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Περίληψη 

 

Η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, προσδίδει 

στις επιχειρήσεις  μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τους 

σημαντικότερους παράγοντες που αφορούν την διαδικασία επιλογής πιστωτικού 

ιδρύματος κατά την περίοδο εμφάνισης της χρηματοοικονομικής κρίσης που 

διανύουμε στην Ελληνική αγορά. Οι τράπεζες είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν την 

σημαντικότητα των παραγόντων αυτών που καθορίζουν την επιλογή των πελατών 

τους, ώστε να σχεδιάζουν κατάλληλα τις στρατηγικές τους με σκοπό τη διατήρηση 

των υφισταμένων πελατών και την προσέλκυση νέων. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραπάνω  παραμέτρους η μελέτη αυτή εξελίχθηκε σε μια εμπειρική έρευνα 

ανάλυσης αντιλήψεων των τραπεζικών πελατών. Πιο συγκεκριμένα  εξετάστηκαν οι 

απόψεις 302 πελατών στην περιοχή της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η φήμη της τράπεζας αποτελεί την σπουδαιότερη παράμετρο στην 

επιλογή της. Οι οικονομικοί παράγοντες επίσης αποτελούν σημαντικό λόγο που 

μπορεί να αναστείλει την σχέση των πελατών με τις τράπεζες σε περιόδους 

χρηματοοικονομικής κρίσης. 

 

Τέλος σύμφωνα με την έρευνα μας και άλλοι παράγοντες όπως η ευκολία, η ποιότητα 

υπηρεσιών, οι συστάσεις και η ποικιλία προϊόντων φαίνεται να επιδρούν στην 

ικανοποίηση των πελατών. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

 «Η ιστορία των παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων μας διδάσκει, πως οι αγορές 

κινούνται γρηγορότερα από τις ρυθμιστικές εποπτικές και νομοθετικές αρχές και πως οι 

κρίσεις δεν προβλέπονται. Αντιθέτως θεραπεύονται εκ των υστέρων μέχρι το ξέσπασμα 

μιας νέας κρίση, ευτυχώς όμως, μετά το πέρασμα πολλών δεκαετιών».1( Ν.Τραυλός) 

Από το 2007 η παγκόσμια οικονομία ευρίσκεται  στη δίνη μίας μεγάλης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η κρίση ξεκίνησε από την κατάρρευση της αγοράς 

στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου των Η.Π.Α και της αγοράς 

τιτλοποιηθέντων δανείων, δηλαδή ομολόγων που ήταν καλυμμένα με στεγαστικά 

δάνεια υψηλού κινδύνου. Στη συνέχεια αυτή επεκτάθηκε και στις αγορές 

ομολόγων και στις διατραπεζικές αγορές, προκαλώντας πιστωτική ασφυξία και 

κρίση εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την κατάρρευση αλλά και την κρατικοποίηση μεγάλων πιστωτικών και 

ασφαλιστικών οργανισμών. Τα αίτια επομένως αυτής της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης μπορούν να αναζητηθούν:  

1) στην αλόγιστη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων,  

2) στην υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων, 

3) στην πλημμελή διαβάθμιση πιστωτικού κινδύνου ομολόγων μειωμένης 

εξασφάλισης, 

4) στο σύστημα αμοιβών του χρηματοπιστωτικού τομέα (παροχές bonus)  

5) στo κανονιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος   
 

Η ανεπάρκεια των ρυθμιστικών αρχών να διατηρήσουν τη συνολική σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η έλλειψη  προστασίας των καταναλωτών σε 

συνδυασμό με τη παγκοσμιοποίηση των αγορών και την αλματώδη ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο οικονομικό 
                                                 
1 O   Νικόλαος Τραυλός είναι Καθηγητής, κάτοχος της έδρας «Καίτης Κυριακοπούλου» Στη   

Χρηματοοικονομική και Πρύτανης του  ALBA Graduate Business School. Από την παρουσίαση του 

συλλογικού τόμου της Ελληνικής Ένωσης τραπεζών.  Η διεθνής Κρίση η κρίση στην Ευρωζώνη και το 

Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα Παράρτημα, Ενότητα β Έξι μεγάλα θέματα που εγείρονται από 

την διεθνή Χρηματοπιστωτική κρίση –  « Η εταιρική διακυβέρνηση πριν και μετά την κρίση.» 
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περιβάλλον, με τις «τοπικές» κρίσεις να μην περιορίζονται στα στενά όρια μιας 

χώρας αλλά να επιδρούν ανεξέλεγκτα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

«Ο φαύλος κύκλος συμπληρώθηκε με τη μεταφορά των προβλημάτων στην πραγματική 

οικονομία μέσω της απώλειας πλούτου, της έλλειψης ρευστότητας και της μεγέθυνσης 

του αισθήματος ανασφάλειας των καταναλωτών και των επιχειρηματιών.»2 

 

Η εφαρμογή σωστών πρακτικών διαχείρισης των επιπτώσεων της κρίσης, από την   

πλευρά της επιχείρησης προϋποθέτει κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, δέχεται ισχυρές πιέσεις και αναζητά 

λύσεις  ώστε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να προβλέπουν τις 

επερχόμενες αλλαγές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ανακαλύπτοντας 

ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος τους αλλά και να 

προβλέπουν επικείμενες απειλές που υπάρχουν, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα 

οφέλη για την επιχείρηση τους . Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, εκτός 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης το οποίο οι επιχειρήσεις 

«πρέπει να κατανοήσουν» , πρέπει να αναγνωρίσουν και τις τάσεις, αλλά και τις 

ανάγκες της αγοράς και των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) 

(Παπαδάκης, 2007). 

 

Η κρίση έχει επηρεάσει αναμφισβήτητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι 

καταναλωτές έχοντας λιγότερα χρήματα αποφεύγουν τις περιττές δαπάνες, είναι πιο 

υπεύθυνοι δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη στην οικονομία και έχουν μεγάλη ανάγκη 

για πληροφόρηση. Επίσης, η ασφάλεια των τραπεζών γι’ αυτούς δεν είναι δεδομένη, 

καθώς αποδείχθηκαν ευάλωτες την περίοδο αυτή. Οι καταναλωτές είναι πιο 

προσεκτικοί στις αποφάσεις τους και υπάρχουν κριτήρια που επιδρούν στο τρόπο 

λήψης αυτών. 

 

                                                 
2 Μιχαήλ Γκλεζάκος Άρθρο καθημερινή:« Οικονομική Κρίση Χθες Σήμερα Αύριο»           

Δημοσιεύτηκε στις 22.03.2009, στο ένθετο για την οικονομία. 
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Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπου οι καταναλωτές είναι το σημαντικότερο 

περιουσιακό στοιχείο όλων τον επιχειρήσεων, η κατανόηση των κριτηρίων αυτών 

δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν διορατικότητα, να 

αναπτύσσουν προϊόντα και να προωθούν προγράμματα, που θα ικανοποιούν τις 

ανάγκες και επιθυμίες τους με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι να αποκαλύψει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιλογή 

τράπεζας και να εντοπίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Έλληνες επιλέγουν 

τράπεζα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τις 

τράπεζες στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την χρηματοοικονομική κρίση.  

 

Η διατριβή είναι δομημένη ως εξής. Σε αυτό το κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1) εισάγεται το 

θέμα της οικονομικής κρίσης ως κατάσταση και το κίνητρο της έρευνας. Στο δεύτερο, 

εξετάζεται η προηγούμενη βιβλιογραφία, οι θεωρίες σχετικά με την επιλογή τράπεζας 

και γενικά οι αποφάσεις σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Στο τρίτο, γίνεται μια 

παρουσίαση των επιπτώσεων των οικονομικών κρίσεων και του νέου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο τέταρτο, αναλύονται οι στρατηγικές των 

επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης βάσει των εργαλείων του μείγματος μάρκετινγκ. 

Στο πέμπτο παρουσιάζεται η κατάσταση που επικράτησε στις ελληνικές τράπεζες, και 

οι τρόποι που διαχειρίστηκαν αυτές την νέα πραγματικότητα. Στο έκτο αποτυπώνεται 

η μεθοδολογία της έρευνας και τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Τέλος, 

στο έβδομο ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και προτείνονται τρόποι διαχείρισης των 

επιπτώσεων, όπως και σκέψεις για μελλοντική έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 
Στο κεφάλαιο αυτό ύστερα από μία επισκόπηση προηγούμενων μελετών, γίνεται 

λόγος για την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και τις συνέπειες της. Έπειτα 

παρέχεται μια εξήγηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε περιόδους 

αβεβαιότητας και τέλος μία επισκόπηση των κριτηρίων επιλογής τράπεζας από τους 

καταναλωτές και τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν επιδράσουν σε αυτήν, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

 
2.1 Χρηματοοικονομική κρίση 

 

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007-2009 είναι η πιο 

σημαντική οικονομική κρίση μετά την κρίση του 1929 που οδήγησε στην Μεγάλη 

Ύφεση. Η κρίση αυτή προκλήθηκε από μια σειρά παραγόντων όπως η εσφαλμένη 

νομισματική πολιτική, η υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση της χρηματοπιστωτικής 

καινοτομίας, ο πολλαπλασιασμός των ύποπτων τραπεζικών δραστηριοτήτων και οι 

ανεπαρκείς δομές εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και άλλων εταιριών 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η έκταση της οφείλεται 

στην ανεπάρκεια των ρυθμιστικών αρχών να διατηρήσουν τη συνολική σταθερότητα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην έλλειψη  προστασίας των καταναλωτών, 

και στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 

επιχειρήσεων που δεν αποδείχθηκαν δυναμικές, με αποτέλεσμα τον 

ανεύθυνο δανεισμό (Akinbami, 2010). 

 

Η κρίση αυτή είναι η πρώτη που εκδηλώνεται στην εποχή της μαζικής τιτλοποίησης 

και χαρακτηρίζεται ως κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού 

κινδύνου (subprime crisis), των οποίων οι απώλειες αποτέλεσαν το έναυσμα της 

τρέχουσα σοβαρής κρίσης. Έχει τις ρίζες της στις εξελίξεις της τελευταίας 20ετίας, 

όπου οι αγορές χρήματος, ακινήτων, αξιών, παραγώγων κλπ. αλληλοσυνδέονται και 

αλληλοεξαρτώνται σε παγκόσμια βάση. Έτσι, αναπόφευκτα επηρέασε τόσο το 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και την πραγματική οικονομία των 

ισχυρότερων οικονομικά κρατών. Η κρίση βάθυνε, καθώς τα χρηματιστήρια σε όλο 
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τον κόσμο συντρίφτηκαν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι ιδιοκτήτες 

ακινήτων δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

 

Γενικά, τα αίτια σχετίζονται αναμφισβήτητα με την ανεπάρκεια του θεσμικού 

ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και 

με την λειτουργία των εποπτικών αρχών. Μερικοί από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που θεωρούνται ότι εξέθρεψαν τις συνθήκες εκδήλωσης της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι (ΟΕΕ, 2010): 

 

1.  Η διόγκωση και η κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ. 

2.  Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου και οι επικίνδυνες πρακτικές 

δανεισμού. 

3.  Ο ρόλος της τιτλοποίησης που άμβλυνε το κίνητρο των πιστωτικών οργανισμών 

να εξετάζουν επισταμένως τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών. 

4.  Ο ρόλος των εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης που απέτυχαν να εκτιμήσουν 

με ακρίβεια την αξία και τον κίνδυνο των εκδοθέντων επί ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων τίτλων και των υποκείμενων παραγώγων προϊόντων, και η 

πολύ στενή σχέση με τις επενδυτικές τράπεζες 

5.  Ο ανεπαρκής εποπτικός έλεγχος και οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές 

6.  Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, καθώς ο πολύ υψηλός βαθμός 

μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων με δανειακά κεφάλαια πολλαπλασιάζει τους 

κινδύνους και τις δυνητικές απώλειες, ιδιαίτερα αν τα δανειακά κεφάλαια είναι 

βραχυπρόθεσμα. 

7.  Η έλλειψη διαφάνειας στα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα της 

τιτλοποίησης 

8.  Η προσπάθεια αποφυγής κεφαλαιακών υποχρεώσεων, με πρακτικές μείωσης 

κεφαλαιακών απαιτήσεων από τις τράπεζες μεταφέροντας εκτός ισολογισμού 

(Εταιριών Ειδικού Σκοπού) ορισμένες δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

9. Η επιτήδευση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως οι 

τιτλοποιήσεις απαιτήσεων τα CDOs (collateralized debt obligations) τα οποία 

χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και ασάφεια, ή πελατοκεντρική 

εξειδίκευση. 
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Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύξηση της αβεβαιότητας, του άγνωστου και 

ανυπολόγιστου κίνδυνου παρά του μετρήσιμου κίνδυνου στου οποίου τη διαχείριση  

εξειδικεύεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Στην αρχή η αβεβαιότητα εμφανίστηκε 

με το « σκάσιμο της στεγαστικής φούσκας» στις Η.Π.Α και τα υψηλά ποσοστά 

αθέτησης των subprime, ωστόσο, όταν και AAA subprime tranches υπέστησαν ζημίες 

οι συμμετέχοντες στην  αγορά έγιναν αβέβαιοι για τις επενδύσεις τους. Άρχισαν να 

αμφισβητούν την αποτίμηση και των άλλων πιστωτικών προϊόντων, και οι 

καταναλωτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα 

ιδρύματα. Έτσι άρχισαν να κάνουν επιλογές χαμηλού ρίσκου, οι επενδυτές απέσυραν 

τα χρήματα τους ή δεν επένδυαν άλλο και οι τράπεζες σταμάτησαν να δανείζουν 

χρήματα μεταξύ τους, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό ποιες τράπεζες είχαν 

προβλήματα. 

 

Συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας κυριάρχησαν στις διεθνείς 

αγορές με αρνητικό αντίκτυπο  στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και  με 

δυσμενείς συνέπειες στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

 

2.2 Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε περιόδους κρίσης  

 
Εξωτερικές καταστάσεις, όπως η χρηματοοικονομική κρίση, έχουν αντίκτυπο στις 

αποφάσεις των καταναλωτών. Πολιτιστικοί, κοινωνικοί, προσωπικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών 

(Kotler (2000, σ. 333)). Το πολιτιστικό περιβάλλον, η οικογένεια, η κοινωνική 

κατάσταση, η ηλικία, η οικονομική κατάσταση, η απασχόληση, η προσωπικότητα 

είναι παράγοντες που επιδρούν στην αγοραστική συμπεριφορά τους. Οι καταναλωτές 

προσαρμόζουν την στάση τους ανάλογα με την περίσταση που βρίσκονται και ο 

τρόπος που χειρίζονται την ανασφάλειά τους διαφέρει από άτομο σε άτομο. 

 

Έτσι, είναι δύσκολο να προβλεφθεί το ποσοστό επιρροής της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης στη συμπεριφορά τους, αλλά μπορούμε να δεχθούμε με βεβαιότητα  πως την 

επηρεάζει. Η αύξηση της αβεβαιότητας και η σύγχυση που επικρατεί σε τέτοιες 

περιόδους, επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών. Η στάση και οι 
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προσδοκίες τους μεταβάλλονται συνεχώς, ως αντίδραση στη συνεχή ροή γεγονότων, 

πληροφοριών και προσωπικών εμπειριών. Η συμπεριφορά των καταναλωτών δεν 

μπορεί να είναι προβλέψιμη, καθώς τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους και 

αντιλαμβάνονται τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και όταν οι 

οικονομικές αποφάσεις που έχουν να πάρουν δεν αλλάζουν, δεν υπάρχει εγγύηση ότι 

θα ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς μαθαίνουν και προσαρμόζονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες (Curtin, 1982).  

 
Η οικονομική απαισιοδοξία οδηγεί σε μείωση της επιθυμίας για μεγάλες δαπάνες και 

δεσμεύσεις χρεών. Σε περιόδους αβεβαιότητας, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές  με 

σκοπό την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων κινδύνων. Μία στρατηγική που 

χρησιμοποιείται είναι η εμπιστοσύνη στην φήμη. Σε περιόδους ξαφνικής οικονομικής 

ύφεσης είναι γενικά αποδεκτό ότι η καλή φήμη μπορεί να παρέχει μια προστασία 

στον οργανισμό (Jones, 2000). Η φήμη μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα του 

καταναλωτή, όταν έχει να κάνει με ένα ανταγωνιστικό και ενδεχομένως εχθρικό 

περιβάλλον, όπως η χρηματοοικονομική κρίση. 

 

Μία άλλη στρατηγική είναι η συλλογή πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποτελεί 

καύσιμο για το νέο καταναλωτή. Με την επέκταση της τεχνολογίας πληροφοριών και 

του Διαδικτύου, οι πληροφορίες είναι φθηνότερες και πιο προσιτές από ποτέ. 

Ανάγκη του είναι η ενημέρωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και πάρει πιο 

προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές του αγορές και να έχει 

μεγαλύτερο έλεγχο των δαπανών του (Voinea and Filip, 2011).Με έγκυρη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις έτσι ώστε να 

εξαλείψει στο ελάχιστο τον κίνδυνο. 

 

Η αρτιότητα γνώσεων των πωλητών (τραπεζικών υπαλλήλων στην περίπτωση μας) 

είναι επίσης ένας παράγοντας που μειώνει την αβεβαιότητα των καταναλωτών. Οι 

καταναλωτές προσδοκούν από τα πιστωτικά ιδρύματα εν μέσω κρίσης, στήριξη και 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις συναλλακτικές τους σχέσεις. Επίσης, 

αναζητούν την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και έγκυρων πληροφοριών από τα 

αρμόδια στελέχη των τραπεζών, όσον αφορά γενικές και ειδικές καταστάσεις που 
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σχετίζονται με την υπάρχουσα χρηματοοικονομική κρίση. Η σχέση  μεταξύ πελατών 

και παρεχόμενων υπηρεσιών, προκαλούν την αντίληψη ποιότητας των πελατών. 

Τέλος μια συνήθης στρατηγική των καταναλωτών σε περιόδους αβεβαιότητας ώστε 

να μειώσουν το ρίσκο τους, είναι η αναζήτηση εγγυήσεων όπως η επιστροφή 

χρημάτων στην περίπτωση ενός προβληματικού προϊόντος ή η αποταμίευση 

χρημάτων με προκαθορισμένους κανονισμούς και όρους συνεργασίας. 

  

2.3 Τα κριτήρια επιλογής της τράπεζας σε περίοδο κρίσης 

 

Οι άνθρωποι σε περίοδο κρίσης συνηθίζουν να αλλάζουν συμπεριφορά και σε 

αρκετές περιπτώσεις τράπεζες μερίζοντας τα χρήματα τους σε περισσότερες από μία.    

Το ζήτημα των κριτηρίων επιλογής τραπεζών έχει υπάρξει αντικείμενο μελέτης για 

πολλούς ερευνητές. Διάφορες μελέτες έχουν αναλύσει το ερώτημα γιατί ή πως οι 

άνθρωποι επιλέγουν μία τράπεζα. Με την πάροδο του χρόνου δόθηκε έμφαση για 

έρευνα σε διάφορα κριτήρια, όπως και στην τάση της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών (Devlin and Gerrard, 2004). Η ανομοιογένεια που αποτυπώνεται στα 

αποτελέσματα των ερευνών οφείλεται στην ύπαρξη πολλών και διαφορετικών τύπων 

καταναλωτών. 

 

Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, η φήμη της τράπεζας, η διαθεσιμότητα πάρκινγκ, το 

φιλικό προσωπικό, η διαθεσιμότητα και η τοποθέτηση ΑΤΜ, είναι σημαντικά στην 

επιλογή τράπεζας (Almossawi, 2001). Σε άλλες αναφέρονται οι κατάλληλες τιμές και   

οι υπηρεσίες ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες (Kennington, Hill and Rakowska, 

1996). Στην περίπτωση της νότιας Κύπρου (Safakli, 2007) κύριοι παράγοντες  

προσέλκυσης πελατών αποδείχθηκαν η ποιότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών, 

η φήμη, η ευκολία στην περιοχή, η διαθεσιμότητα πάρκινγκ, οι χρηματοοικονομικοί 

παράγοντες και τέλος η γνώμη των άλλων. Επιπλέον οι τάσεις δείχνουν ότι οι 

επιρροές αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, και η σημαντικότητα των συστάσεων από 

άλλους, η προσφορά κινήτρων και η παρουσία ενός ευρέως φάσματος προϊόντων 

αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες τα τελευταία χρόνια. 

