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1. Περίληψη 

Η έννοια της αξίας δεν είναι κάτι καινούργιο για το Marketing. Ο πρώτος 

ορισμός για την αξία τοποθετείται χρονικά στην εποχή των μεγάλων φιλοσόφων 

της αρχαίας Ελλάδας και κυρίως στα χρόνια του Αριστοτέλη. Ήταν ο πρώτος που 

προσπάθησε να ερμηνεύσει και να διαχωρίσει τις έννοιες «αξία χρήσης» και «αξία 

ανταλλαγής». Ενώ βρέθηκε σε θέση να ερμηνεύσει την «αξία χρήσης» δε μπόρεσε 

να κάνει το ίδιο και με την «αξία ανταλλαγής». 

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να δοθεί ένας ορισμός που να 

είναι αποδεκτός από τους συμμετέχοντες στις αγορές καθώς και από τους 

μελετητές. Αυτό έγινε από τον πατέρα των Οικονομικών Adam Smith ο οποίος 

ανέπτυξε την άποψη ότι η αξία έχει διπλή σημασία: την «αξία σε χρήση» που 

εκφράζει τη χρησιμότητα ενός συγκεκριμένου αντικειμένου και την «αξία σε 

ανταλλαγή» που εκφράζει τη δύναμη για την εξαγορά άλλων αγαθών που η 

κατοχή αυτού του αντικειμένου περιέχει. Αυτή η λογική που έχει σαν κεντρικό 

σημείο  το αγαθό ήταν ικανοποιητική για τη φύση των συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν έως και πριν μια 

δεκαπενταετία.  

Η εμφάνιση του βιομηχανικού Marketing, του Marketing των υπηρεσιών και η 

αλλαγή της φύσης των συναλλαγών έφεραν στην επιφάνεια τους περιορισμούς και 

την έλλειψη ευρωστίας της Goods – Dominant  Logic σαν βάση για τη κατανόηση 

της δημιουργίας αξίας και της συναλλαγής. Μπορεί αυτή η λογική να ήταν 

επαρκής όσο η εστίαση του Marketing  περιοριζόταν στη διανομή εμπορευμάτων 

αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετή όταν το πεδίο επιρροής του επεκτάθηκε σε 

θέματα όπως η δημιουργία αξίας και η συναλλαγή. 

Στη προσπάθεια ερμηνείας των συναλλαγών μέσα στο σύνθετο περιβάλλον 

που είχε διαμορφωθεί οι Vargo και Lusch εισήγαγαν την Service – Dominant 

Logic. Η Service – Dominant Logic αποτέλεσε τη συλλογή μελετών που είχαν 

γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Βασική αρχή της Service -  Dominant Logic ήταν η 

ερμηνεία όλων των συναλλαγών από τη σκοπιά των υπηρεσιών. Κεντρική έννοια 

της νέας λογικής ήταν η  «συν – δημιουργία» αξίας από το πελάτη και το 

προμηθευτή μαζί το οποίο αποτελεί και το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας.  
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2. Εισαγωγή 

2.1 Γενική Περιγραφή της Εργασίας 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την έννοια της «συν-δημιουργίας» αξίας 

μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται είναι το 

περιβάλλον συναλλαγών από επιχείρηση σε επιχείρηση(B2B). Μέσα από 

βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται προσπάθεια κατανόησης της μετάβασης από 

τη λογική των αγαθών στη λογική των υπηρεσιών καθώς και της αλλαγής των 

ρόλων του πελάτη και του προμηθευτή.  

2.2 Σκοπός της εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η κατανόηση 

της έννοιας της «συν - δημιουργία» αξίας, η οποία εμφανίζονται συνεχώς στη 

βιβλιογραφία μετά την εισαγωγή της Service - Dominant Logic από τους Vargo 

και Lusch(2004a). Η πρόταση που διατυπώθηκε αρχικά από τους Vargo και 

Lusch(2004a) ήταν ότι ο πελάτης είναι πάντα συν-παραγωγός αξίας.  Πολλοί 

συγγραφείς συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «συν - παραγωγή» ενώ άλλοι 

επέλεξαν τον όρο «συν - δημιουργία» δίνοντας διαφορετικές ερμηνείες. 

Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να περιγράψει αναλυτικά το ρόλο του 

προμηθευτή και του πελάτη στη διεργασία της «συν - δημιουργίας» αξίας. 

Ουσιαστικά αυτός ο στόχος αποτελεί συνέχεια του πρώτου καθώς ανάλογα με την 

ερμηνεία που δίνει ο κάθε συγγραφέας στον όρο «συν - δημιουργία» με τον ίδιο 

τρόπο αλλάζει και η περιγραφή των ρόλων προμηθευτή και πελάτη. 

Θεωρήθηκε σημαντικό να διερευνηθεί το θέμα της «συν - δημιουργίας» αξίας 

καθώς κατέχει κεντρική θέση στη λογική των υπηρεσιών βάση της οποίας γίνεται 

η αξιολόγηση και ερμηνεία όλων των συναλλαγών. Επίσης υπάρχει ένα είδος 

δημόσιας συζήτησης και διαφορετικών απόψεων όσον αφορά την ερμηνεία του 

όρου της «συν - δημιουργίας» και της περιγραφής των ρόλων πελάτη - 

προμηθευτή. 

2.3 Δομή της Εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια 

περίληψη της εργασίας όπου περιγράφεται πως ξεκίνησε η έννοια της «συν - 

δημιουργίας αξίας» και για ποιο λόγο είναι σημαντικό να μελετηθεί.  
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Το δεύτερο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό. Περιγράφονται οι στόχοι της 

εργασίας, αναλύεται η δομή των κεφαλαίων και παρατίθεται ένα λεξικό όρων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση στο παρελθόν. Αναφέρεται πως 

ξεκίνησε η έννοια της αξίας και ποιες ήταν οι πρώτες ερμηνείες της. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η Goods - Dominant Logic η οποία επικράτησε από την εποχή του 

Adam Smith μέχρι πριν δέκα χρόνια όσον αφορά τη περιγραφή των συναλλαγών. 

Η ανεπάρκεια της Goods - Dominant Logic να εξηγήσει τις πολύπλοκες 

συναλλαγές που εμφανίστηκαν ανάγκασε τους μελετητές να ψάξουν για μια νέα 

λογική. Αυτή η λογική ονομάστηκε Service - Dominant Logic. Περιγράφονται 

αναλυτικά οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη μετάβαση. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το κύριο μέρος της εργασίας. Περιγράφονται 

αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

επίτευξή τους. Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί το κύριο μέρος της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και γίνεται μια 

συζήτηση για το θέμα της «συν - δημιουργίας».  

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται μελλοντικές κατευθύνσεις για μελέτη και 

έρευνα στο θέμα της «συν - δημιουργίας». 

Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία. 

2.4 Λεξικό Όρων 

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται ένα λεξικό όρων της παρούσας εργασίας. 

Στην αριστερή στήλη υπάρχουν οι όροι έτσι όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία 

που υπάρχει στην Αγγλική Γλώσσα και δεξιά στήλη υπάρχει η μετάφραση αυτών 

των όρων ή ο τρόπος που εμφανίζονται μέσα στην εργασία στα επόμενα 

κεφάλαια.  

Περιγραφή Φράσης Εμφάνιση στο Κείμενο 

Service - Dominant Logic S-D Logic 

Goods - Dominant Logic G-D Logic 

Use Value Αξία χρήσης 

Exchange Value Αξία ανταλλαγής 

Value In Use Αξία σε χρήση 

Value In Exchange Αξία στην συναλλαγή 

Co-creation of value Συν-δημιουργία αξίας 

Co-production of value Συν-παραγωγή αξίας 
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Co-destruction of value Συν-καταστροφή αξίας 

Operand Resources Υλικοί πόροι 

Operant Resources Άυλοι πόροι 

Πίνακας 1: Λεξικό Όρων  

3. Αξία 

3.1 Τι είναι η αξία; 

Η έννοια της αξίας δεν είναι κάτι καινούργιο για το Marketing. Τα 

παραδείγματα των εμπόρων ρυζιού στην αρχαία Κίνα και των εμπόρων στη προ-

βιομηχανική κοινωνία δείχνουν ότι οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν κερδίσει 

αξία λόγω των επαγγελματικών σχέσεων που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν και 

επόμενο ήταν να συνεχιστούν αυτές οι σχέσεις και στο μέλλον. 

Ο πρώτος ορισμός της αξίας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον στην εποχή 

του Αριστοτέλη(4 αιώνας π.Χ.) και θεωρείται ο πρώτος που διαχώρισε τις έννοιες 

«αξία χρήσης» και «αξία ανταλλαγής». Αυτός ο διαχωρισμός ήταν αποτέλεσμα 

της προσπάθειας του Αριστοτέλη να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των 

πραγμάτων (π.χ. αυτοκίνητο) και των χαρακτηριστικών τους που περιέχουν τις 

ιδιότητες (π.χ. κόκκινο, γρήγορο), τις ποσότητες (ένα αυτοκίνητο) και τις σχέσεις 

(ιδιοκτησία, ενοικίαση) αυτών των πραγμάτων. Η «αξία χρήσης» αναγνωρίστηκε 

ως μια συλλογή ουσιών ή πραγμάτων και  ιδιοτήτων που συνδέονται με αυτές τις 

συλλογές. Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο είναι μια συλλογή ιδιοτήτων, τόσο των 

συγκεκριμένων (π.χ. κόκκινο, γρήγορο) όσο και των προσωπικών (μεταφορά, 

προσωπική και οικονομική κατάσταση). Οι ιδιότητες που σχετίζονται με την 

«αξίας χρήσης» σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, 

έτσι είναι διαφοροποιημένα και ετερογενή. Εναλλακτικά η «αξία ανταλλαγής» 

θεωρείται η ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να είναι ίση με την αξία όλων των 

πραγμάτων. Παρόλο που ο Αριστοτέλης κατάφερε να εξηγήσει την «αξίας 

χρήσης» δε τα κατάφερε το ίδιο με την «αξία ανταλλαγής». Σε αυτήν την 

προσπάθεια του προσπάθησε να χρησιμοποιήσει δύο έννοιες τα χρήματα και τις 

ανάγκες αλλά στο τέλος τα απέρριψε και τα δύο.  

Οι Medival Schoolmen θεωρούνται ότι είναι αυτοί που έδωσαν έμφαση στην 

«αξία χρήσης»  στην οικονομική ανταλλαγή και πίστευαν ότι η βάση της 

ανταλλαγής είναι οι ανάγκες των καταναλωτών. Ο ορισμός της «αξίας χρήσης» 
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που έγινε αποδεκτός ήταν: «είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν έχει τιμή μεταξύ αντρών 

εκτός της απόλαυσης και μόνο οι ικανοποιήσεις αγοράζονται».   

Ο Adam Smith ο πατέρας των οικονομικών έδωσε διπλή σημασία στην έννοια 

της αξίας. Την «αξία σε χρήση» που εκφράζει τη χρησιμότητα ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου και την «αξία σε ανταλλαγή» που εκφράζει τη 

δύναμη για την εξαγορά άλλων αγαθών που η κατοχή αυτού του αντικειμένου 

περιέχει. Τα πράγματα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη «αξία χρήσης» συνήθως 

έχουν μικρή ή καθόλου «αξία ανταλλαγής» και τα πράγματα που έχουν την 

μεγαλύτερη αξία ανταλλαγής έχουν μικρή ή καθόλου αξία σε χρήση. Η οπτική 

του Smith βασίζεται στο διαχωρισμό της εργασίας (εφαρμογή εξειδικευμένων 

ικανοτήτων και γνώσης) και στην ανταλλαγή. Πίστευε ότι η «πραγματική αξία» 

βρίσκεται στη προσπάθεια ή την εργασία που απαιτείται για την ικανοποίηση των 

αναγκών και απολαύσεων της ζωής- το οποίο είναι η «αξία σε χρήση(value in 

use)» και η ονομαστική αξία ήταν η τιμή που καταβάλλεται σε αντάλλαγμα της 

αγοράς. Αφού αναγνώρισε την εργασία σαν τη πραγματική αξία προσπάθησε να 

τη μετρήσει. Επειδή συνάντησε διάφορες δυσκολίες τελικά κατεύθυνε την 

δουλειά του στην αξία η οποία είναι ενσωματωμένη στα υλικά αγαθά καθώς και 

στη χρηματική ή ονομαστική τους αξία. Η εστίαση του Smith στην ονομαστική 

αξία και στην ανταλλαγή αγαθών σημαίνει αλλαγή κατεύθυνσης από την «αξία 

στη χρήση» και είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των οικονομικών και 

τη κατανόηση των συναλλαγών στις αγορές. 

Ο Smith ισχυρίστηκε ότι η έννοια «αξία στην ανταλλαγή»(value-in-exchange) 

ήταν πιο εύκολο να κατανοηθεί από την έννοια «αξία ανταλλαγής»(exchange 

value). Ονόμασε παραγωγικές δραστηριότητες αυτές που συμβάλουν στην αξία 

ανταλλαγής μέσα από τη κατασκευή και διανομή υλικών αγαθών. Παρόλο που 

αναγνώρισε τη σημαντική φύση κάποιων επαγγελμάτων που δε συνδέονται με τη 

παραγωγή του πλεονάσματος των αγαθών (π.χ. γιατροί κ δικηγόροι) τα ονόμασε 

μη-παραγωγικές δραστηριότητες γιατί δεν παρήγαγαν μονάδες αγαθών που θα 

μπορούσαν να μετρηθούν και να είναι εξαγώγιμες. 

Η άποψη του Smith ότι το προϊόν έχει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά 

χρησιμότητας έγινε το επίκεντρο της οικονομικής επιστήμης και αποτελεί τη βάση 

της G-D Logic.   
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Με το πέρασμα των χρόνων διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για την αξία. 

Παρακάτω αναφέρονται αυτοί που είναι ευρέως αποδεκτοί: 

� Ορισμός αξίας από Woodruff και Gardial(1996): Η αντίληψη των 

πελατών για το τι θέλουν να συμβεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

με τη βοήθεια ενός προϊόντος ή τη παροχή μιας υπηρεσίας 

προκειμένου να πετύχουν ένα σκοπό ή στόχο. 

 

� Ορισμός αξίας από Slater(1997)[34]: Αξία για το πελάτη είναι η 

διαφορά μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των θυσιών (π.χ. το 

συνολικό κόστος τόσο το χρηματικό όσο και το μη χρηματικό) όπως 

τις αντιλαμβάνεται ο πελάτης. 

 

� Ορισμός αξίας από Grönroos(2011a): Αξία για το πελάτη σημαίνει ότι 

αφού έχουν δεχθεί βοήθεια σε μια διεργασία self-service(π.χ. ανάληψη 

μετρητών από ATM) ή σε μια διεργασία Full-service(π.χ. ανάληψη 

μετρητών από το ταμία μιας τράπεζας) είναι ή αισθάνονται καλύτερα 

από πριν. 

3.2 Goods-Dominant logic 

Όπως ισχυρίζεται ο Vargo(2006a) η πρώτη οπτική που επικράτησε όσο αφορά 

την αξία ήταν αυτή της «αξίας στην συναλλαγή» και ονομάστηκε Goods - 

Dominant Logic. Όπως φαίνεται και από την ονομασία της τo κεντρικό σημείο 

αυτής της λογικής αποτελεί το αγαθό. Στη G-D Logic η αξία δημιουργείται από 

τον προμηθευτή με τη κατασκευή βιομηχανικών αγαθών και διανέμεται στην 

αγορά μέσα από την ανταλλαγή αγαθών και χρημάτων. Οι ρόλοι των παραγωγού 

και καταναλωτή είναι διαφορετικοί και ξεχωριστοί. Σαν δημιουργία αξίας 

αποκαλείται μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την εταιρία με 

σκοπό τη κατασκευή του αγαθού.    

Η θεωρία του Smith αποτελεί τα θεμέλια της G-D Logic. Από την οπτική της 

G-D Logic ο σκοπός της οικονομικής συναλλαγής είναι η δημιουργία και διανομή 

αγαθών που μπορούν να πωληθούν. Η διεργασία παραγωγής μιας εταιρίας, που 

μπορεί να περιλαμβάνει πόρους από άλλες εταιρίες, ενσωματώνει την αξία ή 

χρησιμότητα σε ένα αγαθό. Η αξία του αγαθού αντιπροσωπεύεται στην αγορά από 

τη τιμή ή από το τί είναι πρόθυμος να πληρώσει ο πελάτης. 
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Στο άρθρο των Vargo και Lusch(2004a) αναφέρεται ότι αρχικά η επίσημη 

μελέτη του Marketing επηρεασμένη από τη θεωρία του Smith επικεντρώθηκε στη 

διανομή και ανταλλαγή εμπορευμάτων και βιομηχανικών προϊόντων.  

Από το 1950 και μετά η διαχείριση των λειτουργιών του marketing 

χαρακτηρίζεται από τη προσέγγιση για λήψη-αποφάσεων(decision making) και 

έχει σαν πρωταρχικό στόχο το πελάτη. Το Marketing χαρακτηρίζεται σαν σύνολο 

ενεργειών λήψης-αποφάσεων με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη με κέρδος 

στοχεύοντας σε μια αγορά και στη συνέχεια λαμβάνοντας τις βέλτιστες αποφάσεις 

για το  μείγμα Marketing. Η θεμελιώδης  σχέση με το οικονομικό μοντέλο 

συνεχίζει να είναι δυνατή. 

