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Περίληψη
Θέµα της παρούσας εργασίας είναι η αντιµετώπιση των πελατών της λιανικής
τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος(ΕΤΕ) και της EUROBANK στα
πλαίσια της παρούσας οικονοµικής κρίσης. Η οικονοµική κρίση έχει καταστήσει τα
διάφορα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των πελατών ακόµη πιο
σηµαντικά από πριν. Αυτά τα θέµατα είναι τα προσφερόµενα από µέρους των
τραπεζών προϊόντα και υπηρεσίες στους ιδιώτες πελάτες τους, η συµπεριφορά των
πελατών και των τραπεζών, η ικανοποίηση των πελατών, η αξία την οποία
λαµβάνουν οι πελάτες και οι σχέσεις των τραπεζών µε τους πελάτες τους, καθώς και
οι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι τις επηρεάζουν.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκε έρευνα στους ιδιώτες
πελάτες της ΕΤΕ και της EUROBANK, αντικείµενο της οποίας είναι η αντιµετώπιση
την οποία οι πελάτες πιστεύουν πως έχουν από τις δύο τράπεζες. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας συνηγορούν στο γεγονός ότι οι πελάτες και των δύο τραπεζών είναι
γενικά ικανοποιηµένοι από τον τρόπο αντιµετώπισής τους. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα
επίσης καταδεικνύει ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα τα οποία χρήζουν αντιµετώπισης,
άµεσης ή µη. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής
τραπεζικής τα οποία προσφέρονται από την ΕΤΕ και τη EUROBANK, τις
παρεχόµενες διευκολύνσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών και τις εγκαταστάσεις
των υποκαταστηµάτων.

Abstract
The subject of the present thesis is the customer treatment of retail banking of
National Bank of Greece (NBG) and EUROBANK within the present economic
crisis. The economic crisis has rendered the various subjects which are related with
customer treatment even more important than before. These subjects comprise the
offered products and services of banks in their private customers, the behavior of
customers and banks, customer satisfaction, the value which the customers receive
and the relationships of banks with their customers, as well as the various factors
which influence those relationships.
Within this thesis, a research in the private customers of NBG and
EUROBANK was realized whose object is the confrontation that customers believe
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they have from the two banks. The results of the research militate that the customers
of both banks are generally satisfied from their way of confrontation. However, the
research also shows some significant issues which must be dealt with, immediately or
not. These issues concern the products and services of retail banking which are
offered by NBG and EUROBANK, the provided facilitations, the customer service
and the facilities of branches.
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Εισαγωγή
Οι τράπεζες, όπως και οι άλλες επιχειρήσεις, έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από
την οικονοµική κρίση. Αναπόφευκτα, ένας από τους τοµείς οι οποίοι έχουν
επηρεαστεί σηµαντικά είναι και η πελατεία των τραπεζών και συνεπώς, ο τρόπος µε
τον οποίο οι τράπεζες αντιµετωπίζουν την πελατεία τους έχει σήµερα ακόµη
µεγαλύτερη σηµασία απ’ ότι πριν να ξεσπάσει η οικονοµική κρίση. Η πελατεία των
τραπεζών περιλαµβάνει την επιχειρηµατική πελατεία, τους ιδιώτες πελάτες και τη
θεσµική πελατεία, όπως τα πιστωτικά ιδρύµατα κα τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στους ιδιώτες πελάτες των τραπεζών, εναλλακτικά
στους πελάτες της λιανικής τραπεζικής, γνωστής και ως retail banking, και ειδικότερα
στην αντιµετώπισή τους από τις τράπεζες και στο τι πιστεύουν για αυτές. Οι τράπεζες
οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο έρευνας είναι η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος(ΕΤΕ) και η EUROBANK, δύο από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Το
κύριο σκέλος της εργασίας αυτής είναι το ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθύνεται σε
πελάτες των δύο τραπεζών, οι οποίοι κλήθηκαν να διατυπώσουν την άποψή τους για
τον τρόπο αντιµετώπισής τους από τις τράπεζες. Από το ερωτηµατολόγιο φαίνεται
πως σε γενικές γραµµές οι πελάτες των δύο τραπεζών πιστεύουν πως τυγχάνουν
καλής αντιµετώπισης, χωρίς, βέβαια, να µην υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε αρκετά θέµατα
δε, οι απόψεις των πελατών της ΕΤΕ και της EUROBANK συµπίπτουν. Στα πλαίσια
της θεµατολογίας αυτής, γίνεται επίσης και συνοπτική παρουσίαση ορισµένων
θεµάτων σχετικών µε τις τράπεζες και τους ιδιώτες πελάτες τους.
Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες
λειτουργίες του νοµισµατικού και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όπου
ανήκουν και οι τράπεζες, καθώς και το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενώ
στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται πολύ περιληπτικά η ΕΤΕ και η EUROBANK, όσον
αφορά την ιστορία, τη θέση και τα µεγέθη τους.
Το Κεφάλαιο 3 περιέχει µια σύντοµη περιγραφή της λιανικής τραπεζικής µε
έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και στα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες
είναι διαθέσιµες στα πλαίσιά της. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται
συνοπτικά η συµπεριφορά των δύο κύριων αντισυµβαλλοµένων σε µία σύµβαση
δανείου, δηλαδή του δανειοδότη και του δανειολήπτη, ο οποίος αποτελεί και
καταναλωτή.
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Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η ικανοποίηση του πελάτη/καταναλωτή.
Ειδικότερα, ορίζεται η ικανοποίηση του πελάτη, γίνεται σύντοµη αναφορά στη
µέτρησή της όσον αφορά την ιστορία, τα συστήµατα, τις µεθόδους και τους δείκτες
ικανοποίησης και τέλος γίνεται αναφορά ειδικά στην ικανοποίηση των πελατών
τραπεζικών υπηρεσιών.
Μία εξίσου σηµαντική έννοια που αφορά τον πελάτη, η αξία του,
παρουσιάζεται περιληπτικά στο Κεφάλαιο 6. Συγκεκριµένα, ορίζεται η αξία του
πελάτη, γίνεται αναφορά στη διαχείρισή της, στη σχέση της µε τις προαναφερθείσες
έννοιες της συµπεριφοράς του καταναλωτή και της ικανοποίησης του πελάτη. Τέλος,
γίνεται συνοπτική ανάλυση της αξίας πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µε
την παράθεση ενός µοντέλου αξίας του πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες,
των διαστάσεων της αξίας του πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και της
“Μηχανής” CVFS.
Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στην ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας µε τους
πελάτες της. Ειδικότερα, αναλύονται συνοπτικά η επίδραση την οποία έχουν στις
σχέσεις

µε

τους

πελάτες

τα

στοιχεία

του

µίγµατος

Μάρκετινγκ

των

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η προσέγγιση “one-to-one” και η ∆ιαχείριση των
Σχέσεων µε τους Πελάτες στις τράπεζες.
Στο κεφάλαιο 8 πραγµατοποιείται η ανάλυση του ερωτηµατολογίου στο οποίο
βασίστηκε η έρευνα και εξάγονται τα σχετικά συµπεράσµατα και τέλος στο κεφάλαιο
9 αναφέρονται τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας.
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Κεφάλαιο 1 – Νοµισµατικό και Χρηµατοπιστωτικό
Σύστηµα
Η σωστή λειτουργία µιας σύγχρονης οικονοµίας που λειτουργεί σύµφωνα µε
τους όρους της ελεύθερης αγοράς στηρίζεται στην ύπαρξη δύο άρρηκτα
συνδεδεµένων συστηµάτων, του Νοµισµατικού κα του Χρηµατοπιστωτικού. Ρόλος
του Νοµισµατικού συστήµατος είναι η δηµιουργία του χρήµατος, ενώ ρόλος του
Χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η διοχέτευση δανειακών κεφαλαίων από τους
θετικούς αποταµιευτές στους αρνητικούς αποταµιευτές. Οι τράπεζες αποτελούν
σηµαντικό µέρος των συστηµάτων αυτών.

