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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών στο πλαίσιο της 

διεπιχειρησιακής σχέσης αποτελεί έναν τομέα που παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, οι παράγοντες που συνδέονται με την 

πελατειακή αφοσίωση φαίνεται να είναι το κλειδί που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις όχι μόνο 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην αύξηση της κερδοφορίας. 

Ωστόσο, έρευνες έδειξαν ότι η σχέση του βιομηχανικού πελάτη με τον βασικό του 

προμηθευτή επηρεάζεται από ποικίλες μεταβλητές, ο οποίες συνδέονται με την πελατειακή 

αφοσίωση, όπως η πελατειακή ικανοποίηση, η αξία που δημιουργεί ο προμηθευτής για τον 

πελάτη, το κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη σε περίπτωση αλλαγής του προμηθευτή και τα 

πλεονεκτήματα που αποκομίζει από την αποτελεσματική διαχείριση των επιστροφών των 

προϊόντων.  

Συγκεντρώσαμε 129 ερωτηματολόγια από ιδιοκτήτες μικρών ατομικών επιχειρήσεων 

λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, ποτών και καπνικών 

προϊόντων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και παρατηρήσαμε ότι το ενδιαφέρον τους 

επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη μιας σχέσης με το βασικό τους προμηθευτή που θα 

βασίζεται στην πελατειακή αφοσίωση και την ικανοποίηση, ενώ το κόστος αλλαγής του 

βασικού τους προμηθευτή δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την επαγγελματική τους 

σχέση. Παράλληλα, η έρευνά μας έδειξε ότι η πελατειακή αφοσίωση, η πελατειακή 

ικανοποίηση και η αξία για τον πελάτη εμφανίζουν ισχυρούς μεταξύ τους συσχετισμούς και 

αποτελούν έναν ενιαίο παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τη διεπιχειρησιακή σχέση πελάτη-

προμηθευτή, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σχετίζεται θετικά με το κόστος αλλαγής 

προμηθευτή και την αποτελεσματική διαχείριση επιστροφών των προϊόντων. Τέλος, η 

έρευνά μας έδειξε ότι οι παραπάνω διαστάσεις δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι 

οποίες να οφείλονται στο φύλο ή στην ηλικία του ιδιοκτήτη.  

 Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας μπορούν να αξιοποιηθούν από βιομηχανικούς 

προμηθευτές του συγκεκριμένου κλάδου στον σχεδιασμό των διεπιχειρησιακών υπηρεσιών, 

της κατάλληλης τιμολογιακής στρατηγικής και των στόχων των προσωπικών πωλήσεων.  

Λέξεις κλειδιά: αγοραστική συμπεριφορά, πελατειακή ικανοποίηση, πελατειακή αφοσίωση, 

αξία για τον πελάτη, κόστος αλλαγής προμηθευτή, διαχείριση επιστροφών, Β2Β, 

βιομηχανικός πελάτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αγοραστική συμπεριφορά οργανισμών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες και 

τις διαδικασίες προμηθειών τους. Σχετική έρευνα έδειξε ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη 

επιχειρήσεων που παρέχουν διεπιχειρησιακές υπηρεσίες (Β2Β) έχουν πλέον μεγάλη ανάγκη 

για καλύτερη κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών (Wiersema, 2013). 

Ωστόσο, τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου προμηθευτή φαίνεται να είναι μια σύνθετη 

διαδικασία που εξαρτάται τόσο από ορθολογικούς, όσο και από συναισθηματικούς 

παράγοντες. 

Οι βασικότεροι συναισθηματικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση του 

πελάτη στο βασικό του προμηθευτή είναι, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η 

ικανοποίηση που αντλεί από την μεταξύ τους σχέση και η αξία που καταφέρνει να 

δημιουργήσει ο προμηθευτής στο μυαλό του πελάτη σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζει 

από αυτή τη σχέση (Lametal., 2004; Flintetal., 2011; Blocker, 2011; Blocker et al., 2011). 

Δεν είναι, επομένως, καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι πιο επιτυχημένες εταιρείες, όχι μόνο 

έχουν αντιληφθεί τη σημασία της πελατειακής αφοσίωσης, αλλά επενδύουν σημαντικά ποσά 

για τη διατήρηση του πελατολογίου τους, διαμορφώνοντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα  

στην αγορά (Wind, 1970), όπως αυτό φαίνεται από την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση 

του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας τους (Rauyruen & Miller, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αναδείχθηκαν μια σειρά από ορθολογικά κριτήρια που 

συνδέθηκαν με την πελατειακή αφοσίωση και σχετίζονται με το κόστος και την ποιότητα. Το 

κόστος που συνδέεται με την αλλαγή από έναν προμηθευτή σε έναν άλλο  συμπεριλαμβάνει 

την επένδυση σε χρόνο, χρήματα και προσπάθεια, τα οποία ο πελάτης καλείται να θυσιάσει 

σε περίπτωση που επιλέξει να αλλάξει προμηθευτή. Ωστόσο, οι εταιρείες που επιδιώκουν την 

ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές τους, έχουν ως άμεση συνέπεια τη 

δημιουργία υψηλότερου κόστους αλλαγής και χαμηλότερης συχνότητας αλλαγής 

προμηθευτών (Pick & Eisend, 2014). Παράλληλα, η διαχείριση των επιστροφών αποτελεί 

μια κρίσιμη στρατηγική των επιχειρήσεων που προσφέρουν B2B υπηρεσίες, η οποία ενισχύει 

την αξία για τον πελάτη, αυξάνει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας  και 

ενισχύει την αφοσίωση και τη διατηρησιμότητα των πελατών (Mollenkopf et al., 2011). 
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Έρευνα των Russo et al.  (2016) επιχείρησε να εξερευνήσει την επίδραση των 

παραπάνω διαστάσεων που οδηγούν στην ενίσχυση της πελατειακής αφοσίωσης, 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία της πολυπλοκότητας. Ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη έρευνα 

που επιχειρεί να προσθέσει στην πολύπλοκη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πελατειακή 

αφοσίωση, την πελατειακή ικανοποίηση και την αξία για τον πελάτη, η οποία βρέθηκε στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντας πολλών ερευνητών (Lam et al., 2004; Flint et al., 2011; 

Blocker, 2011; Blocker et al., 2011), δύο ακόμη παραμέτρους που μπορεί να συμβάλουν 

στην καλλιέργεια της αφοσίωσης στο πλαίσιο της σχέσης B2B, που είναι το κόστος αλλαγής 

προμηθευτή και ο τρόπος διαχείρισης των επιστροφών των προϊόντων.  

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν πως η επίτευξη υψηλών επιπέδων 

πελατειακής αφοσίωσης είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν συνδέεται γραμμικά με 

τις υπόλοιπες τέσσερις διαστάσεις, αλλά βασίζεται στη διαμόρφωση του κατάλληλου 

μίγματος των στοιχείων που συνθέτουν κάθε διάσταση και επηρεάζεται από τις διαφορετικές 

συνθήκες που αφορούν στην κάθε επιχείρηση, παράγοντας διαφορετικά κάθε φορά 

αποτελέσματα.  

1.1  Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν ισχυροί 

συσχετισμοί ανάμεσα σε διάφορες διαστάσεις που συμβάλουν στην ενίσχυση της πίστης του 

πελάτη, οι οποίες αφορούν στην ικανοποίηση του πελάτη, στην αξία για τον πελάτη, στην 

πελατειακή αφοσίωση, στο κόστος αλλαγής του προμηθευτή και στη διαχείριση επιστροφών, 

σε διεπιχειρησιακό περιβάλλον. Καθώς, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι παραπάνω 

διαστάσεις αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης 

(Lam et al., 2004; Flint et al., 2011; Blocker, 2011; Blocker et al., 2011; O'Cass &Ngo, 

2012), στόχος μας είναι να εξετάσουμε τους συσχετισμούς που δημιουργούνται ανάμεσα στις 

παραπάνω διαστάσεις στο πλαίσιο της σχέσης επιχείρηση-με-επιχείρηση (B2B) σε μικρές 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης της Ελλάδος, προκειμένου να κατανοήσουμε την αγοραστική 

τους συμπεριφορά. 

Παράλληλα, θα εξετάσουμε αν οι διαστάσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες 

οφείλονται στο φύλο και στην ηλικία του δείγματος, το οποίο επιλέξαμε για τις ανάγκες της 

έρευνάς μας, και αφορά σε ιδιοκτήτες μικρών ατομικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων και 

περιλαμβάνει περίπτερα, παραδοσιακά καταστήματα ψιλικών και Μίνι Μάρκετ. 
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1.2  Δομή παρούσας έρευνας 

Αναλυτικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τους όρους πελατειακή 

ικανοποίηση, πελατειακή αφοσίωση, αξία για τον πελάτη, κόστος αλλαγής προμηθευτή και 

διαχείριση επιστροφών. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην μεθοδολογία της έρευνας, 

παρουσιάζοντας τις υποθέσεις, την ερευνητική μας στρατηγική, την περιγραφή του δείγματος 

και του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συλλογή των δεδομένων. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, με τη βοήθεια του 

SPSS, θα εξετάσουμε αν ικανοποιούνται οι υποθέσεις της έρευνας και θα παραθέσουμε την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα καταγράψουμε τα 

συμπεράσματα της έρευνας, θα αναφέρουμε τους περιορισμούς της και κάνουμε κάποιες 

προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Ορισμός Υπηρεσίας 

Σύμφωνα με τον Berry (1980) «η υπηρεσία είναι το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων 

πράξεων/ενεργειών, στις οποίες προβαίνει ο παροχέας της, των επιδόσεων που ο παροχέας 

έχει προβαίνοντας σε συγκεκριμένες πράξεις/ενέργειες, καθώς και των αποτελεσμάτων που 

οι πράξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ικανότητα του παροχέα να επιτυγχάνει συγκεκριμένες 

επιδόσεις, έχουν για τον παραλήπτη/αγοραστή της υπηρεσίας».  

Από την πλευρά της επιχείρησης, η υπηρεσία είναι μια διαδικασία και ένα τελικό 

αποτέλεσμα, το οποίο προέρχεται από τη συντονισμένη χρήση των παραγωγικών 

συντελεστών της, συχνά με τη συμμετοχή του τελικού πελάτη. Παράλληλα, για την παροχή 

των υπηρεσιών είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων εμπράγματων αγαθών, όπως είναι η 

τροφή, τα μέσα μεταφοράς, τα καθίσματα, οι φυσικοί χώροι και εγκαταστάσεις, ο τεχνικός 

και ηλεκτρονικός ή μηχανικός εξοπλισμός και το έντυπο υλικό, για κατανάλωση ή χρήση 

από τον εκάστοτε πελάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς την άμεση 

εμπλοκή του προσωπικού εξυπηρέτησης, μέσω δηλαδή αυτόματων μηχανών ή συστημάτων 

εξυπηρέτησης, ενώ σε άλλες ο πελάτης λαμβάνει τις υπηρεσίες μόνος του κάνοντας χρήση 

εγκαταστάσεων, όπως π.χ. πισίνα ή αίθουσα συνεδριάσεων (Χυτήρης & Αννίνος, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, εκείνη του πελάτη, η υπηρεσία αποτελεί μια συνολική 

εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ή κατανάλωση εμπράγματων αγαθών, υλικών, 

απτών στοιχείων (π.χ. το φαγητό σε ένα εστιατόριο), μια σειρά από οφέλη και συναισθήματα 

(π.χ. ευχαρίστηση, συγκίνηση από τη χρήση της υπηρεσίας), την αξιολόγηση εκείνου που 

έλαβε σε σχέση με το κόστος που κατέβαλε και την πρόθεση επαναγοράς της υπηρεσίας 

(Johnston, Clark & Shulver, 2012). Κατά συνέπεια, όταν ο πελάτης αγοράζει υπηρεσίες, 

αγοράζει τόσο άυλα αγαθά (αυτές καθαυτές τις υπηρεσίες), όσο και εμπράγματα αγαθά για 

κατανάλωση ή χρήση. Αγοράζει ουσιαστικά ένα πακέτο υπηρεσίας με εμπράγματα στοιχεία, 

υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται σε κάποιο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα ένα 

ξενοδοχείο που παρέχει υπηρεσίες διαμονής στις εγκαταστάσεις του, εντός των οποίων ο 

πελάτης μπορεί να καταναλώνει εμπράγματα στοιχεία (π.χ. σαπούνια) και την ίδια στιγμή ο 

πελάτης μπορεί να αισθάνεται κύρος (ψυχολογικό όφελος) και να απολαμβάνει άμεσα 
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αντιληπτά οφέλη (π.χ. ποιότητα γευμάτων, συμπεριφορά προσωπικού) (Χυτήρης & Αννίνος, 

2015). 

Σύμφωνα με τους Johnston et al.  (2012), υπάρχουν και προσφέρονται διαφόρων 

τύπων υπηρεσίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:  

 οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες (φυσικά πρόσωπα) 

(Business to Costumer), όπως είναι για παράδειγμα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

από τις τράπεζες και οι υπηρεσίες διαμονής από τα ξενοδοχεία,  

 οι υπηρεσίες που παρέχονται από πελάτη σε πελάτη (Customer to Customer), όπως 

είναι το E-bay, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.,  

 οι υπηρεσίες που παρέχει η μία επιχείρηση στην άλλη (Business to Business), όπως 

είναι οι νομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης τεχνολογικού εξοπλισμού, 

 οι ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες (Ιnternal Services), που παρέχονται από το ένα 

τμήμα σε ένα άλλο, είτε επίσημα (νομικών, έρευνας και ανάπτυξης) είτε ανεπίσημα, 

από ένα άτομο σε άλλο εντός ενός οργανισμού (συγγραφή αναφορών, διαχείριση 

συναντήσεων κ.λπ.),  

 οι δημόσιες υπηρεσίες (Public Services), οι οποίες παρέχονται στους πολίτες, όπως 

είναι η παιδεία, η υγεία κ.λπ.,  

 οι υπηρεσίες χωρίς κέρδος (Not For Profit Services) και οι εθελοντικές υπηρεσίες, οι 

οποίες περιλαμβάνουν όσες υπηρεσίες παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(Μ.Κ.Ο.), όπως είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αλλά και φιλανθρωπικά σωματεία, 

σύλλογοι κοινών ενδιαφερόντων (π.χ. λέσχες ποιητών και φωτογραφικοί σύλλογοι) 

και 

 τις προσωπικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από τα άτομα μεταξύ τους, όπως 

είναι η φιλία, η φιλοξενία, η συμπαράσταση κ.λπ. 

