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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στον απόηχο της Μετα-βιομηχανικής πια εποχής, ήδη βιώ- 

νουμε στην “οικονομία των υπηρεσιών”. Αυτό είναι φανερό, λόγο 

του ό,τι ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο σημαντικότερος και ταχύ

τερα αναπτυσσόμενος κλάδος της Ελληνικής οικονομίας. Σ’ αυτόν 

περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσί

ες, ο τουρισμός, οι αεροπορικές εταιρείες, κ.λ.π. .

Ειδικότερα ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, διεκδικεί τα 

τελευταία έξι χρόνια μια θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους 

κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, τόσο ως προς τα διαρθρωτικά 

μεγέθη ( συνολική παραγωγή ασφαλίστρων) όσο και ως προς την 

δυναμική της ανάπτυξης του.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 

έντονες μεταβολές, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, παγκοσμιοποίη

ση των αγορών. Αυτά τα δεδομένα, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύ

ξηση της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών ε

ταιρειών. Παράλληλα οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερω

μένοι, πιο καλά εκπαιδευμένοι απ’ ότι στο παρελθόν, έχουν μεγα

λύτερες απαιτήσεις, και είναι πιο επιλεκτικοί σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζουν. Ετσι είναι σαφές ό,τι μια 

επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει με τις υπάρχουσες συν

θήκες της αγοράς, θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την παροχή 

υπηρεσιών ποιότητας και παράλληλα την ικανοποίηση των αναγκών
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του καταναλωτή - πελάτη. Η στροφή και η έμφαση προς την ικανο

ποίηση των αναγκών του καταναλωτή, από την πλευρά της επιχεί

ρησης, σηματοδοτεί-δείχνει, το πέρασμά από την “ εποχή των 

πωλήσεων “ στην “ εποχή του Marketing” και ουσιαστικά στην ε

φαρμογή της ιδεολογίας του Marketing.

Ερευνητές και θεωρητικοί από τον χώρο του Marketing των 

υπηρεσιών , κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση , έχουν αναπτύ

ξει διάφορα διαστασιολογικά μοντέλα τα οποία μετρούν την αντίλη

ψη των καταναλωτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε

σιών, καθώς τον βαθμό ικανοποίησης τους, από την συγκεκριμένη 

υπηρεσία.

Η κατάλληλη προσαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου για τις υ

πηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, θα αποτελέσει ένα αξιόλογο εργα

λείο για τους marketers μια που δεν έχει γίνει καμιά τέτοια κίνηση 

μέχρι τώρα. Με αυτό τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να α- 

φουγκραστούν προσεκτικά τους πελάτες τους, όσο αναφορά τις 

προσδοκίες, τις απαιτήσεις τους και παράλληλα να δουν πως αυτοί 

αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων από την επιχείρηση 

υπηρεσιών. Παράλληλα βοηθάει στον εντοπισμό προβλημάτων και 

ευκαιριών που προκύπτουν σε κάθε “ στιγμή επαφής” ( moment of 

truth) του πελάτη με την επιχείρηση. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιου 

είδους έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση και 

αναδιοργάνωση του Marketing mix της υπηρεσίας καθώς και των 

στρατηγικών Marketing που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Γενικότε-
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ρα, η επικέντρωση προς τον πελάτη επηρεάζει καίρια τη στρατηγική 

για την θέση που καλείται να διαδραματίσει η εταιρεία στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ

Σε μία εποχή που ο πελάτης έχει να διαλέξει μεταξύ α

σφαλιστικών προϊόντων τα οποία στην αντίληψη του παρουσιά

ζουν μικρή διαφοροποίηση, και προσφέρονται σε παρόμοιες τι

μές, οι «έξυπνες» εταιρείες είναι εκείνες που προσπαθούν να 

διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες τους από τον ανταγωνισμό.

Ετσι εκτός από την ποιότητα του προϊόντος που είναι 

σημαντική, μία άλλη διάσταση στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί 

και να διατηρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι η ποιότητα 

υπηρεσιών που παρέχεται στους πελάτες. Τα δύο αυτά συστατικά 

συνθέτουν την ποιότητα της υπηρεσίας, η οποία συνδέεται με την 

ικανοποίηση του πελάτη (Bitner & Zeithamll 996, Oliver 1993 

Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985). To αποτέλεσμα της ικανο

ποίησης του πελάτη είναι απόλυτα συνδεδεμένο, σήμερα με 

την βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία μιας 

επιχείρησης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσαρμογή και η 

πρόταση ενός στατιστικού μοντέλου, από τα ήδη υπάρχοντα με 

την χρήση και εφαρμογή του οποίου είναι δυνατή, η μέτρηση του 

βαθμού ικανοποίησης του πελάτη για τις υπηρεσίες ιδιωτικής α

σφάλισης. Για τις επιχειρήσεις που είναι «προσανατολισμένες
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στον πελάτη», η ικανοποίηση αυτών, είναι στόχος άλλα και απο

τελεί χρήσιμο εργαλείο για το μάρκετινγκ.

Πρ οκειμένου να καταλήξουμε στην πρόταση του μοντέλου, 

θα προηγηθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Μέσα από αυτή 

την διαδικασία θα παρουσιαστούν οι διάφορες προσεγγίσεις που 

έχουν γίνει από τους ερευνητές από την δεκαετία του ’80 μέχρι 

σήμερα σ’ αυτό το θέμα, καθώς και το πως επηρεάζει η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τις άλλες λειτουργίες της επιχεί

ρησης και τους εργαζομένους της. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε 

τον ρόλο των υπηρεσιών στην οικονομία της χώρας, και την ειδι

κότερα των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης. Θα αναφερθούν οι 

τάσεις που επικρατούν στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης και πως 

αυτές επιδρούν στην οργάνωση και αντιμετώπιση των πελατών 

από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Η πα

ρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο πρόσφατων ερευνών αγοράς 

θα δείχνει την αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι κάτοχοι και 

μη, ασφαλιστικών συμβάσεων. Στην συνέχεια ο εντοπισμός των 

“στιγμών αλήθειας” που θα γίνει μέσα από συνεντεύξεις με στε

λέχη ασφαλιστικών εταιριών θα συμβάλει στον εντοπισμό των 

κρίσημων και σημαντικών διαδικασιών και σχέσεων, που ανα

πτύσσονται μεταξύ πελάτη και εταιρίας. Εχοντας καλύψει τα πα

ραπάνω θέματα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εναλλακτικών 

μοντέλων και τελικά η επιλογή ενός από αυτά.

Η «μέτρηση της ικανοποίησης πελατών» είναι μια από τις 

μεθόδους που εντοπίζει τις κρίσιμες παραμέτρους ή «στιγμές α
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λήθειας» που επηρεάζουν την απόφαση του καταναλωτή να αγο

ράσει ή όχι από μία επιχείρηση, καθώς επίσης εντοπίζει τις ανά

γκες, τις προσδοκίες , την αντίληψη που σχηματίζει από τις πα

ρεχόμενες υπηρεσίες, και βαθμολογεί το επίπεδο της ικανοποίη

σης του από την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της μέτρησης είναι ό,τι παρου

σιάζεται η άποψη των πελατών σχετικά με την αντίληψη και τις 

προσδοκίες για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και όχι η αντίληψη της εταιρείας για το τι υπηρεσίες πιστεύει ότι 

προσφέρει στους πελάτες της.

Είναι χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση των όρων που 

θα αναφερθούν να δοθούν ορισμοί γύρω από τις σημαντικές έν

νοια, ικανοποίησης των πελατών, όπως της ποιότητας υπηρε

σιών, των προσδοκιών.

Ενας ορισμός που δίνεται από τον Kotler (1997) για την 

ικανοποίηση του πελάτη είναι :

«Ικανοποίηση είναι τα αισθήματα ευχαρίστησης ή δυσαρέ

σκειας ενός ατόμου που είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ 

της αντίληψης για την επίδοση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας 

της επιχείρησης, και των προσδοκιών του».

Ενας άλλος ορισμός που δόθηκε από τον Oliver to 1981 

(ΡΖΒ 1988) είναι:

«Η αντίληψη της ικανοποίηση είναι μια ψυχολογική κατά

σταση που απορρέει όταν το συναισθηματικό περιβάλλον διαψεύ-
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δει τις προσδοκίες, οι οποίες έχουν σχηματιστεί βάση των υπαρ

χόντων αισθημάτων για την εμπειρία της κατανάλωσης».

Οι Parasuraman, Zeithaml, Berry (1988) ορίζουν την ικα

νοποίηση ως:

« η αντίληψη του πελάτη για μια συνολική κρίση, ή μια 

στάση, που σχετίζεται με, μία συγκεκριμένη συναλλαγή της υπη

ρεσίας».

Ο ορισμός του για την ποιότητα- που δίνεται από τους ί

διους ερευνητές- των υπηρεσιών διαφέρει με τον παραπάνω στο 

«ότι η αντίληψη για την ποιότητα σχετίζεται με την ανωτερότητα 

της υπηρεσίας». Οι ίδιοι στο βιβλίο τους (Delivering service 

quality: Balancing customer perceptions and expectations, free 

Press,1990) δίνουν τον ορισμό της ποιότητας υπηρεσιών όπως 

την αντιλαμβάνονται οι πελάτες ως :

« Ο βαθμός ασυμφωνίας μεταξύ των προσδοκιών ή επιθυ

μιών των πελατών και των αντιλήψεων τους για την υπηρεσία 

του συγκεκριμένου οργανισμού».

Η προσέγγιση στο ίδιο θέμα από τους Lewis and Booms 

1983 (αναφορά στους ΡΖΒ 1985): «η ποιότητα υπηρεσιών είναι η 

μέτρηση του κατά πόσο καλά το παρεχόμενο επίπεδο των υπηρε

σιών ταιριάζει με τις προσδοκίες των πελατών. Το να παρέχει έ

νας οργανισμός, υπηρεσίες ποιότητας σημαίνει συμμόρφωση στις 

προσδοκίες του πελάτη σε συνεχή βάση».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Από το 1986 και μετά - η εποχή χαρακτηρίζεται ως walking 

erect (Bitner, Brown, Fisk 1993)- η δραστηριότητα των ερευνητών 

σε θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ των υπηρεσιών μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως η περίοδος μεγάλης ανάπτυξης σε ότι αφορά 

τον αριθμό των εκδόσεων, και παράλληλα ερευνάς και εμβάθυν

σης σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Οι ερευνητές επι

κέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα θέματα και προ

βλήματα μάρκετινγκ που εμφανίζονται στην βιομηχανία των υ

πηρεσιών και παράλληλα να ανέπτυξαν θεωρίες γύρω από το 

μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Τα θέματα στα οποία επικέντρωσαν 

το ενδιαφέρον τους οι ερευνητές κατά την προηγούμενη δεκαετί

α, ήταν η ποιότητα των υπηρεσιών, η διοίκηση ολικής ποιότητας 

και η ικανοποίηση των πελατών. Πραγματοποιήθηκαν πολλές ε

μπειρικές έρευνες στα πεδία, της ποιότητα των υπηρεσιών και 

της ικανοποίησης των πελατών, οι οποίες συνηγορούν ότι είναι 

δύο πεδία αν και είναι σχετικά μεταξύ τους, είναι δύσκολο να 

γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο εννοιών. Παρά την 

προφανή σχέση τους, οι ερευνητές δίνουν διαφορετικούς ορι

σμούς.

Η ποιότητα των υπηρεσιών έγινε πολύ σημαντικό θέμα έ

ρευνας, λόγο της προφανής σχέσης του με το κόστος (Crosby
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1979), την κερδοφορία (Aderson, Fornell, Lehmann 1994) την ι

κανοποίηση του πελάτη (Bolton και Drew 1991,Boulding et. al. 

1993), την διατήρηση των πελατών (Kabak και Siomkos 

1990,1991, Mittal, Ross,και Baldasare 1998).

2.1 Αντίληψη Ποιότητας
Η πρώτη σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη για την Π.Υ. από 

τους πελάτες έγινε από τους ΡΖΒ (1985). Μέσα από την διενέρ

γεια ποιοτικής έρευνας σε διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσε

ων, παροχής υπηρεσιών, προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός μο

ντέλου, γνωστό ως «gap model», στο οποίο περιγράφεται τόσο 

από την πλευρά του marketer (κάτω μέρος), όσο και από την 

πλευρά (αντίληψη) του πελάτη (πάνω μέρος) την φύση της Π.Υ. 

και για τους παράγοντες που την επηρεάζουν (βλ. exhibit 2.1). Η 

ανάπτυξη του μοντέλου βασίστηκε στην άποψη ότι η αξιολόγηση 

της Π.Υ.* από τον πελάτη είναι βασικό στοιχείο. Η Π.Υ.- ανεξάρ

τητα από την κατηγορία υπηρεσίας- αξιολογείται από τους πελά

τες βάση δέκα (10) κατηγοριών κριτηρίων , τα οποία ονομάζονται 

«προσδιοριστικοί παράγοντες της Π.Υ.» (βλ. exhibit 2.2). Η αντί

ληψη του πελάτη για την Π.Υ. είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης 

μεταξύ «αναμενόμενης υπηρεσίας» και της «αντίληψης για την 

υπηρεσία» (βλ. exhibit 2.3), δηλαδή είναι παράγωγο αντιληπτι

κών διαδικασιών. Το 1988 οι ίδιοι ερευνητές, συρρίκνωσαν τις

* Ποιότητα Υττηρεσίας= Π.Υ.
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αρχικά δέκα κατηγορίες παραγόντων σε πέντε : αξιοπιστία, α

σφάλεια, απτά χαρακτηριστικά, συναισθηματική κατανόηση, και 

ανταποκρισιμότητα. Κάποιες από τις κατηγορίες διατηρήθηκαν, 

και άλλες συμπεριλήφθηκαν σε νέες (βλ. exhibit 2.4). Παράλληλα 

προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός πολυδιαστασιακού μοντέλου, 

γνωστού ως SERVQUAL, το οποίο μετράει τον βαθμό ικανοποίη

σης του πελάτη όπως προκύπτει από τις πέντε κατηγορίες παρα

γόντων με τις οποίες οι πελάτες αξιολογούν την Π.Υ. ενός οργα

νισμού παροχής υπηρεσιών ή λιανικής πώλησης. To SERVQUAL, 

περιέχει 22 προτάσεις, με τις οποίες είναι δυνατή η μέτρηση των 

προσδοκιών (Ε*) και των αντιλήψεων (Ρ1) των πελατών για τις 

πέντε κατηγορίες παραγόντων. Για την μέτρηση της κάθε κατηγο

ρίας χρησιμοποιούνται τέσσερις ή πέντε προτάσεις τις οποίες κα

λούνται να τις αξιολογήσουν στην επταβάθμια κλίμακα Likert. Ο 

υπολογισμός της μέτρησης της Π.Υ. προκύπτει ως η διαφορά με

ταξύ αντίληψης και προσδοκιών (Ρ-Ε).

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου είναι δυνατή τόσο από 

επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες αλλά και από 

εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και αυτές συνοδεύουν πλέον, την 

πώληση των προϊόντων τους με υπηρεσίες (Berry 1994, Kelley 

1992,1993 αναφορά στο Mittal και Lassar 1996). Συμβάλει στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν χρησιμο

ποιείται περιοδικά και σε συνδυασμό με την χρήση άλλων μεθό

δων μέτρησης της ποιότητας. Είναι δυνατή η εύρεση της σχετι

* E=expectations
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κής σημαντικότητας των πέντε παραγόντων που επηρεάζουν την 

αντίληψη του πελάτη για την συνολική Π.Υ., καθώς και η κατη- 

γοριοποίηση των πελατών σε διαφορετικά τμήματα με βάση την 

«αντίληψη της ποιότητας» (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) και η ανάλυ

ση των τμημάτων με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από αλυσίδα υποκαταστημάτων της ίδιας εταιρεί

ας για μα βρεθεί το επίπεδο Π.Υ. για κάθε ένα από τα υποκατα

στήματα, καθώς επίσης και για την συγκριτική αξιολόγηση της 

Π.Υ. σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με κάποια μικρή προσαρμογή 

του ερωτηματολογίου. Το 1991 από τους ίδιους ερευνητές πα

ρουσιάζεται το SERVQUAL με κάποιες τροποποιήσεις. Οι τρο

ποποιήσεις αφορούσαν την διατύπωση των 22 προτάσεων στο 

πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου δηλ. την μέτρηση των προσ

δοκιών. Αυτή η αλλαγή έγινε γιατί η διατύπωση που επιχειρήθηκε 

το 1988 μετρούσε τις «προτυποποιημένες προσδοκίες» 

(normative expectations) των πελατών, και όχι τι πραγματικά πε

ριμένουν οι πελάτες να τους παρέχει μία «εξαίρετος οργανισμός 

υπηρεσιών». Αντίστοιχες αλλαγές στην διατύπωση έγιναν και στο 

δεύτερο μέρος, της μέτρησης της αντίληψης. Επιπλέον προστέ

θηκαν δύο νέες προτάσεις, αντικαθιστώντας δύο προηγούμενες, 

μία στην διάσταση «απτά χαρακτηριστικά» και μία στην «ασφά

λεια».Τέλος προκειμένου να εξακριβωθεί η σημαντικότητα του κά

θε ένα από τους πέντε παράγοντες, ζητήθηκε από τους πελάτες 1

1 P=perceptions
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να μοιράσουν συνολικά 100 βαθμούς σε όλες τις διαστάσεις, α

νάλογα με το πόσο σημαντική θεωρούν κάθε διάσταση.

Το 1994 οι ΡΖΒ παρουσίασαν την τροποποιημένη έκδοση 

του SERVQUAL. Οι αλλαγές που έγινα αφορούσαν: α)την αναθε

ώρηση της έννοιας προσδοκίες προχωρώντας σε αλλαγή της δο

μής του μοντέλου (δημιουργία zone of tolerance) και β) την πα

ρουσίαση τριών εναλλακτικών μορφών του ερωτηματολογίου 

(Three-column format, Two-column format, One-column format) 

προκειμένου να κάνουν συγκρίσεις με ψυχομετρικά και διαγνω

στικά κριτήρια.

Οι Mittal και Lassar (1996) αναγνωρίζοντας την σημαντικό- 

τητα που έχει η «εξατομικευμένη» εξυπηρέτηση

(personalization) στην αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών, και στην ικανοποίηση του, τροποποίησαν την δομή 

του SERVQUAL. Πιο συγκεκριμένα αντικατέστησαν δύο διαστά

σεις, της εγγύησης (Assurance), και της κατανόησης (Empathy), 

με μία καινούργια διάσταση, αυτή της εξατομίκευσης 

(personalization). Από την έρευνα τους κατέληξαν, ότι το τροπο

ποιημένο μοντέλο (SERVQUAL-P) για τις κατηγορίες των υπη

ρεσιών οι οποίες παρέχονται κατευθείαν στον πελάτη, δίνει κα

λύτερα αποτελέσματα, όσο αναφορά την επεξηγηματική ισχύει του 

(explanatory power) σε σχέση με τα αποτελέσματα SERVQUAL.

Το μοντέλο SERVQUAL χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική μέ

τρησης της Π.Υ. σε πολλές έρευνες, και παράλληλα δέχθηκε πολ

λές κριτικές από άλλους ερευνητές σε θεωρητικό και σε πρακτικό
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επίπεδο. Ο Buttle (1996)* σε άρθρο του, στο European Journal of 

Marketing, ασχολήθηκε με το σύνολο των εκδόσεων που ασχολή

θηκαν με το SERVQUAL κάνοντας έτσι ανασκόπηση στην βιβλιο

γραφία και παράλληλα εντόπισε το σύνολο των θεμάτων που α- 

ποτέλεσαν αντικείμενο έντονων κριτικών.

Σε θεωρητικό επίπεδο τα θέματα που υπήρξαν αντικείμενο 

κριτικής ήταν:

To «gap model»: δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις για την 

υπόθεση που γίνεται ότι οι πελάτες αξιολογούν την Π.Υ. με βάση 

την διαφορά που σχηματίζεται μεταξύ προσδοκιών και αντίληψης 

(Ρ-Ε). Κριτική έχει ασκηθεί για την αξία και την σημασία των 

gaps.

Οι Babakus και Boiler (1992) βρίσκουν την χρησιμοποίηση 

των gaps για την μέτρηση της Π.Υ. «διαισθητικά ευχάριστο» 

(intuitively appealing), αλλά υποψιάζονται ότι τα « διαφορετικά 

score» δεν δίνουν καμία επιπλέον πληροφορία πέρα από αυτό 

που ήδη εμπεριέχεται στο τμήμα του SERVQUAL που εξετάζεται η 

αντίληψη. Από την έρευνα τους κατέληξαν ότι την μεγαλύτερη 

συνεισφορά για την δημιουργία του «gap score» έχει η διαβάθ- 

μιση των αντιλήψεων. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει γενικευμένη 

τάση να αξιολογούν τις προσδοκίες τους οι πελάτες υψηλά στην 

κλίμακα Likert.

Οι lacobucci et al.(1992) πήραν διαφορετική πορεία για 

την ενσωμάτωση των μετρήσεων των προσδοκιών (Ε). Προτεί-

Μεγάλο μέρος από το άρθρο του Buttle χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
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νουν ότι οι προσδοκίες μπορεί να μην υπάρχουν ή να μην έχουν 

διαμορφωθεί ξεκάθαρα για να εξυπηρετήσουν ως πρότυπα- 

βάσεις για την αξιολόγηση της εμπειρίας από την υπηρεσία. Οι 

προσδοκίες μπορεί να σχηματίζονται ταυτόχρονα με την κατανά

λωση της υπηρεσίας. Οι Kahneman και Miller (1986) πρότειναν 

ότι οι πελάτες μπορεί να σχηματίζουν «πρότυπα βασισμένα στις 

προσδοκίες» (experience-based norms) μετά από την εμπειρία 

της υπηρεσίας, και όχι από τις προηγούμενες προσδοκίες τους.

Ενα θέμα που απασχόλησε τους Babakus και Inhofe (1991) 

είναι ότι οι ερωτώμενοι μπορεί να υποκινούνται ώστε να εμμέ

νουν με τις απαντήσεις τους στην κοινωνική νόρμα «έχω υψηλές 

προσδοκίες». Πράγματι, οι ΡΖΒ, ανάφεραν ότι εξετάζοντας τα α

ποτελέσματα του SERVQUAL στην έκδοση του 1988, η πλειοψη- 

φία των σκορ των προσδοκιών ήταν πάνω από το έξι στην επτα- 

βάθμια κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα ο μέσος των προσδοκιών ήταν 

6.22 ( ΡΖΒ 1991).