H G-D Logic υποστηρίζει ότι το μέγεθος της αξίας φαίνεται στην συναλλαγή, 

που σημαίνει ότι η αξία μπορεί να κατασκευαστεί από το παραγωγό σαν μονάδα 

προϊόντος ή υπηρεσία η οποία ανταλλάσσεται στην αγορά συνήθως για χρήματα. 

Σαν αποτέλεσμα η G-D Logic απαιτεί συστήματα που οι πόροι τους περιέχουν 

αξία. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός μπορεί να δημιουργήσει ένα προϊόν που 

διαθέτει αξία εκ φύσεως και αυτή μπορεί να μετρηθεί σαν οντότητα στα πλαίσια 

του εργοστασίου. Έτσι η G-D Logic δημιουργεί ένα διαχωρισμό μεταξύ του 

παραγωγού και του καταναλωτή και των συστημάτων αξιών τους εκτός από το 

σημείο συναλλαγής. Οι αλυσίδες αξιών αντιπροσωπεύουν μια σειρά 

δραστηριοτήτων όπου ο προμηθευτής μια οντότητας εκτελεί μια ενέργεια η οποία 

προσθέτει αξία και στη συνέχεια ανταλλάσει την οντότητα με ένα καταναλωτή ο 

οποίος αποτελεί τον επόμενο σύνδεσμο στην αλυσίδα.  Οι καταναλωτές 

καταστρέφουν αξία και πρέπει να επιστρέψουν στο προμηθευτή για να τους 

εφοδιάσει με επιπλέον αξία. Με αυτό το τρόπο ο προμηθευτής προσθέτει αξία για 

ένα καταναλωτή μέσα από τη παροχή μιας οντότητας αξίας. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της G-D Logic είναι τα παρακάτω: 

1. Ο σκοπός της οικονομικής δραστηριότητας είναι η κατασκευή και 

διανομή αγαθών που μπορούν να πωληθούν 

2. Για να πωληθούν σε αυτά τα αγαθά θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί 

χρησιμότητα ή αξία κατά τις διεργασίες παραγωγής και διανομής και 

θα πρέπει να προσφέρει στο καταναλωτή ανώτερη αξία σε σχέση με τη 

προσφορά του ανταγωνιστή 
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3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να ρυθμίσει όλες τις μεταβλητές απόφασης 

σε επίπεδο που να του επιτρέπει να μεγιστοποιήσει το κέρδος σαν 

αποτέλεσμα της πώλησης 

4. Για μέγιστο έλεγχο της παραγωγής και της αποδοτικότητας  τα αγαθά 

θα πρέπει να είναι τυποποιημένα και να παράγονται εκτός αγοράς 

5. Τα αγαθά θα πρέπει να μπορούν να αποθηκεύονται και όταν υπάρξει 

ζήτηση να παραδοθούν στο καταναλωτή με κέρδος για το προμηθευτή 

 

Το Marketing κληρονόμησε την οπτική ότι η αξία είναι ενσωματωμένη στο 

προϊόν από την οικονομική επιστήμη. Τότε δημιουργήθηκε το ερώτημα αν η αξία 

είναι κάτι το οποίο προστίθεται στα αγαθά τότε πως συνεισφέρει το Marketing 

στην αξία; Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ότι  η βιομηχανία ασχολείται με την 

εφαρμογή της κίνησης στην ύλη για να αλλάξει τη μορφή και τη θέση της. Η 

αλλαγή της μορφής αποκαλείται παραγωγή και η αλλαγή θέσης διανομή  

Shaw(1912). Ενώ η απάντηση του Weld(1916) ήταν ότι ο ρόλος του Marketing 

στη παραγωγή είναι η δημιουργία  χρόνου, τοποθεσίας και κατοχής χρησιμότητας. 

Η έννοια της χρησιμότητας ήταν ευρέως αποδεκτή στο Marketing αλλά συχνά οι 

συγγραφείς έδιναν διαφορετική ερμηνεία. Σημαντική συνεισφορά ήταν αυτή του 

Alderson(1957) ο οποίος ανέφερε ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι η ερμηνεία 

της χρησιμότητας που δημιουργείται από το Marketing αλλά μια ερμηνεία με 

βάση το Marketing ολόκληρης της διεργασίας δημιουργίας χρησιμότητας.  

Από το 1980 και μετά εμφανίζονται πολλά πλαίσια αναφοράς που δε 

σχετίζονται με το οικονομικό μοντέλο. Σαν παράδειγμα είναι το σχεσιακό 

Marketing, ο έλεγχος ποιότητας, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

αλυσίδας αξιών. Το κυριότερο από αυτά που θεωρήθηκε σαν υποκατηγορία ήταν 

η εμφάνιση του Marketing των υπηρεσιών η οποία ανέδειξε την ανεπάρκεια της 

λογικής των αγαθών να ερμηνεύσει διάφορα θέματα των υπηρεσιών.  

Από το 1990 και μετά εμφανίζεται σαν βασική ανάγκη η επανεξέταση της 

λειτουργία του Marketing που στηριζόταν μέχρι τότε στο οικονομικό μοντέλο. Η 

κατακερματισμένη σκέψη, οι ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του Marketing, η 

ζήτηση για αλλαγή προτύπου και η διαμάχη για την αναγνώριση των υπηρεσιών  

σαν μια ξεχωριστή περιοχή μελέτης οδηγούσε σε μια νέα κυριαρχούσα λογική. 
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Αυτή η νέα λογική θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται όχι από την ανταλλαγή αγαθών 

αλλά από την ανταλλαγή άυλων στοιχείων όπως οι ικανότητες και η γνώση και 

από διεργασίες που θα οδηγήσει το Marketing σε μια πιο ολοκληρωμένη και 

περιεκτική λογική η οποία θα περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες και θα παρέχει 

τα θεμέλια για ανάπτυξη της θεωρίας και πρακτικής Marketing.  

3.3 Service-Dominant Logic 

Στο άρθρο των Vargo και Lusch(2004a) αναπτύχθηκε η νέα λογική που 

στηρίζεται σε 8 θεμελιώδεις αρχές και ονομάζεται Service - Dominant Logic στην 

οποία θα αναφερόμαστε ως S-D Logic και αποτελεί τη συγκέντρωση των ιδεών 

και απόψεων των τελευταίων 30 χρόνων. Η S-D Logic είναι επικεντρωμένη στην 

έννοια της «αξίας σε χρήση». Οι ρόλοι του παραγωγού και του καταναλωτή δεν 

είναι ξεχωριστοί, αυτό σημαίνει ότι η αξία πάντα «συν - δημιουργείται» από 

κοινού και αμοιβαία, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προμηθευτών και πελατών 

μέσα από την ενσωμάτωση πόρων και την εφαρμογή δεξιοτήτων. 

Οι θεμελιώσεις αρχές της S-D Logic ακολουθούν παρακάτω και συνοδεύονται 

από τη περιγραφή τους. 

FP1: Η εφαρμογή ειδικών ικανοτήτων και γνώσης αποτελεί τη θεμελιώδη 

μονάδα συναλλαγής 

Οι άνθρωποι διαθέτουν δύο βασικούς άυλους πόρους: φυσικές και 

πνευματικές ικανότητες. Αυτοί οι δύο τύποι είναι άνισα κατανεμημένοι στο 

πληθυσμό. Οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου δεν είναι αρκετές για την επιβίωση 

και την ευημερία του. Έτσι η εξειδίκευση είναι πιο αποτελεσματική για τη 

κοινωνία. Επειδή οι άνθρωποι εξειδικεύονται πετυχαίνουν καλύτερα 

αποτελέσματα. Αυτή η εξειδίκευση απαιτεί συναλλαγή. Μελετώντας την 

συναλλαγή στον αρχαίο κόσμο παρουσιάζεται το επόμενο παράδειγμα. Αν δύο 

φυλές θέλουν να διαθέτουν στο φαγητό τους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες αυτό 

σημαίνει ότι  το ένα μέρος θα πρέπει να εξειδικευτεί στη γνώση και την ικανότητα 

του ψαρέματος και το άλλο στην γνώση και ικανότητα της καλλιέργειας. Η 

συναλλαγή θα περιλαμβάνει ένα ψάρι για σιτάρι ή την εφαρμογή της  γνώσης για 

ψάρεμα για την εφαρμογή της  γνώσης για καλλιέργεια. 

Το Marketing αναδύθηκε πριν από 100 χρόνια στηριζόμενο στην οπτική της 

οικονομίας μέσα από το βιομηχανικό τομέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
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το Marketing εστίασε στη διανομή των φυσικών αγαθών. Παρόλα αυτά καθώς η 

οπτική του Marketing μετατοπίστηκε από τη διανομή προς την διεργασία 

συναλλαγής, οι οικονομολόγοι άρχισαν να αποδέχονται την ιδέα του Marketing 

ότι η προσθήκη χρόνου, τόπου και χρησιμότητα κατοχής είναι ανεπαρκής. Όπως 

σημείωσε ο Alderson(1957) αυτό που χρειάζεται δεν είναι μια ερμηνεία της 

χρησιμότητας που δημιουργείται από το Marketing αλλά μια ερμηνεία με βάση το 

Marketing ολόκληρης της διεργασίας δημιουργίας χρησιμότητας.   

«Πως μπορεί να περιγραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία;  η General Motors 

προμηθεύει υπηρεσία, μια υπηρεσία που είναι ενσωματωμένη σε προϊόν;» 

Shostack(1977) που αναφέρθηκε στους Vargo και Lusch(2004). 

Οι απόψεις των Shostack και Alderson συναντούν την S-D Logic. 

FP2: Η έμμεση συναλλαγή επικαλύπτει την θεμελιώδη μονάδα συναλλαγής. 

Κατά το πέρασμα των χρόνων η συναλλαγή πέρασε από την ανταλλαγή των 

εξειδικευμένων ικανοτήτων ένα προς ένα στην έμμεση συναλλαγή ικανοτήτων 

στα καθετοποιημένα συστήματα και την ιεραρχική οργανωτική δομή. Κατά τον 

ίδιο χρόνο η συναλλαγή ξεκίνησε να στηρίζεται περισσότερο στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εστίαση στο πελάτη σαν άμεσο εμπορικό εταίρο 

εξαφανίστηκε. Λόγω της ανάπτυξης της βιομηχανίας, της αύξησης του εργατικού 

δυναμικού  και της ανάπτυξης του ιεραρχικού συστήματος οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι των εταιριών σταμάτησαν  να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες. 

Επιπρόσθετα η φύση των συναλλαγών που στηρίζεται στο τύπο «ικανότητες για 

ικανότητες» άρχισε να επικαλύπτεται. 

Η βιομηχανική επανάσταση είχε μεγάλη επίδραση στην αποδοτικότητα αλλά 

αυτό είχε σαν συνέπεια την εξαφάνιση της αληθινής φύσης της ανταλλαγής. Οι 

εργάτες που ήταν ειδικευμένοι έγιναν εξειδικευμένοι. Οι οργανισμοί απαιτούσαν 

εξειδίκευση για να παράγουν αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι. Παρόλα αυτά οι 

εξειδικευμένοι εργάτες σπάνια αλληλεπιδρούσαν με τους πελάτες. Ανταμείβονται 

έμμεσα με το μισθό του οργανισμού και τον αντάλλασαν στην αγορά με 

ικανότητες άλλων εξειδικευμένων εργαζομένων και όχι από αμοιβαία παροχή 

ικανοτήτων των πελατών. Έτσι επικαλύπτουν περαιτέρω οι οργανισμοί τον τύπο 

συναλλαγής ικανότητες-ικανότητες. Επίσης και οι οργανισμοί εξειδικεύονται (π.χ. 

κατασκευάζουν μπαστούνια αλλά στηρίζονται σε άλλους οργανισμούς για να τα 
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διανείμουν) με αποτέλεσμα να επικαλύπτεται ακόμα περισσότερο η φύση της 

συναλλαγής. 

FP3: Τα αγαθά αποτελούν μηχανισμούς διανομής της παροχής υπηρεσιών. 

Αρχικά τα υλικά αγαθά αποτελούσαν τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομικής 

συναλλαγής. Αυτή η οπτική λειτούργησε το ίδιο καλά όταν το Marketing είχε σαν 

στόχο μόνο τη διανομή των βιομηχανικών προϊόντων. Το Marketing εξελίχθηκε 

με αποτέλεσμα να ασχολείται με παραπάνω θέματα από την συναλλαγή αγαθών. 

Ο κοινός παρονομαστής δεν είναι τα αγαθά αλλά η εξειδικευμένη γνώση, οι 

πνευματικές ικανότητες και σε μικρότερο βαθμό οι φυσικές δεξιότητες. 

Η γνώση και οι ικανότητες μπορούν να μεταφερθούν απευθείας μέσω της 

εκπαίδευσης και της προπόνησης ή έμμεσα ενσωματώνοντάς αυτές σε αγαθά. 

Έτσι τα υλικά αγαθά θεωρούνται ότι ενσωματώνουν γνώση και δραστηριότητες. 

Τροχαλίες, μηχανές εσωτερικής καύσης και ολοκληρωμένα τσιπ είναι όλα αγαθά 

που εμπεριέχουν γνώση, η οποία ενημερώνει το θέμα και σαν αποτέλεσμα είναι 

να γίνονται τα αγαθά το κανάλι διανομής της εφαρμογής των ικανοτήτων.  

Το αγαθό που ενσωματώνει τη γνώση είναι μια «συσκευή» για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών. Αντικαθιστά την απευθείας υπηρεσία. Οι άνθρωποι χρειάζονται 

τα αγαθά γιατί αυτά παρέχουν υπηρεσίες. Ο τροχός και η τροχαλία μειώνουν την 

ανάγκη για φυσική δύναμη. Ένα φάρμακο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. Οι 

εφαρμογές των υπολογιστών αντικαθιστούν τις απευθείας υπηρεσίες λογιστών και 

δασκάλων. Η σημασία των αγαθών δεν έγκειται στο να τα έχουμε στη κατοχή μας 

αλλά στο να λαμβάνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

FP4: Η γνώση είναι η θεμελιώδης πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η γνώση είναι ένας άυλος πόρος. Είναι το θεμέλιο του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, της οικονομικής ανάπτυξης και το κλειδί για πηγή πλούτου. Η 

γνώση αποτελείται από τη γενικευμένη γνώση που είναι σαν περίληψη και την 

κανονιστική γνώση που αναφέρεται σαν τεχνικές. Οι τεχνικές είναι οι ικανότητες 

και δεξιότητες που οι οντότητες χρησιμοποιούν για να κερδίσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η οπτική αυτή συμφωνεί με την τρέχουσα οικονομική σκέψη ότι η 

αλλαγή στη παραγωγικότητα μιας εταιρίας εξαρτάται από τη γνώση ή τη 

τεχνολογία. 
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Οι Capon et al.(1987) έχουν ορίσει την τεχνολογία σαν «know how» και έχουν 

αναγνωρίσει τρία στοιχεία της τεχνολογίας: τεχνολογία προϊόντος (οι ιδέες που 

είναι ενσωματωμένες στο προϊόν), τεχνολογία διεργασίας (οι ιδέες που 

περιέχονται στη κατασκευαστική διεργασία) και τεχνολογία διαχείρισης( 

διεργασίες διαχείρισης που σχετίζονται με τη διοίκηση της εταιρίας και τις 

πωλήσεις).  

Η χρήση της γνώσης σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να επεκταθεί σε 

όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ή στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Η πρωταρχική 

ροή στην αλυσίδα είναι η ροή πληροφορίας. Η υπηρεσία είναι η παροχή 

πληροφορίας στο καταναλωτή που την επιθυμεί με ή χωρίς την απόκτηση ενός 

αγαθού. Οι Evans και Wurster(1997) δήλωσαν ότι η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει 

όλη την πληροφορία που ρέει στο εσωτερικό μιας εταιρίας, μεταξύ της εταιρίας 

και των προμηθευτών της, των διανομέων της και των υπαρχόντων ή δυνητικών 

πελατών της.  

FP5: Όλες οι οικονομίες είναι οικονομίες υπηρεσιών 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η θεμελιώδης οικονομική συναλλαγή αφορά 

στην εφαρμογή των πνευματικών και φυσικών ικανοτήτων  και τα βιομηχανικά 

αγαθά αποτελούν μηχανισμούς της παροχής υπηρεσιών. Η οικονομική επιστήμη 

βασίζεται στην θεωρία του Smith για τα βιομηχανικά αγαθά. Έτσι οι υπηρεσίες 

παραδοσιακά θεωρούνται σαν κάτι το οποίο δε συμμετέχει στα βιομηχανικά 

αγαθά. 

Οι οικονομολόγοι έχουν διδάξει στους μελετητές του Marketing να 

σκέφτονται την οικονομική ανάπτυξη από την άποψη των ‘εποχών’ ή των 

‘οικονομιών’ όπως είναι αυτή του κυνηγού-συλλέκτη, την αγροτική και την 

βιομηχανική εποχή. Η επίσημη οικονομική σκέψη που αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια της βιομηχανικής οικονομίας έχει τη τάση να περιγράφει την οικονομία 

με βάση το αποτέλεσμα ή τα υλικά αγαθά που σχετίζονταν με τις αγορές που 

επεκτείνονταν ραγδαία εκείνη την εποχή. Ακόμα καλύτερα οι «οικονομίες» 

μπορούν να περιγραφούν από τις εξειδικεύσεις που υπήρχαν και χαρακτηρίζονται 

από συγκεκριμένες ικανότητες που μπορούν να συναλλάξουν. Η εποχή κυνηγού-

συλλέκτη χαρακτηρίζεται από την ικανότητα και τη γνώση του κυνηγιού. Η 

αγροτική εποχή χαρακτηρίζεται από την ικανότητα για καλλιέργεια. Η 
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βιομηχανική εποχή χαρακτηρίζεται από τη γνώση για μεγάλης κλίμακας 

παραγωγές και οργανωσιακής διαχείρισης. Η εποχή των υπηρεσιών και της 

πληροφορίας χαρακτηρίζεται από τη γνώση και τις ικανότητες σχετικά με την 

πληροφορία και την ανταλλαγή γνώσης πριν ενσωματωθεί σε προϊόντα. 