2.2 Προσεγγίσεις στη μέτρηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τους Buzzell &Gale (1987), «ποιότητα είναι ό,τι ορίζει ο πελάτης της 

υπηρεσίας και η ποιότητα μιας υπηρεσίας κρίνεται βάσει του πως ο πελάτης την 

αντιλαμβάνεται». Κατά συνέπεια, η ποιότητα μιας υπηρεσίας κρίνεται από την υποκειμενική 

ερμηνεία που της δίνει ο χρήστης. Για το λόγο αυτό, μια σειρά από μελέτες κατέληξαν στη 

δημιουργία μιας σειράς προσεγγίσεων που στόχο είχαν την κατανόηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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2.2.1 Το Μοντέλο «Service Quality» 

Το Μοντέλο SERVQUAL (Service Quality) στηρίζεται στη θεωρία της διάψευσης 

των προσδοκιών, όπου ο καταναλωτής βάσει των προσωπικών του αναγκών, της 

προηγούμενής του εμπειρίας με μια συγκεκριμένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή με 

άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, αλλά και της επικοινωνίας που έχει με άλλους 

καταναλωτές, δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες αναφορικά με την υπηρεσία που μια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι σε θέση να του προσφέρει. Έτσι, ο καταναλωτής 

πραγματοποιεί τη σύγκριση μεταξύ της υπηρεσίας που ανέμενε ότι θα του παρεχόταν με την 

υπηρεσία που τελικώς του παρασχέθηκε και το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής καθορίζει 

και την τελική εντύπωση που θα έχει ο καταναλωτής για την ποιότητα της υπηρεσίας 

(Γούναρης, 2012). 

 Πρόκειται για μια πελατοκεντρική προσέγγιση που αφορά στον προσδιορισμό και 

στη μέτρηση της ποιότητας της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, (1988) & Zeithaml et al., (1990) εμπνευστές του παραπάνω μοντέλου, υπάρχουν μια 

σειρά από κρίσιμες διαστάσεις ή κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας, τα βασικότερα από 

τα οποία είναι τα εξής:  

 Τα Απτά χαρακτηριστικά (tangibles): αφορούν σε στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία (π.χ. εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) και 

στις προδιαγραφές ή και στα συστατικά στοιχεία των εμπράγματων αγαθών.  

 Η Αξιοπιστία (reliability): αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει 

ακριβώς ότι έχει υποσχεθεί και με τον κατάλληλο τρόπο.  

 Η Άμεση ανταπόκριση (responsiveness): αφορά στην άμεση βοήθεια και παροχή 

υπηρεσίας στον πελάτη.  

 Η Ικανότητα (competence): αφορά στις γνώσεις και τις δυνατότητες εκείνων που 

παρέχουν τις υπηρεσίες.  

 Η Ευγένεια (courtesy): αφορά στους τρόπους, στην καλοσύνη, στη λεπτότητα και στο 

ενδιαφέρον του προσωπικού προς τον πελάτη. 

 Η Ασφάλεια (security): αφορά στο συναίσθημα που δημιουργείτε στον πελάτη, 

κάνοντας τον να νιώθει ότι δεν κινδυνεύει να υποστεί κάποια ζημιά, απώλεια ή 

ατύχημα.  



Αγοραστική Συμπεριφορά Πελατών B2B 
 

 
13 

 

 Η Εμπιστοσύνη (credibility): αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να 

αποπνέει εμπιστοσύνη, ώστε να την εμπιστευθεί ο πελάτης.  

 Η Πρόσβαση (access): αφορά στην ευκολία με την οποία ο πελάτης μπορεί να έλθει 

σ’ επαφή με την επιχείρηση ή τον υπάλληλο και να λάβει την υπηρεσία.  

 Η Επικοινωνία (communication): αφορά στην ενημέρωση-πληροφόρηση και στην 

παροχή εξηγήσεων, με τρόπο κατανοητό, στον πελάτη.  

 Η Ενσυναίσθηση (empathy): αφορά στο ενδιαφέρον και στην ικανότητα του 

προσωπικού να μπαίνει στη θέση του πελάτη και να κατανοεί τις ανάγκες του.  

 Η Αποκατάσταση (servicerecovery): αφορά στη δυνατότητα και στη διάθεση της 

επιχείρησης ή του προσωπικού να διορθώσει τα πράγματα, αν κάτι πάει στραβά ή 

γίνει λάθος.  

Ωστόσο, για να κατανοήσει κάποιος ακριβώς τις στρατηγικές συνέπειες του 

συγκεκριμένου μοντέλου θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πέντε χάσματα που περιγράφουν το 

γιατί οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα 

της ποιότητας που οι πελάτες προσδοκούν και τα οποία είναι τα εξής: 

 Χάσμα 1: Οι άγνωστες προσδοκίες του πελάτη. Οι προσδοκίες των πελατών δεν 

γίνονται αντιληπτές από τη διοίκηση και συχνά η επιχείρηση δεν γνωρίζει τι είναι 

αυτό το οποίο περιμένει ο πελάτης. 

 Χάσμα 2: Η μετατροπή των προσδοκιών σε προδιαγραφές. Η επιχείρηση αδυνατεί να 

μάθει τις προσδοκίες των πελατών και να τις μεταφράσει σε προδιαγραφές ποιότητας 

υπηρεσιών. 

 Χάσμα 3: Η παροχή υπηρεσιών έξω από τα πρότυπα της επιχείρησης. Οι 

προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών δεν τηρούνται πάντα από τους εργαζόμενους, 

καθώς δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς το τι πρέπει να κάνουν.  

 Χάσμα 4: Η παροχή υπηρεσιών κατώτερη των υποσχέσεων της επιχείρησης. Όταν η 

επικοινωνία της επιχείρησης προς τον πελάτη δεν ταυτίζεται με την υπηρεσία που 

τελικά προσφέρει, δημιουργούνται προβλήματα, καθώς η επιχείρηση δίνει 

υποσχέσεις που τελικά δεν είναι σε θέση να τηρήσει. 

 Χάσμα 5: Η συνολική εικόνα. Οι συνδυασμοί των επιμέρους προαναφερθέντων 

προβλημάτων καταλήγουν στη διάψευση των προσδοκιών των πελατών. 
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2.2.2 Το Μοντέλο «Service Performance» 

Σε αντίθεση με το SERVQUAL, το μοντέλο SERVPERF (Service Performance) δεν 

αποδέχεται ότι η έννοια της ποιότητας στηρίζεται στην προσέγγιση της διάψευσης των 

προσδοκιών, αλλά ότι αντιμετωπίζεται ως η στάση του καταναλωτή για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, αφού καταναλώσει τις υπηρεσίες της. Το 

μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε από τους Cronin & Taylor, οι οποίοι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τελικά η αντίληψη του πελάτη από μόνη της (ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά) είναι ικανή να προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και για τον 

σκοπό αυτόν ανέπτυξαν το δικό τους εργαλείο μέτρησης. Το SERVPERF βασίζεται στις 

προσδοκίες του πελάτη σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας, οι οποίες μπορεί να 

διαμορφώνονται είτε από επικοινωνιακά μηνύματα της επιχείρησης, είτε από πληροφορίες 

που συγκεντρώνει από το προσωπικό ή κοινωνικό του περιβάλλον. Μέσα από διαδοχικές 

αγορές της υπηρεσίας, επηρεάζεται η στάση του πελάτη, ενώ ο βαθμός ικανοποίησης από 

κάθε περίπτωση αγοράς επηρεάζει επίσης την αντίληψη-άποψη του καταναλωτή αναφορικά 

με το επίπεδο της ποιότητας που του παρασχέθηκε (Γούναρης, 2012). 

Σχετική έρευνα των Cronin & Taylor (1992) σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους 

παροχής υπηρεσιών έδειξε ότι η προσέγγιση SERVPERF είναι πιο αποτελεσματική από την 

προσέγγιση SERVQUAL ως προς την περιγραφή της έννοιας της ποιότητας της υπηρεσίας 

και ως προς την παροχή μιας αξιόπιστης πρόβλεψης των αγοραστικών προθέσεων του 

καταναλωτή. Οι βασικές διαστάσεις ποιότητας του SERVPERF στηρίζονται στη λογική των 

διαστάσεων του SERVQUAL, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πολύ καλύτερη 

ερμηνευτική ικανότητα της πρόθεσης του καταναλωτή να συνεχίσει ή όχι με τον ίδιο 

παροχέα της υπηρεσίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ιδιώτη καταναλωτή (Αυλωνίτης, 

Γούναρης, Τσιότσου, 2016).   

2.2.3 Το Μοντέλο «Industrial Services» 

Οι βιομηχανικές υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες του 

χώρου σε επιχειρήσεις  και όχι ιδιώτες καταναλωτές. Για το λόγο αυτό απαιτούνται ιδιαίτερα 

εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες από τα στελέχη που πλαισιώνουν μια επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών, καθώς αυτό που αγοράζει ο βιομηχανικός πελάτης είναι μια λύση για 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, η οποία όχι μόνο είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, αλλά 

μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Έτσι, η επιλογή της κατάλληλης 

επιχείρησης παροχής βιομηχανικών υπηρεσιών είναι μια απόφαση που εμπεριέχει 
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περισσότερο ρίσκο σε σύγκριση με το ρίσκο που παίρνουν οι καταναλωτές όταν κάνουν 

αντίστοιχες επιλογές, καθώς είναι δυσκολότερο να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα και τις 

ωφέλειες που έλαβαν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση(Αυλωνίτης, Γούναρης, Τσιότσου, 

2016).  

Σχετική έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις και πελάτες διαφημιστικών εταιριών στην 

οποία στηρίχθηκε στο μοντέλο INDSERV (Industrial Services) έδειξε ότι η έννοια της 

ποιότηταςγια βιομηχανικές υπηρεσίες μπορεί να αναλυθεί σε πέντε συγκεκριμένες 

διαστάσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρία βασικά επίπεδα (Γούναρης, 2012): 

1. Σε εταιρικό επίπεδο: Η δυνητική ποιότητα που αφορά στο βαθμό που οι πελάτες 

μιας επιχείρησης πιστεύουν ότι ο προμηθευτής των υπηρεσιών θα είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά που θα του αναθέσουν. 

2. Ως προς την παροχή της υπηρεσίας: α) Η Ποιότητα διαδικασιών εξυπηρέτησης που 

αφορά στα πρότυπα εξυπηρέτησης που έχει θέσει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται τελικά σ’ αυτά τα πρότυπα και β) η 

Ποιότητα σχέσεων με προσωπικό επαφής που αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ των στελεχών από τις δυο εταιρείες και στο βαθμό που 

τα στελέχη του προμηθευτή μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του 

πελάτη. 

3. Ως προς τα αποτελέσματα για τον πελάτη: α) η Ποιότητα αποτελέσματος της 

υπηρεσίας που αφορά σε καθεαυτό το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που προσφέρει η 

επιχείρηση, όπως αυτό προκύπτει από τις ικανότητες που διαθέτει, τις πολιτικές 

εξυπηρέτησης που ακολουθεί και τη συνεργασία που έχουν τα στελέχη του πελάτη 

καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας να «δημιουργηθεί» η υπηρεσία που έλαβε και 

β) η Ποιότητα εφαρμογής του αποτελέσματος και οι συνέπειες που αφορούν στην 

επίδραση που η υπηρεσία είχε στις λειτουργίες του πελάτη και στη θέση του πελάτη 

στην αγορά που δραστηριοποιείται.  

Ειδικότερα, η ιδιαίτερη σημασία της πέμπτης διάστασης έγκειται στο γεγονός ότι όλο 

και περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε ώριμες 

αγορές αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της διατήρησης του πελατολογίου τους για την 

καλλιέργεια της κερδοφορίας τους περισσότερο από τις προσπάθειες πρόσκτησης 

πελατολογίου. Έτσι, οι επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια 

στενότερων και μονιμότερων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη 

στρατηγικών συνεργασιών. 
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2.3 Ικανοποίηση του πελάτη (Customer Satisfaction) 

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η αίσθηση του βαθμού πλήρωσης των «κενών» που 

του δημιουργούν οι ανάγκες του και προκύπτει ως αποτέλεσμα αξιολόγησης ύστερα από τη 

χρήση μιας υπηρεσίας. Ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη είναι εκείνος που διαμορφώνει τη 

μετέπειτα στάση του προς την επιχείρηση και άρα τη συναισθηματική και συμπεριφορική 

του αντίδραση προς αυτήν (Kotler, 2000). Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του 

πελάτη είναι η φιλική διάθεση, η προθυμία, η ευγένεια, η ικανότητα του προσωπικού της 

επιχείρησης το οποίο παρέχει την υπηρεσία, η ακρίβεια και η αμεσότητα τιμολόγησης, η 

ταχύτητα εξυπηρέτησης, η συνολική ποιότητα της υπηρεσίας, οι τιμές των ανταγωνιστών και 

η αξία που αποκομίζουν (Hokanson, 1995). 

Από την πλευρά του καταναλωτή, η έννοια της ικανοποίησης σχετίζεται με την 

επιδίωξη του καταναλωτή να πετύχει το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης κάποιας ανάγκης μέσα 

από την αγορά και τη χρήση μιας υπηρεσίας, καθώς η επίτευξη της ικανοποίησης από την 

αγορά-χρήση μιας υπηρεσίας επιτρέπει στον καταναλωτή να αποφύγει την ανάγκη να προβεί 

σε διορθωτικές ενέργειες ή να υποστεί τις συνέπειες μιας κακής επιλογής και έτσι 

επιβεβαιώνεται η ορθότητα της αγοραστικής του συμπεριφοράς και των κριτηρίων επιλογής 

του. Έτσι, μια αγοραστική απόφαση μπορεί να μετατραπεί σε μια απόδειξη τόσο στον ίδιο 

όσο και στο περιβάλλον του ότι μπορεί να κάνεις σωστές αγοραστικές επιλογές που τον 

δικαιώνουν και να αναπτύξει συγκεκριμένη επικοινωνιακή συμπεριφορά προς τους άλλους 

καταναλωτές (word-of-mouth communication) (Γούναρης, 2012). 

Από την άλλη πλευρά, εκείνη των επιχειρήσεων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 

πως οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με σκοπό το κέρδος. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση 

μπορούσε να κερδίζει χρήματα και να δημιουργεί κερδοφορία χωρίς να είναι απαραίτητο οι 

πελάτες της να αγοράσουν ξανά τα προϊόντα της ή να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

ανταλλάσουν απόψεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των 

πελατών τους, καθώς τους διασφαλίζει επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, πιστούς πελάτες και 

φήμη μέσα από την επικοινωνιακή συμπεριφορά των ικανοποιημένων πελατών τους. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη μια επιχείρηση στην άλλη 

(B2B), o Oliver (1999) ορίζει την ικανοποίηση του πελάτη ως την πρόθεση μιας επιχείρησης 

να αγοράσει ξανά από τον ίδιο προμηθευτή και κατά συνέπεια, υποστηρίζει ότι το νόημα της 

ικανοποίησης αφορά μια σύνθετη έννοια, η οποία αποτελείται από περιπτωσιακές-
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ενδιάμεσες αξιολογήσεις προσδοκιών και αποτελέσματος, αλλά και από μια συνολική 

αξιολόγηση επιμέρους μεμονωμένων περιπτώσεων.  

Μια σειρά από μελέτες σχετικά με συνολική ικανοποίηση του πελάτη και την 

μετέπειτα συμπεριφορά του έδειξαν τα εξής (Zairi, 2000):  

 Ο πλήρως ικανοποιημένος πελάτης συνεισφέρει 2,6 φορές περισσότερα έσοδα από 

ό,τι ένας περίπου ικανοποιημένος και 17 φορές περισσότερα από έναν περίπου 

δυσαρεστημένο.  

 Ο πλήρως δυσαρεστημένος πελάτης μειώνει τα έσοδα 1,8 φορές σε σχέση με τη 

συνεισφορά ενός πλήρως ικανοποιημένου πελάτη.  