Ο Teas ( 1993 α, 1993 b, 1994) μελέτησε σε βάθος την 

σημασία και την ισχύει των Ρ-Ε gap. Αρχικά εντόπισε προβλήμα

τα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του ορισμού των 

προσδοκιών, όπως είχαν δοθεί και ερμηνευτεί από τους ΡΖΒ 

(1986,1988, αναφορά στον Teas 1993). Οι ΡΖΒ θεωρούσαν ότι το 

Ρ-Ε gap είναι διαφορετικό από την θεωρητική βάση της «μη πα

ραδοχή των προσδοκιών» (disconfirmed expectations) που χρη

σιμοποιείται στα παραδοσιακά μοντέλα ικανοποίηση /μη ικανο

ποίησης πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, αμφισβήτησε το κατά πόσο
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είναι θεωρητικά τεκμηριωμένη η συμμετοχή των «προσδοκιών» 

της υπηρεσίας ως συστατικό της αντίληψης για την μέτρηση της 

ποιότητας. Αυτή η υπόθεση βασίστηκε στο ότι υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τρόποι για να έχουμε το ίδιο τελικό αποτέλεσμα Ρ-Ε 

ίσο με -1( Ρ = 1και Ε=2, Ρ = 3και Ε=2,Ρ = 3και Ε=4, Ρ=4και 

Ε = 5,κ.λ.π). Επισήμανε επίσης ότι μέχρι τώρα οι ερευνητές του 

SERVQUAL δεν σχημάτισαν-δημιούργησαν συγκεκριμένο σετ 

προσδοκιών για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων παροχής υπηρε

σιών, π.χ. οι πελάτες έχουν κοινές προσδοκίες για τις εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συστατικό 

Ε να μην παρέχει επιπλέον πληροφορίες παρά μόνο το συστατι

κό της επίδοσης της ποιότητας μεταξύ των εταιρειών του ίδιου 

κλάδου. Μία ακόμη κριτική που έγινε στο SERVQUAL, είναι ότι 

αποτυγχάνει να συλλάβει την δυναμική των αλλαγών στις προσ

δοκίες. Οι καταναλωτές μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία. Το συ

μπέρασμα που βγαίνει από την ερευνητική προσπάθεια των ΡΖΒ 

δείχνει ότι οι προσδοκίες σχηματίζονται με την πάροδο του χρό

νο. τσι το σκορ των προσδοκιών (Ε score) με τον αριθμό 7 το 

1986 δεν έχει την ίδια σημασία με το ίδιο σκορ το 1996. Οι προσ

δοκίες μπορεί να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ο 

Gronroos (1993) αναγνωρίζει αυτή την αδυναμία στην κατανόηση 

της Π.Υ. και καλεί τους ερευνητές σε μια νέα φάση της έρευνας, 

ώστε να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην δυναμική της α

ξιολόγησης της Π.Υ. Οι Wotruba και Tyagi (1991) τονίζοντας
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ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα στο πως οι προσδοκίες σχη

ματίζονται και αλλάζουν μέσα στον χρόνο.

Ανεπιφύλακτα το συμπέρασμα που βγαίνει από το 

SERVQUAL είναι η θετική ή η αρνητική διάψευση είναι συμμετρι

κά VALENT. Εντούτοις, από την πλευρά των πελατών, η αδυνα

μία της επιχείρησης να μην ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους 

φαίνεται πιο σημαντική σαν αποτέλεσμα, απ’ ότι να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες τους ( Hardie et al 1992) οι πελάτες συχνά θα 

ασκήσουν κριτική όταν η επίδοση της υπηρεσίας είναι κακή, και 

δεν θα προχωρήσουν σε επιδοκιμασία σε αντίθετη περίπτωση.

Οι Cronin KaiTaylor (1992) χρησιμοποίησαν την κλίμακα 

SERVPERF, η οποία βασίζονταν στην αξιολόγηση μόνο της α

ντίληψης για την επίδοσης (performance) στην μέτρηση της Π.Υ. 

Υποστήριξαν ότι αν η Π.Υ. θεωρηθεί «παρόμοια με στάση», τότε 

είναι θα είναι δυνατή η εξαγωγή περισσότερων πληροφοριών για 

τους ερευνητές αλλά και για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Μετά 

από έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διακύμανση της Π.Υ. 

του SERVPERF είναι μεγαλύτερη (42,6%) σε σχέση με αυτή του 

SERVQUAL(32,4%). Οι ΡΖΒ (1994) απαντώντας στους Cronic 

και Taylor, εξηγούν ότι η διαφορά στην διακύμανση υποδηλώνει 

ότι το SERVQUAL αντιπροσωπεύει μια πιο σημαντική-αποδοτική 

φόρμα η οποία αντιπροσωπεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πο

λύπλευρη φύση της Π.Υ. Οι Cronin και Taylor (1992) στήριξαν 

την κριτική τους, αναφερόμενοι στις ερευνητικές προσπάθειες 

των Mazis, Ahtola, και Klippel (1975), και στα αποτελέσματα των
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Churchill και Surprenant (1982),Bolton και Drew (1991), καθώς 

και των Woodruff, Cadotte, Jenkins (1983) οι οποίοι χρησιμοποί

ησαν την μόνο την αντίληψη της επίδοσης ως βάση (performance- 

based measured) για την μέτρηση της Π.Υ. Ακόμη υποστηρίζουν 

ότι και οι επιχειρήσεις συχνά μετρούν τους παράγοντες της συ

νολικής ικανοποίησης/ αντίληψης για την ποιότητα, ζητώντας από 

τους πελάτες να αξιολογήσουν με βάση την επίδοσης της. Οι 

ΡΖΒ (1994) απαντώντας , εξηγούν ότι αυτή η πρακτική δεν είναι 

απαραίτητα ανώτερη από την αξιολόγηση με βάση την διαφορά 

μεταξύ προσδοκιών και αντίληψης (disconfirmation-based 

measure), και παραπέμπουν στις αναφορές που κάνουν στο βι

βλίο τους (ΡΖΒ 1990). Οι Cronin και Taylor (1994) υπερασπιζό

μενοι την άποψη τους για την μέτρηση της Π.Υ. με βάση την αντί

ληψη της επίδοσης, αναγνωρίζουν ότι είναι πιθανό για τους ερευ

νητές να εξάγουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την διάψευση 

(disconfirmation) των πελατών διαμέσου υπολογισμού αριθμητι

κών τρόπων (το Ρ-Ε gap) αλλά, εμμένουν ότι «η αντίληψη του 

πελάτη και όχι οι αριθμού διαμορφώνουν την συμπεριφορά».

Τέλος, μια ομάδα ερευνητών, μεταξύ των οποίων και η 

V.Zeithaml (Boulding et al. 1993) , έχουν απορρίψει την αξία της 

μέτρηση με βάση τις προσδοκίεςίβχρβοίθίΐοη-όαεβά) ή και αυτή 

με βάση την διαφορά μεταξύ προσδοκιών και αντίληψης (gap- 

based), υποστηρίζοντας ότι η Π.Υ. επηρεάζεται μόνο από τις α

ντιλήψεις. Αυτή η αναθεώρηση είχε σαν αποτέλεσμα οι ΡΖΒ 

(1994) να τροποποιήσουν την δομή του SERVQUAL προκειμένου
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να «ττιάσουν» όχι μόνο την ασυμφωνία μεταξύ αντίληψης για την 

υπηρεσία και επιθυμητής υπηρεσίας (Measure of service 

superiority ή MSS), αλλά και την ασυμφωνία μεταξύ αντίληψης 

για την υπηρεσία και επαρκούς υπηρεσίας (Measure of service 

adequacy ή MSA).

Ενα άλλο θέμα που έγινε αντικείμενο κριτικής είναι της ύ

παρξης «παραδεινυατικών ενστάσεων» (paradigmatic objections). 

Δύο σημαντικές κριτικές έχουν εκφραστεί σ’ αυτό το θέμα. Η 

πρώτη αφορά το ότι το SERVQUAL ανάρμοστα βασίστηκε στο μο

ντέλο της «μη παραδοχής των προσδοκιών» (expectations- 

disconfirmation model), αντί ως ένα «υποκειμενικό μοντέλο» 

(attitudinal model) της Π.Υ. Η δεύτερη αφορά, στο ότι δεν αποτε

λεί συνέχεια στην υπάρχουσα γνώση των οικονομικών, της στατι

στικής, και της ψυχολογίας.

To SERVQUAL βασίζεται στο «μοντέλο της διάψευσης» 

(disconfirmation model) το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό στην 

βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ικανοποίηση του πελάτη 

(Bolton και Drew 1991, ΡΖΒ1985,1988). Σύμφωνα με την βιβλιο

γραφία, η έννοια της ικανοποίησης του καταναλωτή ορίζεται ως η 

σχέσης μεταξύ προσδοκιών και αποτελέσματος (Woodruff, 

Cadotte, Jenkins 1983, Bolton and Drew 1991). Οταν το αποτέ

λεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες έχουμε σαν αποτέλεσμα 

την επιβεβαίωση (confirmation). Εάν το αποτέλεσμα της αντίλη

ψης για την επίδοση υπερβαίνει τις προσδοκίες, ή το αντίθετο 

τότε έχουμε σαν αποτέλεσμα της διάψευσης θετικής ή αρνητι-
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κής. (disconfirmation). Η ικανοποίηση/μη ικανοποίηση είναι απο

τέλεσμα της αντίστοιχης κατάστασης διάψευσης.

Σύμψωνα με τους Cronin και Taylor (1992,1994) η χρη

σιμοποίηση του «μοντέλου διάψευσης» ως βάση για την μέτρηση 

της Π.Υ. στο SERVQUAL είναι λανθασμένη. Υποστηρίζουν ότι η 

«αντίληψη για την Π.Υ». θα πρέπει να θεωρείται «ως στάση». Ε

πικρίνουν τους ΡΖΒ για την διστακτικότητα τους να ορίσουν την 

αντίληψη της Π.Υ. ως στάση, αν και σε άρθρο των παραπάνω ε

ρευνητών (1988) περιγράφουν την Π.Υ. ως: «παρόμοια σε πολ

λές απόψεις με στάση» (σελ.15). Οι Cronin και Taylor (1992) 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι:

«Οι ερευνητές προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν την Π.Υ. 

από την ικανοποίηση του καταναλωτή, ακόμη και όταν χρησιμο

ποιείται το «μοντέλο της διάψευσης» για την μέτρηση της Π.Υ. 

(Bitner 1990, Carman 1990, Gronroosl990,Heskett, Sasser, και 

Hart 1990, PZB1988, PZB1990). Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν 

είναι συνεπής με την διαφοροποίηση που εκφράζεται μέσα από τις 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας της Ι.Κ. και 

της στάσης.» (σελ.57)

Οι lacobucci et. Al (1994) κάνοντας ανασκόπηση στο θέμα 

γύρω από την θεώρηση και χειρισμό των διαφορών μεταξύ Π.Υ. 

και Ι.Κ. συμπέραιναν ότι αυτά τα δύο προϊόντα της διανοητικής 

σύνθεσης « από την υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται ότι δεν έ

χει δοθεί σαφής και διαφορετικός ορισμός για τις δύο έννοιες». 

Προτείνουν ότι αυτές οι έννοιες συνδέονται με πολλούς τρόπους.
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Πρώτον, χρησιμοποιούν και οι δύο διαφορετικό χειρισμό για την 

έννοια «αξιολόγηση». Δεύτερον, η σχέση μεταξύ τους μπορεί να 

είναι ορθογώνια, π.χ. μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές έν

νοιες. Τρίτον, μπορεί να είναι συγγενικές έννοιες. Οι συγγενικοί 

δεσμοί μπορεί να εξαρτώνται από έναν αριθμό άλλων θεωρήσε

ων, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα, την διάρκεια της α

ξιολόγησης. Οι Spreng και Mackoy (1996) στηριζόμενοι στην γε

νική αποδοχή ότι η Π.Υ. και η Ι.Κ. είναι διαφορετικές έννοιες, 

προσπάθησαν να κατανοήσουν την σχέση των δύο εννοιών. Χρη

σιμοποίησαν ένα μοντέλο του Oliver (1993), στο οποίο ενοποιού

νται η Ι.Κ. και η Π.Υ. κάνοντας μερικές τροποποιήσεις. Τα αποτε

λέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δύο έννοιες είναι διαφορετικές 

μεταξύ τους, και ότι οι παράγοντες που καθορίζουν τις δύο έν

νοιες είναι διαφορετικές. Οι ΡΖΒ (1988) και Carman (1990) περι

γράφουν την Ι.Κ. ως μία συναισθηματική κατάσταση που έχει 

σχέση με μια συγκεκριμένη περίσταση-συναλλαγή. Η Π.Υ. αντί

στοιχα περιγράφεται ως μια πιο συνολική κρίση που αφορά γενι

κότερα την υπηρεσία, και η οποία σχηματίζεται με την πάροδο 

του χρόνου. Με βάση αυτή την διαφορά μεταξύ Π.Υ. και Ι.Κ., οι 

ερευνητές (Oliver 1980, ΡΖΒ 1985 και 1988, ,Brown και Swartz 

1989, Bitner 1990, Carman 1990,Bolton και Drew 1991) υποστή

ριξαν ότι η σωρευτική αξιολόγηση συγκεκριμένων περιστάσεων, 

οδηγεί στην συνολική αξιολόγηση, (δηλ. η Ι.Κ. προηγείται της 

Π.Υ.) χωρίς να υποστηρίζεται αυτή η άποψη από συγκεκριμένα 

εμπειρικά στοιχεία. Οι Cronin και Taylor (1992), μέσα από ε
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μπειρικά αποτελέσματα έρευνας αποδεικνύουν ότι η Π.Υ. προη

γείται της Ι.Κ. Οι ΡΖΒ (1994) απαντώντας στους Cronin και Taylor 

(1992) για αυτό το θέμα, υποστηρίζουν ότι λάθος έχουν ερμη

νεύσει αυτά που δημοσιεύθηκαν στα άρθρα τους (1985,1988). Πιο 

συγκεκριμένα στο άρθρο τους το 1985 δεν αναφέρουν τίποτα για 

την σχέση μεταξύ Π.Υ. και Ι.Κ. και το 1988 αμφισβητούν την θέση 

ότι η Ι.Κ. οδηγεί στην Π.Υ. Τέλος αναφέρουν ότι η προηγούμενη 

θέση τους πρέπει να αναθεωρηθεί, ιδιαίτερα μετά από έρευνες 

που έγινα (Reidenbach, Sandifer, Smallwood 1990, Woodside, 

frey, Daly 1989) από τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι η Π.Υ. 

προηγείται της Ι.Κ.

Η Π.Υ. και η Ι.Κ. διαφοροποιούνται στην αξία του περιεχο

μένου τους. Παρ’ όλο ότι η Π.Υ. θεωρείται ως έννοια υψηλής 

γνωστικής αξίας σε περιεχόμενο, η Ι.Κ. είναι περισσότερο επι

φορτισμένη με αφοσίωση (Oliver 1993).

Οι Cronin και Taylor (1992) προτείνουν ότι για την μέτρηση 

της στάσης σε έρευνα Π.Υ., θα πρέπει να υιοθετηθεί το μοντέλο 

«επαρκής- σπουδαιότητας» (adequacy-importance model). Οι 

lacobucci et. al. (1994) προσέθεσαν την παρατήρηση ότι « στην 

γενική ψυχολογική αίσθηση, δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι η βραχυ

πρόθεσμη αξιολόγηση της ποιότητας και της ικανοποίησης, αν δεν 

είναι στάση». Απαντώντας στους Cronin και Taylor (1992) οι ΡΖΒ 

υποστηρίζουν σθεναρά τις θέσεις τους, λέγοντας ότι όλες οι κρι

τικές φαίνεται «να υποβαθμίζουν την αξία προηγούμενων θεωρη

τικών προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην βιβλιογρα
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φία της Π.Υ.» και υποδηλώνουν ότι η δουλειά των Cronin και 

Taylor (1992) « δεν δικαιολογεί τα όσα υποστηρίζουν» δηλαδή 

ότι η χρησιμοποίηση του παραδείγματος της διάψευσης είναι λαν

θασμένη (disconfirmation paradigm).

Σε ένα άλλο άρθρο των Cronin και Taylor (1994) σχολιά

ζουν ότι:

« οι πρόσφατες θεωρητικές προόδους υποστηρίζουν ότι 

η κλίμακα του SERVQUAL που βασίζεται στην διάψευση, δεν με

τράει την Π.Υ. αλλά ούτε και την Ι.Κ.. Αντιθέτως, η κλίμακα 

SERVQUAL φαίνεται ο καταλληλότερος χειρισμός μίας μόνο από 

τις πολλές μορφές διάψευσης-προσδοκιών (expectancy- 

disconfirm ation)»

Ο Aderson (1992) άσκησε κριτική σ’ ένα άλλο θέμα. Υπο

στηρίζει ότι το SERVQUAL απέτυχε να χρησιμοποιήσει σαν πηγή 

τροφοδοσίας προηγούμενες έρευνες από κοινωνικές επιστήμες, 

ιδιαίτερα από την οικονομική θεωρία, την στατιστική και την ψυ

χολογία. Η δουλεία των ΡΖΒ χαρακτηρίζεται ως εισαγωγική, γιατί 

προχωράει βασιζόμενη από ιστορικές παρατηρήσεις στην διατύ

πωση γενικών θεωριών. Ο Aderson υποστηρίζει ότι οι ΡΖΒ « ε- 

γκατέλειψαν την βασική αρχή της επιστημονικής συνέχειας και 

της αφοσίωσης.» Μεταξύ των κριτικών που έχουν δεχθεί και α

φορούν συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνονται:

1) Οι ΡΖΒ δεν λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος για την 

βελτίωση της Π.Υ. Είναι φυσικό να συμπεράνουμε ότι τα οριακά 

έσοδα από την Π.Υ. πάντοτε υπερβαίνουν το οριακό κόστος (Οι
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Aubey και Zimbler (1983), o Crosby (1979), o Juran (1951) και ο 

Masser (1957), έχουν ασχοληθεί με το θέμα κόστος/ οφέλη που 

απορρέουν από την βελτίωση της Π.Υ.).

2) Οι ΡΖΒ έχουν συλλέξει το υλικό που αναφέρεται στην 

Π.Υ. χρησιμοποιώντας κοινές κλίμακες (όπως την κλίμακα Likert) 

εν τούτοις κάνουν αναλύσεις με μεθόδους που εξυπηρετούν 

interval-level data (όπως factor analysis).

3) Οι ΡΖΒ χαρακτηρίζονται ως «το απόλυτο τέλος του δρό

μου αναφορικά με τις ιδιότητες να χρησιμοποιήσουν στατιστικές 

μεθόδους». Οι κλίμακες ταξινόμησης δεν επιτρέπουν την εξέταση 

συσχέτισης σε common product-moment. Οι αλληλεξαρτήσεις με

ταξύ των διαστάσεων της ποιότητας είναι δύσκολο να περιγρα- 

φούν. Η έρευνα του SERVQUAL δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις 

σε θέματα όπως: Υπάρχει ελαστικότητα μεταξύ των διαστάσεων 

της ποιότητας: Η αξία της βελτίωσης του καταναλωτή περιγράφε- 

ται από μία γραμμική ή μη γραμμική εξίσωση;

4) Οι ΡΖΒ αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν σαν πηγή 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία γύρω από την ψυχολογία της αντί

ληψης.

Προσανατολισυός της εξέλιξης. To SERVQUAL έχει κατη- 

γορηθεί για την επικέντρωση στην διαδικασία παράδοσης της υ

πηρεσίας και όχι στα αποτελέσματα της διαδικασίας συναλλα

γής της υπηρεσίας (αναφορά στον Buttle 1996).

Ο Gronroos (1982) διέκρινε τρία συστατικά στοιχεία της 

Π.Υ. : η τεχνική, η λειτουργική και η ποιότητα της φήμης. Η τεχνι
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κή ποιότητα αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας συναλλαγής, 

π.χ. αν έχουν φύγει οι λεκέδες του υφάσματος μετά το καθαρι

στήριο. Η λειτουργική ποιότητα αφορά την διαδικασία της υπηρε

σίας, π.χ. αν ήταν ευγενικό το προσωπικό του καθαριστηρίου. Η 

ποιότητα της φήμης είναι η αντανάκλαση της εικόνας της επιχεί

ρησης. Αν και η τεχνική ποιότητα επικεντρώνεται στον τι έγινε . η 

λειτουργική επικεντρώνεται στον τρόπο και περιλαμβάνει θέματα 

όπως η συμπεριφορά του πελάτη και του προσωπικού κατά την 

επαφή τους, και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης.

Οι Cronin και Taylor (1992) και οι Mangold και Babakus 

(1991), οι Richard και Allaway (1993) συμφωνούν ότι λείπει το α

ποτέλεσμα της ποιότητας από τον σχηματισμό της Π.Υ. , έτσι ό

πως διαμορφώνεται από τους ΡΖΒ.

Οι Richard και Allaway (1993) εξέτασαν το μοντέλο 

SERVQUAL (προσαρμογή του μοντέλου 1991) στο οποίο εκφρά

ζεται ότι εμπεριέχεται τόσο τα συστατικά της διαδικασίας και του 

αποτελέσματος. Σχολιάζοντας ανάφεραν ότι: «η πρόκληση είναι 

να αποφασίσεις πια διαδικασία και πιο αποτέλεσμα ιδιότητας 

ποιότητα της Π.Υ. θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην επιλογή». Η 

έρευνα τους στα καταστήματα της pizza Domino όσο αναφορά 

την διαδικασία και το αποτέλεσμα της υπηρεσίας, έγινε με βάση 

το μοντέλο SERVQUAL (προσαρμογή του 1988), στο οποίο έκα

ναν κάποιες τροποποιήσεις ώστε να προσαρμόσουν το περιεχό

μενο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπέραναν ότι η διαδι

κασία και το αποτέλεσμα είναι καλύτερες ενδείξεις για την επιλο-
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γή του καταναλωτή, απ’ ότι μόνο η διαδικασία ή το αποτέλεσμα 

ξεχωριστά.

Θέλοντας να υπερασπίσουν το SERVQUAL οι Higgins et. 

al. (1991) διαφώνησαν λέγοντας ότι το αποτέλεσμα ήδη υπάρχει 

μέσα στις διαστάσεις του μοντέλου: αξιοπιστία, ικανότητα, και α

σφάλεια.

Η διαστασιυότητα Υπάρχει πλήθος κριτικών γύρω από τις 

διαστάσεις του SERVQUAL. Το πιο σοβαρό ζήτημα αφορά τον α

ριθμό των διαστάσεων, καθώς και την σταθερότητα τους από πε

ριβάλλον σε περιβάλλον.

Οι Babakus και Boiler (1992) υποστηρίζουν ότι δεν είναι 

ξεκάθαρο κατά πόσο το SERVQUAL μετράει διαφορετικές μεταξύ 

τους έννοιες ή μία συνολική και θεωρητική μεταβλητή. Το 

SERVQUAL περιγράφεται από πέντε διαστάσεις. Εν τούτοις υ

πάρχουν, αρκετές εναλλακτικές προσεγγίσεις γι’ αυτό το θέμα. Ο 

Gronroos (1982) έχει αναγνωρίσει τρία συστατικά στοιχεία- η τε

χνική, η λειτουργική, και η ποιότητα φήμης. Οι Lehtinen και 

Lehtinen (1982) έχουν αναγνωρίσει τρία συστατικά στοιχεία- την 

υλική και την εταιρική ποιότητα. Οι Hedvall και Paltschik (1989) 

αναγνώρισαν δύο διαστάσεις- την θέληση και την ικανότητα για 

εξυπηρέτηση, καθώς επίσης την υλική και ψυχολογική προσέγ

γιση. Οι Lebklanc και Nguyen (1988) παρουσιάζουν πέντε συστα

τικά στοιχεία- η εταιρική εικόνα, η εσωτερική οργάνωση, η υλική 

υποστήριξη του συστήματος που παρέχει την υπηρεσία, οι αλλη-
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λεττιδράσεις μεταξύ προσωπικού και πελατών, και τέλος το επί

πεδο της ικανοποίησης του καταναλωτή.

Οι ΡΖΒ (1988) υποστηρίζουν ότι το SERVQUAL:

«παρέχει τον βασικό σκελετό, μέσω της τυποποίησης των 

προσδοκιών και της αντίληψης που εκφράζονται από προτάσεις 

για κάθε μία τις πέντε διαστάσεις της Π.Υ. Αυτός ο σκελετός, εί

ναι δυνατόν να προσαρμοστεί ή να συμπληρωθεί όποτε κρίνεται 

απαραίτητο προκειμένου να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά ή τις 

εξειδικευμένες ανάγκες τις έρευνας του εκάστοτε οργανισμού.»

