται ότι, ο συντελεστής συσχέτισης σε 

αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα (0,515) σε σχέση με τον 

αντίστοιχο συντελεστή της προηγούμενης ερευνητικής υπόθεσης (0,246), διαπίστωση 

η οποία επιβεβαιώνεται από τη θεωρία, καθώς η έρευνα έχει αποδείξει ότι είναι 

περισσότερο πιθανό να επιτευχθούν υψηλά κέρδη με την στρατηγική 

διαφοροποίησης, παρά με την στρατηγική ηγεσίας κόστους, καθώς η διαφοροποίηση 

δημιουργεί ένα ισχυρότερο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν 

στον κλάδο. Αντίθετα, η στρατηγική κόστους είναι πιο πιθανό να δημιουργεί αύξηση 

στο μερίδιο της αγοράς (Caves & Ghemawat 1992).  

 

Ομοίως, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη μελλοντική αξία των πελατών 

συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η253). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

εμφανίζει και η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου που βασίζεται στην αύξηση των 

πωλήσεων με απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας, με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η255), όπως άλλωστε 

αναμένεται και από την εμπειρική βιβλιογραφία. Αντιθέτως, η εφαρμογή 

στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με 

σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας, δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική 

σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας 

(Η254), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός (-0.036) και όχι στατιστικά 

σημαντικός.       

 

Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων 

που αφορούν στην εξέταση των συσχετίσεων ανάμεσα στην εφαρμογή των 

συστημάτων CRM που στοχεύουν στη μείωση του κόστους, με κάθε έναν παράγοντα 

της στρατηγικής και των επιμέρους στρατηγικών κινήσεων που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, βάσει του πίνακα 7.19, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται 

στη μελλοντική αξία των πελατών εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση 

με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση του κόστους (Η263). 
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Αντιθέτως, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων για την αύξηση της κερδοφορίας παρουσιάζει αρνητική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση του 

κόστους (Η264). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαπίστωση δεν επιβεβαιώνεται 

από τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται 

στο ότι η εφαρμογή των συστημάτων CRM εστιάζεται κυρίως σε λειτουργίες του 

τμήματος μάρκετινγκ και όχι τόσο σε στόχους της οικονομικής διαχείρισης της 

επιχείρησης, όπως είναι η μείωση του κόστους.  

 

Για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν, η στρατηγική χαμηλού κόστους δεν 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη μείωση του κόστους (Η261), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα 

στους δύο παράγοντες διαμορφώνεται μόλις σε -0,009 επίπεδο που οριακά αγγίζει το 

μηδέν. Ομοίως, και η στρατηγική διαφοροποίησης δεν εμφανίζει θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση 

του κόστους (Η262). Τέλος, ο στρατηγικός στόχος που βασίζεται στην αύξηση των 

πωλήσεων για τη βελτίωση της κερδοφορίας δεν εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση του 

κόστους (Η265).  

 

 
Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

Υπόθεσης 
Η181: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για δημιουργία 

εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

 

0.148 

 

0.141 

 

Απόρριψη 

 

Η182: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, αρνητική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για 

δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

 

-0.260*** 

 

-0.009 

 

Αποδοχή 

Η183: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξία των 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για 

κερδοφόρους πελάτες   

 

-0.082 

 

-0.414 

 

Απόρριψη 

Η184: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για τη 

δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

 

 

0.192** 

 

 

0.054 

 

 

Αποδοχή 
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Η185: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης των πωλήσεων με 

στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για δημιουργία εξατομικευμένων 

προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες   

 

0.062 

 

0.541 

 

Απόρριψη 

Η191: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για διαχείριση 

νέων προϊόντων  

 

0.140 

 

0.162 

 

Απόρριψη 

Η192: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για διαχείριση 

νέων προϊόντων  

 

0.166* 

 

0.098 

 

Αποδοχή 

Η193: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για διαχείριση νέων προϊόντων  

 

0.108 

 

0.280 

 

Απόρριψη 

Η194: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για διαχείριση 

νέων προϊόντων 

 

0.175* 

 

0.081 

 

Αποδοχή 

Η195: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων με 

στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για διαχείριση νέων προϊόντων 

 

0.028 

 

0.780 

 

Απόρριψη 

Η201: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

απαιτήσεων πελατών 

 

0.039 

 

0.701 

 

Απόρριψη 

Η202: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

απαιτήσεων πελατών 

 

-0.196 

 

-0.049 

 

Απόρριψη 

Η203: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM για καταγραφή απαιτήσεων πελατών 

 

0.247** 

 

0.013 

 

Αποδοχή 

Η204: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή συστημάτων CRM για 

καταγραφή απαιτήσεων πελατών 

 

0.039 

 

0.702 

 

Απόρριψη 

Η205: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων με 

στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή απαιτήσεων 

πελατών 

 

0.032 

 

0.747 

 

Απόρριψη 

Η211: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για αύξηση 

πελατών με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας  

 

0.211** 

 

0.033 

 

Αποδοχή 

Η212: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά    



 

246 

σημαντική, αρνητική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για αύξηση 

πελατών με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας 

-0.234** -0.018 Αποδοχή 

Η213: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για αύξηση πελατών με στόχο τη βελτίωση 

κερδοφορίας 

 

0.198** 

 

0.046 

 

Αποδοχή 

Η214: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για την αύξηση 

πελατών με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας 

 

 

0.560*** 

 

 

0.000 

 

 

Αποδοχή 

Η215: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων με 

στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για αύξηση πελατών με στόχο τη 

βελτίωση κερδοφορίας   

 

0.106 

 

0.287 

 

Απόρριψη 

Η221: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης κόστους.   

 

0.008 

 

0.940 

 

Απόρριψη 

Η222: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης κόστους    

 

0.116 

 

0.246 

 

Απόρριψη 

Η223: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για βελτίωση παραγωγικότητας, μέσω μείωσης 

κόστους 

-0.074 0.461 Απόρριψη 

Η224: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

παραγωγικότητας, μέσω μείωσης κόστους 

 

 

0.228** 

 

 

0.021 

 

 

Αποδοχή 

Η225: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων για τη 

βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση παραγωγικότητας, 

μέσω μείωσης του κόστους 

 

-0.008 

 

0.934 

 

Απόρριψη 

 

Η231: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

αξίας των πελατών 

 

0.179* 

 

0.074 

 

Αποδοχή 

Η232: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, αρνητική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για 

καταγραφή της αξίας των πελατών 

 

-0.253*** 

 

-0.011 

 

Αποδοχή 

Η233: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για καταγραφή της αξίας πελατών 

 

0.192** 

 

0.055 

 

Αποδοχή 
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Η234: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

της αξίας πελατών   

 

0.116 

 

0.248 

 

Απόρριψη 

Η235: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων για τη 

βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για την καταγραφή αξίας των 

πελατών   

 

-0.096 

 

-0.338 

 

Απόρριψη 

Η241: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM που βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα  

 

0.253*** 

 

0.011 

 

Αποδοχή 

Η242: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM που βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα   

 

0.247*** 

 

0.013 

 

Αποδοχή 

Η243: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα   

 

-0.059 

 

-0.561 

 

Απόρριψη 

 

Η244: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή συστημάτων CRM που 

βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα   

 

0.316*** 

 

0.001 

 

Αποδοχή 

Η245: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων για τη 

βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM που βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα 

 

-0.059 

 

0.556 

 

Απόρριψη 

Η251: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

κερδοφορίας 

 

0.246*** 

 

0.013 

 

Αποδοχή 

Η252: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

κερδοφορίας    

 

0.515** 

 

0.031 

 

Αποδοχή 

Η253: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για βελτίωση κερδοφορίας   

 

0.235** 

 

0.018 

 

Αποδοχή 

Η254: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων για τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση της 

κερδοφορίας  

 

-0.036 

 

-0.717 

 

Απόρριψη 

Η255: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων για τη 

βελτίωση της κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση της κερδοφορίας 

0.190** 0.056 Αποδοχή 
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Η261: Η εφαρμογή στρατηγικής χαμηλού κόστους εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για μείωση του 

κόστους 

 

-0.009 

 

-0.925 

 

Απόρριψη 

Η262: Η εφαρμογή στρατηγικής διαφοροποίησης εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για μείωση του 

κόστους 

 

-0.108 

 

-0.282 

 

Απόρριψη 

Η263: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της μελλοντικής αξίας 

πελατών εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM για μείωση του κόστους 

 

0.233** 

 

0.019 

 

Αποδοχή 

Η264: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων για τη βελτίωση κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, 

αρνητική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για μείωση του κόστους 

 

-0.215** 

 

-0.031 

 

Αποδοχή 

Η265: Η εφαρμογή του στρατηγικού στόχου της αύξησης πωλήσεων για τη 

βελτίωση της κερδοφορίας, εμφανίζει στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για μείωση του κόστους 

 

0.048 

 

0.637 

 

Απόρριψη 

(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
(**) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,05  
(*) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,10  
Πίνακας 7.19 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή της 
στρατηγικής/στρατηγικών κινήσεων της επιχείρησης στα συστήματα CRM. 
 

7.4.6 Πελατοκεντρική φιλοσοφία – Συστήματα CRM  

 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η εξέταση της συσχέτισης ανάμεσα στους 

παράγοντες που αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή των συστημάτων CRM και της 

υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από την επιχείρηση.  

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 7.20, στον οποίο διατυπώνονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών ανάλυσης (συστήματα χρήσης CRM και 

πελατοκεντρική φιλοσοφία), προκύπτει ότι η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών CRM (Η271). Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τον υψηλό σχετικά 

συντελεστή συσχέτισης που προσεγγίζει το 0,4, σε συνδυασμό με τη μηδενική 

πιθανότητα διεξαγωγής σφάλματος τύπου I. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με τη 

θεωρία, βάσει της οποίας μια επιχείρηση προκειμένου να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά τις τεχνολογίες CRM που εφαρμόζει, καλείται να έχει υιοθετήσει 

πελατοκεντρικές στρατηγικές και όχι αποκλειστικά στρατηγικές προσανατολισμένες 

στο προϊόν.  
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Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στην αποδοχή της υπόθεσης βάσει της 

οποίας η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει θετική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (0,252) με την αξιοποίηση των τεχνολογιών CRM για τη 

δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (Η272). Στο σημείο 

αυτό, βλέπουμε ότι η αποδοχή της εν λόγω υπόθεσης, έρχεται σε συμφωνία με την 

προυπάρχουσα βιβλιογραφία (Soljakova 2012, Roslender & Hart 2002, Nielsen et al 

2000, Kaplan & Cooper  1998, Storbacka 1997, Innes & Mitchell 1997, Roslender 

1996, 1995, Bromwich & Bhimani 1994, Shank & Govindarajan 1992a, 1992b, 1993, 

Bromwich  1990).  

 

Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και στον έλεγχο της υπόθεσης μεταξύ της 

υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και της εφαρμογής συστημάτων CRM για 

την καταγραφή απαιτήσεων πελατών (Η274). Ειδικότερα, οι δύο υπό εξέταση 

κλίμακες ελέγχου εμφανίζουν ένα αρκετά υψηλό συντελεστή συσχέτισης της τάξης 

του r = 0,303, ο οποίος είναι και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας α 

= 0,01. Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει με τη σειρά της θετική 

και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για 

την αύξηση των πελατών και τη συνακόλουθη βελτίωση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης (Η275). Σημειώνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης διαμορφώνεται σε 0,4 

περίπου, ενώ η πιθανότητα σφάλματος τύπου I είναι μηδενική.  

 

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ της 

υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και της εφαρμογής συστημάτων CRM για 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης του 

κόστους (Η276). Ομοίως, διαπιστώνεται αποδοχή της ερευνητικής υπόθεσης περί 

ύπαρξης θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στην υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και την εφαρμογή συστημάτων CRM για την 

καταγραφή της αξίας των πελατών (Η277), με τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

να διαμορφώνεται σε r = 0,208 και την πιθανότητα αποδοχής σφάλματος τύπου Ι να 

κυμαίνεται σε επίπεδα κάτω του 0,05. Τέλος, η παρούσα έρευνα αποκάλυψε μια 

ακόμα θετική και στατιστικά σημαντική σχέση, η οποία διαμορφώνεται ανάμεσα 

στην υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και την εφαρμογή συστημάτων CRM 

για την αύξηση των πελατών με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η279), με τον 

αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης να διαμορφώνεται σε r = 0,300. 
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Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας δεν 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη διαχείριση νέων προϊόντων (Η273). Ομοίως, η ερευνητική 

υπόθεση περί ύπαρξης θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στην 

υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και την εφαρμογή συστημάτων CRM που 

βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η278), δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης (0,047) δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Αυτό ερμηνεύεται 

από το γεγονός ότι στα πλαίσια υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, η 

επιχείρηση είναι προτιμότερο να βασίζεται σε ποιοτική πληροφόρηση, παρά σε 

ιστορικά ποσοτικά δεδομένα. Τέλος, η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας δεν 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω μείωσης του κόστους 

(Η280).       
 