 Οι ικανοποιημένοι πελάτες μοιράζονται τις θετικές εμπειρίες τους με 5-6 άτομα, οι δε 

δυσαρεστημένοι με 10 ή και παραπάνω.  

 Είναι 25 φορές πιο ακριβό να προσελκυστεί ένας νέος πελάτης από ό,τι να διατηρηθεί 

ένας ήδη υπάρχων.  

 Οι δυσαρεστημένοι πελάτες σταματούν να αγοράζουν, παραπονιούνται στην 

επιχείρηση ή αλλού, επιστρέφουν το προϊόν και μιλούν αρνητικά γι’ αυτήν.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, είναι πιο ακριβό για την 

επιχείρηση να αποκτήσει έναν νέο πελάτη παρά να διατηρήσει έναν ο οποίος είναι 

ικανοποιημένος ή κάποιον ο οποίος είναι ενθουσιασμένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

της.  

2.4 Αφοσίωση του πελάτη (Customer Loyalty) 

Η αφοσίωση (loyalty) είναι συναίσθημα, ένα είδος δέσμευσης του πελάτη για 

επαναλαμβανόμενη αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στο μέλλον, παρά την 

οποιαδήποτε επιρροή ή προσπάθεια των άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, να αλλάξουν 

τη συμπεριφορά του (Oliver, 1997).Η αφοσίωση εκφράζεται με τρεις τρόπους (Chumpitaz-

Cacceres & Paparoidamis, 2007):  

 Tη συμπεριφορά (αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη αγορά ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας),  

 Tη στάση (αναφέρεται στην προδιάθεση του πελάτη απέναντι στα προϊόντα/τις 

υπηρεσίες μιας εταιρείας) και  

 Tον συνδυασμό συμπεριφοράς (μεγάλη ή μικρή τάση επαναγοράς) και στάσης (π.χ. 

ισχυρή ή αδύναμη).  
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Η στάση καθορίζει τη συμπεριφορά, αλλά η συμπεριφορά μπορεί να καθορίζεται πολλές 

φορές και από άλλους πιθανούς παράγοντες (π.χ. τη διαθεσιμότητα μιας υπηρεσίας μια 

δεδομένη χρονική στιγμή). Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάζουν την 

προσοχή τους στον πελάτη, να του προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση σε κάθε 

συναλλαγή, να είναι σε θέση να προβλέψουν τις ανάγκες του στο μέλλον και να τις 

ικανοποιούν πριν τους ανταγωνιστές, να φροντίζουν να δημιουργούν στενές σχέσεις μαζί του 

και να δημιουργούν αξία γι’ αυτόν. 

Παράλληλα, η ικανοποίηση των πελατών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη διάθεση και την απόφασή τους να παραμείνουν αφοσιωμένοι σε μια 

επιχείρηση, διότι, σύμφωνα με έρευνα της Dimitriades (2006), οι ικανοποιημένοι πελάτες 

είναι λιγότερο ευαίσθητοι ως προς την τιμή και στις προσφορές των ανταγωνιστών, 

αγοράζουν περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα και παραμένουν αφοσιωμένοι στην 

επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανοποίηση του πελάτη επιδρά στη 

συμπεριφορά και στη στάση των πελατών, ενώ σε συνδυασμό με την αφοσίωση επιδρούν 

στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στο μερίδιο αγοράς, κάτι που καθιστά το να 

γνωρίζουν το ποσοστό των αφοσιωμένων πελατών τους, μια πολύτιμη πληροφορία για όλες 

τις επιχειρήσεις. 

Έρευνα των Reichheld & Sasser (1990) έδειξε ότι μια αύξηση της διατηρησιμότητας 

του πελάτη κατά 5% μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία από 35% έως 95%, 

χρησιμοποιώντας προχωρημένες λογιστικές μεθόδους που τους επέτρεπαν να εκτιμήσουν την 

αξία και το κόστος διατήρησης πελατών και οι οποίες αναφέρονται στη μέθοδο της «Αξίας 

στη διάρκεια ζωής του Πελάτη» (Customer Lifetime Value). Πρόκειται για μια προσέγγιση 

που αντικατοπτρίζει την αξία του πελάτη, από την αρχική αγορά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας έως την στιγμή που ο πελάτης αποχωρεί από την επιχείρηση. Σε οποιοδήποτε 

σημείο του κύκλου ζωής του πελάτη, η αξία αυτή περιέχει την προεξοφλητική αξία όλων των 

αγορών που έκανε στο παρελθόν και την καθαρά παρούσα αξία όλων των αγορών που θα 

κάνει στο μέλλον. Κατά συνέπεια, η αξία ενός πελάτη πρέπει να υπολογίζεται τις 

περισσότερες φορές ανάλογα με τις πληροφορίες που αποκτά η επιχείρηση για εκείνον κατά 

την περίοδο παραμονής του στην εταιρεία. 

Ειδικότερα, στις B2B υπηρεσίες, οι μεγάλοι πελάτες έχουν ισχυρή διαπραγματευτική 

δύναμη σε σχέση με τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C) και προσπαθούν 

πάντα να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές κάθε φορά που προκύπτει ανανέωση των 
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συμβάσεων τους με τον προμηθευτή. Έτσι, ο προμηθευτής αναπόφευκτα έπρεπε να 

μοιραστεί το κόστος που εξοικονόμησε, αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους 

και αφοσιωμένους B2B πελάτες. Μελέτη των Wirtz et al. (2011) έδειξε ότι ενώ κάθε μεγάλος 

πελάτης της πολυεθνικής εταιρείας DHL αντιπροσώπευε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της, 

το περιθώριο κέρδους που αντιπροσωπευόταν ήταν χαμηλότερο του μέσου όρου της 

εταιρείας. Αντιθέτως, μικρότεροι και ανίσχυροι διαπραγματευτικά πελάτες συνέβαλαν 

περισσότερο στην κερδοφορία της εταιρείας.  

Τα παραπάνω δεδομένα σχετικά με την πελατειακή αφοσίωση στο πλαίσιο των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων, φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη έρευνα των 

Russo et al.  (2016), η οποία έδειξε ότι η πελατειακή αφοσίωση μπορεί να είναι ανεξάρτητη 

από την πελατειακή ικανοποίηση, την αξία για τον πελάτη και το κόστος αλλαγής 

προμηθευτή, τονίζει, ωστόσο, ότι αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από 

τη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος των επιμέρους στοιχείων των παραπάνω 

διαστάσεων. 

2.5 Αξία για τον Πελάτη (Customer Value) 

Η προσφορά μιας ανώτερης πρότασης αξίας στον πελάτη είναι το σημείο εκκίνησης 

για την εξασφάλιση της ικανοποίησής του. Ως αξία (value) αναφέρεται η σχετική προτίμηση 

ενός υποκειμένου για ένα αντικείμενο (π.χ. προϊόν, υπηρεσία, ιδέα, γεγονός), η οποία 

προέρχεται από την εμπειρία αλληλεπίδρασης του υποκειμένου με το αντικείμενο (Rust & 

Oliver, 1994). Ειδικότερα, η αξία μπορεί α) να εμπεριέχει την προτίμηση, δηλαδή ένα θετικό 

συναίσθημα, μια θετική διάθεση/στάση, β) να είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

υποκειμένου–αντικειμένου, γ) να  διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από το 

περιβάλλον και προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών και δ) να συνδυάζεται με 

την εμπειρία που αποκομίζει κάποιος από τη χρήση της υπηρεσίας. Έτσι, η αξία για τον 

πελάτη από τη χρήση μιας υπηρεσίας προκύπτει συνδυάζοντας την ποιότητα την οποία 

λαμβάνει και την τιμή την οποία πληρώνει για τη χρήση της υπηρεσίας. Όσο η ποιότητα 

βελτιώνεται και η τιμή φθίνει, τόσο η αξία αυξάνεται (Rust & Oliver, 1994).  

Σύμφωνα με τους Rust & Oliver (1994), η αξία για τον πελάτη μπορεί να είναι:  

 Εξωτερική ή εσωτερική: Όπου η εξωτερική αξία προκύπτει από τη χρησιμότητα της 

υπηρεσίας ενώ η εσωτερική αξία αφορά στο συναίσθημα που του δημιουργείται από 

την εμπειρία χρήσης της υπηρεσίας.  
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 Προσανατολισμένη στο άτομο ή στους άλλους: Όπου η αξία η οποία είναι 

προσανατολισμένη στο άτομο αναφέρεται στην προτίμηση μιας υπηρεσίας, στο πώς 

αντιδρά το άτομο, στη επίδραση που έχει η υπηρεσία πάνω του. Η αξία που είναι 

προσανατολισμένη στους άλλους αναφέρεται στην προτίμηση του ατόμου για μια 

υπηρεσία με βάση το πως θα αντιδράσουν οι άλλοι, δηλαδή τι επίδραση θα έχει η 

υπηρεσία σε αυτούς.  

 Ενεργητική ή αποτέλεσμα αντίδρασης. Όπου η ενεργητική αξία προκύπτει όταν ο 

πελάτης θεωρεί σημαντικά τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός αντικειμένου ή μιας 

εμπειρίας στο περιβάλλον, ενώ ως αποτέλεσμα αντίδρασης προκύπτει ως επίδραση 

του αντικειμένου στο υποκείμενο (π.χ. θαυμασμός).  

Στη συνέχεια, συνδυάζοντας τους παραπάνω τρεις τύπους αξίας διαμόρφωσαν οκτώ 

διαφορετικά είδη αξίας, τα οποία είναι τα εξής (Rust & Oliver, 1994):  

 Η αποδοτικότητα είναι είδος εξωτερικής αξίας που απολαμβάνει το άτομο από τη 

χρήση μιας υπηρεσίας για την επίτευξη ενός σκοπού.  

 Η αριστεία είναι είδος εξωτερικής αξίας, αποτέλεσμα όμως αντίδρασης, εκτίμησης 

του ατόμου, συνώνυμη με την υψηλή ποιότητα.  

 Η πολιτική είναι είδος εξωτερικής αξίας που προκύπτει από τη χρήση υπηρεσιών σε 

προσωπικό επίπεδο με σκοπό την πρόκληση θετικών εντυπώσεων στους άλλους 

(επιτυχία).  

 Η εκτίμηση είναι είδος εξωτερικής αξίας η οποία προέρχεται από την αντανάκλαση 

του προσωπικού status που δημιουργεί η χρήση της υπηρεσίας, στους άλλους.  

 Η διασκέδαση είναι είδος εσωτερικής αξίας που αφορά στην ενεργητική απόλαυση 

του ατόμου από τη χρήση μιας υπηρεσίας.  

 Η αισθητική είναι είδος εσωτερικής αξίας που προκύπτει ως αποτέλεσμα εκτίμησης, 

αντίδρασης από τη χρήση της υπηρεσίας.  

 Η ηθικότητα είναι είδος εσωτερικής αξίας η οποία προέρχεται από τη χρήση 

υπηρεσιών οι οποίες επηρεάζουν άλλους.  

 Η πνευματικότητα είναι είδος εσωτερικής αξίας, η οποία προκύπτει ως 

αποτέλεσμα/αντίδραση σε κάτι με προσανατολισμό στους άλλους.  

Παρόλα αυτά, τα όρια μεταξύ των διάφορων τύπων αξιών είναι δυσδιάκριτα και μια εμπειρία 

μπορεί να συνεπάγεται την απόκτηση περισσότερων του ενός τύπων αξίας για τον τελικό 

πελάτη.  
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2.6 Κόστος Αλλαγής Προμηθευτή (Switching Cost) 

Οι Burnham et al. (2003) αναφέρουν σε σχετική μελέτη τους μια σειρά από εμπόδια 

που δυσκολεύουν την απόφαση ενός πελάτη να σταματήσει τη συνεργασία με έναν πάροχο 

και να αναπτύξει σχέση με έναν άλλο, όπως η αδράνεια του πελάτη (customer inertia) και το 

κόστος αλλαγής (switching cost), βοηθώντας έτσι τη διατηρησιμότητα του πελάτη. Σε ότι 

αφορά το κόστος αλλαγής, η επιχείρηση προκειμένου να διατηρήσει τους πελάτες της θα 

πρέπει να αυξήσει το κόστος αλλαγής, ώστε να δυσκολέψει την απόφαση του πελάτη να 

διακόψει τη σχέση μαζί της. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος αλλαγής συμπεριλαμβάνει την 

επένδυση σε χρόνο, χρήματα και προσπάθεια και αποτελείται από: 

 το αρχικό κόστος που πιθανόν συνδεόταν με το νέο πάροχο,  

 το κόστος αναζήτησης εναλλακτικών παροχών, 

 το κόστος μάθησης που μπορεί να συνδεόταν με τη χρήση της νέας υπηρεσίας και  

 το συμβατικό κόστος που προκύπτει όταν ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει 

κάποια ρήτρα προκειμένου να αλλάξει πάροχο. 

Ειδικότερα, οι B2Bπελάτες αποφασίζουν χρησιμοποιώντας ορθολογικά κριτήρια και 

έχουν χαμηλότερη δέσμευση σε κάποιο προμηθευτή. Ωστόσο, επενδύουν περισσότερο στην 

ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές τους, κάτι που έχει ως άμεση 

συνέπεια τη δημιουργία υψηλότερου κόστους αλλαγής και χαμηλότερης συχνότητας αλλαγής 

προμηθευτών. Παράλληλα, το κόστος αλλαγής μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από 

προνόμια, τα οποία ο πελάτης θα χάσει διακόπτοντας τη σχέση με τον συγκεκριμένο 

προμηθευτή, όπως και μια σειρά από επενδύσεις που τον κινητοποιούν, ώστε να αποφύγει 

την αλλαγή (Pick & Eisend, 2014). 

2.7 Διαχείριση Επιστροφών (Returns Management) 

Η διαχείριση επιστροφών αποτελεί κομμάτι της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, 

η οποία περιλαμβάνει τόσο την επιστροφή, την ανάκτηση και την ανακύκλωση, όσο και την 

επισκευή και επανεπεξεργασία των προϊόντων (Rogers & Tibben-Lembke, 1998). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Rogers et al. (2002) η διαχείριση επιστροφών είναι μια 

διατμηματική και διεπιχειρησιακή διαδικασία εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως την οργάνωση των επιστροφών, την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, 

την «πύλη» για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, την ανάκτηση προϊόντων, την διάθεση 

και επεξεργασία και την πίστωση. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αφορά στη φυσική ροή των 
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προϊόντων, των πληροφοριών και των οικονομικών θεμάτων, ενώ σε επίπεδο στρατηγικής 

περιλαμβάνει την εισαγωγή πολιτικών, διαδικασιών και των αντίστοιχων δομών που θα 

διαχειριστούν αυτές τις δραστηριότητες (Rogers et al., 2002). Κατά συνέπεια, οι 

δραστηριότητες ενός προμηθευτή, στο πλαίσιο της διαχείρισης επιστροφών, αφορούν τόσο 

στην οργάνωση, όσο και στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, που θα ενισχύσει την 

πελατειακή αφοσίωση μέσω της βοήθειας που θα παρέχει στους βιομηχανικούς πελάτες να 

ελέγξουν τα αποθέματά και το κόστος τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, ενώ 

παράλληλα καταφέρνει να διαφυλάξει με τον τρόπο αυτό την ποιότητα και κατ’ επέκταση 

την αξία των προϊόντων τους.  