1.1 Λειτουργίες
Όπως προαναφέρθηκε, ρόλος του Νοµισµατικού συστήµατος είναι να
δηµιουργεί το χρήµα. Το χρήµα περιλαµβάνει όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία χρησιµοποιούνται σαν µέσα συναλλαγών και πληρωµών. Επιπλέον, το χρήµα
χρησιµεύει και σαν µέτρο υπολογισµού των οικονοµικών αξιών καθώς και σαν µέσο
διαφύλαξης πλούτου. Μία ακόµη χρησιµότητα του χρήµατος είναι η µεταφορά
αγοραστικής δύναµης από το παρόν στο µέλλον. Το χρήµα συνήθως διακρίνεται
ανάµεσα σε πρωτογενές χρήµα, δηλαδή τραπεζογραµµάτια και κέρµατα(µετρητό
χρήµα), και σε δευτερογενές χρήµα, δηλαδή τραπεζικές καταθέσεις(Αλεξάκης
Π.,2006).
Το τραπεζικό σύστηµα, και κυρίως οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν το
εκδοτικό προνόµιο, είναι επιφορτισµένο µε την προσφορά χρήµατος. Οι κεντρικές
τράπεζες προχώρησαν στη δηµιουργία ορισµών για διάφορα νοµισµατικά µεγέθη,
προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα διακρίνει τρία νοµισµατικά µεγέθη. Το πρώτο είναι το Μ1, όπου
περιλαµβάνονται το νόµισµα σε κυκλοφορία και οι καταθέσεις µιας ηµέρας. Το
δεύτερο µέγεθος, το Μ2, περιλαµβάνει το Μ1 µαζί µε τις υπό προειδοποίηση
καταθέσεις µέχρι τριών µηνών και τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια µέχρι
και δύο ετών. Τέλος, το Μ3 περιλαµβάνει µε τη σειρά του το Μ2 και επίσης τα
εµπορεύσιµα χρηµατοδοτικά µέσα. Τα µέσα αυτά περιλαµβάνουν τις συµφωνίες
επαναγοράς, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων της χρηµαταγοράς καθώς και
χρεόγραφα διαρκείας µέχρι και δύο ετών, τα οποία έχουν εκδοθεί από Νοµισµατικά
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα(ΝΧΙ). ∆ιακρίσεις τέτοιου είδους γίνονται γιατί οι
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κεντρικές τράπεζες ενδιαφέρονται όχι µόνο για το τι αποτελεί µέσο πληρωµών, αλλά
και για το τι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις δαπάνες τις οποίες πραγµατοποιούν
τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις. Χρήµα, όµως, δηµιουργείται και από τις τράπεζες
µέσω των καταθέσεων τις οποίες δέχονται και των πιστώσεων τις οποίες
χορηγούν(Αλεξάκης Π.,2006).
Βασική λειτουργιά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι αυτή της
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, της διαµεσολάβησης, δηλαδή, µεταξύ των
πλεονασµατικών(θετικοί

αποταµιευτές)

και

ελλειµµατικών

(αρνητικοί

αποταµιευτές)οικονοµικών µονάδων, ώστε να µεταφερθεί κεφάλαιο από τις µονάδες
της πρώτης κατηγορίας στις µονάδες της δεύτερης. Η λειτουργία αυτή συνδέεται µε
τη ζήτηση και την προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Γενικά, η διαµεσολάβηση
µπορεί να είναι άµεση ή έµµεση(Αλεξάκης Π.,2006).
Η άµεση διαµεσολάβηση πραγµατοποιείται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι
οποίες διακρίνονται σε χρηµαταγορές και στις κεφαλαιαγορές. Συγκεκριµένα, στις
χρηµαταγορές διαπραγµατεύονται οι βραχυχρόνιες οµολογίες, αρχικής διάρκειας
µέχρι ενός έτους, και στις κεφαλαιαγορές οι µακροχρόνιες οµολογίες µε διάρκεια
µεγαλύτερη του ενός έτους καθώς και οι µετοχές των εισηγµένων εταιριών. Η έµµεση
διαµεσολάβηση πραγµατοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύµατα και κυρίως από το
τραπεζικό σύστηµα, τις διάφορες, δηλαδή, τράπεζες και την κεντρική τράπεζα. Στο
τραπεζικό σύστηµα συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των εγχώριων αποταµιεύσεων και
καλύπτονται οι ανάγκες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε δανειακά κεφάλαια. Η
κεντρική τράπεζα αποτελεί το κέντρο του τραπεζικού συστήµατος, κατέχει το
αποκλειστικό προνόµιο να εκδίδει τραπεζογραµµάτια και επιφορτίζεται µε

την

άσκηση της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, την εποπτεία των
τραπεζών και την επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών. Οι
εµπορικές τράπεζες δέχονται τις αποταµιεύσεις των οικονοµικών µονάδων µε τη
µορφή καταθέσεων και ταυτόχρονα διοχετεύουν τις αποταµιεύσεις αυτές στους
επενδυτές. Οι τράπεζες αυτές δηµιουργούν χρήµα µέσω των καταθέσεων όψεως,
επηρεάζοντας, έτσι, την προσφορά χρήµατος στην οικονοµία. Υπάρχουν, επίσης, και
τα ειδικά πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία αναλαµβάνουν εξειδικευµένες εργασίες, µε
εξειδίκευση είτε σε στοιχεία ενεργητικού είτε σε στοιχεία παθητικού. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα στα πλαίσια της διαµεσολάβησης πραγµατοποιούν διάφορους ποιοτικούς
και ποσοτικούς µετασχηµατισµούς. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί αφορούν τη
ληκτότητα των απαιτήσεων, τη νοµισµατική αξία των απαιτήσεων, την κατανοµή του
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βάρους του χρηµατοδοτικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου που συνδέεται µε τη
φερεγγυότητα των χρηµατοδοτούµενων µονάδων, και τη νοµισµατική µονάδα στην
οποία εκπληρώνονται οι πιστωτικές αξιώσεις(Αλεξάκης Π.,2006).
Η πραγµατοποίηση και ο διακανονισµός πληρωµών αποτελεί µία άλλη
σηµαντική λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και επιτελείται κατά
κύριο λόγο µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Αφορά την εξόφληση χρεών στην
περίπτωση που ο εντολέας ή οφειλέτης και ο δικαιούχος ή δανειστής έχουν
συµφωνήσει στη χρησιµοποίηση των µέσων πληρωµών