Στο ίδιο άρθρο τους, υποστηρίζουν ότι «η προτεινόμενη 

κλίμακα των 22-προτάσεων, και οι πέντε διαστάσεις έχουν ορθές 

και σταθερές ψυχομετρικές ιδιότητες». Στην βελτιωμένη έκδοση 

του SERVQUAL το 1991, οι ΡΖΒ τονίζουν ότι οι πέντε διαστάσεις 

είναι γενικευμένες και εφαρμόσιμες σε όλο το φάσμα των υπηρε

σιών. Οι Cronin και Taylor (1992) εφαρμόζοντας το SERVQUAL 

σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, κατάληξαν, σε 

αντίθεση με την άποψη των ΡΖΒ λέγοντας ότι «η προτεινόμενη 

δομή των πέντε διαστάσεων δεν επιβεβαιώνεται από όλες τις κα

τηγορίες των υπηρεσιών.»

Ο αριθυόο των διαστάσεων Οπως αναφέρει ο Buttle 

(1996), όταν χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη μορφή του 

SERVQUAL, αποκαλύφθηκαν περισσότερες από εννέα διαφορετι

κές διαστάσεις της Π.Υ. ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας 

στην οποία γίνονταν η έρευνα.
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Στην έρευνα του Carman (1990) που έγινε σε νοσοκομείο, 

εννέα παράγοντες (factors) αντιπροσώπευαν το 71% της διακύ

μανσης της Π.Υ.: αρχικές υπηρεσίες, η υλική παροχή καταλύμα

τος, η τροφή, η ησυχία, η φροντίδα του νοσηλευτικού προσωπι

κού, η επεξήγηση της θεραπείας, η δυνατότητα πρόσβασης και 

ευγένειας προς τους επισκέπτες, το σχέδιο αποθεραπείας, η 

χρέωση του ασθενή.

Οι Saleh και Ryan’s (1992) κατέληξαν σε πέντε παράγο

ντες ύστερα από έρευνα σε ξενοδοχεία- η ευθυμία (conviviality), 

τα υλικά, ο καθησυχασμός, την αποφυγή σαρκασμού, και η κατα

νόηση. Δύο από τις διαστάσεις-η ευθυμία και τα υλικά- αντιπρο

σώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό τις συνολικής διακύμανσης 

(78,6% και 6,9% αντίστοιχα), γεγονός που οδηγούσε στην ύπαρξη 

μόνο των δύο παραγόντων, για τα ξενοδοχεία. Αρχικά οι ερευ

νητές είχαν υποθέσει ότι η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) 

θα επιβεβαιώσει τις διαστάσεις του SERVQUAL, κάτι που δεν τε

λικά δεν έγινε σ’ αυτή την περίπτωση.

Οι Gagliano και Hathcote (1994) κατέληξαν σε τέσσερις 

παράγοντες, κάνοντας έρευνα στον τομέα της λιανικής πώλησης- 

η προσωπική προσοχή, σταθερότητα, απτά χαρακτηριστικά, και 

άνεση. Δύο από τους παράγοντες ανταποκρίνονται στο 

SERVQUAL. Καταλήγουν ότι η αρχική κλίμακα του SERVQUAL 

δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα σε εξειδικευμένες κατηγο

ρίες λιανεμπορίου.
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Οι Bouman και Wile (1992) αναγνώρισαν τρεις παράγο

ντες, κάνοντας έρευνα σε υπηρεσίες αυτοκινήτων- η ευγένεια 

προς τους πελάτες, τα απτά χαρακτηριστικά, και η πίστη.

Οι Babakus, Pedrick, και Inhofe (1993) αναγνώρισαν έναν 

μόνο παράγοντα ύστερα από έρευνα σε δείγμα 634 ατόμων για 

τις επιχειρήσεις δημόσιας ωφελείας. Αυτός ο παράγοντας αντι

προσώπευε το 66.3% της συνολικής διακύμανσης. Οι συγγραφείς 

έκαναν αρκετές πιθανές υποθέσεις στην προσπάθεια τους να ε

ξηγήσουν το φαινόμενο της ύπαρξης μίας διάστασης 

(unidimensional), αναφέροντας και την φύση της υπηρεσίας (χα

ρακτηρίστηκε χαμηλής ανάμιξης με συνεχή και αυξανόμενη εμπει

ρία κατανάλωσης), non-response bias και την χρήση μονής κλί

μακας για την μέτρηση της διαφοράς μεταξύ προσδοκιών και α

ντίληψης (expectations/perceptions gap scale). Οι ερευνητές κα

τέληξαν λέγοντας ότι: «με την αναφορά της εξαίρεσης από τους 

ΡΖΒ , τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την αρχή της 

Π.Υ. για τις πέντε διαστάσεις».

Συνοψίζοντας οι Babakus και Boiler (1992) σχολιάζουν ότι 

« η Π.Υ. μπορεί να είναι παραγοντικά πολύπλοκη για κάποιες κα

τηγορίες υπηρεσιών και πολύ απλή έως μονοδιάστατη για άλ

λες».

Στην αναθεωρημένη έκδοση του SERVQUAL (1991) οι ΡΖΒ 

προτείνουν δύο λόγους για να εξηγήσουν τις παρουσιαζόμενες α

νωμαλίες. Πρώτον, μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφορών στην 

συλλογή των δεδομένων και της διαδικασίας ανάλυσης. Μια πιο
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αληθοφανής εξήγηση είναι ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ παρα

γόντων που προήλθαν εμπειρικά επί της επανάληψης του πειρά

ματος μπορεί να είναι κυρίως λόγω των ομοιοτήτων εντός των 

διαστάσεων και /ή μεταξύ των διαφορών των διαστάσεων των α

ξιολογήσεων των πελατών της συγκεκριμένης εταιρίας που ε

μπλέκεται».

Οι Sperng και Singh (1993) έκανα σχόλια για την έλλειψη 

διάκρισης μεταξύ πολλών από τις διαστάσεις. Στην έρευνα τους 

η συσχέτιση μεταξύ της διάστασης «ασφάλεια» και της «ανταπο- 

κρισιμότητας» ήταν 0,97, που σημαίνει ότι δεν ήταν ξεχωριστές 

διαστάσεις. Διέκριναν επίσης υψηλή συσχέτιση-0,87- μεταξύ του 

συνδυασμού «ασφάλειας-ανταποκρισιμότητα» με την διάσταση 

«κατανόηση». Νωρίτερα οι ΡΖΒ (1991), είχαν βρει ότι οι προτά

σεις των διαστάσεων της «ασφάλειας» και της «ανταποκρισιμότη- 

τας» ήταν συντελεστές σΠ έναν παράγοντα, και στο προηγούμε

νο τους άρθρο (1988) βρήκαν ότι υπήρχε κατά μέσο όρο συσχέτι

ση μεταξύ των πέντε διαστάσεων της τάξεως 0,23 και 0,35.

Εξετάζοντας την αναθεωρημένη έκδοση του SERVQUAL, οι 

ΡΖΒ βρήκαν ότι τέσσερις προτάσεις που περιέγραφαν την διά

σταση των «απτών χαρακτηριστικών» χώρισαν σε δύο ξεχωριστές 

διαστάσεις, η μια περιείχε την πρόταση που αναφέρονταν στον 

εξοπλισμό και στις φυσικές ευκολίες και η άλλη στο προσωπικό 

και στο υλικό της επικοινωνίας. Βρήκαν επίσης, ότι η «ανταπο- 

κρισιμότητα»και η «ασφάλεια» έδειχναν αξιοσημείωτη επικάλυψη, 

και ότι ήταν συντελεστές στον ίδιο παράγοντα. Πρότειναν ότι αυτό
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ήταν το αποτέλεσμα της επιβολής στην ανάλυση, του περιορισμού 

των πέντε παραγόντων.

Οι ΡΖΒ (1991) έχουν δεχθεί ότι «οι πέντε διαστάσεις του 

SERVQUAL συσχετίζονται ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας να 

γίνει oblique περιστροφή στην επεξεργασία των παραγό

ντων......έτσι ώστε να επιτευχθεί εκείνο το μοτίβο παραγόντων

που να μπορεί να εξηγηθεί. Μια πολύ καλή κατεύθυνση για μελ

λοντική έρευνα είναι να εξετασθεί η φύση και οι λόγοι που προκα- 

λούν την συσχέτιση αυτή».

Είναι φανερό τόσο από συναφής περιστάσεις και από την 

διαδικασία ανάλυσης ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αριθμού διαστά

σεων της Π.Υ.

Εκτός από τις κριτικές που έγιναν για το θεωρητικό μέρος 

του μοντέλου SERVQUAL, αρκετές κριτικές αφορούσαν θέματα 

λειτουργικά.

Οι προσδοκίες: Ο όρος αυτός είναι πολυσήμαντος. Οι κα

ταναλωτές χρησιμοποιούν τον όρο προσδοκίες για να αξιολογή

σουν την Π.Υ. και το SERVQUAL αποτυγχάνει να μετρήσει από

λυτα τις προσδοκίες της Π.Υ.

Μολονότι στις περισσότερες κριτικές, οι προσδοκίες δεν 

είχαν σημαντικό ρόλο στην θεώρηση της Π.Υ., κάποιες κριτικές 

αναφέρθηκαν σε άλλα θέματα που αφορούν την σημασία των 

προσδοκιών στο SERVQUAL.

ΟΙ ΡΖΒ στο άρθρο τους το 1988, ορίζουν τον όρο προσδο

κίες ως «επιθυμίες ή ανάγκες των πελατών, π.χ. τι πι
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στεύουν ότι ο φορέας της υπηρεσίας πρέπει (should) να προσφέ

ρει και όχι τι θα απορούσε (would) να προσφέρει».

Το συστατικό «προσδοκίες» σχεδιάστηκε προκειμένου να 

μετρηθούν «οι προσδοκίες πρότυπα των πελατών» (normative 

expectations) (ΡΖΒ 1990),και «είναι παρόμοια με το ιδεώδης 

πρότυπο (ideal standard) όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία 

της Ικανοποίησης /μη ικανοποίησης του καταναλωτή» (ΡΖΒ 

1991). Ο Teas (1993) βρήκε ότι αυτές οι εξηγήσεις είναι «κάπως 

ασαφής» και θέτει υπό αμφισβήτηση την ερμηνεία των απαντήσε

ων που δίνουν οι ερωτώμενοι, για το μέρος των προσδοκιών στο 

μοντέλο SERVQUAL. Πιστεύει ότι οι ερωτώμενοι μπορεί να χρη

σιμοποιούν μία από τις έξη ερμηνείες:

1) Σημαντικότητα των ιδιοτήτων της υπηρεσίας. Οι πελάτες 

μπορεί να απαντήσουν διαβαθμίζοντας της προτάσεις που περι

γράφουν τις προσδοκίες, σύμφωνα με την σημαντικότητα της κάθε 

μίας από αυτές.

2) Προβλεπόμενοι επίδοση. Οι πελάτες μπορεί να απαντή

σουν χρησιμοποιώντας την κλίμακα, για να προβλέψουν την επί

δοση που αναμένουν.

3) Ιδανική επίδοση. Η καταλληλότερη επίδοση: πως «μπο

ρεί να είναι» η επίδοση.

4) Επάξια επίδοση. Το επίπεδο της επίδοσης που οι πελά

τες πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει υπό το φως της επένδυσης 

τους.
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5) Δίκαιη επίδοση. Το επίπεδο της επίδοσης που οι πελάτες 

πιστεύουν ότι δικαιούνται να έχουν, δεδομένης της αντίληψης του 

κόστους.

6) Ελάχιστο όριο ανοχής επίδοσης. Πως η επίδοση ανα

γκαστικά «πρέπει να είναι».

Κάθε μία από τις παραπάνω εξηγήσεις διαφέρουν σε κάτι, 

και ο Teas υποστηρίζει, ότι ένα σημαντικό ποσοστό διακύμαν

σης από την μέτρηση των προσδοκιών στο SERVQUAL, μπορεί 

να εξηγηθεί λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του όρου «προσ

δοκίες» από τους καταναλωτές. Ο Teas (1993) υποστηρίζει ότι το 

συστατικό «προσδοκίες» στερείται διαχωριστικής ισχύεις 

(discriminant validity). Οι ΡΖΒ απαντώντας σ’ αυτή την κριτική 

(1994), επαναπροσδιόρισαν τον όρου «προσδοκίες» ως την εξυ

πηρέτηση που θα ήθελαν οι πελάτες από έναν «έξοχο φορέα υ

πηρεσιών» από ότι τις «προτυποποιημένες» προσδοκίες του φο

ρέα της υπηρεσίας.

Οι lacobucci et. al. (1994) θέλησαν να παραλείψουν τον ό

ρο «προσδοκίες» από το λεξιλόγιο της Π.Υ. Προτίμησαν τον γε

νικό όρο «πρότυπο», πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να διαχειρί

ζονται πολλά πρότυπα ταυτόχρονα: μεταξύ αυτών, «τα ιδανικά», 

«ο πιο επιθυμητός συνδυασμός ιδιοτήτων», τα «πρότυπα της βιο

μηχανίας» ενός μέσου ανταγωνιστή, «την επάξια» Π.Υ. και τα 

πρότυπα των προϊόντων βασιζόμενα σε προηγούμενες εμπειρίες 

με τα προϊόντα.
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Κάποιες κριτικές ασχολήθηκαν με την αποτυχία του 

SERVQUAL να προσεγγίσει την αξιολόγηση των καταναλωτών 

που βασίζεται στα απόλυτα πρότυπα της Π.Υ. Το μοντέλο ζητάει 

από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τις προσδοκίες τους για έ

ναν έξοχο φορέα υπηρεσιών, βρισκόμενοι σε μια τάξη π.χ. οι με

τρήσεις είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Υπήρξε διαφωνία στο 

ότι το SERVQUAL, προλέγει ότι:

« οι πελάτες θα αξιολογούν μια υπηρεσία ευνοϊκά, τόσο ό

σο οι προσδοκίες τους εκπληρώνονται ή υπερβαίνονται, άσχετα 

με το αν οι προηγούμενες ήταν μεγάλες ή μικρές, και άσχετα με 

τον αν το απόλυτο αποτέλεσμα της επίδοσης της υπηρεσίας είναι 

υψηλό ή χαμηλό. Αυτή ένδειξη δεν είναι λογική. Διαφωνούμε ότι 

τα «απόλυτα» επίπεδα (π.χ. προηγούμενα πρότυπα), βεβαίως 

πρέπει να ενταχθούν στην αξιολόγηση των πελατών (lacobucci 

et. at. 1994).»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, το SERVQUAL θεωρεί ίσης α

ξίας την βαθμολόγηση με «6» των προσδοκιών για το εστιατόριο 

«Joe’s Greasy Spoon Dinner» και για το εστιατόριο «Micheal 

Roux Le Lapin». Σε απόλυτους όρους, σαφώς δεν είναι της ίδιας 

αξίας. Ο Gronroos (1993) αναφέρεται στο ίδιο παράξενο φαινόμε

νο, το οποίο το αποκαλεί «το παράδοξο της κακής υπηρεσίας». Ο 

πελάτης μπορεί να έχει μικρές προσδοκίες βασιζόμενος στην 

προηγούμενη εμπειρία με τον φορέα της υπηρεσίας. Εάν αυτές οι 

προσδοκίες εκπληρώνονται, τότε δεν υπάρχει κανένα κενό και η 

Π.Υ. έχει κριθεί ως ικανοποιητική.
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Από τότε που οι ΡΖΒ (1991) έχουν από μόνοι τους ανα

γνωρίσει δύο πρότυπα σύγκρισης για την αξιολόγηση της Π.Υ. 

(«επιθυμητή υπηρεσία», το επίπεδο της υπηρεσίας που ο πελά

της πιστεύει και πρέπει να του παρέχει η επιχείρηση, και η «ε

παρκής υπηρεσία», το επίπεδο της υπηρεσίας που ο πελάτης θε

ωρεί αποδεκτό) φαίνεται ότι η διαμάχη γύρω από την έννοια των 

«προσδοκιών» να έχει λήξει.

Η σύνθεση των προτάσεων. Κάθε παράγοντας του 

SERVQUAL στις έρευνες των ΡΖΒ το 1988 και το 1991 αποτελού

νταν από τέσσερις ή πέντε προτάσεις. Πγινε κατανοητό ότι συχνά 

δεν είναι αρκετό να εντοπίζεται η διακύμανση μεταξύ τους, ή στο 

πλαίσιο του εξειδικευμένου νοήματος της κάθε διάστασης. Ο 

Carman (1990) στην έρευνα του αναφορικά με νοσοκομειακές υ

πηρεσίες χρησιμοποίησε 40 προτάσεις. ΟΙ Bouman και Van der 

Wiele (1992) χρησιμοποίησαν 48 προτάσεις σε έρευνα με αντι

κείμενο υπηρεσίες αυτοκινήτων, οι Saleh και Ryan (1992) 33 

προτάσεις σε έρευνα στον νοσοκομειακό χώρο, ο Fort (1993) 31 

προτάσεις στην ανάλυση τους για την ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών λογισμικού κατ’ οίκων, και οι Babakus και Mangold 

(1992) 15 προτάσεις σε έρευνα στον νοσοκομειακό χώρο. Οι ΡΖΒ 

(1991) αναγνώρισαν ότι είναι δυνατόν να προστεθούν συμπληρω

ματικές προτάσεις, αλλά απαιτείτε προσοχή στο ότι « οι νέες 

προτάσεις θα πρέπει να έχουν παρόμοια μορφοποίηση με τις ήδη 

υπάρχουσες».
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« Οι στινυέο αλήθειας» Πολλές υπηρεσίες παρέχονται μέ

σω πολλών «στιγμών αλήθειας» ή συναλλαγών μεταξύ προσωπι

κού και πελατών π.χ. υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης. Ο 

Carmam (1990) βρήκε ότι οι πελάτες αξιολογούν την Π.Υ. αναφε- 

ρόμενοι σε αυτές τις πολλαπλές συναλλαγές τους με το προσωπι

κό. Για Παράδειγμα, στην έρευνα του στο τομέα των νοσοκομείων 

κατέληξε στις ακόλουθες τρεις προτάσεις:

1) η αποχώρηση μου από το νοσοκομείο ήταν γρήγορη.

2) Το νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρίνονταν γρήγορα 

στα καλέσματα.

3) Η είσοδος στο νοσοκομείο ήταν γρήγορη.

Αυτές οι προτάσεις δεν αποτελούσαν παράγοντες (loaded) 

στη διάσταση «ανταποκρισιμότητα» όπως ήταν αναμενόμενο. Α

ντιθέτους, αποτελούσαν στοιχεία παραγόντων οι οποίοι αντι

προσωπεύουν ειδικές νοσοκομειακές λειτουργίες, ή «στιγμές αλή

θειας». Οι ΡΖΒ σε αντίθεση, υποστήριζαν ότι η Π.Υ. είναι ένα συ- 

νολικό-γενικό μοντέλο, και δεν συνδέεται με ιδιαίτερα γεγονότα.

Η πολικότητα (polarity) Από το σύνολο των 22 προτάσε

ων της κλίμακας του SERVQUAL το 1988, 13 προτάσεις ήταν εκ

φρασμένες θετικά, και εννέα από αυτές αρνητικά. Οι αρνητικά εκ

φρασμένες προτάσεις περιέγραφαν τις διαστάσεις της «ανταπο- 

κρισιμότητας» και της «κατανόησης». Ο στόχος των ΡΖΒ ήταν μα 

μειώσουν την συστηματική της τάσης να δημιουργηθεί πόλωση 

στις απαντήσεις (systematic response bias), η οποία προκαλεί- 

ται από τις καταφατικές και αρνητικές απαντήσεις. Αυτό είναι α
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ποδεκτό ως καλή πρακτική για κανονιστικές έρευνες (normative 

research practice) (Churchill 1979), εν τούτοις έχει συνέπειες 

στους ερωτώμενους οι οποίοι περισσότερα λάθη στην κατανόηση 

κειμένου, και κάνουν περισσότερο χρόνο να διαβάσουν τις προ

τάσεις (Wason και Johnson-Laird 1972).babakus

Στην παραγοντική ανάλυση των δεδομένων του 

SERVQUAL, οι Babakus και Boiler (1992) βρήκαν ότι όλες οι αρ

νητικά διατυπωμένες προτάσεις αποτελούσαν στοιχεία περισσό

τερο σ’ ένα παράγοντα ενώ οι θετικά εκφρασμένες ήταν στοιχεία 

σε άλλο. Βρήκαν επίσης να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

του Μ.Ο. των Ρ και Ε και των σκορ των διαφορών τους (gap) των 

θετικά και αρνητικά διατυπωμένων προτάσεων. Συμπέραναν ότι 

ο τρόπος διατύπωσης των προτάσεων οδηγούσε σε «σύστημα 

παραγόντων» (method factor): « Ο τρόπος διατύπωσης μπορεί να 

ευθύνεται για την παραγωγή παραγόντων οι οποίοι είναι τεχνικό 

αποτέλεσμα, και όχι διαστάσεις με θεωρητικό νόημα της Π.Υ. Α

κόμη, προκαλεί προβλήματα ποιότητας των δεδομένων, και θέτει 

υπό αμφισβήτηση την διαστασιμότητα και την αξιοπιστία του μο

ντέλου. Οι Babakus και Mangold (1992), μετά από της έρευνα 

τους σε νοσοκομεία, χρησιμοποίησαν μόνο καταφατικές διατυπω

μένες προτάσεις. ΟΙ ΡΖΒ (1991) απάντησαν σ’ όλες αυτές τις κρι

τικές προχωρώντας σε επαναδιατύπωση όλων των αρνητικών 

προτάσεων σε καταφατικές.

Η βαθυολονική κλίμακα. Η χρησιμοποίηση της επταβάθμιας 

κλίμακας Likert υπήρξε αντικείμενο κριτικών. Αν και καμία από
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αυτές δεν είναι σαφής για της εφαρμογές του SERVQUAL, αλλά 

επαναλαμβάνονται. Η Lewis (1993) παρατήρησε ότι δεν υπάρ

χουν περιγραφικές λέξεις για τους βαθμούς μεταξύ δύο (2) και έξι 

(6).Πιστεύει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει στους ερωτώμενους 

να χρησιμοποιούν πολύ συχνά τις δύο ακραίες τιμές (το 1 και το

7), και προτείνει να υπάρξουν οι περιγραφικές λέξεις για να α

ποφευχθεί αυτό το φαινόμενο. Ινα άλλο ζήτημα είναι η εξήγηση 

που δίνουν οι ερωτώμενοι στον βαθμό που βρίσκεται στην μέση 

της κλίμακας. Η Lewis ενδιαφέρεται για τις απαντήσεις οι οποίες 

υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά (gap), ενώ στην 

πραγματικότητα υπάρχει (π.χ. ο βαθμός των προσδοκιών είναι 

5,4 και της αντίληψης είναι 4,6 (διαφορά 0,8) αλλά όταν γίνεται 

στρογγυλοποίηση μπορεί να θεωρηθούν και οι δύο βαθμοί ως 5. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα «σφάλματος τύπου II».

Οι babakus και Mangold (1992) αποφάσισαν υπέρ της πε- 

νταβάθμιας κλίμακας Likert προκειμένου να ελαττωθεί το «επίπε

δο απογοήτευσης» των ερωτώμενων, και να αυξηθεί η αξία και η 

ποιότητα της βαθμολόγησης.