Η Dwyer (2012) σε σχετικό άρθρο της αναφέρει τους τρεις πυλώνες που στηρίζουν 

την διαδικασία διαχείρισης επιστροφών, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Η ταχύτητα των διαδικασιών, η οποία αφορά στο πόσο γρήγορα και εύκολα 

ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφών, η οποία στηρίζεται στις αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες που ακολουθούν οι ροές των προϊόντων, στα απαραίτητα έγγραφα που τα 

συνοδεύουν και στα στοιχεία και το προφίλ των βιομηχανικών πελατών. 

2. Η πρόβλεψη, η οποία αφορά στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται προκειμένου να 

παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες και η κατάλληλη ενημέρωση για τον 

εντοπισμό και την περαιτέρω διαχείριση των προϊόντων που επιστρέφονται, πριν 

αυτά φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. 

3. Ο έλεγχος των προϊόντων, ο οποίος αφορά τόσο στην συμφωνία των παραπάνω 

δεδομένων που εστάλησαν με το φυσικό φορτίο που παραλαμβάνει ο προμηθευτής, 

όσο και στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατασκευής και στον ποιοτικό έλεγχο 

των προϊόντων. 

Έτσι, μια σειρά από έρευνες ανέδειξαν τη διαχείριση των επιστροφών ως μια κρίσιμη 

στρατηγική των επιχειρήσεων που προσφέρουν B2B υπηρεσίες, η οποία ενισχύει την 

αφοσίωση και τη διατηρησιμότητα των πελατών. Οι Mollenkopf et al.  (2011) σε σχετική 

έρευνα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η πολιτική της διαχείρισης επιστροφών μπορεί να 

επηρεάσει το μάρκετινγκ και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της εταιρείας, να ενισχύσει την 

αξία για τον πελάτη και να αυξήσει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, 

παρά το γεγονός ότι η διαχείριση επιστροφών μπορεί να εμπεριέχει σημαντικές 

επιχειρησιακές προκλήσεις και μεγάλο κόστος, αποτελεί συχνά μια ανεκμετάλλευτη ευκαιρία 

για την αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και την ενδυνάμωση της 
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αφοσίωσης των πελατών (Mollenkopf et al., 2007). Ειδικότερα σε ότι αφορά τους 

βιομηχανικούς πελάτες, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μικρότερο ποσοστό απ’ ότι οι 

καταναλωτές, η μέση αξία συναλλαγής είναι υψηλότερη, καθώς η αποτελεσματική 

διαχείριση των παραπόνων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση της 

πελατειακής αφοσίωσης υπερνικώντας τυχόν τάσεις για αλλαγή προμηθευτή.  

2.8 Βασικά Χαρακτηριστικά Βιομηχανικών Αγορών 

Σε αντίθεση με την καταναλωτική, στη βιομηχανική αγορά οι υπηρεσίες (B2B) 

αγοράζονται σαν μέσα για την επίτευξη οικονομικών στόχων, οι οποίοι μπορεί να είναι η 

μείωση του κόστους ή η μεγιστοποίηση των κερδών. Η επιχείρηση που αγοράζει υπηρεσίες, 

έχει ως κριτήριο επιλογής τον προμηθευτή που θα της επιτρέψει να αυξήσει την επίδοση των 

δραστηριοτήτων της. Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις βιομηχανικές από 

τις καταναλωτικές αγορές και τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη στρατηγική που 

ακολουθεί ο εκάστοτε προμηθευτής βιομηχανικών υπηρεσιών είναι τα εξής (Αυλωνίτης, 

Γούναρης, Τσιότσου, 2016): 

1. Ο προμηθευτής βιομηχανικών υπηρεσιών συναλλάσσεται με πολύ μικρότερο 

αριθμό πελατών απ’ ότι ο προμηθευτής καταναλωτικών υπηρεσιών, 

2. Οι βιομηχανικοί αγοραστές υιοθετούν ορθολογικά κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών, 

3. Οι βιομηχανικοί αγοραστές είναι λιγότερο δεκτικοί στη διαφήμιση και τις 

μεθόδους προώθησης των πωλήσεων, 

4. Η ύπαρξη διεπιχειρησιακών διαδικασιών ως ένας συνδετικός κρίκος που ενώνει 

και παγιώνει τις σχέσεις μεταξύ πελάτη και παρόχου, 

5. Η πολυπλοκότητα της αγοραστικής διαδικασίας, 

6. Οι αμοιβαίες διεπιχειρησιακές συμφωνίες στη βιομηχανική αγορά για την 

εξασφάλιση των πωλήσεων και ως πολιτική προτίμησης των πελατών, 

7. Η αδράνεια μεταξύ αγοραστή – προμηθευτή σχετικά με την ανεύρεση νέων 

πηγών προμήθειας μέσω της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων. 

Έρευνα του Wind (1970), σχετικά την αφοσίωση ορισμένων βιομηχανικών πελατών 

στους προμηθευτές έδειξε ότι μπορεί να οφείλεται: 

1. Στην ανωτερότητα του προμηθευτή σε σχέση με κάποια βασικά χαρακτηριστικά, 

όπως η ποιότητα, η τιμή, ο χρόνος παράδοσης κ.α. 
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2. Στην έλλειψη παραπόνων σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ του 

προμηθευτή 

3. Στο γεγονός ότι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας δεν οδηγεί σε 

σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων 

4. Στο γεγονός ότι απλοποιεί τις αγοραστικές διαδικασίες, ειδικά όταν πρόκειται για 

εταιρείες που αντιμετωπίζουν χρονικούς περιορισμούς 

5. Στις πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις που έχει αναπτύξει ο αγοραστής με τον 

προμηθευτή   

Έτσι, οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους βιομηχανικούς πελάτες να αλλάξουν 

προμηθευτή είναι οι εξής: α) η έλλειψη ικανοποίησης σε σοβαρά θέματα, όπως η τιμή και η 

ποιότητα του προϊόντος, η αξιοπιστία σχετικά με το χρόνο παράδοσης και η υποστήριξη μετά 

την πώληση και β) η προσέλκυσή του από έναν νέο προμηθευτή που του προσφέρει 

περισσότερα. 

2.9 Αγοραστική Συμπεριφορά Βιομηχανικών Πελατών (B2B) 

Η αγοραστική συμπεριφορά οργανισμών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες και 

τις διαδικασίες προμηθειών/αγορών σε όλους τους τύπους των οργανισμών. Τα βασικά 

στοιχεία, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του ο προμηθευτής βιομηχανικών 

υπηρεσιών είναι (Αυλωνίτης, Γούναρης, Τσιότσου, 2016):   

 Τις βασικές δραστηριότητες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της αγοράς και 

αφορά στα στάδια απόφασης που περνά ο πελάτης πριν και μετά την αγορά των 

υπηρεσιών 

 Τα άτομα που παίρνουν ή επηρεάζουν τις αποφάσεις σε κάθε στάδιο της 

αγοραστικής διαδικασίας, τα οποία πρέπει ν’ αναγνωρίζονται βάση της θέση τους 

στον οργανισμό και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους  

 Η αγοραστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγοραστική διαδικασία και 

ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής υπηρεσιών και προμηθευτών, οι πηγές 

πληροφοριών, η αφοσίωση σε συγκεκριμένους προμηθευτές, οι μέθοδοι 

αξιολόγησης και οι νοοτροπίες, τα κίνητρα και οι αντιλήψεις τους. 

Έρευνα του Wiersema (2013) έδειξε ότι η ανάγκη για καλύτερη γνώση της 

αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών είναι κάτι που επιθυμούν σχεδόν από όλα τα 

υψηλόβαθμα στελέχη B2B επιχειρήσεων. Ωστόσο, η αγοραστική συμπεριφορά των 
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βιομηχανικών πελατών συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται κυρίως λόγω της επίδρασης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, τα στελέχη που συμμετείχαν στην παραπάνω 

έρευνα, παραδέχτηκαν ότι δεν γνωρίζουν πώς να τα διαχειριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Η προμήθεια μιας βιομηχανικής υπηρεσίας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που 

περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες και ενέργειες που αλληλοσυμπληρώνονται και 

αλληλοεξαρτώνται. Σύμφωνα με το υπόδειγμα των Robinson, Faris &Wind (1967), το οποίο 

επιχείρησε να περιγράψει την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών πελατών, 

υπάρχουν 8 στάδια που ακολουθούν οι βιομηχανικοί πελάτες προκειμένου να καταλήξουν σε 

μια αγοραστική απόφαση και τα οποία είναι τα εξής: 

 Στάδιο 1. Η αναγνώριση της αγοραστικής ανάγκης 

 Στάδιο 2. Ο καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες 

αλλά και ο πάροχος των υπηρεσιών 

 Στάδιο 3. Η λεπτομερής περιγραφή των προδιαγραφών της απαιτούμενης 

υπηρεσίας 

 Στάδιο 4. Η προσπάθεια ανεύρεσης και αξιολόγησης πιθανών προμηθευτών 

 Στάδιο 5. Η συγκέντρωση και ανάλυση των προσφορών 

 Στάδιο 6. Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή των προμηθευτών 

 Στάδιο 7. Η υπογραφή του συμβολαίου με τον κατάλληλο προμηθευτή 

 Στάδιο 8. Η παροχή της υπηρεσίας και η συνεχής αξιολόγηση του προμηθευτή  

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ικανοποίηση των βιομηχανικών αγοραστών σχετικά με 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες, έρευνα των Trawick & Swan (1981) έδειξε ότι η άμεση 

ανταπόκριση του προμηθευτή στα παράπονα των αγοραστών και η άμεση επίλυση των 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος, παίζουν σημαντικό 

ρόλο και αυξάνουν τις πιθανότητες του προμηθευτή να εξασφαλίζει συνεχείς παραγγελίες.  

Παρόλα αυτά, η διαδικασία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν αφορά 

ένα ή δυο άτομα, αλλά τρία ή και περισσότερα μέλη του οργανισμού, τα οποία συνθέτουν 

ένα Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων, το οποίο περιλαμβάνει άτομα απ’ όλες τις 

λειτουργίες του οργανισμού και έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση, διανομή και επεξεργασία 

πληροφοριών που σχετίζονται με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα μέλη του κέντρου 

αποφάσεων διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους στη διάρκεια της αγοραστικής 

διαδικασίας και διακρίνονται στους εξής πέντε (Webster & Wind, 1972): 
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 Οι Χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και μπορεί να 

καθορίζουν τις προδιαγραφές της  

 Οι Ελεγκτές της ροής πληροφοριών, οι οποίοι ελέγχουν την πληροφόρηση και 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την όλη αγοραστική διαδικασία 

 Οι Επηρεάζοντες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την αγοραστική διαδικασία 

προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση τόσο των εναλλακτικών 

προϊόντων/υπηρεσιών, όσο και προμηθευτών ή θέτοντας τις προδιαγραφές μαζί με 

τους χρήστες. 

 Οι Λαμβάνοντες την απόφαση, οι οποίοι παίρνουν την αγοραστική απόφαση 

ανεξάρτητα αν έχουν την τυπική εξουσία για την πράξη αυτή. 

 Οι Αγοραστές, οι οποίοι έχουν επίσημα την ευθύνη και τη δικαιοδοσία της επιλογής  

του προμηθευτή  

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν συνεχώς τους βιομηχανικούς 

αγοραστές είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να επιλέξουν τον 

κατάλληλο προμηθευτή, οι οποίοι επηρεάζονται τόσο από ορθολογικούς όσο και από 

συναισθηματικούς παράγοντες όταν επιλέγουν μεταξύ ανταγωνιστικών προσφορών 

(Αυλωνίτης, Γούναρης, Τσιότσου, 2016): 

Α) Ορθολογικά κριτήρια: 

 Η τιμή, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προμηθευτή 

 Η ποιότητα, η οποία αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, καθώς οι 

βιομηχανικοί αγοραστές αναζητούν συνέπεια στην ποιότητα 

 Το σέρβις, το οποίο θεωρείται μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες όπως την τεχνική 

βοήθεια, τις πληροφορίες, την έγκαιρη παραλαβή και τη χρηματοοικονομική βοήθεια. 

Β) Συναισθηματικά κριτήρια: 

 Το κύρος και οι ανταμοιβές, τα οποία περιλαμβάνουν μια σειρά από συναισθηματικά 

κίνητρα όπως την προαγωγή, την αύξηση μισθού και την εξασφάλιση της θέσης 

εργασίας, ως αποτέλεσμα της λήψης ορθών αποφάσεων 

 Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος, ο οποίος αφορά τα αποτελέσματα της αγοραστικής 

απόφασης και τη σοβαρότητα των συνεπειών που συνδέονται με τη λήψη μιας 

αγοραστικής απόφασης 
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 Τα αισθήματα φιλίας, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις με 

ποικίλους τρόπους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3. Μεθοδολογία Έρευνας 

Η πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς και οι παράγοντες που ενισχύουν την 

αφοσίωση των πελατών σε ένα προμηθευτή συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός 

συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά (Wind, 1970), όπως φαίνονται μέσα από την 

αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας (Rauyruen 

& Miller, 2007). Για το λόγο αυτό, οι επιτυχημένες εταιρείας όχι μόνο αντιλαμβάνονται την 

σημασία της πελατειακής αφοσίωσης, αλλά επενδύουν σημαντικά ποσά στη διατήρηση του 

υπάρχοντος πελατολογίου τους. Παρόλα αυτά, η αφοσίωση του πελάτη είναι μια σύνθετη 

διαδικασία που συχνά περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις, παρά τις προσπάθειες των 

επιτυχημένων εταιρειών να δημιουργήσουν μια «συνταγή επιτυχίας». 

Μια σειρά από έρευνες του Blocker (2011) και των Blocker et al. (2011), επιχείρησαν 

να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση του πελάτη και την πελατειακή 

αφοσίωση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση του πελάτη συνδέεται θετικά 

με την πελατειακή αφοσίωση, ενώ η ικανοποίηση του πελάτη φαίνεται να επηρεάζεται 

θετικά και από τις αξιολογήσεις των πελατών που συνεργάζονται με τον ίδιο προμηθευτή. 

Παρόλα αυτά, η αφοσίωση του πελάτη δεν εξαρτάται μόνο από την ικανοποίηση των 

αναγκών του, καθώς η αξία που δημιουργείται για τον αγοραστή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας προκύπτει από το σύνολο των ωφελειών και των παραχωρήσεων που αναγκάζεται 

να κάνει ο πάροχος των προϊόντων ή της υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των πελατών του. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις B2B υπηρεσίες, η αξία που 

προκύπτει για τον βιομηχανικό πελάτη και εκδηλώνεται μέσω της αφοσίωσής του σε έναν 

συγκεκριμένο προμηθευτή, εξαρτάται από το αν οι συναλλαγές αυτές του αποφέρουν 

ανώτερη αξία (O'Cass & Ngo, 2012).  

Ωστόσο, η έρευνα των Blocker et al. (2011), σχετικά με την επίδραση της αξίας για 

τον πελάτη στην πελατειακή αφοσίωση, έδειξε ότι συνδυάζοντάς την αξία με το κόστος 

αλλαγής προμηθευτή, τη διαχείριση επιστροφών και την ικανοποίηση του πελάτη, η 

επίδρασή τους στην πελατειακή αφοσίωση μπορεί είτε να ισχυροποιηθεί είτε να εξασθενίσει. 