τα οποία προσφέρονται

κυρίως από τις τράπεζες. Για το λόγο αυτό διαµορφώνονται διατραπεζικά συστήµατα
πληρωµών

και

διακανονισµού

των

πληρωµών

και

των

συναλλαγών

µε

χρηµατοπιστωτικά µέσα. Οι πληρωµές διενεργούνται µε νοµισµατικό χρήµα ή µε
λογιστικό χρήµα. Οι πληρωµές µε νοµισµατικό χρήµα αφορούν συναλλαγές, συνήθως
χαµηλής αξίας, που γίνονται από κοντά µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, ενώ
οι πληρωµές µε λογιστικό χρήµα πραγµατοποιούνται µε µέσα πληρωµών και είναι
συνήθως µεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση των πληρωµών µε λογιστικό χρήµα, το
νοµισµατικό χρήµα µπορεί να καταβληθεί πριν, µετά ή ταυτόχρονα µε τη χρήση του
µέσου πληρωµής. Ο διακανονισµός των πληρωµών µπορεί να είναι εσωτερικός ή
εξωτερικός. Στον εσωτερικό διακανονισµό ο λογαριασµός του οφειλέτη καθώς και ο
λογαριασµός του δικαιούχου

διατηρούνται στην ίδια τράπεζα. Στον εξωτερικό

διακανονισµό οι συναλλασσόµενες τράπεζες µπορεί να σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα.
Ο διακανονισµός γίνεται είτε σε καθαρή βάση, όταν συντελείται στη βάση της
καθαρής χρεωστικής ή πιστωτικής θέσης των συµβαλλοµένων τραπεζών, είτε σε
ακαθάριστη βάση, όταν πραγµατοποιείται βάσει της ακαθάριστης θέσης κάθε µέλους
του συστήµατος σε διµερή βάση, δηλαδή για κάθε εντολέα προς διακανονισµό,
πραγµατοποιείται µία χρεωστική και µία πιστωτική εγγραφή(Αλεξάκης Π.,2006).

1.2 Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα στην Ελλάδα
Το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όσον αφορά τη δοµή του,
περιλαµβάνει τις εµπορικές τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες, τους ειδικούς
πιστωτικούς οργανισµούς, τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις επενδύσεων
και τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Οι εµπορικές
τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν µε τη µορφή της ανώνυµης
εταιρίας και των οποίων η λειτουργία διέπεται από τις νοµοθετικές διατάξεις περί
ανωνύµων εταιριών και από τις ειδικές διατάξεις της τραπεζικής νοµοθεσίας. Οι
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συνεταιριστικές τράπεζες µπορούν να παρέχουν όλες εκείνες τις υπηρεσίες τις οποίες
παρέχουν οι εµπορικές τράπεζες, µε τον περιορισµό, όµως, να συναλλάσσονται µόνο
µε µέλη τους, µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και το ελληνικό ∆ηµόσιο, εκτός αν
εγκρίνει διαφορετικά η Τράπεζα της Ελλάδος. Στους ειδικούς πιστωτικούς
οργανισµούς ανήκει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ενώ τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα περιλαµβάνουν τις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τις εταιρίες
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, τις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών
συµµετοχών, τις εταιρίες αµοιβαίων εγγυήσεων και τα ταµεία αντεγγύησης, τα
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, τις εταιρίες διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές
αγορές συναλλάγµατος και χρήµατος και τις εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών. Οι
επιχειρήσεις επενδύσεων λειτουργούν εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως
πιστωτικά ιδρύµατα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται από το νόµο για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών
αξιών. Τέλος, οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες µπορεί να
πραγµατοποιούν επενδύσεις είτε µε συµβατική µορφή, οπότε γίνεται λόγος για
αµοιβαία κεφάλαια, είτε µε καταστατική-εταιρική µορφή, οπότε γίνεται λόγος για
εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου(Αλεξάκης Π.,2006).
Οι τρεις κυριότερες αγορές του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
είναι η χρηµαταγορά, η αγορά οµολόγων και άλλων τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και το Χρηµατιστήριο Αθηνών(ΧΑ). Όσον αφορά τη χρηµαταγορά, τα ελληνικά και
τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα συµµετέχουν τακτικά σε αυτήν για τη διαχείριση
της ρευστότητάς τους. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έχουν στόχο την υλοποίηση των στόχων της νοµισµατικής της πολιτικής.
Το επιτόκιο αναφοράς στη διατραπεζική αγορά είναι το EURIBOR(European
Interbank Offered Rate). Όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα τηρούν έναν
τρεχούµενο λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω του οποίου εκτελείται
οποιαδήποτε διατραπεζική συναλλαγή(Αλεξάκης Π.,2006).
Αναφορικά την αγορά οµολόγων και άλλων τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
οι κρατικοί τίτλοι διακρίνονται σε έντοκα γραµµάτια διαρκείας τριών, έξι ή δώδεκα
µηνών και σε οµόλογα διαρκείας τριών, πέντε, εφτά, δέκα ή δεκαπέντε ετών. Η
βασική δευτερογενής αγορά για τη διαπραγµάτευση των παραπάνω τίτλων είναι η
διατραπεζική αγορά, ενώ το ΧΑ υποστηρίζει επίσης σύστηµα δευτερογενούς αγοράς.
Οι τίτλοι του ελληνικού ∆ηµοσίου αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην
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ελληνική αγορά, αν και η αγορά εταιρικών οµολογιών γνωρίζει ανάπτυξη(Αλεξάκης
Π.,2006).
Το ΧΑ αποτελεί µια ανώνυµη εταιρία σκοπός της οποίας είναι η οργάνωση των
συναλλαγών επί κινητών αξιών, παραγώγων και χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία περί ίδρυσης και εποπτείας χρηµατιστηρίων και οργανωµένων
αγορών. Στην Αγορά Αξιών του ΧΑ διαπραγµατεύονται κινητές αξίες των οποίων οι
τιµές προσδιορίζονται από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Οι
συναλλαγές στο ΧΑ εκτελούνται µέσω των µελών του, τα οποία επιτρέπεται να είναι
µόνον οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύµατα. Στο ΧΑ
ανήκει το Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών(ΧΠΑ), το οποίο οργανώνει και
υποστηρίζει τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στη χρηµατιστηριακή αγορά
παραγώγων και παράλληλα οργανώνει τη λειτουργία του συστήµατος των
συναλλαγών αυτών. Παράγωγα προϊόντα αποτελούν διµερείς συµβάσεις, των οποίων
οι αξίες εξαρτώνται από την αξία υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων ή
δεικτών(Αλεξάκης Π.,2006).
Τέλος, τα συστήµατα διακανονισµού τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα
περιλαµβάνουν το εθνικό σκέλος του TARGET, γνωστό ως ΕΡΜΗΣ, το Γραφείο
Συµψηφισµού Αθηνών και τα διατραπεζικά συστήµατα πληρωµών τα οποία έχει
αναπτύξει η εταιρία ∆ΙΑΣ(∆ιατραπεζικά Συστήµατα) (Αλεξάκης Π.,2006).
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Κεφάλαιο 2 - ΕΤΕ και EUROBANK
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η EUROBANK, στις οποίες
πραγµατοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, αποτελούν και στην παρούσα οικονοµική
κρίση δύο από τις µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Συνεπώς. µία σύντοµη
αναφορά στην ιστορική τους πορεία, καθώς και στα βασικά οικονοµικά τους µεγέθη
είναι χρήσιµη.