 

Οι άνθρωποι τείνουν να μένουν πιστοί σε μια τράπεζα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(Beckett, Hewer and Howcroft, 2000),έτσι η αρχική επιλογή ενός ιδρύματος είναι 
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πολύ σημαντική  στον τραπεζικό τομέα. Σε μελέτη των Lee και Marlowe (2003) έγινε 

σαφές ότι οι καταναλωτές αλλάζουν τις τράπεζες λόγω κακής προσωπικής 

εξυπηρέτησης και αντιληπτής αύξησης των προμηθειών. Επειδή όμως το κόστος για 

αλλαγή τράπεζας θεωρείται υψηλό, ο καταναλωτής δεν θα στραφεί αλλού εκτός εάν 

τα οφέλη είναι πιο σημαντικά από το κόστος συναλλαγής. Ωστόσο, με την τρέχουσα 

χρηματοοικονομική κρίση, η μείωση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα και οι αδιαφανείς πιθανότητες  πτώχευσης των αυθαίρετων  τραπεζών, 

μπορούν να αποτελέσουν νέους λόγους. 

 

Στις περισσότερες από τις προηγούμενες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 

κριτήρια, όπου μετά από μια βιβλιογραφική μελέτη ταξινομήθηκαν σε έξι ομάδες 

κριτηρίων που εμφανίζονται στις περισσότερες μελέτες. Αυτά τα κριτήρια θα 

αποτελέσουν και την βάση των ερωτήσεων στην πρωτογενή μας έρευνα. Οι ομάδες 

αυτές είναι η ευκολία, οι οικονομικοί παράγοντες, η ποιότητα υπηρεσιών, η επιρροή 

από οικογένεια και φίλους, η φήμη, το μέγεθος της τράπεζας και η ποικιλία 

προϊόντων. Επίσης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με προηγούμενες 

μελέτες, ασκούν σημαντική επίδραση στην απόφαση των καταναλωτών και πρέπει να 

εξεταστούν καθώς θα δώσουν μια γενική εικόνα των κριτηρίων επιλογής. Οι 

παράγοντες που θα προκύψουν  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες, ως 

οδηγοί στον σχεδιασμό των μελλοντικών τους στρατηγικών. 

 
2.3.1 Ευκολία 
 

Η ευκολία σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται να είναι μία βασική κινητήρια δύναμη για 

τους πελάτες στην επιλογή τράπεζας (Almossawi, 2001). Η ευκολία στις περισσότερες 

μελέτες συνδυάζεται με παράγοντες, όπως η δύναμη και το μέγεθος της τράπεζας 

διεθνώς, η θέση/απόσταση της τράπεζας (υποκαταστημάτων και μηχανημάτων ΑΤΜ) 

από το σπίτι ή το χώρο εργασίας, οι ώρες λειτουργίας της, η γρήγορη εξυπηρέτηση, η 

μικρή αναμονή στις ουρές και η ασφάλεια (Blankson, Omar and Cheng (2009); 

Aregbeyen (2011)).Ως στόχος τους οι τράπεζες πρέπει να θέτουν τη δημιουργία 

εύχρηστων και επαρκών καταστημάτων, υποκαταστημάτων και ΑΤΜ σε βολικά και 

ασφαλή σημεία καθώς και την προώθηση χρήσης ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

(Mokhlis, Salleh and Nik Mat, 2011). 
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2.3.2 Οικονομικοί παράγοντες 
 

Σημαντικά κριτήρια για πολλές ομάδες καταναλωτών είναι οι οικονομικοί παράγοντες που 

αναφέρονται στις χρεώσεις, τις προμήθειες και τα επιτόκια (Colgate and Hedge (2001); Titko 

and Lace (2010)). Σύμφωνα με τον Titko και Lace (2010) το κόστος των υπηρεσιών 

είναι παράγοντας που μπορεί να αναστείλει την σχέση των πελατών με τις τράπεζες 

σε περιόδους κρίσης. Οι περισσότεροι πελάτες επιθυμούν τη μείωση των επιτοκίων 

πιστοδοτήσεων , μείωση ή εξάλειψη εξόδων συναλλαγών και προμηθειών και αύξηση των 

επιτοκίων καταθέσεων. Αιτίες παραπόνων αποτελούν οι άδικες χρεώσεις και η απουσία 

γνωστοποιήσεων. Τέλος η διαθεσιμότητα πίστωσης και οι υπηρεσίες χρεώσεων αποτελούν 

σημαντικές μεταβλητές για τους πελάτες τραπεζών (Martenson, 1985).  

 

2.3.3  Η ποιότητα των υπηρεσιών 
 

Τα κριτήρια με τα οποία οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

περίπλοκο και δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια, καθώς οι πελάτες δεν 

καθορίζουν την ποιότητα μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά λαμβάνουν υπόψη τους και 

τη διαδικασία παροχής της όπως και το περιεχόμενό της (Athanasopoulos, Gounaris 

and Stathakopoulos, 2001).Επίσης σημαντικό κριτήριο είναι και ο χρόνος που ο 

πελάτης λαμβάνει την προσφερόμενη υπηρεσία. Ο Gale to 1994 μας λέει ότι «Αξία 

είναι η ποιότητα παρόλα αυτά ο καταναλωτής την αξιολογεί την στιγμή που θα του 

δοθεί». Συγκεντρώνοντας δεδομένα από πέντε κατηγορίες υπηρεσιών, οι 

Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988) προσδιόρισαν πέντε διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών: 

1) Αξιοπιστία (η ικανότητα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, να εκτελούν 

τις υποσχόμενες υπηρεσίες τους με αξιοπιστία και ακρίβεια) 

2) Ανταπόκριση (η προθυμία στην βοήθεια και παροχή γρήγορης εξυπηρέτησης 

στους πελάτες της) 

3) Ασφάλεια (η γνώση και η αβρότητα των υπαλλήλων και η ικανότητα τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και εχεμύθεια) 

4) Κατανόηση ( παροχή εξατομικευμένης φροντίδας ) 
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5) Η υλική υπόσταση (φυσικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εμφάνιση 

εργαζομένων) 

 

Οι καταναλωτές είναι ενήμεροι για το ποιες τράπεζες εξειδικεύονται σε  

συγκεκριμένες υπηρεσίες καλύτερα από άλλες. Έτσι τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν 

να διαφοροποιηθούν μόνα τους μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα 

με τον Ulengin (1998), όταν δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα και η ποιότητα είναι πέρα από τις προσδοκίες των πελατών, το δίκτυο 

διανομής και η σχέση με τους πελάτες, είναι αυτά που κερδίζουν την εμπιστοσύνη 

τους. Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται οι τράπεζες μπορούν να διαφοροποιηθούν 

μέσα από την βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Ο επαγγελματισμός, η σιγουριά 

που εμπνέεται από τις γνώσεις και ικανότητες ενός καλά εκπαιδευμένου προσωπικού, 

και η φιλικότητα των τραπεζικών υπαλλήλων έχουν καθοριστική σημασία στην 

διαδικασία επιλογής (Denton και Chan, 1991). 

 

2.3.4 Η επιρροή από την οικογένεια και τους φίλους   

 

Η ικανοποίηση των πελατών συνδέεται θετικά με την επικοινωνία από στόμα σε 

στόμα (word of mouth), δηλαδή την μεταφορά πληροφοριών από άτομο σε άτομο 

(Athanassopoulos, Gounaris and Stathakopoulos, 2001). Η ανάγκη για ενημέρωση 

στην περίοδο της κρίσης έχει σαν αποτέλεσμα η τακτική της πληροφόρησης από 

στόμα σε στόμα να εντείνεται. Η επιθυμία για άλλες απόψεις γίνεται εντονότερη, 

καθώς υπάρχουν λιγότερες τράπεζες ή μοιάζουν ίδιες στα μάτια του κοινού. 

 

Η επιρροή από οικογένεια και φίλους μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και από 

άτομο σε άτομο. Οι Tan και Chua (1986) και Kaynak, Kucukemiroglu και Odabasi 

(1991) έδειξαν ότι σε ανατολικούς πολιτισμούς, όπου οι δεσμοί οικογένειας και 

κοινωνικών σχέσεων είναι πιο δυνατοί, οι καταναλωτές επηρεάζονται από τις 

συμβουλές των φίλων και συγγενών τους. Παρόλα αυτά το ίδιο συμβαίνει και στις 

δυτικές. Οι Kennington, Hill και Rakowska (1996) με έρευνα τους σε καταναλωτές 

δυτικών χωρών, έδειξαν ότι η οικογένεια και οι φίλοι ασκούν επιρροή και οι 

συστάσεις τους παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους.  
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Επίσης, οι (Mokhlis, Salleh, and Nik Mat, (2011) σε έρευνα τους σε προπτυχιακούς 

φοιτητές έδειξαν ότι οι συστάσεις αποτελούν μεν σημαντικό παράγοντα, αλλά με την 

ελάχιστη επίδραση, κάτι που ίσως προσδίδεται στο γεγονός ότι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές είναι αρκετά εκπαιδευμένοι και πιο σίγουροι να ενεργούν ανεξάρτητα από 

το να βασίζονται στις συστάσεις των άλλων.  

 

2.3.5 Η φήμη της τράπεζας 
 

Ένας ακόμα υψηλά ιεραρχικά καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή τράπεζας είναι 

η φήμη της τράπεζας (Boyd, Leonard and White, 1994). Η καλή φήμη είναι 

σημαντική, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει 

την πελατεία που είναι απαραίτητη για τον οργανισμό ώστε να επιβιώσει. Οι 

καταναλωτές σε δύσκολες οικονομικές φάσεις έχουν την τάση να αποφασίζουν να 

εμπιστευτούν υψηλής φήμης εταιρίες (Jones, 2000). Η εμπιστοσύνη στην ιστορία 

μιας εταιρίας από τους καταναλωτές δεν είναι περίεργο, αν αναλογιστούμε την 

δυσκολία που έχουν στην αξιολόγηση υπηρεσιών. Λόγω της ετερογένειας και της 

αδυναμίας διάκρισης των υπηρεσιών, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην ορθολογική επιλογή τραπεζών, δείχνοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην 

εμπειρία του παρελθόντος και την παρατηρούμενη φήμη της τράπεζας. Έτσι, η φήμη 

είναι το μέσο που μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα σε ένα ανταγωνιστικό και 

εχθρικό περιβάλλον και συνδέεται με έννοιες όπως κύρος, σταθερότητα, συνέχεια και 

αξιοπιστία (Kennengton, 1996). 

 

2.3.6 Η ποικιλία προϊόντων 
 

Το εύρος των προϊόντων δεν ήταν βασικός παράγοντας παλιότερα. Ο σύγχρονος 

όμως καταναλωτής γνωρίζοντας ότι στις καθημερινές του συναλλαγές θα χρειαστεί 

να χρησιμοποιήσει μία γκάμα υπηρεσιών, αισθάνεται την ανάγκη να εμπιστευτεί 

τράπεζες που θα του προσφέρουν την  καταλληλότερη επιλογή. Οι καταναλωτές, που  

αντιμετωπίζουν νέες χρηματοοικονομικές ανάγκες, αρχίζουν την έρευνά τους από τα 

ιδρύματα στα οποία τηρούν ήδη λογαριασμούς (Lee and Marlowe, 2003).  
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Στην έρευνα των Almossawi (2001) και  Kaynak, Kucukemiroglu και  Odabasi, 

(1991) το κριτήριο αυτό αποδείχθηκε από τα πιο σημαντικά ,ενώ οι Colgate και 

Hedge (2001) που μελέτησαν την τάση των καταναλωτών να αλλάζουν τράπεζες, 

έδειξαν ότι τα τρία κύρια προβλήματα που επηρέασαν την απόφασή τους ήταν η 

αποτυχία υπηρεσιών, τα προβλήματα στην τιμολόγηση και η άρνηση υπηρεσιών. 

Είναι φανερό ότι οι πελάτες μπορεί να αλλάξουν τράπεζα όταν δεν τους παρέχεται 

κάποια υπηρεσία που οι ίδιοι θεωρούν σημαντική. 

 

2.3.7 Η επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών 
 

Σε πολλές μελέτες φαίνεται ότι τα διάφορα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

πελατών σχετίζονται με την επιλογή τράπεζας (Laroche, Rosenblatt and Manning (1986); 

(Denton and Chan (1991); Mokhlis (2009) ). Διαφορετικές συνήθειες και τραπεζικές 

ανάγκες παρατηρήθηκαν, ανάλογα το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, το 

εισόδημα και το επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Almossawi (2001) και Kaynak, 

Kucukemiroglu, και Odabasi, (1991) διαφορετικά είναι τα κριτήρια επιλογής για ένα άντρα 

και μια γυναίκα. Για τους Laroche, Rosenblatt και Manning, (1986) άτομα άνω των 

σαράντα έξι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και τα συνταξιοδοτικά οφέλη, ενώ οι νεότεροι 

είναι προσηλωμένοι στην ταχύτητα των υπηρεσιών.  

 

Στην Ρουμανία κάτοικοι διαφορετικών πόλεων και  διαφορετικής εισοδηματικής κλίμακας 

έχουν διαφορετικές προτιμήσεις (Katircioglu, Tumer and Kilinc,( 2011). Διαφορετικές 

χρηματοπιστωτικές ανάγκες έχουν οι συνταξιούχοι από τους εργάτες και εργαζόμενους 

(Boyd, Leonard and White, 1994) ενώ καταναλωτές με υψηλό εισόδημα επιλέγουν 

τράπεζες με μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερο (Denton 

and Chan, 1991). Διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν τα άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης 

πανεπιστημίου, και έτσι είναι απαραίτητο να προσεγγίζονται διαφορετικά (Kaynak, 

Kucukemiroglu and Odabasi, 1991).  

 

Σύμφωνα με τον Devlin (2002), οι καταναλωτές με χαμηλές γνώσεις οικονομικών 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η τοποθεσία του υποκαταστήματος και οι 

συστάσεις από άλλους, ενώ οι καταναλωτές με υψηλότερες γνώσεις λαμβάνουν υπόψη τους 

τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, το ποσοστό απόδοσης και τις χαμηλές αμοιβές (fees) στις 

επιλογές τους. Έτσι, καθώς η επιλογή μιας τράπεζας επηρεάζεται και από τα δημογραφικά 
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χαρακτηριστικά των καταναλωτών, τα ανώτατα στελέχη πρέπει να προσαρμόζουν τις 

στρατηγικές τους ανάλογα με το τμήμα αγοράς( target group) που επιθυμούν να επηρεάσουν. 
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Κεφάλαιο 3: Η χρηματοοικονομική κρίση και το νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον 

 
«Σύμφωνα με τη National Bureau of Economic Research 2008, η ύφεση εμφανίζεται 

όταν η δραστηριότητα εξασθενεί σημαντικά σε ολόκληρη την οικονομία, η οποία 

διαρκεί περισσότερο από λίγους μήνες,  με μειώσεις συνήθως αισθητές  στο 

πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), στη βιομηχανική παραγωγή, την 

απασχόληση, το πραγματικό εισόδημα  και την χονδρική λιανική  πώληση».  

 

Η οικονομική κρίση αποτελεί μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων, συγκεκριμένα την κάθοδο, όπου η οικονομική δραστηριότητα 

βρίσκεται σε διαρκή μείωση.  Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

φάσεις του οικονομικού κύκλου. Ένας κύκλος (ΑΕ) αποτελείται από την άνοδο ή 

οικονομική άνθηση (ΑΓ) και την κάθοδο ή οικονομική κρίση (ΓΕ). Η άνοδος 

αποτελείται από την φάση της ανάκαμψης (ΑΒ) και της υπερθέρμανσης (ΒΓ), ενώ η 

κάθοδος από την κάμψη (ΓΔ) και την ύφεση (ΔΕ). 

 

 

 
Διάγραμμα 3.1 Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου 

 

 



16 
Πετράς Π. Χρήστος 

 

Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου δεν είναι ίδιες ως προς την ένταση και τη 

διάρκεια αλλά αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, οπότε υπάρχει λογική 

και τρόπος αντιμετώπισης. 

 

Η οικονομική κρίση προκαλεί αλλαγές στα αναπτυξιακά πρότυπα των χωρών μέχρι 

και πάγωμα. Στις περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζεται ως απειλή και κάνει τις 

επιχειρήσεις να είναι προσεκτικές, εξοικονομώντας πόρους, προσαρμόζοντας την 

δραστηριότητα τους και μειώνοντας την δράση τους. Υπάρχουν όμως και 

επιχειρήσεις που βλέπουν την ύφεση ως ευκαιρία και συνεχίζουν να επενδύουν 

θέτοντας τις βάσεις για μια μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη. 

 

Η οικονομική κρίση λόγω της αιφνίδιας εμφάνισης της, πολλές φορές δεν επιτρέπει 

την ψύχραιμη διαχείρισή της. Με τον όρο διαχείριση εννοούμε τις επιχειρηματικές 

πρακτικές που παρέχουν στην επιχείρηση την απαιτούμενη εστίαση και 

προσανατολισμό, ώστε να παρθούν κατάλληλες αποφάσεις, να γίνουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες που θα την προφυλάξουν, θα την προετοιμάσουν, θα την 

κάνουν να αντιδράσει, να επανακάμψει, να ανταποδώσει, να αλλάξει και να ξεφύγει 

από τις αρνητικές επιπτώσεις, με ένα τρόπο που θα συνάδει στις στρατηγικές της 

αρχές (Shaw, 2005). 

 

Όσες καταφέρνουν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις συνθήκες κρίσης, 

ακόμα και σταθεροποιώντας τις πωλήσεις τους, επιτυγχάνουν την μακροπρόθεσμη 

επιβίωση τους. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν την μειωμένη ζήτηση είναι εκείνες 

που διαχειρίζονται σωστά τον ανταγωνισμό και εξακολουθούν να πείθουν τους 

πελάτες τους. Η κρίση δημιουργεί καταστροφές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Η 

ενδελεχής εξέταση των επιπτώσεων στην εταιρία, στην αγορά, στους μετόχους και 

στον ανταγωνισμό βοηθάει στην σωστή αντιμετώπισή της. Η προετοιμασμένη 

επιχείρηση καταφέρνει να δημιουργήσει κέρδη κατά την ανάκαμψη αλλά και κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. 

 

3.1  Ο κύκλος ζωής της κρίσης σε μία επιχείρηση, απώλειες και οφέλη 
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Ο κύκλος ζωής της κρίσης στην επιχείρηση είναι τα στάδια που περνάει, μέχρι να 

σταματήσει να υπάρχει. Τρία είναι τα στάδια του κύκλου (Seymour and Moore, 

2000): 

α)  «Η κρίση ξεσπά». Στο στάδιο αυτό η κρίση είναι εμφανής και πλέον είναι 

σημαντική η θέση που θα πάρει η επιχείρηση καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των 

ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων ανθρώπων. Η επιχείρηση νιώθει ότι η κατάσταση 

ξεφεύγει από τον έλεγχό της καθώς ότι ειπωθεί επισήμως αρχικά δε μπορεί να 

ξεχαστεί και να αλλάξει εύκολα. Γι’ αυτό επικοινωνιακά πρέπει να υπάρξει 

μεγάλη προσοχή, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα μεγέθους και βάθους της 

κατάστασης.  

 

β)  «Η κρίση μαίνεται». Εδώ η κρίση μπορεί να μεγεθύνεται, χωρίς η επιχείρηση να 

γνωρίζει πώς να αντιδράσει και να ισορροπήσει σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. 