Ο κοινός παρονομαστής στις παραπάνω οικονομίες είναι η εξειδίκευση και 

ανταλλαγή γνώσης και ικανοτήτων ή άυλων πόρων. Όλες οι δραστηριότητες 

έχουν διαιρεθεί σε εξειδικεύσεις οι οποίες μπορούν να ανταλλαχθούν στην αγορά. 

FP6: Ο πελάτης είναι πάντα συν - παραγωγός 

Από την παραδοσιακή οπτική των αγαθών ο παραγωγός και ο καταναλωτής 

είναι ιδανικά διαχωρισμένοι προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη βιομηχανική 

αποδοτικότητα. Από την οπτική των υπηρεσιών με εστίαση στις συνεχείς 

διεργασίες, ο καταναλωτής πάντα λαμβάνει μέρος στη παραγωγή της αξίας. 

Ακόμα και με τα υλικά αγαθά η παραγωγή δε τελειώνει με την ολοκλήρωση της 

κατασκευαστικής διεργασίας. Η παραγωγή αποτελεί απλά ένα ενδιάμεσο στάδιο. 

Τα αγαθά είναι «συσκευές» που παρέχουν υπηρεσίες για τους καταναλωτές αλλά 

και σε συνεργασία με αυτούς. Για να παραδοθούν αυτές οι υπηρεσίες οι 

καταναλωτές θα πρέπει να μάθουν να τις χρησιμοποιούν, διατηρούν, 

επισκευάζουν και προσαρμόζουν στις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός. 

Συνοψίζοντας με τη χρήση ενός προϊόντος ο καταναλωτής συνεχίζει το Marketing 

, τη κατανάλωση, τη δημιουργία αξίας και τη διεργασία παράδοσης.  

FP7: Ο προμηθευτής μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις αξίας. 

Το Marketing κληρονόμησε την οπτική ότι η αξία είναι κάτι το οποίο είναι 

ενσωματωμένο στα αγαθά. Αρχικά οι μελετητές του Marketing συζήτησαν την 

προστιθέμενη αξία που προσφέρει το Marketing στο προϊόν. Αυτή η οπτική 

λειτουργούσε ικανοποιητικά όσο το ενδιαφέρον περιοριζόταν στα βιομηχανικά 

αγαθά αλλά θεωρήθηκε ανεπαρκής όταν η προσοχή του Marketing κατευθύνθηκε 

στο πελάτη και στην άποψη ότι ο πελάτης πρέπει να καθορίσει αν η προστιθέμενη 

αξία είναι χρήσιμη για τις ανάγκες του. Οι μελετητές του Marketing προσπάθησαν 

να επανακαθορίσουν τι είναι αξία μέσα από τις υπηρεσίες. Ο Gummesosn(1998) 

είπε «αν ο καταναλωτής είναι το κεντρικό σημείο του Marketing η δημιουργία 

αξίας είναι πιθανή μόνο όταν ένα αγαθό ή υπηρεσία καταναλώνεται». Το ίδιο και 

ο Grönroos(2000) δήλωσε ότι «η αξία για τους καταναλωτές δημιουργείται μέσα 
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από τη σχέση με το καταναλωτή, μερικώς μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 

πελάτη και του προμηθευτή υπηρεσιών». Επεκτείνοντας τη λογική των 

Gummesson και Grönroos σημειώνεται ότι η εταιρία μπορεί μόνο να προσφέρει 

προτάσεις αξίας. Ο καταναλωτής είναι αυτός που θα καθορίσει την αξία και θα 

συμμετάσχει στη δημιουργία μέσα από τη διεργασία της «συν - παραγωγής». 

FP8: Η οπτική βασισμένη στις υπηρεσίες είναι πάντα προσανατολισμένη στο 

πελάτη και σχεσιακή. 

Η διαδραστικότητα, η ενσωμάτωση, η προσαρμογή και η «συν - παραγωγή» 

είναι τα χαρακτηριστικά της οπτικής με βάση τις υπηρεσίες και εστίαση στο 

πελάτη και στις σχέσεις. Η οπτική με βάση τις υπηρεσίες ξεκινάει με το 

διαδραστικό καθορισμό του προβλήματος του πελάτη, την ανάπτυξη μιας 

προσαρμοσμένης λύσης και τη παράδοση της λύσης στο πελάτη. Η λύση μπορεί 

να αποτελείται από υλικό προϊόν, από άυλη υπηρεσία ή από συνδυασμό των δύο. 

Δεν είναι ο τύπος της λύσης που είναι σημαντικός αλλά ότι η εταιρία αλληλεπιδρά 

με το κάθε πελάτη για να καθορίσει τη συγκεκριμένη ανάγκη και μετά αναπτύσσει 

την λύση για να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή.   

3.4 Τροποποίηση των αρχών της Service – Dominant Logic 

Μετά τη δημοσίευση των θεμελιωδών αρχών της S-D Logic ξεκίνησαν πολλές 

συζητήσεις μεταξύ των μελετητών του Marketing. Υπήρξε μεγάλη κριτική για 

κάποιες από αυτές ενώ για κάποιες άλλες λόγω της διατύπωσής τους 

προκλήθηκαν παρεξηγήσεις και λάθος ερμηνείες. 

Για το λόγο αυτό οι Vargo και Lush(2008) δημοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο 

πρόσθεσαν μια νέα θεμελιώδη αρχή(FP9) και αναδιατύπωσαν κάποιες από τις 

υφιστάμενες βασισμένοι σε προηγούμενες συζητήσεις και συνέδρια αλλά και για 

να ξεκαθαρίσουν την ερμηνεία τους. Οι αρχές που αναδιατυπώθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

 FP4-Πρωτότυπη: Η γνώση είναι η θεμελιώδης πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

FP4-Τροποποιημένη: Οι άυλοι πόροι είναι η θεμελιώδης πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 
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Η γνώση και οι ικανότητες αντιπροσωπεύουν τους άυλους πόρους. Όταν 

γράφτηκε το πρωτότυπο άρθρο δεν είχε γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ άυλων και 

υλικών πόρων για αυτό χρησιμοποιήθηκε η λέξη γνώση.  

FP5-Πρωτότυπη: Όλες οι οικονομίες είναι οικονομίες υπηρεσιών  

FP5-Τροποποιημένη: Όλες οι οικονομίες είναι οικονομίες υπηρεσίας 

Στο πρωτότυπο άρθρο δεν είχε γίνει η μετάβαση από τον πληθυντικό 

«υπηρεσίες» στον ενικό «υπηρεσία» που αντανακλά τη διεργασία χρησιμοποίησης 

των πόρων μια οντότητας για το όφελος μια άλλης. 

FP6- Πρωτότυπη: Ο πελάτης είναι πάντα συν-παραγωγός 

FP6- Τροποποιημένη: Ο πελάτης είναι πάντα συν-δημιουργός αξίας 

Αυτή η αρχή είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παγίδας του 

πρωτότυπου άρθρου στο λεξικό της G-D Logic. Η S-D Logic ασχολείται με τη 

«συν - δημιουργία» και όχι με τη «παραγωγή» δηλαδή τη δημιουργία μονάδων ως 

αποτέλεσμα. Η πρόθεση ήταν να δοθεί έμφαση στη συνεργασία για τη δημιουργία 

αξίας. Επειδή ο διαχωρισμός της «συν - παραγωγής» και της «συν - δημιουργίας» 

είναι σημαντικός για την S-D Logic αυτός είναι ο λόγος που τροποποιήθηκε η 

αρχή FP6. 

FP7- Πρωτότυπη: Ο προμηθευτής-εταιρία μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις αξίας 

FP7- Τροποποιημένη: Ο προμηθευτής-εταιρία δε μπορεί να παραδώσει αξία, 

μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις αξίας 

Αυτή η αρχή παρερμηνεύθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι η εταιρία ολοκληρώνει 

τη συμμετοχή της στη «συν - δημιουργία» αξίας με τη δημιουργία της πρότασης 

αξίας. Η σωστή ερμηνεία αυτής της αρχής είναι ότι η εταιρία δε μπορεί να 

δημιουργήσει και να παραδώσει αξία μόνη της. Η αξία «συν - δημιουργείται» με 

τη συμμετοχή του πελάτη και του προμηθευτή.  

FP8-Πρωτότυπη: Η οπτική βασισμένη στις υπηρεσίες είναι πάντα 

προσανατολισμένη στο πελάτη και σχεσιακή 

FP8-Τροποποιημένη: Η οπτική βασισμένη στις υπηρεσίες είναι εκ φύσεως 

προσανατολισμένη στο πελάτη και σχεσιακή 
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Για να τονιστεί η θετική διάκριση της αρχής προστέθηκε η λέξη «εκ φύσεως». 

Με αυτή τη προσθήκη υπάρχει η πρόθεση να δοθεί έμφαση ότι η σχέση μεταξύ 

πελάτη και προμηθευτή είναι απαραίτητο στοιχείο για τη «συν - δημιουργία» 

αξίας. 

FP9-Νέα Αρχή: Οι οργανισμοί υπάρχουν για να ενσωματώνουν και να 

μεταμορφώνουν τις εξειδικευμένες ικανότητες σε σύνθετες υπηρεσίες που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας 

Η προσθήκη αυτής της αρχής οφείλεται στη κριτική από τους μελετητές ότι η 

S-D Logic δεν είναι τόσο σαφής όσον αφορά τη διαδραστική και δικτυακή φύση 

της δημιουργίας αξίας και συναλλαγής. Παρόλο που τα παραπάνω στοιχεία 

υπονοούνται στις αρχές FP2, FP6 και FP8 , προστέθηκε και η αρχή FP9 για να 

δοθεί έμφαση με επίσημο τρόπο στη σχεσιακή πτυχή της S-D Logic. 

3.5 Η μετάβαση από τη G-D στην  S-D Logic 

 Όπως υποστήριξαν οι Vargo και Lusch (2007b) από την αρχή της 

ενασχόλησης των μελετητών με το Marketing εμφανίστηκαν δύο λογικές που 

θεωρείται ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση από τα αγαθά στην 

υπηρεσία (υπηρεσίες). Στην G-D Logic οι υπηρεσίες εμφανίζονται σαν ένα είδος 

αγαθών και υποδηλώνουν ότι οι πρακτικές παραγωγής και διανομής των αγαθών 

πρέπει να τροποποιηθούν για την αντιμετώπιση των διαφορών των υλικών 

αγαθών με τις υπηρεσίες. Η S-D Logic θεωρεί ότι η υπηρεσία είναι η εφαρμογή 

των δεξιοτήτων (γνώση και ικανοτήτων) από μια οντότητα για το όφελος κάποιας 

άλλης. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί ένα καλύτερο τρόπο κατανόησης της 

οικονομικής συναλλαγής αφού υπονοεί ότι η αξία δημιουργείται μέσα από 

συνεργασίες με διαδραστικό τρόπο και αμοιβαία ανταλλαγή. Αυτή η διαμόρφωση 

δημιουργίας αξίας αποκαλείται συστήματα υπηρεσιών. 

Αυτή η μετάβαση από την G-D Logic στην S-D Logic συμφωνεί κατά ένα 

μέρος με τη μετάβαση στο Marketing των επιχειρήσεων(Β2Β) για την αλλαγή 

φιλοσοφίας της συναλλαγής. Η βάσης της συναλλαγής μετατοπίζεται από 

προϊόντα σε αξίες και από δυάδες σε δίκτυα. 

Η εμφάνιση πολλών υποκλάδων του Marketing, όπως B2B Marketing, 

Marketing Υπηρεσιών και διεθνές Marketing έφεραν στην επιφάνεια τους 

περιορισμούς και την έλλειψη ευρωστίας της G-D Logic σαν βάση για τη 
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κατανόηση της δημιουργίας αξίας και της συναλλαγής. Μπορεί αυτή η λογική να 

ήταν επαρκής όσο η εστίαση του Marketing  περιοριζόταν στη διανομή 

εμπορευμάτων αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετή όταν το πεδίο επιρροής του 

επεκτάθηκε σε θέματα όπως η δημιουργία αξίας και η συναλλαγή. 

Όταν οι Marketers ξεκίνησαν να ασχολούνται με το βιομηχανικό Marketing 

αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων. Η 

πρώτη τους αντίδραση δεν ήταν να αμφισβητήσουν τις θεμελιώδεις αρχές του 

Marketing αλλά να καταλάβουν ποια ήταν η διαφορά του B2B Marketing με το 

Marketing των καταναλωτών και ποιες αλλαγές έπρεπε να γίνουν για να 

προσαρμοστεί. Έτσι οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν ήταν να αναγνωριστεί η 

προερχόμενη ζήτηση, η διακύμανση ζήτησης και οι επαγγελματίες αγοραστές. 

Παρόλα αυτά χρειαζόταν κάτι περισσότερο από απλές ρυθμίσεις στην G-D Logic 

για την αντιμετώπισή των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων. Αυτός ο ισχυρισμός γίνεται 

φανερός και από την μετακίνηση του ενδιαφέροντος των μελετητών από την απλή 

κατανόηση των χαρακτηριστικών στη δημιουργία θεμελιωδών αρχών για την 

υποστήριξη του B2B Marketing. Η οπτική των δικτύων ξεκίνησε να αντικαθιστά 

τη δυαδική, η διαδραστηκότητα να αντικαθιστά τα μοντέλα μιας διαδρομής και η 

ανάπτυξη των σχέσεων σαν ανώτερο στοιχείο σε ένα μοντέλο που μια οντότητα 

ενεργεί με μία άλλη. Η πιο σημαντική αλλαγή ίσως ήταν η ανάπτυξη της οπτικής 

«οικονομικός συμμετέχοντας - οικονομικός συμμετέχοντας» που αντικαθιστά την 

οπτική παραγωγού - καταναλωτή. Οι μελετητές Marketing ασχολήθηκαν επίσης 

με τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη κατανόηση της συναλλαγής όσο 

αφορά τα προϊόντα στην έννοια της αξίας. Επίσης το B2B αναγνώρισε τις 

συνεργασίες και συμπράξεις με τους πελάτες. Στο B2B αναπτύχθηκαν μέθοδοι για 

την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες. 

Όσον αφορά στην επίδραση του Marketing υπηρεσιών για τη μετάβαση αυτή 

έγινε μέσα από την αναγνώριση 4 διαφορών μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών: 

• Αδιαιρετότητα: η παραγωγή και κατανάλωση γίνονται ταυτόχρονα 

• Ετερογένεια λόγω συμμετοχής του πελάτη και του προμηθευτή δε 

μπορεί να είναι όλες ίδιες. 

• Φθαρτότητα καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν και η δυναμικότητα 

που  δεν αξιοποιείται χάνεται 
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Επίσης το Marketing των υπηρεσιών αναγνώρισε τη συναλλαγή ως σχέση 

παρά ως δοσοληψία, τη ποιότητα ως αντίληψη των πελατών παρά σαν 

προδιαγραφές μηχανικών και τη θέση της εταιρίας δίπλα στον πελάτη και όχι 

δίπλα στο σήμα της εταιρίας. 

Όσο αυτές οι απόψεις που αναπτύχθηκαν από το B2B Marketing και από το 

Marketing των υπηρεσιών έπαιρναν μεγαλύτερη δημοσιότητα, άρχισε να 

αναπτύσσεται μια άλλη λογική για τη κατανόηση των συναλλαγών. Το κοινό και 

σημαντικό σημείο αυτών των απόψεων ήταν η επανεξέταση της διεργασίας για τη 

δημιουργία αξίας και όχι η εύρεση ενός διαφορετικού τρόπου για τη κατανόηση 

ενός πελάτη άλλου τύπου.  

Επίσης η εξέλιξη του Marketing προς μια S-D Logic απαιτεί έμφαση στο 

άυλο, δυναμικούς πόρους που αποτελούν τη βάση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και της απόδοσης. Οι άυλοι πόροι  είναι αυτοί πάνω στους 

οποίους εκτελείται μια ενέργεια ή λειτουργία και οι υλικοί πόροι  είναι αυτοί που 

ενεργούν πάνω σε άλλους πόρους. Ο ορισμός των πόρων είναι υλικές ή άυλες 

ενότητες που είναι διαθέσιμες στην εταιρία και τις επιτρέπουν να παράγει 

αποδοτικά και αποτελεσματικά μια προσφορά αγοράς που έχει αξία για κάποια 

τμήματα της αγοράς. Οι υλικοί πόροι είναι συνήθως φυσικοί (π.χ. πρώτες ύλες) , 

οι άυλοι πόροι είναι συνήθως ανθρώπινοι (π.χ. γνώση κ ικανότητες εργαζομένων), 

οργανωσιακοί (έλεγχοι, κουλτούρα , ικανότητες), πληροφοριακοί (π.χ. γνώση για 

συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς) και σχεσιακοί (σχέση με προμηθευτές, 

ανταγωνιστές και πελάτες). 

Οι παραπάνω περιγραφή που παρουσιάζει τις βασικές διαφορές της G-D Logic 

και της S-D Logic όσον αφορά τη δημιουργία αξίας συνοψίζονται στο παρακάτω 

πίνακα. 

