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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος ποιότητα είναι υποκειμενικός: η ποιότητα είναι όπως η ομορφιά, 

εξαρτάται από την αντίληψη αυτού που τη βλέπει. Για πολλούς ανθρώπους η 

ποιότητα είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, εσωτερικών και 

εξωτερικών. Η λαμβανόμενη από τον πελάτη ποιότητα συχνά ορίζεται ως η σχέση 

ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη και στην αντίληψή του για την ποιότητα που 

έλαβε. Όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας, ο όρος “σωστή ποιότητα” θεωρείται 

πιο κατάλληλος. Σωστή ποιότητα είναι όταν οι πελάτες, το προσωπικό και οι 

ιδιοκτήτες είναι ικανοποιημένοι. Οι προσδοκίες των πελατών βασίζονται στις 

ανάγκες τους, στις προηγούμενες εμπειρίες τους, όσον αφορά την συγκεκριμένη 

υπηρεσία, και στη φήμη που έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία στην αγορά. 

Σχηματίζουμε και αλλάζουμε τις προσδοκίες μας στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

μέσα από μια κοινωνική διαδικασία. Δεχόμαστε και ερμηνεύουμε εντυπώσεις στο 

παρόν, ξαναερμηνεύουμε προηγούμενες αντιλήψεις, και σχηματίζουμε μελλοντικές 

προσδοκίες ποιότητας.

Η διοίκηση ολικής ποιότητας βασίζεται στην ιδέα της ικανοποίησης του 

πελάτη - μια διοικητική προσέγγιση ενός οργανισμού κεντραρισμένου στην 

ποιότητα, βασισμένου στην συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού και την 

κοινωνίας (ISO 8402). Ο καθένας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, όλοι πρέπει να 

το συνειδητοποιήσουν αυτό, και να έχουν τις τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία είναι 

κατάλληλα για την βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας. Η διοίκηση ολικής 

ποιότητας επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία:

-* Στη σημαντικότητα της διοίκησης

-* Στη βελτίωση, δέσμευση, και υπευθυνότητα του καθένα.

-* Στη ποιότητα σε όλες τις διαδικασίες

-* Στη ποιότητα στη στρατηγική

-♦ Στην επικέντρωση στη πρόληψη και όχι στον έλεγχο

-* Στη ποιότητα στο σχεδιασμό

-* Στις συνεχείς βελτιώσεις
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-* Στην ύπαρξη μηδέν ελαττωματικών 

-♦ Στην κάλυψη των αναγκών των επιθυμητών πελατών 

-» Στην αποκατάσταση 

-* Στην αξιολόγηση

Η ανώτερη διοίκηση φέρει τη μέγιστη ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας, αλλά η δέσμευση των στελεχών σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστική 

μακροπρόθεσμα. Όταν αναφερόμαστε στην έννοια “όλοι όσοι εμπλέκονται” εννοούμε 

τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες, όλους αυτούς που μπορούν να 

επηρεάσουν την ποιότητα, καθώς και τους εργαζόμενους. Η “παραγωγή” υπηρεσίας ή 

δημιουργία, αποτελείται από ένα αριθμό διαδικασιών, η κάθε μια από τις οποίες 

επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνει ο πελάτης. Η διαδικασία κλειδί 

είναι το “μονοπάτι” του πελάτη μέσω της υπηρεσίας. Οι διαδικασίες των επιμέρους 

τμημάτων και οργανισμών, και η “σωστή ποιότητα” βασίζεται στις σωστές σχέσεις 

ανάμεσα στα τμήματα και τους οργανισμούς. Η ποιότητα ως στρατηγική σημαίνει ότι 

και η εταιρία πρέπει να έχει στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας, και η 

στρατηγική ποιότητας πρέπει να είναι τμήμα της εταιρικής επιχειρησιακής 

στρατηγικής στην αγορά. Η ποιότητα είναι η κινητήρια δύναμη τόσο για την 

παραγωγικότητα όσο και για την κερδοφορία. Η πρόληψη αντί του ελέγχου 

υποδεικνύει ότι η ποιότητα υπηρεσίας δεν είναι ένα θέμα ελέγχου της ποιότητας εκ 

των υστέρων. Αντίθετα, είναι ένα θέμα πρόληψης της φτωχής ποιότητας στο αρχικό 

σημείο, όσο πιο νωρίς γίνεται. Η φτωχή ποιότητα είναι συχνά αποτέλεσμα μιας λάθος 

σχεδιασμένης διαδικασίας παραγωγής. Οι παλιές υπηρεσίες χρειάζεται να 

επανασχεδιαστούν και νέες υπηρεσίες σχεδιασμένες με βάση τη ποιότητα να έρθουν 

στο προσκήνιο. Συνεχής βελτίωση σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να κάνει μικρά 

βήματα, αλλά και πρόοδο σε μια συνεχή βάση. Τα μηδέν ελαττωματικά είναι μια 

στρατηγική και ένας στόχος μαζί. Μηδέν ελαττωματικά είναι σε σχέση με τις 

προδιαγραφές που έχουν μπει και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Η 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών-στόχος, σημαίνει τη προσαρμογή στις 

απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών που εξυπηρετούνται από την 

υπηρεσία, και η αποφυγή δυσαρέσκειάς τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε 

στους πελάτες τη δυνατότητα να καταθέτουν τα παράπονά τους πιο εύκολα. Ένας 

συνεχής διάλογος με τους πελάτες, μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για να
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κάνουμε βελτιώσεις. Επίσης μας δίνει την δυνατότητα να διαπραγματευτούμε τις 

προσδοκίες τους πριν γίνουν υψηλότερες από αυτές που η υπηρεσία μπορεί να 

παρέχει. Αποκατάσταση σημαίνει να αντιδράς γρήγορα όταν ο πελάτης δεν είναι 

ικανοποιημένος και «benchmarking» είναι η διαδικασία σύγκρισης της επιχείρησής 

σου με τις καλύτερες σε ένα ορισμένο πεδίο, για παράδειγμα στη διαχείριση 

παραπόνων. Η σύγκριση δεν χρειάζεται να γίνει με ένα ανταγωνιστή ή με μια εταιρία 

που ακολουθεί την ίδια γραμμή εργασίας. Τα καλύτερα επίπεδα συχνά μπορεί να 

βρεθούν σε άλλες γραμμές εργασίας. Στο τομέα παροχής υπηρεσιών, η παραγωγή, η 

παράδοση και η κατανάλωση είναι αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες και ο πελάτης 

συμμετέχει ως ενεργός “συμπαραγωγός”. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται με σκοπό να 

τονιστεί η μοναδική φύση της δημιουργίας, παρά “παραγωγής” της υπηρεσίας, σε μια 

διαδικασία όπου αυτός που λαμβάνει την υπηρεσία είναι παράλληλα και ενεργός 

συμμετέχων. Ο όρος “συμπαραγωγός” αναγνωρίζει ότι το να δίνεις και να λαμβάνεις 

υπηρεσία δεν είναι όπως η κατανάλωση ή η χρησιμοποίηση ενός προϊόντος, ούτε για 

τον πελάτη ούτε για τον οργανισμό.

Η ποιότητα στις υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στην επίγνωση της ειδικής 

φύσης της συμπαραγωγής. Οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες τους πρέπει να 

εξεταστούν σε διαφορετικούς όρους από τα αγαθά και τις διαδικασίες παρασκευής 

τους. Η βαθύτερη κατανόηση των κεντρικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών είχε 

επίδραση στο πώς οι επιτυχημένες εταιρίες υπηρεσιών οργανώνουν τις εργασίες τους, 

πώς προάγουν τις υπηρεσίες τους και πώς ελέγχουν τη ποιότητα. Οι υπηρεσίες δεν 

είναι μια ομοιόμορφη έννοια. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, για 

παράδειγμα επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαρισμού. 

Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά: •

• Ο πελάτης συχνά συμμετέχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία ως 

συμπαραγωγός.

• Τα παραγωγικά συστήματα τύπου «φτιάξτο-μόνο-σου» (do-it-yourself) και η 

μόρφωση του πελάτη παίζουν σημαντικό ρόλο στις περισσότερες υπηρεσίες.

• Οι υπηρεσίες συχνά είναι αφηρημένες και οπότε είναι δύσκολο για τον 

προμηθευτή να εξηγήσει και για τον πελάτη να αποτιμήσει.

3



Χρ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ: «Ποιότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Η περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου»

• Πολλές μη τυποποιημένες υπηρεσίες συνδέονται στενά με τον προμηθευτή 

της υπηρεσίας ως άτομο.

• Οι υπηρεσίες συχνά είναι ένα πακέτο υπηρεσιών /προϊόντων. Ο πελάτης 

αποτιμά το σύνολο.

Είναι σημαντικό ο ακριβής ορισμός της κεντρικής ιδέας της επιχείρησης 

παροχής υπηρεσιών και η γνωστοποίηση αυτής μέσα στον οργανισμό, έτσι ώστε να 

γίνει αποδεκτή από τους υπαλλήλους. Αν οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν το 

αντικείμενο της εργασίας τους, το τι πρέπει να κάνουν, το ποιους πελάτες πρέπει να 

εξυπηρετήσουν, ποιες ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες έχουν οι πελάτες, δεν 

μπορούν να παρέχουν ποιοτική υπηρεσία. Αυτό αληθεύει όχι μόνο για τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται σε εξωτερικούς πελάτες της αγοράς αλλά επίσης και για τις 

εσωτερικές υπηρεσίες και τις σχέσεις τους με τους εσωτερικούς πελάτες. Η 

εσωτερική ποιότητα, η οποία δημιουργεί δέσμευση και επιθυμία σε όλους τους 

εργαζόμενους της εταιρίας, είναι προαπαιτούμενη για την επίτευξη της ποιότητας για 

τον πελάτη.

Ο πελάτης είναι παρών και συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία της 

παροχής υπηρεσιών. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μοντέλο των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη. Ο κάθε πελάτης έχει τις 

προσωπικές του ιδέες, προτάσεις και αισθήματα και θα συμπεριφερθεί διαφορετικά 

σε διαφορετικές περιστάσεις. Ο πελάτης βλέπει και υφίσταται το τι συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια της συμπαραγωγής. Προσέχει το οποιοδήποτε “χάος” στο “εργοστάσιο 

παροχής υπηρεσιών” και μπορεί να ακούσει το προσωπικό να μιλάει άσχημα για τους 

πελάτες, ή να αισθανθεί την έλλειψη ενδιαφέροντος από το προσωπικό. Οι πελάτες 

επίσης αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο, ένας επιπλέον μη ελέγξιμος παράγοντας. 

Όλα αυτά αποτελούν απτά στοιχεία με τα οποία ο πελάτης αποτιμά ένα προμηθευτή 

υπηρεσίας και την ποιότητα αυτής της υπηρεσίας. Μια καλή εμπειρία της ικανότητας, 

του ενδιαφέροντος και της συμπεριφοράς του προσωπικού, της τάξης και του 

μοντέρνου εξοπλισμού, και οι θετικές εντυπώσεις από άλλους πελάτες είναι ισχυρά 

σημάδια του ότι η ποιότητα είναι καλή.
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Εικόνα 1

Πηγή: Janet McColl-Kennedy & Ursula Scheneider, “Measuring customer satisfaction: why, what and 
how”, Total Quality Management, vol.l 1, No. 7, 2000, p. 888.

To βασικό πρόβλημα με τις υπηρεσίες, σε σχέση με τα αγαθά, είναι ότι 

υπάρχει μικρότερη δυνατότητα ελέγχου του πως παρέχεται η υπηρεσία και πως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας που παρέχουν την 

υπηρεσία παίζουν κεντρικό ρόλο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι γνώσεις, ικανότητες 

και συμπεριφορά αυτού που παρέχει την υπηρεσία που είναι πιο σημαντικές για την 

αντίληψη ποιότητας του πελάτη.

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν και να 

αναλυθούν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη και να εξεταστεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών ενός 

από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη και η 

διαδικασία δημιουργίας ενός συστήματος μέτρησης και διαχείρισης της ικανοποίησης 

του πελάτη σε έναν οργανισμό. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στα μοντέλα 

μέτρησης - εθνικούς δείκτες που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και στο τρίτο
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μέρος παρουσιάζεται η σημασία της ποιότητας στον τομέα των τραπεζικών 

υπηρεσιών. Στο τέταρτο μέρος παρατίθενται οι στόχοι της έρευνας και η μεθοδολογία 

που εφαρμόστηκε και στο πέμπτο παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. Τέλος 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προοπτικές περαιτέρω 

διερεύνησης του θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Ικανοποίηση και δυσαρέσκεια

Η ικανοποίηση ως αποτέλεσμα της αγοράς και κατανάλωσης ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος (ή υπηρεσίας) έχει μεγάλη σημασία για τον παραγωγό 

(πωλητή ή προμηθευτή) καθώς επιτρέπει την σύνδεση ενός προσφερόμενου 

προϊόντος με τα μετά την αγορά φαινόμενα όπως η αλλαγή στην συμπεριφορά, η 

επαναλαμβανόμενη αγορά και η αφοσίωση στην μάρκα. Η έρευνα συνεχώς 

επιβεβαιώνει τη σημαντική σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση και την 

επαναλαμβανόμενη αγορά, την μεγαλύτερη αφοσίωση στη μάρκα και τη διάδοση 

θετικής γνώμης για το προϊόν. Η ικανοποίηση είναι οπότε η γεννησιουργός αιτία των 

επαναλαμβανόμενων αγορών, και όλων αυτών των πλεονεκτημάτων που μια 

επιχείρηση χρειάζεται για την ύπαρξή της και την ανάπτυξή της (Dubrovski, 2001).

Η δυσαρέσκεια (μη ικανοποίηση) είναι το αποτέλεσμα αρνητικά μη 

επαληθευμένων προσδοκιών. Στην περίπτωση των επαληθευμένων προσδοκιών, 

μπορούν να υπάρχουν δυο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, οι προσδοκίες είναι χαμηλές, 

το προϊόν είναι επαρκές. Στο δεύτερο επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο, οι προσδοκίες 

είναι πιο απαιτητικές όπου ένα άλλο πιο σύνθετο προϊόν είναι επαρκές. Παρά το 

γεγονός ότι και στις δυο περιπτώσεις έχουμε ένα ικανοποιημένο πελάτη, τα προϊόντα 

που απαιτούνται είναι διαφορετικά (Dubrovski, 2001). Όπου οι προσδοκίες είναι 

χαμηλότερες, η ικανοποίηση είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί με ένα απλό προϊόν και 

το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με ένα προϊόν ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, 

όταν οι προσδοκίες είναι υψηλότερες. Το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των 

προσδοκιών του πελάτη επιτυγχάνεται όταν ο πελάτης λαμβάνει περισσότερα από 

ένα προϊόν από ότι περίμενε.

Εσωτερικός και εξωτερικός πελάτης

Δυο τύποι πελατών υπάρχουν μέσα σε ένα οργανισμό: οι εξωτερικοί και οι 

εσωτερικοί. Οι εξωτερικοί πελάτες είναι οι πελάτες στην αγορά, ενώ οι εσωτερικοί
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πελάτες είναι οι πελάτες μέσα στον οργανισμό, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Εάν 

το κρίσιμο βήμα στη δημιουργία ενός συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης του 

πελάτη είναι να βρεις τους σωστούς πελάτες, το δεύτερο πιο κρίσιμο είναι να βρεις 

τους κατάλληλους εργαζόμενους (Fecikova, 2004). Η ικανοποίηση των εσωτερικών 

πελατών και των εξωτερικών αντιμετωπίζεται σαν μια σχέση αιτίας - αποτελέσματος. 

Η ικανοποίηση του εργαζόμενου είναι η πηγή της εξαίρετης ποιότητας, γιατί εάν ένας 

οργανισμός ικανοποιεί τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών, δίνει επίσης τη 

δυνατότητα τους εσωτερικούς του πελάτες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και το 

δίκτυο των μονάδων του οργανισμού είναι πιο προσαρμόσιμο στο να συνεργάζεται 

αποτελεσματικά με σκοπό την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη (Fecikova, 

2004). Η ικανοποίηση οπότε του εσωτερικού πελάτη είναι βασική για την 

ικανοποίηση του εξωτερικού τελικού πελάτη στην αγορά (σχήμα 1.1).

Σχήμα 1.1 Ο κύκλος της ικανοποίησης

Καλές συνθήκες 
εργασίας

Υψηλό κέρδος

Ικανοποίηση του 
εργαζόμενου

Αφοσίωση
εργαζόμενου

\

Αφοσίωση πελάτη

Ικανοποίηση
πελάτη

I
Προϊόν καλής 
ποιότητας

Πηγή: Ingrid Fecikova, “An index method for measurement of customer satisfaction”, The TQM 
Magazine, vol. 16, No. 1, 2004, p.59

Ωστόσο τα στελέχη συνήθως προσανατολίζονται στο εύκολο και γρήγορο 

(αλλά βραχυπρόθεσμο) οικονομικό κέρδος και υποτιμούν τον ρόλο της ικανοποίησης 

των υπαλλήλων τους στην επίτευξη της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη. Αυτό 

είναι ένα μειονέκτημα γιατί το να διαχειριστείς τους εσωτερικούς πελάτες είναι 

συνήθως πιο εύκολο από τη διαχείριση των εξωτερικών.
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Υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση των εξωτερικών 

πελατών και:

• Το λιγότερο άγχος των εργαζόμενων

• Τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και επιμόρφωση

• Τις συνθήκες εργασίας

• Την αφοσίωση των εργαζομένων

Αντίθετα υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών και την απόδοση των εργαζόμενων (Adsit et al., 1996). Η 

αφοσίωση των εργαζόμενων στηρίζεται:

• στην καθημερινή ηγεσία: δραστηριοποίηση μέσω της δικής τους επίδοσης,

• στην ανώτερη διοίκηση: γνωστοποίηση των δικών τους προσδοκιών στα 

άτομα,

• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων: ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για την 

απόδοσή τους, τις προσπάθειες, τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση και 

με το να γίνονται πιο ικανοί,

• στη συνεργασία και διατήρηση του προσωπικού, και

• στις συνθήκες εργασίας

Η ανώτερη διοίκηση είναι πολύ σημαντική γιατί επηρεάζει την κουλτούρα της 

εταιρίας, τα πιστεύω των εργαζομένων και γνωστοποιεί σε αυτούς τους στόχους της 

εταιρίας. Χρειάζεται να κατανοήσει την αξία των πελατών, και να μεταβιβάσει την 

γνώση αυτή στους εργαζόμενους.

Επίσης σημαντικό είναι το εξής: “διαφορετικά μέτρα ικανοποίησης για 

διαφορετικούς πελάτες” (Fecikova, 2004). Συνήθως ένα μικρό ποσοστό των πελατών 

δημιουργεί το μεγαλύτερο κέρδος στις επιχειρήσεις και είναι προς όφελος των 

επιχειρήσεων να επικεντρώσουν τις ενέργειές τους σε αυτή τη μικρή ομάδα 

κερδοφόρων πελατών. Είναι σημαντικό οι πελάτες να ιεραρχηθούν με βάση την 

σπουδαιότητά τους για να καθοριστούν οι σωστοί πελάτες των οποίων την 

ικανοποίηση η επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώξει (πίνακας 1.1).
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Πίνακας 1.1

Εξωτερικοί πελάτες Εσωτερικοί πελάτες

Πολύ σημαντικοί πελάτες - οι πελάτες με το 

μεγαλύτερο μερίδιο κέρδους

Ανώτερη διοίκηση

Σημαντικοί πελάτες - οι πελάτες με αρκετά μεγάλο 

μερίδιο κέρδους

Μεσαία διοίκηση

Όχι σημαντικοί πελάτες - πελάτες με μικρό μερίδιο 

κέρδους

Υπάλληλοι πρώτης γραμμής

Η διατήρηση του εξωτερικού πελάτη
Η φροντίδα των ήδη υπαρχόντων πελατών μιας επιχείρησης αποτελεί 

επένδυση για το μέλλον. Είναι κερδοφόρο το να περιποιείσαι τους πελάτες σου. Το 

να προσελκύεις καινούργιος πελάτες μπορεί να αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά 

συχνά κοστίζει. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το να πουλάς προϊόντα σε ένα νέο πελάτη 

κοστίζει κατά μέσο όρο, έξι φορές περισσότερο από ότι το να πουλάς προϊόντα σε 

έναν υπάρχοντα.