Συνεπώς, είναι πιθανό τα υψηλά/ χαμηλά επίπεδα αξίας για τον πελάτη να δημιουργήσουν 

θετικούς/ αρνητικούς συσχετισμούς ανάμεσα στο κόστος αλλαγής προμηθευτή, τη διαχείριση 

επιστροφών, την ικανοποίηση του πελάτη και την πελατειακή αφοσίωση. 
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3.1 Υποθέσεις της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει κατά πόσο διαφορετικές διαστάσεις 

που σχετίζονται με την ενίσχυση της πίστης του πελάτη στη σχέση με τον βασικό του 

προμηθευτή, οι οποίες αφορούν στο κόστος αλλαγής προμηθευτή, στην αποτελεσματική 

διαχείριση επιστροφών, στην ικανοποίηση του πελάτη, στην αξία για τον πελάτη και στην 

πελατειακή αφοσίωση, παρουσιάζουν ισχυρούς μεταξύ τους συσχετισμούς. Συνεπώς, οι 

υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι: 

Η1: Υπάρχουν υψηλοί συσχετισμοί ανάμεσα στις διαστάσεις που συνδέονται με την 

ενίσχυση της πίστης του πελάτη στη σχέση με τον βασικό του προμηθευτή 

Η2: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διαστάσεις που συνδέονται με την 

ενίσχυση της πίστης του πελάτη στη σχέση με τον βασικό του προμηθευτή, οι οποίες 

οφείλονται στο φύλο. 

Η3: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διαστάσεις που συνδέονται με την 

ενίσχυση της πίστης του πελάτη στη σχέση με τον βασικό του προμηθευτή, οι οποίες 

οφείλονται στον ηλικία του πελάτη. 

3.2 Ερευνητική Στρατηγική 

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας είναι εκείνη της εμπειρικής έρευνας σε αγοραστές βιομηχανικών 

προϊόντων στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ελλάδα και στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών B2B. Σκοπός μας είναι ο έλεγχος των υποθέσεων και η εμπειρική 

επιβεβαίωση του θεωρητικού πλαισίου.  

3.3 Περιγραφή του Δείγματος 

Ο τομέας των μικρών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 

καταστημάτων, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν ως ατομικές 

επιχειρήσεις (ICAP, 2015), ενώ σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTATαποτελούν το 96,6% 

των ελληνικών επιχειρήσεων. Το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε για τους σκοπούς της έρευνάς 

μας, αφορά σε ιδιοκτήτες μικρών ατομικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που βρίσκονται 

στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, ποτών και 

καπνικών προϊόντων, ο οποίος αποτελείται από περίπτερα, παραδοσιακά καταστήματα 

ψιλικών και Μίνι Μάρκετ.   
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3.4 Συλλογή Δεδομένων 

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέξαμε ήταν εκείνη της συμπλήρωσης ενός 

ερωτηματολογίου που αποτελείται από 17 ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την 7-βαθμη κλίμακα 

Likert. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 

που παίρνουν τις αποφάσεις αναφορικά με τις αγορές τους. Άτομα που εργάζονταν στην 

επιχείρηση, αλλά δεν καθόριζαν την πολιτική αγορών του καταστήματος, εξαιρέθηκαν, όπως 

είναι εύλογο, από την έρευνα.  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας προτιμήθηκαν ώρες που δεν υπήρχε 

φόρτος εργασίας, ώστε να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να 

περιοριστούν οι αρνήσεις συμμετοχής στην έρευνα. Ο χρόνος συμπλήρωσης κυμαίνονταν 

μεταξύ 15 και 25 λεπτών και δεν κούραζε τους ερωτώμενους. Οι αρνήσεις απαντήσεων ήταν 

μόλις 2 και οφείλονταν κυρίως σε φόρτο εργασίας κατά την επίσκεψη μας στην επιχείρηση. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 10ήμερο του Ιούλη με πρώτο 10ήμερο του 

Αυγούστου του 2016 και συγκεντρώθηκαν 129 ερωτηματολόγια (από περίπτερα, από 

παραδοσιακά καταστήματα ψιλικών και από Μίνι Μάρκετ). 

3.5 Περιγραφή ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα προέρχεται στο 

κύριο μέρος του από την εργασία των Russo et al.  (2016), το οποίο αποτελείται από 

17μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, η «ικανοποίηση πελάτη» αποτελείται από τρεις 

μεταβλητές που προέρχονται από την έρευνα των Lam et al.  (2004)και των Flint et al.  

(2011), η «αξία για τον πελάτη» αποτελείται από τρεις μεταβλητές που προέρχονται από την 

έρευνα τωνBlocker (2011) και Ulaga & Eggert (2006), η «διαχείριση επιστροφών» 

αποτελείται από τρεις μεταβλητές που προέρχονται από την έρευνα των Mollenkopf et al.  

(2007), το «κόστος αλλαγής προμηθευτή» αποτελείται από πέντε μεταβλητές που 

προέρχονται από την έρευνα των Lam et al. (2004)και των Pick & Eisend (2014) και η 

«αφοσίωση πελάτη» αποτελείται από τρεις μεταβλητές που προέρχονται από την έρευνα των 

Blocker et al. (2011). Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύγκριση των δυο ερευνών, 

δεν προχωρήσαμε στην αύξηση των παραπάνω μεταβλητών σε κάθε έναν από τους 

παραπάνω παράγοντες. 
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Στις μεταβλητές των 5 παραγόντων που μετρήθηκαν επιφέραμε μερικές αλλαγές, 

όπως υπαγορεύονται από τη μεθοδολογία της έρευνας (Δαουτόπουλος, 2011). Η μέτρηση 

των μεταβλητών με βάση τη μέθοδο του Likert επιβάλλει την ύπαρξη καταφατικών και 

αρνητικών ερωτημάτων ώστε να αποκλείεται ή να περιορίζεται και να αποκαλύπτονται 

περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος απαντά καταφατικά συμφωνώντας σε όλα τα ερωτήματα 

που του τίθενται. Έτσι, δύο από τις 17 μεταβλητές τις αντιστρέψαμε και παράλληλα 

ανακατέψαμε τα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο που στην αρχική εργασία παρατίθεντο 

ξεχωριστά και ομαδοποιημένα σε κάθε μία κλίμακα. 

Η μέτρηση έγινε με επταβάθμια κλίμακα (1=Δαφωνώ πάρα πολύ, 2=Διαφωνώ πολύ, 

3=Διαφωνώ, 4=Έχω ουδέτερη άποψη, 5=Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ πολύ, 7=Συμφωνώ πάρα 

πολύ). Στις αρνητικές ερωτήσεις η βαθμολόγηση ήταν αντίστροφη, ενώ στο ερωτηματολόγιο 

προστέθηκε στην πρώτη σελίδα ένα κείμενο ενημέρωσης για τους σκοπούς της έρευνας με 

στόχο να διασκεδάσει τις τυχόν επιφυλάξεις των ερωτώμενων.  

Τέλος, στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου προστέθηκαν δυο ερωτήματα που 

αφορούσαν κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο του ερωτώμενου και την 

ηλικιακή του ομάδα σε 6 κλάσεις ηλικιών. Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πριν την 

οριστική του συμπλήρωση σε ένα μικρό δείγμα 4 ατόμων και έγιναν οι αναγκαίες 

προσθήκες-τροποποιήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4. Ανάλυση Δεδομένων 

 Για την ανάλυση των δεδομένων, τα ερωτηματολόγια μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό 

αρχείο για επεξεργασία με το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Σε ένα 

μικρό και τυχαίο δείγμα από 10 ερωτηματολόγια έγινε λεπτομερειακός έλεγχος της 

πιστότητας της μεταφοράς των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν αποκάλυψε 

την ύπαρξη σφαλμάτων.  

Στη συνέχεια τα στοιχεία αναλύθηκαν με προσδιορισμό των κύριων συνιστωσών που 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους και η ανάλυση 

ολοκληρώθηκε με τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης και τον έλεγχο 

σημαντικότητας με το κριτήριο t του student. Στη συνέχεια, ερευνήσαμε κατά πόσο 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις συνιστώσες, οι οποίες οφείλονται στο φύλο και στην 

ηλικία του δείγματος χρησιμοποιώντας το t-test και την ανάλυση διακύμανσης. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται σε επιμέρους πίνακες που συντάχθηκαν. 

4.1 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Στον πίνακα 1, παρατηρούμε ότι το 66,7% των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα 

ήταν άνδρες, ενώ το 33,3% γυναίκες. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 35-44 (46,5%) και 45-54 (27,9%), καθώς το ερωτηματολόγιο 

απευθυνόταν σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.  

Πίνακας 1.Συχνότητες για τη μεταβλητή 

Φύλο και Ηλικία 

 Frequency Percent 

Valid ΑΝΤΡΑΣ 86 66,7 

ΓΥΝΑΙΚΑ 43 33,3 

ΣΥΝΟΛΟ 129 100,0 

Valid 18-24 2 1,6 

25-34 20 15,5 

35-44 60 46,5 

45-54 36 27,9 

55-64 10 7,8 

65 + 1 ,8 

Total 129 100,0 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία Μεταβλητών 

 Minimum Maximum Mean S. D. 

1.Η σχέση δημιουργεί  μεγαλύτερη αξία απ’ ότι 

κόστος 
1,00 7,00 4,8837 1,17678 

2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες 3,00 7,00 5,2791 1,22078 

3. Επιστροφές προϊόντων από πελάτες μου 1,00 7,00 5,0388 1,43833 

4. Υψηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή 1,00 7,00 2,9380 1,47241 

5. Αφοσίωση στον προμηθευτή το επόμενο έτος 4,00 7,00 5,6589 ,86147 

6. Τα πλεονεκτήματα της σχέσης είναι πιο 

σημαντικά από το κόστος 
1,00 7,00 4,5426 1,38071 

7. Ικανοποίηση από την επαγγελματική σχέση 2,00 7,00 5,3721 ,99271 

8. Η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί πολύ χρόνο 1,00 7,00 2,9767 1,47619 

9. Η σχέση δημιουργεί μεγάλη αξία στους 

πελάτες 
1,00 7,00 3,9845 1,55616 

10. Ικανοποίηση από τον βασικό προμηθευτή  2,00 7,00 5,5039 ,79179 

11. Η αλλαγή προμηθευτή θα δημιουργήσει 

προβλήματα στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται 

1,00 7,00 2,2868 1,46945 

12. Ανασφάλεια για την επιλογή νέου 

προμηθευτή  
1,00 7,00 3,6434 1,56024 

13. Παροχή εγγυήσεων για επιστροφές 

προϊόντων 
2,00 7,00 5,0775 1,24130 

14. Άμεση διευθέτηση προβλημάτων στη 

διαδικασία επιστροφών 
1,00 7,00 4,7674 1,49745 

15. Αφοσίωση στον προμηθευτή στο άμεσο 

μέλλον 
1,00 7,00 5,6279 ,93600 

16. Μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή 

προμηθευτή 
1,00 7,00 3,1550 1,55347 
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17. Αφοσίωση στον προμηθευτή τα επόμενα 3-5 

έτη 
1,00 7,00 4,9612 1,15517 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι την υψηλότερη μέση τιμή και κατ’ 

επέκταση ως πιο σημαντικές παρουσιάζονται οι μεταβλητές που αναφέρονται κυρίως στην 

αφοσίωση και στην ικανοποίηση του πελάτη και ειδικότερα στην «αφοσίωση του πελάτη 

στον προμηθευτή το επόμενο έτος» (5,65), στην «αφοσίωση στον προμηθευτή στο άμεσο 

μέλλον» (5,62), στην «ικανοποίηση του πελάτη από τον βασικό προμηθευτή» (5,50), στην 

«ικανοποίηση από την σχέση τους με τον προμηθευτή» (5,37) και στην «ικανοποίηση από τις 

υπηρεσίες που του παρέχει ο προμηθευτής» (5,27). 

Από την άλλη πλευρά, τη χαμηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν οι 5 μεταβλητές που 

αναφέρονται στο κόστος αλλαγής του προμηθευτή και ειδικότερα στα «προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο πελάτης» (2,28), στο «υψηλό κόστος 

που θα δημιουργήσει η αλλαγή του προμηθευτή» (2,93), στο «χρόνο που απαιτείται για την 

αλλαγή του προμηθευτή» (2,97), στην «προσπάθεια που θα καταβάλει ο πελάτης για βρει νέο 

προμηθευτή» (3,15) και στην «ανασφάλεια που αισθάνεται ο προμηθευτής να προχωρήσει 

στην αλλαγή προμηθευτή» (3,64). 

Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων του δείγματος να 

αναδεικνύουν ως πιο σημαντικές τις μεταβλητές που αφορούν στην αφοσίωση και στην 

ικανοποίηση του πελάτη, ενώ η σχέση πελάτη-προμηθευτή δεν φαίνεται να επηρεάζεται 

σύμφωνα με τις απόψεις τους από τις μεταβλητές που αφορούν στο κόστος αλλαγής 

προμηθευτή. 

4.2 Παραγοντική Ανάλυση 

Η ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιείται για δημιουργήσει ομάδες υψηλά 

συσχετιζόμενων μεταβλητών με βάση τη διακύμανση. Η παραγοντική ανάλυση χωρίζεται σε 

δύο σημαντικές κατηγορίες, τη διερευνητική (exploratory) και την επιβεβαιωτική 

(confirmatory) παραγοντική ανάλυση. Στην παρούσα έρευνα θα προβούμε σε επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, η οποία χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες 

έρευνες για τις σχέσεις των μεταβλητών και διερευνά αν οι παράγοντες προσαρμόζονται 

σωστά (Hair et al., 1998). 

Προκειμένου να διερευνήσουμε αν υπάρχουν υψηλοί συσχετισμοί ανάμεσα στις 

μεταβλητές της έρευνάς μας κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην ανάλυση με τη μέθοδο 

των κύριων συνιστωσών. Πριν προχωρήσουμε, όμως, στην μέθοδο αυτή υπολογίσαμε 
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τηντιμή του μέτρου Kaiser-Meyer-Olkin, η οποία βρέθηκε σε καλό επίπεδο (0,732), το οποίο 

υποδεικνύει ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα μας είναι υψηλές, ενώ σε συνδυασμό 

με τον έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (sig. <0.05) έδειξε ότι η ανάλυση θα αποφέρει 

διακριτούς και αξιόπιστους παράγοντες. 