Οι δύο εκδογέο. Οι ερωτώμενοι φαινόταν ότι έπλητταν και 

κάποιες στιγμές ήταν μπερδεμένοι με τις δύο εκδοχές του 

SERVQUAL (Bouman και Van der Weile 1992) με αποτέλεσμα να 

διακινδυνεύει η ποιότητα των δεδομένων.

Ο Carman (1990) σχολίασε για τον συγχρονισμό των δύο 

εκδοχών. Είναι επικριτικός με τον τρόπο που οι ΡΖΒ ζητούν από 

τους ερωτώμενους να συμπληρώσουν τα δύο ερωτηματολόγια με
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μία προσπάθεια (single setting). Στην έρευνα των ΡΖΒ το 1988 οι 

ερωτώμενοι καλούνταν να εκθέσουν τις προσδοκίες του και την 

αντίληψη τους, βασιζόμενοι στην εμπειρία των τριών τελευταίων 

μηνών, □λες οι ατομικές αναφορές ήταν ex post, κάτι που σχο

λιάστηκε και από τον Gronroos (1993). Ο Carnnan παρατήρησε ε

πίσης ότι δεν ήταν πρακτικό να περιμένει από τους πελάτες να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κάνοντας απογραφή των 

προσδοκιών πριν την συναλλαγή με την υπηρεσία και αντίστοιχα 

της αντίληψης αμέσως μετά. Η λύση που πρότεινε ήταν να συλλέ- 

γονται τα δεδομένα με την μορφή διαφοράς μεταξύ προσδοκιών 

και αντίληψης κάνοντας μία ερώτηση π.χ. «Η φυσική παρουσία 

των ευκολιών της εταιρίας ΧΥΖ είναι ( πολύ καλύτερη, καλύτερη, 

περίπου η ίδια, χειρότερη, πολύ χειρότερη) απ’ ότι περίμενα να 

είναι. Η Lewis (1993) αναφέρθηκε στην δουλειά που έγινε από 

τον Orledge ο οποίος είχε πειραματιστεί με μια εναλλακτική μέ

θοδο, συνδυάζοντας αντίληψη και προσδοκίες όπως στο ακόλου

θο παράδειγμα:

«σημειώνουμε πάνω στην κλίμακα το Α (αντίληψη) πόσο 

καλά είναι ντύνετε το προσωπικό της εταιρίας ΧΥΖ. Στην ίδια κλί

μακα σημειώνουμε το Π (προσδοκίες) πόσο καλά ελπίζετε να 

ντύνεται το προσωπικό της εταιρίας που ανήκει στον συγκεκριμέ

νο κλάδο»

Κο μ ψά_:_:_Π_:_:_:_Α_:_: άκομψα

Οι Bouman και Van der Weile (1992) ασχολήθηκαν με το ί

διο πρόβλημα. Οι Babakus και Boiler (1993) έλυσαν το πρόβλημα
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χρησιμοποιώντας μία επταβάθμια κλίμακα προκειμένου να συλ- 

λέξουν τα δεδομένα των διαφορών (gap). Αυτή ήταν η πρόταση 

που είχε κάνει προηγουμένως ο Carman (1990). Το εύρος της 

κλίμακας άρχιζε από το 7= «υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκί

ες μου» και κατέληγε στο 1= «υπολείπεται πολύ των προσδοκιών 

μου».

Οι Clow και Vrorhies (1993) διαφωνούν:

«όταν μετρούνται ταυτόχρονα οι προσδοκίες και η αξία των 

εμπειριών, οι ερωτώμενοι θα δείξουν ότι οι προσδοκίες τους είναι 

μεγαλύτερες απ’ ότι πραγματικά ήταν πριν την συναλλαγή τις υ

πηρεσίας».

Διαφώνησαν ότι οι προσδοκίες πρέπει να μετριούνται πριν 

την λήψη της υπηρεσίας, αλλιώς οι ερωτώμενοι θα έχουν τάση 

πόλωσης. Πιο συγκεκριμένα οι Clow και Vrorhies βρήκαν ότι:

«Οι πελάτες που είχαν αρνητική εμπειρία με την υπηρεσία 

τείνουν να μεγαλοποιούν τις προσδοκίες τους, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούν μεγάλη διαφορά (gap). Αντίθετα οι πελάτες που εί

χαν θετική εμπειρία τείνουν να κατανοούν τις προσδοκίες τους, 

δημιουργώντας μικρότερη διαφορά (gap)».

Ο υπολονισυόο της διακύυανσηο. Οι Fornell και Larcker 

(1981) πρότειναν ότι ο υπολογισμός της διακύμανσης θα πρέπει 

να εξάγεται αυστηρά ως η μέτρηση της ισχύεις του μοντέλου. Οι 

ΡΖΒ (1988) ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό του υπολογισμού της 

διακύμανσης των πέντε διαστάσεων στις υπηρεσίες όπου πραγ

ματοποιήθηκε η έρευνα (Τράπεζες, πιστωτικές κάρτες, υπηρεσίες
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επισκευών και συντηρήσεων, και υπεραστικές τηλεφωνικές υπη

ρεσίες) , τα δείγματα ήταν 56%, 57,5%, 61,6% και 56,2% αντί

στοιχα. Οι ΡΖΒ (1991) ανέφεραν διακύμανση για την εταιρία τη

λεπικοινωνιών 67,2%, για την πρώτη ασφαλιστική εταιρία 68,3%, 

για την δεύτερη ασφαλιστική εταιρία 70,9%, για την πρώτη τρά

πεζα 71,6%, και τέλος για την δεύτερη τράπεζα 66,9%. Στο συν

δυασμένο δείγμα η διακύμανση ήταν 67,9%.

Οι babakus και Boiler (1992) από τις απαντήσεις στην έ

ρευνα στον τομέα κοινής ωφέλειας, ανάφεραν διακύμανση 

58,3%. Ο Carman (1990) τροποποίησε τις απαντήσεις της έρευ

νας από τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και ανέφερε διακύμανση 

71% (νοσοκομεία), 61% (καταστήματα ελαστικών), 75%(κέντρα 

αποκατάστασης σχολών διοίκησης ), και 71% (οδοντιατρική κλινι

κή). Οι Saleh και Ryan (1992) τροποποίησαν τις απαντήσεις της 

έρευνας στον ξενοδοχειακό χώρο και ανέφεραν διακύμανση 

78,6%. Οι Bouman και Van der Weile (1992) τροποποίησαν τις 

απαντήσεις τους στην έρευνα σε επισκευές αυτοκινήτων ανάφε

ραν διακύμανση 40,7%. Γενικά η τροποποιημένη κλίμακα τείνει να 

παράγει υψηλότερα επίπεδα διακύμανσης, που σημαίνει μεγαλύ

τερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η προσεγγίσεις γύρω από το ζήτημα της «μέτρησης της ι

κανοποίησης» των πελατών επικεντρώθηκε γύρω από δύο μοντέ

λα. Αυτό των ΡΖΒ με το SERVQUAL, και των Cronin και Taylor 

με την προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην μέτρηση της επίδοσης 

σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (performance-based approach).
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Οι δύο αυτές προσεγγίσεις συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδια

φέρον και αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων κριτικών για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ο Danaher (1997) εξετάζοντας το θέμα την 

«μέτρησης της ικανοποίησης» του πελάτη πρότεινε μια νέα προ

σέγγιση. Γνωρίζοντας τα προβλήματα των δύο προηγούμενων 

προσεγγίσεων, ανέπτυξε μία νέα μέθοδο, η οποία βασίζεται στην 

αξιολόγηση εννέα υποθετικών σεναρίων υπηρεσιών. Η αξιολό

γηση των σεναρίων αυτών, γίνεται με την βοήθεια της conjoint 

analysis, εντοπίζοντας τελικά ποιο ή ποια χαρακτηριστικά είναι 

περισσότερο σημαντικά για την ικανοποίηση του πελάτη. Οι πλη

ροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται σ’ ένα μοντέλο απόκρισης της 

ικανοποίησης (satisfaction response surface) του πελάτη ως μια 

συνάρτηση των συστατικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Το 

υπάρχον επίπεδο παροχής υπηρεσιών διαγράφεται επάνω σε μια 

επιφάνεια απόκρισης και με τις πληροφορίες από την conjoint 

analysis σχηματίζεται η κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ικα

νοποίησης του πελάτη. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους α

νάλυσης δίνουν την δυνατότητα στην διοίκηση να σχεδιάσει προ

γράμματα για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη

ρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παράγοντες που έ

χουν μεγαλύτερη σημασία για την ικανοποίηση του πελάτη.
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2.2 Σχέση ττοιότητας-τιμής
Πολλές ερευνητικές μελέτες (Lambert 1972, Shapiro 

1968,1973, Rao και Monroe 1987, αναφορά Zeithaml 1988) υπο

στηρίζουν την τάση των καταναλωτών να βασίζονται στην τιμή ως 

ένδειξη της ποιότητας. Η βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

που έγινε από τον Olson (1977, αναφορά Zeithaml 1988) στηρίζε

ται στην υπόθεση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ, γενικά τιμής και 

ποιότητας. Οι Monroe και Krisham (1985, αναφορά Zeithaml 

1988) ανέφεραν ότι οι πιθανές αιτίες που επιδρούν στην χρησι

μοποίηση της τιμής ως ένδειξης εξαρτάται από τρεις κατηγορίες 

παραγόντων: α) από τις πληροφορίες, σχετικά με το προϊόν ή το 

brand name αυτού β) από τους προσωπικοί παράνοντες . Σ’ αυ

τή την κατηγορία σημαντικό ρόλο έχει αν το άτομο έχει γνώση 

των τιμών που μπορεί να βρει ένα προϊόν στην αγορά, αν δεν 

γνωρίζει ή δεν έχει ενδιαφέρον το προϊόν, έτσι ώστε να αντιλαμ

βάνεται την διαφορά της ποιότητας. Και γ) παράγοντες που σχε

τίζονται με την κατηγορία προϊόντος. Οι καταναλωτές φαίνεται να 

εξαρτώνται περισσότερο από την τιμή ως ένδειξη ποιότητας, ανά

λογα με την κατηγορία των προϊόντων. τσι σε κατηγορίες 

προϊόντων που δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση, η τιμή 

λειτουργεί ως ένδειξη προσφοράς-θυσίας. Αντίθετα όταν οι κα

ταναλωτές όταν έχουν εμπειρία και γνωρίζουν το προϊόν δεν κρί

νουν την ποιότητα με βάση την τιμή, κάτι που επιβεβαιώνεται και 

από την εμπειρική έρευνα της V. Zeithaml (1988)
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2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά- ε
παναγοράς ή αλλαγής- των πελατών

Οι marketers των υπηρεσιών γνωρίζουν ότι «το να έχεις 

πελάτες, δεν σημαίνει ότι έχεις κιόλας αποκτήσει, κάτι που θεω

ρείται κρίσιμο για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών» (Berry 

1980, σελ.25 αναφορά στο Keaveney 1995). Οι μελέτες και έρευ

νες έχουν δείξει ότι Π.Υ. (Bitner 1990, Boulding et. al 1993), η 

ποιότητα των σχέσεων μεταξύ προσωπικού και πελατών 

(Relationship quality) (Grosby, Evans, και Cowles

1990,Bendapudi και Berry 1997 ) καθώς και I.K. (Cronin και 

Taylor 1992) μπορεί να βελτιώσει την πρόθεση του πελάτη για 

επαναγορά από την επιχείρηση. Ακόμη μέσα από τις έρευνες των 

ΡΖΒ (1988,1991) απέδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ Π.Υ. 

και διάθεσης από την πλευρά των πελατών να συστήσουν την ε

πιχείρηση σε άλλους.

Οι Kabak και Siomkos (1990, 1991) πρότειναν μία πιθα- 

νολογική προσέγγιση για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης 

των καταναλωτών υπηρεσιών. Με κύριο ζητούμενο τη διατήρηση 

των πελατών της επιχείρησης, το μοντέλο που αναπτύχθηκε υπο

λογίζει τις πιθανότητες επαναγοράς του προϊόντος υπηρεσίας ή 

αλλαγής προτιμήσεων των πελατών ανάλογα με τον βαθμό ικανο

ποίησης από προηγούμενες χρήσεις.

Η Keaveney (1995) προχώρησε στην ανάπτυξη ενός μο

ντέλου, που περιγράφει την διάθεση αλλαγής των πελατών υπη

ρεσιών συνολικά. Εντόπισαν οκτώ (8) κρίσιμους παράγοντες- 

τιμολόγηση, ακαταλληλότητα, αποτυχίες σχετικές με τον «πυρή
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να» της υπηρεσίας, αποτυχίες κατά την διαδικασία συναλλαγής 

της υπηρεσίας, αποτυχημένοι χειρισμοί του προσωπικού, προ

σέλκυση από ανταγωνιστές, προβλήματα ηθικής- οι οποίοι περι

γράφουν τους πιθανούς λόγους και αιτίες που οδηγούν τους πε

λάτες να αλλάξουν τον φορέα της υπηρεσίας.

Οι Mittal, Ross, και Baldasare (1998) ερεύνησαν την σχέση 

μεταξύ επίδοσης σε επίπεδο ιδιοτήτων - ενός προϊόντος ή υπη

ρεσίας - και συνολικής ικανοποίησης, καθώς επίσης και με την 

πρόθεση επαναγοράς. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από δύο 

έρευνες κατάληξαν ότι :

Τόσο η συνολική ικανοποίηση, όσο και η πρόθεση επανα

γοράς, επηρεάζονται με ασύμμετρο τρόπο, από την επίδοση σε 

επίπεδο ιδιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι η αρνητική επίδοση έχει 

μεγαλύτερη επίδραση από την αντίστοιχη θετική.

Επίσης βρέθηκε ότι η επίδοση των ιδιοτήτων έχει άμεση ε

πίδραση στην πρόθεση επαναγοράς. Το τελευταίο συμπέρασμα 

έρχεται να αμφισβητήσει προηγούμενα μοντέλα που υποστήριζαν 

ότι η επίδραση της επίδοσης στην πρόθεση επαναγοράς επιτυγ

χάνεται διαμέσου της ικανοποίησης.

Οι Oliva, Oliver, και MacMillan (1992) γνωρίζοντας από 

προηγούμενες έρευνες ότι η σχέση μεταξύ ικανοποίησης/μη ικα

νοποίησης και συνεχούς επένδυσης για βελτίωση του επιπέδου 

των υπηρεσιών, δεν είναι γραμμική, πρότειναν μια μέθοδο για 

την κατανόηση αυτής της σχέσης. Χρησιμοποίησαν ένα κατα

στροφικό μοντέλο προκειμένου να περιγράφουν τις σχέσεις και
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τις επιδράσεις μεταξύ του κόστους συναλλαγής του πελάτη, της 

ικανοποίησης, και της επαναγοράς. Η διερεύνηση αυτών των 

σχέσεων συμβάλει στην καλύτερη διαμόρφωση στρατηγικών για 

το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι περισσότεροι marketers έχουν αναγνωρίσει την σημα- 

ντικότητα που έχει για την επιχείρηση όχι μόνο να διατηρούν 

τους πελάτες, αλλά και να τους μετατρέψουν σε καλύτερους πε

λάτες (Berry 1983). To Relationship Marketing (RM) ασχολείται 

με την δημιουργία μακρόχρονων σχέσεων Marketing μεταξύ επι

χείρησης και πελατών. Αν και σήμερα ο όρος RM χρησιμοποιείται 

για να περιγράφει πληθώρα σχέσεων Marketing, όπως της επι

χείρησης, με τους προμηθευτές, τους εργαζομένους, και με τους 

πελάτες (Morgan και Hunt 1994), ο πελάτης συνεχίζει να είναι το 

κέντρο και η αρχή του RM (Gravens 1995).

Οι Grosby, Evans, και Cowles (1990), ανέπτυξαν ένα μο

ντέλο, το οποίο εξετάζει την φύση, και τους παράγοντες που 

συμβάλουν στην δημιουργία της ποιότητα στην σχέση μεταξύ 

πωλητή και πελάτη, καθώς και τις συνέπειες που απορρέουν από 

αυτή.

Η κατανόηση των λόγων και των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες οι πελάτες είναι δεκτικοί στην σχέση με τον φορέα της υ

πηρεσίας, είναι ένα βασικό θέμα που δεν είχε διερευνηθεί στα 

πλαίσια του RM. Οι Bendapudi και Berry (1997) προσεγγίζοντας 

αυτό το ζήτημα, ανάφεραν δύο κατηγορίες παραγόντων για την 

διατήρηση των πελατών. Σχέσεις βασισμένες: α)στην αφοσίωση
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του πελάτη, και β) σε περιοριστικούς παράγοντες. Εχοντας ως 

βάση αυτούς, ανέπτυξαν ένα μοντέλο με ζητούμενο την διατήρηση 

των πελατών, συμπέραναν ότι όταν υφίσταται η σχέση λόγω πε

ριοριστικών παραγόντων οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση στην 

διατήρηση της, ενώ όταν υπάρχει αφοσίωση από την πλευρά του 

πελάτη τότε, διευκολύνεται η επέκταση και ο εμπλουτισμός της 

σχέσης.

Ο Bettencourt (1997) υποστήριξε την δυνατότητα που έχει 

ο πελάτης να συμβάλει στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρε

σίας, μέσα από ρόλους, όπως του συνεργάτη, του συμβούλου, και 

του ατόμου που προωθεί την επιχείρηση. Ανέπτυξε ένα μοντέλο 

παραγόντων «εθελοντικής προσφοράς πελατών» (Customer 

Voluntary Performance), με ζητούμενο να εξετασθεί εμπειρικά η 

σχέση τους, με τους ρόλους - πιστότητα, συνεργασία, συμμετοχή- 

που μπορεί να έχουν οι πελάτες της επιχείρησης.

Οι ΡΖΒ (1996) ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο με σκο

πό να εξετασθούν οι συνέπειες της ποιότητας υπηρεσιών σε συ

γκεκριμένες συμπεριφορές, θεωρώντας αυτές αποτελούν ενδεί

ξεις για την διατήρηση ή μη διατήρηση των πελατών. Τα αποτε

λέσματα έδειξαν ότι υπάρχει θετική (αρνητική) σχέση μεταξύ 

της αντίληψης της Π.Υ. και της θετικής (αρνητικής) συμπεριφο

ράς, καθώς επίσης ότι οι πελάτες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα 

πρόβλημα με την υπηρεσία παρουσιάζουν υψηλή πιστότητα και 

μικρή πρόθεση για να αλλάξουν υπηρεσία.
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2.4 Σχέση ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίησης κατανα
λωτή και οικονομικών αποτελεσμάτων.

Το θέμα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον γνωστικό αντι

κείμενο της Π.Υ. και της Ι.Κ. η κατανόηση της επίδρασης τους 

στα οικονομικά αποτελέσματα ενός οργανισμού (Greising 1994, 

Rust Zahorik, και Keiningham 1995 αναφορά στο ΡΖΒ 1996). Α

πόδειξη της αποδοχής αυτής της σχέσης είναι το γεγονός ότι έχει 

αναπτυχθεί πολύ η βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα καθώς 

επίσης μεγάλος αριθμός εταιρειών έρευνα αγοράς και συμβούλων 

επιχειρήσεων (στην Αμερική) αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ανά

λογα προγράμματα σε επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο 

επιχειρήσεων υπάρχει έντονη αμφισβήτηση για την τα αναμενό

μενα αποτελέσματα της βελτίωσης της ποιότητας και της ικανο

ποίησης των καταναλωτών, μέσω τις εφαρμογής της διοίκησης ο

λικής ποιότητας (TQM) (American Quality Foundation 1992, The 

Econimist 1992 αναφορά στο Anderson, Fornell, Lehman 1994).

Oi Anderson, Fornell, Lehman (1994) ερεύνησαν την 

σχέση και την φύση μεταξύ ικανοποίησης καταναλωτή και οικο

νομικών αποτελεσμάτων (ROI), μεριδίου αγοράς, τιμής, προσδο

κιών, και ποιότητας. Οι σχέσεις αυτές εξετάσθηκαν βάση των ε

τήσιων αποτελεσμάτων του εθνικού δείκτη ικανοποίησης κατανα

λωτή της Σουηδίας (SCSB), και λογιστικών μετρήσεων των οικο

νομικών αποτελεσμάτων, όπως το ROI (return on investment). Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ποιότη

τας και ικανοποίησης καταναλωτή. Επίσης θετική σχέση υπάρχει 

μεταξύ ικανοποίησης καταναλωτή και κερδοφορίας. Πιο συγκεκρι
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μένα, τα θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται μακροπρόθεσμα και 

γι’ αυτό τον λόγο η προοπτική των επιχειρήσεων θα πρέπει να εί

ναι μακροπρόθεσμη. Θα πρέπει επίσης να βλέπουν τους πόρους 

που διαθέτουν για την βελτίωση της ποιότητας και της Ι.Κ. ως ε

πένδυση και όχι σαν έξοδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ενδεικτικά 

την σχέση μεταξύ Ι.Κ. και μεριδίου αγοράς. Βρέθηκε ότι η Ι.Κ. έ

χει σαν αποτέλεσμα την μείωση του μεριδίου αγοράς. Αυτό συμ

βαίνει σε περιπτώσεις που μια επιχείρηση υπερεκτείνει τις δυνα

τότητες εξυπηρέτησης, καθώς ο αριθμός των πελατών ή των 

τμημάτων της αγοράς που στοχεύει, αυξάνονται. Αξιοσημείωτο εί

ναι ότι αυτό το φαινόμενο είναι βραχυπρόθεσμο. Μακροπρόθε

σμα, είναι δυνατό να υπάρξει παράλληλη αύξηση της Ι.Κ. και του 

μεριδίου της αγοράς.

Η σχέση προσδοκιών και Ι.Κ. είναι θετική μακροπρόθε

σμα, γιατί οι πελάτες μαζεύουν την αθροιστική μνήμη της αγο

ράς, που αφορά όλες τις προηγούμενες πληροφορίες και εμπειρί

ες, καθώς επίσης την πρόβλέψη της αγοράς για την δυνατότητα 

της επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στο μέλλον. Α

ντίθετα βραχυπρόθεσμα η σχέση αυτή έχει αντίθετα αποτελέσμα

τα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Αρχικά το Marketing αναπτύχθηκε γύρω από φυσικά

προϊόντα όπως αυτοκίνητα, τηλεοράσεις κ.α. Τις τελευταίες δε

καετίες, παρουσιάζεται μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρε

σιών.

Η υπηρεσία ορίζεται από τον Philip Kotler (1997) ως:

“Κάθε ενέργεια ή επίδοση την οποία μπορεί να προσφέρει 

κάποιος, η οποία είναι μη απτή και δεν έχει σαν αποτέλεσμα την 

ιδιοκτησία της. Η παραγωγή της υπηρεσίας μπορεί να είναι ή να 

μην είναι συνδεδεμένη με κάποιο φυσικό προϊόν".

Ο ορισμός της υπηρεσίας όπως δόθηκε από την 

American Marketing Association το 1960 εκφράζεται ως εξής:

Υπηρεσία είναι το προϊόν της διαδικασίας μετασχηματι

σμού της πληροφορίας σε ενέργεια και αντίστροφα, στη σφαίρα 

της μη υλικής παραγωγής , μέσω παραγωγικής εργασίας που ά

μεσα ή έμμεσα προσθέτει αξία στο σύστημα, παράγοντας κεφά

λαιο” .

Ενας ακόμη ορισμός της υπηρεσίας που δίνεται από τους 

Pride & Ferrell (1995) είναι:
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“ Υπηρεσία είναι η εφαρμογή ανθρώπινων ή και μηχανι

κών προσπαθειών, σε άνθρωπο ή σε αντικείμενο, παρέχοντας 

μη απτά οφέλη στον πελάτη”.