Οι Reichheld και Sasser (1990) υπολόγισαν τα κόστη της απώλειας πελατών 

σε διάφορες βιομηχανίες. Μια από αυτές ήταν ο τομέας των πιστωτικών καρτών. 

Βρήκαν ότι η εύρεση νέου πελάτη, κατά μέσο όρο, κόστιζε £30. Σύμφωνα με την 

έρευνά τους το καθαρό κέρδος το πρώτο χρόνο ήταν £18, το δεύτερο £24, το τρίτο 

£26, το τέταρτο £29 και το πέμπτο £33. Με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή, ο 

πελάτης γίνεται όλο και περισσότερο πολύτιμος για την εταιρία παροχής υπηρεσιών. 

Το κόστος της απώλειας ενός πελάτη μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας το 

μελλοντικό καθαρό εισόδημα σε παρούσα τιμή. Προκύπτει ότι το κόστος είναι 

ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δουν τη φροντίδα των 

πελατών ως μια επένδυση και όχι σαν ένα άμεσο κόστος, σαν να χρησιμοποιούν 

πόρους σήμερα για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μελλοντικές αποδόσεις. 

Δυστυχώς οι παραδοσιακές λογιστικές και οικονομικές αναφορές προς τους μάνατζερ 

δεν δείχνουν το κόστος της απώλειας πελατών ή το κόστος των επενδύσεων σε 

φροντίδα πελατών.
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Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία εξυπηρέτησης των 

υπαρχόντων πελατών είναι πιο εύκολη - οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη υπάρχουν ήδη. 

Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες αντιπροσωπεύουν μια συνεχή πηγή εισοδήματος. Όταν 

χάνεις πελάτες υπάρχει ένα κενό στο εισόδημα και το κόστος της δημιουργίας 

καινούργιων σχέσεων εμπιστοσύνης είναι αρκετά μεγάλο. Αντίθετα οι παλιοί 

πελάτες μπορούν να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πηγή ιδεών για την ανάπτυξη της 

εταιρίας.

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν επίσης την πιο αποτελεσματική και 

ταυτόχρονα ελάχιστα ακριβή πηγή διαφήμισης (Dubrovski, 2001). Ένας 

ικανοποιημένος πελάτης θα ενημερώσει και άλλους για την ικανοποίησή του και θα 

προτείνει την επιχείρηση σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Από την άλλη πλευρά, 

θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το συνεχή κίνδυνο της διάδοσης δυσμενών 

εκτιμήσεων για το προϊόν ή την υπηρεσία όταν οι πελάτες είναι δυσάρεστημένοι. 

Αυτός ο κίνδυνος φαίνεται από τα ακόλουθα νούμερα από διάφορες έρευνες (e.g. 

Collier, 1994, Desatnick, 1989, Hopson & Scally, 1989, Vavra, 1992):

^ Ένας ικανοποιημένος πελάτης θα μιλήσει για την ικανοποίησή του σε 10 

ανθρώπους που θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες της επιχείρησης.

■=> 96% των δυσάρεστη μένων πελατών δεν παραπονιούνται ποτέ για ένα 

ακατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία.

^ 90% των δυσάρεστη μένων πελατών δεν θα αγοράσουν ξανά προϊόντα της ίδιας 

μάρκας ή δεν θα αγοράσουν ξανά από τον ίδιο πωλητή.

■=> Κάθε δυσάρεστη μένος πελάτης θα μιλήσει για την δυσαρέσκειά του σε 

τουλάχιστον εννιά άλλους ανθρώπους.

■=> 13% των δυσάρεστη μένων πελατών θα εξηγήσουν την δυσαρέσκειά τους σε 

περισσότερα από 20 άτομα.

Ο παραγωγός οπότε, πρέπει να αφιερώνει μεγαλύτερη προσοχή στην 

διατήρηση των πελατών του. Το να διατηρήσεις ένα πελάτη είναι λιγότερο ακριβό 

από το να αποκτήσεις ένα καινούργιο. Και η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο 

παράγων κλειδί, ο οποίος καθορίζει το πόσο επιτυχημένος θα είναι ένας οργανισμός
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στις σχέσεις με τους πελάτες (Reicheld 1996), οπότε είναι πολύ σημαντικό να την 

μετρήσεις.

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΑΑΤΗ

Υπεύθυνος διαδικασίας

Πριν αναφερθούμε στη διαδικασία της δημιουργίας ενός συστήματος 

μέτρησης και διαχείρισης της ικανοποίησης του πελάτη θα πρέπει να απαντήσουμε 

στο κρίσιμο ερώτημα του ποιος θα πρέπει να φέρει την ευθύνη της όλης διαδικασίας. 

Ποιος θα πρέπει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, να τα αναλύσει, και να 

τα χρησιμοποιήσει με σκοπό να βάλει προτεραιότητες και να κατανείμει τους 

πόρους? Η επιχείρηση θα πρέπει να αναθέσει το όλο εγχείρημα σε εξωτερικούς 

συμβούλους ή πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχη ειδικότητα στο εσωτερικό της?

Συχνά φαίνεται λογικό να ανατεθεί η διαδικασία της μέτρησης της 

ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών σε εξωτερικές εταιρίες ερευνών και σε 

συμβούλους. Η συγκεκριμένη πρακτική προτιμάται ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση 

βρίσκεται στα πρώτα στάδια εφαρμογής της πολιτικής “επικέντρωση στον πελάτη”. 

Στη περίπτωση αυτή οι εξωτερικοί σύμβουλοι προσφέρουν εξειδικευμένες δεξιότητες 

σε σχέση με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, δεξιότητες που η εταιρία δεν 

διαθέτει σε αυτά τα πρώτα της βήματα. Ωστόσο, η μεταβίβαση της λειτουργίας αυτής 

έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή της εταιρίας σε αυτή, γεγονός που οδηγεί στο 

εξής: τόσο η εταιρία όσο και οι υπάλληλοί της αποτυχαίνουν στην εκμάθηση ή στην 

απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αυτόνομη μέτρηση και διαχείριση 

των δεδομένων. Το κόστος της χρήσης εξωτερικών συμβούλων είναι μόνο ένα μικρό 

μέρος του συνολικού κόστους που θα προκύψει από την μη συμμετοχή της ίδιας της 

επιχείρησης στο σύστημα διαχείρισης των δεδομένων (M.D. Johnson & A. 

Gustafsson, 2000).

Όταν οι πληροφορίες για τους πελάτες αποτελούν το κλειδί της στρατηγικής, 

θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μένουν μέσα στην εταιρία. Οι πελάτες είναι αυτοί
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που θα πουν τι είναι σωστό και τι λάθος με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μια επιχείρηση. Η άμεση επαφή με τους πελάτες και με τις πληροφορίες 

αποτελεί κρίσιμο τμήμα της διαδικασίας εκμάθησης του τι χρειάζεται για να 

ικανοποιήσεις τις ανάγκες των πελατών (M.D. Johnson & A. Gustafsson, 2000).

Μια επιχείρηση που θέλει να καθιερώσει μια στρατηγική προσανατολισμένη 

στο πελάτη είναι σημαντικό, στη διάρκεια του χρόνου, να αποκτήσει εργαζόμενους - 

εσωτερικούς αναλυτές με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μέτρηση, τη 

μοντελοποίηση και τη διαχείριση της ποιότητας, της ικανοποίησης και της 

αφοσίωσης του πελάτη. Η μετάβαση από το να βασίζεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, 

στο να έχεις τους δικούς σου εσωτερικούς ειδικούς, παρουσιάζεται στο σχήμα 1.2.

Σχήμα 1.2 Διαδικασία μετάβασης από εξωτερικούς σε εσωτερικούς ειδικούς

Χρόνος -»

Πηγή: “Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit” Michael D. Johnson, Anders 
Gustafsson, University of Michigan Business School, 2000, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 
California.

Στην αρχή της εφαρμογής της διαδικασίας οι εξωτερικοί ειδικοί είναι 

απαραίτητοι. Μπορούν να διεξάγουν τις συνεντεύξεις, την έρευνα, τη συλλογή των 

δεδομένων, την στατιστική ανάλυση και να παρέχουν τις ερμηνευτικές δεξιότητες τις 

οποίες μπορεί να μη διαθέτει η επιχείρηση ή να μη θέλει (ή να μη μπορεί) ακόμη να 

επενδύσει. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, ωστόσο, η τακτική αυτή γίνεται πολυέξοδη 

και επίσης αποτρέπει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μέτρησης και διαχείρισης 

των δεδομένων που συλλέγονται και αφορούν τους πελάτες της επιχείρησης. Μια 

αληθινά προσανατολισμένη στο πελάτη εταιρία θα πρέπει να κατέχει και όχι να
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νοικιάζει την ικανότητα του να παρατηρεί και να μιλάει στους πελάτες, να αναλύει 

και να ερμηνεύει τα δεδομένα, και να χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της όλης 

διαδικασίας για να παίρνει αποφάσεις σε σχέση με την διάθεση των πόρων της (M.D. 

Johnson & A. Gustafsson, 2000).

Στάδια ενός συστήματος μέτρησης και διαχείρισης της ικανοποίησης του πελάτη 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο που προτείνουν οι Michael D. 

Johnson και Anders Gustafsson στο βιβλίο τους “Improving Customer Satisfaction, 

Loyalty, and Profit” για την διαδικασία δημιουργίας συστήματος μέτρησης και 

διαχείρισης της ικανοποίησης των πελατών σε μια επιχείρηση (σχήμα 1.3).

Σχήμα 1.3 Διαδικασία δημιουργίας συστήματος μέτρησης και διαχείρισης της 

ικανοποίησης του πελάτη

Πηγή: “Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit” Michael D. Johnson, Anders 
Gustafsson, University of Michigan Business School, 2000, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 
California.
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Η κυκλική φύση της διαδικασίας αναπαριστά τη συνεχή φύση της 

στρατηγικής προσανατολισμού στον πελάτη. Οι ανάγκες του πελάτη, οι προσφορές 

του ανταγωνισμού και η επιχειρησιακή τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, οπότε η 

επικέντρωση στον πελάτη είναι μια συνεχή διαδικασία και όχι μια στατική επίτευξη. 

Ο κύκλος του σχήματος αναπαριστά τη συνεχή διαδικασία σχεδιασμού, έρευνας, 

ανάλυσης, λήψης αποφάσεων, εφαρμογής και μάθησης.

1° Βήμ,α

Στην αρχή της εφαρμογής του συστήματος θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

σε σχέση με το ποιοι πελάτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν, ποιο θα είναι το εύρος 

του συστήματος και ποια θα είναι η ποσότητα των δεδομένων που θα πρέπει να 

παρασχεθούν. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πελάτες που ανεβάζουν την απόδοση 

της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα 

όπως: “ποιοι από τους εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς πελάτες είναι η πηγή των 

μελλοντικών κερδών της επιχείρησης και επηρεάζουν την πορεία της ταυτόχρονα;” 

ώστε να αυξήσει την κερδοφορία μέσα από μια διαδικασία παραγωγής και παροχής 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας και διατηρώντας αυτούς 

τους πελάτες.

Όλοι οι πελάτες δεν αξιολογούν το ίδιο την αξία των ίδιων πραγμάτων και δεν 

συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι σημαντικό οι πελάτες της επιχείρησης να 

κατηγοριοποιηθούν σε διάφορα επίπεδα και να ληφθούν υπόψη όλοι. Η 

κατηγοριοποίηση θα πρέπει να γίνει με βάση τις κοινές ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών. Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις 

διάφορες κατηγορίες πελατών θα αποφύγει να θέσει προτεραιότητες βασιζόμενη στον 

“μέσο” πελάτη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

σε σχέση με το επίπεδο των λεπτομερειών που θέλει να μετρήσει και με το πώς θα 

χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα μέτρησης.

2° Βιίιια

Το δεύτερο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου του πώς οι πελάτες βλέπουν 

τα προϊόντα της εταιρίας, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες.
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Συχνά οι άνθρωποι ενός οργανισμού αναπτύσσουν έρευνες για τους πελάτες 

τους από τη δική τους οπτική γωνία ή με βάση του τι πιστεύουν αυτοί για το πώς οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα 

είναι η δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης που επικεντρώνεται στο τι θεωρεί 

σημαντικό η επιχείρηση και όχι ο πελάτης. Είναι σημαντικό, το σύστημα μέτρησης να 

επικεντρώνεται στον πελάτη και στο τι θεωρεί αυτός σημαντικό. Έτσι τα δεδομένα 

που θα συλλεχθούν θα είναι πιο εύκολο να ερμηνευτούν και θα μπορεί να εξηγηθεί 

πιο εύκολα η τυχόν απόκλιση στις εκτιμήσεις των πελατών και στην συμπεριφορά 

τους.

Για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες του πελάτη, θα πρέπει να γίνει 

ποιοτική έρευνα (π.χ. συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης). Ο σκοπός της ποιοτικής 

έρευνας δεν είναι να καθοριστούν αμέσως προτεραιότητες για βελτίωση της 

ποιότητας, αλλά η αναγνώριση μιας ευρείας περιοχής θεμάτων-οδηγών (drivers) που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση και αφοσίωση του πελάτη και τελικά το κέρδος. Το 

δείγμα πελατών που θα συμμετέχει στο στάδιο αυτό θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνολικού εύρους των πελατών από τον πληθυσμό ή την 

αγορά στόχο που ενδιαφέρει την επιχείρηση.

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας θα γίνουν τα θεμέλια για τη πιο 

συστηματική έρευνα η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει τη βάση για τον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων. Οι ποιοτικοί μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν 

σε αυτό το επίπεδο είναι: ένας-με-έναν συνέντευξη, ομαδικές συνεντεύξεις, μέθοδοι 

“πρωτοκόλλου” (το να έχεις τους πελάτες να «σκέφτονται δυνατά» κατά τη διάρκεια 

της χρησιμοποίησης ή αξιολόγησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας), και μια 

πληθώρα τεχνικών παρατήρησης. Μια τεχνική που προτείνεται είναι η τεχνική του 

κρίσιμου γεγονότος (critical incident technique -CIT). Κατά την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης τεχνικής, λαμβάνει χώρα μια συνέντευξη στην οποία τα άτομα ή η 

ομάδα πελατών ζητείται να δώσει μια λίστα πραγμάτων που τους αρέσουν ή δεν τους 

αρέσουν όσον αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή εταιρία. Για κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να περιγράφουν ένα συγκεκριμένο συμβάν-παράδειγμα που να 

δείχνει την θετική ή αρνητική απόδοση. Ένα θετικό παράδειγμα είναι ένα 

χαρακτηριστικό της υπηρεσίας ή του προϊόντος που ο πελάτης θα ήθελε να βλέπει
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κάθε φορά ενώ ένα αρνητικό παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό της υπηρεσίας ή 

του προϊόντος που οδηγεί τον πελάτη να αμφισβητεί την ποιότητα της επιχείρησης.

Στο σχήμα 1.4 παρουσιάζονται οι οδηγοί ενός μοντέλου που συνδυάζει τα 

οφέλη, την ικανοποίηση του πελάτη και τις συνέπειες του ενδιαφέροντος για την 

επιχείρηση.

Σχήμα 1.4 Μοντέλο ποιότητας - ικανοποίησης - αφοσίωσης

Πηγή: “Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit” Michael D. Johnson, Anders 
Gustafsson, University of Michigan Business School, 2000, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 
California, p.65

Bfiua 3°

To τρίτο βήμα είναι η δημιουργία του ερωτηματολογίου. Τα θέματα που 

έθιξαν στο προηγούμενο βήμα οι πελάτες, θα αποτελέσουν το προσχέδιο για να 

αποφασιστεί τι χαρακτηριστικά θα συμπεριληφθούν και ποιες κατηγορίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την οργάνωσή τους. Πριν ακόμη από την ανάπτυξη του 

ερωτηματολογίου, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ποιοι πληθυσμοί ή 

αγορά στόχος θα ερωτηθεί, ποια μέθοδος ή μέθοδοι συλλογής δεδομένων θα 

χρησιμοποιηθούν και πώς θα ληφθούν δείγματα από τους πληθυσμούς-στόχους.
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Τα οφέλη, η ικανοποίηση, και η αφοσίωση είναι αφηρημένες έννοιες που δεν 

μπορούν να μετρηθούν απ’ ευθείας με τη χρήση μιας συγκεκριμένης ερώτησης. 

Μετρώνται καλύτερα με τη χρήση δεικτών. Οι δείκτες μπορούν να εξηγήσουν 

περισσότερο την απόκλιση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης και είναι καλύτεροι 

στην αναγνώριση σημαντικών οδηγών ικανοποίησης.

Η σημασία που θέτουν οι πελάτες στα χαρακτηριστικά και στα οφέλη μπορεί 

παραδοσιακά να μετρηθεί με δυο προσεγγίσεις: κατευθείαν μέτρηση της σημασίας 

και χρήση στατιστικής ανάλυσης. Ανάμεσα στις διάφορες κατευθείαν μετρήσεις, οι 

άμεσες κλίμακες (με εύρος από «όχι σημαντικό» έως «πολύ σημαντικό») 

προτιμούνται συχνά. Είναι ευθύς και το ίδιο καλές ή και καλύτερες από άλλες άμεσες 

προσεγγίσεις (όπως η κατανομή σημείων ή οι συγκρίσεις ανά ζεύγη). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τους Michael D. Johnson και Anders Gustafsson, τα στατιστικώς 

παραγόμενα μέτρα σημασίας, όταν εφαρμόζονται σωστά, είναι καλύτερα από τις 

άμεσες μετρήσεις ως προς την αντικειμενικότητα. Γνωρίζοντας τα θέματα που 

απασχολούν τους πελάτες και έχοντας επιλέξει τις μεθόδους με τις οποίες θα 

συλλεχθούν τα δεδομένα η έρευνα μπορεί να ολοκληρωθεί με συστηματικό τρόπο.

Πρώτα θα πρέπει να υπολογιστεί η χαρακτηριστική απόδοση ανά κατηγορία 

οφέλους. Μετά να συγκεντρωθεί η συνολική εκτίμηση της ικανοποίησης. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθούν τα μέτρα αφοσίωσης και να κατανεμηθούν ώστε να 

ταιριάσουν το προϊόν, την υπηρεσία ή το γενικό πλαίσιο. Για κάποιους η αφοσίωση 

είναι απλά ένα θέμα του εάν ο πελάτης ξαναέρχεται να αγοράσει το ίδιο προϊόν ή την 

ίδια υπηρεσία. Για άλλους, η αφοσίωση είναι ένα θέμα του πόσα περισσότερα 

προϊόντα/ υπηρεσίες θα αγοράσουν οι πελάτες (διείσδυση λογαριασμού) ή του τι 

άλλο θα αγοράσουν (διασταυρούμενες πωλήσεις). Μετά την πρόσθεση των 

περιγραφικών ερωτήσεων θα πρέπει να γίνει μια προ-δοκιμή με σκοπό να γίνει 

έλεγχος για οτιδήποτε μη προβλέψιμα προβλήματα.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα εξαρτάται κυρίως από τη 

μέθοδο επαφής που θα επιλεγεί. Οι τηλεφωνικές έρευνες συχνά εμπερικλείουν τυχαία 

πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών ή τυχαία επιλογή πελατών από κάποια λίστα.
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Άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το διαδίκτυο και το 

ταχυδρομείο.

Βιίιια 4°

Το τέταρτο βήμα αφορά την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Οι 

στατιστικές εκτιμήσεις αξίζουν την προσπάθεια καθώς είναι ανώτερες της 

αυτοαποτίμησης όσον αφορά τον καθορισμό του αντίκτυπου που μια αλλαγή στην 

ποιότητα έχει πάνω στην ικανοποίηση και στην επακόλουθη αφοσίωση των πελατών. 

Ανάμεσα στις στατιστικές μεθόδους, μόνο μερικές βοηθούν στην κατανόηση των 

επιθυμιών του πελάτη. Σύμφωνα με τους Michael D. Johnson και Anders Gustafsson, 

δυο μέθοδοι, μια παραλλαγή που προτείνουν οι ίδιοι της μεθόδου παλινδρόμησης των 

κύριων συστατικών (principal-components regression, PCR) και η μέθοδος των 

μερικών ελάχιστων τετραγώνων (partial least squares, PLS) χρησιμοποιούν τις 

κατηγορίες των χαρακτηριστικών και των ωφελειών που έχουν δημιουργηθεί κατά 

την ποιοτική έρευνα για να αναπτύξουν δείκτες ωφελειών, να μειώσουν την 

διασταυρούμενη συσχέτιση στις αντιλήψεις των πελατών και να παρέχουν σημαντικά 

στατιστικά συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη.