 

Πίνακας 3. Στατιστικός έλεγχος  

Kaiser Meyer Olkin & έλεγχος Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,732 

Bartlett'sTestofSphericity Approx. Chi-Square 735,115 

df 136 

Sig. ,000 

 

 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 

1 2 3 4 5 

1. Η σχέση δημιουργεί  μεγαλύτερη αξία απ’ ότι κόστος 
,539     

2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες  ,544    

3. Επιστροφές προϊόντων από πελάτες μου    ,512  

4. Υψηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή  ,518    

5. Αφοσίωση στον προμηθευτή το επόμενο έτος 
,778     

6. Τα πλεονεκτήματα της σχέσης είναι πιο σημαντικά από το 

κόστος 
,626     

7. Ικανοποίηση από την επαγγελματική σχέση  ,679    

8. Η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί πολύ χρόνο   ,805   

9. Η σχέση δημιουργεί μεγάλη αξία στους πελάτες  ,708    

10. Ικανοποίηση από τον βασικό προμηθευτή   ,696    

11. Η αλλαγή προμηθευτή θα δημιουργήσει προβλήματα 

στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
  ,455   

12. Ανασφάλεια για την επιλογή νέου προμηθευτή      ,900 

13. Παροχή εγγυήσεων για επιστροφές προϊόντων    ,839  

14. Άμεση διευθέτηση προβλημάτων στη διαδικασία 

επιστροφών 
   ,843  

15. Αφοσίωση στον προμηθευτή στο άμεσο μέλλον 
,714     

16. Μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή προμηθευτή   ,790   

17. Αφοσίωση στον προμηθευτή τα επόμενα 3-5 έτη 
,758     

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Η παραγοντική ανάλυση είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία 5 συνιστωσών 

(πίνακας 4), οι οποίες εξηγούν το 62,9% της 

διακύμανσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hair et 

al.  (1998) οι μεταβλητές που δημιουργούν 

μόνες τους παράγοντα πρέπει να διαγράφονται, 

όπως και εκείνες που κυμαίνονται κάτω από 0,4. 

Κατά συνέπεια, θα διαγράψουμε την ερώτηση 

12. Μετά τη διαγραφή επαναλάβαμε τη 

διαδικασία και θέτουμε το σχηματισμό 3 συνιστωσών ως το επιθυμητό, καθώς σύμφωνα με 

το Scree Plot υποδεικνύεται ως η πιο καλή λύση. Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι η τιμή του 

μέτρου Kaiser-Meyer-Olkin βελτιώθηκε από 0,732 σε 0,754 και οι 3 συνιστώσες που 

διαμορφώθηκαν εξηγούν πλέον το 52% της διακύμανσης.  

 

 

Πίνακας 5. Στατιστικός έλεγχος Kaiser Meyer Olkin & 

έλεγχος Bartlett (μετά την αφαίρεση μεταβλητής) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,754 

Bartlett'sTestofSphericity Approx. Chi-Square 705,021 

df 120 

Sig. ,000 

 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών  

(μετά την αφαίρεση μεταβλητής) 

 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 

1 2 3 

1. Η σχέση δημιουργεί  μεγαλύτερη αξία απ’ ότι κόστος 
,549   

2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες 
,628   

3. Επιστροφές προϊόντων από πελάτες μου   ,514 

4. Υψηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή  ,431  

5. Αφοσίωση στον προμηθευτή το επόμενο έτος 
,711   

6. Τα πλεονεκτήματα της σχέσης είναι πιο σημαντικά από 

το κόστος 
,634   

7. Ικανοποίηση από την επαγγελματική σχέση 
,649   

8. Η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί πολύ χρόνο  ,822  

9. Η σχέση δημιουργεί μεγάλη αξία στους πελάτες  ,506  

10. Ικανοποίηση από τον βασικό προμηθευτή  
,702   

11. Η αλλαγή προμηθευτή θα δημιουργήσει προβλήματα  ,633  
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στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

13. Παροχή εγγυήσεων για επιστροφές προϊόντων   ,817 

14. Άμεση διευθέτηση προβλημάτων στη διαδικασία 

επιστροφών 
  ,841 

15. Αφοσίωση στον προμηθευτή στο άμεσο μέλλον 
,785   

16. Μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή προμηθευτή  ,682  

17. Αφοσίωση στον προμηθευτή τα επόμενα 3-5 έτη 
,552   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 

Στον πίνακα 6 παρατηρούμε ότι οι συνιστώσες που σχηματίστηκαν διαφέρουν 

σημαντικά από εκείνους της έρευνας των Russo et al. (2016). Η πρώτη συνιστώσα 

περιλαμβάνει 8 μεταβλητές που αφορούν στην πελατειακή αφοσίωση, στην πελατειακή 

ικανοποίηση και στην αξία για τον πελάτη και θα την ονομάσουμε «Πελατειακή Αφοσίωση». 

Η δεύτερη συνιστώσα περιλαμβάνει τις τέσσερις μεταβλητές που αφορούν στο κόστος 

αλλαγής προμηθευτή και μια μεταβλητή που αναφέρεται στην αξία για τον πελάτη και θα 

την ονομάσουμε «Κόστος αλλαγής προμηθευτή». Η τρίτη συνιστώσα περιλαμβάνει τις τρεις 

μεταβλητές που αναφέρονται στην διαχείριση επιστροφών προϊόντων και θα την 

ονομάσουμε «Διαχείριση Επιστροφών». Ο πίνακας 7 περιλαμβάνει τις ονομασίες που 

δώσαμε στις τρεις συνιστώσες, τις μεταβλητές που περιλαμβάνουν, τη μέση τιμή κάθε 

παράγοντα και τους αντίστοιχους συντελεστές αξιοπιστίας. 

4.3 Συντελεστές Αξιοπιστίας και Συσχέτισης νέων Συνιστωσών 

Πίνακας 7. Συνιστώσες Έρευνας & Συντελεστής Αξιοπιστίας 

Παράγοντες Μεταβλητές 
Cronbach’s 

Alpha 
Mean S.D. 

Πελατειακή 

Αφοσίωση 

1. Η σχέση δημιουργεί  μεγαλύτερη 

αξία απ’ ότι κόστος 
0,812 5,22 0,68 

2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες 

5. Αφοσίωση στον προμηθευτή το 

επόμενο έτος 

6. Τα πλεονεκτήματα της σχέσης 

είναι πιο σημαντικά από το κόστος 

7. Ικανοποίηση από την 

επαγγελματική σχέση 

10. Ικανοποίηση από τον βασικό 

προμηθευτή  

15. Αφοσίωση στον προμηθευτή στο 

άμεσο μέλλον 

17. Αφοσίωση στον προμηθευτή τα 

επόμενα 3-5 έτη 

Κόστος 
4. Υψηλό κόστος αλλαγής 

προμηθευτή 
0,665 3,06 1,07 

8. Η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί 
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αλλαγής 

Προμηθευτή 

πολύ χρόνο 

9. Η σχέση δημιουργεί μεγάλη αξία 

στους πελάτες 

11. Η αλλαγή προμηθευτή θα 

δημιουργήσει προβλήματα στην 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

16. Μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή 

προμηθευτή 

Διαχείριση 

Επιστροφών 

Προϊόντων 

3. Επιστροφές προϊόντων από 

πελάτες μου 
0,666 4,96 0,98 

13. Παροχή εγγυήσεων για 

επιστροφές προϊόντων 

14. Άμεση διευθέτηση προβλημάτων 

στη διαδικασία επιστροφών 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κύριων συνιστωσών, η πρώτη 

συνιστώσα αποτελεί την ένωση των μεταβλητών που συνθέτουν την πελατειακή 

ικανοποίηση, αφοσίωση και αξία, οι οποίες φαίνεται να έχουν ισχυρή συσχέτιση κ αποτελούν 

την ομάδα με τον υψηλότερο δείκτη εσωτερικής συνάφειας (συντελεστής alpha). Από την 

άλλη πλευρά, η δεύτερη συνιστώσα που αναφέρεται στο κόστος αλλαγής προμηθευτή 

περιλαμβάνει και τη μεταβλητή που αφορά στην αξία που δημιουργεί η σχέση με τον 

προμηθευτή στους δικούς του πελάτες, ενώ η τρίτη συνιστώσα περιλαμβάνει μεταβλητές 

σχετικά με τη διαχείριση επιστροφών. Τέλος, όπως παρατηρούμε, η αξιοπιστία των δυο 

αυτών συνιστωσών είναι χαμηλότερη, γεγονός που οφείλεται στον μικρότερο αριθμό των 

μεταβλητών που τους απαρτίζουν ή να μην έγινε κατανοητό το νόημα των ερωτήσεων.  

 

 

Πίνακας 8. Συντελεστές Συσχέτισης Pearson & Kendall 

 
Πελατειακή 

Αφοσίωση 

Διαχείριση 

Επιστροφών 

Προϊόντων 

Κόστος 

αλλαγής 

Προμηθευτή 

Πελατειακή 

Αφοσίωση 

PearsonCorrelation 1   

Sig. (2-tailed)    

CorrelationCoefficient 1   

Sig. (2-tailed)    

Διαχείριση 

Επιστροφών 

Προϊόντων 

PearsonCorrelation ,387** 1  

Sig. (2-tailed) ,000   

CorrelationCoefficient ,301** 1  

Sig. (2-tailed) ,000 .  

Κόστος αλλαγής 

Προμηθευτή 

PearsonCorrelation ,284** ,200* 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,023  
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CorrelationCoefficient ,173** ,107 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,096  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8, από τη σύγκριση των κλιμάκων μεταξύ τους ανά δύο με 

βάση το συντελεστή συσχέτισης του Pearson & το συντελεστή συσχέτισης του Kendall 

διαπιστώνουμε στατιστικά πολύ σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 & 

0,05. Ειδικότερα, φαίνεται να είναι ισχυρή η συσχέτιση της συνιστώσας «Πελατειακή 

αφοσίωση» με τις δυο επόμενες συνιστώσες της έρευνάς μας. Ωστόσο, ο συντελεστής 

Kendall, δεν έδωσε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις συνιστώσες 

«διαχείριση επιστροφών προϊόντων» και «κόστος αλλαγής προμηθευτή». 

Κατά συνέπεια, ως προς την Η1 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση των διαστάσεων που αφορούν στην «πελατειακή αφοσίωση» με το «κόστος αλλαγής 

προμηθευτή» και τη «διαχείριση αλλαγής προμηθευτή». 

4.4 Διαφορές στις Συνιστώσες που οφείλονται στο Φύλο 

Πίνακας 9. Ανάλυση Διακύμανσης με τη χρήση t–test 

 ΦΥΛΟ N Mean S. D. t df sig 

Διαχείριση 

Επιστροφών 

Προϊόντων 

MALE 86 4,976 1,085 
0,230 127 0,818 

FEMALE 43 4,930 1,070 

Πελατειακή 

Αφοσίωση 

MALE 86 5,238 ,717 
0,225 127 0,822 

FEMALE 43 5,209 ,636 

Κόστος αλλαγής 

Προμηθευτή 

MALE 86 3,039 ,980 
-0,467 127 0,641 

FEMALE 43 3,125 ,997 

 

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την Η2 της παρούσας έρευνας προχωρήσαμε στον 

έλεγχο tμε ανεξάρτητο δείγμα. Τα αποτελέσματα του t-test έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις 3 συνιστώσες που να οφείλονται στο φύλο (sig<0,05). 
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4.5 Διαφορές στις Συνιστώσες που οφείλονται στην Ηλικία 

 

Πίνακας 10. Έλεγχος Ομοιογένειας Μεταβλητών Levene 

 F df1 df2 Sig. 

Πελατειακή 

Αφοσίωση 
,964 5 123 ,443 

Διαχείριση 

Επιστροφών 

Προϊόντων 

,774 5 123 ,570 

Κόστος 

αλλαγής 

Προμηθευτή 

,664 5 123 ,651 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση που αφορά στο κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

στις συνιστώσες (H3), οι οποίες οφείλονται στην ηλικία των επιχειρηματιών, παρατηρούμε 

ότι oστατιστικός έλεγχος Levene μας δείχνει ότι δεν παραβιάζεται η προϋπόθεση της 

ομοιογένειας των μεταβλητών (πίνακας 10), ενώ στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε 

τις πολλαπλές συγκρίσεις των μέσω όρων (multivariable test) προκειμένου, όπου 

συγκρίνουμε τη μέση τιμή κάθε ηλικιακής ομάδας για κάθε συνιστώσα χωριστά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 σε δυο περιπτώσεις ηλικιακών ομάδων, οι οποίες αφορούν στις δυο 

από τις τρεις συνιστώσες (πίνακας 11).  

Η πρώτη αφορά στην «πελατειακή αφοσίωση» και την ηλικιακή ομάδα 18-24 σε 

σχέση με τις ομάδες από 35 και άνω και η δεύτερη αφορά στη «διαχείριση επιστροφών 

προϊόντων» και στην ηλικιακή ομάδα 65 και άνω σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδας. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, οφείλονται στον πολύ μικρό αριθμό του δείγματος (2) 

που συμμετείχε στην έρευνα εκπροσωπώντας τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες. Κατά 

συνέπεια, δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές στις συνιστώσες που συνδέονται με την πίστη 

του βιομηχανικού πελάτη στη σχέση με τον βασικό του προμηθευτή, οι οποίες να οφείλονται 

στην ηλικία. 

 

Πίνακας 11. Πολλαπλές Συγκρίσεις Μέσων Όρων 

Μεταβλητές (I) Ηλικία (J) Ηλικία Διαφορά Μέσης Τιμής 

(I-J) 

Std. Error Sig.
b
 

Πελατειακή  18-24 25-34 ,963 ,505 ,059 
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Αφοσίωση 35-44 1,002
*
 ,490 ,043 

45-54 1,056
*
 ,495 ,035 

55-64 1,238
*
 ,528 ,021 

65 AND OVER 2,000
*
 ,835 ,018 

25-34 18-24 -,963 ,505 ,059 

35-44 ,040 ,176 ,822 

45-54 ,093 ,190 ,625 

55-64 ,275 ,264 ,300 

65 AND OVER 1,037 ,698 ,140 

35-44 18-24 -1,002
*
 ,490 ,043 

25-34 -,040 ,176 ,822 

45-54 ,053 ,144 ,710 

55-64 ,235 ,233 ,314 

65 AND OVER ,998 ,687 ,149 

45-54 18-24 -1,056
*
 ,495 ,035 

25-34 -,093 ,190 ,625 

35-44 -,053 ,144 ,710 

55-64 ,182 ,244 ,457 

65 AND OVER ,944 ,691 ,174 

55-64 18-24 -1,238
*
 ,528 ,021 

25-34 -,275 ,264 ,300 

35-44 -,235 ,233 ,314 

45-54 -,182 ,244 ,457 

65 AND OVER ,762 ,715 ,288 

65 AND OVER 18-24 -2,000
*
 ,835 ,018 

25-34 -1,037 ,698 ,140 

35-44 -,998 ,687 ,149 

45-54 -,944 ,691 ,174 

55-64 -,762 ,715 ,288 

Διαχείριση 

 Επιστροφών  

Προϊόντων 

18-24 25-34 ,917 ,790 ,248 

35-44 1,006 ,766 ,192 

45-54 1,074 ,774 ,168 

55-64 1,333 ,825 ,109 

65 AND OVER 3,333
*
 1,305 ,012 

25-34 18-24 -,917 ,790 ,248 

35-44 ,089 ,275 ,747 

45-54 ,157 ,297 ,597 

55-64 ,417 ,413 ,315 

65 AND OVER 2,417
*
 1,092 ,029 

35-44 18-24 -1,006 ,766 ,192 
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25-34 -,089 ,275 ,747 