 

Ερευνητική Υπόθεση 

Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Pearson 

Επίπεδο 

Στατιστικής 

Σημ/τητας 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

Υπόθεσης 
Η271: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με τη συστηματική χρήση CRM  
0.368*** 0.000 Αποδοχή 

Η272: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή CRM για δημιουργία 

εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες 

0.252*** 0.011 Αποδοχή 

Η273: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για διαχείριση 

νέων προϊόντων 

0.112 0.268 Απόρριψη 

Η2714: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

απαιτήσεων πελατών  

0.303*** 0.002 Αποδοχή 

Η275: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για αύξηση 

πελατών με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας 

0.367*** 0.000 Αποδοχή 

Η276: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

παραγωγικότητας μέσω μείωσης κόστους 

0.167* 0.095 Αποδοχή 

Η277: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για καταγραφή 

αξίας των πελατών 

0.208** 0.038 Αποδοχή 

Η278: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εμφανίζει στατιστικά 0.047 0.643 Απόρριψη 
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σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM που βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα 

Η279: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για αύξηση 

πελατών με στόχο τη βελτίωση κερδοφορίας 

0.300*** 0.002 Αποδοχή 

Η280: Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική, θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των CRM για βελτίωση 

παραγωγικότητας μέσω μείωσης κόστους 

0.076 0.451 Απόρριψη 

(***) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,01 
(**) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,05  
(*) Επίπεδο στατικής σημαντικότητας α = 0,10  
Πίνακας 7.20 Έλεγχος υποθέσεων που αφορούν στη συμβολή της υιοθέτησης 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στα πλαίσια υλοποίησης των συστημάτων CRM. 
 
7.5 Ανάλυση Παλινδρόμησης  
 

7.5.1 Περιγραφή μεθόδου 

 

Το πρώτο στάδιο κάθε οικονομετρικής έρευνας είναι η εξειδίκευση του 

υποδείγματος. Αυτό σημαίνει ότι ο μελετητής για την ορθολογικότερη παρουσίαση 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων του υποδείγματος, πρέπει αρχικά να αναφερθεί στη 

φύση των δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και στην μέθοδο εκτίμησης του 

συγκεκριμένου οικονομετρικού μοντέλου.  

 

Αφού εξειδικευτεί το υπόδειγμα, δοθεί δηλαδή η οικονομική ερμηνεία των 

μεταβλητών που το διέπουν, σε ένα δεύτερο στάδιο πρέπει να δοθεί η μαθηματική 

διατύπωση της οικονομικής ανάλυσης που προηγήθηκε. Συνήθως στις 

οικονομετρικές μελέτες, οι ερευνητές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο γραμμικές 

εξισώσεις. Ωστόσο, όταν το υπό εκτίμηση υπόδειγμα, περιγράφεται από μία μη-

γραμμική εξίσωση (για παράδειγμα συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas), 

τότε με κατάλληλους μετασχηματισμούς μέσω λογαρίθμων, η εξίσωση μορφοποιείται 

σε γραμμική. Η προς εκτίμηση συνάρτηση, ονομάζεται και συνάρτηση 

παλινδρόμησης ή εξίσωση παλινδρόμησης, η οποία περιλαμβάνει την εξαρτημένη 

μεταβλητή, τις ανεξάρτητες ή ερμηνευτικές μεταβλητές καθώς έναν τυχαίο όρο (όρος 

σφάλματος). Σημειώνεται ότι η ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης (Multiple 

Regression) είναι μία στατιστική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 

να αναλύσει την σχέση μεταξύ μίας εξαρτημένης μεταβλητής και περισσότερων της 

μίας ανεξάρτητων μεταβλητών (Αγιακλόγλου & Οικονόμου 2002). Η εισαγωγή του 
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τυχαίου όρου στην υπό εκτίμηση εξίσωση, θέτει ορισμένες προϋποθέσεις για την 

πραγματοποίηση της οικονομετρικής εκτίμησης όπου και αναφέρονται ακολούθως: 

 

• Ο όρος σφάλματος αποτελεί μια τυχαία μεταβλητή, δηλαδή δεν περιλαμβάνει 

συστηματικούς παράγοντες. 

• Ο αριθμητικός μέσος ή αλλιώς μαθηματική ελπίδα των τιμών του όρου σφάλματος 

είναι ίση με το μηδέν Ε (υ) = 0, αλλά και εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει την 

ακρίβεια των εκτιμήσεων καθώς προστίθεται στο αυτόνομο μέρος της εξίσωσης (c).  

• Η διασπορά των τιμών του όρου σφάλματος από τον μέσο δεν αλλάζει, όταν 

μεταβάλλονται οι τιμές των ερμηνευτικών μεταβλητών. Στη γλώσσα της 

οικονομετρίας, αυτή η υπόθεση μεταφράζεται στο ότι πρέπει να έχουμε 

ομοσκεδαστικότητα. 

• Τα κατάλοιπα είναι ασυσχέτιστα μεταξύ τους. Ε (υt us) = 0 για t # s δηλαδή η 

συνδιακύμανση του όρου σφάλματος της παρατήρησης s είναι μηδέν. Με άλλα λόγια 

δεν εμφανίζεται αυτοσυσχέτιση των κατάλοιπων.  

 

Τα κατάλοιπα (residuals), εκφράζουν τις αποκλίσεις των τιμών του δείγματος (σημεία 

πάνω στην ευθεία της παλινδρόμησης) από τις αληθινές τιμές του πληθυσμού. Όταν 

δεν ικανοποιούνται οι παραπάνω περιορισμοί που τέθηκαν, τότε το υπόδειγμα μας 

είναι δυνατό να παρουσιάσει ορισμένα προβλήματα, από τα οποία τα συνηθέστερα σε 

μια οικονομετρική ανάλυση είναι η ετεροσκεδαστικότητα, η αυτοσυσχέτιση κι η 

πολυσυγγραμμικότητα. Ας εξετάσουμε μία-μία τις παραπάνω περιπτώσεις για να 

επισημάνουμε τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται με αυτές.    

 

Όταν η διακύμανση των κατάλοιπων δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται 

καθώς μεταβάλλονται οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, τότε τα κατάλοιπα 

είναι ετεροσκεδαστικά. Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές ελαχίστων τετραγώνων 

(c, a, b) της παλινδρόμησης είναι αμερόληπτοι, δηλαδή δεν έχουν την μικρότερη 

διακύμανση σε σύγκριση με την διακύμανση συντελεστών που προκύπτουν από την 

εφαρμογή άλλης οικονομετρικής μεθόδου (βλ. μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας).  

 

Ένα άλλο σοβαρότερο πρόβλημα που δημιουργεί η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

στο υπό εκτίμηση μοντέλο είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καλούς 

στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας και έτσι δεν μπορούμε με βεβαιότητα να 
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οδηγηθούμε από τα συμπεράσματα του δείγματος στον πληθυσμό. Ασφαλώς, όταν 

εμφανιστεί το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας, μπορούμε με κατάλληλες 

μεθόδους να το διορθώσουμε, δηλαδή να το καταστήσουμε ανενεργό σε ό,τι αφορά 

τα τελικά συμπεράσματα και τις προβλέψεις που θα κάνουμε. Η συνηθέστερη 

μέθοδος είναι η χρησιμοποίηση του Spearman-Rank-Correlation «τεστ», το οποίο 

αναφέρεται στον σχηματισμό ενός συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος μετρά το βαθμό 

εξάρτησης ανάμεσα στα κατάλοιπα και τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

 

Μία από τις βασικές υποθέσεις που έγιναν για την εκτίμηση της εξίσωσης 

παλινδρόμησης, έχει να κάνει με την ανεξαρτησία των τιμών του όρου σφάλματος. Η 

τιμή δηλαδή της τυχαίας μεταβλητής ut δεν πρέπει να είναι συνάρτηση των τιμών των 

προηγούμενων περιόδων. Όταν συμβεί αυτό, τότε μιλάμε για αυτοσυσχέτιση των 

κατάλοιπων. Η πιο απλή περίπτωση αυτοσυσχέτισης είναι όταν τα κατάλοιπα της 

περιόδου t, εξαρτώνται από τα κατάλοιπα της προηγούμενης περιόδου t-1. Αυτό το 

φαινόμενο ονομάζεται αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. Όπως και με την 

ετεροσκεδαστικότητα, η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης καθιστά ανίσχυρους τους ελέγχους 

υποθέσεων, διότι η διακύμανση που παρουσιάζουν τα κατάλοιπα δεν εκτιμάται 

σωστά. Το συνηθέστερο κριτήριο που χρησιμοποιούμε για την διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης είναι το κριτήριο Durbin-Watson.  

 

Τέλος, η πολυσυγγραμμικότητα, εμφανίζεται μόνο στα πολυμεταβλητά υποδείγματα 

παλινδρόμησης και συνίσταται στην ύπαρξη τέλειας γραμμικής συσχέτισης μεταξύ 

των ερμηνευτικών μεταβλητών του δείγματος. Όταν συμβεί αυτό, πράγμα αρκετά 

σύνηθες στα οικονομετρικά μοντέλα, τότε υπάρχει πρόβλημα στην εκτίμηση των 

συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το συνηθέστερο κριτήριο για την 

αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, είναι το λεγόμενο κριτήριο του Klein. 

Σύμφωνα με το τελευταίο, η πολυσυγγραμμικότητα δεν είναι επιζήμια, όταν ο 

συντελεστής προσδιορισμού R² των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μικρότερος από 

τον αντίστοιχο της παλινδρόμησης.  
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7.5.2 Λογαριθμική Παλινδρόμηση (Logistic Regression) 

 

Στα πλαίσια της παραγράφου αυτής θα παρουσιαστεί η Λογαριθμική Παλινδρόμηση 

που είναι ένας τύπος παλινδρόμησης που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μεγιστοποίησης 

των πιθανοτήτων αφού η εξαρτημένη μεταβλητή μετατραπεί σε λογαριθμική 

μεταβλητή, δηλαδή η μέθοδος υπολογίζει λογαριθμικές πιθανότητες της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Στην παράγραφο 8.5.1 παρουσιάζεται το λογαριθμικό μοντέλο 

παλινδρόμησης, ενώ στην παράγραφο 8.5.2 παρουσιάζεται το μοντέλο που προκύπτει 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, με σχολιασμό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων 

που παράγονται από το λογισμικό SPSS. 

 

7.5.2.1 Γενικό μοντέλο Λογαριθμικής Παλινδρόμησης 

 

Η Λογαριθμική Παλινδρόμηση (Binary/Binominal Logistic Regression) 

χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη μίας εξαρτημένης μεταβλητής λαμβάνοντας 

υπόψη μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η Λογαριθμική Παλινδρόμηση, 

ωστόσο, αποτελεί μία μορφή παλινδρόμησης η οποία χρησιμοποιείται όταν η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι διχοτομική και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 

οποιουδήποτε τύπου μεταβλητές (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 383). Η 

λογιστική παλινδρόμηση μπορεί να εφαρμοστεί και όταν οι υποθέσεις της 

παλινδρόμησης δεν ικανοποιούνται, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο κατάλληλη 

σε πολλές περιπτώσεις και γι’ αυτό προτιμάται από πολλούς ερευνητές (Hair et al 

1998, σ. 276). To λογαριθμικό μοντέλο παλινδρόμησης έχει την εξής μορφή: 

 abX
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e
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+

+

+
=

1
)(  

α= η σταθερά του λογαριθμικού μοντέλου 

b= ο συντελεστής λογαριθμικής παλινδρόμησης 

p(X)= η πιθανότητα ότι το Χ θα συμβεί 

 

 Με χρήση κάποιων απλών αλγεβρικών μετασχηματισμών η ανωτέρω εξίσωση 

έρχεται στην ακόλουθη μορφή που προσομοιάζει καλύτερα την μορφή της εξίσωσης 

παλινδρόμησης (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 674, Christensen 1997, σ. 116): 
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όπου η παράσταση: 







− )(1

)(ln
Xp

Xp
αποτελεί τον λογάριθμο του λόγου των 

πιθανοτήτων, (log odds ratio ή logit). 

 

7.5.2.2 Διεξαγωγή Λογαριθμικής Παλινδρόμησης 

 

Η διχοτομική (binary) λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται όταν η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι διχοτομική και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οποιουδήποτε τύπου 

(ordinal, nominal,scale) (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 383). Η εξαρτημένη 

μεταβλητή βαθμός χρήσης συστημάτων CRM εκφράζει το ποσοστό της χρηματικής 

αξίας των συνολικών προμηθειών που προμηθεύεται η επιχείρηση και 

κωδικοποιήθηκε υπό μορφή δύο τιμών 0 και 1. Η τιμή 0 εκφράζει τον μικρό βαθμό 

χρήσης συστημάτων CRM και περιλαμβάνει τις τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή 

βαθμός χρήσης από 1 (όταν δεν κάνει καθόλου χρήση των CRM) έως 2 (όταν κάνει 

λίγο χρήση των CRM). Η τιμή 1 εκφράζει τον σημαντικό βαθμό χρήσης των 

συστημάτων CRM και περιλαμβάνει απαντήσεις από 2 (μέτρια χρήση CRM) έως και 

5 (Πάρα πολύ χρήση CRM). Αντίστοιχα, ως ανεξάρτητες μεταβλητές τέθηκαν οι 

παράγοντες (κλίμακες) που αφορούν στη στρατηγική της επιχείρησης, τα ΛΠΣ και 

την πελατοκεντρική φιλοσοφία, όπως αναλυτικά προσδιορίστηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες της παρούσας διατριβής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της διεξαγωγής της παλινδρόμησης (η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Forward 

Stepwise Conditional) με χρήση του SPSS και σχολιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες.  