Η υπηρεσία σαν προϊόν δεν θα πρέπει να συγχέεται με 

την έννοια της εξυπηρέτησης των πελατών και αυτό γιατί είναι 

δύσκολο σήμερα επιχειρήσεις να παράγουν μόνο προϊόντα, χω

ρίς αυτά να συνοδεύονται από υπηρεσίες (Berry 1984). Η εξυ

πηρέτηση των πελατών περιλαμβάνει την ανθρώπινη ή μηχανι

κή δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία στο προϊόν. Η εξυπη

ρέτηση των πελατών συνδέεται τόσο με την πώληση προϊόντων, 

όσο και με την πώληση υπηρεσιών.

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ένα ευρύ φάσμα διαφο

ροποιημένων προϊόντων, και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με 

δύο τρόπους:

α) ως μια κλίμακα αμιγών προϊόντων έως και αμιγών υπη

ρεσιών, και β) ανά κατηγορία υπηρεσιών.

Με βάση τον πρώτο τρόπο κατηγοριοποίησης μπορούμε να 

διακρίνουμε τις εξής πέντε υποκατηγορίες ( exhibit 3.1):

Ι.Αυινώο απτά προϊόντα: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

προϊόντα όπως το σαπούνι, η οδοντόκρεμα, το αλάτι. Κανένα εί

δους υπηρεσία δεν συνοδεύει τα προϊόντα αυτά.

2. Απτά προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από υπηρεσίες: 

τα απτά αυτά προϊόντα συνοδεύονται από υπηρεσίες, με σκοπό
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να προάγουν την αξία του προϊόντος στον καταναλωτή.Ο Levitt 

(Kotler 1997) παρατηρεί ό,τι όσο πιο τεχνολογικά ανώτερα είναι 

τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητα, computers), τόσο πιο εξαρτημένες 

είναι οι πωλήσεις τους, από την ποιότητα και την διαθεσιμότητα 

της συνοδευόμενης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες.

3. Υβριδικά προϊόντα: τα οποία συνίστανται εξίσου από 

προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στους πελάτες των ε

στιατορίων παρέχεται το προϊόν (φαγητό) αλλά και η υπηρεσία 

(εξυπηρέτηση).

4. Υπηρεσίες οι οποίες συνοδεύονται από υποστηρικτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες: σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν οι υπη

ρεσίες αεροπορικών μεταφορών, που είναι μη απτή αλλά περι

λαμβάνει και την παροχή προϊόντων (π.χ. γεύμα, ροφήματα).

δ.Αυινής υπηρεσία: σ’ αυτή την κατηγορία είναι η προ

σφορά υπηρεσίας, και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες baby-sitting, 

ψυχοθεραπείας, και εκπαίδευσης.

Κατατάσσοντας τις υπηρεσίες ανά κατηγορία, τις διακρί

νουμε με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ( βλ. Exhibit 3.2):

Ι.Την ανορά στόνο : η οποία μπορεί να απευθύνεται για 

να καλύψει ανάγκες απλών καταναλωτών ή ανάγκες επιχειρήσε

ων. Συνήθως οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δημιουργούν 

διαφορετικά προγράμματα Marketing για να καλύψουν διαφορετι

κές αγορές στόχους.

2. Τον βαθυό εντάσεως ερνασίας: σ’αυτή την κατηγορία 

διακρίνονται υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται εντάσεως εργασίας
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π.χ. εκπαίδευση, επιδιορθώσεις, λογιστικές εργασίες , και άλλες 

ως εντάσεως κεφαλαίου (περιλαμβάνει χρήση μηχανολογικού ε

ξοπλισμού) π.χ. τηλεπικοινωνίες, δημόσιες μεταφορές αυτόματο 

μηχάνημα πώλησης. Στην πρώτη κατηγορία παρατηρείται διακύ

μανση στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε αντίθεση 

με την δεύτερη στην οποία δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δια

κυμάνσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Τον βαθυό ττκ επικοινωνίαρεπαφής υε τον πελάτη: εδώ 

διακρίνονται σε υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή συ

χνότητα επαφών π.χ. υπηρεσίες υγείας, εστιατόρια στις οποίες οι 

διάφορες ενέργειες απευθύνονται στο άτομο και γι ! αυτό είναι 

απαραίτητη η φυσική του παρουσία. Και σε αυτές χαμηλής συ

χνότητας επαφών π.χ. θέατρα, καθαριστήρια, λογιστικές εργασί

ες, στις οποίες δεν απαιτείται η παρουσία του πελάτη καθ’ όλη 

την διάρκεια την εκτέλεσης της υπηρεσίας.

4. Την ειδίκευση του ερναζόυενου: διακρίνονται σε υπηρε

σίες που προσφέρονται από ανειδίκευτο προσωπικό π.χ. υπη

ρεσίες καθαριότητας, και σε αυτές που απαιτείται εξειδικευμένο 

προσωπικό π.χ. νομικές συμβουλές.

5. Στόγοο του Φορέα που παρέγει την υπηρεσία: ο οποίος 

μπορεί να είναι κερδοσκοπικός π.χ. ιδιωτική ασφάλιση, ή μη κερ

δοσκοπικός, π.χ. εθνικό σύστημα υγείας.
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3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών διακρίνονται σε τέσ

σερις κατηγορίες:

Ι.Μη απτότητα που σημαίνει ό,τι την υπηρεσία ο πελάτης 

δεν μπορεί να την αντιληφθεί μέσω των αισθήσεων του, και έτσι 

είναι αδύνατον να την αξιολογήσει πριν την αγοράσει. Αυτό ανα

γκάζει τους marketers να πουλάν στην πραγματικότητα υποσχέ

σεις. Επιπρόσθετα ο πελάτης δεν μπορεί να έχει την φυσική κα

τοχή της υπηρεσίας, με τον ίδιο τρόπο που κατέχει ένα φυσικό 

προϊόν.

Ενα πρόβλημα που τίθεται λόγο της μη απτότητας είναι ο 

τρόπος διαφήμισης, στην οποία χρησιμοποιούνται απτά χαρακτη

ριστικά τα οποία συμβολίζουν την συγκεκριμένη υπηρεσία, π.χ. 

αεροπορική εταιρεία διαφημίζει το γεύμα που προσφέρεται στους 

επιβάτες.

Η τιμολόγηση της είναι ακόμη ένα πρόβλημα, αφού δεν υ

πάρχει συγκεκριμένο κόστος παραγωγής όπως στα προϊόντα, και 

είναι δύσκολο να αιτιολογήσεις στον πελάτη για την τιμή, της 

προσφερόμενης υπηρεσίας.

2. Μη διαχωρισμού, της παραγωγής και από την κατανά

λωση της υπηρεσία. Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί μια σειρά 

προβλημάτων στους marketers.

Ενα πρόβλημα που προκαλείται, είναι η αυξημένη σημα- 

ντικότητα του φορέα της υπηρεσίας κατά την διαδικασία παροχής 

της υπηρεσίας. Γι’ αυτό τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

εκπαίδευση του προσωπικού που παρέχει την υπηρεσία. Η μη
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διαχωρησιμότητα σημαίνει ό,τι ο πελάτης πρέπει να συμμετέχει 

και αυτός στην διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας, και γι' αυ

τό τον λόγο το αποτέλεσμα αλλά και η ποιότητα της εξαρτώνται 

και από τον βαθμό συμμετοχής του, π.χ. αν ο ασθενής δεν συ

νεργάζεται με τον οδοντίατρο του κατά την διάρκεια της εξέτα

σης, η ποιότητα της διάγνωσης του γιατρού διακινδυνεύεται. Οι 

πίθΓΚθίθτε προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα 

ποιότητας που σχετίζονται με την συμμετοχή του πελάτη, δη

μιουργούν μηχανισμούς με τους οποίους τους ενθαρρύνουν να 

μοιράζονται την ευθύνη για την παροχή υπηρεσία καλής ποιότη

τας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των 

παραπόνων που δέχεται ο οργανισμός.

3. Μη δυνατότητα αποθήκευσης της υπηρεσίας. Αυτό συμ

βαίνει λόγο του ό,τι η παραγωγή και η κατανάλωση γίνονται την 

ίδια στιγμή. Η αχρησιμοποίητη δυναμικότητα της υπηρεσίας μίας 

περιόδου, δεν μπορεί να αποθηκευθεί προκειμένου να χρησιμο

ποιηθεί σε άλλη χρονική στιγμή.

Αυτός ο περιορισμός δεν δημιουργεί προβλήματα όταν 

υπάρχει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τα προβλή

ματα δημιουργούνται όταν η ζήτηση παρουσιάζει διακυμάνσεις. 

Οταν η ζήτηση είναι μειωμένη η αναξιοποίητη δυναμικότητα χά

νεται για πάντα, και αυτό μεταφράζεται σε χαμένα κέρδη για την 

επιχείρηση. Ο τρόπος για την μείωση της αχρησιμοποίητης δυ

ναμικότητας, είναι να μειώνονται οι τιμές στην χρονική περίοδο 

όπου παρατηρείται μειωμένη ζήτηση, π.χ. χαμηλότερη τιμή αερο
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πορικού εισιτηρίου . Αντίθετα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης 

της υπηρεσίας, η επιπλέον ζήτηση μπορεί να καλυφθεί με την υ

ποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από μηχανικά μέσα, π.χ. 

τα ATM’s των τραπεζών.

4. Ετερογένειας ή διακύμανση στην ποιότητα της υπηρεσί

ας λόγω του ό,τι οι περισσότερες παρέχονται μέσου της ανθρώ- 

πινης-συμπεριφοράς. Λόγω της φύσεως της ανθρώπινης συμπε

ριφοράς, είναι πολύ δύσκολο να παράγεται πανομοιότυπη ποιό

τητα υπηρεσίας. Η διακύμανση συμβαίνει σε τουλάχιστόν τέσσε 

ρις περιπτώσεις: α) από οργανισμό σε οργανισμό, β) απ: , * 

πηρεσία σε μια άλλη του ίδιο οργανισμού, γ) από μια έξοδο οτ 

μια άλλη έξοδο του ίδιου οργανισμού, δ) στην υπηρεσία που πα

ρέχει ο ίδιος εργαζόμενος από πελάτη σε πελάτη, από μέρα σε 

μέρα ή και από ώρα σε ώρα. □ τσι, το θέμα της τυποποίησης και 

της ποιότητας των υπηρεσιών είναι πολύ δύσκολο ~ ΖΜ 

ετερογενείς προσδίδει πλεονεκτήματα στο μάρκετινγκ τ^ν ·;ττη 

ρεσιών. Εφόσον είναι δύσκολο να τυποποιηθούν οι υπηρεσίες, 

δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστεί η παρέχομε.:, οτ:Γ;ρεσ:ο 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

3.4 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΥΠΗΡϊ:ΐ,^„.
Το παραδοσιακό μείγμα μάρκετινγκ

Μία από τις βασικές έννοιες στο μάρκετινγκ, είναι αυτή

του μείγματος, που είναι τα στοιχεία που ελέγχει και συντονίζει ο

οργανισμός με τα οποία μπορούν να χρησψοποΐήΟ·:-·'·.· ι -
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κοινωνήσουν ή να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών 

τους. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (προϊόν, διανομή, προβολή, τιμή) 

εμφανίζονται ως οι κύριες μεταβλητές αποφάσεων σε προγράμ

ματα μάρκετινγκ, τα οποία συσχετίζονται και εξαρτώνται έως ένα 

βαθμό μεταξύ τους. Ευρύτερα η όλη φιλοσοφία του μείγματος 

μάρκετινγκ, θεωρεί ό,τι υπάρχει ένα βέλτιστο μείγμα των τεσσά

ρων αυτών παραγόντων για ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, 

και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το εκτεταμένο μείγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών.

Λόγω του χαρακτηριστικού της μη διαχωρισιμότητας της 

υπηρεσίας, πολλές φορές οι πελάτες λαμβάνουν μέρος στην δια

δικασία παραγωγής της. Επίσης λόγω της μη απτότητας, οι πελά

τες αναζητούν για κάποιο απτό χαρακτηριστικό το οποίο θα τους 

βοηθήσει να αντιληφθούν την φύση της υπηρεσίας. Αυτά τα δε

δομένα οδήγησαν τους Booms and Biter (Kotler1997) να προ

σθέσουν άλλες τρεις μεταβλητές και να δημιουργήσουν το εκτε

ταμένο μείγμα μάρκετινγκ για τις υπηρεσίες(βλ. Exhibit 3.3). Ετσι 

λοιπόν στους παραδοσιακούς τέσσερις παράγοντες (product, 

place, promotion, price), προστέθηκαν και άλλοι τρεις: άνθρωποι 

(people), φυσική απόδειξη (physical evidence), διαδικασίες 

(process).

AvOpt.irrm Ολα τα άτομα που συμμετέχουν στην διαδικα

σία παράδοσης-διάθεσης της υπηρεσίας και επηρεάζουν την α

ντίληψη του αγοραστή. Τα άτομα αυτά είναι, το προσωπικό της
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επιχείρησης, οι πελάτες, και οι άλλοι πελάτες που υπάρχουν στο 

περιβάλλον της υπηρεσίας.

η ψηπητή πττΛΚπξη περιλαμβάνει τον χώρο στον οποίο η 

υπηρεσία διατίθεται και εκεί όπου λαμβάνουν χώρα οι αλληλεπι

δράσεις μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, καθώς και κάθε απτό 

συστατικό που υπάρχει και διευκολύνει στην επίδοση ή στην επι

κοινωνία της υπηρεσίας.

ΛιηΚιtrnrrirc. Οι πραγματικές διαδικασίες, οι μηχανισμοί, 

και η ροή των δραστηριοτήτων με τις οποίες διατίθεται η υπη- 

ρεσία-η διάθεση και το λειτουργικό σύστημα της υπηρεσίας.

3.5 ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκειμένου να εξηγηθούν οι πολυπλοκότητες που πα

ρουσιάζονται στις υπηρεσίες, ο Gronroos (Kotler 1997) πρότεινε 

ό,τι υπάρχει μια τριγωνική σχέση που διέπει το μάρκετινγκ των 

υπηρεσιών ( βλ. Exhibit 3.4) . Σύμφωνα λοιπόν με τις σχέσεις 

που εξηγούνται από αυτό το τρίγωνο, υπάρχουν τρεις τύποι μάρ

κετινγκ οι οποίοι διέπουν την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Οι τύποι αυτοί είναι: το internal (εσωτερικό), το external 

(εξωτερικό) μάρκετινγκ, καθώς και το interactive (αλληλεπίδρα

ση). Στην αριστερή πλευρά του τριγώνου βρίσκεται το external 

marketing το οποίο περιγράφει όλες τις συνήθεις εργασίες που 

γίνονται από την επιχείρηση σχετικά με την τιμολόγηση, διανομή, 

προώθηση της υπηρεσίας. Αυτά τα στοιχεία είναι οι δεσμεύσεις- 

υποσχέσεις της επιχείρησης προς την αντίληψη των πελατών.
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Στην βάση του τριγώνου βρίσκεται interactive marketing, 

που περιγράφει τις ικανότητες του εργαζόμενου να εξυπηρετήσει 

τον πελάτη. Είναι το σημείο στο οποίο οι υποσχέσεις της επιχεί

ρησης τηρούνται ( ή δεν τηρούνται). Σ' αυτό το σημείο γίνεται η 

κρίση των πελατών σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας, όχι 

μόνο σε θέματα τεχνικής ποιότητας( π.χ. ήταν επιτυχημένη η εγ

χείρηση;) αλλά και σε θέματα λειτουργικής ποιότητας (έδειξε ο 

χειρουργός ενδιαφέρον για τον ασθενή;). Οτι προσπάθειες κΓ αν 

έχει κάνει η επιχείρηση μέσω του external marketing, είναι άχρη

στες αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις.

Στο αριστερό μέρος του τριγώνου περιγράφεται το 

internal marketing που περιλαμβάνει τις προσπάθειες που γίνο

νται από την επιχείρηση για την εκπαίδευση, την υποκίνηση, και 

βράβευση των εργαζομένων της, προκειμένου η εξυπηρέτηση 

να ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις και στις δεσμεύσεις της προς 

τους πελάτες. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει η επιχείρηση μέ

σω των εργαζομένων της, να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της 

τότε η τριγωνική αυτή σχέση θα καταρρεύσει. Η σημαντικότητα 

του τριγώνου βρίσκεται στο ό,τι και οι τρεις πλευρές είναι εξίσου 

σημαντικές για την επιτυχία της υπηρεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

4.1 Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Σύμφωνα με τις κατηγορίες των υπηρεσιών που προανα-

φέρθηκαν μπορούμε να περιγράφουμε και να κατατάξουμε τις 

υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης ως εξής:

Στην κλίμακα μεταξύ αμιγών προϊόντων και αμιγών προϊό

ντων κατατάσσονται, στην τέταρτη κατηγορία, δηλ. στις υπηρεσί

ες που συνοδεύονται υποστηρικτικά από άλλα προϊόντα και υπη

ρεσίες. Η υπηρεσία (core service) στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι η ασφάλιση και η κάλυψη του πελάτη από κάποιο κίνδυ

νο, και η εξυπηρέτηση του καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου. 

Παράλληλα σε κάθε ασφαλιζόμενο παρέχονται και κάποια απτά 

προϊόντα όπως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η αλληλογραφία των 

ασφαλιζομένων, η πληρωμή αποζημίωσης, η πληρωμή μερίσμα

τος, η παροχή ιατρικής φροντίδας.

Με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει μπορούμε να 

κατατάξουμε την ιδιωτική ασφάλιση ως εξής: 1) απευθύνεται τόσο 

στην αγορά των καταναλωτών όσο και στην αγορά των επιχειρή

σεων ανάλογα με το προϊόν, 2)χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία εντά- 

σεως εργασίας, μια που το στοιχείο άνθρωπος είναι έντονο. Ο 

πωλητής- ασφαλιστικός σύμβουλος είναι εκείνος που θα σχεδιά

ζει συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πελάτη, θα τις προτείνει και θα
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-στηρίξει καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας του, μαζί 

με το υπόλοιπο προσωπικό που διαθέτει ή συνεργάζεται ο ασφα

λιστικός οργανισμός. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός υπάρχει, αλλά 

έχει υποστηρικτικό και διευκολυντικό χαρακτήρα στην ανθρώπι

νη εργασία 3) Ο βαθμός επικοινωνίας είναι υψηλός, γιατί ο πελά

της έρχεται σε επαφή με τους εργαζόμενους της εταιρείσ- 

, ώσεις όπως διαφόρων συναλλαγών, χρηματικής αποζημίω

σης, απαίτησης. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ό,τι ο βαθμός επ;

σ νωνίας διαφέρει μεταξύ των πελατών. Από την πλευρά της ε

ταιρείας, επιδιώκεται η τακτική επαφή με τους πελάτες της. 4) Το 

προσωπικό των ασφαλιστικών εταιρειών επιβάλλεται να είναι ε- 

ξειδικευμένο ώστε να κατανοήσει την αξία των προϊόντων και των 

πηρεσιών που προωθεί η επιχείρηση, καθώς και των διαδικα

σιών και αναγκών του κάθε πελάτη, 5)Τέλος ο στόχος του φο(- ' 

σσφαλιστική εταιρεία, είναι κερδοσκοπικός. Αυτός ο στόχος δεν 

επιτυγχάνεται κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες που επικρα

τούν στην αγορά αν δεν είναι προσανατολισμένος ο οργανισμός 

προς τον πελάτη.

4.2 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Η υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης ανήκουν στον τριτογενή 

τομέα της παραγωγής της οικονομίας ο οποίος τα τελευταία χρό

νια παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση από όλους τους τομείς 

παραγωγής (βλ.Exhibit 4.1). Αυτή η αύξηση είναι ένδειξη ανάπτυ

ξης της Ελληνικής οικονομίας.
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Πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή του κλάδου των ασφαλειών 

στον τριτογενή τομέα είναι ανοδική, και διεκδικεί μια θέση ανάμε

σα στους πιο σημαντικούς κλάδους των υπηρεσιών- τραπεζών και 

εμπορίου- τόσο ως προς τα συνολικά μεγέθη (exhibit 4.2) όσο 

και ως προς τις συνολικές επενδύσεις (βλ.exhibit 4.3) ποσοστό 

επενδύσεων επί ΑΕΠ, όσο και ως προς την δυναμική του ανάπτυ

ξη (βλ.exhibit 4.4). Ο κ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης στην εναρκτή

ρια ομιλία του (Βήμα 18-5-1997) στο 1° ασφαλιστικό Forum ανα- 

φερόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρει ότι : «ο κλάδος πα

ρουσιάζει μια ωρίμανση από το 1993, που φαίνεται να είναι ο 

κανόνας, μια και το 10-12% αποτελεί πια έναν ικανοποιητικό 

ρυθμό ανάπτυξης με πληθωρισμό 6%».

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριο

ποιούνται στην Ελληνική αγορά είναι 85, εκ των οποίων οι 55 

είναι Ελληνικές και οι 30 είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών α

σφαλιστικών εταιρειών (πηγή:κέρδος 5/98). Οι ασφαλιστικές κα

λύψεις των εταιριών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: ασφαλίσεις 

περιουσίας, ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, προσωπικές ασφαλί

σεις, και συνταξιοδότησης (βλ. exhibit 4.5).Το μεγαλύτερο μερί

διο στην ασφαλιστική πίτα κατέχουν οι ασφάλειες ζωής (βλ. 

exhibit 4.6) και ακολουθούν οι άλλοι κλάδοι. Τον μεγαλύτερο πο

σοστό της αγοράς, γύρω στο 90%, του κλάδο ζωής ελέγχεται α

πό 15 εταιρίες (exhibit 4.7), ενώ στην αγορά των ασφαλίσεων 

ζημιών δεν παρατηρείται αντίστοιχη συγκέντρωση (βλ.exhibit

4.8).
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4.3 ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
Μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν την Ελληνική α

σφαλιστική αγορά, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

=>Η κρίση των κοινωνικών ασφαλίσεων.

=>Η επερχόμενη ευρωπαϊκή ενοποίηση

=>Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, και η στενότερη συνερ

γασία των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

=>Η απελευθέρωση των τιμολογίων.

Η κρίση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης είναι ιδιαίτε

ρα έντονη τα τελευταία χρόνια, λόγω της ύπαρξης ελλειμμάτων με 

αποτέλεσμα πολλά ταμεία να αδυνατούν να πληρώσουν τις συ

ντάξεις. Παράλληλα η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπη

ρεσιών και η κακοδιαχείριση των πόρων από τις εκάστοτε διοι

κήσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του 

κοινού στον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, και να αναζητά 

συμπληρωματικές λύσεις προς τον τομέα της ιδιωτική ασφάλισης 

όσο αναφορά προγράμματα συνταξιοδότησης και προσωπικής α

σφάλισης (βλ. Exhibit 4.9). Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, και η καθιέ

ρωση της ενιαίας άδειας λειτουργίας για όλη την κοινότητα θα ο

δηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού στην χώρα μας, ενώ ταυτό

χρονα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να επεκταθούν στην ευ

ρωπαϊκή αγορά των 320 εκατ. κατοίκων. Παράλληλα οι εταιρίες 

λειτουργούν στην κατεύθυνση της βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τάση συνεχούς μείωσης του κόστους των προσφερό- 

μενων ασφαλιστικών προϊόντων, και αύξηση της χρησιμοποίησης 

της τεχνολογίας της πληροφορικής.