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους πελάτες παρέχει 

σημαντική ενόραση στο ποια χαρακτηριστικά έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 

καταναλωτικές εμπειρίες των πελατών. Αν και η προσέγγιση είναι σχετικά σύνθετη, 

ωστόσο είναι απαραίτητη στην επίτευξη της όσο το δυνατόν καλύτερης 

πληροφόρησης ως εισροή για τη διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων. Οι Michael D. 

Johnson και Anders Gustafsson προτείνουν τη μέθοδο PCR για την ανάλυση των 

επιθυμιών του πελάτη. Θεωρούν ότι όταν προστεθούν και τα οικονομικά δεδομένα 

στο μοντέλο της ικανοποίησης, το αντίκτυπο της βελτίωση της ποιότητας και της 

ικανοποίησης του πελάτη στην κερδοφορία της επιχείρησης μπορεί να ανιχνευτεί σε 

βάθος.

Bfma 5°

Η κρίσιμη επόμενη φάση της διαδικασίας είναι η χρησιμοποίηση των 

πληροφοριών για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για βελτίωση. Το σημείο 

από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος είναι η δημιουργία ενός πίνακα
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στρατηγικής - ικανοποίησης (strategic satisfaction matrix), τον οποίο και 

παρουσιάζουμε στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχήμα 1.5 Πίνακας στρατηγικής - ικανοποίησης

Χαμηλή επίδραση και 
Ισχυρή απόδοση:

Διατήρηση ή μείωση 
επένδυσης ή αλλαγή 

αγοράς στόχου

Υψηλή επίδραση και 
Ισχυρή απόδοση:

Διατήρηση ή βελτίωση της 
απόδοσης-Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα

Χαμηλή επίδραση και 
Αδύναμη απόδοση:

ασήμαντο - μη 
σπαταλήσεις πόρους

Υψηλή επίδραση και 
Αδύναμη απόδοση:
επικέντρωσε εδώ την 

βελτίωση - Ανταγωνιστικό 
Μειονέκτημα

Πηγή: “Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit” Michael D. Johnson, Anders 
Gustafsson, University of Michigan Business School, 2000, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 
California, p. 143

Η βασική ιδέα είναι να τοποθετήσεις τα διάφορα οφέλη και τους οδηγούς 

επίδρασης της ικανοποίησης σε ένα από τα τέσσερα κελιά του παραπάνω πίνακα. Οι 

σημαντικές περιοχές για βελτίωση είναι αυτές που έχουν υψηλή επίδραση ή σημασία 

για τον πελάτη και η απόδοση της επιχείρησης είναι χαμηλή. Οι πελάτες ουσιαστικά 

μας λένε ότι υπολειπόμαστε σε αυτές τις σημαντικές περιοχές. Οι βελτιώσεις σε αυτές 

τις περιοχές θα επικεντρώσουν αποτελεσματικά τις πηγές εκεί που θα έχουν την 

μεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση και στη επακόλουθη αφοσίωση και 

κερδοφορία. Ταυτόχρονα αυτό είναι επίσης και το κελί που η επιχείρηση είναι πιο 

τρωτή ανταγωνιστικά. Εάν οι ανταγωνιστές κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτές τις 

περιοχές θα προσελκύσουν αυτοί τους πελάτες.

Οι περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές στους πελάτες και στις οποίες η 

απόδοση είναι δυνατή, αντιπροσωπεύουν τις βασικές δεξιότητες της επιχείρησης και 

το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η διατήρηση εάν όχι βελτίωση της απόδοσης 

αυτών των οδηγών είναι ουσιώδης. Όσον αφορά το κελί όπου η επίδραση είναι 

χαμηλή και η απόδοση αδύναμη, εκεί γενικά δεν υπάρχει κάποιος λόγος να
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σπαταληθούν πόροι για την βελτίωση. Σύμφωνα με τους πελάτες η απόδοση εδώ δεν 

παίζει κάποιο ρόλο.

Τα συμπεράσματα από το τελευταίο κελί, όπου η επίδραση είναι χαμηλή αλλά 

η απόδοση μεγάλη είναι λιγότερο εμφανή. Αυτή μπορεί να είναι μια περιοχή όπου 

έχουν σπαταληθεί στο παρελθόν πόροι καθώς τα οφέλη και οι συνεισφορές δεν είναι 

σημαντικές στους πελάτες. Εναλλακτικά, τα οφέλη και οι συνεισφορές σε αυτή την 

κατηγορία μπορεί να εμπεριέχουν οδηγούς ικανοποίησης που οι πελάτες να τους 

θεωρούν βασικούς και απαραίτητους. Οι πελάτες μπορεί να συναντούν τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παντού και να τα λαμβάνουν ως δεδομένα. Μια άλλη 

πιθανότητα στην περίπτωση υψηλής απόδοσης - χαμηλής επίδρασης είναι να βρεις 

μια καινούργια αγορά στόχο για το προϊόν ή την υπηρεσία. Είναι πιθανό να βρεις 

καινούργιους πελάτες οι οποίοι θα εκτιμούν ιδιαίτερα αυτές τις ωφέλιμες περιοχές.

Ωστόσο η συγκεκριμένη ανάλυση δεν καθορίζει το σημείο που θα πρέπει να 

μπουν τα όρια. Οι μάνατζερ θα πρέπει να θέσουν τα όρια και να αποφασίσουν που θα 

πρέπει να επέλθει βελτίωση. Η χρήση του συγκεκριμένου πίνακα είναι μια πρώτη 

φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παράγοντες 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Οι μάνατζερ θα πρέπει να αποφασίσουν εάν οι περιοχές που χρειάζονται 

βελτίωση είναι αυτές στις οποίες βασικές δεξιότητες και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μπορούν να επιτευχθούν ή όχι. Εάν όχι, μπορεί η επιχείρηση να 

κυνηγάει πελάτες τους οποίους δεν μπορεί να ικανοποιήσει με τα δυνατά της 

σημεία, λαμβάνοντας έτσι το ρίσκο να απομακρύνει πελάτες που συνήθως 

εκτιμούν τις προσφορές της. Ίσως σε αυτή τη περίπτωση να χρειάζεται να 

επανεξετάσει το στρατηγικό της σχεδίασμά. Μπορεί επίσης η πληροφορία να 

είναι σημαντική στην απόφαση λήψης συνεργατών, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να παρέχουν στους πελάτες τα οφέλη που χρειάζονται.

Επίσης σημαντική είναι η σύγκριση τόσο των επιδράσεων όσο και της 

απόδοσης με τους κυριότερους ανταγωνιστές κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων με σκοπό τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Μπορεί η επίδραση
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να είναι υψηλή και η απόδοσή σου χαμηλή, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει 

να βελτιωθείς στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αν ο ανταγωνιστής παρουσιάζει 

ακόμη μικρότερη απόδοση και υψηλότερη επίδραση? Σχετιζόμενο, μπορεί να 

είναι τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον για κάποιο μικρό 

χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο σημείο δείχνει τα 

μειονεκτήματά σου και το σημείο όπου ένας νέος ανταγωνιστής μπορεί να 

εισέλθει ή να βελτιώσει ώστε να πάρει πελάτες.

- Οι μάνατζερ επίσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχετικά κόστη της 

διαδικασίας βελτίωσης κατά τη λήψη της απόφασης για το ποιες περιοχές 

πρέπει να βελτιωθούν. Ο σκοπός είναι η βελτιστοποίηση και όχι η 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης.

Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πορεία της αγοράς. Ποιοι παράγοντες 

θα γίνουν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικοί? Η πρόβλεψη τόσο της 

κοινωνικής όσο και της τεχνολογικής πορείας αποτελούν σημαντικές βάσεις 

για την πρόβλεψη της δυναμικής της αγοράς.

Εφόσον ληφθούν οι αποφάσεις για το ποια χαρακτηριστικά και ποιους τομείς 

πρέπει να βελτιωθούν, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο και θα επιτευχθεί 

αυτή η βελτίωση. Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια γέφυρα που θα συνδέει τις 

αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των πελατών με τα εσωτερικά τμήματα, διαδικασίες 

και ανθρώπους της επιχείρησης. Οι Gustafsson και Johnson έχουν πρόσφατα 

αναπτύξει ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο και παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6

Η προς τα κάτω πορεία στο πλαίσιο, από την ικανοποίηση προς την 

παραγωγή, παρουσιάζει την πορεία της μετάφρασης αφηρημένων, υποκειμενικών 

αποτιμήσεων σε συγκεκριμένα, αντικειμενικά μέσα επίτευξης. Τα μοντέλα 

ικανοποίησης μεταφράζουν την συνολική ικανοποίηση σε οφέλη για τον πελάτη, τα 

οποία και καθορίζουν την ικανοποίηση, και σε υπηρεσίες και προϊόντα που 

προσφέρουν τα οφέλη αυτά. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκφράζεται στα ανώτερα 

στάδια του πλαισίου. Τα κατώτερα στάδια μεταφράζουν αυτή τη συνεισφορά στα 

μέσα επίτευξης ή παραγωγής. Ακολουθώντας την πορεία που έχουν τα βέλη στο
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σχέδιο, η μετάφραση είναι η διαδικασία μετακίνησης από μια αφηρημένη 

πληροφορία σε μια συγκεκριμένη. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η ολική εκτίμηση 

του πελάτη από την συναλλαγή και την εμπειρία της κατανάλωσης. Η μετακίνηση 

δηλαδή προς τα κάτω, στο σχέδιο, είναι η διαδικασία μετάφρασης αφηρημένων 

υποκειμενικών εκτιμήσεων σε συγκεκριμένα αντικειμενικά μέσα επίτευξης.

Σχήμα 1.6 Πλαίσιο σύνδεσης της εσωτερικής ποιότητας με την ικανοποίηση του 

πελάτη

Πηγή: “Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit” Michael D. Johnson, Anders 
Gustafsson, University of Michigan Business School, 2000, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 
California, p. 149

Αντίθετα, η προς τα επάνω πορεία, από τις συγκεκριμένες διαδικασίες και 

συμπεριφορές σε αφηρημένα οφέλη και ολική ικανοποίηση, αποτελεί περισσότερο
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μια επαγωγική διαδικασία αλλαγών. Αφού καθοριστούν οι αλλαγές που πρέπει να 

γίνουν, είναι σημαντικό να παρακολουθήσεις την πορεία των αλλαγών σύμφωνα με 

την ανοδική πορεία της διαδικασίας. Θα πρέπει να παρακολουθήσεις αν οι αλλαγές 

που έγιναν είχαν το επακόλουθο αποτέλεσμα στις αντιλήψεις του πελάτη και στην 

ικανοποίησή του. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσεις σε ποιο βαθμό οι βελτιώσεις 

στις παραγωγικές διαδικασίες βελτίωσαν τις λειτουργικές διαδικασίες, τα τμήματα, τα 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού και τη συνεισφορά που είχαν στην βελτίωση της 

απόδοσης. Όπως δείχνει και το σχήμα, ο συνδυασμός της μετάφρασης και της 

αλλαγής σχηματίζει ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως ο οποίος είναι σημαντικό να 

κλείσει τον κύκλο της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσοτική και ποιοτική μέτρηση

Η μέτρηση της ποιότητας είναι πιθανόν η πιο σημαντική τεχνική για μια 

επιχείρηση που στοχεύει σε κάτι παραπάνω από μια επιφανειακή βελτίωση της 

ποιότητας. Η επιλογή και η χρησιμοποίηση οικονομικός αποδοτικών μέτρων είναι 

ένα γεγονός το οποίο διαφοροποιεί τα επιτυχημένα μακροπρόθεσμα προγράμματα 

ποιότητας από αυτά που χάνουν στο τέλος το δρόμο τους. Για να γνωρίζουν από πού 

να αρχίσουν και πως να τοποθετήσουν τις προτεραιότητές τους, οι μάνατζερ πρέπει 

να μετρήσουν τη ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρουν οι επιχειρήσεις τους. Για 

να εργάζονται συστηματικά, να βρίσκουν και να επιλύουν τις αιτίες των 

πρωτευόντων προβλημάτων, οι μάνατζερ και το προσωπικό τους πρέπει να 

χρησιμοποιούν μέτρα ποιότητας. Για να γνωρίζουν το αποτέλεσμα που φέρουν οι 

όποιες αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι μάνατζερ χρειάζονται μέτρα 

σύγκρισης της απόδοσης της ποιότητας της υπηρεσίας.

Οι μάνατζερ και οι ειδικοί χρειάζεται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν 

ειδικές μεθόδους για τη μέτρηση της ποιότητας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

- χρειάζονται ένα σύστημα μέτρησης το οποίο να είναι “company unique”. Ο τρόπος 

με τον οποίο θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι μέτρησης είναι επίσης σημαντικός, 

απαιτείται συμμετοχή και του προσωπικού και του πελάτη.

Ο όρος μέτρηση της ποιότητας καλύπτει τόσο την ποσοτική μέτρηση 

εκφρασμένη σε νούμερα, πίνακες ή διαγράμματα, όσο και την ποιοτική μέτρηση, 

όπου τα αποτελέσματα συνήθως εκφράζονται σε περιγραφική μορφή. Με άλλα λόγια, 

χρησιμοποιούμε τον όρο μέτρηση με μια πιο ευρύ έννοια. Οι ποσοτικές και οι 

ποιοτικές μέθοδοι συμπληρώνουν η μια την άλλη. Οι ποσοτικές μέθοδοι στοχεύουν 

σε “αντικειμενικά αποτελέσματα” και σαφή μετρήσεις, για παράδειγμα πόση ώρα 

πρέπει να περιμένουν οι ασθενείς σε μια συγκεκριμένη επέμβαση, πόσες φορές 

χτυπάει το τηλέφωνο πριν απαντηθεί ή πόση ώρα πρέπει να περιμένουν οι πελάτες
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στον γκισέ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της διαθεσιμότητας της 

υπηρεσίας και της ακρίβειας.

Οι ποιοτικές μετρήσεις δεν έχουν την ίδια ακρίβεια, αλλά δίνουν στους 

μάνατζερ πληροφορίες που δεν μπορούν να έχουν με τις ποσοτικές μεθόδους. Οι 

ποιοτικές μέθοδοι μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις προσδοκίες των ανθρώπων και 

τις απαιτήσεις τους: είναι “πλούσιες σε νόημα” και μπορούν να κατευθύνουν τη 

προσοχή στις αιτίες ή στις λύσεις προβλημάτων ποιότητας. Οι μάνατζερ 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρειάζονται και τους δυο τύπους γιατί η 

αξιολόγηση της ποιότητας από τους πελάτες βασίζεται τόσο στις σχέσεις ανάμεσα 

στους ανθρώπους, όσο και σε πιο εύκολα μετρήσιμους παράγοντες όπως ο χρόνος 

αναμονής.

Η ποιοτική μέτρηση εμπεριέχει το να ακούς, να μελετάς, να αναλύεις και να 

ερμηνεύεις τις δηλώσεις των πελατών. Οι πελάτες συχνά δεν έχουν έτοιμες, 

σχηματισμένες απόψεις για την ποιότητα και χρειάζονται βοήθεια για να ξεχωρίσουν 

και να αναγνωρίσουν το τι είναι σημαντικό για αυτούς. Οι ποιοτικές μετρήσεις 

βοηθούν την κατανόηση των προσδοκιών και των απόψεων των πελατών για την 

ποιότητα των υπηρεσιών.

Δυσκολίες στη μέτρηση της ποιότητας

Πολλά συστήματα μέτρησης αποτυγχάνουν και συχνά δεν χρησιμοποιούνται 

από τα στελέχη και το προσωπικό. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί που σχεδιάζουν το 

σύστημα και διεξάγουν την έρευνα δεν γνωρίζουν αρκετά για το τι πρέπει να 

μετρηθεί, για το σκοπό, και για το πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι τα ερωτηματολόγια που 

βασίζονται σε λάθος υποθέσεις για το ποιοι παράγοντες είναι περισσότερο 

σημαντικοί για τους πελάτες. Η έρευνα μπορεί να είναι τεχνικά άψογη αλλά να 

μετράει «λάθος πράγματα».

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στελέχη δεν μετρούν την ποιότητα κατά 

μήκος της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών. Οι εσωτερικές υπηρεσίες θα πρέπει να
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μετρώνται και αυτές όπως η ποιότητα παροχής υπηρεσιών και αγαθών που 

αγοράζονται από προμηθευτές και συνεργάτες. Τα προβλήματα ποιότητας μπορεί να 

“εισάγονται” και δεν γίνονται αντιληπτά παρά μόνο εάν μετράται η ποιότητα της 

εισροής.

Μια τρίτη δυσκολία είναι ότι η μέτρηση της αντίληψης των πελατών μπορεί 

από μόνη της να αυξήσει τις προσδοκίες. Η μέτρηση εμπεριέχει κινδύνους. Οι 

μάνατζερ δεν θα πρέπει να μετρούν την ποιότητα παρά μόνο όταν είναι 

προετοιμασμένοι να ενεργήσουν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά της. Πολύ 

συχνά η μέτρηση λαμβάνεται ως το τελικό στάδιο, και ως τρόπος αποφυγής του να 

κάνεις πραγματικές αλλαγές δίνοντας απλά την εντύπωση ότι κάνεις κάτι σε σχέση με 

την ποιότητα.

Μια τέταρτη παγίδα είναι η υπερβολική μέτρηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να 

κουραστούν και οι πελάτες και το προσωπικό με τα πολύ συχνά ερωτηματολόγια. Το 

να ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τις ίδιες ερωτήσεις σε επαναλαμβανόμενες 

περιπτώσεις μειώνει το κίνητρό τους να απαντήσουν σωστά. Το πιο κοινό λάθος είναι 

το να ρωτάς πάρα πολλές ερωτήσεις, οι οποίες κάνουν επίσης την ανάλυση και την 

ερμηνεία πολυσύνθετη: το σημαντικό χάνεται στη λεπτομέρεια. Είναι καλύτερα να 

ερευνήσεις πρώτα το τι είναι σημαντικό, χρησιμοποιώντας τεχνικές επικέντρωσης σε 

ομάδες συζήτησης από το να χρησιμοποιήσεις ένα ερωτηματολόγιο σε αυτό το 

στάδιο.

Servqual

Η μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη, Servqual, αναπτύχθηκε 

από τους Leonard L. Berry, A. Parasuraman και Valerie A. Zeithaml (1988). Παρέχει 

ένα τρόπο μέτρησης της ποιότητας με ένα έτοιμο εργαλείο. Φυσικά το καλύτερο είναι 

η χρήση μεθόδων μέτρησης εξειδικευμένων στην κάθε επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει ο χρόνος ή το χρήμα για να το κάνεις 

αυτό: σε αυτές τις περιπτώσεις τα στελέχη θα πρέπει να εξετάσουν την 

χρησιμοποίηση της μεθόδους Servqual.
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Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση πέντε διαστάσεων της ποιότητας: των 

υλικών στοιχείων, της αξιοπιστίας, της υπευθυνότητας, της ασφάλειας και της 

εμπάθειας (Parasuraman et al., 1988). Η διαδικασία μέτρησης αποτελείται από δυο 

στάδια: το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός της αντίληψης των πελατών όσον αφορά 

την ιδανική υπηρεσία και το δεύτερο είναι η μέτρηση της αντίληψης των πελατών για 

τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η διαδικασία 

μέτρησης απαιτεί από τους πελάτες να αντιδράσουν σε 22 δηλώσεις οι οποίες 

βασίζονται στις πιο πάνω πέντε διαστάσεις της ποιότητας. Υπάρχουν τέσσερις με 

πέντε δηλώσεις για κάθε διάσταση της ποιότητας. Ζητείτε από τους ερωτηθέντες να 

αντιδράσουν στις δηλώσεις σε μια κλίμακα επτά διαστημάτων από το “συμφωνώ 

τελείως” έως το “δεν συμφωνώ καθόλου”. Πρώτα μετράται η αναμενόμενη ποιότητα 

και μετά η λαμβανόμενη ποιότητα. Με σκοπό τη λήψη περισσότερων πληροφοριών, 

οι πελάτες μπορεί να ερωτηθούν να καθορίσουν ποιοι από τους παράγοντες είναι πιο 

σημαντικοί.

Στη πρώτη μέτρηση, η επτά διαστημάτων κλίμακα παράγει το “ιδανικό 

προφίλ” για κάθε διάσταση. Το προφίλ της ποιότητας που λαμβάνει ο πελάτης γίνεται 

αντιληπτό με τη δεύτερη μέτρηση και μετά μπορεί να γίνει αντιπαραβολή με το 

“ιδανικό”. Οι αποκλίσεις, “gap”, ανάμεσα στην αναμενόμενη ποιότητα και στην 

λαμβανόμενη μπορούν μετά να μελετηθούν. Οι μεταβλητές που δείχνουν τη 

μεγαλύτερη απόκλιση και τις οποίες οι πελάτες θεωρούν ως πιο σημαντικές δείχνουν 

το δρόμο για τη βελτίωση της ποιότητας.