2.1 ΕΤΕ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος(ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1841, αποτελώντας την
πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της
Ελλάδος το 1928, η ΕΤΕ είχε το εκδοτικό προνόµιο. Το 1880, πραγµατοποιήθηκε η
εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ το 1999, η µετοχή της άρχισε
να διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 1953, η ΕΤΕ
συγχωνεύτηκε µε την «Τράπεζα Αθηνών», το 1998 µε τη θυγατρική της «Εθνική
Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και το 2002 µε τη θυγατρικής της «Εθνική
Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ». Το 2006, η ΕΤΕ εξαγόρασε
τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία.
Σήµερα, η ΕΤΕ διαθέτει πανελλαδικά 508 υποκαταστήµατα και 1351 ATM,
ενώ στο εξωτερικό το δίκτυό της περιλαµβάνει 1198 µονάδες. Η ΕΤΕ ελέγχει το ¼
της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και τη µεγαλύτερη καταθετική βάση µε µερίδιο
αγοράς 21%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά λογιστικά µεγέθη της
ΕΤΕ το 2013 και το 2012.

Πίνακας 2.1: Βασικά λογιστικά µεγέθη ΕΤΕ
ΕΤΕ(Ποσά σε εκατ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Παθητικού
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λειτουργικά Έσοδα
Καθαρά Κέρδη
Κέρδη ανά µετοχή-βασικά
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
*1/1 έως 30/9

2013*
83.940
78.433
5.507
1.003
-222
-0,21
2.763

2012
2011
2010
77.940 87.308 96.305
81.734 88.373 87.525
-3.795 -1.066 8.780
840
2.307 2.112
2.936 -12.145
-361
-3,1
-12,7
-0,57
3.524
6.990 8.749
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2.2 EUROBANK
Η τράπεζα Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990, έχοντας σαν αρχική της
επωνυµία την «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα». Κύριος στόχος της ήταν η παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών private banking. Το 1994, απέκτησε µερίδιο
75% της EFG Private Bank στο Λουξεµβούργο. Το 1996, η Eurobank συγχωνεύτηκε
µε την Interbank. Το επόµενο έτος, η τράπεζα µετονοµάστηκε από Ευρωεπενδυτική
σε «Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.» και εξαγόρασε ποσοστό συµµετοχής ελέγχου της
Τράπεζας Αθηνών. Το 1998, η Deutsche Bank απέκτησε συµµετοχή 10% στην
Eurobank και το επόµενο έτος η Eurobank συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα Κρήτης. Το
2000, η Eurobank συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα Εργασίας και µετονοµάστηκε σε
«Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.». Τα επόµενα έτη, η Eurobank απέκτησε
σηµαντικά

ποσοστά

και

πραγµατοποίησε

σηµαντικές

εξαγορές

στη

Ρουµανία(2005),στη Βουλγαρία(2006), στην Τουρκία(2007), στη Σερβία(2007) και
στην Ουκρανία(2007). Το 2011, η Eurobank εγκαινίασε υποκατάστηµά της στο
Mayfair του Λονδίνου και το 2012 µετονοµάστηκε σε «Τράπεζα Eurobank Ergasias
A.E.». Τέλος, το 2013 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του Νέου Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου Ελλάδος και της Νέας Proton Bank.
Η Eurobank σήµερα κατέχει σηµαντική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά,
καθώς και αξιόλογη συµµετοχή στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ
διακρίνεται και στον τοµέα ∆ιαχείρισης Περιουσίας σε χώρες του εξωτερικού. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά λογιστικά µεγέθη της Eurobank το 2013
και το 2012.

Πίνακας 2.2: Βασικά λογιστικά µεγέθη EUROBANK
EUROBANK(Ποσά σε εκατ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Παθητικού
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λειτουργικά Έσοδα
Καθαρά Κέρδη
Κέρδη ανά µετοχή-βασικά
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
*1/1 έως 30/9

2013*
63.087
57.978
5.109
499
-188
-0,11
3.595

2012
60.808
62.105
-1.297
1.096
-1.364
-2,49
1.398

2011
75.782
75.792
-10
1.330
-5.155
-9,74
2.172
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2010
90.372
85.257
5.115
1.720
-83
-0,29
3.235

Κεφάλαιο 3 – Λιανική τραπεζική
Η λιανική τραπεζική(retail banking) είναι ένας τοµέας στον οποίο οι τράπεζες
δίνουν πια µεγάλη σηµασία, καθώς συνεπάγεται πολλά οφέλη για αυτές.
Ικανοποιώντας τις ανάγκες της πελατείας τους, οι τράπεζες, µέσω της λιανικής
τραπεζικής έχουν έσοδα και κέρδη, επιτυγχάνουν τη διασπορά του κινδύνου,
αξιοποιούν τα διαθέσιµα και τους πόρους τους και δηµιουργούν ισόβιες σχέσεις µε
τους πελάτες. Η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα διευκολύνθηκε λόγω
διαφόρων εξελίξεων και συγκεκριµένα την ένταξη της Ελλάδας στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, την απελευθέρωση της αγοράς, την υπαναχώρηση των
κυβερνητικών παρεµβάσεων και την εµφάνιση νέων ανταγωνιστών.

3.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Η λιανική τραπεζική διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα πλαίσια της
παροχής υπηρεσιών προς τους ιδιώτες πελάτες. Ένα από αυτά είναι οι διάφορες
εργασίες τις οποίες οι τράπεζες παρέχουν. Γενικά, οι εργασίες των τραπεζών
διακρίνονται σε ενεργητικές, παθητικές και µεσολαβητικές. Οι ενεργητικές εργασίες
είναι εκείνες στις οποίες η τράπεζα αποκτά αξίωση έναντι των πελατών της και
αµείβεται

µε

τόκο.

Στην

κατηγορία

των

εργασιών

αυτών

ανήκουν

οι

χρηµατοδοτήσεις. Στις παθητικές εργασίες, αντίθετα, οι πελάτες έχουν αξίωση έναντι
της τράπεζας και αµείβονται µε τόκο. Οι καταθέσεις αποτελούν παράδειγµα
παθητικής εργασίας. Τέλος, στις µεσολαβητικές εργασίες η τράπεζα αναλαµβάνει να
διεκπεραιώσει συγκεκριµένα έργα για λογαριασµό των πελατών της, παρέχοντας τις
σχετικές υπηρεσίες µε αµοιβή την προµήθεια διαµεσολάβησης. Παραδείγµατα
τέτοιων εργασιών είναι η αποστολή ενός εµβάσµατος και η πώληση τίτλων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι τράπεζες πραγµατοποιούν εργασίες και από τις τρεις αυτές
κατηγορίες σχεδιασµένες ειδικά για ιδιώτες πελάτες, όπως στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια, επενδυτικά προϊόντα, όπως καταθέσεις και επενδύσεις σε
τίτλους, καθώς και µεσολαβητικές εργασίες, όπως συστήµατα πληρωµών(Αλεξάκης
Π., 2006).
Ένα ακόµα