63



Το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι 

το “όπλο” των υγιών εταιρειών με βασικό στόχο την αύξηση της 

κεφαλαιακής βάσης τους, δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, και 

μείωσης του κόστους, ώστε να ισχυροποιήσουν την παρουσία 

τους στην αγορά. Παράλληλα παρατηρείται η σύνδεση των α

σφαλιστικών εταιρειών με τραπεζικούς οργανισμούς και το αντί

στροφο, με την δημιουργία προϊόντων bancassurance. Αυτές οι 

κινήσεις έχουν σαν στόχο την ισχυροποίηση και διεύρυνση του 

δικτύου διανομής, και φανερώνουν την στρατηγική μεταβολή α

πό την αποκλειστική διανομή (exclusive distribution strategy) στη 

δυναμική διανομή (intensive distribution strategy).

Η ασφαλιστική αγορά οδηγήθηκε από ένα σύστημα πλήρως 

προστατευτισμού για ορισμένους κλάδους, σε ένα σύστημα χωρίς 

περιορισμούς και προκαθορισμένα τιμολόγια. Αυτή η κίνηση έχει 

σαν αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού την μείωση των 

ασφαλίστρων, και στο κλείσιμο μικρών σε μέγεθος εταιρειών που 

δεν τηρούσαν τους όρους για την επιβίωση τους όπως η φερεγ- 

γυότητα, τα απαιτούμενα κεφάλαια κ.λ.π.

4.4 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
Στην εναρκτήρια ομιλία του 1° ασφαλιστικού Forum ο κ.

Μιχάλης Μαυροβουνιώτης ανέφερε ότι «Ο ασφαλιστικός κλάδος 

δέχεται μια κριτική που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της επίθε

σης» και συνεχίζοντας συμπληρώνει ότι «Αντικείμενο αυτής της 

κριτικής αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης που συνοδεύει την ει
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κόνα του κλάδου στις αντιλήψεις του γενικού κοινού, των πελα

τών και του κράτους». Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο κατόπιν εντο

λής της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και του Ελληνι

κού Ινστιτούτου Marketing της ΕΕΔΕ, η Research International 

ανέλαβε να εκπονήσει έρευνα αγοράς, σε ένα δείγμα 2.000 ατό

μων στο διάστημα 7-21 Μαρτίου 1997, από όλη την Ελλάδα, στην 

οποία διερευνήθηκε η κατοχή και η χρήση της ιδιωτικής ασφάλι

σης (βλ. exhibit 4.10). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αποκαλύ

πτεται ποιοι και πόσοι κάνουν χρήση ιδιωτικής ασφάλισης, ποιοι 

αγοράζουν, τι τύπο ασφάλισης αγοράζουν, ποιοι και για ποιους 

λόγους αλλάζουν ασφαλιστική εταιρεία, πόσοι και γιατί σπάνε τα 

συμβόλαια τους. Γενικότερα όμως, στόχος της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε ήταν να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για 

το τι επικρατεί σήμερα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης από 

καταναλωτικής κυρίως απόψεως.

Στην έρευνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες από 18 ως 

και 64 ετών, κάτοικοι αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιο

χών και ανήκαν σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. Από 

αυτήν προέκυψε ότι το 77% των ερωτηθέντων έχει κάποια μορφή 

ασφάλισης. Το 41% αφορά ασφάλεια αυτοκινήτου. Αν εξαιρέσου

με αυτή την κατηγορία, μόνο το 36% έχει κάνει κάποια άλλη μορ

φή ιδιωτικής ασφάλισης. Σύμφωνά με τον κ. Μαυροβουνιώτη, τα 

ποσοστά αυτά παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τους αντίστοι

χους ευρωπαϊκούς δείκτες ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και σχετικά 

με τους ρυθμούς ασφάλισης του παρελθόντος. Από το 77% των
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ερωτηθέντων που δήλωσε ότι αυτή την στιγμή έχει κάποια μορφή 

ασφάλειας, μόνο το 35% δήλωσε ότι είχε ασφάλεια και στο πα

ρελθόν.

To target group των αγοραστών των ασφαλειών, από 

πλευράς χρήσης και κατοχής, είναι οι ηλικίες από 35 ως 54 ετών, 

κυρίως, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ανήκουν στην ανώτερη 

κοινωνικοοικονομική τάξη, κάτοικοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης , 

αλλά και αγροτικών περιοχών.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου σε επίπεδο οικογένειας αγγίζει 

το 94% και έρχεται πρώτη, γι’ αυτό, όπως εξηγεί ο κ. Μαυροβου- 

νιώτης, είναι πολύ φυσικό και τα προβλήματα που ακολουθούν 

τον κλάδο αυτοκίνητων να επηρεάζουν στα δύο ποσοστά την ει

κόνα του κλάδου. Η ασφάλεια ζωής έρχεται δεύτερη με 34%. Ακο

λουθούν τα προγράμματα νοσηλείας με 24% και τα συνταξιοδοτι- 

κά προγράμματά με 22%. Εξαιρετικά αποκαλυπτικό είναι το γεγο

νός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν συ

νάψει ήδη ασφάλεια είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν γνωρίζουν τι έ

χουν αγοράσει σε σχέση με το τι πραγματικά παρέχουν τα συμβό

λαια. Τα παιδικά προγράμματα ακολουθούν στην τρίτη θέση με 

ποσοστό 7%. Στις ασφαλίσεις κατοικίας έχουμε ασφάλεια πυρός 

6% και ασφάλεια κλοπής 5%.

Από το 77% που κατέχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο το 18% 

έχει αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία. Οι λόγοι που οδήγησαν σε 

αυτήν την αλλαγή είναι κυρίως οικονομικοί λόγοι. Ειδικότερα οι 

λόγοι αλλαγής εταιρείας είναι: α) ακριβό ασφάλιστρο 14%, β) α

66



σύμφορη, λιγότερες παροχές, δεν πληρώνει καλά 13%, γ) οικονο

μικοί λόγοι , αδυναμίας πληρωμής ασφαλίστρου 13%,δ) αναξιόπι

στη 11%, και ε) αλλαγή εταιρεία λόγω χρεοκοπίας ή λήξης των 

εργασιών 9%. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αλλάζουν συ

χνότερα ασφαλιστική εταιρεία είναι άνδρες, ηλικίας 35 και 54 ε

τών, κάτοικοι Αθηνών και αγροτικών περιοχών ενώ οι περισσότε

ροι ανήκουν στην ανώτερη και μέση κοινωνικοοικονομική τάξη.

Από το 23% που αυτή τη στιγμή δεν κατέχει κάποια ιδιωτι

κή ασφάλιση, το 14% δήλωσε ότι στο παρελθόν είχε υπογράψει 

συμβόλαιο αλλά το διέκοψε. Και σε αυτή την περίπτωση οι λόγοι 

που οδήγησαν στην διακοπή του συμβολαίου είχαν να κάνουν με 

ζητήματα οικονομικά και ζητήματα αξιοπιστίας. Ειδικότερα: 

α)οικονομικοί λόγοι, αδυναμία πληρωμής ασφαλίστρων 26%, β) 

ακριβό ασφάλιστρο 17%, γ) αμφιβολίες αξιοπιστίας 11%, δ) μη 

κάλυψη αναγκών 11%.

Ενα άλλο γεγονός που καταδεικνύει τη χαμηλή ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι το ποσοστό ακύρωσης των 

συμβολαίων. Η πρωτοετής παραγωγή έχει ακυρωσιμότητα μεταξύ 

5%-20%. Στην πενταετία αυτής της παραγωγής η διατηρησιμότη- 

τα είναι μόνο το 50%. Αυτοί οι αριθμοί φανερώνουν σοβαρό πρό

βλημα στην ποσότητα τόσο των πωλήσεων, όσο και στο after 

sales service. Το ενδιαφέρον των εταιρειών μειώνεται μετά την 

πώληση των προϊόντων. Ο ασφαλιζόμενος νιώθει ότι δεν υποστη

ρίζεται και ο ασφαλιστής εγκαταλείπει τον πελάτη. Η ανάγκη ε

φαρμογής μίας πελατοκεντρικής σχέσης μεταξύ ασφαλισμένου και
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ασφαλιστή θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη πολιτική για τον πε

ριορισμό και την ενίσχυση της εταιρείας στην εκτίμηση του κοι

νού.

Το 56% του δείγματος δηλώνει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος 

είναι ένας χρηματοοικονομικός τομέας που εμπνέει εμπιστοσύνη. 

Οταν η ερώτηση γίνεται στο δείγμα των ήδη ασφαλισμένων το 

ποσοστό ανέρχεται σε 70%. Σε ερώτηση σχετικά με την σημαντι- 

κότητα του ασφαλιστικού κλάδου στην ελληνική οικονομία, θετικά 

απάντησε το 60% του γενικού δείγματος και το 70% του δείγματος 

των ασφαλισμένων. Αντίθετα ενώ ο ασφαλιστικό κλάδος εμπνέει 

εμπιστοσύνη και είναι σημαντικός για την ελληνική οικονομία, υ

πάρχει σημαντικό πρόβλήμα αναφορικά με τον ρόλο που παίζει ο 

κλάδος στην οικονομία. Απόδειξη το 53% του δείγματος σε σχετι

κή ερώτηση απάντησε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος δεν νοιάζεται 

για το συμφέρον της κοινωνίας. Σε σύγκριση με τον δημόσιο το

μέα το πρόβλημα μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο. Πνα ποσοστό 

της τάξεως του 44% θεωρεί ότι ο κλάδος δεν εμπνέει περισσότε

ρη εμπιστοσύνη από τον δημόσιο τομέα. Σε ότι αφορά την ανά

πτυξη του κλάδου το 81% και το 88% του γενικού δείγματος και 

του δείγματος των ασφαλισμένων αντίστοιχα απαντά ότι ο κλάδος 

αναπτύσσεται συνεχώς.

Για το αν ο κλάδος προσφέρει αξιόπιστα επενδυτικά προ

γράμματα το 54% του γενικού δείγματος πιστεύει ότι δεν προσφέ

ρει και αντίστοιχα το 51% του δείγματος των ασφαλισμένων πι

στεύει το ίδιο.
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Το πρόβλημα μεγεθύνεται μετά τις τρεις αρνητικές απαντή

σεις (δεν νοιάζεται για το συμφέρον της κοινωνίας, δεν εμπνέει 

περισσότερη εμπιστοσύνη από το δημόσιο τομέα, δεν προσφέρει 

επενδυτικά προγράμματα), όταν το δείγμα ερωτάται για το ενδια

φέρον των ασφαλιστικών εταιριών για τα κέρδη. Το 85% του γενι

κού δείγματος και το 84% του δείγματος των ασφαλισμένων δη

λώνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ενδιαφέρονται κυρίως για τα 

κέρδη. Τέλος το επάγγελμα του ασφαλιστή περνάει μεγάλη κρίση 

από πλευράς εμπιστοσύνης στην εκτίμηση του κόσμου, καθώς σε 

σχετική ερώτηση για το αξιόπιστο επάγγελμα έρχονται στην τρίτη 

θέση πριν από το τέλος με ποσοστό 11%. Για το ενδιαφέρον α

πασχόλησης ως ασφαλιστής ή ως στέλεχος ασφαλιστικής εταιρεί

ας το ενδιαφέρον του δείγματος ήταν ελάχιστο.

Στην ομιλία του κ. Νικόλαου Περτσά, στο 1° ασφαλιστικό 

Forum (Αθήνα 16-17 Απριλίου 1997) αναφέρθηκε σε έρευνα 

αγοράς που διενέργησε η ICAP προκειμένου να παρουσιάσει την 

εικόνα των ασφαλιστικών εταιριών, σε 12 πόλεις τις Ελλάδας. 

Μεταξύ των ερωτήσεων που τέθηκαν, δύο (2) αφορούσαν τις ακυ

ρώσεις των συμβολαίων. Η μία ρωτούσε από ποια εταιρία διέκο

ψαν το συμβόλαιο τους και η δεύτερη τους λόγους που διέκοψαν 

το συμβόλαιο τους. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην δεύτερη ε

ρώτηση (αφορούσαν όλους τους κλάδους ασφάλισης συνολικά) 

ήταν οι ακόλουθες:1) Οι οικονομικοί λόγοι είναι η κυριότερη αιτία 

με 32%, 2) Η δυσαρέσκεια από το ασφαλιστικό πρόγράμμα είναι ο 

δεύτερος, σε σειρά σπουδαιότητας, λόγος με 14%,3) Ενώ ένα
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11% έχει παράπονα επειδή δεν καλύφθηκε όπως περίμενε, 4) ένα 

11% έκανε μεταφορά σε άλλη εταιρία λόγω νέου ασφαλιστή (φί- 

λου/γνωστού), 5) Το 10% ανακάλυψε όρους στο συμβόλαιο που 

ένα τους γνώριζε από την αρχή δεν θα το υπέγραφε, 6) Το 10% 

έχει παράπονα από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, 7) Και το 

10% ανάφερε ότι ο ασφαλιστής του άλλαξε εταιρία, 8) Τέλος ένα 

10% ανάφερε διάφορους λόγους που είχαν σχέση με αγοραπωλη

σίες αυτοκινήτων. Τους παραπάνω λόγους ακύρωσης των συμ

βολαίων μπορούμε να τους κατατάξουμε σε 3 βασικές κατηγορίες:

♦ Πρώτη κατηγορία: Οικονομικοί λόγοι με 32,1%

♦ Δεύτερη κατηγορία : Προβλήματα με το ασφαλιστικό 

πρόγράμμα που αγόρασαν 35% ( 2 + 3+5)

♦ Τρίτη κατηγορία: Το 23% των ασφαλισμένων επηρεάστη

καν από τον ασφαλιστή τους (4+6+7).

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρεται στο δημογραφι- 

κό προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, τονίζοντας 

ότι ηλικιακά η πλειοψηφία των δυσαρεστημένων μπορεί να θεω

ρηθεί σαν κατ’ εξοχήν «έγκυρη» ηλικιακά ομάδα η οποία έχει κατά 

τεκμήριο μεγαλύτερη εμπειρία από ασφάλειες, είναι πιο ενημερω

μένη, αυξημένων απαιτήσεων, ζητούν εταιρία με σωστό σέρβις 

και ασφαλιστές ενημερωμένους και υψηλού επιπέδου. Σ’ αυτά τα 

χαρακτηριστικά συνηγορούν η εκπαίδευση, όσο και το εισόδημα 

και το επάγγελμά τους.
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Στην ίδια έρευνα ένα 10,6% των ατόμων που διέκοψαν τα 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάφεραν σαν αιτία την κακή ενημέρω

ση τους από τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Σαν συμπέρασμα από την παραπάνω απάντηση του δείγ

ματος, είναι ότι απρόθυμα και πολλές φορές μη ικανά άτομα στις 

κεντρικές υπηρεσίες είναι αιτία πολλών ακυρώσεων. Είναι προ

φανές ότι μετά από μια τέτοια αντιμετώπιση αρκετοί πελάτες θα 

είναι διατακτικοί να εμπιστευτούν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες 

σε μια τέτοια εταιρία.

Στην ομιλία του ο κ. Περτσάς αναφέρεται σε μια έρευνα 

Omnibus που έγινε τον Μάρτιο του 1996 και συμμετείχε η Αγρο

τική Ζωής (της οποίας είναι στέλεχος) Θέτοντας μία ερώτηση, 

προκειμένου να διερευνήσουν τους λόγους που οδηγούν αρκετούς 

ασφαλισμένους να ακυρώσουν τα συμβόλαια ζωής.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι έξης: 1) Οι οικονομικοί 

λόγοι είναι η κυριότερη αιτία που οι ασφαλισμένοι διέκοψαν την 

ασφάλεια τους με 38%, 2) Ακολουθεί με 16% ο κλονισμός της ε

μπιστοσύνης τους στην ασφαλιστική εταιρία και η ασφάλιση 

τους σε άλλη εταιρία, 3) Η μη ικανοποιητική αποζημίωση αποτέ- 

λεσε αιτία διακοπής συμβολαίων για το 13% των ερωτώμενων, 4) 

Η μη ειλικρινής/σωστή πληροφόρηση από τον ασφαλιστή με 11%,

5) Η κακή συμπεριφορά των υπαλλήλων της εταιρίας με 11%, 6) 

ένα ποσοστό 7% του δείγματος απάντησαν ότι δεν χρειάζονταν 

ασφάλιση και, 7) ένα 3% ανάφερε ότι ο ασφαλιστής τους εξαφανί

στηκε.
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Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και στις τρεις έρευνες οι οικο

νομικοί λόγοι αναφέρθηκαν σαν η κύρια αιτία για την ακύρωση 

των συμβολαίων. Θα ήταν εύκολο να συμπεράνουμε ότι το σύνο

λο των συμβολαίων που ακυρώθηκαν για οικονομικούς λόγους 

δεν έχει σχέση με την διαδικασία πώλησης. Δεν ασφαλές να υπο

θέσουμε ότι ο πελάτης θα συνεχίσει να έχει το ίδιο ή μεγαλύτερο 

εισόδημα καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου του. Γι’ 

αυτό τον λόγο όταν η γίνεται η πώληση ο ασφαλιστής θα πρέπει 

να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης έχει την οικονομική δυνατότητα να α- 

νταποκρίνεται στο ασφάλιστρο.

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλές ακυρώσεις οφεί

λονται σε κακή πώληση, λανθασμένη πρόταση και πώληση που 

διαμορφώνεται από την προμήθεια που πρόκειται να εισπράξει ο 

ασφαλιστής.

Επιστρέφοντας στις αιτίες ακύρωσης μπορεί κανείς να κα

ταλογίσει σαν λάθος πώληση στους λόγους 4 (ο ασφαλιστής μου 

δεν ήταν ειλικρινής δεν μου έδωσε σωστές πληροφορίες) και 7 

(δεν χρειάζομαι την ασφάλιση) όπου ο πελάτης φαίνεται να πιέ

στηκε ή να «πείσθηκε» στο να αγοράσει ένα προϊόν που δεν το 

έχει ανάγκη.

Ενας τρόπος περιορισμού αυτού του φαινομένου, είναι η 

καλύτερη στρατολόγηση, η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και ο 

αυστηρότερος έλεγχος των ασφαλιστών. Αυτό θα βοηθήσει σ’ ένα 

ξεκαθάρισμά των λιγότερο αποτελεσματικών ασφαλιστών και θα
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οδηγήσει σε λιγότερους μεν άλλα καλύτερα εκπαιδευμένους α

σφαλιστές.

Η δυσαρέσκεια των ασφαλισμένων που οδηγήθηκαν στην 

ακύρωση των συμβολαίων τους δεν είναι δυνατόν να καταλογισθεί 

αποκλειστικά και μόνο στον ασφαλιστή που έκλεισε το συμβόλαιο 

αλλά και στην ίδια την εταιρία (κεντρικές υπηρεσίες).

Εάν ξανακοιτάξουμε τις απαντήσεις παρατηρούμε ότι η ε

ταιρία έχει και αυτή σημαντική ευθύνη στην δυσαρέσκεια των πε

λατών. Πνα 16% ανέφερε ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στην 

εταιρία και ένα 13% ανάφερε την μη ικανοποιητική αποζημίωση. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο πελάτης μπορεί να αισθάνεται 

απογοητευμένος με την εταιρία και το προϊόν. Ενας από αυτούς 

είναι οι προσδοκίες που του δημιουργούνται μέσα από τα διαφη

μιστικά έντυπα, προσδοκίες που οι πιθανότητες πλήρους ανταπό

κρισης είναι περιορισμένες π.χ. προβολές αποδόσεων που η επί

τευξή τους είναι μάλλον αισιόδοξη, νοσοκομειακά προγράμματα 

που δίνουν την εντύπωση ότι αποζημιώνουν τα πάντα είναι ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο. Τα έντυπα λοιπόν θα πρέπει να βοηθούν 

τον πελάτη στις επιλογές του, έτσι ώστε να αισθάνεται ότι έκανε 

την σωστή επιλογή. Ο καλύτερος τρόπος είναι να καταλάβει το 

πρόγραμμα και πως αυτό θα καλύψει της ανάγκες του.

Σ’ ένα κλάδο παροχής υπηρεσιών με σύνθετα και άυλα 

προϊόντα η εξυπηρέτηση των πελατών είναι ένα από τα πιο ευαί

σθητα και αδύνατα σημεία. Οι ασφαλιστικές εταιρίες γνωρίζουν 

πολύ λίγα πράγματα για τους πελάτες τους. Αυτό συμβαίνει διότι
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η πληροφόρηση δεν χρησιμοποιείται σωστά. Τα περισσότερα 

στοιχεία του πελάτη κωδικοποιούνται σε μορφή που περιορίζο

νται στην αναγνώρισή του και σε λεπτομέρειες των συμβολαίων. 

Η ανάπτυξη των συστημάτων που είναι αναγκαία για την αποτε

λεσματική διαχείριση των πελατών έχει συνήθως χαμηλή προτε

ραιότητα. Η επικοινωνία με τους πελάτες κλίνει σε πρωτοβουλίες 

πώλησης και πολύ λίγες προσπάθειες γίνονται για να ικανοποιη

θούν οι προσδοκίες των πελατών. Η δυνατότητα του πελάτη να 

επικοινωνεί με την εταιρία βοηθάει στην καλλιέργεια καλών σχέ

σεων. Αλλά η επικοινωνία για μια καλή σχέση είναι αμφίδρομη. 

Τακτικές επαφές με πρωτοβουλία της εταιρίας δίνει την δυνατότη

τα στον πελάτη να εκφράσει τις απορίες, αμφιβολίες, παράπονα, 

προτού τα προβλήματα αυτά γίνουν ανέκκλητες αποφάσεις για 

την ακύρωση του συμβολαίου.

Η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των σχέσεων εταιρί

ας/πελάτη και οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις που δημιουργού- 

νται όσον αφορά την εξυπηρέτηση και επικοινωνία είναι από τα 

κυριότερα θέματα για τα οποία κάθε εταιρία θα πρέπει να ρίξει το 

βάρος των ενεργειών της. Είναι η φύση αυτής της σχέσης που τε

λικά προσδιορίζει την ικανοποίηση του πελάτη, την εμπιστοσύνη 

του και κατ’ επέκταση την στάση του. Και η σχέση αυτή ξεκινά με 

όλες τις πριν από την πώληση προωθητικές ενέργειες έως την α

ποζημίωση ή την λήξη του συμβολαίου, ορισμένες δε φορές και 

μετά από αυτή.
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4.5 Η ΤΕΧΝΙΚΗ SMART
Η Research International ανέπτυξε μια ερευνητική μέθοδο, 

την SMART, η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αντιμε

τώπιση θεμάτων «Ικανοποίησης Πελατών» (Πηγή: πρακτικά 1° α

σφαλιστικού Forum).

Οι παλαιότερες τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν 

για την «μέτρηση ικανοποίησης πελατών», παρουσιάζουν διάφο

ρα προβλήματα. Οι συνήθεις μετρήσεις χρησιμοποιούν κλίμακες 

σημαντικότητας, ζητώντας από τους ερωτώμενους να αξιολογή

σουν με βάση αυτή την κλίμακα διάφορα χαρακτηριστικά για τον 

καθορισμό της απόδοσης ή της ικανοποίησης του πελάτη. Οι έ

ρευνες αυτού του τύπου «υποφέρουν» από :

♦ αδυναμία διαφοροποίησης: όλα τα χαρακτηριστικά βαθ

μολογούνται υψηλά, ενώ πρακτικά θέματα τείνουν να 

δείχνουν πως έχουν μεγαλύτερη σημαντικότητα από τα 

ψυχολογικά που εμπλέκονται.

♦ αδυναμία πραγματικής κατανόησης των θεμάτων, καθώς 

κάθε ερωτώμενος έχει δικούς του τρόπους απαντήσεως.