Ιδιότητα G-D Logic S-D Logic 

Οδηγός Αξίας  Αξία στη συναλλαγή Αξία στη χρήση 

 

Δημιουργός Αξίας Εταιρία, συχνά με πόρους από 

άλλες εταιρίες 

Εταιρία, συνεργάτες κ 

πελάτες 

 

Διεργασία Ενσωμάτωση αξίας στα αγαθά ή 

υπηρεσίες προσθέτοντας 

χαρακτηριστικά 

Οι εταιρίες προσφέρουν 

προτάσεις αξίας και οι 

πελάτες συνεχίζουν τη 

δημιουργία 
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Σκοπός Αύξηση πλούτου της εταιρίας Αύξηση 

προσαρμοστικότητας, 

επιβίωσης και ευημερίας 

μέσα από τις υπηρεσίες 

άλλων 

 

Μέτρηση Το ποσό της ονομαστικής αξίας, η 

τιμή που λαμβάνεται στη 

συναλλαγή 

Η προσαρμοστικότητα και 

επιβίωση του 

ευεργετούμενου από το 

σύστημα 

 

Πόροι Υλικοί πόροι Άυλοι πόροι. Κάποιες 

φορές μεταφέρονται 

ενσωματωμένοι σε υλικά 

αγαθά 

 

Ρόλος Προμηθευτή Παράγει και διανέμει την αξία Προτείνει και συν-

δημιουργεί αξία 

 

 

Ρόλος Αγαθών Μονάδες Παραγωγής, υλικοί 

πόροι που περιέχουν αξία 

Όχημα για άυλους πόρους, 

επιτρέπει τη πρόσβαση 

στα οφέλη των 

δυνατοτήτων της εταιρίας 

 

Ρόλος Πελάτη Για να «χρησιμοποιήσει μέχρι» ή 

να «καταστρέψει» την αξία που 

δημιουργείται από την εταιρία 

«Συν-δημιουργεί» αξία 

μέσα από την ενσωμάτωση 

των πόρων που παρέχονται 

από τη εταιρία σε 

συνδυασμό με άλλους 

ιδιωτικούς ή δημόσιους 

πόρους. 

 

Πίνακας 2: Διαφορές S-D Logic k G-D Logic 

4. «Συν - δημιουργία αξίας» - οι ρόλοι πελάτη-προμηθευτή 

4.1 Μεθοδολογία 

Η ανάλυση ακολουθεί βιβλιογραφική μεθοδολογία η οποία ονομάζεται Rapid 

Systematic Literature Review με αφηγηματική ανάλυση. Ουσιαστικά η μέθοδος 

αυτή στηρίζεται στην Systematic Literature Review που αναπτύχθηκε από τον 

Tranfield, Denyer και Smart(2003). Τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσει η 

μεθοδολογία περιγράφονται παρακάτω: 

1. Στάδιο 1: Εννοιολογικό Πλαίσιο  

i. Εισαγωγή (Κεφ 4.2) 
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ii. Καθορισμός του σκοπού και του εύρους της επισκόπησης (Κεφ 

4.2) 

2. Στάδιο 2: Λειτουργικές Πτυχές  

i. Σχεδιασμός έρευνας και μεθοδολογία (Κεφ 4.3) 

ii. Πηγές επισκόπησης (Κεφ 4.3) 

iii. Δημιουργία πίνακα άρθρων επισκόπησης (Κεφ 4.3) 

3. Στάδιο 3: Ερμηνεία – Σχολιασμός άρθρων  

i. Παρουσίαση απόψεων των συγγραφέων (Κεφ 4.4 – 4.5) 

ii. Διαφορές μεταξύ συγγραφέων (Κεφ 4.4 – 4.5) 

iii. Ποια είναι τα διδάγματα από την επισκόπηση 

4.2 Εννοιολογικό πλαίσιο 

Το θέμα έρευνας με το οποίο θα ασχοληθεί η εργασία είναι η «συν - 

δημιουργία» αξίας. Η αδυναμία ερμηνείας και περιγραφής από τη πλευρά της G-D 

Logic των συναλλαγών που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται μεταξύ υπηρεσιών 

οδήγησαν τους μελετητές και τους επαγγελματίες να στραφούν στη λογική των 

υπηρεσιών. Ορόσημο στη βιβλιογραφία θεωρείται η εισαγωγή της Service - 

Dominant Logic από τους Vargo & Lusch(2004a) οι οποίοι συμπεριέλαβαν σε 9 

θεμελιώδεις αρχές τα βασικά σημεία αυτής της λογικής. Αυτό που ακολούθησε 

ήταν πολλοί συγγραφείς να συμφωνήσουν με τους Vargo και Lusch και να 

προσπαθήσουν με έρευνα πεδίου να αποδείξουν αυτές τις αρχές. Ενώ υπάρχει και 

μια μερίδα συγγραφέων οι οποίοι διατυπώσουν τις αντιρρήσεις και ενστάσεις 

τους. 

Η βιβλιογραφική εργασία έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η 

κατανόηση της έννοιας της «συν - δημιουργία αξίας», η οποία εμφανίζονται 

συνεχώς στη βιβλιογραφία μετά την εισαγωγή της S-D Logic από τους Vargo και 

Lusch(2004a). Μετά από μελέτη 22 άρθρων θεωρήθηκε σημαντικό να διερευνηθεί 

αυτό το θέμα καθώς υπάρχει ένα είδος δημόσιας συζήτησης όσον αφορά την 

ερμηνεία αυτού του όρου. Η πρόταση που διατυπώθηκε αρχικά από τους Vargo 

και Lusch(2004) ήταν ότι ο πελάτης είναι πάντα συν - παραγωγός αξίας. Αυτή η 

πρόταση τροποποιήθηκε 2 χρόνια μετά από τους Vargo και Lusch(2007a) ως ο 

πελάτης είναι πάντα συν - δημιουργός αξίας. Πολλοί συγγραφείς συνέχισαν να 

χρησιμοποιούν τον όρο «συν - παραγωγή» ενώ άλλοι που επέλεγαν τον όρο «συν - 

δημιουργία» έδιναν διαφορετικές ερμηνείες. 
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Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να περιγράψει αναλυτικά το ρόλο του 

προμηθευτή και του πελάτη στη διεργασία της «συν - δημιουργίας» αξίας. 

Ουσιαστικά αυτό το ερώτημα αποτελεί συνέχεια του πρώτου καθώς ανάλογα με 

την ερμηνεία που δίνει ο κάθε συγγραφέας στον όρο «συν - δημιουργία» με τον 

ίδιο τρόπο αλλάζει και η περιγραφή του ρόλου προμηθευτή και πελάτη.  

4.3 Λειτουργικές Πτυχές 

Η Rapid Systematic Literature Review επιλέχθηκε γιατί πρόκειται για εργασία 

περιορισμένης έκτασης. Η κύρια διαφορά της από την Systematic Literature 

Review  είναι ότι δε περιλαμβάνει το στάδιο ελέγχου ποιότητας. Η μέθοδος αυτή 

επιλέχθηκε αντί της «παραδοσιακής» βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τους εξής 

λόγους: 

• Ξεκινάει με ξεκάθαρες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ή 

υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν. Η παραδοσιακή μέθοδος 

περιλαμβάνει κυρίως γενική συζήτηση 

• Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των πηγών που επιλέχθηκαν για 

να περιορίσει την αίσθηση μεροληψίας από τον αναγνώστη. Στη 

παραδοσιακή μέθοδο δε συμβαίνει αυτό 

• Τα συμπεράσματα βασίζονται στις μελέτες που φαίνεται να 

ακολουθούν την καλύτερη μεθοδολογία 

Για την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δημοσιευμένα άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά καθώς και μελέτες περίπτωσης. Τα άρθρα και οι μελέτες 

περίπτωσης είναι όλα στην Αγγλική Γλώσσα και καλύπτουν μια χρονική περίοδο 

16 χρόνων από το 1997 ως το 2013. Για τον εντοπισμό των άρθρων 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως η βάση δεδομένων του Google Scholar. Η ανεύρεση των 

άρθρων έγινε χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως οι παρακάτω με διάφορους 

συνδυασμούς τελεστών:  

• «Service dominant Logic», Αποτελέσματα - 16900  

• «co-creation of value», Αποτελέσματα - 8460 

• «value in use», Αποτελέσματα - 18900 

• «Goods Dominant Logic», Αποτελέσματα - 1870 

Η έρευνα παρήγαγε 46130 αποτελέσματα στο Google Scholar. Τελικά 

εντοπίστηκαν 83 άρθρα από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 22 τα οποία 
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αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της Systematic Literature Review. Έχουν επιλεγεί 

ποιοτικά δεδομένα για την έρευνά μας και η εγκυρότητά τους στηρίζεται στην 

ύπαρξη πολλαπλών πηγών. Η έρευνα των άρθρων και των μελετών δε 

περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Για κάθε άρθρο αναφέρονται διάφορες πληροφορίες 

όπως ο συγγραφέας, η χρονιά και το περιοδικό δημοσίευσης. 

No Name Authors, year Publication 

1 Creating value in use through 

marketing interaction: the exchange 

logic of relating, communication an 

knowing 

David Ballantyne 

& Richard J. 

Varey, 2006 

Marketing of Theory 

2 Service logic revisited: who creates 

value? And who co-creates 

Christian 

Grönroos, 2008 

European Business Review 

3 A service perspective on business 

relationships: The value creation, 

interaction and marketing interface 

Christian 

Grönroos, 2010 

Industrial Marketing 

Management 

4 Service as business logic: 

implications for value creation and 

marketing 

Christian 

Grönroos & 

Annika Ravald, 

2011 

Journal of Service 

Management 

5 Value co-creation in service logic: A 

critical analysis 

Christian 

Grönroos, 2011 

Marketing Theory 

6 Critical service logic: making sense 

of value creation and co-creation 

Christian 

Grönroos & Päivi 

Voima,2012 

Journal of the Academy 

Marketing Science 

7 The service revolution and its 

marketing implications: service 

logic vs service dominant logic 

Christian 

Grönroos & 

Johanna 

Gummerus, 2014 

Managing Service Quality 

8 Customer dominant value formation 

in service 

Kristina 

Heinonen, 2013 

European Business Review 

9 Value in business markets: What do 

we know? Where are we going? 

Adam Lindgreen 

& Finn Wynstra, 

2005 

Industrial Marketing 

Management 

10 Managing the co-creation of value Adrian F. Payne 

& Kaj Storbacka 

& Pennie Frow, 

2007 

Journal of the Academy 

Marketing Science 

11 Not always co-creation: introducing 

interactional co-destruction of value 

in service-dominant logic 

Loı¨c Ple & 

Rube´n 

Chumpitaz 

Ca´ceres, 2010 

Journal of Services Marketing 

12 Co-opting Customer Competence C.K. Prahalad and Harvard Business Review 
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Πίνακας 3: Διεξοδική επισκόπηση των πηγών που αναλύθηκαν 

Η τελική βάση περιέχει 22 άρθρα που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1997 και 2013. 

Η επιλογή  των συγκεκριμένων άρθρων έγινε έτσι ώστε ο αριθμός να είναι όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερος και ταυτόχρονα να θεωρούνται σημαντικά για το 

αντικείμενο έρευνας.   

Venikat 

Ramaswamy, 

2000 

13 Co-creating unique value with 

customers 

C.K. Prahalad and 

Venikat 

Ramaswamy, , 

2004 

Strategy & Leadership 

14 Co-creation experiences: The next 

practice in value creation 

C.K. Prahalad and 

Venikat 

Ramaswamy, 

2004 

Journal Of Interactive 

Marketing 

15 Rationalizing service logic or 

understanding services as experience 

Sharon 

Shembri,2006 

Marketing of Theory 

16 Evolving to a New Dominant Logic 

for Marketing 

Vargo & Lusch, 

2004 

Journal of Marketing 

17 On Value and value co-creation: A 

service systems and service logic 

perspective 

Vargo, 2006 European Management Journal 

18 Service-dominant logic: reactions, 

reflections 

and refinements 

Vargo & Lusch, 

2006 

Marketing Theory 

19 Competing through service: Insights 

from service-dominant logic 

Vargo & Lusch & 

O’Brien, 2006 

Journal of Retailing 

20 Service-dominant logic: continuing 

the evolution 

Vargo & Lusch, 

2007 

Journal of the Academy 

Marketing Science 

21 From goods to service(s): 

Divergences and convergences of 

golics 

Vargo & Lusch, 

2007 

Industrial Marketing 

Management 

22 It’s all B2B…and beyond: Toward a 

systems perspective of the market 

Vargo & Lusch, 

2010 

Industrial Marketing 

Management 
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Εικόνα 1: Αριθμός δημοσιευμένων άρθρων για «συν - δημιουργία» αξίας σε επιστημονικά περιοδικά   

Στην Εικόνα 1 φαίνεται ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύθηκε κάθε χρονιά 

από το 1997 ως το 2013. Στο κατακόρυφο άξονα βρίσκεται ο αριθμός των άρθρων 

ενώ στον οριζόντιο άξονα η χρονιά δημοσίευσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 

άρθρων είναι 5 και αυτά δημοσιεύθηκαν το 2006. Το 2004 ήταν η χρονιά στην 

οποία δημοσιεύθηκε το άρθρο των Vargo και Lusch με τις 8 αρχές της S-D Logic 

το οποίο θεωρείται ορόσημο για τη βιβλιογραφία. 

4.4 Κατανόηση της «Συν-δημιουργίας αξίας» 

Oι Prahalad και Ramaswamy(2000) ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν την 

αλλαγή του ρόλου του πελάτη και αναφέρθηκαν στη «συν - δημιουργία» αξίας. 

Ισχυρίστηκαν ότι ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός μοιάζει αρκετά  με το 

παραδοσιακό θέατρο: στη σκηνή οι ηθοποιοί έχουν ξεκάθαρους ρόλους και οι 

πελάτες πληρώνουν το εισιτήριο και παρακολουθούν παθητικά. Στον 

επιχειρηματικό κόσμο οι εταιρίες, οι διανομείς και οι προμηθευτές έχουν 

καταλάβει πολύ καλά τους ρόλους τους καθώς και τη σχέση συνεργασίας τους. Τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η σκηνή αλλάζει και ο επιχειρηματικός κόσμος 

μοιάζει περισσότερο με το πειραματικό θέατρο των δεκαετιών 1960 και 1970, στο 

οποίο οποιοσδήποτε μπορούσε να είναι μέρος της δράσης. 

Οι Prahalad και Ramaswamy(2004a) διαπίστωσαν ότι στις αρχές του 21 αιώνα 

συμβαίνουν δύο παράδοξα: οι πελάτες έχουν περισσότερες επιλογές από τις 

οποίες προκύπτει μικρότερη ικανοποίηση και οι Managers διαθέτουν 

περισσότερες στρατηγικές επιλογές από τις οποίες προκύπτει μικρότερη αξία.  
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Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί σε μια επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης 

με την εταιρία να έχει τον κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας. 

Η απομάκρυνση από τους επίσημους - καθορισμένους ρόλους εμφανίζεται στη 

σχέση Β2Β. Διάφορα γεγονότα στον επιχειρηματικό κόσμο όπως η απελευθέρωση 

των επαγγελμάτων, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ανάπτυξη και η γρήγορη 

εξέλιξη του Internet έχουν θολώσει τους ξεκάθαρους ρόλους που είχαν οι 

επιχειρήσεις στις συναλλαγές μεταξύ τους π.χ. η σχέση της Ford με τους κύριους 

προμηθευτές της, οι οποίοι απέχουν πολύ από το να είναι απλοί πάροχοι υλικών 

και έχουν μετατραπεί σε συνεργάτες της Ford στη κατασκευή οχημάτων. Την ίδια 

ώρα ανταγωνίζονται για αξία διαπραγματεύονται τις τιμές των υλικών που 

παρέχουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν φτάσει σε σημείο να αισιοδοξούν ότι 

μπορούν να συναρμολογήσουν τα δικά τους οχήματα. 

Η αλλαγή αυτή έγινε αντικείμενο μελέτης από τους Managers τα προηγούμενα 

χρόνια. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε συμμαχίες, δίκτυα και συνεργασίες 

μεταξύ των επιχειρήσεων αγνοώντας όμως τους πελάτες που αποτελούν τον 

βασικό παράγοντα  διαμόρφωσης του βιομηχανικού συστήματος. 

Κυρίως χάρη στο Internet οι πελάτες κατάφεραν να ξεκινήσουν ένα διάλογο με 

τους προμηθευτές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι πελάτες 

πλέον κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της αξίας. Το ξεχωριστό 

χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής είναι ότι οι πελάτες αποτελούν ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους έχουν την ικανότητα να συζητήσουν με την εταιρία. 

Οι πελάτες είναι μέρος ενός ενισχυμένου δικτύου. «Συν-δημιουργούν» και 

ταυτόχρονα εξάγουν επιχειρηματική αξία. Μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι 

«συνεργάτες», «συν - κατασκευαστές» και «ανταγωνιστές». 

Οι προμηθευτές «συν - δημιουργούν» μοναδική αξία με το πελάτη. Οι 

προμηθευτές δεν μπορούν πλέον να δρουν αυτόνομα σχεδιάζοντας προϊόντα και 

διεργασίες παραγωγής, δημιουργώντας μηνύματα Marketing με λίγη ή καθόλου 

επιρροή από τους πελάτες. Οι πελάτες «ψάχνουν» την αλληλεπίδραση με την 

εταιρία σαν βάση για τη «συν - δημιουργία» αξίας. Στη παραδοσιακή διεργασία 

της δημιουργίας αξίας οι πελάτες και οι προμηθευτές έχουν ξεχωριστούς ρόλους 

στη παραγωγή και κατανάλωση. Τα προϊόντα περιέχουν αξία η οποία μεταφέρεται 
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από τον παραγωγό στο καταναλωτή με τη μορφή της «ανταλλαγής της αξίας». 