Λάθος πληροφόρηση, φήμες, γκρίνιες, διενέξεις, παράπονα είναι στοιχεία που 

παρατηρούνται. Οι διαδόσεις νέων και η επίθεση των ΜΜΕ επηρεάζουν τους 

εργαζομένους και επιβαρύνουν την γενικότερη ατμόσφαιρα. Επικοινωνιακά 

προβλήματα έρχονται στην επιφάνεια με άστοχες κριτικές, που δυσχεραίνουν κι 

άλλο την υπάρχουσα κατάσταση. Όλοι οι συμμετέχοντες, εξειδικευμένοι σε 

διάφορους τομείς, καταθέτουν τις δικιές τους εκτιμήσεις, επιβαρύνοντας την 

κατάσταση. Είναι πλέον κρίσιμη η ιεραρχία των επικοινωνιακών δράσεων από 

τους υψηλόβαθμους μάνατζερ της επιχείρησης, σε επιχειρησιακό (εσωτερική 

επικοινωνία και συνεννόηση προς τόνωση της αυτοπεποίθησης), τοπικό (κεντρικά 

γραφεία ή γραφεία παράπλευρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης), 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις σε επικοινωνιακό επίπεδο 

πρέπει να εστιάζονται στον ορισμό και  τη λύση του προβλήματος, στη σωστή 

επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση και στην ορθή λειτουργία των υπολοίπων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

γ)  «Η κρίση τελειώνει». Στο τελευταίο στάδιο, η επιχείρηση αδράχνει την  ευκαιρία 

για να δημιουργήσει θετικές αντιλήψεις για την κρίση που πέρασε   

αναδιαρθρώνεται εσωτερικά, ώστε να αποφύγει μελλοντικά ανάλογες 

καταστάσεις, και να θωρακιστεί μέσω προγραμμάτων που θα μειώσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν. Η ανάλυση του «τι δεν 
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πήγε καλά» μπορεί να αναδείξει την ανάγκη για αλλαγές στο επίπεδο 

συνεργασίας και επικοινωνίας, στα εσωτερικά της επιχείρησης μεταξύ των 

εργαζομένων, αλλά και εξωτερικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς. 

Συνεπώς τα αποτελέσματα της κρίσης σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι είτε 

απώλειες είτε οφέλη (Burnett, 2002). 

 

 Οι απώλειες:  

 

1)  σημαντικές απώλειες κερδών, που μπορούν να επιφέρουν τη χρεοκοπία της 

2)  ανεπιθύμητη δημόσια και κυβερνητική επιτήρηση 

3)  ζημιά στην ακεραιότητα και στο όνομα της επιχείρησης 

4)  αντιπαραγωγική εργασία εργαζομένων, αντιπαραγωγική διάθεση χρόνου και 

κεφαλαίων 

5)  αρνητικό ηθικό εργαζομένων 

 

Τα οφέλη: 

 

1)  heroes are born (ανακαλύπτονται νέα ικανότατα στελέχη) 

2)  επιταχύνονται οι αλλαγές 

3)  έρχονται στην επιφάνεια χρόνιες αδυναμίες 

4)  αλλαγές ανθρώπων 

5)  ανάπτυξη νέων στρατηγικών 

6)  ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης 

7) εμφάνιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (competitive edges appearance) 

 

3.2 Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον  

 

Η σημερινή οικονομική κρίση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής υπερβολικής 

ανόδου, που διήρκησε είκοσι πέντε και πλέον έτη σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει 

κάνει αισθητή την εμφάνισή της σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Για την διαχείριση 

των  επιπτώσεων της κρίσης από μία επιχείρηση, είναι αρχικά απαραίτητο να 

εξεταστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Το επιχειρηματικό 
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περιβάλλον δέχεται ισχυρές πιέσεις και αναζητά λύσεις και μεθόδους ώστε να 

αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά αυτές τις επιπτώσεις.  

Κάθε μικρομεσαία επιχείρηση καλείται να ανταπεξέλθει και να βγει, αν όχι αλώβητη, 

τουλάχιστον με τις λιγότερο δυνατές απώλειες από αυτήν τη δοκιμασία που 

ονομάζεται «οικονομική κρίση». 

 

Όπως επισημαίνει ο Μιχαήλ Γκλεζάκος 3  « η ζήτηση έχει ήδη περιορισθεί, προκαλώντας 

συρρίκνωση της παραγωγής, της απασχόλησης, των εισοδημάτων και ανοίγοντας τον 

φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα υποχωρεί με 

έντονους ρυθμούς και δεν έχει ακόμη εξασφαλισθεί η επιβίωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, το οποίο αποτελεί την καρδιά της οικονομίας». 

 

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από επίμονη, παρατεταμένη και βαθιά μείωση της 

επιθυμίας και της ικανότητας των ανθρώπων να δανειστούν και να δανείσουν. Η 

επιθυμία για επένδυση μειώθηκε δραματικά και τα χαρακτηριστικά των αγορών 

ανατρέπονται ριζικά, με τις πιέσεις να εντείνονται και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. 

Οι μετοχές πέφτουν, τα αμοιβαία κεφάλαια καταρρέουν, πραγματοποιούνται μαζικές 

απολύσεις, το ποσοστό ανεργίας ολοένα και αυξάνεται , επιχειρήσεις πτωχεύουν, 

τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καταρρέουν ή πτωχεύουν και εμφανίζονται 

πολιτικές κρίσεις. Οι τιμές των ομολόγων καταρρέουν ή μηδενίζονται 

συμπαρασύροντας σε πτώση και τα πιο ασφαλή ομόλογα. Σε περίοδο οικονομικής 

δυσπραγίας όλα τα στοιχεία του ενεργητικού χάνουν την αξία τους, εκτός των 

μετρητών.  

 

3.2.1 Ο νέος καταναλωτής 
 

Αποτέλεσμα της κρίσης είναι οι καταναλωτές να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι 

με προκλήσεις που σχετίζονται με την οικονομική και υλική ασφάλειά τους, την 

αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις των τιμών, τους περιορισμούς στον δανεισμό, 

                                                 
3  Ο Μιχαήλ Γκλεζάκος, είναι καθηγητής του τμήματος Στατιστικής  και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Το άρθρο του «Οικονομική κρίση: Χθες- σήμερα- αύριο», 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στο ένθετο για την οικονομία στις 22.03.2009. 
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τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Khaled and Ahmad, 2010). Όλα 

αυτά αλλάζουν τον τρόπο που οι καταναλωτές αγοράζουν, από που και γιατί  το  

αγοράζουν. Η κατανάλωση και η επιθυμία για επένδυση μειώνεται, ενώ η 

αποταμίευση είναι πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και για τους εύπορους καταναλωτές, 

αφού δε βρίσκουν πλέον ευχαρίστηση στην κατανάλωση αλλά αναζητούν την 

απλότητα. Μειώνουν τις αγορές τους και στρέφονται σε πιο οικονομικά προϊόντα, 

διατηρώντας όμως παράλληλα υψηλές τις απαιτήσεις τους για ποιότητα.  

 

Οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν και αναδύονται νέα πρότυπα. Οι καταναλωτές 

ενώ πριν την κρίση χαρακτηριζόταν από ηδονική, επιδεικτική κατανάλωση με υψηλά 

επίπεδα υλισμού πλέον είναι ολιγοδάπανοι, πιο υπεύθυνοι και απαιτητικοί (Voinea 

and Filip, 2011). Ο νέος καταναλωτής ανησυχεί για τις επιλογές του και πολλές φορές 

αποφασίζει να μην αγοράσει κάτι από φόβο μην πάρει την λάθος απόφαση. 

Επανεξετάζει τις καταναλωτικές του συνήθειες, ανακατανέμει τον προϋπολογισμό 

του, ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη χρήση του διαθέσιμου  

εισοδήματος του. Πρώτα, αντιλαμβάνεται τι χρειάζεται, έπειτα αναζητά πληροφορίες 

για τις διαφορετικές εναλλακτικές των επιθυμητών προϊόντων και στο τέλος 

αποφασίζει την αγορά (Ferrell and Hartline, (2002). Ήδη πριν την κρίση οι 

καταναλωτές ένιωθαν να κατακλύζονται από προϊόντα. 

 

Η εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση και οι αγορές μέσω ιντερνέτ  έκαναν τους 

καταναλωτές να είναι πιο ευέλικτοι και λιγότερο πιστοί σε μάρκες. Προϊόντα που 

συνδυάζουν ποιότητα με χαμηλότερο κόστος διευρύνουν το χώρο τους, 

προσφέροντας πιο προσιτές λύσεις στον πιεσμένο καταναλωτή χωρίς ουσιαστική 

έκπτωση σε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Οι καταναλωτές είναι πιο 

επιλεκτικοί, τρώνε έξω λιγότερο, διασκεδάζουν στο σπίτι τους συχνότερα, ψάχνουν 

τις καλύτερες προσφορές, μαθαίνουν να ζουν χωρίς ακριβά προϊόντα και στρέφονται 

σε απλές μάρκες.  Περιορίζονται σε ουσιαστικές αγορές, φθηνότερα υποκατάστατα 

προϊόντα και αγοράζουν μικρότερες ποσότητες αγαθών (Khaled and Ahmad, 2010).  

 

Οι νέοι καταναλωτές ενδιαφέρονται για όλες τις πλευρές του προϊόντος (σχεδιασμός, 

ασφάλεια, προέλευση) και έχουν γίνει πιο προσεκτικοί, καθώς αντιλαμβάνονται 

πλέον τον αντίκτυπο που έχουν οι καταναλωτικές τους επιλογές στον ευρύτερο κόσμο 
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(Voinea and Filip, 2011). Σύμφωνα με τους (Swee, Leong and (Kotler, 2000)  η 

συμπεριφορά των καταναλωτών τμηματοποιείται και συνοψίζεται ως εξής: 

Γενικές Αντιδράσεις: 

 

• Μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης 

• Προσεκτικότερες επιλογές 

• Περισσότερη έρευνα και πληροφόρηση 

 

Προσαρμογές Προϊόντων : 

 

• Αγορά κυρίως απαραιτήτων  

• Στροφή σε φθηνότερες μάρκες  και κοινά προϊόντα  

• Προτίμηση στα τοπικά προϊόντα από τα ξένα   

• Αγορά μικρότερων ποσοτήτων 

 

Προσαρμογές Τιμών: 

 

• Έμφαση στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, στο κόστος, στην ανθεκτικότητα 

και την αξία του χρήματος (value for money) 

• Έμφαση στις φθηνότερες τιμές 

 

Προσαρμογή στην προώθηση: 

 

• Πιο ορθολογική προσέγγιση στις προωθήσεις 

• Μειωμένη έλξη στα δώρα 

• Προτίμηση στις πληροφοριακές από τις βασισμένες στην φαντασία 

διαφημίσεις   

 

Προτίμηση Αγορών: 

 

• Χάζεμα στις βιτρίνες  

• Προτίμηση εκπτώσεων και γειτονικών μαγαζιών  
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• Μείωση παρορμητικών αγορών 

 

3.2.2 Παγκόσμιος ανταγωνισμός – πολυεθνικές 
 

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, με πολυεθνικές εταιρίες με 

μεγαλόπνοα σχέδια και εκτεταμένες επενδύσεις και με χιλιάδες μικρομεσαίες  

επιχειρήσεις σε κρίση, η αποτελεσματική αντίδραση και η χρήση καλύτερων 

πρακτικών για κάθε επιχείρηση αποκτούν χαρακτήρα εξαιρετικής σημασίας. Για τις 

επιχειρήσεις οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι το κλειδί της μελλοντικής 

επιτυχίας. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στην προσφορά εντείνεται, ενώ αλλάζουν οι 

παραδοσιακές δομές των κλάδων. Στις προηγμένες οικονομίες, οι οποίες επλήγησαν 

περισσότερο από την κρίση, υπήρξε ανάκαμψη, όμως στις αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιταχύνθηκε. 

 

Νέες αναδυόμενες πολυεθνικές εταιρείες από χώρες χαμηλού κόστους εισέρχονται 

δυναμικά στις διεθνείς αγορές και αλλάζουν τις ισορροπίες. Ενώ στο παρελθόν η ροή 

ήταν από πολυεθνικές της δύσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, τώρα εντείνεται η 

αντίστροφη ροή μιας και είναι φανερό ότι οι αγορές των αναπτυγμένων χωρών είναι 

κορεσμένες . Εταιρείες από χώρες όπως οι BRIC4 και άλλες μικρότερες (π.χ. 

Τουρκία) διεθνοποιούνται και επενδύουν σε ανεπτυγμένες χώρες (Athreye and Kapur, 

2009). Εταιρείες ακόμη και από την Ελλάδα, διευρύνουν τις αγορές τους στο διεθνή 

χώρο, ανατρέποντας τις ισορροπίες στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Οι εταιρείες αυτές βελτιώνουν γρήγορα την ποιότητα τους, απορροφώντας δυτική 

τεχνολογία και εφευρίσκουν λύσεις για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. 

Εισάγουν καινοτομίες κόστους που μειώνουν ριζικά τις τιμές των προσφορών τους. 

Για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τις νέες συνθήκες, οι παραδοσιακές 

πολυεθνικές κινούνται προς χαμηλότερες τιμές. Μειώνουν το κόστος 

αναδιατάσσοντας την παραγωγική τους αλυσίδα στον παγκόσμιο χώρο, με επενδύσεις 

παραγωγής σε χώρες χαμηλού κόστους και μεταφορά λειτουργιών υψηλής αξίας, 

                                                 
4  Αναδυόμενες χώρες : Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα ,οι οποίες θεωρούνται πως  Βρίσκονται σε ένα 

παρόμοιο στάδιο πρόσφατα προηγμένης οικονομίας. 
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όπως η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων στις αναδυόμενες χώρες.       Οι νέες αγορές 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σημαντικά και να καλύψουν όποιες 

απώλειες καταγράφουν στις ήδη υπάρχουσες αγορές που δραστηριοποιούνται.    

Δίνεται η δυνατότητα για ενοποιημένα κέρδη και παράλληλα ενισχύονται οι 

τεχνολογικές δυνατότητες των νέων χωρών ενδυναμώνοντας την ανάδυση νέων 

εθνικών επωνυμιών από τις αναδυόμενες χώρες και μειώνοντας το πλεονέκτημα των 

καθιερωμένων εταιρειών σε καινοτομία (Rothenbuecher and Hoyningen-Huene, 

2008). Τέλος εξαγοράζοντας φθηνά εθνικές επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες λόγω 

κρίσης, ενισχύουν προηγούμενες θέσεις και δημιουργούν συνθήκες για 

ολιγοπωλιακές καταστάσεις, τουλάχιστον εκεί που δεν εποπτεύεται αποτελεσματικά 

η λειτουργία του ανταγωνισμού.  

 

3.2.3     Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 
 

Το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον αλλάζει οριστικά καθώς η ύφεση είχε ένα 

ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Ο καταναλωτής 

είναι καλύτερα  πληροφορημένος και με το διαδίκτυο γνωρίζει περισσότερα για το τι 

αγοράζει και ποιος του τα προσφέρει. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας για εταιρική 

υπευθυνότητα γίνονται πιο ισχυρές. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ απάντηση στην κρίση 

αποτελούν μέτρα στήριξης της καινοτομίας, των επενδύσεων σε Ε&Α, των 

σύγχρονων (έξυπνων) υποδομών,  της εκπαίδευσης, της πράσινης ανάπτυξης και των 

ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις αποκτούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δημιουργούν αλυσιδωτές επιδράσεις στην 

οικονομία, συμβάλλοντας στην απασχόληση, και ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητα.5 

 

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται για καινοτομία και διαφοροποίηση των προϊόντων (π.χ. με 

«πράσινα» προϊόντα, ηθικές δράσεις κτλ.). Οι ηγέτιδες εταιρείες μετά την κρίση θα 

είναι πιο ανταγωνιστικές και διαφορετικές με λιτές δομές, χαμηλότερο κόστος, 

προσηλωμένες στην καινοτομία, υπεύθυνες και με κοινωνική διαφοροποίηση. 

                                                 
5  Η ανταγωνιστικότητα χωρών ορίζεται και κρίνεται από την παρουσία εθνικών προϊόντων στις 

διεθνείς αγορές. 
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Πιθανόν με διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, εστιασμένο σε διαφορετικά 

τμήματα αγοράς και νέους καταναλωτές, με διεθνή παρουσία, και ίσως με 

αυξανόμενη παρουσία σε αναδυόμενες αγορές (χώρες BRIC και άλλες). Στην πορεία 

θα έχουν αναπτύξει εσωτερικές ικανότητες και κοινωνικό κεφάλαιο που θα 

διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά τους.  
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4. Στρατηγικές των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης  
 

 Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις 

επιχειρήσεις είναι η στρατηγική, ολιστική σκέψη. Η στρατηγική εκ φύσεως είναι 

προσανατολισμένη στο μέλλον. Το όραμα συνοψίζει αυτό τον προσανατολισμό- τι 

προσβλέπει να επιτύχει στο μέλλον μια εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση το όραμα δεν 

μπορεί να διαχωριστεί από την αποστολή της επιχείρησης- τον ανώτερο σκοπό για 

την ύπαρξη της, τις δραστηριότητες και τις αξίες της. Η λέξη στρατηγική προέρχεται 

από την λέξη στρατηγός και είναι σύνθεση του ουσιαστικού «στρατός» και του 

ρήματος «άγω» που σημαίνει οδηγώ. 

 

«Στρατηγική  είναι το σχέδιο για το πώς μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τις δυνάμεις και 

τις δυνατότητές της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς » (Ferrell and Hartline, 2002). Η  

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προϋποθέτει πλήρης κατανόηση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Επομένως όσον αφορά το εξωτερικό 

περιβάλλον, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει τις τάσεις της αγοράς τα 

χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, τις αδυναμίες και τις ξεχωριστές ικανότητες που 

τη χαρακτηρίζουν. Στο εσωτερικό περιβάλλον η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις και μοναδικές της ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες της 

(Παπαδάκης, 2007). 

 

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Σιώμκο η ιδεολογία του ΜΚΤ, η εξέλιξη της και η σχέση 

της με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, είναι σήμερα μία 

επιχειρησιακή φιλοσοφία που εκφράζεται ως εξής : «Το κλειδί για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων, είναι η δημιουργία και η διατήρηση στρατηγικού 

πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες 

και οι επιθυμίες των καταναλωτών μέσα από την προσφορά όσο το δυνατόν 

υψηλότερης αξίας προς αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια κοινωνική 

ευημερία» (Σιώμκος, 2004 σελ 64 ). 
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Οι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις αυτόνομα ή σε 

συνδυασμό, παρουσιάζονται παρακάτω. 

4.1 Η σημαντικότητα του μάρκετινγκ  

 

Είναι συνηθισμένο οι διοικούντες εταιριών να λαμβάνουν μέτρα, όπως περικοπές 

δαπανών και μείωση προσωπικού, πιστεύοντας πως θα μπορέσουν να μειώσουν τις 

τιμές και να σώσουν μία κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούν, ότι η σχέση που 

δημιουργούν πρέπει να συνεχιστεί και όταν η κατάσταση ξεπεραστεί. Πολλές 

επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν την κρίση αναζητούν άλλες μεθόδους, 

εφαρμόζοντας σπασμωδικά νέες ιδέες και εργαλεία, κάνοντας αλλαγές στο 

μάρκετινγκ, και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν έως σήμερα.  

 

Η επιτυχημένη διοίκηση της επιχείρησης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, ξεπερνά 

την περπατημένη συνταγή της δραστικής μείωσης του κόστους και αφοσιώνεται στην 

αναδιατύπωση του προϊοντικού πακέτου της επιχείρησης, για την προσέγγιση των 

υφισταμένων και μη πελατών της, καθιστώντας σαφές ότι επιδιώκει την 

αναδιάρθρωση των ορίων της αγοράς της επιχείρησης. 

 

Το μάρκετινγκ είναι μία από τις επιχειρησιακές λειτουργίες, στην οποία οι 

επιχειρηματίες πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν την περίοδο της ύφεσης, έστω και 

σε μικρότερο βαθμό. 

 

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι εταιρίες που συνέχισαν να επενδύουν στο μάρκετινγκ, 

σε σύγκριση με αυτές που μείωσαν τα κόστη τους, δεν παρουσίασαν μείωση κερδών 

την περίοδο κρίσης αλλά αντίθετα αύξησαν την κερδοφορία τους μετά την κρίση. Οι 

επιχειρήσεις που περιορίζουν τις δαπάνες μάρκετινγκ είναι πιθανόν να θέσουν σε 

κίνδυνο τις μελλοντικές τους πωλήσεις και την κερδοφορία τους , παραχωρώντας 

πιθανόν  μερίδιο αγοράς στους ανταγωνιστές τους. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που 

αντιδρούν προληπτικά, επιτυγχάνουν μεγαλύτερα κέρδη μέσω της συγκεκριμένης 

λειτουργίας, ειδικά όταν οι ανταγωνιστές τους αδυνατούν να ανταποκριθούν. 