βασικό χαρακτηριστικό της λιανικής τραπεζικής είναι ο

προσωπικός χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός, ο οποίος αποτελεί µια διαδικασία
µέσω της οποίας αναπτύσσονται διάφορες ενέργειες για την υλοποίηση οικονοµικών
ή µη στόχων τους οποίους έχει ο ιδιώτης µε βάση την υπάρχουσα κατάσταση. Ο
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προσωπικός χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός αποτελείται από µία σειρά ενεργειών
και αποφάσεων, οι οποίες αφορούν τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τους στόχους
του κάθε ιδιώτη. Βασικός στόχος του προσωπικού χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού
είναι η αποτελεσµατική χρήση του χρήµατος και για το λόγο αυτό υπολογίζονται τα
οικονοµικά δεδοµένα ενός ιδιώτη ή και ενός νοικοκυριού µε τη χρήση ορισµένων
βασικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά περιλαµβάνουν την περιουσιακή κατάσταση,
το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα, τα ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα, τα έξοδα µεµονωµένα
και σε σχέση µε τα έσοδα. Επιπλέον, λαµβάνονται υπ’ όψη η οικογενειακή
κατάσταση του ιδιώτη, οι κοινωνικές του υποχρεώσεις, η συνεργασία του µε άλλες
τράπεζες, οι οφειλές και οι υποχρεώσεις του καθώς και η µονιµότητα όσον αφορά την
κατοικία και την εργασία. Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι τράπεζες όσο και οι ιδιώτες
πελάτες τους έχουν µια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων και των οικονοµικών
διαθεσίµων του πελάτη(Αλεξάκης Π., 2006).

3.2 Προϊόντα και υπηρεσίες
Στα πλαίσια της λιανικής τραπεζικής, µια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών
είναι διαθέσιµα στους ιδιώτες πελάτες των τραπεζών. Στα προϊόντα της λιανικής
τραπεζικής ανήκουν, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, τα
στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία εντάσσονται στη στεγαστική και στην
καταναλωτική πίστη αντίστοιχα(Αλεξάκης Π., 2006).
Ειδικότερα για τα στεγαστικά δάνεια, τα χρησιµοποιούν οι πελάτες της
τράπεζας µε σκοπό να αποκτήσουν δική τους κατοικία, να επισκευάσουν ή να
βελτιώσουν ακίνητα υπό την ιδιοκτησία τους, να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια από
άλλες τράπεζες, καθώς και να επενδύσουν στην κτηµαταγορά. Το ύψος και οι όροι
των στεγαστικών δανείων καθορίζονται ελεύθερα από την εκάστοτε τράπεζα και το
επιτόκιο µπορεί να είναι σταθερό ή κυµαινόµενο ανάλογα µε την τράπεζα. Εκτός από
τον τόκο, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε την εισφορά του Ν. 128/75, µε έξοδα
εξέτασης αιτήµατος δανείου, δηµιουργίας φακέλου και αποστολής µηνιαίων
αντιγράφων

λογαριασµού,

έξοδα

τεχνικού

ελέγχου

και

έξοδα

νοµικού

ελέγχου(Αλεξάκης Π., 2006).
Όσον αφορά την καταναλωτική πίστη, αυτή αποτελεί έναν από τους πιο
δυναµικούς τοµείς της λιανικής τραπεζικής. Η καταναλωτική πίστη περιλαµβάνει
πιστοδοτήσεις προς τους ιδιώτες πελάτες µε τη µορφή δανείων και πιστωτικών
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καρτών, κυρίως, µε σκοπό να αποκτήσουν καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες ή και να
καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Και στα καταναλωτικά δάνεια, το ύψος και
οι όροι καθορίζονται ελεύθερα από την εκάστοτε τράπεζα και το επιτόκιο µπορεί να
είναι σταθερό ή κυµαινόµενο. Πλέον του τόκου, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε
εφάπαξ έξοδα αξιολόγησης αιτήµατος και διαχείρισης φακέλου. Αναφορικά µε τις
πιστωτικές κάρτες, αυτές παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών χωρίς να
απαιτείται µεταφορά µετρητών. Ανάλογα µε τη χρήση τους, διακρίνονται σε
ανακυκλούµενης και µη πίστωσης. Τα πιστωτικά όρια των καρτών καθορίζονται
ανάλογα µε την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της τράπεζας. Οι κάτοχοι
πιστωτικών καρτών µπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ ή σε
δόσεις.(Ρεπούσης Σ., 2004). Επιπλέον, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια
συνδροµή το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τράπεζα(Αλεξάκης Π., 2006).
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, στα προϊόντα της λιανικής τραπεζικής
περιλαµβάνονται επίσης τα αποταµιευτικά και επενδυτικά προϊόντα, τα οποία
ανήκουν στις παθητικές εργασίες µιας τράπεζας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποταµιευτικών προϊόντων είναι οι καταθέσεις, οι οποίες γίνονται σε καταθετικό
λογαριασµό του πελάτη. Μέσω των τραπεζικών καταθέσεων, ικανοποιούνται οι
ανάγκες αποταµίευσης και εξασφάλισης των πελατών, όπως και οι ανάγκες τους για
εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και κέρδος σε χρόνο και σε χρήµα(Αλεξάκης Π., 2006).
Οι τύποι των καταθέσεων τις οποίες δικαιούνται να έχουν οι ιδιώτες είναι οι
καταθέσεις ταµιευτηρίου, οι καταθέσεις όψεως, οι τρεχούµενοι λογαριασµοί και οι
καταθέσεις προθεσµίας. Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου αποδίδονται σε πρώτη ζήτηση,
αποτελούν τον πιο συνήθη τύπο καταθέσεων και είναι χαµηλής απόδοσης. Σε πρώτη
ζήτηση αποδίδονται και οι καταθέσεις όψεως, το επιτόκιο των οποίων είναι συνήθως
µηδενικό. Οι τρεχούµενοι λογαριασµοί επίσης αποδίδονται σε πρώτη ζήτηση, ενώ το
επιτόκιό τους µπορεί να καθοριστεί και µετά από διαπραγµάτευση και η κίνησή τους
πραγµατοποιείται µε επιταγές. Τέλος, οι καταθέσεις προθεσµίας αποδίδονται στη
λήξη προσυµφωνηµένης χρονικής περιόδου και το επιτόκιο επίσης συµφωνείται
(∆ούρος Α., 2007). Στα επενδυτικά προϊόντα ανήκουν τα χρεόγραφα του ελληνικού
δηµοσίου, οι τίτλοι οι οποίοι διαπραγµατεύονται στο ΧΑ, καθώς και τα µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων(Αλεξάκης Π., 2006).
Μέσω της λιανικής τραπεζικής παρέχονται, επίσης, διάφορες υπηρεσίες. Μια
βασική κατηγορία των υπηρεσιών αυτών είναι οι υπηρεσίες πληρωµών. Οι
τραπεζικές συναλλαγές κλασσικά διενεργούνται µε µετρητά στα ταµεία της τράπεζας.
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Τραπεζικές συναλλαγές µπορούν, όµως, να διενεργηθούν και µε λογιστικό χρήµα, µε
συνέπεια το λιγότερο κόστος. Οι τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες
πελάτες τους να µεταφέρουν τα κεφάλαιά τους γρήγορα, µε ασφάλεια και µε
συµφέροντες όρους. Η µεταφορά κεφαλαίων ανήκει στις µεσολαβητικές εργασίες και
γίνεται κυρίως µε εντολές πληρωµής ή µε τραπεζικές και ιδιωτικές επιταγές. Οι
τράπεζες αποκοµίζουν διάφορα οφέλη από την παροχή της υπηρεσίας αυτής, καθώς
εισπράττουν