♦ αδυναμία εντοπισμού κάποιων θεμάτων. Οι κατάλογοι εί

ναι πεπερασμένοι και ενίοτε δεν αναφέρονται σε κάποια 

χαρακτηριστικά που ο συντάκτης δεν φαντάστηκε.

♦ «μη-σημαντικά χαρακτηριστικά» δεν μπορούν να αγνοη- 

θούν-γίνονται σημαντικά, μόλις πέσει η απόδοση σε αυ

τά.
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♦ Οι κλίμακες δεν έχουν αρκετή ευαισθησία- περιορίζονται 

και στα δύο άκρα από την συμβατική αρχή και τέλος που 

ορίζει το ερωτηματολόγιο.

♦ Τα ευρήματα είναι ασαφή- τόσο λόγω του περιορισμού 

των χαρακτηριστικών που ελέγχονται, όσο και λόγω των 

βαθμολογιών που είναι συνήθως παραπλήσιες ( όλοι θε

ωρούν όλα σημαντικά...)

♦ Δεν είναι εύκολο να γίνουν εισηγήσεις ενεργειών και να 

οριστούν στόχοι.

Η μέθοδος SMART χρησιμοποιεί την «γλώσσα του πελά

τη» για να προσδιορίσει κρίσιμα θέματα εξυπηρέτησης, και προ

σφέρει ακριβείς μετρήσεις της σχετικής τους σημαντικότητας, κα

θώς και ευαίσθητες μετρήσεις των προτεραιοτήτων που βάζουν οι 

πελάτες όσον αφορά στην εξυπηρέτηση τους.

Τα θέματα που χειρίζεται η τεχνική αυτή είναι :

♦ Πόσο μετράει η «εξυπηρέτηση» στην απόφαση του πελά

τη να αποδεχθεί κάποιο ασφαλιστικό συμβόλαιο;

♦ Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των 

πελατών μας;

♦ αν οι πόροι μας δεν είναι μεγάλοι, τι πρέπει να διορθώ

σουμε πρώτα;

♦ πως συγκρινόμαστε με τους ανταγωνιστές μας;

♦ Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη δραστηριο- 

ποίηση των πρακτόρων μας;
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♦ Τι περιμένουν από εμάς οι προμηθευτές και οι πράκτο

ρες μας;

Ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα SMART αποτελείται από 

τρία στάδια (exhibit 4.11):

1) Ενα ποιοτικό, που επιτρέπει τον εντοπισμό των πα

ραγόντων που θεωρούν οι πελάτες μας ουσιώδεις,

♦ ποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ενδιαφέρουν 

πραγματικά τους ασφαλισμένους μας;

♦ Πώς περιγράφουν τις εμπειρίες τους από μας και από 

τους ανταγωνιστές μας;

♦ Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε;

2) Ενα ποσοτικό, που μετρά την σημαντικότητα αυτών 

των παραγόντων και την απόδοση της εταιρείας πάνω σ’ αυτούς,

♦ Πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες για τους ασφαλισμέ

νους μας;

♦ Πόσο καλοί είμαστε σ’ αυτές ή πόσο υστερούμε;

♦ Πώς αποδίδούν οι ανταγωνιστές μας;

♦ Σε ποια θέματα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες

μας;

3) Το επαναληπτικό, που ξαναμετρά τη σημαντικότητα και 

την απόδοση μετά από κάποιο διάστημα, για τον εντοπισμό των 

διαφορών που έχουν προκύψει στο μεταξύ.
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♦ Είχαν οι βελτιώσεις που κάναμε, θετική επίπτωση στη 

γνώμη των πελατών μας σχετικά με τις υπηρεσίες που 

τους προσφέρουμε;

♦ προχωρούμε μπροστά από τους ανταγωνιστές μας, ή ο

λόκληρη η αγορά βελτιώνεται ταυτόχρονα;

Ο μηχανισμός του SMART πραγματοποιείται με την μορφή 

εργαστηρίων έως εξής:

♦ 4 και άνω «εργαστήρια». 2 ως 2 ’Λ ώρες το καθ’ ένα

♦ Συμμετέχουν 4 έως 5 πελάτες

♦ Πελάτες επιλεγμένοι σαν ευφυείς και ευφράδεις

♦ Εξελικτική συζήτηση με θέματα υψηλού ενδιαφέροντος 

για τους πελάτες.

Τα εργαστήρια SMART αυτά αποδίδουν:

Προσδιορίζουν «επίπεδα» χαρακτηριστικών

♦ στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι πελάτες

♦ σε περιγραφή

=>που έχει σχέση με συμπεριφορές 

=>είναι ρεαλιστική 

=>αναπτύσσεται προοδευτικά.

Η Research International χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθο

δο έχει διεξάγει μέχρι το τέλος του 1996, εκατόν ενενήντα επτά 

(197) μελέτες SMART, σε 34 κατηγορίες πελατών, εταιρίες κατα

ναλωτικών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, σε 24 χώρες. Ανάμε

σα στους πελάτες αυτούς περιλαμβάνονται: η General motors, η
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Kodak, η Nat West Bank, η Citibank, η American Express, η Taco 

Bell, η Unilever/Lever, η Xerox.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΤΙΓΜΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

5.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η διαμόρφωση της αντίληψης του πελάτη για τις υπηρεσί

ες που παρέχονται από μία ασφαλιστική εταιρία, επηρεάζεται 

από ένα σύνολο διαφορετικών παραγόντων (Βλ.Exhibit 5.1), που 

είναι οι εξής:

1 )Στιγμές αλήθειας

2) Η φυσική απόδειξη της υπηρεσίας

3) Η εταιρική εικόνα

4) Η τιμή

Οι δύο πρώτοι παράγοντες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τον λόγο ότι είναι μοναδικοί και διαχωρίζουν την διαμορφούμενη 

αντίληψη για τις υπηρεσίες, από την αντίστοιχη για τα προϊόντα.

5.2 Η Σημασία των «στιγμών αλήθειας».
«Στιγμές αλήθειας* », ονομάζονται οι στιγμές εκείνες στις

οποίες ο πελάτης έρχεται σε επαφή, μέσω κάποιας αλληλεπί

δρασης ή συναλλαγής, με τον φορέα που του παρέχει την υπη

ρεσίας. Στην περίπτωση των ασφαλειών τα εμπλεκόμενα μέρη

* Στιγμές αλήθειας= Στ. Α.
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είναι: Ο πελάτης, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, το προσωπικό της 

εταιρίας.

Από την πλευρά του πελάτη, οι Στ. Α είναι οι πιο έντονες 

και δυνατές στιγμές που συμβαίνουν κατά τις συναλλαγές του με 

τον φορέα της υπηρεσίας. Κάθε τέτοια στιγμή, ο μηχανισμός εξυ

πηρέτησης καλείται να λειτουργήσει με τον τρόπο τον οποίο ο 

οργανισμός έχει δεσμευθεί στον πελάτη, ότι είναι σε θέση να λει

τουργήσει. Μέσα από αυτές τις συναλλαγές ο πελάτης παίρνει 

μικρά κομμάτια, δείγματα από την ποιότητα εξυπηρέτησης του 

οργανισμού. Οι κάθε συναλλαγή λειτουργεί αθροιστικά στην δια

μόρφωση της εμπειρίας και της αντίληψης για την ποιότητα της 

υπηρεσίας που του παρέχεται , και συμβάλει στην δημιουργία 

αισθήματος ικανοποίησης και προθυμίας για την συνέχιση της 

συνεργασίας με τον φορέα της υπηρεσίας. Από την πλευρά του 

οργανισμού, κάθε συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να α

ποδείξει τις δυνατότητες του, να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις 

που δόθηκαν και στις προσδοκίες των πελατών του.

5.3 Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ "ΣΤΙΓΜΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ"
Ο εντοπισμός των «Στιγμών Αλήθειας» έγινε κατόπιν συ

νεντεύξεων, με στελέχη δύο ασφαλιστικών εταιριών (Nationale 

Nederlande, AGF). Οι συγκεκριμένες εταιρίες που επιλέχθηκαν 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με επιτυχία, έχουν α

ποκτήσει αξιόλογα μερίδια αγοράς τόσο στον κλάδο ζωής όσο και 

στον κλάδο γενικών ασφαλειών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε

81



για τον εντοπισμό των στιγμών αυτών είχε σχέση με τις διαδικα

σίες. τις συναλλαγές που γίνονται από την πρώτη επαφή του υ

ποψήφιου πελάτη με την τον ασφαλιστικό σύμβουλο μέχρι την 

λήξη ενός συμβολαίου. Οι «Στιγμές Αλήθειας» δεν είναι ανεξάρ

τητες μεταξύ τους, έχουν αλληλουχία μεταξύ τους, και είναι δυνα

τό να παρουσιαστούν σαν μια λογική διαδοχή γεγονότων.

Από το σύνολο των «Στιγμών αλήθειας»-συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται διακρίνουμε τρεις φάσεις:

1) Πριν την πώληση

2) Κατά την διάρκεια της πώλησης

3) Μετά την πώληση.

Στην φάση πριν από την πώληση, οι συναλλαγές πραγμα

τοποιούνται μεταξύ δύο μερών του υποψήφιου πελάτη και του α

σφαλιστικού συμβούλου, μεγάλη σημασία έχει η πρώτη επαφή με 

τον υποψήφιο πελάτη. Σε αυτή την φάση ο υποψήφιος πελάτης 

δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία και επομένως καμία βάση 

για να κρίνει την ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχονται. Η 

πρώτη επαφή έχει προσωπικό χαρακτήρα (face-to-face 

encounter) με τον ασφαλιστικό σύμβουλο και έχει μεγάλη σημα

σία για αντίληψη που σχηματίζει για την ποιότητα ο υποψήφιος 

πελάτης. Ο ασφαλιστικός σύμβουλός είναι ο αντιπρόσωπος της 

ασφαλιστικής εταιρίας για τον υποψήφιο πελάτη, και η αποδοχή 

του, σημαίνει αποδοχή και τις εταιρίας που εκπροσωπεί. Τα 

πρώτα πέντε με δέκα λεπτά αυτής της συνάντησης είναι καθορι

στικά για το «σπάσιμο του πάγου», μεταξύ των δύο πλευρών.
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Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση της συνάντησης αυτής 

είναι η ευγενική συμπεριφορά, η επαγγελματική εμφάνιση, η διά

θεση του ασφαλιστικού συμβούλου να εξηγήσει σωστά και με κα

τανοητό τρόπο, τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προϊόντα και γενι

κότερα το κλίμα εμπιστοσύνης , που θα πρέπει να δημιουργήσει 

ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα συμβάλει στην παραπέπα συνερ

γασία τους. Η υποχρέωση για εξυπηρέτηση αρχίζει από την πρώ

τη επαφή με τον υποψήφιο πελάτη και συνεχίζεται σε όλη την 

διάρκεια του συμβολαίου, και συχνά συνεχίζεται και μετά την λή

ξη του. Η εξυπηρέτηση είναι αδιάσπαστο κομμάτι του κύκλου 

των πωλήσεων. Στην φάση, πριν από την πώληση μία ακόμη 

«στιγμή αλήθειας» είναι ο εντοπισμός των ασφαλιστικών αναγκών 

του υποψήφιου πελάτη. Ο εντοπισμός και η ανάδυση των ασφα

λιστικών αναγκών είναι η δεύτερη «Στιγμή Αλήθειας», είναι και 

αυτό μια μορφή εξυπηρέτησης που προσφέρει ο ασφαλιστής, και 

γίνεται μέσα από συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

Παράγοντες που προσδιορίζουν τις ανάγκες αυτές είναι ο εντοπι

σμός των προβλημάτων-κινδύνων που αντιμετωπίζει ο πελάτης , 

και κατόπιν από διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η 

ηλικία, το εισόδημα, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση. Σ’ 

αυτό το στάδιο ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα πρέπει με κατάλ

ληλο τρόπο, να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη να προσδιορίσει 

τα προβλήματα του και τις πραγματικές ανάγκες για ασφάλιση 

από κάποιους κινδύνους. Κάτι τέτοιο θα αναδείξει τον ρόλο του 

υποψήφιου πελάτη, κάνοντας τον να συμμετέχει και ο ίδιος προς
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την κατεύθυνση εξεύρεσης του καταλληλότερου προγράμματος. 

Παράλληλα δεν δημιουργείται το αίσθημα στον αγοραστή ότι ο 

ασφαλιστής επιδιώκει να του πουλήσει ένα πρόγραμμα το οποίο 

δεν το χρειάζεται πραγματικά. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει 

ο ασφαλιστής θα τον βοηθήσουν ώστε να διαμορφώσει και να 

προτείνει εκείνο το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη. Για την διασφάλιση σω

στών πληροφοριών θα πρέπει ο ασφαλιστής με την συμπεριφορά 

του να εμπνέει εμπιστοσύνη στον αγοραστή ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών που σχετίζο

νται με τον πελάτη. Εχοντας εντοπίσει τα προβλήματα, ο ασφαλι

στής προχωρεί στην διαμόρφωση του ασφαλιστικού προγράμμα

τος και στην παρουσίαση αυτού προς τον πελάτη. Σ’ αυτή την 

«Στιγμή Αλήθειας» γίνεται η παρουσίαση των όρων του προ

γράμματος, καθώς επίσης οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που 

απορρέουν από την πιθανή αποδοχή του προτεινόμενου προ

γράμματος, τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από την 

πλευρά της ασφαλιστικής εταιρίας. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

φάσης πριν από την πώληση ο υποψήφιος πελάτης δεν έχει τίπο

τα απτό, βάση του οποίου μπορεί να κρίνει το προτεινόμενο 

προϊόν-υπηρεσία ως προς την ποιότητα του. Βασίζεται κυρίως 

στις δηλώσεις και στις υποσχέσεις του ασφαλιστικού συμβούλου 

για την εξυπηρέτηση που θα του παρέχει η ασφαλιστική εταιρία 

καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου.
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Η θετική ή η αρνητική έκβαση της δεύτερης φάσης, που εί

ναι η πώληση, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την σχέση 

που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ασφαλιστή και του αγοραστή 

(πηγή: βιβλιοθήκη Ι_.Ι.Μ.Ρ.Α.)κατά ποσό καλά το προτεινόμενο 

πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη, στην σω

στή εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του στο παρόν αλ

λά και στον μέλλον και φυσικά στον κλίμα εμπιστοσύνης που α

νέπτυξε κατά τις «Στιγμές αλήθειας» που προηγήθηκαν. Οι πα

ράγοντες αυτοί επηρεάζουν τόσο την απόφαση αγοράς, αλλά και 

την διάθεση του πελάτη για διατήρηση του συμβολαίου για το 

μέλλον. Και σ’ αυτήν την φάση η επικοινωνία βασίζεται στην πα

ρουσία των προσώπων, έχει λοιπόν προσωπικό χαρακτήρα 

(face-to-face encounter). Εφόσον η είναι θετική η απόφαση για 

αγορά του προτεινόμενου προγράμματος, ακολουθεί το τυπικό 

μέρος δηλ. το «κλείσιμο» της συμφωνίας. ΣΠ αυτό το σημείο, ο 

πελάτης έχει για πρώτη φορά κάτι απτό-χειροπιαστό που να α- 

ποδεικνύει την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των δύο συναλλασσό

μενων πλευρών, με την μορφή συμβολαίου. Στο συμβόλαιο ανα- 

φέρονται το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και το σύνο

λο των κανονισμών και όρων και των υποχρεώσεων που διέπουν 

την σχέση αυτή. Ακολουθεί η παράδοση του συμβολαίου στον 

πελάτη, όπου η έγκυρη παράδοση του είναι το πρώτο δείγμα συ

νέπειας και αξιοπιστίας προς τον πελάτη και από αυτή την στιγμή 

παίρνει νόημα η εξυπηρέτηση.
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Το Τρίτο μέρος της πώλησης που ακολουθεί, είναι η πα

ροχή υπηρεσιών μετά την πώληση. Η υποστήριξη μετά την πώ

ληση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που γίνονται κυ

ρίως από την πλευρά του ασφαλιστή και βοηθούν στην ενημέρω

ση για νέα προϊόντα, στην αναβάθμιση ή μετατροπή του προ

γράμματος , στην επίλυση κάποιου προβλήματος, στην έγκυρη 

αποζημίωση του πελάτη. Σε αυτό το στάδιο η επικοινωνία του 

πελάτη με την εταιρία εμπλέκονται τόσο και άλλοι εργαζόμενοι 

της εταιρίας, αλλά η επικοινωνία γίνεται και με άλλες μορφές, ό

πως από το τηλέφωνο (phone encounter) ή και η επικοινωνία εξ’ 

αποστάσεως (remote encounter) μέσω ταχυδρομείου, στην περί

πτωση παραλαβής επιταγής αποζημίωσης ή της αλληλογραφίας. 

Για τις εταιρίες πάλι πρωταρχικό ρόλο έχει η προσωπική επικοι

νωνία του πελάτη με τον ασφαλιστικό σύμβουλο.Ο πελάτης θέλει 

να αισθάνεται τον ασφαλιστικό σύβουλο κοντά του και η ανταπό

κριση του τελευταίου σ’ αυτό το κάλεσμα ορίζει ακριβώς την πε

μπτουσία της εξυπηρέτησης.

Οι «Στιγμές αλήθειας» σ’ αυτή την φάση της εξυπηρέτησης 

μετά την από την πώληση μπορεί να είναι η τακτική και προ

γραμματισμένη εξυπηρέτηση. Αυτού του είδους η εξυπηρέτηση 

γίνεται με πρωτοβουλία του ασφαλιστή σε τακτά χρονικά διαστή

ματα, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, προκειμένου να συζητη

θούν διάφορά θέματα ή απορίες που απασχολούν τον πελάτη 

γύρω από το συμβόλαιο του, για να διαπιστώσει αν υπάρχουν 

αλλαγές που να δικαιολογούν τροποποιήσεις στο υφιστάμενο
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συμβόλαιο, και για ενημερώσει τον ασφαλιζόμενο για τις νεότερες 

εξελίξεις στον τομέα των ασφαλειών. Εκτός από την προγραμμα

τισμένη εξυπηρέτηση, πολύ σημαντική «Στιγμή Αλήθειας» είναι η 

εξυπηρέτηση προς τον ασφαλισμένο σε περίπτωση έκτακτων α

ναγκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλείται ο ασφαλιστής και η ε

ταιρία να αποδείξουν και να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις τους 

και στις προσδοκίες στον πελάτη που έχουν διαμορφωθεί πριν 

από την πώληση. Μέλημα του ασφαλιστή είναι η σωστή καθο

δήγηση του πελάτη όσο αναφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να 

κάνει έγκαιρα, και από την πλευρά του να δείξει προσωπικό εν

διαφέρον και να ενεργήσει προς όφελος του πελάτη του. Ο ρόλος 

του ασφαλιστή και τον άλλων εργαζομένων, είναι μεσολαβητικός 

μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, και η κάθε προσπάθεια εξυ

πηρέτησης πρέπει να γίνεται με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέ

τηση του. Η αποζημίωση που θα πάρει ο πελάτης αντιπροσωπεύ

ει τις υλικές παροχές που έχει από το συμβόλαιο. Το σύνολο των 

διαδικασιών, η εξυπηρέτηση από τον προσωπικό της εταιρίας, 

και οι υλικές παροχές είναι τα στοιχεία γύρω από τα οποία σχη

ματίζεται η αντίληψη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε

σιών και κατ’ επέκταση κατά πόσο ικανοποιημένος είναι από τις 

συναλλαγές του. Είναι η στιγμή που βλέπει και αξιολογεί ο πελά

της τι πραγματικά έχει αγοράσει. Η ποιότητα και ο βαθμός ικανο

ποίησης του πελάτη από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

είναι βασικοί παράγοντες για την διατήρηση της σχέσης με την 

ασφαλιστική εταιρία.
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Η λήξη του συμβολαίου είναι ένα σημείο που επίσης απαι

τείται εξυπηρέτηση τόσο από τον ασφαλιστή όσο και από της 

διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να τηρηθούν οι όροι του 

συμβολαίου. Οι τελευταίες συναλλαγές λειτουργούν προσθετικά 

στην εμπειρία του πελάτη καθώς επίσης στην εικόνα της ασφαλι

στικής εταιρίας.

Για να μπορούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι να παρέχουν 

σωστή εξυπηρέτηση θα πρέπει να ακολουθήσουν τους ακόλου

θους κανόνες:

1) Τήρηση των υποσχέσεων

2) Σταθερή επικοινωνία με τον πελάτη

3) Παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων αναγκών του πελά

τη

4) Τήρηση σωστού αρχείου πελατών

5) Διαρκής εκπαίδευση πάνω στην εξυπηρέτηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι φανερό ότι 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών που ασχολήθηκαν με το 

Μάρκετινγκ των υπηρεσιών συγκέντρωσε το θέμα της ποιότητα 

των υπηρεσιών, και της ικανοποίησης του καταναλωτή. Εχοντας 

αυτή την κατεύθυνση, ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό των πα

ραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη του πελάτη, το πως ε

μπλέκονται οι άλλες λειτουργίες της επιχείρησης στην διαμόρφω

ση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ 

ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίησης, πιστότητας, κερδών, και 

μεριδίου αγοράς.

Με το έργο τους οι ερευνητές προσέφεραν θεωρητικό υ

πόβαθρο καθώς και εναλλακτικά «εργαλεία» για την μέτρηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση μέτρηση του 

βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρε

σίες.

Σε προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν τόσο η εικόνα 

της ασφαλιστικής αγοράς μέσα από δύο πρόσφατες έρευνες α

γοράς, όσο οι σημαντικές συναλλαγές ή «Στιγμές Αλήθειας» που 

πραγματοποιούνται μεταξύ πελατών και ασφαλιστικού συμβού

λου, καθώς και με το προσωπικό της «πρώτης γραμμής» της ε

ταιρίας.
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Πρ οκειμένου να γίνει η επιλογή του πιο κατάλληλου από τα 

υπάρχοντα μοντέλα, θα πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί, και κατόπιν να 

γίνει η προσαρμογή αυτού που επιλέχθηκε στις ιδιαιτερότητες 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Η πιο πρόσφατη προσέγγιση του θέματος της μέτρησης

της ικανοποίησης του καταναλωτή, είναι από τον Peter J. 

Danaher (1997). Ο ερευνητής ανέπτυξε μια νέα μέθοδο, με την 

βοήθεια της conjoint analysis, η οποία είχα σαν στόχο να εντοπί

σει μέσα από υποθετικά σενάρια, τα πιο σημαντικά χαρακτηρι

στικά που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη, και στα ο

ποία θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της διοίκησης. 

Με την διαδικασία της αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων 

παροχής υπηρεσιών προκύπτουν κάποια πλεονεκτήματα για αυτή 

την μέθοδο:

α) Η αξία αυτού του είδους της αξιολόγησης, έγκειται στο 

ότι με αυτό τον τρόπο υπάρχει περισσότερο υλικό, μέσα από τις 

απαντήσεις, από το ίδιο άτομα για το σύνολο των σεναρίων, α

ντί της αξιολόγησης σε ένα μόνο «σενάριο», όπως γίνεται με τις 

άλλες μεθόδους.

β) Ετσι δίνει αξιόπιστους υπολογισμούς για την σχετική 

σημαντικότητα των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας.
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γ) Η μέθοδος της conjoint analysis δίνει την δυνατότητα 

δημιουργίας προφίλ για την προσδοκώμενη ικανοποίηση του 

πελάτη, μέσα από ευρύ συνδυασμό πιθανών χαρακτηριστικών 

παροχής υπηρεσιών.