 

Πρέπει επομένως να αποτελέσει προτεραιότητα των διαχειριστών, η αναθεώρηση των 

οικονομικών τάσεων και η ανάπτυξη  στρατηγικών σχεδιασμών  μάρκετινγκ που θα 
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ανταποκρίνονται στις ευμετάβλητες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ύφεσης 

(O'Malley, Story and O'Sullivan, 2011). Δαπάνες σε Ε & Α, νέα τεχνολογία, 

ανάπτυξη και βελτίωση του προϊόντος μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστική 

δύναμη των εταιριών και να λειτουργήσουν προς όφελος τους. 

 
 
4.1.1. Στρατηγικές του μείγματος μάρκετινγκ 
 

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της αγοράς, η επιχείρηση είναι σε 

θέση να επιλέξει τα τμήματα εκείνα που είναι ελκυστικά γι’ αυτή, δηλαδή να επιλέξει 

την «αγορά - στόχο». Τμηματοποίηση της αγοράς, μπορεί να ανακύψει με διάφορα 

κριτήρια όπως τα δημογραφικά στοιχεία ( ηλικία, εκπαίδευση, κοινωνικό-οικονομικό 

status κτλ), ψυχογραφικά στοιχεία (lifestyle-αξίες προσωπικότητας κτλ).  

 
Πρέπει να υπάρχει σαφής αντίληψη για τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή 

επιχειρήσεων που επιθυμεί να ικανοποιήσει, τη φύση των αναγκών τους, και τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμούν οι μελλοντικοί της 

πελάτες .  

 
Το μείγμα μάρκετινγκ είναι το σύνολο εργαλείων με το οποίο οι εταιρίες βάζουν τα 

σχέδια τους σε εφαρμογή. Τα στοιχεία του μείγματος ( 4Ρ ), προϊόν, τιμή, προώθηση, 

περιοχή, είναι ελεγχόμενες μεταβλητές που πρέπει να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της «αγοράς – στόχου» (Kotler (2000, σ.755); 

(Swee, Leong and Kotler, 2000). Οι επιχειρήσεις την περίοδο κρίσης αποσύρονται 

από κάποιες αγορές με σκοπό να τονώσουν την παρουσία τους σε αυτές που ήδη  

ηγούνται ή σε αυτές που τους παρέχουν ευκαιρίες. Με τους λιγοστούς πόρους και το 

απόθεμα που διαθέτουν, εδραιώνουν τις ενέργειες τους. Η διατήρηση της παρουσίας  

και της εισόδου σε αγορές που ήδη ηγούνται ή είναι στενοί αντίπαλοι και η 

εγκατάλειψη αγορών, στις οποίες είναι αδύναμες, κρίνεται σκόπιμη. 

 

Η οικονομική κρίση προσφέρει ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις . Οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις μπορούν να ενισχύσουν την θέση και το μερίδιο αγοράς μιας 

επιχείρησης, ώστε να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές της. Τέλος, η διερεύνηση νέων 

αγορών σε όλο τον κόσμο μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές των καταναλωτών, μερικές στρατηγικές που 

μπορούν να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις με την χρήση των 4P είναι:.  

 

Οι στρατηγικές προϊόντων. 

  

Την περίοδο αυτή οι επιχειρήσεις πρέπει να αποσύρουν τα αδύναμα προϊόντα και να 

αποφύγουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους . 

 

Η μικρή σειρά προϊόντων είναι πιο εύχρηστη και επιτρέπει στους λιγοστούς πόρους, 

να ανακατανεμηθούν αποκλειστικά για τα προϊόντα με τις υψηλότερες αποδόσεις. 

Δεν πρέπει να γίνει εισαγωγή προϊόντων για να καλυφθούν τα κενά. Η εισαγωγή νέων 

προϊόντων μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν  επικεντρώνεται σε προϊόντα 

που συνάδουν με τις ανάγκες του νέου καταναλωτή.  

 

Η οικονομική κρίση προσφέρει στις οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις την ευκαιρία να 

μπλοκάρει τον ανταγωνισμό, εισάγοντας δεύτερης γραμμής προϊόντα ή μαχητικά 

προϊόντα, που θα εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ίδια ποιότητα σε χαμηλότερη 

τιμή. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν στην μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξή τους. 

 

Πρέπει να προσαρμοστούν στις διαθέσεις και στις συνήθειες των νέων καταναλωτών 

διατηρώντας τα κύρια οφέλη των προϊόντων τους. Αντί της πολυτέλειας πρέπει τα 

προϊόντα τους να επικεντρώνονται στην λιτότητα, την οικονομική σοφία, το προσιτό 

κόστος και την ανθεκτικότητα. Μπορούν επίσης να αυξήσουν τα προϊόντα που 

προσφέρουν, με εκτεταμένες εγγυήσεις, ώστε να πείθουν τους πελάτες τους για την 

αγορά αυτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης οι πελάτες αλλάζουν καταναλωτικές συνήθειες και είναι διατεθειμένοι να 

πειραματιστούν. Επομένως θα πρέπει να ξανασχεδιάσουν την προϊοντική τους 

προσφορά, ενσωματώνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που οι πελάτες προσδοκούν, 

πετυχαίνοντας παράλληλα αύξηση των πωλήσεων και μείωση του κόστους από την 

απόρριψη των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ελάχιστα στην αξία του προϊόντος. 
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Οι στρατηγικές τιμολόγησης. Μία στρατηγική τιμολόγησης, που μπορεί να αυξήσει 

την πίστη των πελατών την περίοδο αυτή, είναι η πρόσθετη ποιότητα στο προϊόν 

διατηρώντας την ίδια τιμή. Η βελτίωση του προϊόντος, σε όρους ανθεκτικότητας και 

λειτουργικότητας, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά για τους καταναλωτές την 

περίοδο αυτή. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της επιχείρησης για την παροχή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων διατηρείται ή και βελτιώνεται. Η εταιρεία πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη για ένα μικρότερο μερίδιο αγοράς και μείωση της κερδοφορίας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά όταν η οικονομία ανακάμψει, θα είναι ευκολότερο 

για αυτήν  να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της και να αυξήσει την κερδοφορία της. 

 

Άλλη στρατηγική είναι η μείωση της τιμής διατηρώντας το επίπεδο ποιότητας, που 

επιτρέπει στην επιχείρηση να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της. Είναι κατάλληλη 

στρατηγική, όταν η διείσδυση και απόκτηση μεριδίου αγοράς είναι δύσκολη. Σε 

κάποιους κλάδους όμως, αν το μερίδιο αγοράς χαθεί, είναι δύσκολο να αποσβεστεί 

λόγω των ανταγωνιστών. Επειδή η μείωση των τιμών είναι δύσκολο να αναστραφεί, 

όταν βελτιωθούν οι συνθήκες, είναι προτιμότερο να γίνονται εκπτώσεις στα προϊόντα.  

 

Άλλη στρατηγική επιλογή είναι οι χαμηλότερες τιμές με χαμηλότερη ποιότητα 

προϊόντων. Τα κέρδη ίσως διατηρηθούν βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα όμως οι 

καταναλωτές αντιλαμβάνονται το προϊόν ως κατώτερης ποιότητας και ίσως το 

αλλάξουν. Οι επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε επιθετική τακτική τιμών πρέπει να 

θυμούνται ότι οι καταναλωτές μπορεί να το αντιληφθούν σαν κάτι μόνιμο. Έτσι, οι 

εκπτώσεις, το χαμηλότερο επιτόκιο, τα προγράμματα πιστότητας και οι επιπλέον 

εγγυήσεις είναι εναλλακτικές που μπορούν να μειώσουν την τιμή 

αποτελεσματικότερα. 

 

Στρατηγικές διανομής (Place). Η τοποθεσία εξακολουθεί να είναι το κλειδί 

προστασίας ενός καταστήματος. Σε περιόδους κρίσης μπορούν να εξετάσουν 

εναλλακτικά δίκτυα διανομής για την προσέγγιση πελατών. Η άμεση πώληση και 

διάθεση μπορεί να εξεταστεί με στόχο την μείωση των δαπανών των μεσαζόντων. 

 

Προτείνεται η εγκατάλειψη σημείων πώλησης που είναι ασύμφορα και  η 

ανακατανομή των περιορισμένων πόρων τους, εκεί που παρουσιάζουν τα 
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καταστήματα καλύτερες αποδόσεις και οι περιοχές είναι πολλά υποσχόμενες. 

Παράγοντες, όπως η πρόσβαση, η ορατότητα, η θέση των ανταγωνιστών, η 

απόσταση, η κρατική συγκοινωνία, τα πραγματικά έξοδα, η γειτονία με άλλες 

ευμενείς επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν (Παυλάκης (2000 

σ.110)). Τέλος τα ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά κανάλια διανομής (τηλέφωνο, 

αυτόματες μηχανές, ίντερνετ, πιστωτικές κάρτες), μπορούν να προσφέρουν 

σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις την περίοδο αυτή. 

 
Στρατηγικές  προώθησης πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών (Promotion). 

Όταν υπάρχει ύφεση, οι  δαπάνες διαφήμισης είναι οι πρώτες συνήθως που κόβονται. 

Η βιβλιογραφία συνιστά τη διατήρηση του προϋπολογισμού διαφήμισης και προτείνει 

στις επιχειρήσεις να δουν τη διαφήμιση όχι σαν κόστος αλλά σαν επένδυση. Η 

ανταμοιβή της διαφήμισης στην ύφεση φαίνεται, όταν η οικονομία ανακάμπτει.  

Προσφέρεται μια ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν μέσα από τους 

ανταγωνιστές τους. Το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές διαφημίζονται λιγότερο σε 

συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος και την καλύτερη εξυπηρέτηση από τους 

ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαφημιστικών εταιριών, κάνει 

την πρόσβαση στην αγορά ευκολότερη μέσω των ΜΜΕ με ιδιαίτερα σημαντικά 

οφέλη για την επιχείρηση.( αύξηση πωλήσεων κτλ)  

 

Αυξημένη εμφανίζεται η χρήση των μέσων ενημέρωσης σε έντυπη μορφή, καθώς 

πλέον οι καταναλωτές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη συλλογή πληροφοριών, 

προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στον καταναλωτή να ενημερωθεί και να αποφανθεί 

για το προϊόν με το δικό του ρυθμό. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο λόγω της φύσης 

τους και της στήριξης των μηνυμάτων τους σε ερεθίσματα, τείνουν να μην 

ικανοποιούν τις πληροφοριακές ανάγκες των καταναλωτών. Η αυξημένη αναζήτηση 

πληροφοριών δείχνει στους διαφημιστές ότι θα πρέπει να εφευρίσκουν τρόπους ,ώστε 

να κάνουν τις πληροφορίες για τα προϊόντα περισσότερο προσβάσιμες στους 

καταναλωτές. Αυτό προϋποθέτει πρώτα την κατανόηση των στοιχείων του κοινού, 

που θέλουν να προσεγγίσουν.  

 

Το περιεχόμενο της διαφήμισης αλλάζει, καθώς οι διαφημιστές επανεξετάζουν το 

θεσμικό της ρόλο  και επιθυμούν την ενημερωτική στρατηγική με στόχο  μειώσουν 
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την σύγχυση και την αβεβαιότητα που επικρατεί και να φέρουν παρηγοριά  στην 

δημοσιονομική υγεία των πελατών κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους (Lee, Chung, 

Taylor, 2010). Η παρουσίαση προϊόντων με ορθολογικό τρόπο είναι πιο ελκυστική σε 

σχέση με αυτή που βασίζεται στη φαντασία. Η χρήση εμπειρογνωμόνων καθησυχάζει 

τους καταναλωτές και οι διαφημίσεις που υποδεικνύουν τις απόψεις άλλων, είναι 

πιθανόν να έχουν απήχηση καθώς συνηθίζεται την περίοδο αυτή η συζήτηση με  

ανθρώπους του στενού οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος πριν τη λήψη 

μιας απόφασης. Ευνοϊκές εμπειρίες από πελάτες και συμβουλές από σεβαστές πηγές, 

προσδίδουν αξιοπιστία και περιγράφουν καλύτερα τα οφέλη του προϊόντος. Η χρήση 

παραδοσιακών σεβαστών φιγούρων (γιαγιάδων, μητέρων) και οι μαρτυρίες 

ικανοποιημένων πελατών αποκτούν δημοτικότητα αντί των διασημοτήτων. Εκτός του 

ότι κοστίζουν λιγότερο, οι καταναλωτές τους αναγνωρίζουν σαν ανθρώπους με 

παρόμοιες ανάγκες. Οι διαφημίσεις συστήνεται να έχουν συμβουλευτικό ύφος.  

 

Οι επιχειρήσεις είναι σημαντικό να δίνουν βαρύτητα και στις δημόσιες σχέσεις και 

στην προσέλκυση της δημοσιότητας. Οι δημοσιεύσεις  από τον τύπο και τα περιοδικά  

είναι δωρεάν και θεωρούνται ειλικρινείς και αντικειμενικές πηγές από το κοινό.  

Τέλος τα προγράμματα πιστότητας παρέχουν σημαντικά οφέλη. Ανταμείβοντας τους 

πελάτες, παραμένουν πιστοί στην μάρκα, κάτι που είναι σημαντικό αφού έχουν την 

τάση να στρέφονται σε άλλες όταν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. 

 

4.1.2 Το μείγμα μάρκετινγκ στις υπηρεσίες 
 

Για να προωθηθεί αποτελεσματικά ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, πρέπει να 

συνεκτιμηθούν και οι τέσσερις στρατηγικές, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε μία διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, 

ανάλογα με τους στόχους του Μάρκετινγκ και της επιχείρησης και τις συνθήκες 

αγοράς. Στις υπηρεσίες πολλοί συγγραφείς  προσθέτουν τρία επιπλέον στοιχεία στο 

μείγμα Μάρκετινγκ, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: 

 

Προσωπικό/πελάτες (people). Για την επιχείρηση είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε 

επαφή με τους καταναλωτές και να προσαρμόζεται με βάση τις αλλαγές και τις 
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ανησυχίες τους. Στις υπηρεσίες, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ουσιώδης, τόσο 

ο πελάτης όσο και ο υπάλληλος της επιχείρησης αποτελούν μέρος της υπηρεσίας που 

προσφέρεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τις στιγμές 

εξυπηρέτησης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα οι πελάτες να επηρεαστούν από τις 

διαθέσεις και τα συναισθήματα τους. Η συμπεριφορά και η ποιότητα εξυπηρέτησης 

που παρέχουν οι υπάλληλοι, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς 

μπορεί να επηρεάσει και άλλους πελάτες μέσω της διαδικασίας από στόμα σε στόμα 

(word of mouth). Η επιχείρηση είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει τις επιθυμητές για 

τον πελάτη  υπηρεσίες, και να απασχολεί προσωπικό το οποίο εκτός από τις 

απαραίτητες γνώσεις, να διαθέτει και ένα τύπο συμπεριφοράς που να ταιριάζει 

κατάλληλα στον τύπο εργασίας. Η αξιοκρατική επιλογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος 

κρίνονται απαραίτητα. 

 

Η ανάπτυξη του εσωτερικού Μάρκετινγκ, με συνεχή ενημέρωση, αμφίδρομη 

πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση, ενισχύει τον προσανατολισμό του 

προσωπικού και βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν 

(Λυμπερόπουλος (2006, σ.400)). Η κατάρτιση πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόβλεψη 

των ερωτημάτων των καταναλωτών και στον χειρισμό των αντιρρήσεων και 

συγκριτικών αναλύσεων.  

 

Οι διαδικασίες (procedures). Η φύση των διαδικασιών, η πολυπλοκότητα και ο 

χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση τους αποτελούν σημαντικά στοιχεία του 

μείγματος. Η αναποτελεσματικότητα μιας πώλησης μπορεί να οφείλεται στην 

αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Οι κατάλληλες δομές, διαδικασίες και 

μέθοδοι για την ταχύτερη πώληση, οι προβλέψεις των διακυμάνσεων της ζήτησης, η 

διαμόρφωση συστημάτων, που να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και ποσοτικές 

απαιτήσεις των πελατών, μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Η 

έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών και του τεχνικού εξοπλισμού και ο 

προγραμματισμός του αναγκαίου ανθρώπινου προσωπικού για την προσφορά 

υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας είναι απαραίτητη. Τα εγχειρίδια 

διαδικασιών, οι χρονοπρογραμματισμοί δράσης για όλες τις προγραμματισθείσες 

αλλαγές και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της ροής πληροφοριών είναι 

παράγοντες που βελτιώνουν τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 
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(Λυμπερόπουλος (2006, σ.416)). Η οικονομική κρίση, πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία 

για τις επιχειρήσεις, να εστιάσουν στην καλύτερη διαχείριση του κόστους που 

επιφέρουν τα συστήματα και οι διαδικασίες τους. Έτσι θα καταφέρουν να 

επιβραβευθούν και να έχουν σημαντική θέση στην αγορά του μέλλοντος.  

 

 

Το περιβάλλον της επιχείρησης (physical evidence) 

 

Η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί μια επιχείρηση, ο εξωτερικός και εσωτερικός της 

διάκοσμος, η λειτουργικότητά της, η ασφάλεια και η υγιεινή των χώρων της είναι 

επίσης απόλυτα συνδεδεμένα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο 

περιβάλλω χώρος επηρεάζει την ψυχολογία και τα συναισθήματα των 

συναλλασσόμενων. Ο δυναμισμός μιας επιχείρησης, η σταθερότητα και η αξιοπιστία 

της, το κοινωνικό της προφίλ και η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι στοιχεία που 

μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα της. Οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν την 

προσωπικότητα και την εικόνα της, πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με 

πολύ προσεκτικά βήματα και πάντα με αφετηρία τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη. 

Η δημιουργία ενιαίας και ισχυρής κουλτούρας είναι απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Με την προσθήκη των τριών αυτών στοιχείων, το σύνολο των συστατικών του 

μείγματος Μάρκετινγκ στην περίπτωση των υπηρεσιών, ανέρχεται σε επτά. Αυτά 

μαζί με τη προσαρμογή στις αλλαγές της συμπεριφοράς των καταναλωτών, την 

επέκταση σε νέες αγορές, την προσήλωση στην καινοτομία και την υπεύθυνη και 

κοινωνική διαφοροποίηση, μπορούν να δημιουργήσουν το πλαίσιο χάραξης 

στρατηγικών μάρκετινγκ αντιμετώπισης. 

 

4.1.3.  Από τα 4Ρ στα 4C  του μείγματος μάρκετινγκ 
 

Η εξέλιξη του μάρκετινγκ τις τελευταίες δεκαετίες έχει μετατοπίσει τον 

προσανατολισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων από την παραγωγή, στις πωλήσεις και 

στο μάρκετινγκ. Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επιβίωση της επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό και αβέβαιο 
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περιβάλλον. Η προσαρμογή των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στις 

εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη είναι απαραίτητη. «Αυτό σημαίνει, ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών και 

να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην προσφορά της καλύτερης δυνατής αξίας στους 

καταναλωτές» (Σιώμκος, 2004 σελ 64 ) Η αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού στον τομέα πώληση και μάρκετινγκ, και η βελτίωση των μεθόδων 

προσέγγισης, δημιουργεί οφέλη όπως μείωση του λειτουργικού κόστους ή αύξηση 

των εσόδων.  