προµήθειες,

εκµεταλλεύονται

τα

κεφάλαια,

αναπτύσσουν

το

πελατολόγιό τους, προωθούν τα προϊόντα τους, εξυπηρετούν τους πελάτες τους και
δηµιουργούν σχέσεις συνεργασίας µαζί τους. Οι τράπεζες σήµερα προσφέρουν
διάφορα σύγχρονα µέσα πληρωµών για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αυτά
περιλαµβάνουν τις κάρτες συναλλαγών, οι οποίες χρησιµοποιούνται στις αυτόµατες
ταµειακές µηχανές, γνωστές σαν ATM(Automated Teller Machines), τις πιστωτικές
κάρτες, τις πάγιες εντολές, την άµεση εξυπηρέτηση πληρωµών από απόσταση µέσω
του

e-banking,

του

home-banking,

του

phone-banking

και

του

internet-

banking(Αλεξάκης Π., 2006).
Οι τράπεζες παρέχουν και άλλες διάφορες υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής. Μια
από αυτές είναι η αγορά και πώληση συναλλάγµατος, όπου τα µέσα πληρωµής σε
ξένο νόµισµα περιλαµβάνουν τα ξένα τραπεζογραµµάτια, τις επιταγές σε ξένο
νόµισµα και τις εντολές σε ξένο νόµισµα. Από την αγορά συναλλάγµατος, οι
τράπεζες κερδίζουν προµήθεια αγοράς. Οι εγγυήσεις αποτελούν έµµεσες πιστώσεις
όπου οι τράπεζες θέτουν τη φερεγγυότητά τους στη διάθεση των πελατών τους. Η
κυριότερη µορφή τραπεζικής εγγύησης είναι η εγγυητική επιστολή. Οι τράπεζες
προσφέρουν ακόµα υπηρεσίες διαχείρισης , όπου ο ιδιώτης πελάτης αναθέτει έναντι
αµοιβής στην τράπεζα τη διαχείριση της επένδυσής του κατά το δυνατόν πιο επωφελή
τρόπο. Όσον αφορά τη διαχείριση χρηµατικών κεφαλαίων ή χρεογράφων, στις
τράπεζες µπορεί να χορηγηθεί ή να µη χορηγηθεί πληρεξουσιότητα στην αγορά και
στην πώληση χρεογράφων. Στη δεύτερη περίπτωση ο ρόλος των τραπεζών είναι
συµβουλευτικός. Τέλος, παρέχεται στους πελάτες και η υπηρεσία εκµίσθωσης
θυρίδων, η οποία ανήκει στις µεσολαβητικές εργασίες, έναντι µισθώµατος το οποίο
εισπράττει η τράπεζα(Αλεξάκης Π., 2006).
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Κεφάλαιο 4 – Συµπεριφορά δανειοδότη και δανειολήπτη
Τα κυριότερα προϊόντα της λιανικής τραπεζικής είναι τα διάφορα δάνεια τα
οποία δίνουν οι τράπεζες στους ιδιώτες πελάτες τους στα πλαίσια της στεγαστικής και
καταναλωτικής πίστης. Κύριοι εµπλεκόµενοι

στη δανειοδότηση είναι φυσικά ο

δανειοδότης, δηλαδή η τράπεζα, και ο δανειολήπτης, δηλαδή ο ιδιώτης πελάτης της
τράπεζας. Συνεπώς, µία σύντοµη ανάλυση της συµπεριφοράς και των δύο είναι
απαραίτητη.

4.1 Συµπεριφορά δανειοδότη
Ο δανειοδότης, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένας από τους βασικούς
αντισυµβαλλόµενους σε µία σύµβαση δανείου. Έχει δικαίωµα έναντι του δανειστή,
αλλιώς οφειλέτη, να εισπράξει το ποσό του δανείου το οποίο του χορήγησε συν τους
τόκους, οι οποίοι αποτελούν την αµοιβή του. Ο δανειοδότης, πριν και µετά τη
χορήγηση του δανείου, πραγµατοποιεί µια σειρά συγκεκριµένων ενεργειών.

4.1.1 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δανειολήπτη και εξασφαλίσεις
Προκειµένου οι τράπεζες να χορηγήσουν ένα δάνειο, εξετάζουν και αξιολογούν
τη συνολική θέση των υποψήφιων προς δανειοδότηση πελατών τους. Η αξιολόγηση
αυτή γίνεται µε τη χρήση υποδειγµάτων βαθµολόγησης συµπεριφοράς(behavior
scoring). Πρόκειται για στατιστικά υποδείγµατα τα οποία προσπαθούν να
προβλέψουν µε όση περισσότερη ακρίβεια γίνεται τη µελλοντική συµπεριφορά των
πελατών σε ένα δεδοµένο χρονικό ορίζοντα(Ρεπούσης Σ., 2004).
Η βαθµολόγηση της συµπεριφοράς του υποψήφιου δανειολήπτη γίνεται
σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια τα οποία οι τράπεζες λαµβάνουν υπόψη. Τα κριτήρια
αυτά είναι τα εξής(Ρεπούσης Σ., 2004):
1)Έτη συνεργασίας µε την τράπεζα
2)Ύπαρξη ακίνητης περιουσίας, είτε βεβαρηµένης είτε ελεύθερης, καθώς και
τυχόν δυσµενή στοιχεία οικονοµικής συµπεριφοράς
3)Ύψος εισοδήµατος και διαθέσιµο εισόδηµα µετά την αφαίρεση διαφόρων
οφειλών και υποχρεώσεων, για την αποπληρωµή του αιτούµενου δανείου
4)Ηλικία του υποψήφιου δανειολήπτη κατά την ηµεροµηνία στην οποία
συνάπτεται και εξοφλείται το δάνειο
5)Εργασιακή κατάσταση
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6)∆ιεύθυνση εργασίας και µόνιµης κατοικίας
7)Πιστωτικό όριο και χρήση του
8)Ύπαρξη και χρήση πιστωτικής κάρτας
9)Υπόλοιπο κατά την ηµέρα στην οποία εξετάζεται το αίτηµα δανειοδότησης
10)Τρόπος πληρωµής
11)Κατάσταση του λογαριασµού την ηµέρα στην οποία εξετάζεται το αίτηµα
δανειοδότησης
12)Μέσος αριθµός ηµερών σε καθυστέρηση
13)Ύπαρξη άλλων τραπεζικών προϊόντων, όπως καταθέσεις, λογαριασµοί
όψεως και χαρτοφυλάκια µετοχών
Ο