45-54 ,069 ,225 ,761 

55-64 ,328 ,364 ,370 

65 AND OVER 2,328
*
 1,074 ,032 

45-54 18-24 -1,074 ,774 ,168 

25-34 -,157 ,297 ,597 

35-44 -,069 ,225 ,761 

55-64 ,259 ,381 ,497 

65 AND OVER 2,259
*
 1,080 ,039 

55-64 18-24 -1,333 ,825 ,109 

25-34 -,417 ,413 ,315 

35-44 -,328 ,364 ,370 

45-54 -,259 ,381 ,497 

65 AND OVER 2,000 1,118 ,076 

65 AND OVER 18-24 -3,333
*
 1,305 ,012 

25-34 -2,417
*
 1,092 ,029 

35-44 -2,328
*
 1,074 ,032 

45-54 -2,259
*
 1,080 ,039 

55-64 -2,000 1,118 ,076 

Κόστος  

αλλαγής  

Προμηθευτή 

18-24 25-34 ,950 ,727 ,194 

35-44 ,937 ,705 ,186 

45-54 1,178 ,713 ,101 

55-64 1,360 ,760 ,076 

65 AND OVER 1,900 1,201 ,116 

25-34 18-24 -,950 ,727 ,194 

35-44 -,013 ,253 ,958 

45-54 ,228 ,274 ,407 

55-64 ,410 ,380 ,283 

65 AND OVER ,950 1,005 ,346 

35-44 18-24 -,937 ,705 ,186 

25-34 ,013 ,253 ,958 

45-54 ,241 ,207 ,246 

55-64 ,423 ,335 ,209 

65 AND OVER ,963 ,989 ,332 

45-54 18-24 -1,178 ,713 ,101 

25-34 -,228 ,274 ,407 

35-44 -,241 ,207 ,246 

55-64 ,182 ,351 ,604 

65 AND OVER ,722 ,994 ,469 

55-64 18-24 -1,360 ,760 ,076 
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25-34 -,410 ,380 ,283 

35-44 -,423 ,335 ,209 

45-54 -,182 ,351 ,604 

65 AND OVER ,540 1,029 ,601 

65 AND OVER 18-24 -1,900 1,201 ,116 

25-34 -,950 1,005 ,346 

35-44 -,963 ,989 ,332 

45-54 -,722 ,994 ,469 

55-64 -,540 1,029 ,601 

 

4.6 Αποτελέσματα Έρευνας 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρατηρούμε ότι η πρώτη 

υπόθεση ικανοποιήθηκε μερικώς. Η επιβεβαιωτική ανάλυση των κύριων συνιστωσών του 

ελληνικού δείγματος των επιχειρηματιών λιανικής πώλησης μικρών επιχειρήσεων φαίνεται 

να ανέδειξε τρεις κύριες συνιστώσες που συνδέονται με την αφοσίωση του πελάτη στη σχέση 

του με τον βασικό του προμηθευτή, οι οποίες είναι η «πελατειακή αφοσίωση», το «κόστος 

αλλαγής προμηθευτή» και η «διαχείριση επιστροφών». Οι παραπάνω συνιστώσες διαφέρουν 

από εκείνες των Russo et al.  (2016), τόσο σε αριθμό, όσο και στις μεταβλητές που τις 

απαρτίζουν. Η έρευνα των Russo et al.  (2016) ανέδειξε πέντε διαστάσεις που ισχυροποιούν 

τη σχέση των βιομηχανικών πελατών με τους προμηθευτές τους, οι οποίες ήταν η 

ικανοποίηση του πελάτη, η αξία για τον πελάτη, η αφοσίωση του πελάτη, το κόστος αλλαγής 

προμηθευτή και η διαχείριση επιστροφών.  

 

Πίνακας 12. Συνιστώσες Ελληνικού Δείγματος 

Πελατειακή Αφοσίωση 
Κόστος αλλαγής 

Προμηθευτή 

Διαχείριση Επιστροφών 

Προϊόντων 

1. Η σχέση δημιουργεί  μεγαλύτερη 

αξία απ’ ότι κόστος 
4. Υψηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή 

3. Επιστροφές προϊόντων από πελάτες 

μου 

2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες 
8. Η αλλαγή προμηθευτή απαιτεί πολύ 

χρόνο 

13. Παροχή εγγυήσεων για επιστροφές 

προϊόντων 

5. Αφοσίωση στον προμηθευτή το 

επόμενο έτος 

9. Η σχέση δημιουργεί μεγάλη αξία 

στους πελάτες 

14. Άμεση διευθέτηση προβλημάτων 

στη διαδικασία επιστροφών 

6. Τα πλεονεκτήματα της σχέσης είναι 

πιο σημαντικά από το κόστος 

11. Η αλλαγή προμηθευτή θα 

δημιουργήσει προβλήματα στην 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

 

7. Ικανοποίηση από την επαγγελματική 

σχέση 

16. Μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή 

προμηθευτή 
 

10. Ικανοποίηση από τον βασικό 

προμηθευτή  
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15. Αφοσίωση στον προμηθευτή στο 

άμεσο μέλλον 
  

17. Αφοσίωση στον προμηθευτή τα 

επόμενα 3-5 έτη 
  

 

Οι συνιστώσες που προέκυψαν μετά την ανάλυση των ερωτηματολογίων του 

ελληνικού δείγματος από το χώρο του λιανικού εμπορίου ήταν λιγότερες (τρεις). Η 

συνιστώσα «πελατειακή αφοσίωση» προέκυψε από την ένωση των διαστάσεων που αφορούν 

στην ικανοποίηση του πελάτη, στην αξία για τον πελάτη και στην πελατειακή αφοσίωση, 

κάτι που επιβεβαιώνει τους υψηλούς συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις τρεις αυτές 

διαστάσεις σύμφωνα με τις απόψεις του ελληνικού δείγματος. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε 

να ονομάσουμε την πρώτη συνιστώσα «πελατειακή αφοσίωση». Η δεύτερη συνιστώσα 

περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που αναφέρονται στο κόστος αλλαγής προμηθευτή εκτός 

από εκείνη που αναφέρεται στο κατά πόσο ο βιομηχανικός πελάτης αισθάνεται ανασφαλής 

να προχωρήσει να αλλάξει τον βασικό του προμηθευτή, την οποία αφαιρέσαμε κατά την 

ανάλυση των κύριων συνιστωσών. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι στην συνιστώσα που 

αναφέρεται στο «κόστος αλλαγής προμηθευτή», προστέθηκε η μεταβλητή που αναφέρεται 

στην αξία που δημιουργεί η σχέση του βιομηχανικού πελάτη με τον προμηθευτή για τους 

πελάτες λιανικής, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στο ότι η αξία στο μυαλό των 

συμμετεχόντων ταυτίστηκε περισσότερο με το κόστος. Τέλος, η τρίτη συνιστώσα 

περιλαμβάνει τις τρεις μεταβλητές που αναφέρονται στην «διαχείριση επιστροφών» των 

προϊόντων και ταυτίζεται με εκείνη της έρευνας των Russo et al.  (2016). 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας alphaέδειξε ότι υπάρχει υψηλή εσωτερική συνάφεια 

ανάμεσα στις μεταβλητές που συνθέτουν την πελατειακή αφοσίωση και μια επαρκή 

εσωτερική συνάφεια στις μεταβλητές που συνθέτουν το κόστος αλλαγής προμηθευτή και τη 

διαχείριση επιστροφών. Παράλληλα, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, έδειξε ότι η πρώτη 

υπόθεση της έρευνας μας που αφορά στην ύπαρξη υψηλών συσχετισμών ανάμεσα στις 

συνιστώσες που επηρεάζουν την πίστη στη βιομηχανική σχέση του πελάτη με τον βασικό 

του προμηθευτή ικανοποιείται πλήρως, εμφανίζοντας στατιστικά σημαντικούς συσχετισμούς 

ανάμεσα στις τρεις συνιστώσες. Ωστόσο, ο συντελεστής συσχέτισης Kendall έδειξε μεν ότι 

υπάρχει ισχυρή συσχέτιση της συνιστώσας «Πελατειακή αφοσίωση» με τις δυο επόμενες 

συνιστώσες, δεν επιβεβαίωσε όμως ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στις συνιστώσες «διαχείριση επιστροφών προϊόντων» και «κόστος αλλαγής προμηθευτή», 

ικανοποιώντας μερικώς την πρώτη υπόθεση της έρευνας. 
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Η δεύτερη υπόθεση της παρούσας έρευνας απορρίπτεται, καθώς ο έλεγχος tμε 

ανεξάρτητο δείγμα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τρεις 

συνιστώσες που να οφείλεται στο φύλο του δείγματος. Κατά συνέπεια, η πελατειακή 

αφοσίωση, το κόστος αλλαγής προμηθευτή και η διαχείριση των επιστροφών δεν φαίνεται να 

παρουσιάζουν διαφορές που να οφείλονται στο φύλο του δείγματος. 

Η τρίτη υπόθεση της παρούσας έρευνας επίσης απορρίπτεται, καθώς από την 

πολλαπλή σύγκριση μέσων όρων των τριών συνιστωσών ανάμεσα στις 5 ηλικιακές ομάδες 

που συνθέτουν το δείγμα έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Στο σημείο 

αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφορά που προέκυψε σε δυο ηλικιακές ομάδες (18-24 

& 65 και άνω) στις δυο από τις τρεις συνιστώσες (πελατειακή αφοσίωση και διαχείριση 

επιστροφών προϊόντων) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5. Συμπεράσματα 

Η αγοραστική συμπεριφορά και ειδικότερα η πίστη των βιομηχανικών πελατών στους 

προμηθευτές τους είναι μια σύνθετη διαδικασία που επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, 

οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η έρευνα των Russo et al.  (2016), ανέδειξε μια σειρά 

από διαστάσεις που φαίνεται να επηρεάζουν την πίστη του πελάτη στον βασικό του 

προμηθευτή στο πλαίσιο της σχέσης επιχείρηση με επιχείρηση (Business-to-Business). Οι 

διαστάσεις αυτές προέκυψαν από μια σειρά ερευνών και ανέδειξαν μια σειρά μεταβλητών, οι 

οποίες σχετίζονται με την πελατειακή ικανοποίηση, την πελατειακή αφοσίωση, την αξία που 

δημιουργεί ο προμηθευτής για τον πελάτη, το κόστος αλλαγής προμηθευτή και τον τρόπο 

διαχείρισης των επιστροφών των προϊόντων (Lam et al., 2004; Ulaga & Eggert, 2006; 

Mollenkopf et al., 2007;Blocker, 2011; Blocker et al. ., 2011; Flint et al., 2011; Pick & 

Eisend, 2014). 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να μελετήσει τη συμπεριφορά των βιομηχανικών 

αγοραστών και ειδικότερα των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στον κλάδο των 

τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα θελήσαμε να μελετήσουμε αν 

υπάρχουν υψηλοί συσχετισμοί στις παραπάνω διαστάσεις σε διεπιχειρησιακό περιβάλλον, οι 

οποίες συνδέονται με την πίστη του βιομηχανικού πελάτη στη σχέση με τον βασικό του 

προμηθευτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που χρησιμοποιήσαμε αποτελείται από 

άνδρες ηλικίας 35-54.  

Από το σύνολο των 17 μεταβλητών που μελετήθηκαν ως πιο σημαντικές 

αναδείχθηκαν εκείνες που αφορούν στην πελατειακή αφοσίωση στο άμεσο μέλλον και στην 

ικανοποίηση από τη σχέση, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο βασικός προμηθευτής 

στον πελάτη. Αντιθέτως, οι μεταβλητές που αφορούν στο κόστος αλλαγής προμηθευτή 

εμφανίζονται ως οι λιγότερο σημαντικές, καθώς οι επιχειρηματίες φαίνεται να μην 

ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα τους δημιουργούσε η 

αλλαγή του βασικού τους προμηθευτή. Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν ότι οι ιδιοκτήτες 

μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη 

μιας σχέσης με το βασικό τους προμηθευτή που θα βασίζεται στην πελατειακή αφοσίωση και 

την ικανοποίηση. Δευτερεύουσας σημασίας είναι η αξία που δημιουργεί ο προμηθευτής για 

τον πελάτη, η διαχείριση των επιστροφών των προϊόντων, ενώ λιγότερο σημαντικό στη 
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μεταξύ τους σχέση θεωρείται το κόστος αλλαγής του βασικού προμηθευτή με κάποιον άλλο 

ως προς το χρόνο, την προσπάθεια και τα προβλήματα που μπορεί αυτό να περιλαμβάνει.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μια επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση από την 

οποία προέκυψε ότι οι παραπάνω μεταβλητές σχηματίζουν 3 κύριες συνιστώσες, δηλαδή δύο 

λιγότερες από εκείνες που προτείνει η έρευνα των Russo et al.  (2016). Η πρώτη συνιστώσα 

«πελατειακή αφοσίωση» περιλαμβάνει μεταβλητές που αναφέρονται τόσο στην πελατειακή 

αφοσίωση, όσο και στην πελατειακή ικανοποίηση και στην αξία για τον πελάτη, 

αποκαλύπτοντας τον ισχυρό συσχετισμό που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις αυτές διαστάσεις, 

οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε συναισθηματικούς παράγοντες. Οι δυο επόμενες 

συνιστώσες απευθύνονται σε πιο ορθολογικά κριτήρια, τα οποία είναι το κόστος και οι 

διαδικασίες. Συνεπώς, η δεύτερη συνιστώσα «κόστος αλλαγής προμηθευτή» περιλαμβάνει 

τις αντίστοιχες μεταβλητές με την προσθήκη μιας ακόμη που αφορά στην αξία που 

δημιουργεί ο προμηθευτής στους πελάτες του βιομηχανικού του πελάτη, πιθανόν διότι στην 

περίπτωση αυτή η αξία φαίνεται να εκλαμβάνεται περισσότερο ως κόστος. Τέλος, η Τρίτη 

συνιστώσα «διαχείριση επιστροφών των προϊόντων» περιλαμβάνει τις αντίστοιχες 

μεταβλητές, οι οποίες αφορούν στις εγγυήσεις που παρέχει ο προμηθευτής και στην 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία 

επιστροφών. 

Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις 

παραπάνω συνιστώσες, οι οποίες οφείλονται στο φύλο και στην ηλικία του δείγματος. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήσαμε δεν έδειξαν να υπάρχει καμία διαφορά 

στην πελατειακή αφοσίωση και στην επίδραση του κόστους αλλαγής προμηθευτή και της 

διαχείρισης επιστροφών προϊόντων, τόσο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, όσο και σε μια 

σειρά από ηλικιακές ομάδες (18 και άνω). Υπήρξε, ωστόσο, μια στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στην ομάδα 18-24 σε σχέση με τις υπόλοιπες που αφορά στην πελατειακή 

αφοσίωση, όπως και στην ομάδα 65 και άνω σε σχέση με τις υπόλοιπες που αφορά στην 

διαχείριση επιστροφών των προϊόντων, οι οποίες όμως οφείλονται στο γεγονός ότι το δείγμα 

των εν λόγω ηλικιακών ομάδων ήταν ιδιαίτερα μικρό.  
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5.1 Συμβολή της παρούσας έρευνας στο χώρο 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

υπεύθυνους μάρκετινγκ που σχεδιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα μάρκετινγκ και από 

τα στελέχη που ασχολούνται με το σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρείας. Πιο 

συγκεκριμένα, ως προς το προϊόν της υπηρεσίας και ειδικότερα τα προϊόντα που 

υποστηρίζονται από υπηρεσίες, όπως εκείνα του κλάδου τροφίμων, ποτών και καπνικών 

προϊόντων, οι υψηλοί συσχετισμοί ανάμεσα στην πελατειακή αφοσίωση και την πελατειακή 

ικανοποίηση, την αξία για τον πελάτη, το κόστος αλλαγής προμηθευτή και την 

αποτελεσματική διαχείριση επιστροφών θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό οποιαδήποτε υπηρεσίας και το χτίσιμο μιας ισχυρής επωνυμίας (corporate 

branding) σε διεπιχειρησιακό επίπεδο.  