 

Στον Πίνακα 7.21 παρουσιάζεται το Omnibus Tests of Model Coefficients, που μας 

παρέχει μία ευρύτερη ένδειξη του πόσο καλά λειτουργεί το μοντέλο.  
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 Στατιστική 

Χ2   Βαθμοί ελευθερίας  

 

Στατιστική σημαντικότητα  

P-value  
Step 1 Step 27,051 1 ,000 

Block 27,051 1 ,000 
Model 27,051 1 ,000 

Step 2 Step 10,185 1 ,001 
Block 37,236 2 ,000 
Model 37,236 2 ,000 

Step 3 Step 4,897 1 ,027 
Block 42,133 3 ,000 
Model 42,133 3 ,000 

Πίνακας 7.21 Omnibus Tests of Model Coefficients 

 

Αυτό αναφέρεται ως τεστ καταλληλότητας (goodness of fit test), για το οποίο το 

επιθυμητό είναι να προκύψει στατιστικά σημαντική τιμή (Pallant 2005, σ. 167) που 

πράγματι προκύπτει για το συγκεκριμένο μοντέλο (p<0,05). 

 

Στον Πίνακα 7.22 παρουσιάζεται το Hosmer and Lemeshow Test, το οποίο είναι ο πιο 

αξιόπιστος έλεγχος καταλληλότητας του μοντέλου που υφίσταται στο SPSS62 και 

ερμηνεύεται διαφορετικά από το omnibus κριτήριο που προαναφέρθηκε. Για το 

Hosmer and Lemeshow Test, η μη καταλληλότητα του μοντέλου υποδεικνύεται από 

τιμή σημαντικότητας μικρότερη του 0,05, καθώς τότε απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις παρατηρούμενες και στις 

εκτιμώμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, 

σ. 390). Συνεπώς προκειμένου να υποστηρίξουμε το μοντέλο μας στην 

πραγματικότητα επιθυμούμε μεγαλύτερη τιμή από 0,05, όπου δεν μπορεί να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά και άρα το μοντέλο 

εκτιμά την προσαρμογή των στοιχείων σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Στο μοντέλο που 

αναπτύσσεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, η σημαντικότητα είναι 0,545 που 

είναι μεγαλύτερη του 0,05 συνεπώς το μοντέλο εκτιμά ικανοποιητικά την 

προσαρμογή των στοιχείων. 

 

                                                 
62 Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα (λογισμικό) SPSS στο User’s Guide. 
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Step Στατιστική Χ2 Βαθμοί ελευθερίας 

 

Στατιστική σημαντικότητα 

P-value 
1 7,241 8 ,511 
2 6,946 8 ,542 
3 6,927 8 ,545 

Πίνακας 7.22 Hosmer και  Lemeshow Test 

 

Επίσης, ο Πίνακας 7.23 που αναφέρεται ως περίληψη μοντέλου, μας παρέχει ακόμη 

περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την χρησιμότητα του μοντέλου. Οι τιμές του 

Cox & Snell R Square και του Nagelkerke R Square μας παρέχουν μία ένδειξη του 

ποσού της μεταβλητότητας στην εξαρτημένη μεταβλητή που ερμηνεύεται από το 

μοντέλο (από μία ελάχιστη τιμή 0 έως μία μέγιστη τιμή περίπου 1). Αυτά 

περιγράφονται ως ψευδο – R2 στατιστικά, που προσομοιάζουν τις πραγματικές R2 που 

παρέχονται από την πολλαπλή παλινδρόμηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι δύο 

τιμές διαμορφώνονται σε 0,252 και 0,342 που σημαίνει ότι μεταξύ του 25,2% και 

34,2% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από αυτό το 

σύνολο μεταβλητών.  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
1 167,282a ,170 ,231 
2 157,097a ,226 ,307 
3 152,201a ,252 ,342 

(a) Η εκτίμηση (estimation) τερματίστηκε στην τέταρτη επανάληψη επειδή οι εκτιμήσεις των  
παραμέτρων μεταβλήθηκαν κατά λιγότερο του 0,001 
Πίνακας 7.23  Περίληψη Μοντέλου 
  

Στον Πίνακα 7.24 προσδιορίζονται οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση 

που μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την συνεισφορά ή σημασία καθεμίας από 

τις μεταβλητές. Ο έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι γνωστός ως έλεγχος Wald, ο 

οποίος θα πρέπει να προκύπτει στατιστικά σημαντικός για κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή, όπως πράγματι είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση (p<0,05). 
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B 

Τυπική 

Απόκλιση 

Έλεγχος 

Wald  

Βαθμοί 

ελευθερίας  

Στατιστική 

σημαντικότη

τα 

P-value Exp(B) 
Step 1a Στρατηγικές αποφάσεις 

από χρήση ΛΠΣ 
,931 ,212 19,335 1 ,000 2,538 

Σταθερά  ,484 ,186 6,816 1 ,009 1,623 
Step 2b Χρήση ΛΠΣ για αύξηση 

κερδοφορίας 
,697 ,217 10,348 1 ,001 2,008 

Στρατηγικές αποφάσεις 

από χρήση ΛΠΣ 
,721 ,225 10,280 1 ,001 2,056 

Σταθερά ,522 ,194 7,205 1 ,007 1,685 
Step 3c Χρήση ΛΠΣ για αύξηση 

κερδοφορίας 
,639 ,220 8,466 1 ,004 1,895 

Στρατηγικές αποφάσεις 

από χρήση ΛΠΣ 
,581 ,236 6,058 1 ,014 1,788 

Στρατηγική και 

κερδοφορία για 

πελατειακές σχέσεις  

,500 ,230 4,736 1 ,030 1,648 

Σταθερά ,527 ,198 7,059 1 ,008 1,694 

Πίνακας 7.24: Μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση 

 

Οι τιμές στην στήλη (Β), είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές των 

μεταβλητών στην εξίσωση, και παρατηρούμε ότι είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές 

προσδιορίζοντας την κατεύθυνση της σχέσης, δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που 

αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της μίας κατηγορίας και ποιοι της άλλης. Η 

άλλη χρήσιμη πληροφορία στον Πίνακα 7.24 παρέχεται από την στήλη Exp(B). Οι 

τιμές αυτές αφορούν τον λόγο των πιθανοτήτων της ανεξάρτητης προς την 

εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή τα odds ratios (OR) για καθεμία από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Τιμές που είναι μικρότερες από 1 παραπέμπουν σε μείωση, ενώ τιμές 

που είναι μεγαλύτερες από 1 δηλώνουν αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης της 

εξαρτημένης μεταβλητής ως αποτέλεσμα της αύξησης της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Στην τελευταία στήλη εμφανίζονται τα διαστήματα εμπιστοσύνης για τα OR, που θα 

μπορούν με απλό τρόπο να ερμηνευτούν ως τα διαστήματα τιμών που μας παρέχουν 

95% εμπιστοσύνη ότι εκεί βρίσκεται η αληθινή τιμή των odds ratio. 
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Η εξίσωση που προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα και αφορά στο λογαριθμικό 

μοντέλο της έρευνας είναι η εξής: 
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Με βάση την ανωτέρω εξίσωση μπορούμε να προβλέψουμε την πιθανότητα υψηλής 

χρήσης συστημάτων CRM, όταν γνωρίζουμε την αντίληψη των αρμόδιων στελεχών 

των επιχειρήσεων για:  

α) Τη χρήση των ΛΠΣ με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας (Μεταβλητή Χ1) 

β) Τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το τμήμα μαρκετινγκ 

απόρροια της χρήσης των ΛΠΣ (Μεταβλητή Χ2) 

β) Τη στρατηγική και κερδοφορία με στόχο τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

(Μεταβλητή Χ3)    

 

Παρατηρούμε στην ανωτέρω εξίσωση ότι η σχέση του βαθμού χρήσης συστημάτων 

CRM (υψηλός/χαμηλός) με τη χρήση των ΛΠΣ είτε ως εργαλείο για αύξηση της 

κερδοφορίας, είτε ως μέσο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη στρατηγική 

της επιχείρησης εστιασμένης στις πελατειακές σχέσεις, όπως άλλωστε αναμενόταν 

βάσει της θεωρίας και της προγενέστερης έρευνας, είναι θετική. Θετική τιμή στον 

συντελεστή σημαίνει ότι μία αύξηση στο σκορ (score) της ανεξάρτητης μεταβλητής 

θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα για την επιχείρηση να κάνει υψηλή 

χρήση των τεχνικών ΛΠΣ και αντίστροφα.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι μία από τις βασικές υποθέσεις της 

παρούσας διατριβής που αφορά στη συμβολή της λογιστικής πληροφόρησης σε 

συστήματα CRM γίνεται αποδεκτή καθώς πράγματι η αντίληψη για χρήση των ΛΠΣ 

με σκοπό είτε την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, είτε τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, όπως αυτή έχει μετρηθεί στην παρούσα έρευνα, 

προσδιορίζει τον βαθμό χρήσης των συστημάτων CRM. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται 

ότι η στρατηγική της επιχείρησης που έχει ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των 
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πελατειακών της σχέσεων, συμβάλλει θετικά στην αυξημένη πιθανότητα χρήσης των 

συστημάτων CRM.  

 

7.5.3 Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression) 

 

7.5.3.1 Γενικό μοντέλο γραμμικής Παλινδρόμησης 

 

Τα δεδομένα και σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστούν χρονολογική σειρά, αλλά 

περιλαμβάνουν διαστρωματικά στοιχεία (cross-section data). Τα διαστρωματικά 

δεδομένα, μετρούν μια συγκεκριμένη μεταβλητή σε δεδομένο χρόνο και για 

διαφορετικές οντότητες. Όπως ακριβώς, η «χρονική περίοδος», μπορεί να πάρει 

διαφορετικές τιμές στα δεδομένα χρονολογικών σειρών, μια «οντότητα», παίρνει 

διαφορετικές ταυτότητες στα διαστρωματικά δεδομένα. Εδώ οι «οντότητες», είναι οι 

146 επιχιερήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα απλό τυχαίο δείγμα για το σύνολο των 

επιχιερήσεων (πληθυσμός). Η στοχαστική μορφή του εν λόγω υποδείγματος, 

εμφαίνεται κατωτέρω: 

uXY ii ++= βα  
Y = Διάνυσμα που περιλαμβάνει την εξαρτημένη μεταβλητή (πελατοκεντρική 

φιλοσοφία) 

α = Σταθερός όρος του υποδείγματος   

Χ= Μήτρα που περιλαμβάνει το σύνολο των ερμηνευτικών μεταβλητών (παράγοντες) 

u = Διαταρακτικός όρος (κατάλοιπα) και αποτελεί το μη-συστηματικό μέρος του 

γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης.  

 

Έχοντας εισάγει τα δεδομένα στο SPSS και χρησιμοποιώντας τη γραμμική μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) κατά βήματα (Stepwise regression), λαμβάνουμε 

τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος μας 

πληροφορεί σχετικά με τη χρησιμότητα του μοντέλου παλινδρόμησης. Σύμφωνα με 

τον εν λόγω πίνακα, η εξίσωση παλινδρόμησης εμφανίζει έναν πολύ υψηλό 

προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού, ο οποίος κυμαίνεται από 72%-85%. Με 

άλλα λόγια, έως και 85% της μεταβλητότητας του υποδείγματος ερμηνεύτεται από 

την παλινδρόμηση και τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται, ενώ το υπόλοιπο 15% 

παραμένει ανερμήνευτο.   
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Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the  

Estimate 

 

1 ,862a ,744 ,720 ,381 
2 ,935b ,874 ,848 ,280 

Πίνακας 7.25 Περίληψη Μοντέλου 

 

Στον Πίνακα 7.26 προσδιορίζονται οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση 

που μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την συνεισφορά ή σημασία καθεμίας από 

τις μεταβλητές. Ο έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι γνωστός ως έλεγχος t ο οποίος 

θα πρέπει να προκύπτει στατιστικά σημαντικός για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, 

όπως πράγματι είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση (p<0,05). Από τα αποτελέσματα 

του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πελατοκεντρική φιλοσοφία 

επηρεάζεται θετικά από τις μεταβολές δύο μόνο παραγόντων, που αφορούν στη 

χρήση των ΛΠΣ ως εργαλείο προώθησης στρατηγικών marketing και στη στρατηγική 

που εφαρμόζει η επιχείρηση με επίκεντρο την ελαχιστοποίηση του κόστους της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του συντελεστή που αφορά στη χρήση των ΛΠΣ 

εμφανίζεται υψηλότερο σε σχέση με την εκτιμημένη τιμή του συντελεστή της 

στρατηγικής (0,569 έναντι 0,465). Με άλλα λόγια, η ισχυρή εξάρτηση που φαίνεται 

να εμφανίζεται μεταξύ της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας (εξαρτημένη μεταβλητή) και 

της χρήσης των ΛΠΣ ως προς την εφαρμογή αποφάσεων marketing επιβεβαιώνει μία 

από τις βασικές υποθέσεις της παρούσας διατριβής που αφορά στη συμβολή της 

λογιστικής πληροφόρησης σε πελατοκεντρικές στρατηγικές.   
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Βήματα  

Μη-τυποποιημένοι συντελεστές  

Τυποποιημένοι 

συντελεστές  

Στατιστική 

t 

Επίπεδο 

σημαντικότητας  B 

Τυπικό 

σφάλμα Beta 

1 Σταθερά  -,080 ,141  -,570 ,580 

Χρήση ΛΠΣ για αποφάσεις 

marketing 

,804 ,142 ,862 5,647 ,000 

2 Σταθερά -,130 ,105  -1,238 ,244 

Χρήση ΛΠΣ για αποφάσεις 

marketing 

,531 ,135 ,569 3,934 ,003 

Στρατηγική ως προς το 

κόστος  

,557 ,174 ,465 3,209 ,009 

Πίνακας 7.26: Μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση    

 

Έχοντας εκτιμήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

πελατοκεντρικότητα των επιχειρήσεων, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι 

αρχικά επιχειρήθηκε η ανάλυση και των δύο πυλώνων που αφορούν στη στρατηγική 

(κόστος και διαφοροποίηση). Από τα αποτελέσματα και των δύο παλινδρομήσεων, 

εμφανίζονται μόνο εκείνα που αφορούν στους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

στρατηγικής κόστους καθώς το γραμμικό υπόδειγμα που περιλαμβάνει ως 

εξαρτημένη μεταβλητή τη στρατηγική ως προς τη διαφοροποίηση δεν παρείχει 

στατιστικά σημαντικούς συντελεστές.     