To Servqual μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε 

διαφορετικά είδη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και έχει μεγαλύτερη αξία όταν 

χρησιμοποιείται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο οι αλλαγές στη ποιότητα μπορούν να 

καταγράφονται και να λαμβάνονται μέτρα για βελτίωση της ποιότητας. Και οι 

πελάτες και το προσωπικό μπορούν να συμπεριληφθούν.

Η κυριότερη αδυναμία της μεθόδου αυτής είναι ότι οι γενικοί του παράγοντες 

ποιότητας δεν είναι σχετικοί με όλα τα είδη υπηρεσιών. (Babakus and Mangold, 

1989;Carman, 1990;Bresinger and Lambert, 1990;Finn and Lamb, 1991;Babakus and 

Boiler, 1992). Επίσης υπάρχει ανησυχία για τον κεντρικό ρόλο των προσδοκιών και τη
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σημασία του “gap” ως μέτρο της ποιότητας. (Asubonteg et al., 1996; Buttle, 1996). 

Μια ακόμη κριτική απέναντι στο Servqual αφορά την έμφασή του στις διαστάσεις της 

υπηρεσίας και του προϊόντος και την παράλειψη άλλων διαστάσεων όπως η τιμή 

(Gilmore and Carson, 1992).

2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ανάγκη δημιουργίας εθνικού δείκτη

Η βασική ιδέα πίσω από την οικονομία της αγοράς είναι ότι η εργασία 

υπάρχει και ανταγωνίζεται με στόχο την δημιουργία ενός ικανοποιημένου πελάτη. Οι 

επενδυτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στις επιχειρήσεις που πρόκειται να 

επιτύχουν το παραπάνω καλά. Δεν είναι δυνατό να αυξήσεις την οικονομική 

ευημερία χωρίς να αυξήσεις παράλληλα την ικανοποίηση του πελάτη. Σε μια 

οικονομία αγοράς, όπου οι προμηθευτές ανταγωνίζονται για αγοραστές αλλά οι 

αγοραστές δεν ανταγωνίζονται για τα προϊόντα, η ικανοποίηση του πελάτη 

προσδιορίζει την σημασία της οικονομικής δραστηριότητας γιατί αυτό που μετράει σε 

τελική ανάλυση δεν είναι το πόσο παράγουμε ή καταναλώνουμε, αλλά πόσο καλά η 

οικονομία μας ικανοποιεί τους πελάτες της.

Μαζί με άλλους σκοπούς της οικονομίας -όπως η εργασία και η ανάπτυξη- η 

ποιότητα αυτού που παράγεται είναι ένα χαρακτηριστικό του βιοτικού σου επιπέδου 

και μια πηγή εθνικής ανταγωνιστικότητας. Όπως και άλλοι σκοποί, θα πρέπει να 

υπόκειται σε συστηματική και ομοιόμορφη μέτρηση. Μόνο όταν μπορείς να 

μετρήσεις αυτό για το οποίο μιλάς, να το εκφράσεις με νούμερα, μπορείς να κάνεις 

και κάτι γι’ αυτό (Winnie, Yuk-Lan Wong & Gopal K. Kanji, 2001). Έτσι προκύπτει 

και η ανάγκη για δημιουργία εθνικών δεικτών ικανοποίησης του πελάτη. Ένας 

εθνικός δείκτης της ικανοποίησης του πελάτη συνεισφέρει σε μια πιο ακριβή εικόνα 

της οικονομικής εκροής, γεγονός το οποίο στη συνέχεια οδηγεί στη λήψη καλύτερων 

αποφάσεων οικονομικής πολιτικής και στην βελτίωση του επιπέδου ζωής. Στο μίκρο- 

επίπεδο του ενός πελάτη, τα αποτελέσματα των δεικτών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για αποφάσεις κατανάλωσης. Στο μάκρο-επίπεδο τα αποτελέσματα 

είναι ένας δείκτης για την ανάπτυξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας.
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Το Γερμανικό Βαρόμετρο

To “German customer barometer-ποιότητα και ικανοποίηση” εφαρμόζεται 

από το 1992. Η χρήση του αποσκοπεί στη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη 

ατόμων μεγαλύτερων των 16 χρόνων με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από εταιρίες διαφορετικών βιομηχανιών και των επιδράσεων που έχει 

αυτή η ικανοποίηση στις μελλοντικές σχέσεις με τον πελάτη και στην αφοσίωσή του. 

To “German customer barometer” ξεκίνησε από την German Marketing Association, 

τον κύριο χρηματοδότη της German Post και δεν βασίζεται σε κάποιο δομημένο 

μοντέλο. Η ικανοποίηση του πελάτη μετράται με μια μονοδιάστατη προσέγγιση. 

Επιπλέον οι πελάτες ρωτώνται για την ικανοποίησή τους με οδηγούς ικανοποίησης 

εξειδικευμένους στην βιομηχανία, με σκοπό την αναγνώριση των παραγόντων που 

καθορίζουν την ικανοποίηση. Ωστόσο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι οδηγοί 

ικανοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν από το Γερμανικό βαρόμετρο πελάτη εξηγούν 

μόνο το 30% της ικανοποίησης. Για τη μέτρηση της ικανοποίησης χρησιμοποιείται 

μια κλίμακα πέντε βαθμιδών (“απόλυτα ικανοποιημένος”, “πολύ ικανοποιημένος”, 

“ικανοποιημένος”, “λιγότερο ικανοποιημένος”, “μη ικανοποιημένος”). Η μόνη 

ανάλυση που εφαρμόζεται είναι αυτή της παλινδρόμησης, και του παράγοντα (factor 

analysis). Αυτές οι αναλύσεις είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των σχέσεων 

ανάμεσα στις μεταβλητές που ενδιαφέρουν ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγή 

χρήσιμων συμβουλών προς τη διοίκηση.

Για επικοινωνιακούς σκοπούς, ο μέσος όρος της ολικής ικανοποίησης κάθε 

βιομηχανίας δημοσιεύεται. Αυτός ο μέσος μπορεί να ποικίλει από ένα (απόλυτα 

ικανοποιημένος) έως και πέντε (μη ικανοποιημένος). Οι βιομηχανίες κατατάσσονται 

ανάλογα το μέσο όρο τους.

Ο Αμερικάνικος δείκτης ικανοποίησης πελατών (ACSI)

Ο αμερικανικός δείκτης ικανοποίησης πελατών (ACSI) καθιερώθηκε το 1994. 

Δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών όσον αφορά την 

ποιότητα και την συμπλήρωση των ήδη υπαρχόντων μέτρων της αμερικανικής 

οικονομίας. Πριν από την ανάπτυξη του ACSI, στον κατάλογο οικονομικών δεικτών 

δεν συμπεριλαμβανόταν ένα ομοιόμορφο εθνικό μέτρο ποιότητας.
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Ο ACSI αποτελεί ένα ομοιόμορφο και ανεξάρτητο μέτρο της οικιακής 

κατανάλωσης. Είναι ένας ισχυρός οικονομικός δείκτης που ανιχνεύει τις τάσεις στην 

ικανοποίηση των πελατών και παρέχει πολύτιμη για αξιολόγηση ενόραση της 

καταναλωτικής οικονομίας για τις επιχειρήσεις, τους εμπορικούς οργανισμούς, και τις 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο ACSI παράγεται μέσω μιας συνεργασίας του 

πανεπιστημίου του Michigan Business School, της American Society for Quality 

(ASQ) και της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας, CFI Group. Η εταιρία ForeSee 

χρηματοδοτεί τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ηλεκτρονικής 

εργασίας (e-business) και η εταιρία Market Strategies, Inc αποτελεί σημαντικό 

εταιρικό χορηγό του ACSI. Ο ACSI χρηματοδοτείται εν μέρει από τους εταιρικούς 

συνδρομητές που λαμβάνουν τα αξιολογημένα στοιχεία της βιομηχανίας και τις 

συγκεκριμένες στην επιχείρηση πληροφορίες για τις οικονομικές απολαβές από τη 

βελτίωση της ικανοποίησης πελατών.

Ο ACSI μετράει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών όπως αυτή 

βιώνεται από τους καταναλωτές. Η βασική ιδέα του ACSI, η μέτρηση της ολικής 

ικανοποίησης του πελάτη, η οποία είναι ομοιόμορφη και συγκρίσιμη, στηρίζεται σε 

δυο θεμελιώδεις αρχές: α) ο CSI (ο δείκτης ικανοποίησης πελατών μιας επιχείρησης) 

αποτελεί μια εκτίμηση των πελατών η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί απ’ ευθείας και 

β) ως συνολικό μέτρο της ικανοποίησης των πελατών, ο CSI πρέπει να μετρηθεί με 

τέτοιο τρόπο που όχι μόνο να ερμηνεύει το ιστορικό κατανάλωσης αλλά να 

προβλέπει και την μελλοντική πορεία.

Για να προβλέπει ο ACSI την μελλοντική πορεία, βασίζεται σε ένα σύστημα 

σχέσεων αιτίας -αποτελέσματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1, το οποίο τοποθετεί το 

CSI ως κεντρικό σημείο μιας αλυσίδας σχέσεων που ξεκινά από τα προγενέστερα της 

ικανοποίησης του πελάτη -προσδοκίες, αντιληπτή ποιότητα και αξία- έως τις 

συνέπειές της -γνώμη και αφοσίωση. Ο πρωταρχικός σκοπός του μοντέλου είναι η 

ερμηνεία της αφοσίωσης του πελάτη. Μέσα από αυτό το μοντέλο ο ACSI 

συλλαμβάνει την εκτίμηση της αγοράς για την προσφορά της επιχείρησης με έναν 

τρόπο που λαμβάνει υπόψη και το παρελθόν και το μέλλον.
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Σχήμα 2.1 Το μοντέλο του Αμερικάνικου δείκτη Ικανοποίησης του Πελάτη (ACSI)

Πηγή: Eugene W. Anderson & Claes Fornell, “Foundations of the American Customer Satisfaction 
Index”, Total Quality Management, vol.l 1, No.7, 2000, p.873.

To μοντέλο (ACSI) λαμβάνει υπόψη του τρία ιστορικά δεδομένα: την 

λαμβανόμενη ποιότητα, την λαμβανόμενη αξία και τις προσδοκίες του πελάτη. Η 

λαμβανόμενη ποιότητα μετριέται μέσω τριών ερωτήσεων: γενική ποιότητα, 

αξιοπιστία, και βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες 

του πελάτη. Σε όλες τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που μετριούνται στο ACSI, 

αποδεικνύετε ότι η αντιληπτή ποιότητα ασκεί μέγιστη επίδραση στην ικανοποίηση 

πελατών.

Ο δεύτερος προσδιοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης του πελάτη είναι η 

λαμβανόμενη αξία, ή το λαμβανόμενο επίπεδο της ποιότητας του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας σε σχέση με την τιμή που πληρώνει ο πελάτης. Μετριέται μέσω δύο 

ερωτήσεων: τη συνολική τιμή δεδομένης της ποιότητας και τη συνολική ποιότητα 

δεδομένης της τιμής. Στο πρότυπο ACSI, η αντιληπτή αξία επηρεάζει την τιμή του

Προϋπολογισ
μένη
πιθανότητα

Ανεκτικότητα 
της τιμής

Παράπονα
στο
προσωπικό

32



Χρ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ: «Ποιότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Η περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου»

ACSI άμεσα και επηρεάζεται από τις προσδοκίες και την αντιληπτή ποιότητα. Αν και 

η αντιληπτή αξία είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την (πρώτη) απόφαση αγορών, 

ασκεί συνήθως κάπως λιγότερη επίδραση στην ικανοποίηση και στην επανάληψη της 

αγοράς. Η προστιθέμενη λαμβανόμενη αξία ενσωματώνει την πληροφορία της τιμής 

στο μοντέλο και αυξάνει την συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις 

εταιρίες, επιχειρήσεις και τομείς.

Ο τρίτος παράγοντας, οι προσδοκίες, συνδυάζουν την εμπειρία των πελατών 

με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και τη πληροφόρηση για αυτό μέσω των μέσων 

ενημέρωσης, τη διαφήμιση, τους πωλητές, και προφορικώς από άλλους πελάτες. Οι 

προσδοκίες των πελατών επηρεάζουν την αξιολόγηση της ποιότητας και προβλέπουν 

(από την προοπτική προ-αγορών των πελατών) πόσο καλά θα πάει το προϊόν ή η 

υπηρεσία στο μέλλον.

Η δραστηριότητα παραπόνων των πελατών μετριέται ως ποσοστό των 

εναγομένων που κατάγγειλαν κάποιο πρόβλημα για το προϊόν ή την υπηρεσία της 

επιχείρησης που μετράμε, μέσα σε ένα διευκρινισμένο χρονικό πλαίσιο. Η 

ικανοποίηση έχει μια αντίστροφη σχέση με τις καταγγελίες πελατών.

Η πίστη /αφοσίωση των πελατών μετριέται μέσω ερωτήσεων πάνω στην 

πιθανότητα ο πελάτης να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης στα 

διάφορα επίπεδα τιμών. Η ικανοποίηση των πελατών έχει μια θετική επίδραση στην 

αφοσίωση, αλλά το μέγεθος αυτής της επίδρασης ποικίλλει πολύ ανάμεσα στις 

διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Στο πιο βασικό του στάδιο ο ACSI χρησιμοποιεί ευθύ μόνο τρόπο για να 

ανακαλύψει το πόσο ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι είναι οι πελάτες -και αυτός ο 

τρόπος είναι να τους ρωτήσει. Οι πελάτες ζητείται να εκτιμήσουν προϊόντα και 

υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιήσει. Για να είναι η μέθοδος χρήσιμη θα πρέπει να 

τηρεί κάποια κριτήρια σε σχέση με τους σκοπούς της. Καθώς σκοπός του ACSI είναι 

να συνεισφέρει σε πιο ακριβή και κατανοητή μέτρηση της οικονομικής εκροής, να 

προβλέψει τις οικονομικές αποδόσεις, να παρέχει χρήσιμη πληροφορία για
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οικονομική πολιτική και να γίνει ένας δείκτης της οικονομικής υγείας, ικανοποιεί 

κάποιες ιδιότητες μέτρησης. Αυτές είναι: ακρίβεια εγκυρότητα, αξιοπιστία, δύναμη 

πρόβλεψης, κάλυψη, απλότητα, διαγνωστικότητα και συγκρισιμότητα.

Ο ACSI βαθμολογεί σε μια κλίμακα από 0 έως 100 σε εθνικό επίπεδο. Μετρά 

7 οικονομικούς τομείς, 39 βιομηχανίες και περισσότερες από 200 επιχειρήσεις και 

αντιπροσωπείες ομοσπονδιακής ή τοπικής κυβέρνησης. Εκτός από τα αποτελέσματα 

ικανοποίησης σε επίπεδο εταιρίας, ο ACSI παράγει αποτελέσματα για τις αιτίες και 

τις συνέπειες της ικανοποίησης των πελατών καθώς και για των μεταξύ τους 

σχέσεων. Ο ACSI είναι βασισμένος στην οικονομετρική διαμόρφωση των στοιχείων 

που λαμβάνονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους πελάτες -τους 

πραγματικούς χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών- που αποτελούν ένα 

ουσιαστικό μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και την ηλεκτρονική εργασία, οι συνεντεύξεις πελατών πραγματοποιούνται 

μέσω του διαδικτύου. Οι μετρημένες επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, και οι τομείς είναι 

ευρέως αντιπροσωπευτικοί της αμερικανικής οικονομίας. Συμπεριλαμβάνονται 

επίσης επιχειρήσεις που εδρεύουν έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κατέχουν 

σημαντικό μερίδιο αγοράς σε διάφορες βιομηχανίες. Για τις περισσότερες 

βιομηχανίες, οι μικρότερες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σε μια κατηγορία “άλλων 

επιχειρήσεων” (εικόνα 2.1).

Η τιμή του εθνικού δείκτη και των επιμέρους δεικτών για κάθε τομέα 

παραγωγής αντανακλούν την συνολική αξία (ποιότητα επί πωλήσεις) των προϊόντων 

και των υπηρεσιών από τις εταιρίες στο αντίστοιχο επίπεδο συνεισφοράς. Οι σχετικές 

πωλήσεις της κάθε εταιρίας χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους για τον καθορισμό 

της συνεισφοράς της κάθε επιχείρησης στον αντίστοιχο δείκτη του παραγωγικού 

τομέα. Για τον υπολογισμό του εθνικού δείκτη, τα ποσοστά συνεισφοράς για κάθε 

τομέα στο ΑΕΠ χρησιμοποιούνται για να σταθμίσουν τους δείκτες του κάθε τομέα.
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Εικόνα 2. 1

The ACSI: National Economy, Sectors, and Industries

Setiefoctfon Indsx”

Manufacturing/ Manufacturing/ Transportation/ Retail
Nondurables Durables Communications/ 9.1%

6.7%" 9.1% Utilities
8.4%

E-Commerce/ Finance/ Services Public Admin./
E-Business** Insurance 21.9% Gov. (Local and

8.4% Federal)
9.4%

I i
- Apparel/ 
athletic 
shoes

- Apparel/ 
sportswear

- Beverages/ 
beer

- Beverages/ 
soft drinks

- Food 
processing

- Personal 
care 8 
cleaning 
products

- Pet foods

- Tobacco/ 
cigarettes

Automobiles, 
vans 8 light 
trucks
Consumer
electronics
(TVS
VCR/DVD)
Major
household
appliances

Personal
computers

i I
' Broadcasting/ - Department 8
TV news discount stores

Energy - Gasoline
utilities service
Parcel stations
delivery - Restaurants/
& express fast food,
mail pizza,
Publishing/ carryout
newspapers - Specialty retail
Scheduled stores
airlines - Supermarkets
Telecomm. /
cable &
satellite TV

; J
- Auctions/ 

reverse 
auctions

- Brokerage

- News and 
information

- Portals

- Retail

- Search engines

- Travel

- Commercial 
banks

- Healthcare 
insurance

- Insurance/ 
homeowner's, 
automobile, 
property 8 
casualty

- Life insurance

Telecomm. / 
phone service

US. Postal 
Service

- Hospitals

- Hotels

- Motion 
pictures

I
Local

- Police

- Solid waste 
disposal

Federal

- Up to 70 major 
federal agencies/ 
segments

*The percentage shown is the contribution of each sector to the GDP. Sectors measured produce 73% of GDP.
**E-commerce/e-bu$iness is a portion of other sectors.

Source National Quality Research Center University of Michigan Business School

Ο δείκτης ενημερώνεται κάθε τετράμηνο. Για κάθε τετράμηνο, υπολογίζονται 

καινούργιοι δείκτες για ένα ή δυο τομείς με ολική αντικατάσταση όλων των ετήσιων 

δεδομένων στο τέλος του τρίτου ημερολογιακού τετράμηνου. Ο εθνικός δείκτης 

συνίσταται από τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για κάθε τομέα.
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Ο Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης του πελάτη.

Η ανάπτυξη ενός εθνικού δείκτη ικανοποίησης του πελάτη στην Σουηδία 

ξεκίνησε το 1996 με ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Department of Marketing and 

Business Administration στο Wirstchaftswisschaftliches Zentrum (WWZ), University 

of Basel. To μοντέλο του SWICS παρουσιάζεται στο σχήμα:

Σχήμα 2.2. Το Σουηδικό μοντέλο Ικανοποίησης του Πελάτη (SWICS)

Πηγή: Manfred Bruhn & Michael A. Grund, “Theory, development and implementation of national 
customer satisfaction indices: the Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS)”, Total Quality 
Management, vol. 11, No. 7, 2000, p. 1020.

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η ικανοποίηση του πελάτη μετράται με 

τρεις δείκτες: την πλήρη ικανοποίηση με το προϊόν ή την υπηρεσία, την ικανοποίηση 

σε σύγκριση με τις προσδοκίες πριν από την κατανάλωση, και την ικανοποίηση σε 

σύγκριση με ένα ιδανικό προϊόν ή υπηρεσία. Μια καινούργια ιδέα είναι η λανθάνων 

μεταβλητή “διάλογος με τον πελάτη”. Και αυτή μετράται με τρεις εμφανείς
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μεταβλητές: την επιθυμία να έρθει σε επαφή με την εταιρία (ή με αυτόν που παρείχε 

την υπηρεσία), για επικοινωνιακούς σκοπούς, την ευκολία του διαλόγου με τον 

πελάτη, και την ικανοποίηση με τον διάλογο. Ως υπόθεση λήφθηκε το ότι οι 

ικανοποιημένοι πελάτες ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα διαρκή διάλογο από τους 

υπόλοιπους και ότι αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι στην εταιρία. “Η αφοσίωση του 

πελάτη” είναι η δεύτερη ενδογενής λανθάνων μεταβλητή του δομημένου μοντέλου. 