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM: Customer Relationship 

Management) είναι μια στρατηγική που μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση 

μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς τους πελάτες και αύξησης των κερδών, μέσω της 

χρήσης των κατάλληλων συστημάτων αξιολόγησης, διαχείρισης και εφαρμογής  

στρατηγικών και μεθόδων για τον κάθε έναν απ’ αυτούς. Είναι μια διαδικασία 

σύναψης, σταθερής συναλλακτικής σχέσης και συνεργασίας με τους επιλεγμένους 

πελάτες, η οποία στηρίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό θέτοντας τις 

βάσεις για δημιουργία αξίας, τόσο για την εταιρία όσο και για τον πελάτη. Τα CRM 

παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία στις σύγχρονες επιχειρήσεις για τη συλλογή 

μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των 

πελατών. Η βελτίωση και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την εφαρμογή 

τεχνικών εξατομικευμένου μάρκετινγκ.  Έτσι το μείγμα μάρκετινγκ εξετάζεται από 

την πλευρά του τελικού καταναλωτή, με βάση πλέον τα 4C: 

 

1.  Καταναλωτής (Customer Value) 

2.  Κόστος (Cost to the Customer) 

3.  Ευκολία (Convenience) 

4.  Επικοινωνία (Communication) 

 

Με τη δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ του καταναλωτή, μειώνεται και σχεδόν 

εξαλείφεται κάθε περιττή επικοινωνία, καθώς και ενοχλητική προσέγγιση από την 

πλευρά της επιχείρησης. Η σχέση εταιρίας πελάτη αναβαθμίζεται, με τελικό στάδιο 

της εξατομικευμένη τιμολόγηση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι  

πελάτες δεν ενδιαφέρονται μόνο για την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά 
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και για το συνολικό κόστος που καλούνται να πληρώσουν με την απόκτηση και 

χρήση τους. Δεν αγοράζουν απλά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αλλά «αξίες» και 

«λύσεις». Θέλουν να προμηθεύονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους 

ενδιαφέρουν με τη μέγιστη δυνατή ευκολία. Αυτό, εκτός από την ευρεία διανομή του 

προϊόντος, προϋποθέτει ευκολία πρόσβασης σε όλα τα κανάλια διανομής, απλές 

διαδικασίες παραγγελίας (π.χ. on line), άμεση παραλαβή των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Τέλος, οι πελάτες ενδιαφέρονται για περισσότερη αμφίδρομη επικοινωνία και συνεχή 

ενημέρωση και υποστήριξη. 

 
4.2.  Ενοποιήσεις εταιριών  

 
Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ένταση του ανταγωνισμού επιβάλλουν την 

επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας όχι μόνο για τη συνεχή επιτυχία μιας 

επιχείρησης, αλλά και για την εξασφάλιση της επιβίωσής της. Έτσι η ενοποίηση 

εταιριών αποτελεί συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής παγκοσμοποιημένης οικονομίας και 

στον διεθνή ανταγωνισμό, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, την εμπειρία την 

τεχνογνωσία και να προωθήσουν νέα σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, αυξάνοντας 

το μερίδιό τους στην αγορά. Βασικά κίνητρα αυτών των ενοποιήσεων είναι: 

 

• Η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, από το αυξημένο μέγεθός τους και 

κατά συνέπεια από την μείωση του κόστους, λόγω εξορθολογισμού της 

οργάνωσης και της συγχώνευσης των διοικητικών λειτουργιών.  

• Η αύξηση του μεριδίου αγοράς και της εν γένει δυναμικής του, αφού θα 

απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών  

• Η μεγιστοποίηση της αξίας της μετοχής τους 

• Η υπέρβαση εμποδίων εισόδου σε νέες κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων 

μέσω της αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν το κόστος ανάπτυξης, 

διαφήμισης, προώθησης και έναρξης διάθεσης.  

• Ο περιορισμός και η αποφυγή του υπερβάλλοντος ανταγωνισμού αφενός με 

την επέκταση σε νέες αγορές, αφετέρου με την αλλαγή της δομής του κλάδου 

η οποία τείνει να γίνει περισσότερο ολιγοπωλιακή (Σακέλης, 2001) 
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4.2.1. Εξαγορές – Συγχωνεύσεις 
 

Η στρατηγική εξαγοράς ή συγχώνευσης επιλέγεται σε περιόδους κρίσης καθώς 

γνωστές και μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με κοινή 

συνεργασία με άλλες. Οι εξαγορές αφορούν τη μεταβίβαση του συνόλου ή του 

μεγαλύτερου μέρους της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη 

(εξαγοράζουσα), με το αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται με μετρητά ή με 

αγορά (ανταλλαγή μετοχών) μέσω Χρηματιστηρίου. Πολλές φορές και η απόκτηση 

μειοψηφικού πακέτου μετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, 

μπορεί να εξασφαλίσει στην εξαγοράζουσα ουσιαστικό έλεγχο, εάν μπορεί να 

επηρεάσει κρίσιμες επιλογές της διοίκησης και της στρατηγικής της εξαγοραζόμενης 

ή εάν τα λοιπά μερίδια ιδιοκτησίας είναι κατακερματισμένα σε μικρομετόχους. 

 

Η συγχώνευση, από την άλλη, είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε 

μία. Μια επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά δημιουργώντας μια νέα  

επιχειρησιακή δομή, συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η συγχώνευση εκφράζεται  με την εκκαθάριση όλων 

των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία και στη συνέχεια με την ανταλλαγή 

τίτλων των παλαιών εταιριών με τίτλους της νέας εταιρίας. (Σακέλλης, 2001) 

 

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας . Εάν η εξαγορά 

μιας επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου 

είναι ένα σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και με 

άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα 

οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η υλοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης 

μπορεί στην πράξη να λάβει πολύ διαφορετικές μορφές, όπως άμεση ή σταδιακή, 

ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή μερική συνένωση μονάδων, 

καταστημάτων, υπηρεσιών, με μεταπώληση ή κλείσιμο άλλων κλπ. 

 

4.2.2. Απορρόφηση και Στρατηγικές Συμμαχίας 
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Απορρόφηση έχουμε, όταν μια μεγάλη επιχείρηση αναλαμβάνει όλο ή μέρος των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού μιας μικρότερης. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται με τρεις ενέργειες: Πρώτον, με εκκαθάριση της επιχείρησης, η 

οποία απορροφάται. Δεύτερον, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, 

η οποία προβαίνει στην απορρόφηση και η οποία αύξηση προορίζεται να ανταμείψει 

τις εισφορές που πραγματοποιήθηκαν από την απορροφημένα επιχείρηση. Τρίτον, με 

ανταλλαγή τίτλων της απορροφημένης επιχείρησης με μετοχές της άλλης, με βάση τη 

συμφωνία που προηγήθηκε. 

 

Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι συνήθως μακροχρόνιες συμφωνίες συνεργασίας 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιριών, όπου όλες οι πλευρές συνεισφέρουν 

συγκεκριμένους πόρους με την προοπτική να προσκομίζουν αμοιβαία οφέλη χωρίς να 

υπάρχει απορρόφηση της μιας από την άλλη. Κάθε μέλος της συμμαχίας κατανοεί ότι 

παίζει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία του άλλου και φυσικά στην επιτυχία συνολικά. 

Τα μέλη δε δρουν αυτόνομα, αλλά εκλαμβάνουν τη συμμαχία ως μια ενιαία οντότητα. 

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης και δεν είναι 

δεσμευτικές, όπως η συγχώνευση ή η εξαγορά με αμοιβαία συμμετοχή στους 

κινδύνους και στα οφέλη. Η στρατηγική αυτή θεωρείται ενέργεια απεγκλωβισμού 

από τις δυσμενείς συγκυρίες που διαμορφώνονται στην αγορά, προκειμένου να 

αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να αποκτήσει νέα δυναμική.  
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Κεφάλαιο 5: Η Χρηματοπιστωτική κρίση και το Ελληνικό 

Τραπεζικό Σύστημα 
 

Όπως είδαμε η πιστωτική έξαρση και στεγαστική φούσκα οδήγησαν στην 

χρηματοπιστωτική κρίση. Η συστηματική κρίση, που ακολούθησε, μείωσε την 

παροχή κεφαλαίων σε φερέγγυους οργανισμούς και ιδιώτες, ενισχύοντας τις 

επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ακολούθησε στροφή μεγάλου ποσοστού 

δανείων σε επισφάλειες, περιορισμός της ρευστότητας, αύξηση της μεταβλητότητας 

των τιμών και μετακύλιση της κρίσης σε άλλους τομείς της παγκόσμιας αγοράς 

χρήματος και κεφαλαίου. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με την 

αλματώδη ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησαν ένα 

ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, με τις «τοπικές» κρίσεις να μην περιορίζονται 

στα στενά όρια μιας χώρας, αλλά να επιδρούν ανεξέλεγκτα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 
5.1 Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε αρνητικά το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και την πραγματική οικονομία της Ελλάδος. Στην απορρόφηση των 

κραδασμών των επιπτώσεων της κρίσης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

συνέβαλαν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Έλλειψη «τοξικών ομολόγων» από χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών 

λόγω του συντηρητικού προφίλ των περισσοτέρων εξ’ αυτών. 

• Χαμηλός βαθμός μόχλευσης των ελληνικών τραπεζών,  

• Χαμηλός βαθμός εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τη διατραπεζική 

αγορά. 

 

Η αύξηση των επιτοκίων, που σημειώθηκε στην διατραπεζική αγορά, επηρέασε το 

κόστος του χρήματος, με αντίκτυπο στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα. Αν και οι 

ελληνικές τράπεζες δεν εξαρτώνται τόσο από τη διατραπεζική αλλά ως επί το 

πλείστον στις καταθέσεις του αποταμιευτικού κοινού και στην έκδοση ομολόγων. 

Ωστόσο το κόστος δανεισμού των τραπεζών αυξήθηκε και αυτό είχε αντίκτυπο στο 



39 
Πετράς Π. Χρήστος 

 

επιτόκιο δανεισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης στο ελληνικό σύστημα πιο αναλυτικά σύμφωνα με την 

μελέτη του Ο.Ε.Ε (2010) είναι: 

 

5.1.1. Απομόχλευση 
 

Οι τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μείωσαν την έκθεσή τους 

στους κινδύνους που είχαν αναλάβει την προηγούμενη περίοδο. Προέβησαν σε 

περιορισμό των μειωμένης ρευστότητας απαιτήσεων και αναζήτησαν καταφύγιο σε 

υψηλής ρευστότητας στοιχεία, όπως αποθεματικά ή βραχυπρόθεσμους κρατικούς 

τίτλους. Τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως επιδόθηκαν σε μια ευρείας 

κλίμακας επιχείρηση απομόχλευσης (deleveraging), προκειμένου να απεκδυθούν τον 

κίνδυνο που έφεραν οι επισφαλείς επενδυτικές τους τοποθετήσεις και να αντλήσουν 

ρευστότητα από την παγωμένη αγορά. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών 

περιορίστηκε και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών ήταν η 

μικρότερη στην Ε.Ε μέχρι και το 2010. 

 

Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούνται από τις καταθέσεις των 

αποταμιευτών, με ελάχιστη της διατραπεζικής αγοράς κεφαλαίων, η οποία 

συρρικνώθηκε το 2008 εξαιτίας του υψηλού περιθωρίου κινδύνου και της πιστωτικής 

ασφυξίας που επικράτησε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι περισσότερες τράπεζες 

ήταν απρόθυμες να δανείσουν ακόμη και σε υψηλής φερεγγυότητας εταίρους, λόγω 

της αυξημένης αβεβαιότητας. Ο διατραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε μόνο 

ονομαστικά, εξαιτίας της αυξημένης χρηματοδότησης από την ΕΚΤ. Οι περισσότερες 

ελληνικές τράπεζες έκαναν χρήση των κρατικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Στήριξης και χρησιμοποίησαν τα καλυμμένα ομόλογα του δημοσίου για 

άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ και τη διατραπεζική αγορά.      

 

5.1.2. Οικονομικά αποτελέσματα τραπεζών 
 

Στη διάρκεια του 2008 τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών και των 

χρηματοπιστωτικών ομίλων συρρικνώθηκαν εξαιτίας της αύξησης των προβλέψεων 

για πιστωτικούς κινδύνους, της μείωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, των 
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ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις και επενδυτικές συναλλαγές και της 

υποτίμησης των νομισμάτων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όπου 

δραστηριοποιούνται. Τα έξοδα για τόκους αυξήθηκαν, λόγω αύξησης του 

καταθετικού επιτοκίου (spread καταθέσεων) για τη προσέλκυση αυτών. Αν και το 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε το 2008, τα καθαρά έσοδα από τόκους 

αυξήθηκαν, ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν για τις τράπεζες και αυξήθηκαν 

οριακά για τους ομίλους, λόγω της συνεισφοράς των διεθνών δραστηριοτήτων στα 

λειτουργικά τους αποτελέσματα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε κάτω 

του 3% μέχρι και το 2010 σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων και επίπεδο τραπεζών. 

 

Το 2008 τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε επίπεδο τραπεζών και ομίλων, αλλά 

αργότερα στην προσπάθεια για διακράτηση του κόστους, εξορθολογισμό των εξόδων, 

αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων και τη συρρίκνωση του 

τραπεζικού κλάδου (κλείσιμο πολλών καταστημάτων τραπεζών στο δαιδαλώδες 

δίκτυο εσωτερικού). Πολλές ελληνικές τράπεζες προέβησαν σε σημαντικές περικοπές 

προσωπικού και  πάγωμα προσλήψεων. Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες 

συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, συνδέοντας τις 

προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους όχι μόνο με το υφιστάμενο επίπεδο δανείων 

σε καθυστέρηση, αλλά και με τις προοπτικές των οικονομικών και πιστωτικών 

συνθηκών και το απόθεμα κεφαλαίου που διατηρούσαν για την κάλυψη των μη 

αναμενόμενων απωλειών. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας επιδεινώθηκαν και οι 

επιπτώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων 

το 2010. 

 

5.1.3 Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου 
 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν το 2008, αντικατοπτρίζοντας την υποβάθμιση 

της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση 

προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε λόγω των καθυστερήσεων στα στεγαστικά και 

καταναλωτικά δάνεια και ο δείκτης των ανεπίδεκτων είσπραξης δανείων άρχισε να 

επιδεινώνεται. Τα καταναλωτικά δάνεια επηρεάστηκαν, στα αρχικά στάδια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, αντικατοπτρίζοντας την πιστωτική ασφυξία που 
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επικράτησε στην τραπεζική αγορά και τις σπασμωδικές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν 

οι τράπεζες για την άμεση αντιμετώπισή της. 

 

Η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση συνέβαλε στην υποχώρηση του δείκτη 

κάλυψης των δανείων από συσσωρεμένες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους. Αν 

και τα περισσότερα δάνεια είναι καλυμμένα από εμπορικά και αστικά ακίνητα ή 

άλλες εξασφαλίσεις, σε περιόδους ύφεσης η διασφαλιστική6 αξία τους απομειώνεται, 

με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ικανότητα των πιστωτικών οργανισμών να 

ανακτήσουν το σύνολο της απαίτησης σε περίπτωση αθέτησης. Η αύξηση των 

δανείων σε καθυστέρηση συνεχίστηκε και το 2010, λόγω της επιδείνωσης του 

οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, και της επιβράδυνσης των εισοδημάτων 

των νοικοκυριών.  

 

5.1.4 Επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων 
 

Το επιτόκιο των νέων καταθέσεων προθεσμίας στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική 

αύξηση, εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας μετά την κατάρρευση μεγάλων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας (credit crunch) 

που επικράτησαν στη διατραπεζική αγορά και την ανάγκη των τραπεζών για 

ενίσχυση της καταθετικής τους βάσης. Αντίθετα, το επιτόκιο των καταθέσεων μίας 

ημέρας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων μέχρι την 

εν λόγω περίοδο ήταν σε θέση να εγγυηθεί καταθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ, και έτσι 

παρατηρήθηκε διασπορά των μεγάλων καταθέσεων σε μικρότερα ποσά και σε 

περισσότερες τράπεζες. Καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την αύξηση του ελάχιστου ορίου 

εγγύησης καταθέσεων από 20.000 στις 100.000 ευρώ μέχρι τις 31.12.2011. 

 

5.1.5 Η χρηματοδότηση της οικονομίας, των επιχειρήσεων και νοικοκυριών 
 

                                                 
6  Διασφαλιστική αξία: Η τράπεζα υπολογίζει την αξία των καλυμμάτων βασιζόμενη στο δυνητικό 

έσοδο που αυτά θα αποφέρουν στην περίπτωση ρευστοποιήσεως τους. Για τον υπολογισμό 

λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων η εμπορική αξία κ.α. 
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Οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης επηρέασε τη χρηματοδότηση7 της 

συνολικής οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που παρουσίασε 

επιβράδυνση στα τέλη του 2008, αντικατοπτρίζοντας τη πιστωτική ασφυξία εκ της  

οποίας διήλθε το ελληνικό και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Η καθαρή ροή νέου 

τραπεζικού δανεισμού, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβολή του υπολοίπου της 

χρηματοδότησης καθώς και τις συναλλαγματικές διαφορές από την σε ευρώ 

αποτίμηση των δανείων σε ξένο νόμισμα και το σύνολο των διαγραφών στις οποίες 

προέβησαν οι τράπεζες, εμφάνισε σημαντική κάμψη το τελευταίο δίμηνο του 2008 σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους. Ενδεικτικό αντίκτυπο 

της κρίσης είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός μεταβολής του υπολοίπου χρηματοδότησης 

της γενικής κυβέρνησης εμφάνισε θετικό πρόσημο, αντανακλώντας τις αυξημένες 

τοποθετήσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων σε τίτλους του Δημοσίου και τις 

υψηλότερες δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

α)  Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του 

υπολοίπου της χρηματοδότησης των περισσότερων κλάδων της οικονομίας ήταν το 

2008 χαμηλότερος του 2007, με εξαίρεση το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις κατασκευές 

και τη γεωργία. Η καθαρή ροή νέου τραπεζικού δανεισμού προς τις εμπορικές 

επιχειρήσεις ήταν μειωμένη, ενώ η καθαρή ροή νέας χρηματοδότησης προς τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις το τελευταίο δίμηνο του 2008 περιορίστηκε στο ήμισυ. Η 

εξέλιξη ήταν συνεπής με τη μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και την 

υποχώρηση των νέων παραγγελιών, που άρχισε να παρατηρείται, όπως και την 

περαιτέρω επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, που συνήθως επηρεάζουν 

τη ζήτηση δανείων από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η οριακή υποχώρηση του 

ρυθμού μεταβολής του υπολοίπου της χρηματοδότησης μέσω δανείων συνεχίστηκε, 

ενώ τα υπόλοιπα χρηματοδότησης μέσω έκδοσης χρεογράφων διατηρήθηκαν σε 

θετικά ποσοστά, αντικατοπτρίζοντας την προτίμηση των επιχειρήσεων στην έκδοση 

                                                 
7  Ο όρος «χρηματοδότηση» περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια, τα εταιρικά ομόλογα, τα χρεόγραφα 

του Δημοσίου που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τιτλοποιημένα 

τραπεζικά δάνεια και τα εταιρικά ομόλογα. 
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εταιρικών ομολόγων παρά στον τραπεζικό δανεισμό. Τέλος, το 2010 επηρεάστηκαν 

αρνητικά οι καθυστερήσεις των επιχειρηματικών δανείων προς το σύνολο των 

δανείων, οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2009. 

 

 

 

β) Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών 

 

Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα παρουσίασε 

επιβράδυνση, λόγω υποχώρησης του ρυθμού αύξησης των στεγαστικών δανείων που 

αντιπροσώπευαν τα 2/3 των συνολικών χορηγήσεων των νοικοκυριών. Ένας γενικά 

αποδεκτός δείκτης προσδιορισμού της τάσης δανεισμού των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων μιας χώρας είναι ο λόγος των συνολικών πιστώσεων που έχουν 

χορηγηθεί σε νοικοκυριά, προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής, ο οποίος και το 2010 

εξακολούθησε να είναι από τους χαμηλότερους. 