  

Η στοχαστική μορφή του εν γραμμικού υποδείγματος που εκτιμήθηκε, παρουσιάζεται 

κατωτέρω: 

uXY ii ++= βα  
Y = Διάνυσμα που περιλαμβάνει την εξαρτημένη μεταβλητή (στρατηγική κόστους) 

α = Σταθερός όρος του υποδείγματος   

Χ= Μήτρα που περιλαμβάνει το σύνολο των ερμηνευτικών μεταβλητών (παράγοντες) 

u = Διαταρακτικός όρος (κατάλοιπα) και αποτελεί το μη-συστηματικό μέρος του 

γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης.  

 

Για την εκτίμηση του εν λόγω υποδείγματος, χρησιμοποιήθηκε, όπως και στην 

ανωτέρω εξίσωση παλινδρόμησης, η γραμμική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS) κατά βήματα (Stepwise regression). Σύμφωνα με τον ακόλουθο, η εξίσωση 
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παλινδρόμησης εμφανίζει έναν πολύ υψηλό προσαρμοσμένο συντελεστή 

προσδιορισμού, ο οποίος στο πέμπτο βήμα λαμβάνει την τιμή 0,926. Αυτό σημαίνει 

ότι, έως και 93% περίπου της μεταβλητότητας του υποδείγματος ερμηνεύτεται από 

την παλινδρόμηση και τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται, ενώ το υπόλοιπο 7% 

παραμένει ανερμήνευτο.  

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,823a ,678 ,649 ,355 
2 ,902b ,814 ,776 ,283 
3 ,942c ,888 ,851 ,231 
4 ,972d ,945 ,917 ,173 
5 ,972e ,944 ,926 ,163 

Πίνακας 7.27 Περίληψη Μοντέλου  

 

Στον Πίνακα 7.28 προσδιορίζονται οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση 

που μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την συνεισφορά ή σημασία καθεμίας από 

τις μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι στο πέμπτο και τελευταίο βήμα της παλινδρόμησης, η στρατηγική 

ως προς το κόστος αποτελεί συνισταμένη τριών παραγόντων (κλιμάκων). Οι πρώτοι 

δύο παράγοντες αφορούν στις πελατειακές σχέσεις (CRM), ενώ ο τρίτος στη χρήση 

ΛΠΣ. Ειδικότερα, η εφαρμογή τεχνολογιών CRM για αύξηση της κερδοφορίας και 

των πωλήσεων επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την στρατηγική της 

επιχείρησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους με το μέγεθος του 

συντελεστή να εκτιμάται σε 0,636.  

 

Επιπρόθετα, η αξιοποίηση ενός συστήματος CRM επηρεάζει αρνητικά τη στρατηγική 

της επιχείρησης ως προς το κόστος. Αρνητική σχέση εμφανίζει και η χρήση των ΛΠΣ 

με σκοπό την αξιοποίηση του συστήματος κοστολόγησης.   
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Βήματα  

Μη-τυποποιημένοι συντελεστές  

Τυποποιημένοι 

συντελεστές  Στατιστική  

t Επίπεδο σημαντικότητας  B Std. Error Beta 

1 Σταθερά   ,103 ,117  ,879 ,398 

Πελατοκεντρική 

φιλοσοφία  
,687 ,143 ,823 4,814 ,001 

2 Σταθερά ,018 ,099  ,178 ,863 
Πελατοκεντρική 

φιλοσοφία 
,865 ,132 1,037 6,569 ,000 

Αξιοποίηση CRM -,189 ,070 -,426 -2,695 ,022 
3 Σταθερά -,045 ,085  -,529 ,609 

Πελατοκεντρική 

φιλοσοφία 
,665 ,135 ,797 4,920 ,001 

Αξιοποίηση CRM -,225 ,059 -,509 -3,817 ,004 
LPS_kostos_aksiopoiisi -,247 ,101 -,399 -2,449 ,037 

4 Σταθερά ,077 ,076  1,012 ,341 
Πελατοκεντρική 

φιλοσοφία 
,049 ,238 ,059 ,208 ,841 

Αξιοποίηση CRM -,117 ,058 -,263 -2,002 ,080 
LPS_kostos_aksiopoiisi -,379 ,088 -,613 -4,291 ,003 
CRM_kerdoforia_1 ,249 ,087 ,596 2,857 ,021 

5 Σταθερά ,087 ,057  1,511 ,165 

Αξιοποίηση CRM -,109 ,041 -,245 -2,645 ,027 
LPS_kostos_aksiopoiisi -,391 ,060 -,633 -6,506 ,000 
CRM_kerdoforia_1 ,265 ,035 ,636 7,598 ,000 

Πίνακας 7.28: Μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξίσωση    
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 



 

266 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
 

8.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα  μελέτη, προσεγγίζεται η περίπτωση της συμβολής της λογιστικής 

πληροφόρησης, μέσω των ΛΠΣ στα συστήματα CRM, καθώς και σε πελατοκεντρικές 

στρατηγικές. 

 

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία είναι δομημένη η διατριβή έχει να κάνει με την όσο 

το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των ποσοτικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τη 

λογιστική πληροφόρηση που δύναται να αποκτηθεί από αυτά, ώστε να υποστηριχθεί 

η αξιοποίηση των συστημάτων CRM, καθώς και η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας. 

 

Προς επίρρωση της παραπάνω συλλογιστικής προσέγγισης, χρησιμοποιήθηκαν 

στατιστικές μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής (εύρεση παραμέτρων 

κεντρικής τάσης και διασποράς, έλεγχοι κανονικότητας των μεταβλητών, ανάλυση 

συσχετίσεων, διεξαγωγή ελέγχων στατιστικών υποθέσεων, καθώς και οικονομετρικές 

μέθοδοι (γραμμική και λογαριθμική παλινδρόμηση και εκτίμηση συντελεστών 

παλινδρόμησης). 

 

Η συμβολή της παρούσας εργασίας στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ο 

χαρακτηρισμός της ως «διδακτορική διατριβή», έγκειται τόσο στην επέκταση της 

χρήσης της λογιστικής πληροφόρησης, στην προκειμένη περίπτωση μέσω των ΛΠΣ, 

όσο και στην ενσωμάτωση των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της 

υλοποίησης συστημάτων CRM, ώστε να δίνουν μια πληρέστερη εικόνα για τον 

πελάτη, αξιοποιώντας πλήρως την πληροφόρηση που παρέχουν τα δεδομένα του 

παρελθόντος.  

 

8.2 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων  

   

Στα πλαίσια του ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων, η μεθοδολογία της έρευνας 

που εφαρμόστηκε, οδήγησε στην αποδοχή ή απόρριψη των εξεταζόμενων 
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ερευνητικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση επικεντρώθηκε στις εξής έξι 

θεματικές ενότητες: 

α) Η συμβολή των ΛΠΣ  στα συστήματα CRM. 

β) Η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική της επιχείρησης. 

γ) Η συμβολή των ΛΠΣ  στην υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. 

δ) Η συμβολή της στρατηγικής της επιχείρησης στην υιοθέτηση της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας. 

ε) Η συμβολή της στρατηγικής της επιχείρησης στα συστήματα CRM. 

στ) Η συμβολή της υιοθέτησης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στα συστήματα CRM. 

 

Ειδικότερα, ως προς τη συμβολή των ΛΠΣ στα συστήματα CRM, τα βασικότερα 

ευρήματα της διατριβής είναι τα ακόλουθα: 

• Η χρήση ΛΠΣ με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση συστημάτων CRM 

(Η11). Ομοίως, η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη χρήση συστημάτων CRM (Η12). 

Αντίστοιχα, η συνεισφορά των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το 

τμήμα μάρκετινγκ συσχετίζεται θετικά με τη χρήση συστημάτων CRM (Η13).  

• Ειδικότερα όμως, η χρήση της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ, δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με 

τη συστηματική χρήση CRM (Η14), γεγονός που αποδεικνύει ότι στα πλαίσια 

εφαρμογής των συστημάτων CRM, το αρμόδιο τμήμα μάρκετινγκ δεν αξιοποιεί τα 

οφέλη τεχνικής ABC.  

• Αντίστοιχα, η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας δεν εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για 

τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (Η21). Έτσι, 

διαφαίνεται ότι, στα πλαίσια βελτίωσης της κερδοφορίας, τα ΛΠΣ δεν αξιοποιούνται 

στον επιθυμητό βαθμό από το τμήμα του μάρκετινγκ, ώστε σε συνδυασμό με τα 

συστήματα CRM, να εξασφαλιστεί η δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για 

κερδοφόρους πελάτες. 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή των ΛΠΣ, στα 

πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων, αλλά και στα πλαίσια 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ, εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη 
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δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους πελάτες (Η22 και Η23). 

Βάσει των προαναφερόμενων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ενώ θεωρητικά, 

στα πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής, τα ΛΠΣ φαίνεται να αξιοποιούνται από 

τα συστήματα CRM για τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων για κερδοφόρους 

πελάτες, ωστόσο, αδιαμφισβήτητα σημαντικά εργαλεία των ΛΠΣ, όπως η 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC), παρά τα δυνητικά οφέλη που μπορούν 

να προσφέρουν, φαίνεται να μην αξιοποιούνται από το τμήμα μάρκετινγκ της 

επιχείρησης. 

• Συνεχίζοντας με τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι 

η συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 

απαιτήσεων πελατών (Η41). Στο σημείο αυτό, γίνεται εμφανές ότι η αξιοποίηση των 

ποσοτικών δεδομένων των ΛΠΣ από τα συστήματα CRM, μπορεί να συντελέσει στην 

πληρέστερη καταγραφή των απαιτήσεων της πελατειακής βάσης, να προγραμματιστεί 

η ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων και σε τελική ανάλυση να ενισχυθεί η 

κερδοφορία της επιχείρησης. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η υπόθεση ότι η 

συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ, 

εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντικά συσχέτιση με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για την καταγραφή απαιτήσεων πελατών (Η43). 

• Από την παρούσα έρευνα, επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η χρήση των ΛΠΣ στη 

στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς και η χρήση της τεχνικής ABC από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ, δε συσχετίζονται θετικά με την εφαρμογή των 

συστημάτων CRM για την αύξηση των πελατών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

κερδοφορίας (Η52-Η54). Από το γεγονός αυτό, γίνεται φανερό ότι στην πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων δε γίνεται πλήρη αξιοποίηση των ΛΠΣ, σε συνδυασμό με τα 

συστήματα CRM, ειδικά όταν πρόκειται για την περίπτωση διαμόρφωσης της 

στρατηγικής. 

• Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι ότι η 

αξιοποίηση των ΛΠΣ, στα πλαίσια λήψης στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα 

μάρκετινγκ, καθώς και η χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ, 

συσχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την εφαρμογή των συστημάτων 

CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω μείωσης του κόστους (Η63-Η64). 

Αντίθετα, η χρήση των ΛΠΣ για τη βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς και η συμβολή 

των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων φαίνονται να μη συσχετίζονται θετικά με 
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την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω 

μείωσης του κόστους (Η61-Η62). Ενδεχομένως στο σημείο αυτό, να μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το τμήμα μάρκετινγκ των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τη σπουδαιότητα της λογιστικής 

πληροφόρησης και έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσής της στα 

πλαίσια λήψης στρατηγικών αποφάσεων. 