Μετράται με τρεις μεταβλητές: την πρόθεση του πελάτη να προτείνει το προϊόν ή την 

υπηρεσία σε κάποιους τρίτους, την πρόθεσή του να αγοράσει ξανά, και την πρόθεσή 

του να αλλάξει εταιρία ή προμηθευτή.

Για την μέτρηση των δεικτών, εφαρμόζεται μια κλίμακα έντεκα σημείων, από 

το 0 έως το 10 (με μέσο σημείο το 5), όπου 0 = “μη ικανοποιημένος” και 10 = 

“πλήρως ικανοποιημένος”. Οι πελάτες στην Σουηδία είναι εξομοιωμένοι με αυτού 

του είδους τις κλίμακες στην έρευνα αγοράς.

Τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής του Σουηδικού δείκτη

Η πρώτη εφαρμογή του SW1CS έλαβε χώρα το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 

1997 με την συνεργασία δυο εταιριών έρευνας αγοράς. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 

βιομηχανίες από 6 τομείς. Η επιλογή των βιομηχανιών έγινε με βάση δυο κριτήρια: 1. 

τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων με άλλους εθνικούς δείκτες 

ικανοποίησης του πελάτη, και 2. την επίτευξη μιας καλής κάλυψης της Σουηδικής 

οικονομίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, έδειξε την ύπαρξη 

τεσσάρων τύπων σχέσεων ανάμεσα στις τρεις λανθάνουσες μεταβλητές, ικανοποίηση 

του πελάτη, διάλογος με τον πελάτη και αφοσίωση του πελάτη:

1. Πολύ κυρίαρχη επίδραση της ικανοποίησης του πελάτη στην αφοσίωση του 

πελάτη.

2. Υψηλή επίδραση της ικανοποίησης του πελάτη στην αφοσίωση του πελάτη.

3. Ίδιου επιπέδου επίδραση της ικανοποίησης του πελάτη και του διαλόγου με 

τον πελάτη στην αφοσίωση του πελάτη.

4. Πολύ μεγάλη επίδραση του διαλόγου με τον πελάτη στην αφοσίωση του 

πελάτη.
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Ο πρώτος τύπος σχέσης είναι χαρακτηριστικός τριών βιομηχανιών. Στις 

αεροπορικές βιομηχανίες, στους εμπόρους επίπλων και στις τηλεπικοινωνίες η 

ικανοποίηση του πελάτη εξηγεί την αφοσίωση του πελάτη σχεδόν 100%. Σε αυτές τις 

βιομηχανίες ο διάλογος δεν φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός στην αφοσίωση του 

πελάτη. Μια πιθανή εξήγηση της κατάστασης αυτής μπορεί να αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Σουηδία. Ο διάλογος με τον 

πελάτη σπάνια συναντάται σε αυτές τις βιομηχανίες.

Για τον δεύτερο τύπο σχέσης, η αφοσίωση του πελάτη εξηγείται κατά 75% 

περίπου από την ικανοποίηση του πελάτη και 25% από τον διάλογο με τον πελάτη. 

Βιομηχανίες που βρέθηκαν σε αυτή την κατηγορία είναι: τα δημόσια μεταφορικά 

μέσα, η ασφάλειες υγείας, η ταχυδρομική παραγγελία, τα εστιατόρια, οι πιστωτικές 

κάρτες και οι προσωπικοί υπολογιστές. Στις περισσότερες από αυτές τις βιομηχανίες 

παρατηρείται ένας τυπικός διάλογος με τον πελάτη. Η ικανοποίηση φαίνεται να 

βασίζεται περισσότερο στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Ο τρίτος τύπος σχέσης χαρακτηρίζεται από περίπου 50:50 επιρροή της 

ικανοποίησης του πελάτη και του διαλόγου με τον πελάτη στην αφοσίωση του 

πελάτη. Επτά βιομηχανίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: νοσοκομεία, υπηρεσίες 

ταχυδρομείου, βενζινάδικα, ξενοδοχεία, εμπόριο υφασμάτων, ταξιδιωτικά γραφεία 

και φαρμακοποιοί. Σε αντίθεση με την δεύτερη κατηγορία, ο διάλογος με τον πελάτη 

είναι πιο σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας της παροχής υπηρεσίας σε αυτές τις 

βιομηχανίες.

Όσον αφορά τον τέταρτο τύπο σχέσης, για τρεις άλλες βιομηχανίες η 

κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Στις τράπεζες, στους εμπόρους αυτοκινήτων 

και στα σούπερ μάρκετ παρατηρήθηκε μια κυρίαρχη επίδραση του διαλόγου με τον 

πελάτη στην αφοσίωση του πελάτη. Η βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στους 

πελάτες και τις βιομηχανίες (και ειδικά με το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με 

τους πελάτες) φαίνεται να έχει ουσιαστική σημασία στην δημιουργία και διατήρηση 

αφοσιωμένων πελατών.

38



Χρ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ: «Ποιότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Η περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου»

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν τα πρώτα στοιχεία για την 

βελτίωση της διοίκησης της ποιότητας των διαφορετικών τύπων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η ικανοποίηση με το βασικό προϊόν ή υπηρεσία είναι κρίσιμη για την 

αφοσίωση του πελάτη. Προβλήματα που αφορούν τη βασική δεξιότητα μιας εταιρίας 

θα οδηγήσουν τον πελάτη να αλλάξει και να διαλέξει μια άλλη εναλλακτική εταιρία. 

Μετά την ικανοποίηση του πελάτη από το βασικό προϊόν ή υπηρεσία, ο διάλογος με 

τον πελάτη αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Όσο πιο συγκρίσιμα και όμοια 

είναι τα βασικά προϊόντα ή η παρεχόμενη υπηρεσία, τόσο πιο σημαντικό ρόλο 

αποκτά ο διάλογος με τον πελάτη στο θέμα της αφοσίωσης. Οι εταιρίες που 

βρίσκονται σε αυτό το είδος βιομηχανίας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους ώστε να 

επιτύχουν την διατήρησή τους (Μ. Bruhn & Μ. A. Grund, 2000).

Περιορισμοί, εφαρμογές για μελλοντική έρευνα και επέκταση του SWICS

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή του μοντέλου δεν πέτυχε όλους τους 

στόχους που είχε (Μ. Bruhn & Μ. A. Grund, 2000):

1. Η θετική ανατροφοδότηση πολλών ομάδων ενδιαφερομένων απεικόνιζε απλά 

το υψηλό ενδιαφέρον στο θέμα της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη.

2. Αν εξετάσουμε την εφαρμογή από την άποψη της μεθοδολογίας, δεν μπόρεσε 

να επιτευχθεί ένα καλό ταίριασμα του μοντέλου με κάθε βιομηχανία που 

συμμετείχε.

3. Ο μέσος όρος συνέντευξης των 17 λεπτών δεν οδήγησε σε προβλήματα.

4. Σε κάποιες βιομηχανίες η νέα λανθάνων μεταβλητή “διάλογος με τον πελάτη” 

έδειξε να επεξηγεί σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία της “αφοσίωσης του 

πελάτη”.

Για τις μελλοντικές δραστηριότητες του SWICS επτά μεγάλα βήματα 

λαμβάνονται υπόψη (Μ. Bruhn & Μ. A. Grund, 2000):

1. Η βελτίωση του μεγέθους του δείγματος εταιριών

2. Η χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης

3. Η μεγιστοποίηση και η διαφοροποίηση των βιομηχανιών που συμμετέχουν
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4. Ο συνυπολογισμός του τομέα επιχείρηση - με - επιχείρηση

5. Επέκταση του μοντέλου SWICS

6. Ενοποίηση των μοντέλων SWICS και EFQM

7. Ενοποίηση το SWICS και του ECSI

Ο Ευρωπαϊκός δείκτης Ικανοποίησης

Οι επιτυχημένες εμπειρίες του Σουηδικού και του Αμερικάνικου Δείκτη 

Ικανοποίησης του πελάτη ενέπνευσαν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δείκτη 

Ικανοποίησης του πελάτη (ECSI) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ποιότητα 

(EOQ), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) και το 

Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο για την προσανατολισμένη στο πελάτη Ανάλυση της 

Ποιότητας (IFCF), και υποστηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG III). Το 

1999 έλαβε χώρα μία πιλοτική έρευνα σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου και της Δανίας.

Το βασικό μοντέλο του ECSI (σχήμα 2.3) ένα δομημένο μοντέλο με 

λανθάνουσες μεταβλητές. Το μοντέλο συνδέει την ικανοποίηση του πελάτη με τους 

οδηγούς ικανοποίησης, και στη συνέχεια, με τις συνέπειες της, την αφοσίωση δηλαδή 

του πελάτη. Οι οδηγοί της ικανοποίησης του πελάτη είναι η αντιληπτή εικόνα της 

επιχείρησης, οι προσδοκίες του πελάτη, η αντιληπτή ποιότητα και η αντιληπτή αξία 

(“αξία προς χρήμα”). Η αντιληπτή ποιότητα διαχωρίζεται σε δυο στοιχεία: “το 

υλικό”, το οποίο συνίσταται από τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος / 

υπηρεσίας και “το ανθρώπινο στοιχείο”, το οποίο αντιπροσωπεύει τα σχετιζόμενα με 

την αλληλεπίδραση με τον πελάτη στοιχεία στην υπηρεσία π.χ. την προσωπική 

συμπεριφορά και ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος όπου παρέχεται η υπηρεσία. Οι 

κύριες συνηθισμένες σχέσεις φαίνονται στο σχήμα 2.3, αλλά στην πραγματικότητα 

μπορούν να υπάρξουν πολλά περισσότερα σημεία εξάρτησης ανάμεσα στις 

μεταβλητές.

Η λανθάνων μεταβλητή της ικανοποίησης του πελάτη μετράται μέσω τριών 

δεικτών, εμπειρικά παρατηρημένων μέσω τριών ερωτήσεων, που κατέχουν κυρίαρχη 

θεωρία και πρακτική στην μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη (Ryan et al., 1995,
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ρ. 11-12). Ένας δείκτης ικανοποίησης του πελάτη υπολογίζεται με το σταθμισμένο 

μέσο όρο των αποτελεσμάτων από τις ερωτήσεις. Η χρήση πολλαπλών ερωτήσεων 

για κάθε λανθάνων μεταβλητή αυξάνει την ακρίβεια της εκτίμησης, σε σχέση με τη 

χρήση μιας μόνο ερώτησης, και υπάρχει και πολύ εμπειρική υποστήριξη για την 

χρησιμοποίηση τέτοιου είδους προσέγγιση για την μέτρηση της ικανοποίησης.

Σχήμα 2.3. Το βασικό μοντέλο ECSI

Πηγή: Anne Martensen, Lars Gronholdt & Kai Kristensen, “The drivers of customer satisfaction and 
loyalty: cross-industry findings from Denmark”, Total Quality Management, vol. 11, No.4/5&6, 2000, 
p.545.

Τα δεδομένα για την εκτίμηση του μοντέλου προέρχονται από τα δεδομένα 

που συλλέγονται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από ένα εθνικό, 

αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών που είναι πρόσφατοι αγοραστές και /ή χρήστες 

συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις περισσότερες εταιρίες οι 

συνεντεύξεις γίνονται με περίπου 250 από τους πελάτες τους. Το μέγεθος του 

δείγματος έχει καθοριστεί με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις ακρίβειας: 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης για την ικανοποίηση του πελάτη (σε 0-100 κλίμακα πόντων) 

δεν θα πρέπει να είναι ευρύτερο των ±2 βαθμών. Μια άλλη απαίτηση ακρίβειας είναι 

το R2 της ικανοποίησης του πελάτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.65, για
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παράδειγμα το μοντέλο θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τουλάχιστον 65% του τι 

οδηγεί την ικανοποίηση μοντέλου (ECSI Technical Committee 1998, ρρ.20-21).

Το συνολικό μοντέλο εκτιμάται με τη χρήση της μεθόδου των μερικών 

ελάχιστων τετραγώνων (PLS). Οι λανθάνοντες μεταβλητές υπολογίζονται ως 

σταθμισμένα μέσα των μετρήσιμων μεταβλητών, και η μέθοδος εκτίμησης PLS 

υπολογίζει τα βάρη με τέτοιο τρόπο που το μοντέλο που προκύπτει έχει μέγιστη 

επεξηγηματική δύναμη.

Για κάθε εταιρία του δείγματος, η μέθοδος PLS υπολογίζει δείκτες και για τις 

επτά μεταβλητές, για παράδειγμα την ικανοποίηση του πελάτη, την αφοσίωση και 

τους οδηγούς τους. Επιπλέον, η μέθοδος PLS υπολογίζει τις σχέσεις ανάμεσα στο 

συνολικό μοντέλο, π.χ. την επίδραση ανάμεσα στις λανθάνων μεταβλητές και τα 

βάρη για κάθε μετρημένη μεταβλητή που σχετίζεται με την λανθάνων μεταβλητή.

Και οι επτά λανθάνων μεταβλητές μετατρέπονται από την αρχική 1-10 

βαθμών μέτρηση της έρευνας σε 0-100 βαθμών κλίμακα, όπου το μηδέν σημαίνει το 

χαμηλότερο δυνατό (για παράδειγμα τελείως μη ικανοποιημένος) και το 100 σημαίνει 

το υψηλότερο δυνατό (για παράδειγμα πλήρως ικανοποιημένος). Η εκτίμηση γίνεται 

στο επίπεδο της εταιρίας. Οι δείκτες της λανθάνων μεταβλητής και ο βαθμός 

επίδρασης σε επίπεδο βιομηχανίας υπολογίζονται μέσω των συνολικών εκτιμήσεων 

σε επίπεδο εταιρίας, σταθμισμένα με το μερίδιο αγοράς ή άλλο σχετικό δείκτη 

μεγέθους.

Το μέγιστο πλεονέκτημα του ECSI είναι η χρήση γενικών ερωτήσεων, οι 

οποίες είναι επαρκώς εύκαμπτες για να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρύ ποικιλία 

προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίου τομέα υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, 

κ.α..
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Η εμπειρία του Δανέζικου δείκτης ικανοποίησης

Η μεθοδολογία του Δανέζικου δείκτη ικανοποίησης του πελάτη βασίστηκε 

στο Ευρωπαϊκό μοντέλο ικανοποίησης του πελάτη, όπως αυτό παρουσιάστηκε 

παραπάνω.

Τα δεδομένα για τον Δανέζικο δείκτη συλλέχθηκαν το 1999. Στην έρευνα 

αυτή συμμετείχαν 30 επιχειρήσεις από οχτώ διαφορετικές βιομηχανίες, τέσσερις 

βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών (κρατική, κινητή, διαδίκτυο και καλωδιακή 

τηλεόραση), η βιομηχανία ελαφρών ποτών, εστιατόρια “fast food”, τράπεζες και 

σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν αυτές με το μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς σε κάθε βιομηχανία.

Διεξήχθησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σκοπό την επίτευξη ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος πελατών των εταιριών. Για κάθε προ-καθορισμένη 

εταιρία ερωτήθηκαν 250 πελάτες και στο σύνολο περισσότερες από 8.000 

συνεντεύξεις έλαβαν χώρα. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα είχαν πρόσφατα αγοράσει ή 

χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας. Μια 10-βαθμών κλίμακα 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ερωτήσεων που αντιστοιχούσαν στις επτά 

λανθάνων μεταβλητές. Τα εκτιμημένα αποτελέσματα της ικανοποίησης του πελάτη 

καθώς και των υπολοίπων έξι μεταβλητών παρουσιάστηκαν σε μια κλίμακα από Ο

Ι 00 (όπου 0 σήμαινε ότι όλοι οι πελάτες είναι μη ικανοποιημένοι και το 100 ότι όλοι 

οι πελάτες είναι πλήρως ικανοποιημένοι).

Οι μετρήσεις και οι εκτιμήσεις έγιναν σε επίπεδο εταιρίας. Οι τιμές των 

λανθάνων μεταβλητών σε επίπεδο βιομηχανίας υπολογίστηκαν με το άθροισμα των 

εκτιμήσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων σταθμισμένες με το μερίδιο αγοράς.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω πιλοτικής έρευνας 

εξήχθηκαν τα εξής συμπεράσματα (Anne Martensen et al, 2000):

1. Οι προσδοκίες έχουν καθόλου ή ένα πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στην 

ικανοποίηση και στην αφοσίωση - κάτι που ισχύει και για τις οχτώ 

βιομηχανίες που συμμετείχαν στην έρευνα. Για το λόγο αυτό, οι Anne 

Martensen, Lars Gronhold και Kai Kristensen προτείνουν στο άρθρο τους
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“The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry findings from 

Denmark”, Total Quality Management, Vol.ll, Nos. 4/5&6, 2000, 

ανεξάρτητα από τις αιτίες για την έλλειψη της συγκεκριμένης επίδρασης, να 

αλλαχθεί ή να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη λανθάνων μεταβλητή από το 

μελλοντικό μοντέλο ECSI.

2. Η εικόνα (image) είναι ο κύριος οδηγός της ικανοποίησης του πελάτη, ειδικά 

σε περιοχές όπως η καλωδιακή τηλεόραση, τα σούπερ μάρκετ, και το 

διαδίκτυο. Τα ελαφρά ποτά είναι η μόνη εξαίρεση -σε αυτόν το τομέα το 

προϊόν είναι ο κύριος οδηγός. Οπότε οι βιομηχανίες στις οποίες η εικόνα 

αποτελεί τον κύριο οδηγό ικανοποίησης του πελάτη, θα πρέπει να το λάβουν 

αυτό υπόψη τους στον σχεδιασμό της μελλοντικής τους στρατηγικής και κατά 

την τοποθέτηση προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, με το να αφιερώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στο επικοινωνιακό μάρκετινγκ και στο τι επιτυγχάνει η 

επιχείρηση με την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών της 

τοπικής, εθνικής και διεθνής κοινότητας (π.χ. χρηματοδότηση 

δράστη ριοτήτων).

Σε βιομηχανίες όπως τα “fast food”, το διαδίκτυο, και τα ελαφρά ποτά, το 

κύριο αντίκτυπο στην αφοσίωση προέρχεται από το ίδιο το προϊόν-η υπηρεσία έχει 

μικρή μόνο επίδραση, και υπάρχει απλά για την εκτίμηση του προϊόντος. Περιοχές 

που είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθούν, είτε λόγω μιας έντονης ανταγωνιστικής 

κατάστασης στην αγορά (τηλεπικοινωνία και κινητά) ή λόγω ενός μεγάλου αριθμού 

προμηθευτών (σούπερ μάρκετ, τράπεζες), οδηγούνται από την εικόνα.

Αυτά τα αποτελέσματα περιπλέκουν την αναγκαία δράση που πρέπει να 

ληφθεί σε περιοχές όπως τα “fast food”, το διαδίκτυο και η καλωδιακή τηλεόραση. 

Απαιτούνται διαφορετικές δραστηριότητες εικόνας για την δημιουργία 

ικανοποιημένων πελατών αλλά το να παραμείνουν αφοσιωμένοι απαιτεί άριστα και 

υψηλής ποιότητας προϊόντα.

3. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι οι οδηγοί έχουν υψηλότερο αντίκτυπο στην 

αφοσίωση σε σύγκριση με την ικανοποίηση. Το συγκεκριμένο αποτέλεσε
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γενικό συμπέρασμα της έρευνας ανεξαρτήτως από το είδος της βιομηχανίας

που εξετάστηκε.

Στην έρευνα συμμετείχε επίσης και μια ομάδα τραπεζών από τον τομέα της 

λιανικής τραπεζικής και το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ένας μέσος CSI = 72 (σε 

μια κλίμακα 0-100). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα δεδομένα 

κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες: μικρές, μέτριες και μεγάλες τράπεζες. 