υποψήφιος

δανειολήπτης,

προκειµένου

να

εξεταστεί

το

αίτηµα

δανειοδότησής του, θα πρέπει να συµπληρώσει µία αίτηση την οποία του δίνει η
τράπεζα και να προσκοµίσει φωτοαντίγραφα του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της
εφορίας, των αποδείξεων µισθοδοσίας και της αστυνοµικής του ταυτότητας. Σε
περίπτωση που υπάρχει εγγυητής για το δανειολήπτη, αυτός έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά(Ρεπούσης Σ., 2004).
Οι τράπεζες ζητούν διάφορες εξασφαλίσεις για τα δάνεια τα οποία παρέχουν.
Το είδος των εξασφαλίσεων εξαρτάται από το ύψος και το είδος του δανείου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα δάνεια µικρού ύψους, ζητείται ως εξασφάλιση η
προσωπική εγγύηση ενός τρίτου ατόµου µε εισόδηµα, χωρίς δυσµενή στοιχεία
οικονοµικής συµπεριφοράς και το οποίο ή/και κάτοχο ακίνητης περιουσίας η οποία
είναι ελεύθερη από βάρη και διεκδικήσεις(Ρεπούσης Σ., 2004).
Στην περίπτωση καταναλωτικών δανείων µεγαλύτερου ύψους, οι τράπεζες
µπορεί να ζητήσουν την ενεχυρίαση καταθέσεων ταµιευτηρίου ή προθεσµίας,
repos(συµφωνιών

επαναγοράς),

µεριδίων

αµοιβαίων

κεφαλαίων,

εντόκων

γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή χαρτοφυλακίου µετοχών. Το ύψος του
ενεχύρου θα πρέπει να είναι από 110% έως 200% του ποσού του λαµβανόµενου
δανείου. Το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το ύψος του δανείου και τις απαιτήσεις
κάθε τράπεζας(Ρεπούσης Σ., 2004).
Τέλος, κυρίως στην περίπτωση στεγαστικών δανείων, µπορεί να ζητηθεί και η
εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητα των οποίων ιδιοκτήτης είναι ο
δανειολήπτης ή ο εγγυητής. Προσηµείωση είναι το δικαίωµα προτίµησης για την
απόκτηση υποθήκης, είναι, δηλαδή, ένα είδος προσωρινής υποθήκης η οποία µπορεί
να µετατραπεί σε οριστική. Όσον αφορά ακίνητα στα οποία ο δανειολήπτης ή ο
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εγγυητής δεν έχουν την πλήρη κυριότητα και επικαρπία, συνήθως οι τράπεζες δεν τα
δέχονται για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης(Ρεπούσης Σ., 2004).

4.1.2 Προβληµατικά δάνεια και αντιµετώπισή τους
Οι δανειολήπτες δεν αποπληρώνουν πάντα τα δάνειά τους στη συµφωνηµένη µε
την τράπεζα-δανειοδότη προθεσµία. Μπορεί να παρουσιάσουν αδυναµία να
αποπληρώσουν οµαλά τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και λόγω διαφόρων
γεγονότων η ικανότητα πληρωµής των υποχρεώσεών τους τίθεται σε αµφισβήτηση.
Τέτοια γεγονότα µπορεί να είναι η εµφάνιση ακάλυπτων επιταγών ή απλήρωτων
συναλλαγµατικών, η εγγραφή προσηµειώσεων υποθηκών στα ακίνητα των
δανειοληπτών, η αύξηση του τραπεζικού δανεισµού των δανειοληπτών, η µείωση της
αξίας των παρεχόµενων εξασφαλίσεων, η συµµετοχή των δανειοληπτών σε εταιρίες
οι οποίες έχουν παρουσιάσει σοβαρά οικονοµικά και άλλα προβλήµατα, οι τυχόν
επενδυτικές επιλογές των δανειοληπτών µε πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχίας και η
συµµετοχή σε ύποπτες συναλλαγές(Ρεπούσης Σ., 2004).
Τα προβληµατικά δάνεια, σύµφωνα µε τους Κανόνες της Επιτροπής της
Βασιλείας, διακρίνονται σε εκτοκιζόµενα και µη εκτοκιζόµενα. Εκτοκιζόµενα είναι
τα προβληµατικά δάνεια τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης λόγω
ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και εµφάνισης
δυσµενών στοιχείων και πληροφοριών ή είναι ληξιπρόθεσµα για χρονικά διαστήµατα
µικρότερα ή µεγαλύτερα των 90 ηµερών. Μη εκτοκιζόµενα είναι τα δάνεια των
οποίων η είσπραξη είναι αµφίβολη και τα ανεπίδεκτα ή επισφαλή δάνεια(Ρεπούσης
Σ., 2004).
Στην περίπτωση των εκτοκιζόµενων δανείων, επιδιώκεται ένας συµβιβασµός
µεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών µε την υποβολή ενός προγράµµατος
αποπληρωµής σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα το οποίο θα πρέπει να τηρείται πιστά.
Παράλληλα εξετάζεται αν οι δανειολήπτες µπορούν να παραχωρήσουν στις τράπεζες
συµπληρωµατικές εξασφαλίσεις. Όσον αφορά τα µη εκτοκιζόµενα δάνεια, οι
τράπεζες δικαιούνται και υποχρεούνται να τα εισπράξουν αναγκαστικά διά της
δικαστικής οδού, εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η είσπραξή τους εξώδικα. Αν δεν
εισπραχθούν τα οφειλόµενα δάνεια ούτε µε δικαστικά µέσα, τότε οι τράπεζες
δύνανται να τα αποσβέσουν ολοσχερώς(Ρεπούσης Σ., 2004).
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4.2 Συµπεριφορά δανειολήπτη
Ο δανειολήπτης είναι ο άλλος βασικός αντισυµβαλλόµενος σε µία σύµβαση
δανείου. Έχει οφειλή έναντι του δανειοδότη να αποπληρώσει το ποσό του δανείου
συν τους τόκους. Όπως κάθε καταναλωτής, έτσι και ο δανειολήπτης συµπεριφέρεται
σύµφωνα µε διάφορους παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη λήψη
δανείου.