• Ακόμα ένα αξιόλογο συμπέρασμα που προκύπτει, στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας είναι ότι η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς και 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, εμφανίζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή της αξίας των πελατών (Η72-

Η73). Αντίθετα, όσον αφορά στη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας, 

αλλά και στη χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ, φαίνεται να μη 

συσχετίζονται θετικά με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για την καταγραφή 

της αξίας των πελατών (Η71-Η74). 

• Επιπρόσθετα, η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς 

και στη βελτίωση της κερδοφορίας, φαίνεται να μη συσχετίζεται θετικά με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η81-Η82). 

Από την παρατήρηση αυτή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην περίπτωση χρήσης 

ιστορικών στοιχείων από τα συστήματα CRM, ενδεχομένως να μη γίνεται η πλέον 

κατάλληλη αξιοποίηση αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηριχθεί η 

διαμόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων ή αντίστοιχα να ενισχυθεί η 

βελτίωση της κερδοφορίας (Η83-Η84). 

• Εξίσου σημαντικό εύρημα της εν λόγω εργασίας, είναι το γεγονός ότι η 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων δε συσχετίζεται θετικά με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη βελτίωση της κερδοφορίας (Η92). 

Ενδεχομένως, εάν τα ΛΠΣ χρησιμοποιούνταν αποτελεσματικά στα πλαίσια 

διαμόρφωσης της στρατηγικής, τότε να ενισχυόταν και η συνεισφορά των CRM 

συστημάτων στην ενίσχυση της κερδοφορίας. 

•    Αντιθέτως, όσον αφορά στη συμβολή των ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ, εμφανίζει ισχυρά θετική συσχέτιση με την 

εφαρμογή των CRM συστημάτων για την ενίσχυση της κερδοφορίας (Η93). Έτσι, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το τμήμα μάρκετινγκ, στα πλαίσια λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, φροντίζει να αξιοποιεί την πληροφόρηση που παρέχουν τα 
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συστήματα CRM, οδεύοντας προς την ενοποίηση διαφορετικών, αλλά σε κάποιο 

βαθμό αλληλένδετων, επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 

Συνεχίζοντας τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας έρευνας, 

εξετάζεται η συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική της επιχείρησης, όπου τα 

βασικότερα ευρήματα της διατριβής είναι τα ακόλουθα: 

• Η στρατηγική χαμηλού κόστους εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική 

σχέση με: α) τη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η121), β) τη 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων (Η122) και γ) τη συμβολή των 

ΛΠΣ στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (Η123). Το 

συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο από τη θεωρία, καθώς, στα πλαίσια υιοθέτησης 

της στρατηγικής χαμηλού κόστους, είναι λογικό η επιχείρηση να κάνει εντατικότερη 

χρήση των ποσοτικών δεδομένων των ΛΠΣ. Στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι το τμήμα 

μάρκετινγκ αξιοποιεί τα ΛΠΣ, προκειμένου να συντελέσει στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Ωστόσο, από τα εμπειρικά δεδομένα προκύπτει ότι η 

χρήση της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ δε συσχετίζεται θετικά την 

υιοθέτηση της στρατηγικής χαμηλού κόστους (Η124). Έτσι, φαίνεται ότι το τμήμα 

μάρκετινγκ των εξεταζόμενων επιχειρήσεων δεν αξιοποιεί τα οφέλη της τεχνικής 

ABC, στα πλαίσια της συμβολής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής χαμηλού 

κόστους. 

• Η στρατηγική διαφοροποίησης εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική 

σχέση μόνο με την εφαρμογή της τεχνικής ABC από το τμήμα μάρκετινγκ (Η134). Το 

εν λόγω εύρημα σε συνδυασμό με την προηγούμενη διαπίστωση, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι δύο μορφές στρατηγικής που ακολουθεί μια επιχείρηση (κόστους 

και διαφοροποίησης) δεν εμφανίζουν επικαλύψεις (overlapping), καθώς κάθε μία από 

αυτές συσχετίζεται με διαφορετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη χρήση των 

ΛΠΣ.  

• Αντίστοιχα, η υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που βασίζονται στον 

προσδιορισμό της μελλοντικής αξία των πελατών, δεν εμφανίζει θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με τη χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ (Η144). Γι΄αυτό το λόγο, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, προτείνεται 

το τμήμα μάρκετινγκ, σε συνεργασία με το λογιστήριο της επιχείρησης, να αξιοποιεί 

τα οφέλη της τεχνικής ABC, ώστε να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να 
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προσδιορίσει τη μελλοντική αξία της πελατειακής της βάσης, σε συνδυασμό με τα 

δυνητικά έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από αυτήν. 

• Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η υιοθέτηση 

στρατηγικών κινήσεων που βασίζονται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με 

στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, φαίνεται να παρουσιάζει ισχυρή θετική 

συσχέτιση με τη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η151), τη 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων (Η152), τη συμβολή των ΛΠΣ 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (Η153), καθώς και με τη 

χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Η154). Στο σημείο αυτό, 

βλέπουμε ότι, στην περίπτωση που τίθενται καθαρά ποσοτικοί στρατηγικοί στόχοι, 

όπως στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση της κερδοφορίας, οι αρμόδιοι κάνουν 

χρήση των ποσοτικών πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ.  

• Αντίστοιχα, η υιοθέτηση στρατηγικών κινήσεων που βασίζονται στην αύξηση 

των πωλήσεων, με απώτερο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, παρουσιάζει ισχυρή 

θετική συσχέτιση με τη συμβολή των ΛΠΣ στη βελτίωση της κερδοφορίας (Η161), τη 

συμβολή των ΛΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων (Η162), τη συμβολή των ΛΠΣ 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (Η163), καθώς και με τη 

χρήση της τεχνικής ABC από τη λειτουργία του μάρκετινγκ (Η164). Και σε αυτήν την 

κατηγορία υποθέσεων, βλέπουμε ότι, στην περίπτωση που τίθενται καθαρά ποσοτικοί 

στρατηγικοί στόχοι, όπως στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση της κερδοφορίας 

μέσω της αύξησης των πωλήσεων, οι αρμόδιοι φαίνεται να κάνουν χρήση των 

ποσοτικών πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ.  

 

Συνεχίζοντας τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας έρευνας, 

εξετάζεται η συμβολή των ΛΠΣ στην υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Το 

βασικότερο εύρημα της διατριβής είναι ότι, βάσει του συγκεκριμένου δείγματος της 

μελέτης, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ΛΠΣ, υιοθετούν παράλληλα και μια 

πελατοκεντρική φιλοσοφία, σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση της κερδοφορίας 

(Η111), τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής (Η112), τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ (Η113) και τη χρήση της τεχνικής ABC από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ (Η114). 

• Η στρατηγική χαμηλού κόστους και η στρατηγική διαφοροποίησης της 

επιχείρησης εμφανίζουν μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η241 - Η242). 
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Σε ανάλογα συμπεράσματα κατατείνει η παρούσα έρευνα από την εξέταση της 

σχέσης ανάμεσα στην εφαρμογή του στρατηγικού στόχου που βασίζεται στη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας και την 

εφαρμογή των συστημάτων CRM που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα (Η244). Βάσει 

των προαναφερόμενων υποθέσεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις 

φροντίζουν να αξιοποιούν την πληροφόρηση των συστημάτων CRM που βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα, στην περίπτωση υλοποίησης της στρατηγικής τους, αλλά και 

όταν ο βασικός στρατηγικός τους στόχος είναι η διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας. 

• Οι στρατηγικές χαμηλού κόστους και διαφοροποίησης εμφανίζουν θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εφαρμογή συστημάτων CRM που βασίζονται 

στη βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς η έρευνα έχει αποδείξει ότι είναι περισσότερο 

πιθανό να επιτευχθούν υψηλά κέρδη με την στρατηγική διαφοροποίησης, παρά με την 

στρατηγική ηγεσίας κόστους, καθώς η διαφοροποίηση δημιουργεί ένα ισχυρότερο 

εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο. Αντίθετα, η 

στρατηγική κόστους είναι πιο πιθανό να δημιουργεί αύξηση στο μερίδιο της αγοράς 

(Caves & Ghemawat 1992).   

• Η στρατηγική χαμηλού κόστους, η  στρατηγική διαφοροποίησης, καθώς και ο 

στρατηγικός στόχος που βασίζεται στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων για την 

αύξηση της κερδοφορίας, παρουσιάζουν αρνητική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την εφαρμογή των συστημάτων CRM για τη μείωση του κόστους (Η61 

– Η62 – Η64). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαπίστωση δεν επιβεβαιώνεται από 

τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο 

ότι η εφαρμογή των συστημάτων CRM εστιάζεται κυρίως σε λειτουργίες του 

τμήματος μάρκετινγκ και όχι τόσο σε στόχους της οικονομικής διαχείρισης της 

επιχείρησης, όπως είναι η μείωση του κόστους. Συνοψίζοντας, η εφαρμογή των 

συστημάτων CRM φαίνεται να μην αποσκοπεί στη μείωση του κόστους 

μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί στρατηγικούς στόχους που 

βασίζονται στην αύξηση των πωλήσεων για την αύξηση της κερδοφορίας.    

 

8.3 Αποτελέσματα παλινδρόμησης  

 

Στα πλαίσια ελέγχου της υπόθεσης που αφορά στον προσδιορισμό του βαθμού 

χρήσης από τα αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων 

CRM, εκτιμήθηκε ένα υπόδειγμα λογαριθμικής παλινδρόμησης. Βάσει του εν λόγω 
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υποδείγματος, δόθηκε η δυνατότητα να προβλεφθεί η πιθανότητα υψηλής (ή 

χαμηλής) χρήσης συστημάτων CRM όταν είναι γνωστή η αντίληψη των στελεχών 

των επιχειρήσεων αναφορικά με: α) Τη χρήση των ΛΠΣ με σκοπό την αύξηση της 

κερδοφορίας, β) Τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το τμήμα 

μάρκετινγκ και γ) Τη στρατηγική και κερδοφορία με στόχο τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων.    

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λογαριθμικής παλινδρόμησης, προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Η σχέση του βαθμού χρήσης συστημάτων CRM (υψηλός/χαμηλός) με τη χρήση 

των ΛΠΣ είτε ως εργαλείο για αύξηση της κερδοφορίας, είτε ως μέσο για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και τη στρατηγική της επιχείρησης εστιασμένης στις 

πελατειακές σχέσεις, είναι θετική.  

• Η εύρεση θετικής σχέσης στον συντελεστή παλινδρόμησης συνεπάγεται ότι μία 

αύξηση στο σκορ (score) της ανεξάρτητης μεταβλητής θα έχει ως αποτέλεσμα 

αυξημένη πιθανότητα για την επιχείρηση να κάνει υψηλή χρήση των τεχνικών CRM 

και αντίστροφα.  

• Η αντίληψη για χρήση των ΛΠΣ με σκοπό είτε την αύξηση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης, είτε τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, προσδιορίζει τον βαθμό χρήσης 

των συστημάτων CRM.  

• Η στρατηγική της επιχείρησης που έχει ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των 

πελατειακών της σχέσεων, συμβάλλει θετικά στην αυξημένη πιθανότητα χρήσης των 

συστημάτων CRM.  

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώθηκε στην εκτίμηση δύο γραμμικών 

υποδειγμάτων παλινδρόμησης βασιζόμενα στα διαστρωματικά στοιχεία της παρούσας 

διατριβής, τα οποία με τη σειρά τους εξετάζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το πρώτο γραμμικό υπόδειγμα, που αφορά στην εύρεση εξάρτησης 

μεταξύ της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και των επιμέρους προσδιοριστικών της 

παραγόντων, προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα:  

 

• Η πελατοκεντρική φιλοσοφία επηρεάζεται θετικά από τις μεταβολές δύο μόνο 

παραγόντων, που αφορούν στη χρήση των ΛΠΣ ως εργαλείο προώθησης 
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στρατηγικών marketing και στη στρατηγική που εφαρμόζει η επιχείρηση με 

επίκεντρο την ελαχιστοποίηση του κόστους της.  

• Το μέγεθος του συντελεστή που αφορά στη χρήση των ΛΠΣ εμφανίζεται 

υψηλότερο σε σχέση με την εκτιμημένη τιμή του συντελεστή της στρατηγικής (0,569 

έναντι 0,465).  

• Η ισχυρή εξάρτηση που φαίνεται να εμφανίζεται μεταξύ της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας (εξαρτημένη μεταβλητή) και της χρήσης των ΛΠΣ ως προς την εφαρμογή 

αποφάσεων marketing επιβεβαιώνει μία από τις βασικές υποθέσεις της παρούσας 

διατριβής που αφορά στη συμβολή της λογιστικής πληροφόρησης σε 

πελατοκεντρικές στρατηγικές.   

 

Έχοντας εκτιμήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

πελατοκεντρικότητα των επιχειρήσεων, η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Η εκτίμηση του 

δεύτερου γραμμικού πολυμεταβλητού υποδείγματος, έδωσε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:    

• Η στρατηγική ως προς το κόστος αποτελεί συνισταμένη τριών παραγόντων 

(κλιμάκων). Οι πρώτοι δύο παράγοντες αφορούν στις πελατειακές σχέσεις (CRM), 

ενώ ο τρίτος στη χρήση ΛΠΣ.  