Παράλληλα, ως προς την τιμολόγηση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να 

συμβάλουν στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής τιμολογιακής στρατηγικής λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι περισσότεροι πελάτες επικεντρώνουν την προσοχή τους περισσότερο σε 

συναισθηματικά παρά σε ορθολογικά κριτήρια επιλογής προμηθευτή. Ακόμη, η σημαντική 

θέση που δίνουν στην πελατειακή αφοσίωση και ικανοποίηση οι ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων λιανικής πώλησης του συγκεκριμένου κλάδου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα τόσο από τους πωλητές, όσο και από την διοίκηση της εταιρείας παρέχοντας τα 

κατάλληλα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων των προσωπικών πωλήσεων.  

5.2 Περιορισμοί έρευνας 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

αναφέρονται στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κλάδου 

τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και αφορούν στην 

αγοραστική τους συμπεριφορά στο πλαίσιο των διεπιχειρησιακών σχέσεων που 

αναπτύσσουν με τους προμηθευτές τους.  

Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη γενίκευση των παραπάνω 

συμπερασμάτων, καθώς αφορά ένα συγκεκριμένο δείγμα που δραστηριοποιείται σε ένα 

συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος. Παράλληλα, το δείγμα μας 

δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο του λιανικού εμπορίου και θα πρέπει να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε γενίκευση των συμπερασμάτων στους υπόλοιπους κλάδους είτε σε 
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μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς διαφέρουν οι συσχετισμοί και το είδος των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων που αναπτύσσονται.    

5.3  Υποδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των 

αποφάσεων που φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τις αγοραστικές αποφάσεις των 

βιομηχανικών πελατών. Η δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε πελάτη 

και προμηθευτή είναι πολυδιάστατη και η ανάπτυξη νέων μοντέλων ίσως συμβάλει στο να 

αποκαλυφθούν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις αγοραστικές 

συνήθειες των βιομηχανικών πελατών και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στην βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Για το λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμη την περαιτέρω διερεύνηση των συσχετισμών 

που φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στην πελατειακή αφοσίωση και άλλων παραγόντων, 

όπως η αδράνεια μεταξύ πελάτη και αγοραστή (customer inertia), η οποία στηρίζεται στη 

δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και συμβάλει στην μακροχρόνια αφοσίωση σε ένα 

συγκεκριμένο προμηθευτή που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες (Burnham et al., 2003), 

και τον περαιτέρω προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνισή 

της.  
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Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετηθεί η πίστη στην σχέση Επιχείρησης- 

Προμηθευτή. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις προσπαθούν να περιγράψουν την σχέση που έχει 

αναπτύξει η επιχείρησή σας με τον βασικό σας προμηθευτή. 

Τα παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι απαντήσεις σας θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως στοιχεία ανάλυσης στο ερευνητικό κομμάτι 

της εργασίας.  

Οι ειλικρινείς απαντήσεις σας, θα βοηθήσουν στο να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο 

ασφαλή και ακριβή αποτελέσματα. 

Θα σας παρακαλούσαμε να διαθέσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωσή 
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1. Ο βασικός προμηθευτής μου δημιουργεί μεγαλύτερη 

αξία στην επιχείρησή μου, όταν συγκρίνω όλα τα 

κόστη με τα πλεονεκτήματα που αποκομίζω από την 

επαγγελματική μας σχέση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος στην επιχείρησή μου 

από τις υπηρεσίες που μου προσφέρει ο βασικός 

προμηθευτής μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Ο προμηθευτής μου δεν δέχεται να του επιστραφούν 

προϊόντα που προέκυψαν από επιστροφές πελατών 

μου στο κατάστημα 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Θα μου κόστιζε πολλά χρήματα η αλλαγή από  τον 

βασικό προμηθευτή μου  σε κάποιον άλλο  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Σκοπεύω να συνεχίσω τη συνεργασία μου με τον 

βασικό προμηθευτή μου μέσα στο επόμενο έτος 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Τα πλεονεκτήματα που κερδίζω από την 

επαγγελματική μου σχέση με τον βασικό προμηθευτή 

μου είναι πιο σημαντικά από το κόστος 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την επαγγελματική 

μου σχέση με τον προμηθευτή μου 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Η αλλαγή από τον βασικό προμηθευτή μου σε 

κάποιον άλλο θα απαιτούσε πολύ χρόνο 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Η επαγγελματική μου σχέση με τον βασικό 

προμηθευτή δημιουργεί μεγάλη αξία στους πελάτες 

μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Σε γενικές γραμμές, είμαι ικανοποιημένος από αυτόν 

τον προμηθευτή 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Η απόφαση να αλλάξω τον βασικό προμηθευτή μου 

με κάποιον άλλο, θα μου δημιουργούσε προβλήματα 

στην τεχνολογία που χρησιμοποιώ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Αισθάνομαι αβέβαιος να επιλέξω ένα νέο 

προμηθευτή 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Ο βασικός προμηθευτής μου, προσφέρει ουσιαστικές  

εγγυήσεις σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων μου 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Ο βασικός προμηθευτής μου φροντίζει άμεσα τα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διαδικασία των επιστροφών 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Σκοπεύω να συνεχίσω τη συνεργασία μου με τον 

βασικό προμηθευτή μου στο άμεσο μέλλον 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Η αλλαγή από τον βασικό προμηθευτή μου σε 

κάποιον άλλο θα απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια από 

πλευράς μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. Είναι πιθανό να συνεχίσω τη συνεργασία μου με τον 

βασικό προμηθευτή μου τα επόμενα 3-5 έτη 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια θα σου διαβάσω μια σειρά από γνώμες που πήραμε από 

άλλους συναδέλφους σου. Για κάθε μια από αυτές θα ήθελα να μου πεις 

αν διαφωνείς πάρα πολύ, διαφωνείς πολύ, διαφωνείς, συμφωνείς, 

συμφωνείς πολύ ή συμφωνείς πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις αφορούν τις 

αγορές σε ζαχαρώδη προϊόντα και  προϊόντα ψυγείου. Παρακαλούμε 

σημειώστε την απάντησή σας βάζοντας ένα (χ) σε αυτήν  που σας 

αντιπροσωπεύει καλύτερα.  

Κώδικας απαντήσεων: 

1=Διαφωνώ πάρα πολύ 

2= Διαφωνώ πολύ 

3=  Διαφωνώ   

4=  Έχω ουδέτερη άποψη 

5=  Συμφωνώ 

6= Συμφωνώ πολύ 

7= Συμφωνώ πάρα πολύ 
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ΦΥΛΟ: Άντρας   □      Γυναίκα□ 

 
 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ:    18-24  □   25-34 □   35-44□    45-54   □ 55-64  □  65+□ 

 

 

 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης:…………………………………..Ώρα συμπλήρωσης:........................... 

Τόπος διεξαγωγης:............................................................................................................... 

Segment : ........................................................................................................................... 

 

 
Σχόλια / Παρατηρήσεις 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ SPSS 

 

Total Variance Explained 

Component 

InitialEigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% 

1 4,637 27,278 27,278 4,637 27,278 27,278 2,785 16,385 16,385 

2 2,140 12,585 39,864 2,140 12,585 39,864 2,774 16,316 32,701 

3 1,473 8,665 48,529 1,473 8,665 48,529 2,054 12,083 44,784 

4 1,414 8,319 56,848 1,414 8,319 56,848 1,955 11,498 56,283 

5 1,044 6,139 62,987 1,044 6,139 62,987 1,140 6,704 62,987 

6 ,938 5,518 68,505       

7 ,846 4,977 73,482       

8 ,746 4,390 77,871       

9 ,724 4,261 82,133       

10 ,632 3,715 85,848       

11 ,499 2,938 88,786       

12 ,425 2,502 91,287       

13 ,418 2,456 93,743       

14 ,360 2,115 95,859       

15 ,272 1,598 97,456       

16 ,230 1,353 98,809       

17 ,202 1,191 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

InitialEigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% Total 

% 

ofVariance 

Cumulative 

% 

1 4,597 28,733 28,733 4,597 28,733 28,733 3,818 23,859 23,859 

2 2,115 13,218 41,951 2,115 13,218 41,951 2,322 14,512 38,371 

3 1,453 9,082 51,034 1,453 9,082 51,034 2,026 12,663 51,034 

4 1,414 8,835 59,869       

5 ,947 5,921 65,790       

6 ,852 5,322 71,112       

7 ,765 4,782 75,893       

8 ,728 4,552 80,445       
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9 ,637 3,983 84,428       

10 ,512 3,197 87,625       

11 ,430 2,690 90,315       

12 ,424 2,650 92,965       

13 ,364 2,274 95,239       

14 ,296 1,847 97,086       

15 ,263 1,646 98,732       

16 ,203 1,268 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) age 

group 

(J) age 

group 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
b
 

95% 

ConfidenceIntervalforDifference
b
 

LowerBound UpperBound 

meanreturn 18-24 25-34 ,917 ,790 ,248 -,648 2,481 

35-44 1,006 ,766 ,192 -,511 2,522 

45-54 1,074 ,774 ,168 -,458 2,606 

55-64 1,333 ,825 ,109 -,300 2,967 

65 AND 

OVER 
3,333

*
 1,305 ,012 ,750 5,917 

25-34 18-24 -,917 ,790 ,248 -2,481 ,648 

35-44 ,089 ,275 ,747 -,456 ,633 

45-54 ,157 ,297 ,597 -,431 ,746 

55-64 ,417 ,413 ,315 -,400 1,234 

65 AND 

OVER 
2,417

*
 1,092 ,029 ,255 4,578 

35-44 18-24 -1,006 ,766 ,192 -2,522 ,511 

25-34 -,089 ,275 ,747 -,633 ,456 

45-54 ,069 ,225 ,761 -,376 ,513 

55-64 ,328 ,364 ,370 -,393 1,048 

65 AND 

OVER 
2,328

*
 1,074 ,032 ,201 4,455 

45-54 18-24 -1,074 ,774 ,168 -2,606 ,458 

25-34 -,157 ,297 ,597 -,746 ,431 

35-44 -,069 ,225 ,761 -,513 ,376 

55-64 ,259 ,381 ,497 -,495 1,013 

65 AND 

OVER 
2,259

*
 1,080 ,039 ,121 4,398 

55-64 18-24 -1,333 ,825 ,109 -2,967 ,300 
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25-34 -,417 ,413 ,315 -1,234 ,400 

35-44 -,328 ,364 ,370 -1,048 ,393 

45-54 -,259 ,381 ,497 -1,013 ,495 

65 AND 

OVER 
2,000 1,118 ,076 -,212 4,212 

65 AND 

OVER 

18-24 -3,333
*
 1,305 ,012 -5,917 -,750 

25-34 -2,417
*
 1,092 ,029 -4,578 -,255 

35-44 -2,328
*
 1,074 ,032 -4,455 -,201 

45-54 -2,259
*
 1,080 ,039 -4,398 -,121 

55-64 -2,000 1,118 ,076 -4,212 ,212 

meanloyalty 18-24 25-34 ,963 ,505 ,059 -,038 1,963 

35-44 1,002
*
 ,490 ,043 ,032 1,972 

45-54 1,056
*
 ,495 ,035 ,075 2,036 

55-64 1,238
*
 ,528 ,021 ,192 2,283 

65 AND 

OVER 
2,000

*
 ,835 ,018 ,348 3,652 

25-34 18-24 -,963 ,505 ,059 -1,963 ,038 

35-44 ,040 ,176 ,822 -,309 ,388 

45-54 ,093 ,190 ,625 -,283 ,469 

55-64 ,275 ,264 ,300 -,248 ,798 

65 AND 

OVER 
1,037 ,698 ,140 -,345 2,420 

35-44 18-24 -1,002
*
 ,490 ,043 -1,972 -,032 

25-34 -,040 ,176 ,822 -,388 ,309 

45-54 ,053 ,144 ,710 -,231 ,338 

55-64 ,235 ,233 ,314 -,225 ,696 

65 AND 

OVER 
,998 ,687 ,149 -,362 2,358 

45-54 18-24 -1,056
*
 ,495 ,035 -2,036 -,075 

25-34 -,093 ,190 ,625 -,469 ,283 

35-44 -,053 ,144 ,710 -,338 ,231 

55-64 ,182 ,244 ,457 -,300 ,664 

65 AND 

OVER 
,944 ,691 ,174 -,423 2,312 

55-64 18-24 -1,238
*
 ,528 ,021 -2,283 -,192 

25-34 -,275 ,264 ,300 -,798 ,248 

35-44 -,235 ,233 ,314 -,696 ,225 

45-54 -,182 ,244 ,457 -,664 ,300 

65 AND 

OVER 
,762 ,715 ,288 -,653 2,178 
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65 AND 

OVER 

18-24 -2,000
*
 ,835 ,018 -3,652 -,348 

25-34 -1,037 ,698 ,140 -2,420 ,345 

35-44 -,998 ,687 ,149 -2,358 ,362 

45-54 -,944 ,691 ,174 -2,312 ,423 

55-64 -,762 ,715 ,288 -2,178 ,653 

meancost 18-24 25-34 ,950 ,727 ,194 -,490 2,390 

35-44 ,937 ,705 ,186 -,459 2,332 

45-54 1,178 ,713 ,101 -,233 2,588 

55-64 1,360 ,760 ,076 -,144 2,864 

65 AND 

OVER 
1,900 1,201 ,116 -,478 4,278 

25-34 18-24 -,950 ,727 ,194 -2,390 ,490 

35-44 -,013 ,253 ,958 -,515 ,488 

45-54 ,228 ,274 ,407 -,314 ,769 

55-64 ,410 ,380 ,283 -,342 1,162 

65 AND 

OVER 
,950 1,005 ,346 -1,039 2,939 

35-44 18-24 -,937 ,705 ,186 -2,332 ,459 

25-34 ,013 ,253 ,958 -,488 ,515 

45-54 ,241 ,207 ,246 -,168 ,650 

55-64 ,423 ,335 ,209 -,240 1,086 

65 AND 

OVER 
,963 ,989 ,332 -,994 2,921 

45-54 18-24 -1,178 ,713 ,101 -2,588 ,233 

25-34 -,228 ,274 ,407 -,769 ,314 

35-44 -,241 ,207 ,246 -,650 ,168 

55-64 ,182 ,351 ,604 -,512 ,876 

65 AND 

OVER 
,722 ,994 ,469 -1,246 2,690 

55-64 18-24 -1,360 ,760 ,076 -2,864 ,144 

25-34 -,410 ,380 ,283 -1,162 ,342 

35-44 -,423 ,335 ,209 -1,086 ,240 

45-54 -,182 ,351 ,604 -,876 ,512 

65 AND 

OVER 
,540 1,029 ,601 -1,496 2,576 

65 AND 

OVER 

18-24 -1,900 1,201 ,116 -4,278 ,478 

25-34 -,950 1,005 ,346 -2,939 1,039 

35-44 -,963 ,989 ,332 -2,921 ,994 

45-54 -,722 ,994 ,469 -2,690 1,246 
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55-64 -,540 1,029 ,601 -2,576 1,496 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

 