Αυτός ο διαχωρισμός μειώνεται όσο πλησιάζουμε στη «συν - δημιουργία αξίας». 

Οι πελάτες δεσμεύονται στις διεργασίες του καθορισμού αλλά και της 

δημιουργίας αξίας. Η εμπειρία της «συν-δημιουργίας» γίνεται η βάση της αξίας. 

Η εμπειρία της «συν - δημιουργίας» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

πελάτη. Η μοναδικότητα του κάθε πελάτη επηρεάζει τη διεργασία της «συν-

δημιουργίας» καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία. Η εμπειρία της «συν-

δημιουργίας» αντικαθιστά τη διεργασία συναλλαγής. 

Η «συν - δημιουργία» αξίας δεν είναι η μεταφορά ενεργειών στη πλευρά του 

πελάτη, ούτε μια προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίσης δεν 

είναι ένα σύνολο ενεργειών ή κάποια συγκεκριμένη στάση σε διάφορες 

εκδηλώσεις - γεγονότα του πελάτη που συμπεριλαμβάνονται στις προσφορές των 

προμηθευτών. Αυτού του είδους η σχέση δεν ικανοποιεί πλέον τους πελάτες.  

Η αλλαγή είναι πολύ πιο θεμελιώδης. Περιλαμβάνει τη «συν - δημιουργία» 

αξίας μέσα από προσωπικές αλληλεπιδράσεις που έχουν σημασία και είναι 

ευαίσθητες για το συγκεκριμένο πελάτη. Η εμπειρία της «συν-δημιουργίας» είναι 

η βάση μοναδικής αξίας για κάθε πελάτη. 

Οι Prahalad και Ramaswamy(2004b) αναφέρουν ότι υψηλής ποιότητας 

αλληλεπιδράσεις που θα επιτρέπουν στο κάθε πελάτη να «συν - δημιουργήσει» 

μοναδικές εμπειρίες με την εταιρία, αποτελούν το κλειδί του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η αξία θα πρέπει να δημιουργείται από το πελάτη και την 

εταιρία. Στο παραδοσιακό σύστημα η εταιρία αποφάσιζε ποια θα είναι τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες  και επομένως καθόριζε την αξία για το πελάτη. Ο 

πελάτης δεν είχε κανένα ρόλο στη δημιουργία αξίας. Η ποιότητα της εμπειρίας 

εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής του πελάτη στη «συν - δημιουργία» της με 

το προμηθευτή υπηρεσίας. Αυτό που πρέπει να κάνει η εταιρία είναι να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο πελάτης να μπορεί να δημιουργήσει τις 

δικές του εμπειρίες. Αυτός είναι ο λόγος που τα αγαθά μπορούν να 

εμπορευματοποιηθούν αλλά όχι η «συν - δημιουργία» εμπειριών. 

Μετά τους Prahalad και Ramaswamy το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα για 

τη μετάβαση από τη παραδοσιακή λογική των αγαθών στη «συν - δημιουργία» 

αξίας έγινε το με τη δημοσίευση από τους Vargo και Lusch(2004) των 8 
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θεμελιωδών αρχών που ονομάστηκαν S-D Logic. Η θεμελιώδης αρχή που 

αναφέρεται στην «συν - δημιουργία» αξίας ήταν η FP6 και αρχικά διατυπώθηκε 

ως: o πελάτης είναι πάντα συν-παραγωγός. Η διατύπωση του όρου «συν - 

παραγωγή» αξίας στηρίζεται σε μια οπτική που έχει σαν κέντρο την υπηρεσία  και 

εστιάζει στις διεργασίες στις οποίες πάντα συμμετέχει ο πελάτης στη παραγωγή 

αξίας. Ακόμα και με τα αγαθά η παραγωγή δε τελειώνει με την ολοκλήρωση της 

διεργασίας κατασκευής τους αλλά αποτελεί μια ενδιάμεση φάση.  

Ο όρος «συν - παραγωγός» ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των 

συγγραφέων. Ο λόγος ήταν ότι αυτός ο όρος ήταν πολύ κοντά στην G-D Logic 

αφού η «συν - παραγωγή» υποδηλώνει ότι φτιάχνεται κάτι, μια μονάδα 

αποτελέσματος. 

Δύο χρόνια μετά την αρχική δημοσίευση των 8 θεμελιωδών αρχών της S-D 

Logic, οι Vargo και Lusch άλλαξαν την FP6 σε: Ο πελάτης είναι πάντα «συν-

δημιουργός» αξίας.  Η «συν - δημιουργία» αξίας περιέχει δύο στοιχεία. Το πρώτο 

είναι ότι ο όρος «συν - δημιουργία» αντιπροσωπεύει την αναχώρηση από την G-D 

Logic η οποία θεωρεί ότι η αξία είναι κάτι που προστίθεται στα προϊόντα στην 

διεργασία παραγωγής και από την οπτική της ανταλλαγής κατανοείται ως «αξία 

ανταλλαγής». Αντίθετα η S-D Logic θεωρεί ότι αξία μπορεί να δημιουργηθεί και 

να καθοριστεί μόνο από το χρήστη του προϊόντος που είναι ο πελάτης. Το δεύτερο 

στοιχείο της «συν - δημιουργίας» είναι αυτό το οποίο μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα με τη λέξη «συν - παραγωγή» και περιλαμβάνει τη συμμετοχή του 

πελάτη στη διαμόρφωση της προσφοράς του προμηθευτή. Η αξία δε μπορεί να 

δημιουργηθεί μονομερώς αλλά πάντα περιλαμβάνει ένα μοναδικό συνδυασμό 

πόρων σε πρώτο στάδιο καθώς και τον καθορισμό της σε δεύτερο στάδιο. 

Η εισαγωγή της S-D Logic δημιούργησε μια μεγάλη συζήτηση για το τρόπο με 

τον οποίο έχει αλλάξει η δημιουργία αξίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι 

συγγραφείς τροποποιήσαν τη διατύπωση αρκετών αρχών όπως ήταν και η FP6.  

Οι Grönroos και Ravald(2011a) διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους μετά την 

εισαγωγή της S-D Logic. Η άποψη τους είναι ότι η σημασία και ερμηνεία των 

όρων «συν - παραγωγή» και «συν - δημιουργία» θα πρέπει να είναι διακριτή και 

ξεκάθαρη αφού έχουν διαφορετική δομή. Ως «Παραγωγή» όρισαν τη διεργασία 

δημιουργίας πόρων από τους προμηθευτές που οι πελάτες θα ενσωματώσουν στις 
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δικές τους διεργασίες κατανάλωσης και χρήσης. Ως «δημιουργία» αξίας όρισε τη 

διεργασία δημιουργίας «αξίας σε χρήση» των πελατών μέσα από αυτούς τους 

πόρους. Δηλαδή την αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης κατά τη χρήση των 

πόρων που έχει λάβει από τον προμηθευτή. Επιπλέον τόνισαν ότι η αξία δεν 

παράγεται, οι πόροι μέσα από τους οποίους δημιουργείται η αξία παράγονται. 

Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ «συν - παραγωγής» 

και «συν - δημιουργίας». Λόγω της διαδραστικής φύσης της υπηρεσίας όπου η 

παραγωγή και η κατανάλωση είναι μερικώς ταυτόχρονες διεργασίες, οι πελάτες 

δεσμεύονται με τη παραγωγική διαδικασία και λαμβάνουν και αυτοί μέρος 

(συμμετέχουν). Είτε οι πελάτες αγοράσουν αγαθά είτε υπηρεσίες τα 

καταναλώνουν σαν υπηρεσία. Έτσι τα αγαθά και οι υπηρεσίες θεωρούνται 

μηχανισμοί διανομής της υπηρεσίας. Οι πελάτες θεωρούνται «συν - παραγωγοί» 

των μηχανισμών διανομής της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά δε «συν - παράγουν» την 

αξία η οποία είναι ενσωματωμένη στη χρήση αυτών των μηχανισμών διανομής 

υπηρεσίας. Ένα παράδειγμα που δείχνει την φιλοσοφία του Grönroos είναι η 

εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος check in σε ένα τερματικό σταθμό του 

αεροδρομίου έτσι ώστε να μπορούν οι πελάτες να κάνουν μόνοι τους check-in και 

να εκτυπώνουν τα εισιτήρια τους. Όταν οι πελάτες κάνουν check in και 

εκτυπώνουν τα εισιτήρια τους  χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις  τότε «συν - 

παράγουν» την υπηρεσία που είναι ενσωματωμένη στους πόρους. Η «συν - 

δημιουργία αξίας» είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση του άγχους τα 

οποία υποδηλώνονται από την υπηρεσία.   

Σύμφωνα με τον Vargo και Lusch  και την S-D Logic η αξία «συν - 

δημιουργείται» μέσα από τις συνδυασμένες προσπάθειες  των προμηθευτών, των 

εργαζομένων, των πελατών, των ενδιαφερόμενων-μετόχων, των κυβερνητικών 

υπηρεσιών και άλλων ομάδων οι οποίες σχετίζονται με οποιαδήποτε συναλλαγή 

αλλά πάντα καθορίζονται από αυτόν που ευνοείται δηλαδή τον πελάτη. Οι 

Grönroos και Ravald(2011a) ισχυρίζονται ότι αυτή η σφαιρική χρήση της 

έκφρασης της «συν -  δημιουργία» αξίας προκαλεί σύγχυση για την απάντηση στα 

ερωτήματα πως και για ποιον δημιουργείται η «αξία σε χρήση». Αφού είναι οι 

πελάτες αυτοί που δημιουργούν αξία για τον εαυτό τους, μια δήλωση ότι οι 

πελάτες δεσμεύουν τον εαυτό τους με τη δημιουργία αξίας των προμηθευτών για 

τους πελάτες τους, προκαλεί σύγχυση και δεν είναι ακριβής. Η μίξη της «συν-
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παραγωγής» με την «συν - δημιουργία» αξίας έχει οδηγήσει σε αυτή τη σύγχυση 

στη βιβλιογραφία. 

Ο Shembri(2006) προσπάθησε να εξηγήσει με ένα ποιο ορθολογικό τρόπο τις 

8 θεμελιώδεις αρχές που εισήγαγαν οι Vargo και Lusch με την S-D Logic. 

Σχολιάζοντας την FP6 της S-D Logic διαφωνεί με τους Vargo και Lusch ότι ο 

πελάτης είναι πάντα «συν - παραγωγός» αξίας. Παρόλο που οι Vargo και Lusch 

αναγνωρίζουν το πελάτη σαν ενεργό συμμετέχοντα και «συν - παραγωγό» των 

ανταλλαγών, αυτή η συμμετοχή περιορίζεται στην εισροή  και παραγωγή πόρων. 

Υπό αυτή την έννοια ο πελάτης σαν πόρος παρέχει είσοδο στο σύστημα με το 

ρόλο του ως «συν - παραγωγός» με αποτέλεσμα την αξία. Σε αντίθεση με αυτόν 

τον ισχυρισμό ο Shembri πιστεύει ότι οι υπηρεσίες είναι δυναμικές εμπειρίες που 

«συν - δημιουργούνται» με τους πελάτες σύμφωνα με την οπτική τους. Αυτή η 

οπτική μπορεί να απαιτεί ή να μην απαιτεί ενεργή συμμετοχή του πελάτη αλλά οι 

υπηρεσίες μπορεί να βιώνονται ανεξάρτητα από αυτό, ακόμα και αν η ποιότητα 

δεν είναι η ιδανική. Με αυτό το τρόπο οι υπηρεσίες «συν - κατασκευάζονται» από 

τους συμμετέχοντες καθεμιά από την οπτική της ποιότητας της εμπειρίας. Η 

καθεμία «συν - δημιουργείται» και αξιολογείται σύμφωνα με τι καταλαβαίνουν οι 

πελάτες ως ποιότητα εμπειρίας. Δεν θέλουν όλοι οι πελάτες να συμμετέχουν 

ενεργά. Ενώ η S-D Logic ισχυρίζεται ότι η αξία καθορίζεται από το πελάτη υπό 

την έννοια της «αξίας σε χρήση», μια ενωτική οπτική με βάση τις υπηρεσίες θα 

πρότεινε ότι το προϊόν/υπηρεσία  καθορίζεται από τις εμπειρίες του πελάτη. 

Οι Ple και Caceres(2010) αντιμετώπισαν την αλληλεπίδραση του πελάτη με 

την εταιρία από την αρνητική πλευρά της. Αρχικά αποδέχθηκαν τις αρχές της S-D 

Logic και κυρίως την FP6 ότι υπάρχει «συν - δημιουργία» αξίας χωρίς να 

προσπαθήσουν να απαντήσουν αν είναι «συν - δημιουργία» ή «συν - παραγωγή». 

Παρόλα αυτά παρουσίασαν την αρνητική πτυχή της FP6,  την οποία και πρότειναν 

να ενσωματωθεί στις αρχές της S-D Logic. 

Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι εάν υπάρχει «συν - δημιουργία» αξίας 

φαίνεται λογικό να υπάρχει και «συν - καταστροφή» αξίας μέσα από τις 

διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Θεώρησαν ότι εάν δε μελετηθεί και αυτή η οπτική 

των αρνητικών αποτελεσμάτων τότε η περιγραφή του Marketing για την αξία θα 

ήταν ημιτελής. Είναι κρίσιμο να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η «συν 
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- καταστροφή» της αξίας προκειμένου να αναγνωριστεί, να αναλυθεί και δυνητικά 

να διορθωθεί. 

Κατά τη μελέτη των άρθρων που γράφτηκαν με αφορμή την S-D Logic 

παρατήρησαν ότι υπάρχει μια αισιόδοξη οπτική όσον αφορά την δημιουργία αξίας 

και τα αποτελέσματά της. Ο ορισμός της υπηρεσίας που προτείνεται από τους 

Vargo και Lusch(2004a) ότι αναφέρεται στα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε 

μια άλλη οντότητα ή στην ίδια οντότητα περιέχει εκ φύσεως μια θετική δήλωση. 

Αυτές οι αναφορές στη θετική διάσταση της υπηρεσίας και της αξίας 

παρουσιάζουν μια αισιόδοξη πλευρά των διεργασιών δημιουργίας αξίας. 

Ρεαλιστικά υπάρχουν εναλλακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε «συν - 

καταστροφή» της αξίας. 

 Η συν-καταστροφή αξίας μπορεί να οριστεί ως αλληλεπιδραστική διαδικασία  

μεταξύ συστημάτων υπηρεσιών που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

ευημερίας τουλάχιστον του ενός συστήματος. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας 

αυτά τα συστήματα αλληλεπιδρούν άμεσα ή έμμεσα (μέσω οργάνων όπως τα 

αγαθά) μέσω της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των πόρων. Το επίπεδο της «συν-

καταστροφής» μπορεί να μην είναι το ίδιο για όλα τα συστήματα υπηρεσιών. Με 

βάση την S-D Logic που μετράει την αξία σε όρους προσαρμοστικότητας, η συν-

καταστροφή αξίας μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση στην ικανότητα του κάθε 

συστήματος να προσαρμόζεται στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία της 

διεργασίας.  

Η S-D Logic εστιάζει στην «αξία σε χρήση» η οποία αναφέρεται στην αξία 

που «συν - δημιουργείται» μέσω των αλληλεπιδράσεων των συστημάτων 

υπηρεσιών που ενσωματώνουν και εφαρμόζουν τόσο τους δικούς τους πόρους 

όσο και αυτούς άλλων συστημάτων. Αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

με θετικό τρόπο προς όφελος των συστημάτων υπηρεσιών αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και με επιζήμιο τρόπο.  

Δίνοντας τον αντίστοιχο ορισμό, οι διαθέσιμοι πόροι δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί σωστά όταν το ένα σύστημα υπηρεσιών έχει αποτύχει να 

ενσωματώσει και εφαρμόσει τους υλικούς και άυλους πόρους  τουλάχιστον ενός 

άλλου συστήματος υπηρεσιών με ένα κατάλληλο ή αναμενόμενο τρόπο με βάση 

την οπτική του άλλου συστήματος.  
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Η δημιουργία αξίας προκύπτει όταν δύο συστήματα έχουν ανάλογες 

προσδοκίες  στο τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι τους κατά τη 

διάρκεια των αλληλεπιδράσεων. Ωστόσο η συν-δημιουργία αξίας είναι σε κίνδυνο 

αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων σε σχέση με τις προσδοκίες ή 

τις κατάλληλες συμπεριφορές. 

 Οι Ballantyne και Varey(2006) με το άρθρο τους προσπάθησαν να 

επεξεργαστούν αλλά και να επεκτείνουν τις θέσεις της S-D Logic. Όσον αφορά τη 

«συν - δημιουργία» και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των προμηθευτών, των 

πελατών και των άλλων ηθοποιών της αγοράς συμφωνούν με τους Vargo και 

Lusch. Η άποψή τους ήταν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 

συναλλαγές στην αγορά που αποτελούν μέρος της αλληλεπίδρασης. Παρόλο ότι η 

«συν - δημιουργία» αξίας της S-D Logic αναφέρει τις αλληλεπιδράσεις δεν τις 

αντιμετωπίζει σαν τη βασική αιτία δημιουργίας εμπειριών υπηρεσίας και «αξίας 

σε χρήση». Ο σκοπός των Ballantyne και Varey ήταν να εξετάσουν τρεις 

παράγοντες που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση κατά τη συν-δημιουργία αξίας 

και να εξετάσουν το ρόλο του πελάτη και προμηθευτή.  