Ενδιαφέρον είναι η πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στον CSI των 

τριών αυτών ομάδων. Οι μικρές εταιρίες πέτυχαν τον υψηλότερο μέσο CSI ίσο με 83, 

σε σύγκριση με τον μέσο των μεσαίων και των μεγάλων τραπεζών 76 και 68 

αντίστοιχα, -ένα κενό 15 μονάδων.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά από την έρευνα του 

ECSI. Ο μέσος ECSI για τις τράπεζες και στις 11 υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν 

είναι 70, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να επιτυγχάνονται στην Ισλανδία (77), 

Ελλάδα (75), και τις χαμηλότερες στην Σουηδία (64) και στην Ιταλία (67). Οι Anne 

Martensen, Lars Gronhold και Kai Kristensen συμπέραναν από τα παραπάνω ότι οι 

μικρές τράπεζες στην Δανία συμπεριφέρονται στους πελάτες τους εξαιρετικά καλά, 

με αποτέλεσμα το πολύ υψηλότερο CSI από τις καλύτερες χώρες στην έρευνα του 

ECSI. Οι μεσαίου μεγέθους τράπεζες στη Δανία έφεραν το ίδιο αποτέλεσμα με τις 

καλύτερες ECSI χώρες, το οποίο επίσης αποτελεί ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε, οι 

μεγάλες Δανέζικες τράπεζες δεν κάνουν κακή δουλειά, απλώς οι μεσαίου μεγέθους 

και οι μικρές κάνουν εξαιρετικά καλή δουλειά.

Στις μεγάλες τράπεζες η εικόνα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι το ίδιο 

σημαντικές στη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών. Η εικόνα είναι πολύ πιο 

σημαντική στην ικανοποίηση για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες, και μερικώς για τις 

μικρές τράπεζες. Όσον αφορά όμως την διατήρηση του πελάτη, το μέγεθος της 

τράπεζας δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αφοσίωση 

προέρχεται από την εικόνα και αμέσως μετά από την υπηρεσία.

Η ποιότητα του προϊόντος έχει μόνο ένα ελάχιστο αντίκτυπο στην αφοσίωση, 

κυρίως επειδή τα καινούργια προϊόντα μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να 

εφαρμοστούν από τους ανταγωνιστές. Η διαφοροποίηση του προϊόντος ως
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν αποτελεί επιλογή για τις τράπεζες (Martensen et ai,

2000).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

3.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ποιότητα και τραπεζικός τομέας

Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 όταν 

τράπεζες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες στήριξαν την ισχυρά ανταγωνιστική 

στρατηγική τους στα τέσσερα στοιχεία του παραδοσιακού μίγματος μάρκετινγκ, το 

προϊόν, την τιμή την προώθηση και τον τόπο. Ωστόσο αυτό οδήγησε, στα μάτια του 

πελάτη, περισσότερο σε μια ομοιογένεια παρά σε διάκριση, με σε μια προφανώς 

κοινή αντίληψη της αγοράς (Howcroft, 1991).

Σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον “καταναλωτικής ευσυνειδησίας” (Lewis & 

Entwistle) το οποίο και οδηγεί σε ένα ακόμη μεγαλύτερο βαθμό “καταναλωτικής 

κυριαρχίας” καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να μπορεί να παραμελήσει τις 

ανάγκες του πελάτη (Goodstadt and Marti, 1990). Μέσα σε μια ευρέως αποδεκτή 

υπερ-χωρητικότητα στην αγορά των οικονομικών υπηρεσιών ένα βασικό κλειδί- 

διαφοροποιητής που να οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι απαραίτητο. 

Αυτό το κλειδί θα πρέπει να είναι η ποιότητα (Berry et al.,1989; Edwards and Smith, 

1989; Ross and Shetty, 1986).

Η απόφαση να δραστηριοποιηθείς ως προς την ποιότητα σε μια τράπεζα 

μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα λαβύρινθο. Ένας τρόπος να ξεκινήσεις είναι να 

χρησιμοποιήσεις μια ήδη χρησιμοποιούμενη, σε καθημερινό επίπεδο ιδέα, από την 

διοίκηση ολικής ποιότητας, την αξιολόγηση της ποιότητας (D.S. Gryna & F.M. 

Gryna, 1999). Για κάποια στελέχη, η αξιολόγηση σημαίνει απλά επιβεβαίωση αυτού 

που είναι ήδη γνωστό. Ωστόσο αν η αξιολόγηση της ποιότητας διεξαχθεί σωστά, 

μπορεί να μας ενημερώσει για τους τομείς που η τράπεζα βασίζεται στη ποιότητα και 

να μας δείξει τους παράγοντες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση του 

πελάτη, στην ικανοποίηση του εργαζόμενου, στην βελτίωση της εσωτερικής 

ποιότητας, στην κουλτούρα της επιχείρησης και στα λειτουργικά κόστη.
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Bank Service Quality Model (BSQ)

O Bahia και o Nantel (2000) ανέπτυξαν μια ειδική νέα διαβάθμιση για την 

λαμβανόμενη ποιότητα στη λιανική τραπεζική. Το μοντέλο αυτό, BSQ, ήταν μια 

προέκταση του αρχικού δέκα διαστάσεων μοντέλο του Parasuraman et al. (1985). Το 

μοντέλο αυτό έχει 31 στοιχεία ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν τα “7Ps” του μίγματος του μάρκετινγκ (προϊόν /υπηρεσία, τόπος, 

διαδικασία, συμμετέχοντες, φυσικό περιβάλλον, τιμή και προβολή) σχετικά με τον 

τραπεζικό τομέα. Αυτά τα 31 στοιχεία κατανεμήθηκαν σε 6 διαστάσεις: 

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, πρόσβαση, τιμή, υλικά στοιχεία, πορτοφόλιο 

υπηρεσίας, και αξιοπιστία (Spathis et al., 2004).

• Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αντιπροσωπεύουν την φιλικότητα και 

την ευγένεια των εργαζόμενων -την εξατομικευμένη προσοχή στον πελάτη 

και την ικανότητα των εργαζομένων να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη.

• Η πρόσβαση υπολογίζει την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

• Η τιμή μετράει το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

• Τα υλικά στοιχεία υπολογίζουν την εμφάνιση και την καθαρότητα των 

εγκαταστάσεων της τράπεζας. Το πορτοφόλιο υπηρεσίας μετράει το εύρος, τη 

συνέπεια και την καινοτομία των τραπεζικών προϊόντων. Η αξιοπιστία 

μετράει την ικανότητα εκτέλεσης της υποσχόμενης υπηρεσίας με ακρίβεια και 

χωρίς λάθος.

Σύμφωνα με τους Bahia και Nantel (2000) το πλεονέκτημα της συγκεκριμένου 

μοντέλου σε σχέση με το μοντέλο Servqual όσον αφορά την χρήση τους στον 

τραπεζικό τομέα είναι η εγκυρότητα του περιεχομένου του. Για παράδειγμα, οι 

διαστάσεις “πορτοφόλιο υπηρεσιών” και “τιμή” του μοντέλου BSQ απουσιάζουν από 

το μοντέλο Servqual.
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3.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα

Έως τα μέσα 1980ς, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διευθυνόταν βαρέως σε 

όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης. Ο καθορισμός των τιμών και οι ποικίλοι 

πιστωτικοί έλεγχοι, επιβεβλημένοι από την κυβέρνηση δημιούργησαν ένα σύστημα 

στο οποίο ο ανταγωνισμός ήταν κάτι το άγνωστο. Ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες δεν 

μπόρεσαν να παραμείνουν ανεπηρέαστες από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του εξωτερικού. Ένα πιο ανταγωνιστικό 

τραπεζικό περιβάλλον επιτεύχθηκε σταδιακά μέσω της απελευθέρωσης των 

επιτοκίων, την κατάργηση ποικίλων ελέγχων, της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς, τον 

ανταγωνισμό από μη τραπεζικά ιδρύματα, την ελεύθερη κίνηση χρηματοροών, και 

την είσοδο τραπεζικών ιδρυμάτων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στην Ελληνική αγορά. 

Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν επίσης στην συμπίεση των κερδών και τον 

προσανατολισμό της τραπεζικής στρατηγικής προς την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας 

(Νούλας και Γκλαβέλη, 2002).

Η είσοδος του ευρώ οδήγησε σε μείωση των κερδών στις τράπεζες. Οι 

τράπεζες έχασαν τις προμήθειες από την υπηρεσία συναλλάγματος, βίωσαν μια 

συμπίεση στη διασπορά των επιτοκίων και την τοποθέτηση εξόδων σε σχέση με το 

νέο νόμισμα (Κοσμίδου και Σπάθής, 2000). Αυτοί οι παράγοντες συμπίεσαν τα κέρδη 

και υπογράμμισαν την ανάγκη για τις ελληνικές τράπεζες να πουλήσουν περισσότερα 

προϊόντα (cross-selling), να υιοθετήσουν νέες δυναμικές στρατηγικές μάρκετινγκ, να 

αναπτύξουν καινούργια καινοτόμα προϊόντα, και να τοποθετήσουν περισσότερο 

βάρος τόσο στα υλικά όσο και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιών τους 

(Πετρίδου και Γκλαβέλη, 2003). Ως αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού η ποιότητα 

υπηρεσιών στο τραπεζικό τομέα έχει γίνει ένας διαρκώς αυξανόμενης σημασίας 

παράγοντας για τον καθορισμό του μεριδίου αγοράς και την κερδοφορίας στον 

τραπεζικό τομέα (Anderson et al., 1994; Σπάθής, 2002).

Η ποιότητα έχει καθοριστεί ως η συνολική αντίληψη των καταναλωτών της 

σχετικής κατωτερότητας ή ανωτερότητας του οργανισμού και των υπηρεσιών του 

(Zeithaml et al., 1990; Taylor and Baker, 1994). Η λαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών
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είναι μια στάση - μια κρίση καταναλωτή στην ολική παρεχόμενη υπηρεσία. Η 

λαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσδοκιών 

και των αντιλήψεων των καταναλωτών από την υπηρεσία που παρέχουν οι 

προμηθευτές στην πραγματικότητα (Kangis & Voukelatos, 1997). Η ποιότητα στη 

παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, και 

οπότε να συνεισφέρει σημαντικά στην απόδοση.

Στη διαρκώς όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά, οι Ελληνικές τράπεζες δεν 

μπορούν να απομακρυνθούν από τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις αποφάσεις των 

πελατών τους. Για να επιτύχουν μια καλύτερη επικέντρωση στον πελάτη, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να καθορίσουν ποιες διαστάσεις της ποιότητας στην παροχή 

υπηρεσιών (προσέγγιση, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, τιμή, υλικά στοιχεία και 

αξιοπιστία) είναι πιο σημαντικές στους διάφορους πελάτες τους (Spathis et al., 2004).

Η έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα στον τραπεζικό τομέα πάνω στις 

αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι ελάχιστη. 

Οι τρεις μόνο μελέτες που έλαβαν χώρα ήταν: α) από τον Κανγκή και τον Βουκελάτο 

(1997), οι οποίοι μέτρησαν τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στις ιδιωτικές και στης δημόσιες τράπεζες χρησιμοποιώντας 

το μοντέλο SERVQUAL, β) η μελέτη του Σπάθή (2001), ο οποίος εφάρμοσε μια 

παρόμοια μελέτη με τη χρήση του μοντέλου BSQ. Και οι δυο μελέτες έδειξαν ότι οι 

προσδοκίες για την ποιότητα, και οι εκτιμήσεις των λαμβανόμενων υπηρεσιών ήταν 

οριακά υψηλότερες στον ιδιωτικό τομέα από ότι στον δημόσιο στις περισσότερες 

διαστάσεις που μετρήθηκαν και γ) η μελέτη των Σπάθής Χαράλαμπος, Ευγενία 

Πετρίδου και Νίκη Γκραβέλη (2004), η οποία εξερευνούσε τη διαφορετική αντίληψη 

των γυναικών και των ανδρών Ελλήνων πελατών και τις διαφορές στην σημασία που 

αποδίδουν στις διαστάσεις της ποιότητας με τη χρήση του μοντέλου BSQ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες πελάτες των ελληνικών τραπεζών έχουν μια πιο 

θετική αντίληψη της ποιότητας της υπηρεσίας που λαμβάνουν από ότι οι γυναίκες 

πελάτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στόχος - Μεθοδολογία

Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών 

μιας από τις παλαιότερες εμπορικές Ελληνικές Τράπεζες. Η έρευνα συμπεριλάμβανε 

τη χρήση ενός ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) το οποίο αποτελούνταν από 37 

κλειστές ερωτήσεις (25 ερωτήσεις κλίμακας και 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). 

Η επιλογή χρήσης κλειστών ερωτήσεων έγινε με σκοπό τη λήψη 

συστηματοποιημένων απαντήσεων που επιδέχονται εύκολη ομαδοποίηση και 

επεξεργασία. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 6 επιμέρους ομάδες:

1η ομάδα: Παροχή Υπηρεσιών, 10 ερωτήσεις

επικεντρωμένες κυρίως στα χαρακτηριστικά και 

στις ικανότητες των υπαλλήλων της τράπεζας 

(ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης, διαχείριση 

λαθών, παροχή πληροφοριών, ευγένεια, γνώσεις, 

συνέπεια, εμφάνιση και συμπεριφορά υπαλλήλων)

2η ομάδα: Τοποθεσία, 5 ερωτήσεις με θέμα τις εγκαταστάσεις 

της Τράπεζας (πρόσβαση στα κατ/τα, εμφάνιση 

εσωτερικών χώρων, καθαριότητα κατ/των, 

δυνατότητα στάθμευσης και καταλληλότητα των 

ΑΤΜ’ς)

3η ομάδα: Προϊόντα και Υπηρεσίες, 10 ερωτήσεις με θέμα 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα 

(προμήθειες, αποταμιευτικές υπηρεσίες,

επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δανείων, 

τηλεφωνικές υπηρεσίες, internet banking, επιτόκια 

δανείων και καταθέσεων, αντίγραφα κίνησης

51



Χρ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ: «Ποιότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Η περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου»

λογ/σμών)

4η ομάδα: Συνολική Ικανοποίηση, μια ερώτηση για την

συνολική ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την 

Τράπεζα.

5η ομάδα: Μελλοντική Συμπεριφορά, 5 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής με θέμα την μελλοντική 

συμπεριφορά των ερωτηθέντων απέναντι στην 

Τράπεζα. Σκοπός των ερωτήσεων αυτών ήταν η 

εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά το βαθμό 

στον οποίο συντελεί η παρούσα ικανοποίηση του 

πελάτη στην μετέπειτα συμπεριφορά του.

6η ομάδα: Δημογραφικά Στοιχεία, 7 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής με σκοπό τη συλλογή των δημογραφικών 

στοιχείων των συμμετεχόντων (ηλικία, γένος, 

οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, 

συχνότητα επισκέψεων σε κατ/τα της Τράπεζας, 

χρονική διάρκεια συνεργασίας με την Τράπεζα και 

προϊόντα της Τράπεζας που χρησιμοποιούν)

Οι τρεις πρώτες ομάδες ερωτήσεων (24 πρώτες ερωτήσεις) επικεντρώνονται 

σε τρία βασικά χαρακτηριστικά της Τράπεζας και εξετάζουν δυο διαστάσεις της 

ποιότητας: 1) τη λαμβανόμενη ποιότητα εξυπηρέτησης και 2) την αναμενόμενη 

/επιθυμητή από τον πελάτη ποιότητα. Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του δυο κλίμακες, 

όπου μπορεί να επιλέξει να βαθμολογήσει την Τράπεζα στην μια με έναν αριθμό από 

το ένα [1=καθόλου ικανοποιημένος] έως το έξι [6=πολύ ικανοποιημένος] και στην 

άλλη από το ένα [1=καθόλου σημαντικός παράγοντας] έως το έξι [6=πολύ 

σημαντικός].

Επιλογή δείγματος

Το δείγμα αποτελούνταν από 40 πελάτες της τράπεζας που εξυπηρετούνταν 

σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς. Οι ερωτηθέντες προσεγγίστηκαν
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στα καταστήματα της Τράπεζας στα οποία είχαν μόλις ολοκληρώσει μια συναλλαγή. 

Οι συμμετέχοντες έδειξαν γενικά ενδιαφέρον και συνεργάστηκαν ικανοποιητικά. Το 

μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

ήταν η μη χρησιμοποίηση κάποιων προϊόντων της τράπεζας από τους συμμετέχοντες 

με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκφέρουν γνώμη σε όλες τις ερωτήσεις. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ζητήθηκε η μη απάντηση της ερώτησης.

Επεξεργασία Στοιχείων έρευνας

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας και η κατάρτιση των 

διαγραμμάτων και σχημάτων έγινε σε προσωπικό υπολογιστή, με τη χρήση του 

προγράμματος Excel για Windows.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

5.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από τα σαράντα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα τα 22 ήταν άντρες και 

τα 18 γυναίκες. Από αυτούς οι 32 ήταν παντρεμένοι και οι υπόλοιποι οχτώ όχι.

Σχήμα 5.1 Οικογενειακή κατάσταση Σχήμα 5.2 Φύλλο

Οικογενειακή κατάσταση συμμετέχοντων

άγαμοι;
Γ 20%

80%

Όσον αφορά τις ηλικίες των ερωτηθέντων, το 8% ήταν κάτω των 24ετών, το 

28% ήταν 24-34 ετών, το 31% ήταν 35-44 ετών, το 21% ήταν 45-54, το 10% ήταν 

55-64 ετών και το 2% ήταν 65-74 ετών. Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται μια κατάταξη 

των συμμετεχόντων με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα.

Σχήμα 5.3. Οικογενειακό εισόδημα

Οικογενειακό εισόδημα συμμετέχοντων

-6.000; 3%

30.000+; 25%
6.000-11.000;

11%
12.000-17.000;

16%

24.000-29.000;
21% 18.000-23.000;

24%
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Από τους ερωτηθέντες το 94% είναι πελάτες της Τράπεζας εδώ και κάποια χρόνια 

ενώ μόνο το 6% είναι νέοι πελάτες (κάποιων μηνών). Το 20% των ερωτηθέντων, 

σύμφωνα με δήλωσή τους, επισκέπτεται κάποιο κατάστημα της Τράπεζας 

καθημερινά, το 27,5% εβδομαδιαίως, το 45% μηνιαίως, το 5% σπάνια και το 2,5% 

καθόλου πια. Όσον αφορά τα προϊόντα της Τράπεζας που χρησιμοποιούν, οι 

περισσότεροι διαθέτουν λογαριασμούς καταθέσεων και χρησιμοποιούν τα ΑΤΜ’ς, οι 

μισοί περίπου διαθέτουν πιστωτικές κάρτες της εν λόγω Τράπεζας ενώ αμέσως μετά 

σε μικρότερο βαθμό κατανάλωσης έρχονται τα προσωπικά/ καταναλωτικά δάνεια. 

Ακολουθούν τα επιχειρηματικά δάνεια, τα επενδυτικά προϊόντα και το τμήμα 

εισαγωγών /εξαγωγών σημειώνοντας τον ίδιο βαθμό κατανάλωσης, ενώ το 

συνάλλαγμα και τα στεγαστικά δάνεια εμφανίζουν ακόμη μικρότερη κατανάλωση. 

Όσον αφορά το Internet Banking μόνο δυο πελάτες δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν 

ενώ αρκετοί δεν γνώριζαν την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

5.2. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται διαγραμματικά οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις κλίμακας που μετρούν την λαμβανόμενη από τον 

πελάτη ποιότητα.

1. Παρογή υπηρεσιών

Στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, οι πελάτες 

δηλώνουν μια μέση ικανοποίηση με θετική όμως τάση (μέσες βαθμολογίες πάνω από 

τέσσερα) όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.4.

55



Χρ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ: «Ποιότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Η περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου»

Σχήμα 5.4. Ικανοποίηση πελατών και παροχή υπηρεσιών

Ικανοποίηση πελατών - Παροχή Υπηρεσιών

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες

0

4,85

2 4

Βαθμολογία

Ο Συμπεριφορά υπαλλήλων 
που εμπνέει εμπιστοσύνη

■ Διάθεση υπαλλήλων να 
βοηθήσουν

Ο Εμφάνιση υπαλλήλων

■ Συνέπεια υπαλλήλων

□ Γνώσεις υπαλλήλων

■ Ευγένεια υπαλλήλων

Ο Παροχή πληροφοριών

□Διαχείριση λαθών- 
προβλημάτων

■ Ποιότητα εξυπηρέτησης

□ Ταχύτητα εξυπηρέτησης

Εξετάζοντας τον μέσο όρο της βαθμολογίας που έδωσαν οι πελάτες στις 

επιμέρους ερωτήσεις παρατηρούμε ότι πιο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την 

εμφάνιση των υπαλλήλων βαθμολογώντας με 4,85, ενώ η μικρότερη βαθμολογία 

σημειώνεται στην παροχή πληροφοριών με 4,02. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 

δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία 4,8 δίνεται στις γνώσεις των υπαλλήλων, γεγονός 

πολύ θετικό. Αναλυτικά οι απαντήσεις των πελατών σε κάθε ερώτηση 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Παράρτημα 2. Η ερώτηση στην οποία το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (45%) βαθμολόγησε με έξι (6=πολύ 

ικανοποιημένοι) είναι η “διάθεση των υπαλλήλων να βοηθήσουν” ενώ η ερώτηση 

που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων (5,55%) που βαθμολόγησε 

με ένα (1=καθόλου ικανοποιημένος) ήταν η διαχείριση των λαθών.