 

 
Διάγραμμα 5.1 Χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών από τα εγχώρια 

πιστωτικά ιδρύματα κατά κατηγορία (ετήσιες % μεταβολές) 
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Η υποχώρηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα οφείλεται 

στη μειωμένη ζήτηση στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών λόγω αυξημένης 

αβεβαιότητας για τις προοπτικές της οικονομίας, της εργασίας, των εισοδημάτων 

τους, των επιτοκίων, της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των πιστωτικών 

οργανισμών, τις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας και του σημαντικά υψηλότερου 

πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, ανασχετικό παράγοντα αποτέλεσαν και οι αυστηρότεροι 

όροι και κριτήρια που υιοθέτησαν οι τράπεζες προκειμένου να βελτιώσουν την 

ποιότητα του λιανικού τους χαρτοφυλακίου και να περιορίσουν τις επισφάλειες που 

άρχισαν να καταγράφονται μετά την κρίση. 

 

5.1.6  Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών 
 

Η χρηματοπιστωτική κρίση, στο αποκορύφωμα της έντασής της, επιδείνωσε 

σημαντικά την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντεπεξέρχονται σε 

αιφνίδιες δυσμενείς διαταραχές, καθώς διάβρωσε την κεφαλαιακή τους βάση. Οι 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και τραπεζικών ομίλων 

υποχώρησαν σημαντικά το 2008, εξαιτίας της μείωσης των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων και της αύξησης του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. Το 

2008 μειώθηκαν επίσης τα επιπλέον κεφάλαια που διατηρούσαν οι ελληνικοί 

τραπεζικοί όμιλοι, πλέον των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, για την κάλυψη των 

μη αναμενόμενων απωλειών από αιφνίδιες διαταραχές και κινδύνους. 

 

Η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κρίθηκε αναγκαία στην 

αντιμετώπιση της κρίσης και την απορρόφηση των αυξημένων πιστωτικών απωλειών 

που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών 

στη ΝΑ Ευρώπη. Σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης κρίθηκε 

υψίστης σημασίας, καθώς επέμεναν οι εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας 

που καθιστούσαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε δυσμενέστερη θέση από 

απόψεως κόστους άντλησης κεφαλαίων και  πρόσβασης στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων.  
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Εικόνα 5.2 Κεφαλαιακή επάρκεια ελληνικών τραπεζών και των ομίλων τους 

 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών και των ομίλων τους 

ενισχύθηκε το 2010, εν μέσω ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών και ο 

δείκτης βασικών κεφαλαίων αυξήθηκε ελαφρώς, στο ίδιο διάστημα, σε 12,2% από 

12,0% για τις τράπεζες και στο 10,9% από 10,7% για τους τραπεζικούς ομίλους, 

εξαιτίας της αύξησης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους και της μείωσης του 

σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. 

 

5.1.7 Οι απώλειες στην κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 
 

Οι δυσοίωνες προβλέψεις για το πέρασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 

πραγματική οικονομία, για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, 

τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, την περικοπή θέσεων εργασίας, τη μείωση της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την κατάρρευση των τιμών των κατοικιών και τη 

μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, όπως και οι ειδήσεις για αυξανόμενο 

πλήθος προβληματικών εταιριών, πρωτοφανή ζημιών και γενικά εξαιρετικά 

δυσμενών εταιρικών ανακοινώσεων προκάλεσαν ραγδαία πτώση των 

χρηματιστηριακών δεικτών, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και τις αρχές του 2009. Οι 

τιμές των περισσότερων τραπεζικών μετοχών απώλεσαν μέχρι και το 90% της αξίας 

τους και η υποχώρηση αυτή υπήρξε έντονη και το 2010.  
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Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται κυρίως στη μαζική απόσυρση κεφαλαίων εκ μέρους 

ξένων θεσμικών επενδυτών και ειδικότερα των επενδυτικών κεφαλαίων, στην 

προσπάθειά τους να περιορίσουν τις απώλειές τους από διεθνείς επενδύσεις και 

τοποθετήσεις σε τίτλους (ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου ή 

υποκείμενα παράγωγα προϊόντα) που παρουσίαζαν μεγάλες απώλειες έως και ολική 

απαξίωση τη δεδομένη περίοδο. Η πτώση συνεχίστηκε λόγω των πιέσεων στη 

ρευστότητα και στην κερδοφορία, και της εγχώριας οικονομικής κατάστασης. 

 

5.1.8 Οι διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών 
 

Οι διεθνείς δραστηριότητες επιβραδύνθηκαν, καθώς χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου 

δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, αντιμετώπισαν σημαντικά οικονομικά 

προβλήματα. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των 

προβλέψεων για πιστωτικές απώλειες, περιορίζοντας τη συνεισφορά των διεθνών 

δραστηριοτήτων στα αποτελέσματα των ομίλων. Η εικόνα παρουσίασε 

διαφοροποίηση μεταξύ τραπεζικών ομίλων, καθώς πολλές θυγατρικές παρέμειναν 

κερδοφόρες, ενώ άλλες εξαιτίας αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, υποτίμησης 

τοπικών νομισμάτων και υψηλών προβλέψεων, εμφάνισαν ζημίες.  

 

Σε πολλές χώρες, όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Αλβανία, η 

παρουσία των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε ορισμένες το 

μερίδιό τους στην αγορά προσεγγίζει (Ρουμανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, 

Βουλγαρία και ΠΓΔΜ) το 20% του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η 

επένδυση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό φαίνεται ότι έχει στρατηγικό και 

όχι περιστασιακό χαρακτήρα. Αυτό εκφράστηκε έμπρακτα τελευταία με την 

επισήμανση ότι θα ήταν μεγάλο στρατηγικό σφάλμα αν οι ελληνικές τράπεζες 

εγκατέλειπαν την πελατεία τους (ελληνική και τοπική) στις χώρες της ευρύτερης 

περιοχής των Βαλκανίων, ορισμένες από τις οποίες είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης. Η μη στήριξη των οικονομιών αυτών στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα 

απέβαινε σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (ΕΕΤ, 2011). 
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5.2. Πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από την 

Κυβέρνηση 

 
Το καλύτερο αντίδοτο στην οικονομική κρίση είναι η ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η 

περισυλλογή και η περικοπή των δαπανών κρίνεται απαραίτητη, όσο οδυνηρή και αν 

είναι. Η εξυγίανση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης βρίσκει συμμάχους 

όλους τους εμπλεκομένους, γι’ αυτό η συνεργασία με κοινό σκοπό την ανάκαμψη 

είναι αναγκαία και επιτακτική. Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως η σταθεροποίηση της 

οικονομίας είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη, με προϋπόθεση τη ριζική αλλαγή 

του κλίματος και  τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την ανάληψη 

παραγωγικών-επενδυτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε 

σε διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις  με βασικές προτεραιότητες 8: 

 

1)  Την επιτάχυνση των αλλαγών στο δημόσιο τομέα 

• Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 

• Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας 

2)   Την άμβλυνση των συνεπειών της ύφεσης  

• Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής 

• Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

3)  Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

4)  Την εισαγωγή νέου προτύπου ανάπτυξης 

5)  Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 

• Εξυγίανση του δημόσιου τομέα και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του 

• Ενίσχυση της ευελιξίας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας 

• Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού 

• Βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ, 

ενθάρρυνση και διευκόλυνση των επενδύσεων και ενίσχυση του εξαγωγικού 

προσανατολισμού της οικονομίας 

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και 

ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας 

                                                 
8 Πηγή: Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2010, Τράπεζα της Ελλάδος 
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• Αλλαγή του σημερινού προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 

• Αναβάθμιση του τουρισμού  

• Περαιτέρω ανάπτυξη των υπερπόντιων θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών 

• Αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, με μεταποίηση προϊόντων γεωργίας 

και κτηνοτροφίας 

• Ανάδειξη της Ελλάδος σε διαμετακομιστικό κόμβο 

 

5.2.1 Το ελληνικό σχέδιο για την ενίσχυση ρευστότητας 
 

Κρίσιμη προϋπόθεση στην επιτυχία της προσπάθειας είναι οι ήδη ασκούμενες 

πολιτικές. Στις διαδικασίες συγκρότησης και ανάπτυξης μιας οικονομίας, ο ρόλος των 

τραπεζών και της τραπεζικής διαμεσολάβησης είναι κομβικός και συνίσταται στη 

διοχέτευση, με ασφάλεια και χαμηλό κόστος, των διαθέσιμων αποταμιευτικών πόρων 

προς τις επενδύσεις και λοιπές τοποθετήσεις. Η ασφάλεια των κεφαλαίων είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά των καταναλωτών (Aregbeyen, 2011). 

Η σταθερότητα στην εκπλήρωση αυτού του ρόλου έχει κεφαλαιώδη σημασία, ιδίως 

σε οικονομίες με “τραπεζοκεντρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα” όπως η ελληνική, 

όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών χρηματοδοτούνται 

κυρίως μέσω τραπεζών και όχι απευθείας από τις αγορές. Έτσι, σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν οι εγγυήσεις που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα στις αποταμιεύσεις. Τον 

Οκτώβριο του 2008 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε το ελληνικό σχέδιο 

αντιμετώπισης της κρίσης με βασικό σκοπό την ενίσχυση ρευστότητας μέσω της: 

 

• Αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

• Εξομάλυνσης των συνθηκών της χρηματαγοράς. 

• Ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών. 

• Ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας και της διατήρησης του ρυθμού 

πιστωτικής επέκτασης. 

 

α)  Η εγγύηση των καταθέσεων 

 

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου τραπεζικού πανικού οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις έσπευσαν να αυξήσουν τα ελάχιστα όρια κάλυψης των καταθέσεων. 
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Στην Ελλάδα αποφασίστηκε η αύξηση του ελάχιστου ορίου που παρέχει το Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) από 20.000 σε 100.000 ανά 

καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, με ισχύ μέχρι τις 31.12.2011 και με δυνατότητα 

επέκτασης σε περίπτωση που καθίστατο αναγκαίο. Με την Οδηγία 2009/14 

(11.3.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίστηκε ελάχιστο 

όριο κάλυψης οι 50.000 ευρώ. Οι τράπεζες άλλων χωρών με υποκαταστήματα στην 

Ελλάδα, παρέχουν εγγυήσεις ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους και αυτή η 

διαφορά αποτελεί κριτήριο επιλογής των καταναλωτών. Οι παρεμβάσεις των 

ευρωπαϊκών αρχών κατόρθωσαν να βελτιώσουν το αίσθημα ασφάλειας των 

ευρωπαίων καταθετών αποτρέποντας έναν τραπεζικό πανικό που θα οφειλόταν στην 

ψυχολογία της μάζας και όχι σε πραγματικό κίνδυνο απώλειας καταθέσεων. 

 

β)  Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω του ΤΕΜΠΜΕ 

 

Παραδοσιακά, οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν 

περιορισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, υψηλό κόστος δανεισμού, καθώς 

και δυσχέρειες αναφορικά με την ενίσχυση της ρευστότητάς τους για την κάλυψη 

βραχυπρόθεσμων αναγκών. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούσαν ένα διαρκές 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων επιχειρήσεων της ΕΕ και άλλων ελληνικών 

μεγάλων επιχειρήσεων. Την περίοδο της κρίσης το πρόβλημα αυτό εντάθηκε και 

επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με 

την ανάθεση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

(ΤΕΜΠΜΕ) της εφαρμογής της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του 

Προγράμματος Εγγύησης και Επιδότησης Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης 

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Στόχος ήταν να αυξηθεί ο βαθμός 

πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, να 

απαλειφθεί το επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας 

και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες 

συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος συμβάλλοντας στην ενίσχυση 

ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών, συνεισφέροντας παράλληλα στην ενίσχυση 

της βιωσιμότητάς τους, τη διατήρηση της απασχόλησης και την εξομάλυνση των 

επιπτώσεων κρίσης. 
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5.3 Μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης από τις τράπεζες 

 
Μετά την απαραίτητη ανάλυση της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, η 

εδραίωση και διασφάλιση της θέσης των τραπεζών στην αγορά, καθώς και η επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εναπόκειται στην ικανοποίηση των πελατών τους 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι τράπεζες εστιάζουν στο 

μέλλον και επιδιώκουν θετικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους, οι 

οποίοι λειτουργούν και αξιολογούν διαφορετικά σε περιόδους κρίσης. Έτσι, οι 

σχεδιαστές μάρκετινγκ των τραπεζών πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος τις συνήθειες 

και τις αντιλήψεις των καταναλωτών, να γνωρίσουν γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν 

μια συγκεκριμένη τράπεζα και αξιολογώντας όλες τις επιλογές να μάθουν με ποια 

κριτήρια παίρνουν αυτή την απόφαση. Οι τράπεζες, που θα θεραπεύσουν και θα 

εντοπίσουν τις ψυχολογικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα 

μπορέσουν να περάσουν αλώβητες από αυτήν την κρίση. Η γνώση αυτή θα τους 

βοηθήσει να αναπτύξουν πιο κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ, ώστε να 

προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες.  

 

5.3.1 Ο ρόλος της Επικοινωνίας 
 

Η διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών από το προσωπικό, που έρχεται έμμεσα 

ή άμεσα σε επαφή και η γενικότερη επαφή και επικοινωνία μιας επιχείρησης με τον 

τελικό πελάτη είναι πολύ σημαντική ειδικά την περίοδο κρίσης που οι καταναλωτές 

αλλάζουν προτιμήσεις. Ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί άψογα για 

να καλύψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες μιας 

κατηγορίας πελατών, μέσα από δίκτυα που ταιριάζουν στις προτιμήσεις τους (που 

έχουν διαμορφωθεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο ζωής τους) 

και σε τιμές πολύ πιο ελκυστικές από αυτές των ανταγωνιστών, δε σημαίνει ότι έχει 

εξασφαλίσει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας στην αγορά, εάν τα πλεονεκτήματα αυτά 

δεν γνωστοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο στο κοινό για το οποίο 

δημιουργήθηκε. 
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Σκοπός της επικοινωνίας είναι η βελτίωση της εικόνας των επιχειρήσεων μέσω της 

μετάδοσης μηνυμάτων για τις δραστηριότητές τους, όπως και η πληροφόρηση κάθε 

τμήματος της αγοράς για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που έχουν 

διαμορφωθεί. Η προβολή και επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω διαφήμισης, 

προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, δημοσιότητας, προσωπικής πώλησης και 

άμεσου μάρκετινγκ. Η έκταση καθεμιάς από τις παραπάνω μεθόδους εξαρτάται από 

τους στόχους της επικοινωνίας, τη φύση των προϊόντων και το τμήμα της αγοράς που 

αποτελεί στόχο. Σκοπός της επικοινωνιακής πολιτικής δεν είναι μόνο οι πελάτες, 

αλλά και οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι και το ευρύτερο κοινό. Ο ρόλος της επικοινωνίας 

γενικά είναι σημαντικός για (Λυμπερόπουλος (2006 σ.285)): 

 

• Την προσέλκυση νέων πελατών. Είτε νέοι για το προϊόν (ανάλογα με το στάδιο 

του κύκλο ζωής του και τα ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά ) είτε νέοι για την 

εταιρία μετακινούμενοι από άλλη εταιρία, έχοντας πεισθεί να δοκιμάσουν έναν άλλο 

συνδυασμό ποιοτικών χαρακτηριστικών και τιμής.  

 

• Την διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Το κόστος διατήρησης των 

υπαρχόντων πελατών είναι πολύ μικρότερο από το κόστος προσέλκυσης νέων. Έτσι 

είναι σημαντικό να καλύπτονται  οι νέες τους ανάγκες από προϊόντα του 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού (cross selling), να εμβαθύνεται η συνεργασία και να 

προλαμβάνεται κάθε δυσαρέσκεια. 

 

• Την ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων. Το εσωτερικό μάρκετινγκ και η 

επικοινωνία με τους εργαζόμενους είναι εξίσου σημαντικό με το εξωτερικό 

μάρκετινγκ. Το προσωπικό εξυπηρέτησης αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις ως 

μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας, επομένως η ικανοποίησή του επιδρά άμεσα 

στην ποιότητά της. Στην ικανοποίησή του συμβάλλει και η αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας της οποίας είναι αποδέκτης. 

 

• Την εδραίωση της εμπιστοσύνης στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού.  Τα μηνύματα για τη σταθερότητα ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού 
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ενισχύουν τα αισθήματα ασφάλειας των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών, 

με τελικό αποτέλεσμα την εδραίωση της αξιοπιστίας τους. 

 

• Τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας. Η επικοινωνία ενός χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού στοχεύει και στην ενίσχυση της επίγνωσης ή και της γνώσης του 

ευρύτερου κοινού για τις κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητές του. 

Έτσι, η αποτελεσματικότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας έχει μεγάλη σημασία 

για την επιτυχία μιας ολοκληρωμένης πώλησης. Σύμφωνα με τους He και Song 

(2009) τα οφέλη που εισπράττουν οι εταιρίες από την ικανοποίηση των πελατών είναι 

η πίστη, η επαναγορά, η αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, η διαφήμιση σε 

άλλους κ.α. Άρα, οι τράπεζες πρέπει να δουλέψουν το μέρος κατανόησης των 

αναγκών των πελατών και να εφαρμόσουν στρατηγικές που ικανοποιούν τις ανάγκες 

των υπαρχόντων και τη προσέλκυση νέων.  

 

5.3.2 Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
 

Όπως αναφέραμε, οι απαιτήσεις της κοινωνίας για βελτίωση της δημόσιας εικόνας 

των εταιριών γίνονται πιο ισχυρές σε περιόδους κρίσης. Οι επιχειρήσεις που 

ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις αποκτούν κοινωνικό κεφάλαιο και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ελληνικές τράπεζες αναγνώρισαν τη σημαντικότητα 

και την αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ταύτισαν τις δραστηριότητες και 

επιλογές τους προς τις κατευθύνσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, του κοινωνικού 

έργου, των πολιτιστικών παρεμβάσεων και των περιβαλλοντικών θεμάτων. Μία εκ 

των βασικών πεποιθήσεών τους είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους θα 

έχει τα μέγιστα αποτελέσματα, όταν αυτή συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά 

περιβάλλον. Η κοινωνική προσφορά  των τραπεζών ήταν εμφανής αυτή την περίοδο, 

τόσο στον άνθρωπο όσο και στην κοινωνία. 

 

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την περίοδο αυτή 

υιοθετήθηκε περιβαλλοντική πολιτική, με συμβολή των τραπεζών στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Οι ελληνικές τράπεζες καθοδηγούνται από αρχές που 

αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την τήρηση περιβαλλοντικών αρχών από τους 

προμηθευτές, την ενημέρωση των εργαζομένων, τις διαδικασίες εφαρμογής, τη 
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δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων και τον διάλογο με τους κοινωνικούς 

εταίρους. Το 2010 οι τράπεζες συνέχισαν την προώθηση χρήσης της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής με προφανή αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, επιτέλεσαν έργο 

στον τομέα χορηγικών προγραμμάτων για την ενίσχυση και υποστήριξη τομέων, 

όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα, ο αθλητισμός, τα πολιτιστικά προγράμματα 

και οι ευπαθείς ομάδες (ΕΕΤ, 2011).   

 

5.3.3 Στρατηγικές τραπεζών  βάση τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών  
 

Σύμφωνα με τους Ferrell και Hartline (2002) αξίζει να δαπανηθεί κόπος στην 

κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν διορατικότητα, να αναπτύξουν προϊόντα και να 

προωθήσουν προγράμματα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες των 

καταναλωτών με το καλύτερο τρόπο. Από τα 4P στο μείγμα μάρκετινγκ , κανένα 

δεν είναι απλό, αποτελεσματικό μέσο για την υπέρβαση της απροθυμίας ή άρνησης 

των πελατών να αγοράσουν. Η κατανόηση των παραγόντων, που επιδρούν στην 

επιλογή τράπεζας, είναι μία από τις πιο σημαντικές στρατηγικές μάρκετινγκ σε ένα 

μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον. Οι μάνατζερ πρέπει να παρακολουθούν και να 

ακολουθούν τα κριτήρια αυτά ως σημεία αναφοράς και να διασφαλίζουν ότι τα 

στοιχεία του τραπεζικού μείγματος μάρκετινγκ στα οποία αποφασίζουν να δώσουν 

έμφαση, αντανακλούν τα κριτήρια επιλογής, που προκύπτουν σημαντικά στα μάτια 

των καταναλωτών.  