Οι Payne et al(2007) θέλησαν να εξετάσουν τη «συν - δημιουργία» αξίας η 

οποία σαν έννοια  κατέχει κεντρική θέση στην S-D Logic. Οι συγγραφείς 

συμφωνούν με την ερμηνεία που δίνουν στον όρο «συν - δημιουργία» αξίας οι 

Vargo και Lusch(2004a) και δε διαχωρίζουν την έννοια της «συν – δημιουργίας» 

από αυτήν της «συν – παραγωγής». Στόχος του άρθρου τους είναι η κατανόηση 

και η διαχείριση της «συν - δημιουργίας αξίας». Για το λόγο αυτό ανέπτυξαν ένα 

πλαίσιο για την περιγραφή της «συν – δημιουργίας» αξίας που αποτελείται από 3 

στοιχεία: 

• Διεργασίες πελάτη για δημιουργία αξίας 

• Διεργασίες προμηθευτή για δημιουργία αξίας 

• Διεργασίες συναντήσεων πελάτη - προμηθευτή 

Μέσα από το παραπάνω πλαίσιο προσπάθησαν να περιγράψουν το ρόλο του 

πελάτη και του προμηθευτή για τη «συν – δημιουργία» αξίας όπως αναφέρεται 

παρακάτω. 

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τις ερμηνείες των συγγραφέων 

για τον όρο της «συν - δημιουργίας». 
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Ερμηνεία Όρου «Συν - δημιουργία 

αξίας» 

Συγγραφέας 

Από κοινού δημιουργία αξίας από την 

εταιρία κ το πελάτη. Η ποιότητα της 

εμπειρία του πελάτη κατά την 

αλληλεπίδραση με την εταιρία αποτελεί 

τη βάση αξίας 

 

Prahalad και Ramaswamy 

Ο πελάτης είναι πάντα «συν-δημιουργός» 

αξίας. Ο πελάτης και η εταιρία 

συμμετέχουν στη παραγωγή της αξίας. Ο 

πελάτης καθορίζει την αξία. 

 

Vargo και Lusch 

Ο πελάτης δημιουργεί και καθορίζει την 

αξία σαν «αξία σε χρήση». Ο 

προμηθευτής δε δημιουργεί αξία. 

 

Grönroos 

Ο πελάτης δεν είναι πάντα συν -

παραγωγός αξίας. Η αξία καθορίζεται 

από τις εμπειρίες του πελάτη.  

 

Shembri 

Η συν-καταστροφή αξίας μπορεί να 

οριστεί ως αλληλεπιδραστική διαδικασία  

μεταξύ συστημάτων υπηρεσιών που έχει 

σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

ευημερίας τουλάχιστον του ενός 

συστήματος 

 

Ple και Caceres 

Η ερμηνεία της συν-δημιουργίας αξίας 

συμφωνεί με τους Vargo & Lusch με 

έμφαση στην αλληλεπίδραση 

 

Ballantyne και Varey 

Η ερμηνεία της «συν – δημιουργίας» 

αξίας συμφωνεί με τους Vargo & Lusch. 

Δημιουργία πλαισίου για περιγραφή των 

ρόλων πελάτη-προμηθευτή. 

 

 

Payne et al. 

 

Πίνακας 4: Οι ερμηνείες για τη «συν - δημιουργία» αξίας 

4.5 Οι ρόλοι πελάτη-προμηθευτή 

Όπως αναφέρουν οι Vargo και Lusch(2010) η εμφάνιση και ενασχόληση με το 

B2B Marketing φανέρωσε πολλούς από τους περιορισμούς της G-D Logic που 

κυριαρχούσε ως εκείνη τη στιγμή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι μελετητές και οι 

επαγγελματίες να ψάξουν για απαντήσεις μέσω της λογικής των υπηρεσιών. 

Αναπτύχθηκε η θεωρία της S-D logic για να μπορέσει να συμπεριλάβει και να 

κατανοήσει το σύνθετο περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί στις συναλλαγές. Η 
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ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το  Β2Β Marketing και η μετάβαση από την G-D 

Logic στην S-D Logic προκάλεσε την αλλαγή στην περιγραφή των ρόλων 

«Παραγωγός» - «Καταναλωτής» ή «Προμηθευτής» - «Πελάτης» που συνόδευαν 

ως τότε την λογική των αγαθών. 

Αρχικά όταν η συναλλαγή γινόταν μέσα από την ανταλλαγή εμπορευμάτων, η 

διάκριση «Παραγωγού» και «Καταναλωτή» ήταν ασήμαντη ή δεν υπήρχε 

καθόλου αφού η κάθε πλευρά παρήγαγε ένα προϊόν (π.χ. Παραγωγή) για τους 

άλλους και επωφελούνταν έχοντας κάνει κάτι για αυτούς (π.χ. Κατανάλωση). 

Όταν δημιουργήθηκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και διαχωρίστηκαν οι 

εταιρίες από τα νοικοκυριά όλο και περισσότερη συναλλαγή έπαιρνε μέρος 

έμμεσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ρόλοι να μην είναι ξεκάθαροι. Όσο η 

οικονομία έγινε πιο «βιομηχανοποιημένη» οι ρόλοι έγιναν διακριτοί και 

ξεκάθαροι. Πρώτος ο Smith(1776/1904) χρησιμοποίησε τους όρους «Παραγωγός» 

και «Καταναλωτής». Αρχικά σε αυτή τη θεωρία οι «Παραγωγοί» και οι 

«Καταναλωτές» δεν εμφανίζονται σαν διαφορετικού είδους παράγοντες(actors) 

αλλά θεωρούνται όλοι και «Παραγωγοί» και «Καταναλωτές». Ο Smith συνέβαλλε 

σημαντικά στο διαχωρισμό των ρόλων «Παραγωγού» και «Καταναλωτή» 

αναπτύσσοντας τη θεωρία του για τις παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτή η 

θεωρία αναπτύχθηκε περαιτέρω και συνέβαλε στη διάκριση των ρόλων 

«Παραγωγού» και «Καταναλωτή», καθώς και στην ανάπτυξη της G-D Logic. Η 

κύρια έννοια της G-D Logic είναι ότι η αξία είναι ενσωματωμένη στο προϊόν και 

αποτελεί την εστία της οικονομικής ανταλλαγής. Ο ρόλος του «Παραγωγού» είναι 

να δημιουργήσει αξία ενώ ο ρόλος του «Καταναλωτή» είναι να τη καταναλώσει - 

καταστρέψει. Στην G-D Logic πάντα η συναλλαγή γίνεται μεταξύ δύο μελών. 

Με τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο B2B Marketing και την ανάπτυξη 

του Marketing των υπηρεσιών οι ρόλοι των πλευρών που λαμβάνουν μέρος σε μια 

συναλλαγή έπρεπε να εξεταστούν και να περιγραφούν από την αρχή. 

Η θεωρία των Prahalad και Ramasway(2004a) για τη «συν - δημιουργία» αξίας 

διατυπώθηκε  πριν την εμφάνιση της S-D Logic, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μια 

εμφανής αλλαγή των ρόλων του προμηθευτή κ του πελάτη.  

Στη παραδοσιακή διεργασία δημιουργίας αξίας οι ρόλοι αυτοί είναι διακριτοί 

όσον αφορά τη παραγωγή και κατανάλωση. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες περιέχουν 
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αξία και οι αγορές ανταλλάσουν αυτήν την αξία από το παραγωγό στο 

καταναλωτή. Η δημιουργία αξίας λαμβάνει χώρα εκτός των αγορών. Κατά τη 

«συν - δημιουργία» αξίας αυτός ο διαχωρισμός εξαφανίζεται. Οι πελάτες πλέον 

δεσμεύονται με τις διεργασίες τόσο του καθορισμού όσο και της δημιουργίας 

αξίας. Η βάση της αξίας γίνεται η εμπειρία της «συν-δημιουργίας». 

Ο ρόλος του πελάτη αλλάζει. Εξοπλισμένοι πλέον με νέα εργαλεία, οι πελάτες 

επιθυμούν να αλληλεπιδρούν  και να «συν-δημιουργούν» αξία όχι μόνο με ένα 

προμηθευτή αλλά με όλη την κοινότητα των επαγγελματιών, των προμηθευτών 

υπηρεσιών και των άλλων καταναλωτών. Η εμπειρία της «συν-δημιουργίας» 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους πελάτες. Η μοναδικότητα του κάθε πελάτη 

επηρεάζει την διεργασία «συν - δημιουργίας» αξίας όπως και την εμπειρία της 

«συν - δημιουργίας». Ο προμηθευτής δε μπορεί να δημιουργήσει τίποτα που να 

έχει αξία χωρίς τη δέσμευση των πελατών. Η «συν - δημιουργία» αντικαθιστά την 

συναλλαγή.   

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα εκτός από το ρόλο του πελάτη αλλάζει και ο 

ρόλος του προμηθευτή. Ο ρόλος του στη «συν - δημιουργία» αξίας είναι να δώσει 

μεγάλη σημασία στη ποιότητα των εμπειριών της «συν - δημιουργίας» και όχι 

μόνο στη ποιότητα των προϊόντων και των διεργασιών του. Η ποιότητα εξαρτάται 

από τις υποδομές για την αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρίας κ πελάτη με 

προσανατολισμό στη δημιουργία μεγάλης ποικιλίας εμπειριών. Ο προμηθευτής θα 

πρέπει να καινοτομεί και να δημιουργεί περιβάλλοντα εμπειριών που επιτρέπουν 

μια ποικιλία εμπειριών «συν - δημιουργίας». Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 

ευέλικτο «δίκτυο εμπειριών» που θα επιτρέπει στους πελάτες να «συν-

κατασκευάσουν» και να εξατομικεύσουν τις εμπειρίες τους. Τελικά οι ρόλοι του 

πελάτη και του προμηθευτή συγκλίνουν προς μια μοναδική εμπειρία «συν-

δημιουργίας» ή εμπειρία του ενός. 

Οι Prahalad και Ramasway(2004b) για να περιγράψουν τους ρόλους του 

πελάτη και του προμηθευτή εισήγαγαν το μοντέλο Dialogue Access Risk 

Assessment Transparency (DART). Καθώς η αλληλεπίδραση είναι το μέσο για τη 

«συν - δημιουργία» αξίας προσπάθησαν να κατανοήσουν τα θεμελιώδη στοιχεία 

της. 
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Dialogue. Ο διάλογος σημαίνει διαδραστικότητα και ροπή για δράση και από 

τις δύο πλευρές. Ο διάλογος είναι παραπάνω από τη διαδικασία να ακούς τους 

πελάτες σου. Περιλαμβάνει την από κοινού μάθηση(shared learning) και 

επικοινωνία μεταξύ δύο ισότιμων πλευρών για τη λύση προβλημάτων. Ο διάλογος 

δημιουργεί και διατηρεί μια αφοσιωμένη κοινότητα. Παράδειγμα αποτελεί η 

Cisco Systems η οποία αντιλαμβανόμενη την αύξηση του ανταγωνισμού 

δημιούργησε  την υπηρεσία Cisco Connections Online η οποία παρέχει ένα χώρο 

αλληλεπίδρασης, υπηρεσίες διαδικτύου με γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες , 

πόρους και συστήματα. Αυτό το δίκτυο επιτρέπει στους πελάτες της Cisco να 

ξεκινήσουν διάλογο, βοηθώντας ο ένας τον άλλον στην επίλυση τεχνικών 

προβλημάτων με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπειρία Cisco για το καθένα. 

Access. Η πρόσβαση ξεκινάει περιλαμβάνοντας πληροφορίες και εργαλεία. 

Παράδειγμα αποτελεί η εταιρία κατασκευής ημιαγωγών TSMC.  Η εταιρία έδωσε 

πρόσβαση  σε δεδομένα  για την παραγωγική διεργασία της, τη σχεδίαση, τις 

βιβλιοθήκες κατασκευής και διεργασίες ελέγχου. Έτσι όσο η βιομηχανία των 

ημιαγωγών έγινε πιο προσανατολισμένη στο software  ακόμα και μικρές 

επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στη γνώση μεγάλων εταιριών  όπως η TSMC 

μειώνοντας την επένδυση που χρειαζόταν για να συμμετέχεις αποτελεσματικά στη 

βιομηχανία ημιαγωγών. 

Risk assessment. Ο κίνδυνος εδώ αναφέρεται στη πιθανότητα το προϊόν να 

βλάψει το πελάτη. Αν ο πελάτης είναι «συν-δημιουργός» τότε αναλαμβάνει και 

αυτός την ευθύνη για τη πιθανότητα βλάβης. Παράδειγμα αποτελεί η απόφαση  

του οργανισμού US Food and Drug Administration’s να επιτρέψει να 

κυκλοφορήσει ξανά το φάρμακο Lotronex. Το φάρμακο αυτό είχε αποσυρθεί από 

την αγορά όταν θεωρήθηκε υπαίτιο για ένα σημαντικό αριθμό θανάτων. Στην 

εποχή που ο πελάτης είναι ενεργός, χιλιάδες ασθενείς διαδήλωσαν ζητώντας  από 

την FDA να επαναφέρει το φάρμακο στην αγορά εφαρμόζοντας πιο αυστηρούς 

ελέγχους. Το 2002 η FDA συμφώνησε. 

 Transparency. Κατά το παρελθόν οι προμηθευτές έχουν ευνοηθεί από την 

ασυμμετρία που υπάρχει στη πληροφορία μεταξύ πελατών και εταιριών. Αυτή η 

ασυμμετρία σταδιακά εξαφανίζεται. Οι προμηθευτές δεν μπορούν πλέον να 

υποθέτουν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές, κόστη και περιθώρια κέρδους. 
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Με τη δημοσίευση του άρθρου των Vargo και Lusch(2004a) για μια νέα 

λογική αντιμετώπισης του Marketing και τη στήριξη του σε 8 αρχές οι ρόλοι των 

μελών που λαμβάνουν μέρος στην συναλλαγή περιγράφονται ξανά με τρόπο πολύ 

διαφορετικό από αυτόν που επικρατούσε στη G-D Logic. Η αρχική διατύπωση 

των 8 αρχών εμφανίζει το πελάτη ως «συν - παραγωγό». Αυτή η δήλωση ήταν 

πολύ μακριά από την G-D Logic στην οποία ο «παραγωγός» και ο 

«καταναλωτής» είναι ιδανικά διαχωρισμένοι προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη 

παραγωγική αποδοτικότητα. Ουσιαστικά με αυτή τη δήλωση οι Vargo και Lusch 

υποστηρίζουν ότι ο πελάτης θα πρέπει πάντα να συμμετέχει στη παραγωγή της 

αξίας. Ακόμα και με τα υλικά προϊόντα η παραγωγή δεν τελειώνει με το τέλος της 

κατασκευαστικής διαδικασίας. Η παραγωγή είναι απλά μια ενδιάμεση φάση. Έτσι 

ο ρόλος του «πελάτη» διευρύνεται καθώς θα πρέπει να μάθει πως να τα 

χρησιμοποιεί, να τα διατηρεί, να τα επισκευάζει. Η οπτική αυτή δεν έχει σαν 

στόχο να καθορίσει τα όρια της παραγωγής και της κατανάλωσης αλλά να 

αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της αλλαγής των ρόλων και τη μετατροπή του 

«πελάτη» σε συν-παραγωγό. 

Μετά από 2 χρόνια οι Vargo και Lusch(2006b) άλλαξαν τη πρότασή τους σε: ο 

πελάτης είναι πάντα συν-δημιουργός. Ο ρόλος του πελάτη ως «συν - παραγωγός» 

είναι ένα μέρος της «συν - δημιουργίας» αξίας. O βαθμός συμμετοχής του πελάτη 

ποικίλει. O ρόλος του εκφράζεται με τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη των 

προσφορών από το προμηθευτή, σε κοινές επενδύσεις, στο σχεδιασμό από κοινού 

ή στην από κοινού παραγωγή προϊόντων. Ο ρόλος του πελάτη ως «συν - 

δημιουργό» αξίας εκφράζεται επίσης ως αυτός που καθορίζει την αξία  η οποία 

λαμβάνεται με τις συναλλαγές και δε μπορεί να καθοριστεί μονομερώς. 

Ο ρόλος του προμηθευτή περιγράφεται στην θεμελιώδη αρχή FP7 η οποία 

αναφέρει ότι η εταιρία μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις αξίας. Αυτή η πρόταση 

περιγράφει μια αναχώρηση του ρόλου του προμηθευτή από τη παραδοσιακή 

λογική που δημιουργούσε τα προϊόντα στα οποία ήταν ενσωματωμένη η αξία και 

επομένως ήταν αυτός που καθόριζε την αξία. Η εταιρία δε μπορεί μόνη της να 

καθορίσει την αξία. Η αξία δημιουργείται μέσα από την συνεργασία και την 

σχέση που αναπτύσσει το μέρος που τη προσφέρει και το μέρος που επωφελείται. 

Ο ρόλος της εταιρίας δε τελειώνει με τη κατασκευή των προϊόντων. Συνεχίζεται 



39 

όσο ο πελάτης χρησιμοποιεί το προϊόν σαν πόρο στις διεργασίες του (π.χ. με την 

υποστήριξη μετά τη πώληση).   

Μια άλλη πτυχή των ρόλων του προμηθευτή και του πελάτη που αναδύεται 

από την S-D Logic είναι ότι όχι μόνο χρησιμοποιούν τους πόρους αλλά 

εφαρμόζουν και την λειτουργία ενσωμάτωσης των πόρων. Αυτό φαίνεται και στο 

FP9 της S-D Logic «Οι οργανισμοί υπάρχουν  για να ενσωματώνουν και να 

μετασχηματίζουν εξειδικευμένες ικανότητες μέσα σε ειδικές υπηρεσίες που 

απαιτούνται στην αγορά». Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο ρόλος 

του προμηθευτή μπορεί να ισχύει για όλες τις οικονομικές οντότητες (π.χ. τα 

νοικοκυριά).  