• Η εφαρμογή τεχνολογιών CRM για αύξηση της κερδοφορίας και των πωλήσεων 

επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την στρατηγική της επιχείρησης με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους με το μέγεθος του συντελεστή να εκτιμάται 

σε 0,636.  

• Η αξιοποίηση ενός συστήματος CRM επηρεάζει αρνητικά τη στρατηγική της 

επιχείρησης ως προς το κόστος. Αρνητική σχέση εμφανίζει και η χρήση ΛΠΣ με 

σκοπό την αξιοποίηση του συστήματος κοστολόγησης.   

 

8.4 Περιγραφή βασικών αποτελεσμάτων έρευνας 

 

Στο ερευνητικό τμήμα της εργασίας, αποδείχτηκε ότι η υιοθέτηση της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από το σύνολο των εργαζομένων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση των τεχνολογιών που σχετίζονται με 

τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM), σε συνδυασμό με το λογιστικό 

σύστημα που τις υποστηρίζει. 
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Επίσης, βάσει των ευρημάτων της έρευνας, η υιοθέτηση της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλισθεί η επιτυχία της 

εφαρμογής των συστημάτων CRM, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα που τα υποστηρίζουν. 

 

Έτσι, τα συστήματα CRM δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια βάση 

αποκλειστικά ποσοτικών δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες κυρίως 

χρηματοοικονομικής φύσης, αλλά ως ένα σύνολο ενεργειών που, έχοντας ως βάση 

την πελατοκεντρική φιλοσοφία, αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο της 

επιχείρησης για τη δημιουργία αξίας μέσω της διαχείρισης των πελατειακών 

σχέσεων.  

 

8.5 Συμπεράσματα  

 

Ο τρόπος υπολογισμού της μελλοντικής κατάστασης μιας επιχείρησης δε βασίζεται 

μόνο στα ιστορικά της στοιχεία, όπως συμβατικά γίνεται μέχρι στιγμής ελλείψει 

γνώσεως του μέλλοντος, αλλά σε μια πλήρη αξιοποίηση τόσο αυτών των οποίων 

έχουν συμβεί, όσο και αυτών που εκτιμάμε ότι θα συμβούν στο μέλλον με μεγάλη 

δόση ακρίβειας, μέσω της εξέλιξης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, 

δεδομένου ότι στις μέρες μας υπάρχει δυνατότητα να αποτύπωσης και να εκτίμησης 

της μελλοντικής ‘αγορά’ μιας εταιρείας.  

 

Αντίστοιχα, υπάρχει δυνατότητα αποτίμησης της μελλοντικής δυνατότητας 

πωλήσεων, γνωρίζοντας το προφίλ της πελατειακής βάσης, όπως επίσης και 

αποτίμησης της παρούσας αξίας των πωλήσεων. Και μέσω της αποτίμησης της 

παρούσας αξίας των πωλήσεων, δύναται να απεικονισθεί η αξία της επιχείρησης ή 

εναλλακτικά η ικανότητά της να γεννήσει μελλοντικά έσοδα. Και όλη αυτή η 

διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της λογιστικής απεικόνισης των μελλοντικών 

εσόδων, που προκύπτουν από την αποτύπωση του προφίλ των μελλοντικών πελατών.  

 

Έτσι, σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες και τα σουπερμάρκετ, υπάρχει η δυνατότητα στατιστικής 

ανάλυσης και αποτύπωσης του δημογραφικού προφίλ της πελατειακής τους βάσης.  
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8.6 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη βάσει κάποιων περιορισμών που τέθηκαν τόσο κατά την 

διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου, όσο και κατά τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας της έρευνας. Από τους περιορισμούς αυτούς, αλλά και από τα βασικά 

ευρήματα, που προαναφέρθηκαν, προκύπτουν κάποιες προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα στο ευρύτερο πεδίο χρήσης της αξιοποίησης της λογιστικής πληροφόρησης, 

μέσω της αξιοποίησης των ΛΠΣ, καθώς και των συστημάτων CRM.  

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως κέντρο βάρους την εξέταση της επίδρασης της λογιστικής 

πληροφόρησης, η οποία προκύπτει από την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των ΛΠΣ στην εφαρμογή των συστημάτων CRM και την υιοθέτηση 

πελατοκεντρικών στρατηγικών. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην εν λόγω 

έρευνα συνδύασε την εμπειρική μελέτη περιπτώσεων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, με τη θεωρητική διερεύνηση μέσω 

παραδειγμάτων από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα συνεπικουρικά δύναται να επεκταθεί στους παρακάτω 

τομείς: 

 

1) Ως προς το μέγεθος του δείγματος, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει και αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν παρουσία στον ελληνικό χώρο, 

με σκοπό τη διεύρυνση του δείγματος και τον έλεγχο αξιοπιστίας (robustness) των 

στατιστικών και οικονομετρικών αποτελεσμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω της 

ενσωμάτωσης πρόσθετων επιχειρήσεων στο δείγμα, που: α) εδρεύουν σε άλλες χώρες 

του εξωτερικού, β) δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος και γ) παρουσιάζουν διαφοροποιημένα δεδομένα εσωτερικού 

περιβάλλοντος, επιχειρείται η επέκταση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας 

και η επαλήθευση των σχετικών θεωριών που συνδέονται με αυτά και σε επιχειρήσεις 

με διαφορετική εταιρική κουλτούρα. 

 

2) Ως προς τις υπό εξέταση μεταβλητές, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

εστιάσει στην ενσωμάτωση των διαστάσεων της λογιστικής πληροφόρησης και των 

συστημάτων CRM στα πλαίσια του εργαλείου αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης 

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1996). Συγκεκριμένα, ζητήματα σχετικά με τα 
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ΛΠΣ και τις τεχνικές ABC θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη χρηματοοικονομική 

διάσταση του Balanced Scorecard, ενώ αντίστοιχα ζητήματα σχετικά με τα 

συστήματα CRM και την πελατοκεντρική φιλοσοφία, θα μπορούσαν να εξεταστούν 

στη διάσταση που αφορά τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων.  

 

3) Ως προς τη στατιστική ανάλυση, μέσω της χρήσης κατάλληλων τεχνικών, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η ύπαρξη αιτιότητας (causality) μεταξύ των κυριότερων 

μεταβλητών του υποδείγματος, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης 

αυτής (μονόπλευρη-αμφίπλευρη). Οι τεχνικές που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την περίπτωση είναι η ανάλυση αιτιότητας κατά Granger 

και η τεχνική προσδιορισμού σχέσης αιτίου - αιτιατού κατά Sims (Χρήστου 2011).  

4) Ως προς την οικονομετρική ανάλυση, η οποία στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί 

διαστρωματικά δεδομένα (cross-section data), η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

εστιάσει στο συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (panel 

data). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενσωματώνεται η διάσταση του χρόνου στο υπό 

εκτίμηση υπόδειγμα, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση περισσότερων και πιο 

σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών (γενικευμένη μέθοδος ροπών, εκτίμηση 

συναρτήσεων αιφνίδιων αντιδράσεων, ανάλυση διακυμάνσεων σε δυναμικά 

αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα). 

 

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εκτιμηθεί το υπόδειγμα προσδιορισμού της συμβολής 

της λογιστικής πληροφόρησης στα συστήματα CRM και στην υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, μέσω της εκτίμησης υποδειγμάτων δυαδικής επιλογής 

(logit, probit, tobit) όπως αναπτύχθηκαν από τον Mc Fadden. Σε αυτή την περίπτωση, 

όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διχοτομική ή πολυχοτομική, οι μακροχρόνιες 

προβλέψεις που προκύπτουν από τη χρήση των παραπάνω υποδειγμάτων δίνουν 

καλύτερα και περισσότερο ρεαλιστικά αποτελέσματα σε σχέση με τα γραμμικά-

λογαριθμικά (log-linear) υποδείγματα, τα οποία αν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό στη διεθνή βιβλιογραφία, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η 

χρησιμότητα τους εστιάζεται στο επίπεδο των βραχυχρόνιων προβλέψεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

  
Στρατηγική:  μελλοντική 

αξία πελατών 

Στρατηγική:  
κερδοφορία 

CRM/πελατειακές 
σχέσεις 

Στρατηγική:  
κερδοφορία-πελάτες 

ΛΠΣ: 
στρατηγική/στρατηγικ

ές κινήσεις 

ΛΠΣ: 
κερδοφορία 

ΛΠΣ: 
Αποφάσεις 
marketing  

ΛΠΣ: κόστος  

ΛΠΣ: κόστος 
αξιοποίηση Πελατοκεντρική 

φιλοσοφία 

N 146 146 146 146 146 146 104 73 145 
Normal 

Parameters(a,b) 
Mean 0.000 146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Std. Deviation 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Most Extreme 

Differences 
Absolute 0.091 1.000 0.104 0.116 0.072 0.136 0.073 0.076 0.122 

 Positive 0.065 0.088 0.057 0.055 0.043 0.074 0.072 0.046 0.106 
 Negative -0.091 0.063 -0.104 -0.116 -0.072 -0.136 -0.073 -0.076 -0.122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 -0.088 1.262 1.405 0.868 1.643 0.748 0.654 1.471 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.178 1.061 0.830 0.390 0.439 0.900 0.630 0.786 0.260 

Πίνακας Β1: Έλεγχος κανονικότητας παραγόντων στρατηγικής, ΛΠΣ, πελατοκεντρικής φιλοσοφίας   
 

 

CRM: 
Αξιοποίηση 

CRM: εξατομικευμένα 
προϊόντα για 

κερδοφόρους πελάτες 

CRM: Διαχείριση 
νέων προϊόντων 

CRM: περιεκτικότερη 
καταγραφή απαιτήσεων 

πελατών 

CRM: 
αύξηση 

πελατών-
κερδοφορία 

CRM: 
παραγωγικότητα/μ

είωση κόστους 

CRM: καταγραφή 
αξίας πελατών 

CRM: ιστορικά 
δεδομένα 

CRM: 
κερδοφορία CRM: κόστη 

N 77 101 101 101 102 102 101 101 101 101 
Normal 

Parameters(a,b) 
Mean 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Std. 
Deviation 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.118 0.094 0.131 0.093 0.088 0.042 0.085 0.091 0.107 0.129 

 Positive 0.061 0.074 0.101 0.062 0.055 0.032 0.064 0.065 0.056 0.102 
 Negative -0.118 -0.094 -0.131 -0.093 -0.088 -0.042 -0.085 -0.091 -0.107 -0.129 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.034 0.944 1.317 0.938 0.890 0.427 0.854 0.918 1.071 1.563 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.236 0.335 0.620 0.343 0.407 0.993 0.459 0.368 0.202 0.150 

Πίνακας Β2: Έλεγχος κανονικότητας συστημάτων CRM  
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β1: Κανονικότητα του παράγοντα ‘Στρατηγική: Μελλοντική αξία πελατών’ 
 
 
 
 
 

 
    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β2: Κανονικότητα του παράγοντα ‘Στρατηγική: Κερδοφορία CRM/πελατειακές 
σχέσεις’ 
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Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 
Διάγραμμα Β3: Κανονικότητα του παράγοντα ‘Στρατηγική: Κερδοφορία-πελάτες’ 
 
 
 
 
 
 

 
   Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β4: Κανονικότητα του παράγοντα ‘ΛΠΣ: Στρατηγική/στρατηγικές κινήσεις’ 
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β5: ‘Κανονικότητα του παράγοντα ΛΠΣ: Κερδοφορία’ 
 
 

 
    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β6: Κανονικότητα του παράγοντα ‘ΛΠΣ: Αποφάσεις marketing’ 
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β7: Κανονικότητα του παράγοντα ‘ΛΠΣ: κόστος’ 
 
 
 
 
 

 
    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β8: Κανονικότητα του παράγοντα ‘ΛΠΣ: κόστος αξιοποίηση’ 
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β9: Κανονικότητα του παράγοντα ‘Πελατοκεντρική φιλοσοφία’ 
 
 
 
 
 

 
   Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β10: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: Αξιοποίηση’ 
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β11: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: εξατομικευμένα προϊόντα για 
κερδοφόρους πελάτες’ 

 
 
 
 
 
 

 
    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β12: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: Διαχείριση νέων προϊόντων’ 
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Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 
Διάγραμμα Β13: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: περιεκτικότερη καταγραφή 
απαιτήσεων πελατών’ 
 
 
 

 
     Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β14: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: αύξηση πελατών-κερδοφορία’ 
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     Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 
    Διάγραμμα Β15: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: παραγωγικότητα/μείωση κόστους’ 
 
 
 

          Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 
Διάγραμμα Β16: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: καταγραφή αξίας πελατών’
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    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β17: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: ιστορικά δεδομένα’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 

Διάγραμμα Β18: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: κερδοφορία’ 
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Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων στο SPSS 
Διάγραμμα Β19: Κανονικότητα του παράγοντα ‘CRM: κόστη’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ –  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

με θέμα: 
 
 

«Η Συμβολή της Λογιστικής Πληροφόρησης σε 
Πελατοκεντρικές Στρατηγικές και Συστήματα CRM: 

Η Περίπτωση της Ελλάδας» 
 
 
 
 
 
 

Υποψήφια Διδάκτορας 
Αικατερίνα Οικονόμου 
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Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες, 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι καταιγιστικές εξελίξεις στο γνωστικό 
πεδίο της πληροφορικής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας, έχουν οδηγήσει σε μία πραγματική 
επανάσταση στο χώρο της Οργάνωσης, της Διοίκησης, της 
Λειτουργίας, καθώς και στον Πελατοκεντρικό  Προσανατολισμό 
των επιχειρήσεων. Με βάση τα νέα δεδομένα, ο βαθμός 
αποτελεσματικής υιοθέτησης και αποδοτικής λειτουργίας των 
νέων αυτών τεχνολογιών από επιχειρήσεις σε διαφορετικές χώρες, 
εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αυτών.   
 