 

Σε μια ανταγωνιστική και παγκοσμιοποιημένη εποχή για τον τραπεζικό τομέα, οι 

πελάτες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Η 

ελληνική τραπεζική με τη γνώση των παραγόντων, που επηρεάζουν την επιλογή 

τράπεζας από τους καταναλωτές, προσπαθεί να υιοθετήσει λύσεις, ώστε να 

διατηρήσει την πελατειακή της βάση και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τους Mylonaki, Malliaris και 

Siomkos (1998) η ευκολία, η φήμη της τράπεζας, η ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών, τα οικονομικά οφέλη (επιτόκια, προμήθειες), το επίπεδο εξυπηρέτησης 

(εκπαίδευση του προσωπικού, προσωπικές επαφές), οι εγκαταστάσεις, το εξωτερικό 

περιβάλλον, οι υπηρεσίες και τέλος η ικανοποίηση των υπηρεσιών, αποτελούν 
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παράγοντες επιλογής μιας τράπεζας, ενώ η διαφήμιση δεν επηρεάζει καθόλου τις 

επιλογές των Ελλήνων πελατών. Βάσει αυτών μπορούμε να αναλύσουμε τις 

στρατηγικές που ανέπτυξαν οι τράπεζες αυτή την περίοδο. 

 

α)  Στρατηγική με στόχο την ευκολία 

 

Η ευκολία στους καταναλωτές ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, το life-

style και την εξοικείωση με την τεχνολογία. Για τους νέους μπορεί να προσδιορίζεται 

από την διαθεσιμότητα ΑΤΜ, για τους μεγαλύτερους από την πρόσβαση σε 

υποκαταστήματα και  την αναμονή στην ουρά. Έτσι, η κατάλληλη στρατηγική είναι 

απαραίτητο να ικανοποιεί όλες τις κατηγορίες του αγοραστικού κοινού. Η τάση 

αύξησης των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων διακόπηκε στη διάρκεια του 

2010. Σύμφωνα με τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του τραπεζικού 

συστήματος στην Ελλάδα το 2010 ο αριθμός των καταστημάτων, χωρίς τα 

καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέρχονταν σε 4.183. Ωστόσο, σε σχέση με 

το 2008, η ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων 

αυξήθηκε. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την προτίμηση της πελατείας για 

πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω των καταστημάτων τις προσπάθειες 

των τραπεζών να αυξήσουν τα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και τη διεύρυνση του 

δικτύου καταστημάτων τους σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας με χαμηλά ποσοστά 

αστικοποίησης (ορεινές περιοχές, νησιωτική Ελλάδα, κ.λπ.).  

 

Επίσης, στη διάρκεια του 2010 οι τράπεζες ανέπτυξαν εναλλακτικά δίκτυα διανομής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), 

τηλεφωνική (phone banking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), με αναβάθμιση 

και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών (πέραν κατάθεσης, 

ανάληψης και ερώτησης υπολοίπου), με πραγματοποίηση ποικίλων συναλλαγών, 

όπως μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς τρίτων, πληρωμή οφειλών από 

πιστωτικές κάρτες, καθώς και πληρωμή λογαριασμών λοιπών επιχειρήσεων (π.χ. 

κοινής ωφέλειας). Εντυπωσιακή, τέλος, ήταν η αύξηση των εγγεγραμμένων χρηστών 

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Σύμφωνα με την ΕΕΤ το 2010, 

περισσότερα από 1.929.800 (2009: 1.719.800) φυσικά και νομικά πρόσωπα ήταν 
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εγγεγραμμένοι χρήστες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, σημειώνοντας ετήσια 

αύξηση 12%.  

 

β) Στρατηγική με στόχο τα οικονομικά οφέλη των πελατών 

 

Η κατάρρευση πολλών χρηματοπιστωτικών και καταθετικών οργανισμών 

παγκοσμίως αύξησε την ανησυχία και αβεβαιότητα των καταθετών αναφορικά με την 

τύχη των αποταμιεύσεών τους. Αποτέλεσμα ήταν η μαζική απόσυρση καταθέσεων 

από τις μικρές τράπεζες και η συσσώρευση των αποταμιεύσεων στις μεγάλες 

κρατικές κυρίως τράπεζες (ΕΤΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΑΤΕ) με την προσδοκία 

ότι το κράτος θα εγγυάτο σε κάθε περίπτωση τα χρήματα των αποταμιευτών. Έτσι, οι 

τράπεζες (κυρίως ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα) προσέφυγαν σε μια πλειοδοσία 

επιτοκίων, για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους αποταμιευτές. Επίσης, 

παρακολουθώντας τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και ανταποκρινόμενες 

στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προέβησαν, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης,  στη 

ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Παρά τα προβλήματα 

ρευστότητας προέβησαν σε ρυθμίσεις των οφειλέτων που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες 

κατά την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και 

κοινωνική ευαισθησία. Τέτοιες ρυθμίσεις ήταν:  

 

1.  Αναστολή δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για ανέργους 

δικαιούχους επιδόματος ΟΑΕΔ, 

2.  Αναστολή όλων των ενεργειών πλειστηριασμού ή κατάσχεσης που αφορούν 

απαιτήσεις από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, 

3.  Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής στεγαστικών δανείων, 

4.  Δυνατότητα ρύθμισης υφιστάμενων οφειλών από πιστωτική κάρτα σε άτοκες έως 

και 24 μηνιαίες δόσεις, 

5.  Ρύθμιση των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια μέσω εξειδικευμένων προϊόντων 

αναχρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο, 

6.  Μείωση της δόσης στεγαστικού δανείου στο μισό, για όλο το 2009 και 2010, προς 

όλους τους πελάτες που θα το ζητούσαν 
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7. Προγράμματα αναδιάρθρωσης δανείων σε δημόσιους υπαλλήλους, με 

αντικειμενικό στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και την 

ουσιαστική μείωση της μηνιαίας δόσης. 

 

γ) Στρατηγική με στόχο το επίπεδο εξυπηρέτησης- ποιότητα υπηρεσιών 

 

Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα προϊόντων, με συνέπεια η 

εξυπηρέτηση και η ικανοποίησή τους να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

διαφοροποίησης και διάκρισης μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου τομέα. Η 

αξιοπιστία, η κατανόηση, η υλική υπόσταση συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση 

των πελατών, και κατ’ επέκταση με την πιστότητα. Η ικανοποίηση επίσης 

συσχετίζεται θετικά με την πίστη, και οι γνώσεις τραπεζικής συγκρατούν τη σχέση 

ικανοποίησης και πίστης (Jamal and Athanasiou, 2009). Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι οι 

ικανότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη του προσωπικού, παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην επιλογή τράπεζας από τους καταναλωτές (Titko and Lace, 2010). Οι 

τράπεζες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή και κατάρτιση του 

προσωπικού, όπως και στην παροχή κινήτρων ώστε να λειτουργούν προς 

ικανοποίηση των πελατών. Για τις περισσότερες τράπεζες η εκπαίδευση και ανάπτυξη 

των εργαζομένων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οχήματα αναβάθμισης του 

επιπέδου των εργαζομένων, ως επαγγελματικές οντότητες, και κατά συνέπεια της 

Τράπεζας. Η συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, μέσω αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σε 

συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης  είναι 

στην κορυφή της ατζέντας όσον αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια των τραπεζών να γίνουν πελατοκεντρικές και 

να αντιμετώπισουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό έχουν υιοθετηθεί τα Customer 

Relationship Management (CRM) συστήματα. Με τα CRM γίνεται καλύτερη χρήση 

της πληροφόρησης και γνώσης σχετικά με τους πελάτες ώστε να προωθούνται 

καλύτερα οι υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτούς. Η υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος CRM ξεκινάει από την καταγραφή και στη συνέχεια τη 

διαχείριση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τη σχέση συναλλασσόμενου και 

τράπεζας. Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, η ύπαρξη του 
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πληροφοριακού συστήματος αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, 

ώστε να τροφοδοτεί το CRM με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στο 

προσδιορισμό των αναγκών προς όφελος του συναλλασσόμενου και της τράπεζας 

(Blery and Michalakopoulos, 2006). Με τη χρήση των συστημάτων αυτών, η 

πλειοψηφία των πελάτών πιστεύει ότι έχει βελτιωθεί η επικοινωνία με τις τράπεζες, 

και έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη  στους υπαλλήλους για την απόκτηση πληροφοριών 

για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (Mylonakis, 2009). Αυτή είναι και η σημαντικότητα 

των CRM, καθώς εξατομικεύοντας την προσέγγιση κάθε πελάτη και κατανοώντας τις 

ανάγκες του εκ των προτέρων μπορεί να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

τραπεζική αγορά.   

 

δ) Στρατηγική με στόχο τη φήμη των τραπεζών 

 

Παρά τη δαπάνη τεράστιων ποσών σε διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, οι καταναλωτές 

δεν παρατηρούν μεγάλες διαφορές στις τράπεζες (Devlin and Gerrard, 2004). Αυτό 

που απαιτείται, είναι πιο ριζοσπαστικές και καινοτόμες στρατηγικές για την 

ουσιαστική διαφοροποίηση στα μάτια των καταναλωτών. Ο σχεδιασμός πρέπει να 

στοχεύει στην αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πελατών, στην προστασία 

και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους στοιχείων και στη μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα της τράπεζας. Η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος διασφαλίζει στους καταθέτες του συνθήκες ασφάλειας και 

καθιστά τα προϊόντα και τις μετοχές του κλάδου ελκυστικά. Κερδίζοντας την 

εμπιστοσύνη των πελατών μπορεί να αυξηθεί και η πελατειακή βάση (Mokhlis, 

Salleh, and Nik Mat, 2011). Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δείξει πολύ υψηλό βαθμό 

προσαρμογής. Άντεξαν χωρίς απώλειες την πρόσφατη κρίση, ανέπτυξαν ένα ευρύ 

δίκτυο σε ξένες αγορές, επένδυσαν μεγάλου ύψους κεφάλαια στην τεχνολογία και σε 

εξειδικευμένο προσωπικό, προς όφελος των ιδίων κεφαλαίων τους αλλά και της 

πελατείας τους. Ανέπτυξαν και συνεχίζουν να βελτιώνουν τα συστήματα διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και των κινδύνων της αγοράς 

με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εφάρμοσαν σύγχρονες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης.  
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Οι μελλοντικές προσπάθειες για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών 

στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν παρεμβατικό χαρακτήρα ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της ανεπάρκειας πληροφοριών, της ασύμμετρης 

πληροφόρησης μεταξύ πωλητών και αγοραστών, της έλλειψης ανταγωνισμού και το 

πρόβλημα πιθανής απάτης ή παραπλάνησης. Η συμμετοχή των κυβερνήσεων και των 

ρυθμιστικών αρχών στον έλεγχο των προμηθευτών, των πωλητών αγαθών και  των 

υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη. Η παρεμβατική προσέγγιση αποτελεί κανόνα. 

Παρεμβατικές προσεγγίσεις (απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, που τροποποιούν τους 

κανόνες προεπιλογής και την κατανομή των κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες) περιλαμβάνουν κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς και 

ρύθμισης προϊόντων (Akinbami, 2010). Τα διάφορα φαινόμενα αδιαφάνειας και 

κακοδιαχείρισης από διεθνείς επιχειρήσεις κολοσσούς, είχαν ως αποτέλεσμα την 

επέκταση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης σε όλες τις οικονομίες, ξεκινώντας από τις πλέον ανεπτυγμένες. Στη χώρα 

μας οι λεπτομέρειες της εταιρικής διακυβέρνησης ορίζονται με νόμο και την 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα θέματα της διαφάνειας στη διαχείριση 

και της ευθύνης έναντι της κοινωνίας μιας επιχείρησης είναι δύο από τα 

δυναμικότερα και προκλητικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγετικές 

επιχειρήσεις. Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

αποτελούν στοιχεία για την εξισορρόπηση της οικονομικής, κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής επίδρασης της επιχειρησιακής δραστηριότητας με ταυτόχρονη 

ανάπτυξη της αξίας για λογαριασμό των μετόχων, αλλά και γενικότερα όλων των 

συμμετεχόντων σε αυτή. 

 

ε) Στρατηγικές με στόχο την ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών  

 

Τα τραπεζικά ιδρύματα, προβαίνουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 

για να καλύψουν νέες υφιστάμενες ανάγκες ή επιθυμίες των πελατών τους, ή και 

ανάγκες που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Καθώς οι απαιτήσεις των πελατών 

γίνονται περισσότερο σύνθετες και ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα εντείνεται, 

νέα προϊόντα αναδύονται με στόχο την απόκτηση ή προσαρμογή σε συγκεκριμένα 

κανάλια διανομής, ή την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στο πεδίο λιανικής 

τραπεζικής, αναπτύσσονται προϊόντα όπως δάνεια, αποταμιευτικά προϊόντα, 
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πιστωτικές κάρτες για συγκεκριμένες επαγγελματικές ή ηλικιακές ομάδες. Η 

πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για ανάπτυξη καινοτόμων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες αντιστάθμισης των 

κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις. 

 

Οι τράπεζες άρχισαν να επιδιώκουν την εξάντληση των δυνατοτήτων και τη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δικτύου τους, ακολουθώντας τη στρατηγική 

των σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling), προσφέροντας πρόσθετα προϊόντα, όπως 

ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες leasing, αναπτύσσοντας παράλληλα 

εξειδικευμένες θυγατρικές εταιρίες. Με την είσοδο σε νέες αγορές, μέσω 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να διαφοροποιηθούν 

και να βελτιώσουν την ποιότητα των τραπεζικών προϊόντων, με την ενσωμάτωση 

στοιχειών που μεταφέρουν παράγοντες ποιότητας, αξιοπιστίας, κατανόησης και 

υπευθυνότητας στις υπηρεσίες μάρκετινγκ, όπως επίσης και να αυξήσουν τα 

κεφαλαία και τα περιουσιακά τους στοιχεία.  
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Κεφάλαιο 6: Η επίδραση της χρηματοοικονομικής κρίσης στην 

επιλογή τράπεζας από τους καταναλωτές 

 
Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιοριστεί η επίδραση της χρηματοοικονομικής 

κρίσης στην επιλογή τράπεζας από τους Έλληνες πελάτες. Με σκοπό να εξετάσουμε 

την συμπεριφορά των πελατών είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα ευρύ σύνολο 

διαφορετικών μεταβλητών που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην επιλογή. Η έρευνα 

έγινε στην Αθήνα με διανομή ερωτηματολογίων μέσω ίντερνετ ή μέσω συνέντευξης. 

Οι ερωτώμενοι έπρεπε να έχουν ανοίξει λογαριασμό μετά την χρηματοοικονομική 

κρίση. Έτσι, δεδομένα που προέκυπταν από το άνοιγμα  λογαριασμού πριν το έτος 

2008, δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου 

αφορά στοιχεία της τράπεζας που επέλεξαν τελευταία και βαθμολόγηση είκοσι 

κριτηρίων που πιθανότατα έλαβαν υπόψη τους στην απόφασή τους. Το περιεχόμενο 

των ερωτήσεων βασίζεται στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία (Almossawi (2001); 

Mokhlis, Salleh and Nik Mat (2011)) Στο δεύτερο μέρος ζητείται να απαντηθούν 

ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία των πελατών. Τα δεδομένα που 

συλλέξαμε είναι από 302 πελάτες τραπεζών σχεδόν ίσα κατανεμημένα όσον αφορά το 

φύλο. Σαν γενικός κανόνας, βάσει των μεταβλητών (στην περίπτωση μας τριάντα) οι 

παρατηρήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστο πέντε φορές περισσότερες και είναι 

αποδεκτό μέχρι και δέκα φορές ( Hair, Black, Babin and Anderson ( 2009, σελ.101). 

 

6.1 Στατιστική ανάλυση 

 

Στο τμήμα αυτό του κεφαλαίου παρουσιάζεται η ανάλυση των πρωτογενών 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με τη διανομή των ερωτηματολογίων. Η στατιστική 

ανάλυση  διενεργήθηκε με χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές 

επιστήμες SPSS 19 σε δείγμα 302 κατοίκων της Αττικής. Η ανάλυση ξεκινάει με 

παρουσίαση των δημογραφικών στοιχείων βάσει συχνοτήτων στα διαγράμματα που 

ακολουθούν. Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα 6.1 στη συνέχεια, οι άνδρες της 

έρευνας ήταν 187 (61,9%) ενώ οι γυναίκες 115 (38,1%).  
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Διάγραμμα 6.1 Φύλο 

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στην ηλικία  το διάγραμμα 6.2 απεικονίζει το ηλικιακό 

εύρος των ερωτηθέντων. Είναι προφανές ότι κατά κύριο λόγο οι ερωτηθέντες είναι 

ηλικίας από 29 έως 48. Επιπλέον, 19 ερωτηθέντες ήταν από 18 έως 28, 42 ήταν από 

49 έως 58, ενώ μόλις 6 ερωτηθέντες ήταν άνω των 59 ετών.  

 

 
Διάγραμμα 6.2 Ηλικία 

 

Το επόμενο διάγραμμα (6.3) παριστά γραφικά την οικογενειακή κατάσταση των 

ερωτηθέντων. Από τους 302 του δείγματος 118 δήλωσαν έγγαμοι και 184 δήλωσαν 

άγαμοι.  
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Διάγραμμα 6.3 Οικογενειακή κατάσταση 

Στο διάγραμμα 6.4 στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή του ετήσιου προσωπικού 

εισοδήματος των ερωτηθέντων. Από την έρευνα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των ερωτηθέντων ανήκει σε ένα εύρος 6 έως 12 χιλιάδες ευρώ εισόδημα (100 άτομα).  

Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι κατανέμονται στις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες 

από 6 έως 24 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι των ερωτηθέντων κερδίζει 

εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως.  

 

 
Διάγραμμα 6.4 Ετήσιο εισόδημα  

 

Ενδιαφέρον παροσιάζει και η επαγγελματική κατάσταση των ερωτώμενων, όπου 126 

άτομα δήλωσαν ότι εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλλλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν 

μόλις 42 ενώ 110 άτομα δήλωσαν ελεύθεροι επαγελματίες. Τέλος, 22 ερωτηθέντες 

δήλωσαν άνεργοι και μόλις 2 σπουδαστές.  

 

 
Διάγραμμα 6.5 Επαγγελματική κατάσταση 

 



63 
Πετράς Π. Χρήστος 

 

Τέλος, όσο αφορά στο επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων εύλογα το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών παρουσιάστηκε να έχει τελειώσει το λύκειο (103 άτομα). Απόφοιτοι 

δημοτικού δήλωσαν 91 άτομα και απόφοιτοι γυμνασίου 50. Οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,  ήταν 31 και 19 αντίστοιχα. Κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δήλωσαν 8 συμμετέχοντες στην έρευνα.  

 

 
Διάγραμμα 6.6 Εκπαίδευση 

 
6.2. Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) 

 
Η ενότητα αυτή του κεφαλαίου 6 παρουσιάζει την παραγοντική ανάλυση, που 

διενεργήθηκε με σκοπό την εξαγωγή των προς εξέταση παραγόντων, που επιδρούν 

στην ικανοποίηση του καταναλωτή από την επιλογή τράπεζας. Το διάγραμμα 6.7 στη 

συνέχεια απεικονίζει μια σύνοψη του στατιστικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε 

και αναλύεται ακολούθως. Όπως αναλύθηκε παραπάνω και όπως φαίνεται και στην 

διαγραμματική απεικόνιση ο έλεγχος αφορά την επίδραση στην ικανοποίηση από την 

επιλογή τράπεζας από 6 διαφορετικούς παράγοντες. Όλοι οι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου και του παράγοντα ‘Ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας’ 

σχηματίζονται από την διενέργεια επικυρωτικής ανάλυσης παραγόντων. Στους 

επόμενους πίνακες φαίνονται οι φορτίσεις των μεταβλητών. Όπως παρατηρείται και 

στο διάγραμμα 6.8 την ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας σχηματίζουν οι 

μεταβλητές γνώση, ενημέρωση και ικανοποίηση, δηλαδή οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 του 

ερωτηματολογίου.  
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Διάγραμμα 6.7 Σύνοψη Μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο στατιστικό μοντέλο 

διερεύνησης  

 

 

 
Διάγραμμα 6.8 Παράγοντας ‘Ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας’ 

 

Στη συνέχεια, οι πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζουν μια αναλυτική εικόνα των 

φορτίσεων των μεταβλητών του ερωτηματολογίου στους προς εξέταση παράγοντες. 