2. Τοποθεσία

Στο σχήμα 5.5 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν οι 

ερωτηθέντες στις ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας με θέμα την τοποθεσία των 

καταστημάτων και των ΑΤΜ’ς της Τράπεζας.
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Σχήμα 5.5. Ικανοποίηση πελατών και τοποθεσία

Ικανοποίηση πελατών - Τοποθεσία

12,15

2 3

Βαθμολογία

■ Δυνατότητα στάθμευσης

□ Καθαριότητα κατ/των

□ Καταλληλότητα ΑΤΜ'ς

■ Εμφάνιση εσωτερικών 
χώρων

□ Εύκολη πρόσβαση στα 
κατ/τα

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται ιδιαίτερα 

δυσαρεστημένοι με τη δυνατότητα στάθμευσης (μέσος όρος βαθμολογίας 2,5). Στη 

συγκεκριμένη ερώτηση το 42,5% των ερωτηθέντων έχει βαθμολογήσει με ένα. 

Αντίθετα, περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι συμμετέχοντες με την 

καθαριότητα των καταστημάτων (μέσος όρος βαθμολογίας 5). Στις υπόλοιπες 

ερωτήσεις παρατηρούμε πάλι μια μέση ικανοποίηση με μέσους όρους βαθμολογίας 

λίγο πάνω από το τέσσερα. Αναλυτικά οι απαντήσεις των πελατών σε κάθε ερώτηση 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Παράρτημα 2.

3. Προϊόντα και Υπηρεσίες

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που έδωσαν οι ερωτηθέντες στην τρίτη ομάδα 

ερωτήσεων κλίμακας παρουσιάζονται στο σχήμα 5.6.
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Σχήμα 5.6 Ικανοποίηση πελατών και προϊόντα - υπηρεσίες

Ικανοποίηση πελατών και προϊόντα/υπηρεσίες

Μέσος όρος 
βαθμολογίας

1

□ Προμήθειες 
παροχής υπηρεσιών

■ Αποταμιευτικές 
υπηρεσίες

□ Επενδυτικές 
υπηρεσίες

□ Υπηρεσίες Δανείων

■ Τηλεφωνικές 
Υπηρεσίες

□ Internet Banking

■ Αντίγραφα κίνησης 
λογ/σμών

□ Επιτόκια δανείων

Προϊόντα/υπηρεσίες ■ Επιτόκια 
καταθέσεων

Στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων η μεγαλύτερη βαθμολογία είναι 4,67 και 

δίνεται στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμών. Παρατηρούμε ότι η δυσαρέσκεια των 

ερωτηθέντων επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ομάδα καθώς σημειώνονται γενικά χαμηλοί 

μέσοι όροι βαθμολογίας με χαμηλότερη βαθμολογία το 2,95 στα επιτόκια καταθέσεων, 

ερώτηση στην οποία το 21,62% των συμμετεχόντων δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο 

(βαθμολογία = 1). Από άποψη δυσαρέσκειας ακολουθούν οι προμήθειες παροχής υπηρεσιών 

με βαθμολογία 3,59 και τα επιτόκια των δανείων με 3,7.

4. Συνολική Ικανοποίηση

Στην ερώτηση πόσο ικανοποιημένος είστε στο σύνολο από την Τράπεζα (σχήμα 5.7) το 

2,70% των ερωτηθέντων δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο ενώ το 8,11% δήλωσε πολύ 

ικανοποιημένο. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες το 35, 13% βαθμολόγησε με 5 και το 

20,73% με τέσσερα, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με την βαθμολογία των επιμέρους 

ερωτήσεων και δίνει ως μέσο όρο συνολικής ικανοποίησης το 4,11.
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Σχήμα 5.7. Συνολική Ικανοποίηση

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

5. Μελλοντική συιιπεριφορά

Στη πέμπτη ομάδα ερωτήσεων, η οποία αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών και αφορά την μελλοντική συμπεριφορά των ερωτηθέντων με βάση τη σημερινή 

αντίληψή τους για τις παρεχόμενες από την Τράπεζα υπηρεσίες, το 30,8% δηλώνει ότι θα 

σύστηνε την Τράπεζα σίγουρα σε ένα φίλο του, το 23,1% πιθανότατα και το 33,3% μπορεί. 

Το 35,1% επισκεπτόταν σίγουρα κάποιο κατάστημα της Τράπεζας για το επόμενο δάνειό 

του, το 18,9% πιθανότατα, το 18,9% μπορεί, το 16,2% μάλλον όχι και το υπόλοιπο 10,8% 

όχι. Όσον αφορά το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού καταθέσεων το 33,3% θα επισκεπτόταν 

την Τράπεζα σίγουρα, το 20,5% πιθανότατα, το 25,6% μπορεί και το 15,4% μάλλον όχι. Στην 

ερώτηση αν θα επισκέπτονταν την Τράπεζα για μια νέα επένδυση το 23,9% των 

συμμετεχόντων απάντησε σίγουρα, το 31,6% πιθανότατα, το 15,8% μπορεί και το 23,7% 

μάλλον όχι. Στην τελευταία ερώτηση σύγκρισης της συγκεκριμένης Τράπεζας με τις 

υπόλοιπες μόλις το 12,8% των ερωτηθέντων θεωρεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες της πολύ 

καλύτερες και το 25,6% καλύτερες ενώ το 38,5% τις θεωρεί ίδιες και το 23,1% χειρότερες.
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5.3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ /ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το πόσο 

σημαντική δηλαδή είναι η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο πελάτη (αναμενόμενη 

ποιότητα /επιθυμητή ποιότητα), από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων εξάγετε ο 

ακόλουθος πίνακας σπουδαιότητας:

Πίνακας 5.1. Κατάταξη παρεχόμενων υπηρεσιών σε σειρά φθίνουσας σπουδαιότητας

Τραπεζικές Υπηρεσίες

Μέσος όρος βαθμολογίας (6=πολύ 

σημαντικό, 1=καθόλου)

1. Ποιότητα εξυπηρέτησης

2. Συμπεριφορά υπαλλήλων που εμπνέει 

εμπιστοσύνη

3. Διαχείριση λαθών-προβλημάτων

4. Διάθεση υπαλλήλων να βοηθήσουν

5. Ταχύτητα εξυπηρέτησης

6. Επιτόκια καταθέσεων

7. Γνώσεις υπαλλήλων

8. Ευγένεια υπαλλήλων

9. Παροχή πληροφοριών

10. Επιτόκια δανείων

11. Τηλεφωνικές υπηρεσίες

12. Εύκολη πρόσβαση

13. Συνέπεια υπαλλήλων

14. Καταλληλότητα ΑΤΜ’ς

15. Δυνατότητα στάθμευσης

16. Προμήθειες παροχής υπηρεσιών

17. Αντίγραφα κίνησης λογ/σμών

18. Καθαριότητα κατ/των

19. Υπηρεσίες Δανείων

20. Επενδυτικές υπηρεσίες

5,78

5,77

5,77

5,62

5,62

5,60

5,59

5,53

5,5

5,46

5,46

5,35

5,32

5,29

5,25

5,17

5,03

5,03

5,92

5,82
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21. Internet Banking 4,68

22. Εμφάνιση εσωτερικών χώρων 4,63

23. Εμφάνιση υπαλλήλων 4,32

24. Αποταμιευτικές υπηρεσίες 4,05

Παρατηρούμε ότι το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών παίζει μεγάλο ρόλο στην 

ικανοποίηση των πελατών καθώς στις περισσότερες η βαθμολογία ξεπερνάει το πέντε. Πιο 

σημαντικά οι πελάτες θεωρούν την ποιότητα εξυπηρέτησης και το θέμα της εμπιστοσύνης 

ενώ οι αποταμιευτικές υπηρεσίες και η εμφάνιση των υπαλλήλων δεν τους επηρεάζει 

ιδιαίτερα.

5.4. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Στον πίνακα 5.2. παρουσιάζεται ο μέσος όρος ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα.

Πίνακας 5.2. Βαθμός ικανοποίησης και οικογενειακό εισόδημα

Ερωτήσεις

Μ.Ο. βαθμολ. 
Εισόδημα: 
6.000-11.0006

Μ.Ο. βαθμολ.
Εισόδημα:
12.000-17.0006

Μ.Ο. βαθμολ.
Εισόδημα:
18.000-23.0006

Μ.Ο. βαθμολ.
Εισόδημα:
24.000-29.0006

Μ.Ο. βαθμολ. 
Εισόδημα: 
30.0006 +

Ταχύτητα εξυπηρ. 3 4,7 3,8 4 4,7
Ποιότητα εξυπηρ. 4 4,8 4,7 4,5 5
Διαχείριση λαθών 1,8 3,5 4,6 4,3 4,2
Παροχή πληροφ. 3,8 4,8 4,6 4,4 5
Ευγένεια υπαλλ. 3,8 4,7 4,8 4,4 4,2
Γνώσεις υπαλλ. 2,8 5,5 5,1 4,5 4,9
Συνέπεια υπαλλ. 4 3,7 4,9 4,6 4,9
Εμφάνιση υπαλλ. 4,5 4,7 5,1 4,5 4,9
Διάθεση υπαλλ. Να 
βοηθήσουν

2,5 5,5 5 4,4 4,9

Συμπεριφορά υπαλλ. 
Που εμπνέει εμπιστ.

2,3 5,5 4,4 4,4 5

Εύκολη πρόσβαση 4,3 4,3 5 4,9 4,7
Εμφάνιση εσ.
Χώρων

3,8 4,2 3,9 3,8 5
Καταλλ. ΑΤΜ’ς 4,5 5 4,3 4 4,8
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Καθαριότητα κατ. 4,3 5 5,1 | 4,6 5,6
Δυνατότητα σταθμ. 2 2,7 2,1 | 1,8 2,1
Προμήθειες παρ. υπ. 1 3,8 3J ! 3,4 3,7
Αποταμιευτικές υπ. 2 4,8 4,2 | 3,8 4
Επενδυτικές υπ. 2,3 4,5 4,1 ! 3,1 3,3
Υπ. Δανείων 2,3 4,8 4,1 ! 4,1 4,9
Τηλεφωνικές υπ. 3,5 5 3,9 | 3,3 5,1
Internet Banking 2,3 4 4,2 3 3,8
Αντίγραφα κίνησης 2,8 5,7 4,9 | 3,5 4,8
Επιτόκια δανείων 1,3 3,8 4 I 2,9 4,2
Επιτόκια
καταθέσεων

1,3 2,7 3,6 2,5 2,4

Συνολική ικανοπ. 1,8 5,2 3,8 | 3,9 3,6

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι τα άτομα με εισόδημα 6.000-11.0006 είναι τα 

λιγότερο ικανοποιηιιένα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς δίνουν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία από όλους τους υπόλοιπους σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες. Αμέσως 

μετά, από άποψη ικανοποίησης, ακολουθούν τα άτομα με οικογενειακό εισόδημα 24.000- 

29.0006 καθώς βαθμολογούν 5 παρεχόμενες υπηρεσίες με το μικρότερο, από όλους τους 

υπόλοιπους, βαθμό. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον μέσο όρο βαθμολογίας της 

τελευταίας ερώτησης (συνολική ικανοποίηση) όπου δίνουν το δεύτερο καλύτερο βαθμό 3,9. 

Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται αυτοί με εισόδημα 18.000-23.0006 και αυτοί που το 

εισόδημά τους ξεπερνά τα 30.0006 ενώ περισσότερο ικανοποιηαένοι δηλώνουν τα άτομα με 

εισόδημα 12.000-17.0006 δίνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλους τους υπόλοιπους, 

σε 11 παρεχόμενες υπηρεσίες. Η χαμηλότερη βαθμολογία, 1, δίνεται στις προμήθειες 

παροχής υπηρεσιών από τα άτομα με εισόδημα 6.000-11.0006 ενώ η υψηλότερη είναι 5,7 

και δίνεται στην υπηρεσία αντιγράφων κίνησης λογ/σμών από τα άτομα με εισόδημα 12.000- 

17.0006. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και οι 5 ομάδες συμμετεχόντων εμφανίζονται να 

συμφωνούν ως προς την εμφάνιση των υπαλλήλων από την οποία και δηλώνουν περίπου τον 

ίδιο βαθμό ικανοποίησης, ο οποίος κυμαίνεται από 4,5 έως 5,1 (χαμηλότερη-υψηλότερη 

βαθμολογία).

Όσον αφορά τις τελευταίες 5 ερωτήσεις σε σχέση με τη μελλοντική τους 

συμπεριφορά τα άτομα με εισόδημα 6.000-11.0006 κατά μέσο όρο μπορεί να συστήσουν τη 

συγκεκριμένη Τράπεζα σε κάποιο φίλο τους και μπορεί να την επισκεπτόντουσαν για το 

επόμενο δάνειό τους ενώ για το νέο λογ/σμό καταθέσεων και για μια νέα επένδυση μάλλον
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δεν θα το έκαναν καθώς κρίνουν τις υπηρεσίες της Τράπεζας χειρότερες από των άλλων 

τραπεζών. Η δεύτερη ομάδα με εισόδημα 12.000-17.0006 θα σύστηναν την Τράπεζα σίγουρα 

σε ένα φίλο τους και θα την επισκεπτόντουσαν για ένα νέο δάνειο, για ένα νέο λογ/σμό 

καταθέσεων και για μια νέα επένδυση καθώς κατά μέσο όρο κρίνουν τις υπηρεσίες της 

Τράπεζας καλύτερες από των υπόλοιπων τραπεζών. Η ομάδα με εισόδημα 18.000-23.0006 

πιθανότατα θα σύστηνε την Τράπεζα σε ένα φίλο τους και πιθανότατα θα την επισκέπτονταν 

για το επόμενο δάνειο, λογ/σμό καταθέσεων ή επένδυση ενώ κρίνει τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες, στο σύνολο τους, ίδιες με αυτές των άλλων τραπεζών. Στο τελευταίο συμφωνεί 

κατά μέσο όρο και η επόμενη ομάδα με εισόδημα 24.000-29.0006, η οποία όμως μάλλον δεν 

θα επισκέπτονταν την Τράπεζα για ένα νέο δάνειο ή μια νέα επένδυση ενώ μπορεί να το 

έκανε για ένα νέο λογ/σμο καταθέσεων και μπορεί να σύστηνε την Τράπεζα σε ένα φίλο. Η 

τελευταία ομάδα με εισόδημα άνω των 30.0006 θα σύστηνε σίγουρα την Τράπεζα σε ένα 

φίλο, θα την επισκέπτονταν σίγουρα για ένα νέο δάνειο και πιθανότατα και για ένα νέο 

λογ/σμο καταθέσεων αλλά μάλλον δεν θα το έκανε για μια νέα επένδυση αν και κατά μέσο 

όρο κρίνει τις προσφερόμενες από την Τράπεζα υπηρεσίες καλύτερες από των άλλων 

τραπεζών.

5.5. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατά μέσο όρο βαθμολογία των 

προσφερόμενων από την Τράπεζα υπηρεσιών σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων.

Πίνακας 5.3 Βαθμός ικανοποίησης και ηλικία

Ερωτήσεις
Μ.Ο. βαθμολ. 
Ηλικία: -24

Μ.Ο. βαθμολ. 
Ηλικία: 24-34

Μ.Ο. βαθμολ. 
Ηλικία: 35-44

Μ.Ο. βαθμολ. 
Ηλικία: 45-54

Μ.Ο. βαθμολ. 
Ηλικία: 55-64

Ταχύτητα εξυπηρ. 3,3 3,8 4,3 4,4 3
Ποιότητα εξυπηρ. 3,7 4,6 4,8 4,3 4,3
Διαχείριση λαθών 4,3 4,2 3,9 3,1 4,5
Παροχή πληροφ. 4,3 4,6 4,6 4 4Η,Η 3,5
Ευγένεια υπαλλ. 2,7 4,8 Ττ ' 4,1 3,3
Γνώσεις υπαλλ. 4,3 4,6 5 4,5 3,5
Συνέπεια υπαλλ. 3,7 5 4,5 3,4 3,8
Εμφάνιση υπαλλ. 4 4,4 5,6 4,6 3,5
Διάθεση υπαλλ. Να 
βοηθήσουν

3,7 4,2 5,2 4,3 3,8
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Συμπεριφορά υπαλλ.
Που εμπνέει εμπισι.

4 4,4 4,7 4,4 3,8

Εύκολη πρόσβαση 4,7 4,6 5,1 4,5 4,5
Εμφάνιση εσ.
Χώρων

2,7 4,5 4,6 3,8 3,5

Καταλλ. ΑΤΜ’ς 4 4,5 5,1 4,6 3,8
Καθαριότητα κατ. 4,7 4,7 5,4 4,9 4,5
Δυνατότητα σταθμ. 1 2,2 2,2 2 2,3
Προμήθειες παρ. υπ. 3,7 2,9 3,5 3,1 3,3
Αποταμιευτικές υπ. 4,7 3,4 3,7 3,6 4
Επενδυτικές υπ. 3 2,7 3,4 3,6 3,8
Υπ. Δανείων 3 3,2 4,2 4,3 4
Τηλεφωνικές υπ. 3 3,5 4,6 4,1 3,8
Internet Banking 3,7 3,3 2,9 4,5 4,3
Αντίγραφα κίνησης 4 4 4,2 4,6 4,3
Επιτόκια δανείων 2,3 2,9 3,3 4 3,5
Επιτόκια
καταθέσεων

2,3 2,6 2,3 3,1 2,8

Συνολική ικανοπ. 3,7 4,4 3,1 3,6 3,5

Τα άτομα με ηλικία μικρότερη των 24ετών εμφανίζονται τα πιο δυσαρέστη ιιένα κατά 

μέσο όρο με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα καθώς δίνουν τον χαμηλότερο βαθμό 

από τις υπόλοιπες ομάδες σε 10 από τις 24 προσφερόμενες υπηρεσίες και τον καλύτερο μόνο 

σε δύο. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον μέσο όρο βαθμολογίας της τελευταίας 

ερώτησης (συνολική ικανοποίηση) ο οποίος είναι 3,7 ο δεύτερος καλύτερος που δίνεται. 

Σχεδόν το ίδιο δυσαρεστημένα εμφανίζονται τα άτομα με ηλικία 55-64 ετών τα οποία και 

βαθμολογούν χαμηλότερα από τους υπόλοιπους 7 υπηρεσίες της Τράπεζας και υψηλότερα 

μόνο δύο. Περισσότερο ευγαριστημένα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εμφανίζονται τα 

άτομα 35-44 ετών τα οποία και δίνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τους 

υπόλοιπους σε 11 υπηρεσίες της Τράπεζας και τις χαμηλότερες μόνο σε τρεις. Στο ενδιάμεσο 

βρίσκονται τα άτομα ηλικίας 24-34 ετών τα οποία βαθμολογούν πιο χαμηλά από τους 

άλλους 4 προσφερόμενες υπηρεσίες και πιο υψηλά άλλες τέσσερις αλλά στην ερώτηση της 

συνολικής ικανοποίησης δίνουν κατά μέσο όρο την υψηλότερη βαθιιολογία 4.4 και τα άτομα 

ηλικίας 45-54 ετών τα οποία και δίνουν πιο μικρό βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους σε 2 

μόλις υπηρεσίες και πιο υψηλό σε έξι. Στο σύνολο, η γαιιηλότερη βαθιιολογία δίνεται στην 

δυνατότητα στάθμευσης από τα άτομα με ηλικία κάτω των 24 ετών και είναι το 1, ενώ η 

υψηλότερη είναι το 5,6 και δίνεται στην εμφάνιση των υπαλλήλων από τα άτομα ηλικίας 35- 

44 ετών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι και οι 5 ομάδες που σχηματίστηκαν 

με βάση την ηλικία των ερωτηθέντων δίνουν την ίδια σχεδόν βαθμολογία στην εύκολη
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πρόσβαση στα κατ/τα 4,5-5,1 (χαμηλότερη-υψηλότερη βαθμολογία), στα αντίγραφα κίνησης 

λογ/σμών 4-4,6 και στα επιτόκια καταθέσεων 2,3-3,1.