Όσον αφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει μία σειρά 
ερωτημάτων, τα οποία χρήζουν σε βάθος ανάλυσης: 
1. Ποιος είναι ο βαθμός υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών 
πληροφορικής από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, σε σύγκριση με τις 
διαμορφούμενες τάσεις στη διεθνή επιχειρηματική 
πραγματικότητα; 
2. Ποιοι παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος των Ελληνικών επιχειρήσεων συμβάλλουν θετικά 
ή αρνητικά στην ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη υιοθέτηση και διαχείριση αυτών των τεχνολογιών;  
3. Πώς γίνεται η διαχείριση και η διάχυση του μεγάλου όγκου 
πληροφοριών που συνεπάγεται η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών; 
4. Πώς επιτυγχάνεται η συνέργεια των πληροφοριών της 
εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, στα πλαίσια των 
Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των 
πληροφοριακών αναγκών παρακολούθησης της αγοράς και των 
πελατών, στα πλαίσια των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών 
Σχέσεων;  
    
Στη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων προσπαθεί να 
συμβάλει η Διδακτορική Διατριβή που εκπονώ στο Τμήμα 
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Καραγιώργο 
Θεοφάνη. 
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Η εμπειρίας σας ως ανώτατο στέλεχος μίας επιχείρησης, που έχει 
επιλεγεί με πολλαπλά κριτήρια στα πλαίσια ενός 
εξισορροπημένου δείγματος επιχειρήσεων ως προς τον κλάδο και 
το μέγεθος, θα συνέβαλε τα μέγιστα στη διερεύνηση αυτών των 
ερωτημάτων. 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να 
διευκολύνει την ταχεία συμπλήρωση. Θα σας ήμουν ευγνώμων 
εάν διαθέτατε περίπου 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή του, η οποία 
όχι μόνο θα είναι καταλυτικής σημασίας για διερεύνηση των 
ανωτέρω ερωτημάτων, αλλά και τελείως απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της Διδακτορικής μου Διατριβής.  
 
Για τα στοιχεία που θα μου αποστείλετε θα τηρηθεί απολύτως η 
ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα, τα δε αποτελέσματα της 
επεξεργασίας θα παρουσιασθούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή. 
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να μου επιστρέψετε το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, χωρίς να συμπληρώσετε τα στοιχεία της 
επιχείρησής σας. 
 
Στις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν θα αποσταλεί, μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας, μία συνοπτική έκθεση των 
αποτελεσμάτων της μελέτης, η οποία πιστεύω ότι θα σας είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη αναφορικά με τις σχετικές εξελίξεις στον χώρο 
των ελληνικών επιχειρήσεων.  
   
Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των 
προτέρων. 

Αικατερίνα Οικονόμου 
 

Υποψήφια Διδάκτορας 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Οδηγίες: Για κάθε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις και προτάσεις, παρακαλώ συμπληρώστε ή 
σημειώστε με Χ στην απάντηση που θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στα δεδομένα της 
επιχείρησης στην οποία εργάζεστε. 

 
Τμήμα 1: Προσανατολισμός Δραστηριοτήτων –  

Στρατηγική Επιχείρησης 
 

1. Παρακαλώ σημειώστε τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης: 
.Εμπορική εταιρεία........................................................................ 
 
2. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το βασικό αντικείμενο 
δράσης της επιχείρησης: 
 

 
 
 
 

3. Σε ποιο βαθμό οι πελάτες σας είναι: Κ
αθ

όλ
ου

 

Σε
 μ

ικ
ρή

 
κλ

ίμ
ακ

α 
Σε
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α. Τελικοί καταναλωτές των 
προϊόντων/υπηρεσιών σας 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. Χονδρέμποροι  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. Λιανέμποροι  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. Άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμοί που 
ενσωματώνουν ή χρησιμοποιούν τα 
προϊόντα/υπηρεσίες σας στα δικά τους 
προϊόντα/υπηρεσίες 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 4. 

 
 
 

 
 

Κατά τον Michael Porter, η στρατηγική της 
επιχείρησης ορίζεται ως “το να κάνει 
διαφορετικά πράγματα ή να κάνει τα ίδια 
πράγματα με διαφορετικό τρόπο”. Η επιχείρηση 
στην οποία εργάζεστε επιδιώκει να προσφέρει 
προϊόντα/υπηρεσίες: Δι

αφ
ων

ώ 
πλ

ήρ
ως

 

Δι
αφ

ων
ώ 

λί
γο

 

Ο
ύτ

ε 
συ
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ων

ώ,
 

Ο
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ε 
δι
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ώ
 

Συ
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ώ 

λί
γο

 

Συ
μφ

ων
ώ 

πλ
ήρ

ως
 

α. “Στο μικρότερο δυνατό κόστος, με χαμηλότερες 
και πιο ανταγωνιστικές τιμές” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Στο μικρότερο δυνατό κόστος, με χαμηλότερες 
και πιο ανταγωνιστικές τιμές, εστιαζόμενη σε 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Που διαφοροποιούνται αισθητά από τα 
αντίστοιχα των ανταγωνιστών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

     Παραγωγή προϊόντων 

 
 

Εμπορία προϊόντων 
 

 

Παροχή υπηρεσιών 
 

 

Αντιπροσώπευση / εισαγωγή προϊόντων 

 Άλλη (παρακαλώ προσδιορίστε) ……………….. 
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δ. “Που διαφοροποιούνται αισθητά από τα 
αντίστοιχα των ανταγωνιστών, εστιαζόμενη σε 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. 
 
 

Η επιχείρηση, στα πλαίσια διαμόρφωσης της 
στρατηγικής και βελτίωσης της κερδοφορίας, 
καλείται να: Δι

αφ
ων

ώ 
πλ

ήρ
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Ο
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Συ
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ων
ώ 
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α. “Επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
της δημιουργίας αξίας προς τους πελάτες και 
της ευημερίας των μετόχων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Εστιάζει τους στρατηγικούς στόχους όχι μόνο 
στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, αλλά κυρίως 
στην αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Προωθεί διατμηματικά την υλοποίηση των 
πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να 
υποστηρίξει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Αξιοποιεί πλήρως τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά 
συστήματα και οι νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής, μεγιστοποιώντας την 
προσφερόμενη αξία προς τους πελάτες” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Συνδυάζει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με 
την υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Υποστηρίζει την εφαρμογή τεχνολογιών 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, προκειμένου 
οι αρμόδιοι να γνωρίζουν το προφίλ, τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις των πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ζ.  “Εξετάζει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο πελατών, 
μέσω των πληροφοριακών συστημάτων 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, προκειμένου 
να εντοπίζονται νέες επικερδείς ευκαιρίες 
δημιουργίας εσόδων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

η. 
 

“Έχει επίγνωση της μελλοντικής αξίας που 
δημιουργείται από κάθε μεμονωμένο πελάτη” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

θ. 
 

“Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της καθαρής 
παρούσας αξίας (Net Present Value-NPV) των 
μελλοντικών εισροών των πιο επικερδών 
πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ι. “Μπορεί να απεικονίσει λογιστικά τα μελλοντικά 
έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση των 
πελατειακών σχέσεων, χρησιμοποιώντας το 
λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σε συνδυασμό 
με τα κατάλληλα  πληροφοριακά συστήματα 
μάρκετινγκ” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ια. “Εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη 
καινοτομιών, ώστε  να εξασφαλιστεί η 
μελλοντική της πορεία”  
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5. 
 
 

Η επιχείρηση, στα πλαίσια διαμόρφωσης της 
στρατηγικής και βελτίωσης της κερδοφορίας, 
καλείται να: Δι

αφ
ων

ώ 
πλ

ήρ
ως
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ώ 
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γο

 

Ο
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Ο
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ώ 
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ιβ.  “Εξετάζει την επίδοσή της αναφορικά με τη χρήση 
των κατάλληλων συστημάτων κοστολόγησης για τον 
έλεγχο του κόστους” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιγ. “Εξετάζει συστηματικά τους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας της” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Τμήμα 2: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) 

 
Τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την 
οικονομική θέση και τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης, μέσω της 
καταγραφής των οικονομικών γεγονότων κατά προδιαγεγραμμένο τρόπο, της επεξεργασίας τους 
και της τελικής δημιουργίας αναφορών. 
 

1.
…. 
 

Στην επιχείρησή σας, οι πληροφορίες που παρέχουν 
τα ΛΠΣ χρησιμοποιούνται για το(ν)/τη(ν):                                                                        Κ

αθ
όλ

ου
 

Λ
ίγ

ο 

Μ
έτ
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α 

Α
ρκ

ετ
ά 

Π
άρ

α 
Π
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ύ 

α. “Διαμόρφωση της στρατηγικής, είτε πρόκειται περί 
ηγεσίας κόστους, είτε διαφοροποίησης”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε τμήματος στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων»  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Κατάρτιση των προϋπολογισμών των τμημάτων”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Ανασχεδιασμό των εφαρμοζόμενων διαδικασιών”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Χρήση εξωτερικών πόρων τρίτων (outsourcing), για 
τη μείωση του συνολικού κόστους”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Έλεγχο του συνολικού κόστους και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων μείωσής του”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ζ. “Αναστροφή πιθανόν ζημιογόνου πορείας”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

η. “Διαμόρφωση της σύνθεσης του μίγματος των 
προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

θ. “Άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ι. “Αύξηση των εσόδων”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ια. “Τελική βελτίωση του αποτελέσματος”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιβ. “Ανάλυση της κερδοφορίας των προσφερόμενων 
προϊόντων/υπηρεσιών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιγ. “Προσδιορισμό του προφίλ, των αναγκών, των 
απαιτήσεων και της κερδοφορίας των πελατών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιδ. “Διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται τους 
ζημιογόνους πελάτες”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιε. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)  ..........................................................................   
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2. 
 
 

Oι πληροφορίες που αντλούνται από τα ΛΠΣ, 
προτείνεται να υποστηρίζουν τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων προκειμένου να: Δι
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ώ 
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ήρ
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Συ
μφ

ων
ώ 

πλ
ήρ

ως
 

α.  “Βοηθούν στον προσδιορισμό της μελλοντικής αξίας 
της επιχείρησης, αξιοποιώντας τα 
χρηματοοικονομικά δεδομένα του παρελθόντος” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Συνδυάζονται  με το προφίλ, τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Διευρύνονται, ενσωματώνοντας κατάλληλα μέτρα 
και προβλέψεις, για τη βελτίωση της  μελλοντικής 
αξίας κατά τη διαχείριση των σχέσεων με τους 
πελάτες” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Ακολουθηθεί μία πολιτική μείωσης του κόστους, 
μεγιστοποιώντας τα έσοδα και προσφέροντας 
ανταγωνιστικές τιμές στους υπάρχοντες και 
δυνητικούς πελάτες” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Συνδυάζονται με τη λειτουργία του μάρκετινγκ, στα 
πλαίσια διαμόρφωσης πελατοκεντρικών στρατηγικών, 
προσφέροντας στοιχεία για τα έσοδα, τα έξοδα, τα 
αποτελέσματα ανά λειτουργία, τα κέντρα κόστους, 
κέρδους και επενδύσεων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ.  “Αξιοποιούνται από το τμήμα μάρκετινγκ, για τον 
εντοπισμό των περισσότερο κερδοφόρων τμημάτων 
της αγοράς” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΛΠΣ της 
επιχείρησης στην οποία εργάζεστε; 

Πολύ 
δυσαρεστημένοι 

Λίγο 
δυσαρεστημένοι 

 
Ουδέτεροι 

Λίγο 
ικανοποιημένοι 

Πολύ 
ικανοποιημένοι 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Θεωρείτε ότι τα ΛΠΣ, για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό του κόστους, είναι προτιμότερο 
να βασίζονται στη δημιουργία: 

Κέντρων Κόστους Κέντρων Κέρδους Κέντρων Επενδύσεων 
 
 

 
 

 
 

 
5. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity-

Based Costing), για τον καταλογισμό του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας στα 
διάφορα τμήματα και λειτουργίες, ανάλογα με τον βαθμό χρήσης που έκαναν; 

 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(Αν η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, παρακαλώ 
συνεχίστε στην ερώτηση 7) 
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6. 
 