O Grönroos(2008) στη προσπάθεια του να περιγράψει το ρόλο του 

προμηθευτή και του πελάτη προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα ποιος 

δημιουργεί αξία σαν «αξία σε χρήση».  

Ο ρόλος του πελάτη είναι να δημιουργήσει την αξία. Αξία η οποία αναδύεται 

μέσα από τις καθημερινές πρακτικές του. Ενώ στην S-D Logic ο πελάτης 

εμφανίζεται σαν «συν - δημιουργός» αξίας και ο προμηθευτής φαίνεται αυτός που 

δημιουργεί την αξία αλλά επιτρέπεται στους πελάτες να δεσμευτούν με τους 

προμηθευτές και επομένως να είναι «συν - δημιουργοί». Σε αντίθεση με την S-D 

Logic, η άποψη του Grönroos είναι ότι εφόσον η αξία δημιουργείται στις 

διεργασίες του πελάτη και πρέπει να κατανοηθεί σαν «αξία σε χρήση» και εφόσον 

η «αξία της συναλλαγής»  για τους προμηθευτές εξαρτάται από το γεγονός αν 

αναδύεται ή όχι «αξία σε χρήση», επομένως οι πελάτες είναι αυτοί που 

δημιουργούν αξία. Ο ρόλος του πελάτη δεν είναι να «συν - δημιουργήσει» αξία 

αλλά ο πελάτης είναι αυτός που δημιουργεί αξία. 

Η γνώμη του Grönroos για τον ρόλο του προμηθευτή είναι ότι δεν «συν - 

δημιουργεί» αξία. Ο προμηθευτής παρέχει στο πελάτη τους κατάλληλους πόρους 

όπως αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες που χρειάζεται σαν τα θεμέλια της αξίας 

για να δημιουργήσει ο πελάτης την «αξία σε χρήση». Ο προμηθευτής έχει το ρόλο 

του βοηθού στη δημιουργία αξίας από τον πελάτη παρέχοντας τα θεμέλια αξίας 

που απαιτούνται. 

Όταν η αξία δημιουργείται από τους πελάτες ανεξάρτητα από τους 

προμηθευτές  όπως στη περίπτωση των παραδοσιακών αγαθών, οι προμηθευτές 
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δεν έχουν άμεση συμμετοχή στη καταναλωτική διαδικασία.  Δηλαδή οι 

προμηθευτές δεν μπορούν να επηρεάσουν την δημιουργία αξίας στις διεργασίες 

του πελάτη. Από την οπτική της «αξίας σε χρήση» δε θεωρούνται καν «συν - 

δημιουργοί» παρά μόνο διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας(value facilitator). 

Αλλά ο ρόλος των προμηθευτών δεν είναι λιγότερο σημαντικός. Όσο καλύτερα 

διαχειριστούν οι προμηθευτές τη θέση τους στο να βοηθούν στη δημιουργία αξίας 

τόσο περισσότερη «αξία σε χρήση» θα δημιουργηθεί και άρα μεγαλύτερη «αξία 

σε συναλλαγή». Ο προμηθευτής αναπτύσσει προσφορές οι οποίες είναι τα θεμέλια 

αξίας που θα χρησιμοποιηθούν από το πελάτη. Αν ο πελάτης τις αποδεχθεί κατά 

τη διαδικασία κατανάλωσης θα τις προσθέσει στις δικές του ικανότητες και 

πόρους που χρειάζονται οι διεργασίες δημιουργίας αξίας προκειμένου να πετύχει 

την εκπλήρωση της αξίας σαν «αξία σε χρήση». 

Ο ρόλος του προμηθευτή σαν βοηθητικός στη δημιουργία αξίας  σημαίνει ότι: 

• Εστιάζει στις καθορισμένες πρακτικές του πελάτη 

• Εστιάζει στο να βοηθήσει το πελάτη σε αυτές τις καθημερινές διεργασίες 

με τρόπο που να υποστηρίζει τη δημιουργία αξίας 

• Αναπτύσσει αγαθά και υπηρεσίες προς τη κατεύθυνση  να βοηθήσει το 

πελάτη με τις διεργασίες του. 

• Ενσωματώνει αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη που θα 

επιτρέψουν στην εταιρία να δεσμευτεί με τις διεργασίες δημιουργίας αξίας 

του πελάτη και έτσι άμεσα και ενεργά να επηρεάσει αυτές τις διεργασίες. 

• Αν η εταιρία δεσμευτεί με τις διεργασίες του πελάτη αναπτύσσει 

πιθανότητες να «συν - δημιουργήσει» αξία με τους πελάτες 

• Κάνοντας το παραπάνω τότε η εταιρία δε περιορίζεται σε προσφορές αλλά 

δεσμεύεται και στην εκπλήρωση αξίας από το πελάτη 

Σε αντίθεση με αυτά που γράφονται στη βιβλιογραφία της δημιουργίας αξίας 

και της «αξίας σε χρήση» δεν είναι ο πελάτης που έχει την ευκαιρία να δεσμευτεί 

με το προμηθευτή αλλά ο προμηθευτής έχει την ευκαιρία να δεσμευτεί με τις 

διεργασίες του πελάτη για τη δημιουργία αξίας. Οι ευκαιρίες για «συν - 

δημιουργία» αξίας που έχουν οι προμηθευτές είναι στρατηγική επιλογή για τη 

δημιουργία αξίας. 
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Η άποψη των Grönroos και Ravald(2011a) ότι η S-D Logic που τους 

περιλαμβάνει όλους στη «συν - δημιουργία» αξίας προκαλεί σύγχυση στη 

κατανόηση πως και από ποιον δημιουργείται η «αξία σε χρήση». Σε ένα πλαίσιο 

από τη πλευρά των υπηρεσιών ο προμηθευτής πρέπει να βρει ένα τρόπο στο χώρο 

του πελάτη για δημιουργία αξίας παρά να προσπαθήσει να πιέσει το πελάτη να 

ταιριάξει στις δικές του διεργασίες. Με αυτό το τρόπο οι προμηθευτές θα είναι σε 

θέση να παρέχουν πόρους και διεργασίες για να υποστηρίξουν τη δημιουργία 

αξίας.  

Αν όμως αναγνωρίσουμε ότι ο πελάτης είναι ο δημιουργός αξίας, τότε τι είναι 

ο προμηθευτής; Για να κατανοήσουμε το ρόλο του προμηθευτή θα πρέπει να 

διαχωρίσουμε τις έννοιες «διευκόλυνση αξίας»(Value facilitation) και 

«δημιουργία αξίας». Σίγουρα ο ρόλος του προμηθευτή είναι να έχει την 

υπευθυνότητα  για τη παραγωγική διεργασία, για την ανάπτυξη, για τη σχεδίαση, 

για τη κατασκευή και παράδοση τόσο των back-office activities όσο και των front 

– office activities. Εφόσον αυτή η παροχή πόρων απαιτείται από τους πελάτες για 

να δημιουργήσουν αξία, τότε θα υπάρχει και κάτι για τους προμηθευτές για να 

δημιουργήσουν αξία, αυτό ονομάζεται διευκόλυνση αξίας. Σε μια σχέση 

προμηθευτή - πελάτη, η διευκόλυνση αξίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

προαπαιτούμενο  για τη δημιουργία αξίας και αυτό αποτελεί άλλο ένα λόγο για 

τους πελάτες να ψάχνουν μια σχέση με τους προμηθευτές. Παρέχοντας στους 

πελάτες αυτούς τους πόρους  για τις διεργασίες παραγωγής αξίας , οι προμηθευτές 

διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας. Ουσιαστικά ο προμηθευτής είναι παραγωγός 

πόρων που ο πελάτης ενσωματώνει στη διεργασία παραγωγής αξίας. 

Για τους προμηθευτές αγαθών οι πιθανότητες να αλληλεπιδράσουν με τους 

πελάτες είναι περιορισμένες. Ο πελάτης είναι μόνος του στη δημιουργία αξίας και 

το αποτέλεσμα εξαρτάται στην ικανότητά του να ενσωματώνει τους πόρους. Οι 

προμηθευτές αγαθών μπορούν μόνο έμμεσα να επηρεάσουν τις διεργασίες 

δημιουργίας αξίας. Ο προμηθευτής υπηρεσιών έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες 

να επηρεάσει τη διεργασία. 

Υιοθετώντας μια λογική υπηρεσιών σημαίνει ότι σε ένα πλαίσιο δημιουργίας 

αξίας κατά τη ταυτόχρονη παραγωγική και καταναλωτική διεργασία, ο 

προμηθευτής κάνει χρήση των αλληλεπιδράσεων με το πελάτη. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις είναι μέρος των πρακτικών του πελάτη και κατ’ επέκταση των 
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διεργασιών δημιουργίας αξίας. Στη λογική των υπηρεσιών ακόμα και οι 

προμηθευτές των αγαθών  γίνονται προμηθευτές υπηρεσιών. Αν δεν υπάρχουν 

τέτοιες αλληλεπιδράσεις ο προμηθευτής θα πρέπει να φροντίσει να τις αναπτύξει 

π.χ. δημιουργώντας ένα τηλεφωνικό κέντρο, ο προμηθευτής των αγαθών 

δημιουργεί αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες. Με αυτό το τρόπο μπορεί άμεσα να 

επηρεάσει τη δημιουργία αξίας του πελάτη. 

Ο πελάτης δημιουργεί αξία για τον εαυτό του. Μέσα όμως από τις 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν αυτή τη διεργασία δημιουργίας αξίας και στη καλύτερη περίπτωση να 

ενισχύσουν την αξία του πελάτη που δημιουργεί μέσα από τη χρήση μιας 

υπηρεσίας ή ενός αγαθού.  Παρόλο που ο πελάτης είναι ο δημιουργός αξίας , ο 

προμηθευτής μπορεί να γίνει «συν - δημιουργός».   

 Ο Shembri(2006) διαφωνεί με τους Vargo και Lusch όσον αφορά το ρόλο του 

πελάτη που όπως δήλωσαν είναι πάντα «συν - παραγωγός» αξίας. Ο 

Shembri(2006) ισχυρίζεται ότι ο ρόλος του πελάτη όσον αφορά τη συμμετοχή του 

στη παραγωγή αξίας ποικίλει. Επικαλείται τον Lengnick Hall et al.(2000) σχετικά 

με τους ρόλους που έχει ο πελάτης κατά τη συνεργασία με εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών: μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην υπηρεσία σαν «συν - 

παραγωγοί», σαν αγοραστές μπορούν να αναπτύξουν μια σχέση με τους 

προμηθευτές υπηρεσιών, σαν παραλήπτες υπηρεσιών μπορούν να αξιολογήσουν 

τους προμηθευτές και τέλος μπορεί να αποτελούν σημαντικούς πόρους για τους 

προμηθευτές τους. 

Αν θεωρήσουμε ότι οι πελάτες έχουν ενεργό ρόλο συμμετοχής διευρύνεται η 

παραδοσιακή οπτική που θέλει τους πελάτες να είναι παραλήπτες υπηρεσιών. Οι 

πελάτες ενίοτε συμμετέχουν στην εμπειρία των υπηρεσιών και πιθανόν με αυτό το 

τρόπο να ενισχύσουν τη ποιότητα της υπηρεσίας για τους ίδιους αλλά και για την 

εταιρία. Παρόλα αυτά ο βαθμός συμμετοχής διαφέρει. Ενώ άλλοι επιλέγουν ένα 

παθητικό ρόλο, κάποιοι επιλέγουν να γίνουν «συν - παραγωγοί» της υπηρεσίας 

και έτσι να συνεισφέρουν ενεργά  στη διεργασία παράδοσης της υπηρεσίας. Αυτή 

η ιδέα έρχεται σε αντίθεση με την FP6 των Vargo και Lusch που υποστηρίζει ότι ο 

πελάτης είναι πάντα «συν - παραγωγός». Οι πελάτες δεν είναι πάντα τίποτα 

συγκεκριμένο. Αυτή είναι η δυναμική των υπηρεσιών που πρέπει να ενσωματωθεί 

στη θεωρία του Marketing. 
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Όσον αφορά το ρόλο του προμηθευτή, σύμφωνα με τους Vargo και Lusch και 

την FP7, μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις αξίας. Με αυτή τη πρόταση διέλυσαν 

την περιορισμένη οπτική ότι η αξία είναι ενσωματωμένη στα αγαθά και 

προτείνουν ότι οι δυνατότητες για δημιουργία αξίας επιτυγχάνονται μέσα από τη 

διεργασία «συν - παραγωγής» των υπηρεσιών. Είτε η αξία είναι ενσωματωμένη 

στα αγαθά είτε «συν - παράγεται» με το πελάτη η εστίαση στην αξία αναιρεί κάθε 

προσπάθεια επικέντρωσης στο πελάτη. Εφόσον η εστίαση δε βρίσκεται στο 

πελάτη υπάρχει η περίπτωση αυτοί να μην ερμηνεύσουν μια προσφορά που έχει 

δημιουργηθεί από το προμηθευτή στην αγορά όπως προορίζεται. Αυτός είναι ο 

λόγος που η FP7 αμφισβητείται.  

Οι Ple και Caceres(2010) όπως αναφέραμε και παραπάνω ασχολήθηκαν με την 

αρνητική πλευρά της αλληλεπίδρασης του πελάτη με την εταιρία και το ονόμασαν 

«συν - καταστροφή» αξίας. Οι πόροι που γίνονται διαθέσιμοι στο πελάτη από την 

εταιρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο προς όφελος των 

συστημάτων υπηρεσιών αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με επιζήμιο 

τρόπο. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει το ρόλο που μπορεί να έχουν οι 

πελάτες στη καταστροφή αξίας τόσο για τους ίδιους όσο και για την εταιρία: οι 

πελάτες που αγοράζουν αυτοκίνητα αλλά δε φροντίζουν για τη συντήρησή τους 

καταστρέφουν αξία για τον εαυτό τους, επιπλέον καταστρέφουν αξία για τον 

προμηθευτή εάν τον κατηγορήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 

προκαλούν βλάβη στην εικόνα του προμηθευτή επικοινωνώντας την αντίθετη 

γνώμη τους από τη πρόταση αξίας της εταιρίας σε άλλους δυνητικούς πελάτες 

μέσα από το word of mouth. Αυτοί οι πελάτες προκαλούν συν-καταστροφή αξίας 

για τους ίδιους αλλά και για το προμηθευτή μη χρησιμοποιώντας σωστά τη 

πρόταση αξίας της εταιρίας. 

Όταν δύο συστήματα αλληλεπιδρούν κάθε μέρος έχει συγκεκριμένες 

προσδοκίες σε σχέση με το δικό του ρόλο αλλά και το ρόλο του άλλου μέρους. Ο 

ρόλος του κάθε συστήματος είναι διπλός: να εκπληρώσει τις προσδοκίες του 

άλλου μέρους όσον αφορά το τρόπο χρήσης των πόρων που του παρέχονται και 

να εκπληρωθούν οι δικές του προσδοκίες από τη συμπεριφορά του άλλου μέρους. 

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις για κακή χρήση των πόρων: 
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• η τυχαία «συν - καταστροφή» αξίας.  Παράδειγμα τυχαίας συν-

καταστροφής αξίας αποτελεί η ανάμιξη του πελάτη στη διεργασία 

καινοτομίας. Αυτό συμβαίνει καθώς ο πελάτης έχει περιορισμένη 

γνώση των νέων τεχνολογιών/υλικών και δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει τις μελλοντικές χρήσεις αυτών των καινοτομιών. Έτσι οι 

πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους όπως περιμένει 

η εταιρία απλά επειδή περιορίζονται από το πλαίσιο αναφοράς τους. 

• η εκ προθέσεως «συν - καταστροφή» αξίας. Παράδειγμα εκ 

προθέσεως «συν-καταστροφής» αξίας αποτελεί η περίπτωση στην 

οποία οι πελάτες καλούν μια εταιρία υπηρεσιών και αναμένουν να 

συναντήσουν εξειδικευμένους εργαζόμενους πρώτης γραμμής που θα 

αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημά τους. Από την άλλη πλευρά οι 

εταιρίες με τηλεφωνικά κέντρα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενούς τους 

να είναι σύντομοι στις επικοινωνίες με τους πελάτες. Αν ο 

εργαζόμενος πρώτης γραμμής ακολουθήσει τους κανόνες της εταιρίας 

τότε ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι οι πόροι της εταιρίας δεν 

χρησιμοποιούνται όπως θα περίμενε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ευημερίας του πελάτη. Από τη πλευρά του πελάτη η 

εσκεμμένη κακή χρήση των πόρων από τη πλευρά της εταιρίας έχει ως 

αποτέλεσμα τη «συν - καταστροφή» αξίας. Αντίθετα από τη πλευρά 

της εταιρίας η χρήση των πόρων προς αυτή τη κατεύθυνση έχει ως 

αποτέλεσμα τη «συν - δημιουργία» αξίας αφού γίνεται πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική. 

Οι Ballantyne και Varey(2006) μελέτησαν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν 

την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται κατά τη «συν - δημιουργία» αξίας. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, η επικοινωνία για 

την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων και η γνώση που απαιτείται για τη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης πελατών.  