δ) Η τεχνική της επιφάνειας απόκρισης (response surface) 

παρέχει στην διοίκηση ένα «χάρτη» για το επίπεδο της συνολι

κής ικανοποίησης που μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων 

συνδυασμών διαβάθμισης της ικανοποίησης με κάθε χαρακτηρι

στικό.

ε) η επιφάνεια απόκρισής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο

δηγός από την διοίκηση για τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης του 

επιπέδου της ικανοποίησης του πελάτη.

Η εφαρμογή της conjoint analysis σε έρευνα ικανοποίησης 

καταναλωτή παρουσιάζει κάποια προβλήματα:

α) Μόνο ένας μικρός αριθμός χαρακτηριστικών «κλειδιά» 

μπορούν λογικά να περιληφθούν στην conjoint analysis. Αυτό 

σημαίνει ότι για ανεύρεση περισσότερων πληροφοριών που α

φορούν άλλα χαρακτηριστικά, απαιτείται ξεχωριστή έρευνα, και 

επιπλέον χρόνο, για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, α

ντιμετωπίζοντας την δυσαρέσκεια των ερωτώμενων.

β) Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης των οδηγιών σχετικά με 

τον τρόπο που πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μικρός ο αριθμός των σωστά συ

μπληρωμένων ερωτηματολογίων, και έτσι να αμφισβητείται η ε- 

γκυρότητα των αποτελεσμάτων του δείγματος.
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Η εφαρμογή conjoint analysis είναι σχετικά νέα για την 

βιομηχανία των υπηρεσιών, παρουσιάζοντας νέες δυνατότητες σε 

σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους. Θα πρέπει να γίνουν επι

πλέον προσπάθειες για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάζει η μέθοδος, καθώς επίσης θα πρέπει να γίνουν έ

ρευνες σε περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών, ώστε να γίνει 

διασταύρωση των αποτελεσμάτων όσο αναφορά την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία αυτής της μεθόδου.

Η προσέγγιση των Mittal και Lassar με την τροποποίηση 

του SERVQUAL σε SERVQUAL-P με την ενσωμάτωση της διά

στασης της «εξατομίκευσης» (personalization) αποτελεί μια 

προσπάθεια βελτίωσης του συγκεκριμένου μοντέλου:

α) Αναγνωρίζεται η επίδραση της εξατομικευμένης εξυπη

ρέτησης, ως συστατικού της ικανοποίησης του πελάτη, ιδιαίτερα 

για την κατηγορία των υπηρεσιών που παρέχονται κατ’ ευθείαν 

στον πελάτη.

β) To SERVQUAL-P έχει καλύτερη επεξηγηματική ισχύει 

και παρουσιάζει καλύτερη δομή παραγόντων (factors) σε σχέση 

με το SERVQUAL.

Το συγκεκριμένο αναμορφωμένο μοντέλο των Mittal και 

Lassar παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα :

α) Η εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL-P έγινε μόνο σε 

δύο κατηγορίες υπηρεσιών, έτσι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε 

την εφαρμογή του για το σύνολο των υπηρεσιών.
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β) Ο αριθμός του δείγματος που εξετάσθηκε στην συγκε

κριμένη έρευνα είναι μικρός.

γ) Η μέτρηση του αναθεωρημένου μοντέλου έγινε μόνο για 

την αντίληψη, καθώς οι ερευνητές επικεντρώθηκαν, στο περιε

χόμενο των προτάσεων (items). ϋτσι κρίνεται απαραίτητο να ε- 

παληθευθούν τα αποτελέσματα και μέσα από την μέτρηση της 

αντίληψης και των προσδοκιών (perception-minus-expectations).

δ) Παρουσιάζεται επικάλυψη μεταξύ παραγόντων του 

SERVQUAL-P.

Αυτή η προσέγγιση των ερευνητών, και η ενσωμάτωση μια 

νέας διάστασης είναι αξιόλογη, αλλά απαιτείται περαιτέρω έ

ρευνα και ίσως άλλες τροποποιήσεις, όπως χαρακτηριστικά α

ναφέρουν και οι ερευνητές. Τονίζουν ότι θα πρέπει να γίνει έ

ρευνα και σε άλλες κατηγορίες υπηρεσιών, προκειμένου να δια

σφαλιστούν και να επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποθέσεις και τα α

ποτελέσματα. Η έμφαση που δίνεται στον παράγοντα της εξατο- 

μικευμένης εξυπηρέτησης (personalization) στο SERVQUAL-P 

είναι σημαντικό συστατικό για την επιτυχή συνεργασία και για την 

δημιουργία κλίματος εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλι

στικής εταιρίας και πελάτη, μια που οι ασφαλιστικές υπηρεσίες 

βασίζονται, και παρέχονται προς τον πελάτη. Οι αδυναμίες που 

παρουσιάζει η συγκεκριμένη προσέγγιση του SERVQUAL, δεν 

καθιστούν ιδιαίτερα αξιόπιστη, τουλάχιστον πριν γίνουν επιπρό

σθετες έρευνες και βελτιώσεις, την εφαρμογή του για την συγκε

κριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
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Οι ΡΖΒ ύστερα από έρευνα γύρω από την δομή και τους 

παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών, 

δημιούργησαν το SERVQUAL το 1985. Από τότε ακολούθησαν 

πλήθος κριτικών και παρεμβάσεων από άλλους ερευνητές, και οι 

ΡΖΒ προχώρησαν σε διαδοχικές τροποποιήσεις του αρχικού μο

ντέλου. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση του μοντέλου δημοσιεύ- 

θηκε το 1994. Με την νέα δομή του μοντέλου είναι δυνατή η μέ

τρηση των προσδοκιών σε δύο επίπεδα, το επιθυμητό επίπεδο 

και το επαρκές επίπεδο, τα οποία χρησιμοποιούν οι πελάτες ως 

βάσεις σύγκρισης για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρε

σιών. Αυτά τα δύο επίπεδα οριοθετούν την «ζώνη ανεκτικότη

τας» (zone of tolerance), η οποία αντιπροσωπεύει το εύρος της 

απόδοσης της υπηρεσίας που θεωρεί ο πελάτης ικανοποιητικό. 

Τα θετικά στοιχεία του μοντέλου προκύπτουν εντοπίζονται στα ε

ξής σημεία:

α) Για τον σχεδίασμά της δομής του μοντέλου οι ΡΖΒ ζή

τησαν την βοήθεια επίλεκτων ακαδημαϊκών με μεγάλη εμπειρία 

στην ανάπτυξη κλιμάκων μέτρησης, ϋτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν 

τρία εναλλακτικά format ερωτηματολογίων (one-column, two- 

column, three-column) στα οποία έγιναν τρεις αλλαγές με στόχο 

την βελτίωση του.

β) Χρησιμοποιώντας και τους τρεις διαφορετικούς τύπους 

ερωτηματολογίων (format) κατέληξαν ότι το three-column format 

είναι αυτό που υποδεικνύει την θέση της «ζώνης ανεκτικότητας» 

(zone of tolerance) , καθώς και την αντίληψη για το επίπεδο της
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ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση με την «ζώνη ανεκτικότητας» για 

το σύνολο των διαστάσεων.

γ) Το παραπάνω διάγραμμα μπορεί να δώσει πληροφορί

ες σχετικά με το ενδιαφέρον που θα πρέπει να δοθεί στις επιμέ- 

ρους διαστάσεις, όταν διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα για την 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης 

αυτή η απεικόνιση βοηθάει στον εντοπισμό των ελλείψεων που 

υπάρχουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

δ) Είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για 

κάθε χαρακτηριστικό των διαστάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει σχη

ματίζοντας την αντίστοιχη «ζώνη ανεκτικότητας» και την αντίληψη 

του πελάτη για το εξεταζόμενο χαρακτηριστικό.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην μέθοδο αυτή εί

ναι:

α) Η υιοθέτηση του ερωτηματολογίου με την μορφή three- 

column format παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες, ως προς την 

συμπλήρωση του. Λόγο του ότι ο ερωτώμενος καλείται να κάνει 

τρεις διαφορετικές διαβαθμίσεις για κάθε χαρακτηριστικό για την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται πολύς χρόνος. Αυ

τό το μειονέκτημα μπορεί να αποβεί τελικά σε πλεονέκτημα αυτή 

της μορφής, συγκριτικά με τις άλλες δύο (one-column, two- 

column), λόγω μεγαλύτερης ευκολίας και κατανόησης για τον 

τρόπο που θα πρέπει να το συμπληρώσουν.

β) Μια άλλη δυσκολία αυτού του ερωτηματολογίου, εντο

πίζεται όταν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε τηλεφωνικές έρευ
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νες. Τότε, θα είναι δύσκολο για τον ερωτώμενο να καταλάβει με 

πιο τρόπο θα πρέπει να απαντήσει.

γ) Τα συνολικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι παρατη- 

ρείται επικάλυψη μεταξύ συγκεκριμένων διαστάσεων. Πιο συγκε

κριμένα, αυτή η επικάλυψη εντοπίζεται μεταξύ των τριών διαστά

σεων της ανταποκρισιμότητας (responsiveness), της εγγύησης 

(assurance), και της κατανόησης (empathy).

To SERVQUAL χρησιμοποιήθηκε παραγωγικά σε έρευνες 

μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σε μεγάλο εύρος κατηγοριών. Α- 

ποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, και δέχθηκε πλή

θος κριτικών και αμφισβητήσεων από ερευνητές, και παράλληλα 

έγιναν πολλές τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Η χρησιμοποίηση του SERVQUAL, ως «εργαλείο» έρευ

νας για τον κλάδο των ασφαλειών, κρίνεται ως η καλύτερη επιλο

γή μεταξύ των εναλλακτικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυ

χθεί. Οι τελευταίες τροποποιήσεις και αλλαγές που έχουν γίνει 

στο μοντέλο, έχουν σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί ως προς την 

διαγνωστική αξία των πληροφοριών που προκύπτουν από την έ

ρευνα.

Η δομή του ερωτηματολογίου καθώς και οι οδηγίες για 

την τρόπο συμπλήρωσης του παρουσιάζονται στο παράρτημα 

(βλ.exhibit6.1). Οι πέντε διαστάσεις που αναφέρονται μέσα σε 

παρενθέσεις δεν παρουσιάζονται στους ερωτώμενους, προκειμέ- 

νου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικές οι απα

ντήσεις τους. Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένη μορφή του
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ερωτηματολογίου (three-column format) προκύπτουν από κάθε 

ερωτώμενο 22 διαβαθμίσεις για ελάχιστο επίπεδο παροχής υπη

ρεσιών (adequate service level), 22 διαβαθμίσεις για το επιθυμη

τό επίπεδο (Desired service level) και 22 διαβαθμίσεις για την α

ντίληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύνολο των διαβαθμί- 

σεων χρησιμοποιούνται κατά ζεύγη, αντίληψης-επιθυμίας και α

ντίληψης - επάρκειας για να σχηματιστούν οι «ζώνες ανεκτικότη

τας» (zone of tolerance) για κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις 

του SERVQUAL.

Εκτός από την έρευνα με την χρησιμοποίηση του 

SERVQUAL, είναι δυνατόν να συμπληρωθούν και επιπρόσθετες 

ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες όπως οι complaint and 

suggestion systems, Ghost shopping, Lost customer analysis 

(πηγή: Kotler 1997) προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι για τις 

προβληματικές περιοχές που έχουν εντοπιστεί από την έρευνα 

του SERVQUAL. Η Μ.Ι.Π. δεν αντικαθιστά την καθημερινή επαφή 

με την αγορά, την γνώμη του τμήματος πωλήσεων, αλλά τις συ

μπληρώνει με αντικειμενικά και επιστημονικά, βαθμολογημένα 

στοιχεία.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την Μ.Ι.Π. περιστρέφονται 

κατά κύριο λόγο γύρω από τρεις πόλους: α) την βελτίωση της ε

πίγνωσης των προσδοκιών και τις ικανοποίησης των πελατών, β) 

τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων ή «στιγμών αλήθειας» που 

επηρεάζουν τις προτιμήσεις των πελατών γ) και το πρόγραμμα
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διορθωτικών ενεργειών για την βελτίωση λειτουργίας και αττοδο- 

τικότητας της επιχείρησης.

Η αξία των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ενός τέτοιου 

μοντέλου αντιπροσωπεύουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Γι' αυτό είναι απαραίτητο η έρευνα να πραγματοποιείτε μετά από 

κάποια χρόνια ώστε να υπάρχουν διαχρονικά τα αποτελέσματα 

και έτσι θα φαίνονται οι εξελίξεις.
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Exhibit 2.1
Μοντέλο Ποιότητας Υπηρεσιών 

«Gap Model»
consumer

Word of mouth 
communications

Personal Needs Past Experience

________________ ^-------------------------------
Expected Service

I
Gap 5

Percieved Service

Marketer

Gap 1

Service delivery 
(including pre- 

and post contracts)

Gap 3

Gap 4 External 
communications 
to consumers

Translation of 
Perceptions into 
Service quality 

specs

Gap 2

Management 
perceptions of 

consumer expectations

πηγή: A.Parasuraman, V.Zeithaml,& L.L.Berry 1985, Figure 1, p.44



Exhibit 2.2

Οι δέκα διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών

1)Απτά χαρακτηριστικά

2)Σταθερότητα

3) Ανταποκρισιμότητα

4)Ικανότητα

5)Αβροφροσύνη

6)Αξιοπιστία

7)Ασφάλεια

8)Ελεύθερη Πρόσβαση

9)Επικοινωνία

10)Κατανόηση των πελατών

πηγή:A.Parasuraman, V.Zeithaml,& L.L.Beny,1985, ρ.47



CO
£

ο
Η

-Ο
£

ΰ<r->
Ο
co
CL

m pr
<N gP

w

u*

H

o

-o

o
JJLP
ΰ

ffi

πη
γή

: A
.P

ar
as

ur
am

an
, V

.Z
ei

th
am

l,&
 L

.L
.B

er
ry

 19
85

, p
.4

8



Exhibit 2.4 
Η αντιστοιχία διαστάσεων SERVQUAL 
και διαστάσεων αξιολόγησης ποιότητας

Απτά
χαρακτηριστικά Σταθερότητα Ανταπ/τητα Εγγύηση Κατανόηση

Απτά
χαρακτηριστικά

Σταθερότητα

Ανταποκρισιμότητα

. . . ...

Ικανότητα

Αμβροφροσύνη

Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Προσπελασιμότητα

Επικοινωνία

Κατανόηση
πελατών

πηγή: A.Parasuraman, V.Zeithaml, L.L.Beriy, 1990, Free Press p.25



Exhibit 3.1
TO ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

υπηρεσίες- μη απτά χαρακτηριστικά

προϊόντα- απτά χαρακτηριστικά

πηγή: Pride & Ferrell« Marketing concepts and strategies, International Edition »
Houghton Mifflin, Ninth Edition, p.356



mame

Exhibit 3.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

τύπος αγοράς

καταναλωτές
επιχειρήσεις

επιδιορθώσεις, φυσιοθεραπεία 
σύμβουλοι επιχειρήσεων

βαθμός εντάσεως εργασίας

εντασεως εργασίας 
εντάσεως κεφαλαίου

εκπαίδευση, κομμωτήριο, επιδιορθώσεις 
τηλεποικονωνίες, μέσα μαζικής μεταφοράς

βαθμός επικοινωνίας με τον πελάτη

υψηλή συχνότητα 
χαμηλή συχνότητα

υπηρεσίες υγείας, ξενοδοχεία, αερομεταφορές 
καθαριστήρια, ταχυδρομικές υπηρεσίες

ειδίκευση του εργαζόμενου

ανειδίκευτος υπηρεσίες καθαριότητας, καθαριστήρια
ειδικευμένος νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας

στόχος του φορέα
κερδοσκοπικός ιδιωτική ασφάλιση, υπηρεσίες υγείας 
μη κερδοσκοπικός εκπαίδευση, κυβέρνηση

πηγή: Pride & Ferrell« Marketing concepts and strategies, International Edition »
Houghton Mifflin, Ninth Edition, p.357
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Exhibit 3.4
ΟΙ ΤΥΠΟΙ MARKETING ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιχείρηση

Interactive Marketing
πηγή: Philip Kotler «Marketing Management» Prentice Hall International, 1997 p.473
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Exhibit 4.4

Ποσοστό ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.

τα ποσά σε εκατ. δρχ.

Ετος Ασφάλιστρα Α.Ε.Π. %
1989 120.494 7.838.252 1054
1990 162.565 9.218.908 1,76
1991 209.681 11.071.526 1,89
1992 272.124 12.531.000 2,17
1993 335.469 14.359.099 2,34
1994 386.447 15.979.071 2,42
1995 443.044 17.816.664 2,49

Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές, πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε. εθνικοί λογ/σμοί

Ελαστικότητα ασφαλίστρων 
επί του Α.Ε.Π.

ποσοστό μεταβολής ασφαλίστρων/μεταβολής Α.Ε.Π.

Ετος Μεταβ. Ασφ/στρων Μεταβ. Α.Ε.Π. Ελαστ/τα
1989-90 34,92 17,61 1,98
1990-91 28,98 20,1 1,44
1991-92 29,78 13,18 2,26
1993-94 23,28 14,59 1,6
πηγή:Ε.Σ.Υ Ε.



Exhibit 4.5 
Ασφαλιστικοί κλάδοι

* ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ:
* θαλάσσιας ασφάλισης
* Ασφάλισης μηχανικών βλαβών
* Ασφάλισης διαφόρων ατυχημάτων

* ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
* κατασκευής έργου
* επαγγελματικής αστικής ευθύνης
* επιχειρηματικής ευθύνης
* ευθύνης ακινήτων
* ευθύνης ανελκυστήρων
* οικογενειακής αστικής ευθύνης
* εργοδοτικής ευθύνης
* ευθύνης κυκλοφορίας αυτοκινήτου

* ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:
* Ασφάλισης ζωής: 
πρόσκαιρη ασφάλιση 
Ισόβια
μεικτή
ασφάλιση επιβίωσης 
ασφάλιση διπλασιαζόμενου ποσού 
ασφάλιση εισοδήματος της οικογένειας 
αγοράς στέγης 
ασφάλιση για σπουδές 
προσωπικών ατυχημάτων 
ομαδικές ασφαλίσεις

* ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
* εγγυημένο κεφάλαιο
* κάλυψη θανάτου
* Unit linked
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Exhibit 4.7
Μερίδια Αγοράς του Κλάδου ζωής 1996

Εταιρία Μερίδιο Αγοράς (%)
Interamerican 22,54
Nationale Nederlanden 15,04
Εθνική ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ 14,57
ALICO 10,95
Αγροτική Ζωής 5,17
Ασττίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 4,8
AGF Κόσμος Ζωής 3,8
ΑΣΤΗΡΑΑΕ 3,02
Metrolife-Εμττορική ΑΕΑΕΖ 2,53
Allianz ΑΕΑΖ 2,39
Generali Life ΑΕΑΖ 2,37
Ελληνοβρετανική ΑΕΑΖ 2,34
Scoplife ΑΕΑΕΖ 2,2
Helvetia ΑΕΕΖ 1,23
Commercial Union 1,22
Σύνολο 94,17

Πηγή:ΕΑΕΕ



Exhibit 4.8
Μερίδια αγοράς εταιρειών στον 

κλάδο γενικών ασφαλειών
Α/Α Εταιρείες Μερίδιο αγοράς σε%

1 Εθνική ΑΕΕΓΑ 15,01
2 Φοίνιξ 7,62
3 Αστήρ 7,17
4 Interamerican ΕΕΑ ζημιών 5,77
5 Αγροτική ΑΕΕΓΑ 5,75
6 AGF 4,82
7 Nordstem colonia Hellas ΑΕΓΑ 3,05
8 Εύρωτταϊκή πίστη ΑΕΓ A 2,32
9 Ευρωπαϊκή ένωση ΑΕΓΑ 1,86

10 Διεθνής ένωση ΑΑΕ 1,86
11 Πανελλήνιιος ΑΑΕ 1,75
12 Ελληνοβρεταννική ΑΕ. Α ζημιών 1,55
13 Allianz ΑΕΓΑ 1,54
14 Εμπορική ΑΑΕ 1,49
15 Alico 1,47

πηγή:ΕΑΕΕ
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Exhibit 6.1
To Μοντέλο SERVQUAL

ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας γύρω από την επίδοση των υπηρεσιών της

________ ασφαλιστικής εταιρίας, συγκρινόμενες με τις προσδοκίες σας.

Παρακαλώ, σκεφτείτε τα δύο διαφορετικά επίπεδα προσδοκιών, όπως 

ορίζονται ακολούθως:

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-Το ελάχιστο επίπεδο επίδοσης της 

υπηρεσίας που θεωρείτε επαρκές.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-Το επίπεδο της επίδοσης της 

υπηρεσίας του επιθυμείτε.

Για κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις, παρακαλώ δηλώστε (α) το 

ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας, βάζοντας σε κύκλο έναν από τους αριθμούς της 

πρώτης στήλης, (β) το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσίας βάζοντας σε κύκλο έναν 

από τους αριθμούς της δεύτερης στήλης, (γ) την αντίληψη σας για τις 

υπηρεσίες της________ασφαλιστικής εταιρίας, βάζοντας σε κύκλο έναν από

τους αριθμούς της τρίτης στήλης.

Το ελάχιστο Το επιθυμητό Η αντίληψη

επίπεδο επίπεδο για τις υπηρεσίες

υπηρεσιών είναι: υπηρεσιών είναι : της__ασφ/κης ετ.

χαμηλό υψηλό X Υ X Υ

Δξ/ΔΑ

Σε ότι αφορά 123456789 1 2 34567 8 9 123456789 Ν

(ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ)



1. Την υποσχόμενη παροχή υπηρεσιών στον κάτοχο σύμβασης ασφάλισης

2. Αξιοπιστία στον χειρισμό των προβλημάτων εξυπηρέτησης των κάτοχων σύμβασης 

ασφάλισης

3. Εκτέλεση της υπηρεσίας σωστά από την πρώτη φορά

4. παροχή υπηρεσιών την υποσχόμενη ώρα

5. Διατήρηση σωστών αρχείων

(ΑΝΤΟΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ)

6. Ενημέρωση των πελατών για το πότε οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν

7. Πμεση εξυπηρέτηση στους κατόχους συμβάσεων ασφάλισης

8. Προθυμία να βοηθήσουν τους κατόχους συμβάσεων ασφάλισης

9. Ετοιμότητα να ανταποκριθούν στα αιτήματα των κάτοχων σύμβασης ασφάλισης

(ΕΓΓΥΗΣΗ)

10. Εργαζόμενους οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες

11. Κάνουν τους κατόχους συμβάσεων ασφάλισης να αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές 

τους με την εταιρία.

12. Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι συνεχώς ευγενικοί

13. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν την γνώση να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πελατών 

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ)

14. Παροχή προσωπικού ενδιαφέροντος προς τους κατόχους συμβάσεων ασφάλισης

15. εργαζόμενοι οι οποίοι συνεργάζονται με τους κατόχους συμβάσεων ασφάλισης με 

ενδιαφέρον

16. Να έχουν το συμφέρον του κατόχου σύμβασης ασφάλισης σε πρώτη προτεραιότητα

17. Εργαζόμενοι οι οποίοι κατανοούν τις ανάγκες των κατόχων συμβάσεων ασφάλισης

18. Βολικές ώρες λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας

(ΑΠΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

19. Σύγχρονος εξοπλισμός της ασφαλιστικής εταιρίας



20. Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις

21. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν κομψή επαγγελματική εμφάνιση

22. Οπτικά ελκυστικά υλικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με την παροχή των ασφαλιστικών 

υπηρεσιών.
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