Η παραγοντική ανάλυση έγινε πρώτα για την εξαρτημένη μεταβλητή και στην 

συνέχεια για τις ανεξάρτητες, όπως αναμένεται να προκύψουν από την συνάρτηση 

γραμμικής παλινδρόμησης που ακολουθεί. 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από 

την επιλογή 

τράπεζας 

 

 

Γνώση 

 

 

Ενημέρωση 

 

 

Ικανοποίηση 

 

 

Ποικιλία 

 

 

Φήμη 

 

 

Επιρροή 

 

Οικονομικοί 

παράγοντες 

 

Ποιότητα 

υπηρεσιών 

 

 

Ευκολία 

 

Ικανοποίηση 

από την επιλογή 

τράπεζας
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Πίνακας 6.1 Παραγοντική ανάλυση 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 

Ικανοποίηση από 

την επιλογή 

τράπεζας 

 

Ε01 ,800 

Ε02 ,823 

Ε03 ,812 

 

Πίνακας 6.2 Παραγοντική ανάλυση ανεξάρτητων μεταβλητών 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝ

ΤEΣ 

 

 

Ευκολία 

 

Οικονομικοί 

παράγοντες 

 

Ποιότητα 

υπηρεσιών 

 

 

Επιρροή 

 

 

Φήμη 

 

 

Ποικιλία 

Ε4 ,534      

Ε5 ,545      

Ε6 ,761      

Ε7 ,836      

Ε8  ,853     

Ε9  ,843     

Ε10  ,720     

Ε12   ,846    

Ε13   -,685    

Ε14   ,786    

Ε15   ,658    

Ε17    ,810   

Ε18    -,865   

Ε19     -,814  

Ε20     -,610  

Ε21     ,704  



66 
Πετράς Π. Χρήστος 

 

Ε22      ,853 

Ε23      ,753 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.2 δύο μεταβλητές από αυτές που εξετάστηκαν με το 

ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις 11 και 16), έχουν αποβληθεί από το μοντέλο καθώς 

παρουσίαζαν φόρτιση σε άλλο παράγοντα. Στον πίνακα 6.3 παρακάτω παρουσιάζεται 

ο έλεγχος του δείγματος (Ν=302). Σύμφωνα με τον δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy το δείγμα είναι κατάλληλο για στατιστική ανάλυση 

καθώς, ο δείκτης  ΚΜΟ είναι μεγαλύτερος από 0,5 που είναι το απαιτούμενο. 

Επιπλέον, το επίπεδο σημαντικότητας (significance level) του Bartlett's Test of 

Sphericity είναι μικρότερο από 0,05. 

 

Πίνακας 6.3  Έλεγχος δείγματος 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,687 

Approx. Chi-Square 197,668 
df 3,000 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας 

Στην συνέχεια εξετάζεται ο δείκτης συνοχής a του Cronbach για ολόκληρη την 

κλίμακα. O συνολικός δείκτης συνοχής α είναι ίσος με όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 6.4 ακολούθως. Η τιμή του δείκτη βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

(μεγαλύτερος του 0,7) αποδεικνύοντας την καλή εσωτερική εγκυρότητα των 

παραγόντων.  

 

Πίνακας 6.4 Δείκτης συνοχής Cronbach 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

,763 ,763 6 
 

Γραμμική παλινδρόμηση (Linear regression) 
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Για να εξετάσουμε το κατά πόσο καθένας από τους έξι παράγοντες της προηγούμενης 

ενότητας επηρεάζουν την ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας τους εισάγουμε σε 

ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, όπου θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Ικανοποίηση= α + β1 (ΟΠ) + β2 (ΕΥ) + β3 (ΕΠ) + β4 (Π) + β5 (Φ) + β6 (ΠΥ) + ε 

 

Στο παραπάνω μοντέλο ΟΠ είναι οι οικονομικοί παράγοντες, ΕΥ είναι η ευκολία, ΕΠ 

είναι η επιρροή, Π η ποικιλία, Φ η φήμη και ΠΥ είναι η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

Έτσι λοιπόν, μελετώντας τις β τιμές θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα 

για το πόσο και με ποιο πρόσημο η κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές επηρεάζει 

την εξαρτημένη μεταβλητή. Ο πίνακας 6.4 στην συνέχεια παρουσιάζει την 

ερμηνευτική ικανότητα του παραπάνω μοντέλου. Όπως παρατηρείται, η τιμή του 

προσαρμοσμένου R2 (διορθωμένη τιμή δείκτη προσδιορισμού) είναι 0,803 που 

σημαίνει ότι οι πέντε μεταβλητές ερμηνεύουν το 80,3% της εξαρτημένης μεταβλητής 

(Γναρδέλης, 2003).  

 

Πίνακας 6.5 Περίληψη μοντέλου 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,898 ,807 ,803 ,443865 2,308 
 

Άρα , αφού δείξαμε ότι το δείγμα είναι κατάλληλο για εξαγωγή ασφαλών 

αποτελεσμάτων και ότι η ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου είναι ικανοποιητική, 

προχωρούμε στην εξαγωγή των β τιμών. Στο στατιστικό πακέτο SPSS εισάγουμε την 

εξαρτημένη μεταβλητή στην θέση dependent variable, καθώς και τις έξι ανεξάρτητες 

στην θέση independent variables και τρέχουμε την πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση. Ο πίνακας  παρακάτω, συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

παλινδρόμησης, δηλαδή τους έξι συντελεστές παλινδρόμησης καθώς και τον σταθερό 

όρο (SPSS μέθοδος stepwise).  
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Πίνακας 6.6 Συντελεστές παλινδρόμησης 

 

Unstandardized Standardized  

 Constructs 
Beta 

Std. 

Error 
Beta 

Sig. 

  

Σταθερός όρος 5,567 ,026  1,000 
Οικονομικοί 
παράγοντες 

,828 ,026 ,828 ,047 

Ευκολία ,042 ,026 ,042 ,003 

Επιρροή ,344 ,026 ,344 ,001 

Ποικιλία ,281 ,026 ,281 ,000 

Φήμη ,995 ,026 ,995 ,000 
Ποιότητα 
υπηρεσιών 

,355 ,026 ,355 ,000 

 

Επομένως, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 6.7 (coefficients), η συνάρτηση 

γραμμικής παλινδρόμησης διαμορφώνεται ως εξής:  

 

Ικανοποίηση= 5,567 + 0,828 (ΟΠ) + 0,042 (ΕΥ) + 0,344 (ΕΠ) + 0,281 (Π) + 0,995 

(Φ) + 0,355 (ΠΥ) + ε 

 

Γίνεται σαφές ότι οι μεγαλύτεροι συντελεστές παλινδρόμησης είναι αυτοί των 

παραγόντων ‘Φήμη’ και ‘οικονομικοί παράγοντες’. Συνεπώς μεγαλύτερη επίδραση 

στην ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας φαίνεται να έχει η φήμη της τράπεζας 

και τα οικονομικά προϊόντα που διαθέτει. Τον παράγοντα ικανοποίηση φαίνεται να 

επηρεάζουν και οι παράγοντες ‘επιρροή’, ‘ποιότητα υπηρεσιών’ και ‘ποικιλία’ αν και 

με μικρότερους συντελεστές άρα και με μικρότερη βαρύτητα στην συνολική 

ικανοποίηση. Τέλος, λιγότερη επίδραση στο μοντέλο φαίνεται να έχει ο παράγοντας 

ευκολία καθώς έχει τον μικρότερο συντελεστή παλινδρόμησης.  
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα 

 
Σύμφωνα με τη μελέτη μας, σε περιόδους κρίσης οι οικονομικοί παράγοντες, η 

ευκολία, οι συστάσεις, η ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων, η φήμη και η 

ποιότητα υπηρεσιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιλογής τράπεζας από 

τους Έλληνες καταναλωτές. Η φήμη της τράπεζας αποτελεί τη σημαντικότερη 

προϋπόθεση, που οδηγεί σε ικανοποίηση και η αμέσως επόμενη σύμφωνα με την 

μελέτη μας είναι οι οικονομικοί παράγοντες. Με βάση τους παράγοντες αυτούς είναι 

σημαντικό οι διαχειριστές των τραπεζών να σχεδιάσουν τις κατάλληλες στρατηγικές 

μάρκετινγκ ώστε να διατηρήσουν ή ακόμα και να αυξήσουν την πελατειακή τους 

βάση. Ένας επίσης πολύ καθοριστικός παράγοντας στη μακροχρόνια ευημερία της 

επιχείρησης είναι η προσαρμοστική ευελιξία: η ικανότητα να προσαρμόζεται με 

προνοητικότητα, επινοητικότητα και δημιουργική αντίδραση στην αλλαγή του 

πολύπλοκου και πολυσχιδούς περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Η εξελισσόμενη 

κρίση μας υπενθυμίζει ότι η ευελιξία της επιχείρησης εξαρτάται από τη 

δημιουργικότητα του επιτελικού νου της. Με άλλα λόγια είναι συνάρτηση της 

ευελιξίας των ηγετών της που χαράζουν και διαχειρίζονται την πορεία της.  

 
7.1 Προτάσεις και σχόλια  

 

Ο βαθμός εμπιστοσύνης είναι το πιο καθοριστικό κριτήριο βάσει του οποίου οι 

Έλληνες επιλέγουν τράπεζα. Ο παράγοντας φήμη είναι υψίστης σημασίας για τους 

πελάτες τραπεζών αυτή τη περίοδο. Καθώς η ανάγκη για ενημέρωση και 

πληροφόρηση είναι έντονη αυτή την περίοδο και οι πελάτες εξακολουθούν να 

δείχνουν εμπιστοσύνη στην προώθηση μέσω διαφήμισης, οι τράπεζες  μπορούν να 

συνεχίσουν να  επενδύουν σε αυτήν. Οι τράπεζες θα πρέπει να επενδύσουν στην 

προβολή χαρακτηριστικών τους όπως η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και επέκταση των 
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δραστηριοτήτων τους ώστε να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Οι 

στρατηγικές που προβάλουν τη διαθεσιμότητα υψηλής τεχνολογίας, ή επενδύσεις σε 

σύγχρονη τεχνολογία και καινοτόμες ενέργειες ενισχύουν την εικόνα της 

επιχείρησης.  

 

Οι οικονομικοί παράγοντες επίσης ασκούν σημαντική επιρροή στην ικανοποίηση των 

πελατών. Η απόρριψη προϊόντων που δεν προσθέτουν αξία και προσθέτουν στο 

κόστος σημαντικά προτείνεται. Οι τράπεζες πρέπει να κατανοούν την ευαισθησία των 

καταναλωτών στις αυξήσεις των ανταμοιβών και στην συχνότητα τους.  Με την 

προσφορά ανταμοιβών και χρηματικών κινήτρων, με εκπτώσεις σε ορισμένες 

υπηρεσίες, υψηλότερα επιτόκια σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και επιβράβευση των 

πιστών πελατών μπορούν δημιουργήσουν ικανοποιημένους πελάτες. Οι 

ανταμοιβές θα μπορούσε να είναι της μορφής 

επιστροφής μετρητών, δώρων, εκπτώσεων ή ειδικής μεταχείρισης. Οι καταναλωτές 

είναι ευαίσθητοι σε προμήθειες που χρεώνονται για παράδειγμα από την χρήση του 

ΑΤΜ και υπηρεσίες από τον ταμία, αλλά δεν ενδιαφέρονται για άλλες όπως στην 

υπέρβαση του πιστωτικού ορίου. Σε περιόδους αβεβαιότητας όπου η τακτική word of 

mouth είναι αρκετά συνηθισμένη, θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί ένα πρόγραμμα 

που θα ανταμείβει τους υπάρχοντες πελάτες που συστήνουν νέους.  

 

Τέλος η ποιότητα υπηρεσιών ενισχύει αρκετά την ικανοποίηση των πελατών. Η 

παροχή συμβουλών, η γρήγορη εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων αποτελούν 

σημαντικά κριτήρια. Η παροχή συμβουλών και ουσιαστικής πληροφόρησης από την 

πλευρά των υπαλλήλων ενισχύει  το αίσθημα ασφάλειας των πελατών (δυνητικών και 

υπαρχόντων), και οι διαφημίσεις με μαρτυρίες ικανοποιημένων ή πιστών πελατών 

μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένδειξη ποιοτικών υπηρεσιών. Οι τράπεζες επίσης 

θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ενημέρωση και εκμάθηση των διαθέσιμων νέων 

υπηρεσιών (ΑΤΜ, phone banking και e-banking) στους πελατών της, ώστε να 

ενισχυθεί η ικανοποίηση τους από την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 
7.2 Μελλοντικές προεκτάσεις 
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Ως μελλοντική προέκταση θα πρότεινα την ανάλυση των παραγόντων βάση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων. Αυτή η ανάλυση θα βοηθούσε 

τους μάνατζερ να σχεδιάσουν τις στρατηγικές τους βάση την ομάδα στόχο που 

θέλουν να προσελκύσουν, καθώς σύμφωνα με την βιβλιογραφία άτομα διαφορετικής 

ηλικίας, με διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος, μόρφωσης, φύλο ή επάγγελμα 

επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια και έτσι οι στρατηγικές είναι απαραίτητο να 

προσαρμόζονται κατάλληλα.  

 

Μία ακόμα μελλοντική προέκταση θα μπορούσε να είναι η εξέταση των ελληνικών 

τραπεζών που προσάρμοσαν τις στρατηγικές τους στα κριτήρια των πελατών, την 

ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποίησαν για να σχεδιάσουν τις εκστρατείες τους 

και τι αποτελέσματα είχαν συγκριτικά με τις προηγούμενες στρατηγικές τους. Τέλος, 

θα μπορούσε να εξεταστεί ποιοι παράγοντες θεωρούνται τόσο σημαντικοί ώστε να 

οδηγήσουν στην αλλαγή τράπεζας από τους πελάτες ή στην συχνότερη 

χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της τράπεζας στην οποία έχουν επιλέξει. 
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Παράρτημα Α 
 

 

Αποτελέσματα SPSS 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,687 

Approx. Chi-Square 197,668 

df 3,000 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

 
 

 

Component Matrixa 

Component  
1 

01. Κατέχω αρκετές 

οικονομικές γνώσεις για να 

αποφασίσω ποια τράπεζα να 

επιλέξω 

,800 

02. Είμαι καλά 

ενημερωμένος όσον αφορά την 

χρηματοοικονομικήκρίση 

,823 

03. Είμαι ικανοποιημένος με 

την συγκεκριμένη μου επιλογή 
,812 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 4 5 6 

04. Η τοποθεσία της 

τράπεζας είναι κοντά στο 

σπίτι/εργασία μου  

 
 

,534    
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05. Η διαθεσιμότητα 

ΑΤΜ 
  ,545    

06. Διευρυμένες 

υπηρεσίες μέσω internet, 

τηλεφώνου και ΑΤΜ 

  ,761    

07. Ώρες λειτουργίας 

της Τράπεζας 
  ,836    

08. Το επιτόκιο 

δανεισμού, κατάθεσης, 

πιστωτικών καρτών 

,853      

09. Η ευκολία παροχής 

δανείου 
,843      

10. Χαμηλή χρέωση 

υπηρεσιών και χαμηλό 

κόστος συναλλαγής 

,720      

12. Καταρτισμένο 

προσωπικό  
     ,846 

13. Φιλική εξυπηρέτηση 

από το προσωπικό  
     -,685 

14. Γρήγορη 

εξυπηρέτηση και επίλυση 

προβλημάτων 

   
  

,786 

15. Παροχή συμβουλών       

16. Η σύσταση από 

οικογένεια  
,501 

     

17. Η σύσταση από 

φίλους 
 ,810 

   0 

18. Η διαφήμιση   -,865    0 

19. Αξιοπιστία της 

Τράπεζας 
    -,814  

20. Ηθική ακεραιότητα 

της Τράπεζας 
    -,610  

21. Η κοινωνική και 

περιβαλλοντική 

δραστηριότητα της Τράπεζας 

  
 

 ,704 

 

22. Μεγάλος εύρος 

χρηματοοικονομικών 

προϊόντων 

   ,853   
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23. Καινοτομία 

χρηματοοικονομικών 

προϊόντων 

   ,753   
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

   

a. Rotation converged in 8 iterations.     

Model Summaryb 

Change Statistics 

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,898a ,807 ,803 ,44386589 ,807 205,465 6 295 ,000 2,308 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   6 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1, 

REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 

b. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την επιλογή τράπεζας      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Α. Ερωτήσεις για την πιο πρόσφατη επιλογή τραπεζικού λογαριασμού 

       

Πότε ανοίξατε λογαριασμό σε τράπεζα τελευταία φορά (Έτος);        

 

Σε ποια τράπεζα; 

Εθνική Τράπεζα  

Εμπορική Τράπεζα  

Αγροτική Τράπεζα  

Eurobank  

Marfin Egnatia bank  

Alpha bank  

Τράπεζα Πειραιώς  

Τράπεζα Κύπρου  

Άλλη  

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε το βαθμό διαφωνία σας στις παρακάτω προτάσεις. Ιεραρχήστε τις 

αποφάσεις σας από 1-5 (Το 1 αντιστοιχεί σε απόλυτη διαφωνία  ενώ το 5 σε απόλυτη 

συμφωνία). 

  1 2 3 4 5 
01. Κατέχω αρκετές οικονομικές γνώσεις για να αποφασίσω ποια 

τράπεζα να επιλέξω           

02. Είμαι καλά ενημερωμένος όσον αφορά την χρηματοοικονομική

κρίση           

03. Είμαι ικανοποιημένος με την συγκεκριμένη μου επιλογή           



85 
Πετράς Π. Χρήστος 

 

 
Β. Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε 

μια από τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με τους παράγοντες που θεωρείτε 

σημαντικούς στην επιλογή τράπεζας.   

  1 2 3 4 5 

04. Η τοποθεσία της τράπεζας είναι κοντά στο σπίτι/εργασία μου           

05. Η διαθεσιμότητα ΑΤΜ           

06. Διευρυμένες υπηρεσίες μέσω internet, τηλεφώνου και ΑΤΜ           

07. Ώρες λειτουργίας της Τράπεζας           

08. Το επιτόκιο δανεισμού, κατάθεσης, πιστωτικών καρτών           

09. Η ευκολία παροχής δανείου           

10. Χαμηλή χρέωση υπηρεσιών και χαμηλό κόστος συναλλαγής           

11. Ισχυρό δίκτυο και σε άλλες χώρες           

12. Καταρτισμένο προσωπικό            

13. Φιλική εξυπηρέτηση από το προσωπικό            

14. Γρήγορη εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων           

15. Παροχή συμβουλών            

16. Η σύσταση από οικογένεια            

17. Η σύσταση από φίλους           

18. Η διαφήμιση            

19. Αξιοπιστία της Τράπεζας           

20. Ηθική ακεραιότητα της Τράπεζας           

21. Η κοινωνική και περιβαλλοντική δραστηριότητα της Τράπεζας           

22. Μεγάλος εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων           

23. Καινοτομία χρηματοοικονομικών προϊόντων           

 
Β. Δημογραφικά στοιχεία 

 
24. Φύλο 

1. Άνδρας       2. Γυναίκα  
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25.  Ηλικία 

18-28          29-38  

39-48          49-58  

59 και άνω  
 

26.  Ετήσιο εισόδημα σε Ευρώ (προσωπικό) 

<6.000 6.000 - 12.000  

12.001 - 18.000 18.001 - 24.000  

> 24.000  
27.  Οικογενειακή κατάσταση 

 

1. Έγγαμος 0. Άγαμος  
 

28.  Επαγγελματική κατάσταση 

1. Ιδιωτικός υπάλληλος       

2. Δημόσιος υπάλληλος 3. Ελεύθερος επαγγελματίας                                  

4. Άνεργος  

5. Σπουδαστής                                                            6. Άλλο  
 

29.  Εκπαίδευση 

1. Απόφοιτος δημοτικού 2. Απόφοιτος γυμνασίου 3. Απόφοιτος λυκείου  
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