Η σχέση είναι πάντα παρούσα όταν υπάρχει αλληλεπίδραση πελάτη - 

προμηθευτή. Η ποιότητα της σχέσης αναδύεται από την εμπειρία αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων με το πέρασμα του χρόνου. Ο ρόλος του πελάτη και 

του προμηθευτή είναι να επηρεάσουν την ποιότητα της σχέσης και όχι τη σχέση 

καθεαυτή. Ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν τη ποιότητα βασίζεται στη 
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διαδικασία μάθησης μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Είναι σημαντικό να 

υπάρχουν δυνατές σχέσεις καθώς αυτές θα υποστηρίξουν τις ενέργειες 

δημιουργίας αξίας. 

Η επικοινωνία είναι η βασική διεργασία για μετατροπή των ενεργειών και 

πόρων του Marketing σε οικονομικό αποτέλεσμα. Κατά την αλληλεπίδραση η 

επικοινωνία μπορεί να πάρει τρεις μορφές: πληροφοριακή μορφή, επικοινωνιακή 

μορφή και μορφή διαλόγου. Στην πληροφοριακή μορφή ο ρόλος του πελάτη και 

του προμηθευτή είναι να δημιουργούν μηνύματα που έχουν σαν στόχο την 

ενημέρωση. Παράδειγμα πληροφοριακής μορφής αποτελεί το Customer 

Relationship Management(CRM). Στην επικοινωνιακή μορφή ο ρόλος του πελάτη 

και του προμηθευτή είναι να ακούν και να ενημερώνουν - πληροφορούν. Ο 

διάλογος αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή της επικοινωνίας και ο ρόλος του 

πελάτη και του προμηθευτή είναι μέσα από τη συζήτηση- διάλογο να αναπτύξουν 

γνώσεις μαζί. Για να είναι επιτυχημένα τα αποτελέσματα του διαλόγου θα πρέπει 

ο πελάτης και προμηθευτής να βρουν τρόπους να αναπτύξουν απόλυτη 

εμπιστοσύνη.   

Η γνώση που απαιτείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών 

αναφέρεται κυρίως στο ρόλο του προμηθευτή και της διεργασίες του. Η γνώση σε 

μια εταιρία χωρίζεται στην σιωπηρή(tacit) γνώση και στη ρητή(explicit) γνώση. Η 

σιωπηρή γνώση αναφέρεται στο know how των εργαζομένων ή στις ικανότητες 

που αναπτύσσουν μέσα από παρατήρηση, μίμηση και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Η ρητή γνώση αναφέρεται στη γνώση της εταιρίας που μπορεί να ψηφιοποιηθεί, 

να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί Οι περισσότεροι 

προμηθευτές επενδύουν και στηρίζονται στη ρητή γνώση αμελώντας την σιωπηρή 

γνώση των εργαζομένων. Ο ρόλος του προμηθευτή είναι να δώσει μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη σιωπηρή γνώση καθώς και στην ανανέωση της. Οι προμηθευτές 

δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και η 

ανανέωση της σιωπηρής γνώσης είναι επιτακτική. Η σιωπηρή γνώση είναι επίσης 

σημαντική καθώς αποκτάται μέσα από τις διεργασίες «συν - δημιουργίας» αξίας 

με τους πελάτες.  

Οι Payne et al(2007) προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για να 

περιγράψουν το ρόλο του πελάτη και προμηθευτή στη «συν - δημιουργία» αξίας. 

Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τρία στοιχεία. 



46 

Το πρώτο στοιχείο είναι οι διεργασίες του πελάτη για τη δημιουργία αξίας και 

αναφέρεται στις διαδικασίες, τους πόρους και τις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο 

πελάτης για να διαχειριστεί τις δραστηριότητές του και τις σχέσεις του με τους 

προμηθευτές. Η S-D Logic συμπεριφέρεται στους πελάτες σαν ενεργούς 

συμμετέχοντες που μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις με τους προμηθευτές. Ο 

ρόλος του πελάτη μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Ο πελάτης μπορεί να μόνο 

πελάτης (όσον αφορά τη πληρωμή), καταναλωτής, να ελέγχει τη ποιότητα, να 

παρέχει υπηρεσίες, «συν – παραγωγός» και «συν - Marketer». Επίσης ο ρόλος του 

πελάτη είναι να μάθει να χρησιμοποιεί, διατηρεί και προσαρμόζει τις προσφορές 

στις δικές του μοναδικές ανάγκες, στις δικές του ιδιαίτερες καταστάσεις και 

συμπεριφορές. Ο ρόλος του προμηθευτή, όσον αφορά αυτό το στοιχείο, είναι 

καταρχήν να κατανοήσει ότι η δημιουργία αξίας για το πελάτη αφορά 

συγκεκριμένες δραστηριότητες για την επίτευξη ενός στόχου. Στη συνέχεια ο 

προμηθευτής προκείμενου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του, πρέπει να 

αναπτύξει τις ικανότητές του με στόχο είτε να προσθέσει στη «πισίνα των πόρων» 

του πελάτη σε όρους ανταγωνισμού και δεξιοτήτων ή να επηρεάσει τις διεργασίες 

του πελάτη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανός να χρησιμοποιήσει πόρους πιο 

αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν σαν κίνητρο 

να ενισχύσουν την αξία που είναι ενσωματωμένη στις πρακτικές του πελάτη έτσι 

ώστε να αποκτήσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στις διεργασίες του πελάτη. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι οι διεργασίες του προμηθευτή για τη δημιουργία 

αξίας και αναφέρεται στις διαδικασίες, τους πόρους και τις πρακτικές που 

χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για να διαχειριστεί τις δραστηριότητές του και τις 

σχέσεις του με τους πελάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το 

στοιχείο περιγράφεται κυρίως ο ρόλος του προμηθευτή. Οι διεργασίες του 

προμηθευτή  που συμβάλουν στη «συν – δημιουργία» είναι η σχεδίαση και 

παράδοση εμπειριών στο πελάτη και η διευκόλυνση στη μάθηση όλου του 

οργανισμού του πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει την επανεξέταση των ευκαιριών «συν 

- δημιουργίας», τη σχεδίαση, τις δοκιμές, τη προτυποποίηση των ευκαιριών για 

«συν - δημιουργία» αξία με το πελάτη και την ανάπτυξη μετρήσεων που θα 

βοηθήσει το προμηθευτή να κατανοήσει αν οι προτάσεις αξίας του είναι οι 

κατάλληλες. Η μάθηση του οργανισμού του πελάτη αναφέρεται στη συνεχή 

έμφαση στη γνώση σαν θεμελιώδης πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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Θεωρείται ουσιαστική πρόοδος η σχεδίαση των διεργασιών του προμηθευτή να 

ευθυγραμμιστεί με αυτές του πελάτη. 

Το τρίτο στοιχείο είναι οι συναντήσεις μεταξύ πελάτη και προμηθευτή και 

αναφέρεται στις διεργασίες και πρακτικές αλληλεπίδρασης και συναλλαγών που 

λαμβάνουν μέρος στις σχέσεις πελάτη – προμηθευτή και πρέπει να διαχειριστούν 

κατάλληλα για να αναπτυχθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες «συν - δημιουργίας». Οι 

συναντήσεις αυτές αναφέρονται σαν «γνωριμία». Σε αυτό το τρίτο στοιχείο οι 

ρόλοι του πελάτη και προμηθευτή αναφέρονται  στην πρωτοβουλία ανάπτυξης της 

αλληλεπίδρασης. Ο προμηθευτής μπορεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία είτε με 

απευθείας αλληλογραφία ή μέσω τηλεφωνικών κλήσεων κ.α προς το πελάτη. Οι 

συναντήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του προμηθευτή μπορούν 

να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

• Συναντήσεις με έκλυση στο συναίσθημα: θέματα, μεταφορές, ιστορίες, 

νέες πιθανότητες έκπληξη 

• Συναντήσεις με έκλυση στη γνώση: υποσχέσεις πελατών, επεξήγηση 

μηνυμάτων, αποτελέσματα, αναφορές, μαρτυρίες, λειτουργικότητα και 

συμπεριφορές 

• Συναντήσεις υποστήριξης ενεργειών: δοκιμές, know how 

communication και χρήση ενός νέου προϊόντος  

Ο πελάτης μπορεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία μέσω αιτημάτων για 

προσφορές, μέσω παραγγελιών είτε  μέσω έκφρασης παραπόνων. 

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικός πίνακας όπου εμφανίζονται οι απόψεις των 

συγγραφέων για το ρόλο του προμηθευτή και του πελάτη στη «συν - δημιουργία» 

αξίας. 

Ρόλος Προμηθευτή Ρόλος Πελάτη Συγγραφέας 

Παραγωγός: δημιουργεί προι-

όντα που ενσωματώνουν αξία 

 

Καταναλωτής: Καταναλ-

ώνει - καταστρέφει την 

αξία 

 

Goods-Dominant Logic 

DART 

 

DART Prahalad και Ramaswamy 

Παράγει πόρους και 

δημιουργεί αξία 

Δημιουργεί και καθορίζει 

την αξία σαν αξία σε 

χρήση 

 

 

Vargo και Lusch 
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Παράγει τους πόρους που θα 

χρησιμοποιήσει ο πελάτης 

Δημιουργεί και καθορίζει 

την αξία σαν αξία σε 

χρήση 

 

Grönroos 

Η εστίαση στο πελάτη για τη 

δημιουργία των προτάσεων 

αξίας 

 

Η συμμετοχή του ποικίλει. 

Μπορεί να μη συμμετέχει 

καθόλου αλλά μπορεί να 

έχει μεγάλη συμμετοχή 

 

Shembri 

Συν-καταστροφή αξίας 

 

Συν-καταστροφή αξίας 

 

 

Ple και Caceres 

Διαχείριση ποιότητας 

σχέσεων, ανάπτυξη 

επικοινωνίας για δημιουργία 

σχέσεων, ανάπτυξη και 

ανανέωση της σιωπηρής 

γνώσης  

 

Διαχείριση ποιότητας 

σχέσεων, ανάπτυξη 

επικοινωνίας για 

δημιουργία σχέσεων 

 

David Ballantyne , Richard J. 

Varey 

Διεργασίες προμηθευτή και 

συναντήσεις με 

πελάτη(πλαίσιο αναφορά 3 

στοιχείων) 

Διεργασίες πελάτη και 

συναντήσεις με 

προμηθευτή (πλαίσιο 

αναφορά 3 στοιχείων) 

Payne et al. 

Πίνακας 5: Οι ρόλοι πελάτη και προμηθευτή στη «συν - δημιουργία» αξίας 

5. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση είχε σαν πρώτο στόχο να παρουσιάσει τις 

διάφορες ερμηνείες που έχουν καταγραφεί για τη «συν - δημιουργία» αξίας σε 

περιβάλλον B2B και σαν δεύτερο στόχο να περιγράψει το ρόλο του πελάτη και 

του προμηθευτή κατά τη διαδικασία της «συν - δημιουργίας».  

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται με τετραγωνάκια τα άρθρα του Πίνακα 3. 

Πάνω από κάθε τετραγωνάκι υπάρχει το όνομα του συγγραφέα που συνοδεύεται 

με μια μικρή περιγραφή του άρθρου. Στο πάνω μέρος της Εικόνας 2 υπάρχει ένας 

χρονικός άξονας από το 2000 ως το 2014 όπου χρονολογείται και το τελευταίο 

άρθρο της επισκόπησης. Τα τετραγωνάκια (άρθρα) που ενώνονται με γραμμή 

ίδιου χρώματος ανήκουν στην ίδια οπτική - άποψη όσον αφορά την ερμηνεία της 

«συν - δημιουργίας» αξίας και τη περιγραφή των ρόλων.    

Ο πρώτος στόχος γίνεται πραγματικότητα στο Κεφάλαιο 4.2 όπου 

παρουσιάζονται οι κύριες απόψεις των συγγραφέων όσον αφορά την ερμηνεία της 

«συν - δημιουργία αξίας». Ο δεύτερος στόχος γίνεται πραγματικότητα στο 

Κεφάλαιο 4.3 όπου με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου στόχου υπάρχει 
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αντίστοιχα διαχωρισμός στην περιγραφή των ρόλων πελάτη και προμηθευτή.   Οι 

πρώτοι που αναφέρθηκαν στην έννοια της «συν - δημιουργίας» αξίας ήταν οι 

Prahalad κ Ramaswamy(2000), όπου μίλησαν για από κοινού δημιουργία αξίας 

από την εταιρία και το πελάτη δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη κατά 

την αλληλεπίδραση. Οι ίδιοι συγγραφείς ενίσχυσαν την άποψή τους  

παρουσιάζοντας το DART το οποίο ήταν ένα πλαίσιο για τη περιγραφή των 

ρόλων πελάτη και προμηθευτή. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2 ο 

Shembri(2006) χρησιμοποίησε σαν βάση την άποψη των Prahalad και 

Ramaswamy για να περιγράψει το ρόλο του πελάτη και προμηθευτή. Η οπτική – 

άποψη των Prahalad και Ramaswamy απεικονίζεται με γραμμή πράσινου 

χρώματος στην Εικόνα 2.  

Παρόλο που οι Vargo και Lusch δεν ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για τη συν-

δημιουργία αξίας, το άρθρο τους το 2004 στο οποίο εισάγουν τη S-D Logic 

αποτέλεσε ορόσημο και σημείο αναφοράς πολλών συγγραφέων. Η άποψη ότι ο 

πελάτης είναι «συν - δημιουργός» αξίας αποτελεί κεντρικό σημείο στην S-D 

Logic. Σύμφωνα με τους Vargo και Lusch ο πελάτης πάντα είναι «συν - 

δημιουργός» αξίας όταν αναπτύσσεται μια σχέση με προμηθευτή. Επίσης εκτός 

από το πελάτη αξία δημιουργούν και ο προμηθευτής αλλά και όλοι όσοι παίρνουν 

μέρος σε αυτή τη διαδικασία (π.χ. κράτος). Οι Vargo και Lusch δημοσίευσαν τα 

επόμενα χρόνια μια σειρά από άρθρα με σκοπό να δώσουν διευκρινήσεις και να 

σχολιάσουν απόψεις που διατυπώθηκαν με βάση την S-D Logic. Σημαντική 

θεωρείται η  προσφορά του Ballentyne στην S-D Logic. Επίσης και οι Payne et al. 

χρησιμοποίησαν την S-D Logic σαν βάση για να αναπτύξουν ένα πλαίσιο με 

σκοπό τη περιγραφή των ρόλων του πελάτη και του προμηθευτή. Η οπτική – 

άποψη των Vargo και Lusch απεικονίζεται με γραμμή μπλε χρώματος στην 

Εικόνα 2.  

Οι Ple και Caseres ενώ δέχονται τη θεωρία της S-D Logic παρουσιάζουν την 

αρνητική πλευρά της «συν - δημιουργίας» και την ονομάζουν «συν – 

καταστροφή» αξίας. Η άποψή τους θεωρείται μια εκδοχή η οποία είναι πιθανή να 

συμβεί στη πραγματικότητα κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης πελάτη και 

προμηθευτή. Η οπτική – άποψη των Ple και Caseres απεικονίζεται με γραμμή μωβ 

χρώματος στην Εικόνα 2. 
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Η επόμενη οπτική είναι αυτή η οποία φαίνεται να παρουσιάστηκε από τον 

Grönroos και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε και από άλλους συγγραφείς όπως οι 

Ravald, Gummerous, Voima σε μια σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν από το 

2006 ως το 2014. Η κύρια διαφορά της οπτικής του Grönroos με τους Vargo και 

Lusch και την S-D Logic είναι ότι μόνο ο πελάτης είναι αυτός που δημιουργεί 

αξία μέσα από την αξία σε χρήση. Ο προμηθευτής έχει το ρόλο μόνο σαν βοηθός 

του πελάτη προκειμένου να του παρέχει πόρους για να δημιουργήσει αξία. Ο 

πελάτης είναι κυρίως ο δημιουργός αξίας και ο προμηθευτής σε ορισμένες 

περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να γίνει «συν – δημιουργός» αξίας επηρεάζοντας 

τις διεργασίες του πελάτη. Η οπτική – άποψη του Grönroos απεικονίζεται με 

γραμμή πορτοκαλί χρώματος στην Εικόνα 2.  
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Εικόνα 2: Χάρτης Βιβλιογραφικής Επισκόπηση
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6. Κατευθύνσεις  για μελλοντική έρευνα 

Καθώς η αγορά γίνεται ένα περιβάλλον όλο και πιο πολύπλοκο η ανάγκη για 

κατανόηση της αξίας του πελάτη αρχίζει να γίνεται όλο και πιο έντονη. 

Κατανοώντας την αξία που λαμβάνει ο πελάτης μέσα από τις διεργασίες του 

αποτελεί την αρχή για τη δημιουργία της πρότασης αξίας από τον προμηθευτή. Η 

«συν – δημιουργία» αξίας, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξία του 

πελάτη, αποτελεί ένα σύνθετο θέμα με πολλές πτυχές το οποίο θα πρέπει να 

συνεχίσει να εξετάζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. 

Διάφορες πτυχές της «συν – δημιουργίας» αξίας που επιτρέπουν περαιτέρω 

μελέτη είναι: 

• Η ανάπτυξη μεθόδων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της «συν – δημιουργίας αξίας» 

• Η μελέτη των ηθικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την 

αλληλεπίδραση πελάτη και προμηθευτή καθώς και οι δύο πλευρές 

λαμβάνουν γνώση των διεργασιών λειτουργίας της άλλης πλευράς 

• Η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη «συν – δημιουργία» 

αξίας.  

• Η περιγραφή του ρόλου των ενδιαμέσων και των πλευρών που δεν 

είναι προμηθευτές ούτε πελάτες (κράτος, κοινωνία) στη «συν – 

δημιουργία» αξίας 
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