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 24 ετών μπορεί να σύστηναν την συγκεκριμένη Τράπεζα 

σε κάποιο φίλο τους και να επισκέπτονταν ένα κατάστημά της για το επόμενο δάνειό τους. 

Επίσης πιθανότατα θα την επισκεπτόντουσαν για ένα νέο λογ/σμό καταθέσεων και για τη νέα 

τους επένδυση καθώς κρίνουν τις προσφερόμενες από την Τράπεζα υπηρεσίες ίδιες με αυτές 

των υπόλοιπων τραπεζών. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 24-34 ετών θα σύστηναν σίγουρα την 

Τράπεζα σε ένα φίλο τους, θα την επισκεπτόντουσαν σίγουρα για το επόμενο δάνειό τους και 

για ένα νέο λογ/σμό καταθέσεων και πιθανότατα για μια νέα επένδυση. Και αυτή η ομάδα 

όμως κρίνει τις υπηρεσίες της Τράπεζας ίδιες με των υπόλοιπων τραπεζών. Η τρίτη ομάδα 

ηλικίας 35-44 ετών κρίνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες καλύτερες από των άλλων τραπεζών 

αλλά θα την επισκεπτόντουσαν σίγουρα μόνο για ένα νέο λογ/σμό καταθέσεων αν και στην 

ερώτηση για τα επιτόκια καταθέσεων ήταν η ομάδα που έδωσε τη γαιτηλότερη βαθιιολογία 

με μέσο όρο 2,3. Η ίδια ομάδα ατόμων πιθανότατα θα σύστηνε την Τράπεζα σε ένα φίλο και 

πιθανότατα θα επισκέπτονταν ένα κατάστημά της για το επόμενο δάνειο ενώ μπορεί να την 

επισκέπτονταν για μια νέα επένδυση. Η ομάδα ηλικίας 45-54 ετών μπορεί να σύστηνε την 

Τράπεζα σε ένα φίλο, πιθανόν να την επισκέπτονταν για ένα νέο δάνειο και για μια νέα 

επένδυση, μπορεί να την επισκέπτονταν για νέο λογ/σμό καταθέσεων και κρίνει τις 

υπηρεσίες της Τράπεζας ίδιες με των υπόλοιπων τραπεζών. Η τελευταία ομάδα ηλικίας 55- 

64 ετών μπορεί να σύστηνε την Τράπεζα σε ένα φίλο και μπορεί να επισκέπτονταν ένα 

κατάστημά της για νέο λογ/σμό καταθέσεων αλλά μάλλον δεν θα το έκανε για το επόμενο 

δάνειο και για μια νέα επένδυση καθώς κρίνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες χειρότερες από 

αυτές των υπόλοιπων τραπεζών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι επιχειρήσεις βασίζονται στους πελάτες τους. Στην πραγματικότητα οι 

πελάτες αποτελούν τη ζωή ενός οργανισμού. Για κάθε οργανισμό είναι ζωτικής 

σημασίας να εκτιμά την ικανοποίηση των πελατών του. Στην διοίκηση ολικής 

ποιότητας η σημασία της μέτρησης αυτής, τόσο για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

όσο και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ευρέως αναγνωρισμένη και 

διάφορα εργαλεία μέτρησης έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση της ικανοποίησης του 

πελάτη. Οι τράπεζες ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

επικεντρωμένες στον πελάτη (Pothas et al, 2001). Στην Ελλάδα, αν και οι εμπορικές 

τράπεζες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο εξέλιξης και τόσο η ποιότητα όσο και ο 

πελάτης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, οι τράπεζες εφαρμόζουν σε κάποιο 

βαθμό προγράμματα διοίκηση ολικής ποιότητας αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε 

μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών τους.

Η παρούσα εργασία παράλληλα με τη διερεύνηση των υπαρχόντων μοντέλων 

μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη ασχολήθηκε με την μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών μιας από τις παλαιότερες ελληνικές τράπεζες θέλοντας να 

εξετάσει τις προτεραιότητες των πελατών της και το αν αυτές συνδέονται με την 

ηλικία και το εισόδημά τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αναλυτικά 

έχουν παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται αντιληπτή μια πληθώρα 

διαφορετικών αντιλήψεων που σχηματίζουν οι πελάτες όσον αφορά τη παρεχόμενη 

από την Τράπεζα ποιότητα υπηρεσιών. Οι σημαντικές αυτές διαφορές που 

παρουσιάζονται έχουν σχέση με:

την αποτελεσματικότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων με τους 

εργαζομένους

τις ικανότητες των εργαζομένων με τους οποίους έρχονται σε επαφή 

τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής

Οι εργαζόμενοι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αποτελούν τον πυρήνα 

ενός ποιοτικού συστήματος παροχής υπηρεσιών. Όσο μεγαλύτερη έμφαση θέλει να
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δώσει η Τράπεζα στη βελτίωση της ποιότητας και την ικανοποίηση των πελατών της, 

τόσο πιο στρατηγικό χαρακτήρα αποκτά ο ρόλος του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

και τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η εμπλοκή του στην διαδικασία.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη Τράπεζα οι υπηρεσίες της Τράπεζας από τις 

οποίες οι συμμετέχοντες εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι είναι:

Υπηρεσίες Τράπεζας Ικανοποίηση Πελατών

Καθαριότητα κατ/των 5

Εμφάνιση υπαλλήλων 4,85

Γνώσεις υπαλλήλων 4,80

Πρόσβαση στα καταστήματα 4,73

Αντίγραφα κίνησης λογ/σμών 4,67

Διάθεση υπαλλήλων να 4,62

βοηθήσουν

Καταλληλότητα ΑΤΜ’ς 4,62

Ποιότητα εξυπηρέτησης 4,56

Συμπεριφορά υπαλλήλων που 4,52

εμπνέει εμπιστοσύνη

Τα πιο δυνατά της σημεία είναι η καθαριότητα των καταστημάτων και η 

εμφάνιση των υπαλλήλων. Ακολουθούν οι γνώσεις των υπαλλήλων και η πρόσβαση 

στα καταστήματα. Με σχετικά καλή βαθμολογία 4,62, η διάθεση των υπαλλήλων της 

να βοηθήσουν τον πελάτη ενώ η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι στο 4,56. Η 

μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πελατών εμφανίζεται στην απουσία δυνατότητας 

στάθμευσης στα καταστήματά της και στα επιτόκια καταθέσεων. Μέτριο εμφανίζεται 

το επίπεδο της προσφερόμενης από την Τράπεζα υπηρεσίας στα ακόλουθα: στη 

ταχύτητα εξυπηρέτησης με μέσο όρο βαθμολογίας 4,02 (το 24,39% των ερωτηθέντων 

βαθμολογούν με 3 και το 26,83% με 4), στην εμφάνιση των εσωτερικών χώρων 4,19 

(το 14,63% βαθμολογεί με 3 και το 36,585 με 4), στις προμήθειες παροχής υπηρεσιών 

3,59 (το 37,84% βαθμολογεί με τρία και το 21,63% με τέσσερα), στις αποταμιευτικές 

υπηρεσίες 4,13 (το 21,05% των ερωτηθέντων βαθμολογεί με τρία και 36,84% με 4) 

και στα επιτόκια των δανείων 3,7 (το 21,62% βαθμολογεί με 3 και το 29,73% 

βαθμολογεί με τέσσερα). Σχετικά ικανοποιημένοι δηλώνουν οι ερωτηθέντες από την
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ευγένεια των υπαλλήλων 4,47, από τις υπηρεσίες των δανείων 4,48 και από τις 

τηλεφωνικές υπηρεσίες 4,44. Τα παραπάνω δικαιολογούν και τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στην τελευταία ερώτηση, της συνολικής ικανοποίησης, όπου το 16,21% των 

συμμετεχόντων βαθμολόγησε με τρία, το 29,73% με τέσσερα και το 35,13% με πέντε. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 38,5% των συμμετεχόντων κρίνουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Τράπεζας ίδιες με αυτές των υπόλοιπων τραπεζών και το 

23,1% θεωρεί ότι είναι χειρότερες. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για 

μια Τράπεζα που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική και να εδραιώσει ακόμη πιο 

ισχυρά τη θέση της στον Τραπεζικό χώρο και κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη 

εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας έτσι ώστε η 

ποιότητα να αποτελέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για την λαμβανόμενη ποιότητα σε 

συνδυασμό με τις προσδοκίες των πελατών της Τράπεζας, καταλήγουμε στα εξής:

1. Η τράπεζα θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας κυρίως στις παρακάτω υπηρεσίες: τη δυνατότητα 

στάθμευσης, τις προμήθειες παροχής υπηρεσιών, τα επιτόκια των 

δανείων και τα επιτόκια των καταθέσεων. Οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες έχουν υψηλή επίδραση στους πελάτες τη στιγμή που η 

Τράπεζα σημειώνει χαμηλή απόδοση.

2. Όσον αφορά την ταχύτητα εξυπηρέτησης, τις επενδυτικές 

υπηρεσίες, τη διαχείριση λαθών /προβλημάτων, την παροχή 

πληροφοριών, την ποιότητα εξυπηρέτησης, την ευγένεια των 

υπαλλήλων, τις υπηρεσίες δανείων και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες 

οι πελάτες δήλωσαν μια μέτρια ικανοποίηση. Ωστόσο θα πρέπει να 

γίνουν και εδώ προσπάθειες βελτίωσης καθώς σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες και οι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή τους.

3. Οι γνώσεις των υπαλλήλων και η καθαριότητα των καταστημάτων 

είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες. Στα συγκεκριμένα οι πελάτες δηλώνουν
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ικανοποιημένοι. Η Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει (αν όχι να 

βελτιώσει καθώς και εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης) τα 

επίπεδα ικανοποίησης.

4. Αντίθετα τα ακόλουθα: εμφάνιση εσωτερικών χώρων,

αποταμιευτικές υπηρεσίες και internet banking στα οποία η 

Τράπεζα παρουσιάζει χαμηλή απόδοση, εμφανίζονται να έχουν και 

χαμηλή επίδραση στην ικανοποίηση στον πελάτη.

5. Η εμφάνιση τέλος των υπαλλήλων η οποία και έχει μια από τις 

μεγαλύτερες βαθμολογίες καλύπτει πλήρως τις προσδοκίες των 

ερωτηθέντων.

Φυσικά για την λήψη των τελικών αποφάσεων, όσον αφορά τους τομείς που 

θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν την πρώτη φάση της διαδικασίας. Πριν τη 

λήψη των τελικών αποφάσεων θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορεί να 

επιτευχθεί βελτίωση σε κάθε παράγοντα, το σχετικό κόστος της όλης διαδικασίας και 

η επίδραση που θα έχει η βελτίωση αυτή στη συνολική κερδοφορία της Τράπεζας. Θα 

πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισμός και η πορεία της αγοράς. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση οι παράγοντες που εμφανίζονται να 

έχουν χαμηλή επίδραση στους πελάτες να είναι βασικοί και απαραίτητοι. Μπορεί οι 

πελάτες να συναντούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παντού, να τα λαμβάνουν ως 

δεδομένα και γι’ αυτό να μην τα δίνουν μεγάλη σημασία.

Η συνδυασμένη εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το οικογενειακό 

εισόδημα των συμμετεχόντων έδειξε ότι τα άτομα με εισόδημα 12.000-17.000€ είναι 

τα πιο ικανοποιημένα από τις υπηρεσίες της Τράπεζας, με τα άτομα με εισόδημα 

18.000-23.000€ και πάνω από 30.0000€ να ακολουθούν από άποψη ικανοποίησης. 

Αντίθετα περισσότερο δυσαρεστημένα εμφανίζονται τα άτομα με εισόδημα 6.000- 

11.000€ και αυτοί με εισόδημα 24.000-29.000€. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε συνδυασμό με την ηλικία των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι τα άτομα με 

ηλικία μικρότερη των 24ετών εμφανίζονται τα πιο δυσαρεστημένα. Σχεδόν το ίδιο
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δυσαρεστημένα εμφανίζονται τα άτομα με ηλικία 55-64 ετών ενώ τα άτομα ηλικίας 

35-44 δηλώνουν πιο ευχαριστημένα από τους υπόλοιπους. Στο ενδιάμεσο από άποψη 

ικανοποίησης βρίσκονται τα άτομα ηλικίας 24-34 ετών και τα άτομα ηλικίας 45-54 

ετών.

Τα παραπάνω δίνουν μια ακόμη πιο καθαρή εικόνα των πελατών της 

Τράπεζας και των αντιλήψεών τους απέναντι σε αυτή. Χρήσιμη κρίνεται μια 

εκτενέστερη έρευνα που θα εξετάζει τις απόψεις των πελατών σε συνδυασμό τόσο με 

την ηλικία τους όσο και με το οικογενειακό τους εισόδημα καθώς αυτοί οι δυο 

παράγοντες εμφανίζονται να είναι αλληλένδετοι (για παράδειγμα τα άτομα κάτω των 

24 ετών είναι πολύ πιθανό να έχουν και χαμηλότερο εισόδημα. Οι δυο αυτές ομάδες, 

τα άτομα με τη μικρότερη ηλικία και τα άτομα με το χαμηλότερο εισόδημα 

εμφανίζονται να είναι τα πιο δυσαρεστημένα από την Τράπεζα και στις δυο 

περιπτώσεις) και καθοριστικοί τόσο ως προς τις απαιτήσεις του πελάτη όσο και ως 

προς το κύκλο εργασιών του στη Τράπεζα. Φυσικά πριν τη διεξαγωγή μιας τέτοιας 

έρευνας θα πρέπει η Τράπεζα να έχει εξετάσει και επιλέξει τον τύπο (ή τύπους) 

πελάτη τον οποίο θέλει να προσελκύσει πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των 

κερδών της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1°

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης του Πελάτη

Οδηγίες: ενημερώστε μας για το πόσο ικανοποιημένοι είστε από την τράπεζα 
βαθμολογώντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά με τα υψηλότερα νούμερα για μεγαλύτερη 
ικανοποίηση και με τα χαμηλότερα νούμερα για μικρότερη.

Πόσο μας βαθμολογείτε?

Καθόλου
Ικανοπ.

Πολύ
ικανοπ.

Πόσο σημαντικό 
εσάς?
καθόλου

είναι για

πολύ

Παροχή Υπηρεσιών 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1. ταχύτητα εξυπηρέτησης □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2. ποιότητα εξυπηρέτησης □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
3. διαχείριση λαθών
/προβλημάτων

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

4. παροχή πληροφοριών □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5. ευγένεια υπαλλήλων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
6. γνώσεις υπαλλήλων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
7. συνέπεια υπαλλήλων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
8. εμφάνιση υπαλλήλων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
9. διάθεση των υπαλλήλων να 
βοηθήσουν

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

10. συμπεριφορά υπαλλήλων 
που εμπνέει εμπιστοσύνη

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Πόσο μας βαθμολογείτε? Πόσο σημαντικό είναι για

Τοποθεσία

Καθόλου
Ικανοπ.

1 2 3 4 5

"Ιολύ
ικανοπ.

6

εσάς?
καθόλου 

1 2 3 4 5

πολύ

6

11. εύκολη πρόσβαση στα □ □ □ □ □ □

□□

□ □ □ □

καταστήματα
12. εμφάνιση εσωτερικών χώρων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
13. καταλληλότητα των ATMs □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

14. καθαριότητα καταστημάτων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

15. δυνατότητα στάθμευσης □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Πόσο μας βαθμολογείτε?

Καθόλου
Ικανοπ.

Πολύ
ικανοπ

Προϊόντα και Υπηρεσίες 1 2 3 4 5 6
16. προμήθειες παροχής
υπηρεσιών

□ □

□□□□

Πόσο σημαντικό είναι για
εσάς?
καθόλου πολύ

1 2 3 4 5 6□□

□ □ □ □
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17. αποταμιευτικές υπηρεσίες □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
18. επενδυτικές υπηρεσίες □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
19. υπηρεσίες δανείων □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

20. τηλεφωνικές υπηρεσίες
21. internet banking
22. αντίγραφα κίνησης 
λογ/σμών
23. επιτόκια δανείων
24. επιτόκια καταθέσεων

Πόσο μας βαθμολογείτε?

Καθόλου
Ικανοπ.

1 2 3 4 5

Πολύ
ικανοπ.

6
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

Πόσο σημαντικό είναι για
εσάς?
καθόλου ηολυ

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

Πόσο μας βαθμολογείτε?
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1 2 3 4 5 6
25. Πόσο ικανοποιημένος είστε στο σύνολο □ □ □ □ □ □

26. θα μας συστήνατε σε ένα φίλο σας? Οσίγουρα Οπιθανότατα Ομπορεί Ομάλλον όχι Οόχι
27. θα μας επισκεπτόσασταν για το επόμενο δάνειό σας? Οναι Οπιθανόν Ομπορεί Ομάλλον όχι Οόχι
28. θα μας επισκεπτόσασταν για νέο λογ/σμό καταθέσεων? Οναι Οπιθανόν Ομπορεί Ομάλλον όχι Οόχι
29. θα μας επισκεπτόσασταν για την νέα σας επένδυση? Οναι Οπιθανόν Ομπορεί Ομάλλον όχι Οόχι
30. πώς κρίνετε τις υπηρεσίες μας σε σχέση με Οπολύ καλύτερες Οκαλύτερες Οίδιες Οχειρόχερες
άλλες τράπεζες?

1. ποια είναι η ηλικία σας?

2. ποιο είναι το φύλο σας?
3. ποια είναι η οικογενειακή σας 
κατάσταση
4. ποιο είναι το ετήσιο οικογενειακό σας 
εισόδημά σας?
5. πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα κατάστημα 
μας?
6. πόσο καιρό συνεργάζεστε μαζί μας?

0-24 024-34 035-44 045-54 055-64 065-74 Ο 
75+
Ο άνδρας Ο γυναίκα
Ο άγαμος Ο έγγαμος

0-6.0006 06.000-11.0006 012.000-17.000€ ΟΙ8.000-23.0006 
Ο 24.000-29.0006 Ο 30.0006+
Οκαθημερινά Οεβδομαδιαίως Ο μηνιαίως
Ο ........................
Ο.......ημέρες Ο ....... μήνες Ο....... χρόνια

7.Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες /προϊόντα χρησιμοποιείται?

□ ΑΤΜς
□ προσωπικά / καταναλωτικά 
δάνεια
□ επενδυτικά προϊόντα
□ Internet Banking

□ καταθέσεις
□ στεγαστικά δάνεια

□ συνάλλαγμα

□ πιστωτικές κάρτες
□ επιχειρηματικά δάνεια

□ εισαγωγές -εξαγωγές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα ποσοστά που εμφανίζονται δείχνουν το επί τοις εκατό των ερωτηθέντων 

που επέλεξε να βαθμολογήσει με τον συγκεκριμένο αριθμό την παρεχόμενη 

υπηρεσία.

ΟΜΑΔΑ 1η : Παρογή Υπηρεσιών

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

ΔΙΑΧΒΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΠΒΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

35

30 λ
25% "

Λ

ΠΟΣΟΣΤΟ 20
ΑΠΑΝΤΗΣ 15

ΕΩΝ 10 A -j
5 A f=>

Jo _ r
1 2 3 4 5 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

35 
30

% 25
ΠΟΣΟΣΤΟ 20 
ΑΠΑΝΤΗΣ 15 

ΕΩΝ 10
5 
0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 2 3 4 5 6

%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

ΕΥΓΒΊΒΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΒΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

ΣΥΜΠΒΊΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΠΝΕΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
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ΟΜΑΔΑ 2η: Τοποθεσία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΠΆ

%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

40

30

20

10

0

F?/I
τ~
S. Ο Π) — _ 1 ,
1 2 3 4 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΓΤΩΝ

%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ATMs

35 
30

% 25 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20 
ΑΠΑΝΤΗΣ 15 

ΕΩΝ 10

5 
0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

50 y\

% 40
/

ΠΟΣΟΣΤΟ 30 λ

ΑΠΑΝΤΗΣ 20 λ
ΕΩΝ 10 

0

Λ Ο <3> ο».-
1 2 3 4 5 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΟΜΑΔΑ 3η: Προϊόντα καν Υπηρεσίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

%
ΠΟΣΟΣΤ

Ο
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΝΞΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

INTERNET BANKING

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΒΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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