 
 

Η τεχνική της κοστολόγησης με βάση τις 
δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
μάρκετινγκ, καθιστά ικανή την επιχείρηση να 
ανιχνεύσει τα παρακάτω είδη κόστους: Κ
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ου
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Π
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α. “Τα εξατομικευμένα κόστη του κάθε πελάτη”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Τα συνολικά κόστη των παραγόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Τα κόστη των εναλλακτικών καναλιών προβολής, 
διανομής και εμπορίας”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Το κόστος των προμηθειών”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε.  Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)................................................................   
 
(Παραλείψτε την ερώτηση 7 σε περίπτωση που τηρείται το σύστημα κοστολόγησης με βάση τις 
δραστηριότητες) 

 
 
 

7. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας αναφορικά με τους λόγους για 
τους οποίους δεν υλοποιείται το σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες.  
 
 

Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι η αξιοποίηση του 
συστήματος της κοστολόγησης με βάση τις 
δραστηριότητες: Δι
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α. “Ο χρόνος και το κόστος υλοποίησής του, δεν 
εξασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσης (ROI)”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου 
προσωπικού”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Δε συνδυάζεται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση 
της επιχειρησιακής στρατηγικής”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Δε συνδυάζεται με την αξιοποίηση των 
πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των 
πελατειακών σχέσεων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Δε συνδυάζεται με την υιοθέτηση της 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας”  
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Τμήμα 3: Πελατοκεντρική Φιλοσοφία 
 
Μία επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχει υιοθετήσει την Πελατοκεντρική Φιλοσοφία 
όταν γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το προφίλ, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της. 
 
 

1. 
Η ανώτατη διοίκηση, στα πλαίσια διαμόρφωσης 
της επιχειρησιακής στρατηγικής φροντίζει να: Δι
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α. “Προωθεί τη δέσμευση των εργαζομένων όλων των 
επιχειρησιακών λειτουργιών ως προς την 
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Δημιουργεί αξία για τους πελάτες, μέσω της 
συμβολής κάθε μεμονωμένου εργαζομένου”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Ενημερώνονται οι αρμόδιοι όλων των τμημάτων 
για τις περιπτώσεις επιτυχών και ανεπιτυχών 
εμπειριών με τους πελάτες” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Πραγματοποιεί μετρήσεις της ικανοποίησης των 
πελατών, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Εξετάζει τα δυνατά σημεία και τις εφαρμοζόμενες 
στρατηγικές των ανταγωνιστών, αναφορικά με τη 
διαχείριση των πελατειακών σχέσεων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Προλαμβάνει ή να ανταποκρίνεται με ταχύτητα σε 
απειλητικές ενέργειες των ανταγωνιστών, 
προκειμένου να μη χάσει μερίδιο της αγοράς, λόγω 
αδυναμίας ικανοποίησης των αναγκών των 
πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ζ. “Αξιοποιεί τις πληροφορίες του πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, 
προκειμένου να αποτυπώσει το προφίλ, τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις των πελατών, προσφέροντάς 
τους τη μεγαλύτερη δυνατή αξία”     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

η. “Προωθεί την κατηγοριοποίηση της αγοράς 
στόχου, για τον εντοπισμό ευκαιριών απόκτησης 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

θ. “Εξετάζεται η αξία των δυνητικών πελατών, σε 
συνδυασμό με το σχετικό κόστος απόκτησής τους”  
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Τμήμα 4: Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και Νέων Εφαρμογών Πληροφορικής 
που σχετίζονται με τη Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων (Τεχνολογία CRM) 

 
Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management-
CRM) αποτελούν ένα επιχειρησιακό εργαλείο αύξησης της ικανοποίησης, διατήρησης και 
πίστης των πελατών, προσφέροντάς τους καλύτερη εξυπηρέτηση και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες. Απώτερος στόχος της επιχείρησης που τα εφαρμόζει είναι η μεγιστοποίηση των 
εσόδων και της κερδοφορίας, αλλά, μέχρι στιγμής, είναι χαρακτηριστικό ότι τα συστήματα 
CRM έχουν τύχει περιορισμένης προβολής και υιοθέτησης, τόσο διεθνώς όσο και στην 
Ελλάδα. 

 
1. 
 

Η επιχείρηση, στα πλαίσια υλοποίησης της 
στρατηγικής της: Κ

αθ
όλ

ου
 

Λ
ίγ

ο 

Μ
έτ

ρι
α 

Α
ρκ

ετ
ά 

Π
άρ

α 
Π

ολ
ύ 

α. “Έχει υιοθετήσει τη  συστηματική χρήση των 
συστημάτων CRM”   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Χρησιμοποιεί τα CRM σε συνδυασμό με τα ΛΠΣ”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Είναι ενημερωμένη για τα CRM, αλλά δεν τα 
χρησιμοποιεί”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Προτίθεται να προμηθευτεί κάποιο σύστημα CRM 
εντός του 2008”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Αν η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τa συστήματα CRM, συνεχίστε στην ερώτηση 2 και μετά στο 
Τμήμα 5 Γενικές Πληροφορίες, ενώ αν τα χρησιμοποιεί, παραλείψτε την ερώτηση 2) 
 
2. Αναφέρατε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας αναφορικά με τους λόγους για τους 
οποίους δεν έχει υιοθετηθεί κάποιο σύστημα CRM.  

Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι η αξιοποίηση ενός 
συστήματος CRM: Δι

αφ
ω

νώ
 

πλ
ήρ

ω
ς 

Δι
αφ

ω
νώ

 λ
ίγ

ο 

Ο
ύτ

ε 
συ

μφ
ω

νώ
,  

  
Ο
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ε 

δι
αφ

ω
νώ

 

Συ
μφ

ω
νώ

 λ
ίγ

ο 
Συ

μφ
ω

νώ
 

πλ
ήρ

ω
ς 

α. “Έχει υψηλό κόστος υλοποίησης”   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Ο χρόνος και το κόστος υλοποίησής του, δεν 
εξασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσης (ROI)”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου 
προσωπικού”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Δε συνδυάζεται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση 
της επιχειρησιακής στρατηγικής”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Δε συνδυάζεται με την αξιοποίηση των λογιστικών 
πληροφοριακών συστημάτων”   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Δε συνδυάζεται με την υιοθέτηση της 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Σημειώστε ποιό σύστημα CRM έχει υιοθετήσει η επιχείρηση, καθώς και την τάξη μεγέθους 
του κόστους προμήθειας, λειτουργίας και υποστήριξής του σε Ευρώ. 
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
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4. Η απόδοση της επένδυσης (ROI) στο συγκεκριμένο σύστημα CRM ήταν ικανοποιητική; 
Κυκλώστε έναν από τους πέντε αριθμούς. 

Καθόλου    Πλήρως 
1 2 3 4 5 

6.  Προσδιορίστε τις λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης όπου εφαρμόζονται συστήματα CRM. 
 

Εξυπηρέτηση- 
υποστήριξη 

πελατών 

Πωλήσεις 
 

Μάρκετινγκ 
 

Άλλο, παρακαλώ 
προσδιορίστε 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
6. 
 
 

Η εφαρμογή των συστημάτων CRM ενισχύει την 
αποδοτικότητα της επιχείρησης, κατά την 
υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων: Δι

αφ
ω

νώ
 

πλ
ήρ

ω
ς 

Δι
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ω
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 λ
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Ο
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Συ

μφ
ω

νώ
 λ
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ο 

Συ
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ω
νώ

 
πλ

ήρ
ω

ς 

α. “Συλλογή δεδομένων πελατών, κατηγοριοποίηση και 
επιλογή της αγοράς-στόχου”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Καταγραφή αγοραστικών κριτηρίων πελατών”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Καταγραφή παραπόνων πελατών”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Δημιουργία συναλλαγών που προσθέτουν αξία σε 
κάθε μεμονωμένο πελάτη”   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Εντοπισμό τυχόν μεταβολών στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών και δημιουργία εξατομικευμένων 
προϊόντων” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Εντοπισμός περισσότερο κερδοφόρων πελατών”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ζ. “Προσέλκυση και αξιοποίηση των πελατών που 
δύνανται να συνεισφέρουν στη δημιουργία κερδών σε 
μελλοντική βάση” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

η. “Πρόσβαση σε νέους πελάτες, λόγω της καλύτερης 
κατανόησης των αναγκών τους”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

θ. “Αποτελεσματικότερο χειρισμό περίπλοκων 
πελατειακών σχέσεων”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ι. “Έρευνα για ανταγωνιστικότητα προϊόντος 
μελλοντικά”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ια. “Σχεδιασμό νέων προϊόντων”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιβ. “Προώθηση πληροφοριών για καθημερινές 
συναλλαγές σε όλα τα τμήματα”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιγ. “Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής προϊόντων”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιδ. “Προώθηση προϊόντων σε πελάτες που δεν έχουν 
προβεί στην αγορά τους (cross-sale)”  
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7. Στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε: Δι
αφ

ω
νώ

 
πλ

ήρ
ω

ς 
Δι
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ω
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 λ
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ο 
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συ
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ω

νώ
 

πλ
ήρ

ω
ς 

α. “Η υλοποίηση των συστημάτων CRM, συνετέλεσε 
στην επίτευξη των παραπάνω στόχων”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Για την εξυπηρέτηση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής, οι πληροφορίες των συστημάτων CRM 
και των ΛΠΣ χρειάζεται να αλληλοσυμπληρώνονται” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Οι εργαζόμενοι, βασιζόμενοι στα δεδομένα των 
συναλλαγών, μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση 
της προσφερόμενης αξίας προς τον πελάτη” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

8. 
 
 

Σε ποιον βαθμό οι παρακάτω προτάσεις 
αποτελούν δυνητικά οφέλη της εφαρμογής των 
συστημάτων CRM; Κ

αθ
όλ

ου
 

Σε
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α. “Υιοθέτηση ομαδικού πνεύματος, για βελτίωση 
παραγωγικότητας  εργαζομένων”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Μείωση κόστους έρευνας/ανάπτυξης”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Παροχή νέων εξατομικευμένων προϊόντων, 
προσαρμοσμένων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Ταχύτερη ανταπόκριση κατά τη διαχείριση των 
πελατειακών σχέσεων”   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Αύξηση  ικανοποίησης, αφοσίωσης και 
ρυθμού διατήρησης πελατών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Εντοπισμός ευκαιριών απόκτησης νέων 
πελατών”   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ζ. “Αύξηση πωλήσεων με βάση υπάρχοντες και 
νέους πελάτες”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

η. “Βελτίωση κερδοφορίας της επιχείρησης”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

θ. “Υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από 
το σύνολο των εργαζομένων”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός συστήματος CRM; 
Την άμεση σύνδεση με το επιθυμητό αποτέλεσμα, την ταχύτητα 
 ..............................................................................................................................  

 
10. Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός συστήματος CRM; 
 ..............................................................................................................................  
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11. 
 Το πληροφοριακό σύστημα CRM: Κ

αθ
όλ
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Σε
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α. “Βασίζεται σε μετρήσεις ιστορικών δεδομένων 
εσόδων-εξόδων των ΛΠΣ”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

β. “Λόγω της χρήσης ιστορικών στοιχείων, συχνά 
δυσχεραίνει την υλοποίηση της στρατηγικής και 
τη δημιουργία μελλοντικής αξίας” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

γ. “Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της αξίας 
κάθε μεμονωμένου πελάτη”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

δ. “Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης του ρυθμού 
διατήρησης πελατών”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ε. “Συνδυάζει τα δεδομένα, τις διαδικασίες και το 
ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας μια 
μοναδική εικόνα για τους πελάτες” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

στ. “Συχνά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην 
τεχνολογία που το υποστηρίζει, παραμελώντας 
την πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων 
πληροφοριών” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                         
 
12. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής 
τεχνολογιών CRM για τα παρακάτω; 

Ση
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Μ
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Μ
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ξη
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Πωλήσεις   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Μερίδιο αγοράς  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κερδοφορία (ROI)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αποδοτικότητα εργασιών   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Λειτουργικά κόστη  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κόστη συναλλαγών και διακίνησης προϊόντων  
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Τμήμα 5: Γενικές Πληροφορίες 
 

1. Πόσους εργαζομένους απασχολεί η επιχείρηση; Επιλέξτε: 
 

 
 

1-100 
 

 

101-200 
 

 

201-500 
 

 

501-1.000 
 

 

1.001-2.500 
 

 

2.501 + 
 

2. Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης; 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Σε ποιο τμήμα της επιχείρησης απασχολείστε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθεια 
και τον χρόνο που αφιερώσατε 

 

 Οικονομικό - Λογιστήριο 

 
 

Μάρκετινγκ 
 

 

Πωλήσεων 
 

 Πληροφορικής 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)………   

 

 
 

έως 1 εκ. ευρώ 

 
 

από 1,1 εκ. ευρώ έως 5 εκ. ευρώ 
 

 

από 5,1 εκ. ευρώ έως 10 εκ. ευρώ 
 

 

από 10,1 εκ. ευρώ έως 20 εκ. ευρώ 
 

 

από 20,1 εκ. ευρώ έως 30 εκ. ευρώ 
 

 

από 30,1 εκ. ευρώ και άνω 
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