4.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τον καταναλωτή
Η συµπεριφορά του καταναλωτή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι
οποίοι χωρίζονται σε τέσσερις βασικές οµάδες(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π.,
2003). Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι πολιτιστικοί παράγοντες, στους οποίους
περιλαµβάνονται η κουλτούρα, το σύνολο δηλαδή των αξιών, των πεποιθήσεων και
των αντιλήψεων τις οποίες αποκτά στην πάροδο των ετών κάποιο άτοµο, και η υποκουλτούρα, δηλαδή µια οµάδα ατόµων µέσα σε µια κουλτούρα, τα οποία µοιράζονται
κοινές αξίες οι οποίες τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα άτοµα µιας κουλτούρας.
Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τους κοινωνικούς παράγοντες. Ένας από τους
παράγοντες αυτούς είναι η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν τα άτοµα, µε κύρια
κριτήρια το εισόδηµα και γενικά την περιουσιακή τους κατάσταση, το µορφωτικό
τους επίπεδο, το επάγγελµά τους και τον τόπο διαµονής τους. Ένας άλλος κοινωνικός
παράγοντας είναι οι κοινωνικοί ρόλοι, οι ρόλοι δηλαδή τους οποίους τα άτοµα
καλούνται να διαδραµατίσουν µέσα στην κοινωνία. Οι οµάδες αναφοράς(reference
groups) επίσης ανήκουν στους κοινωνικούς παράγοντες. Πρόκειται για µικρές ή
µεγάλες σε µέγεθος οµάδες οι οποίες λειτουργούν σαν σηµείο αναφοράς για τα
άτοµα, είτε προς µίµηση είτε προς αποφυγή. Οι βασικότερες οµάδες αναφοράς
περιλαµβάνουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους γείτονες και τους συναδέλφους,
ενώ υπάρχουν και δευτερεύουσες οµάδες, όπως οι θρησκευτικές και οι
επαγγελµατικές. Επιπλέον, υπάρχουν και οι οµάδες στις οποίες τα άτοµα θα ήθελαν
να ανήκουν, γνωστές σαν “aspirational reference groups”. Τέλος, στους κοινωνικούς
παράγοντες περιλαµβάνονται και οι καθοδηγητές γνώµης(opinion leaders), οι οποίοι
είναι άτοµα από τα οποία αντλούνται πληροφορίες για προϊόντα και µάρκες και
επηρεάζουν παράλληλα τον καταναλωτή στη λήψη των αποφάσεών του. Οι
καθοδηγητές γνώµης, κατά κύριο λόγο, ανήκουν στην ίδια κοινωνική οµάδα µε τα
άτοµα στα οποία ασκούν επιρροή, ενώ είναι πιο έµπειροι όσον αφορά διάφορες
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µάρκες και προϊόντα και συνήθως υιοθετούν ένα νέο προϊόν από νωρίς(Μπάλτας Γ.,
Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Οι δηµογραφικοί παράγοντες είναι η τρίτη οµάδα παραγόντων που επηρεάζουν
τον καταναλωτή. Η ηλικία και η φάση του κύκλου ζωής της οικογένειας
περιλαµβάνονται στην οµάδα αυτή. Ανάλογα µε τη φάση της ζωής τους, το άτοµα
προτιµούν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι ανήκουν
σε αυτή την οµάδα είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελµα και η οικονοµική
κατάσταση των ατόµων. Οι παράγοντες αυτοί συχνά συνδέονται µεταξύ τους και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τµηµατοποίηση των καταναλωτών(Μπάλτας
Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Η τελευταία οµάδα παραγόντων είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες. Ένας από
αυτούς τους παράγοντες είναι η προσωπικότητα των ατόµων, δηλαδή τα διάφορα
εσωτερικά χαρακτηριστικά τους τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο αντίδρασής τους,
όπως η αυτοπεποίθηση, η κοινωνικότητα και η προσαρµοστικότητα. Η αυτόεντύπωση(self-concept) ανήκει επίσης στους παράγοντες αυτούς και αναφέρεται στον
τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα βλέπουν και αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους
αναφορικά µε οτιδήποτε τα αφορά σαν κοινωνικά όντα. Η σηµασία αυτού του
παράγοντα είναι ιδιαίτερα µεγάλη και στα πλαίσια του µάρκετινγκ η προσπάθειες
επικεντρώνονται στην ταύτισή του µε την εικόνα µιας µάρκας. Τέλος, και ο τρόπος
ζωής των ατόµων ανήκει στους ψυχολογικούς παράγοντες. Είναι δυνατόν άτοµα κατά
τα άλλα ίδια µεταξύ τους να διαφέρουν ως προς τον τρόπο ζωής, δηλαδή ως προς τα
ψυχογραφικά τους χαρακτηριστικά(psychographics), όπως οι αξίες τους, τα
ενδιαφέροντά τους και οι απόψεις τους επί συγκεκριµένων θεµάτων(Μπάλτας Γ.,
Παπασταθοπούλου Π., 2003).

4.2.2 Λήψη αγοραστικών αποφάσεων
Τα άτοµα, στα πλαίσια της λήψης απόφασης για την αγορά ενός προϊόντος
λαµβάνουν µια σειρά επιµέρους αποφάσεων. Ειδικότερα, αποφασίζουν σχετικά µε το
ποιο προϊόν θα αγοράσουν, ποια µάρκα θα προτιµήσουν, από που θα ενηµερωθούν
για το προϊόν ή τη µάρκα, από πού θα αγοράσουν το προϊόν και τον τρόπο πληρωµής.
Η λήψη αγοραστικών αποφάσεων εκ µέρους των ατόµων αποτελείται από µία
διαδικασία τεσσάρων σταδίων(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003). Το πρώτο
στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι η αναγνώριση από τον καταναλωτή της ανάγκης
23

του. Η ανάγκη αυτή µπορεί να ενεργοποιηθεί από διάφορα ερεθίσµατα µάρκετινγκ,
«εσωτερικά», µε τη µορφή κινήτρων, ή «εξωτερικά», ο προσδιορισµός των οποίων
αποτελεί κύριο µέληµα των υπευθύνων του µάρκετινγκ.
Στο δεύτερο στάδιο, ο καταναλωτής αναζητά και επεξεργάζεται διάφορες
πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε εναλλακτικές µάρκες. Η αναζήτηση των
πληροφοριών αυτών µπορεί να γίνει από διάφορες πηγές, οι οποίες χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα, διακρίνονται σε προσωπικές πηγές, όπως οι
συγγενείς και οι φίλοι, σε προσωπική εµπειρία από προηγούµενη ή δοκιµαστική
χρήση παρόµοιου προϊόντος, και σε εµπορικές πηγές, όπως οι διαφηµίσεις, οι
πωλητές

των

καταστηµάτων,

η

συσκευασία

και

οι

κατάλογοι

των

προϊόντων(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Η αξιολόγηση εναλλακτικών µαρκών αποτελεί το τρίτο στάδιο στη λήψη
αγοραστικών αποφάσεων. Στο στάδιο αυτό, οι εναλλακτικές µάρκες βαθµολογούνται
σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής(choice criteria) ή χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τα κριτήρια, αυτά διαφέρουν µεταξύ τους αναφορικά µε το προϊόν και
την αγορά-στόχο(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, ο καταναλωτής επιλέγει και αγοράζει µία
µάρκα από τις διάφορες εναλλακτικές. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει και άλλες
επιµέρους αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται παράλληλα µε την απόφαση επιλογής
της µάρκας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν το κατάστηµα από το οποίο θα γίνει η
αγορά, την ποσότητα η οποία θα αγοραστεί, τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αγορά,
τον λόγο ή την περίσταση της αγοράς και τη συχνότητα αγοράς(Μπάλτας Γ.,
Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Η λήψη αγοραστικών αποφάσεων µπορεί να έχει τρεις διαφορετικούς τύπους.
Ειδικότερα, µπορεί να είναι εκτεταµένη(extensive), όταν δεν υπάρχουν πολλές
πληροφορίες για το προϊόν, δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία χρησιµοποίησης του
προϊόντος και γενικά η χρήση ή η κατανάλωσή του ενέχει µεγάλο εκλαµβανόµενο
κίνδυνο, περιορισµένη(limited), όταν ο καταναλωτής δεν καταβάλλει κάποια
ιδιαίτερη προσπάθεια για να συλλέξει πληροφορίες ή να αξιολογήσει τις διάφορες
µάρκες, ή αυτόµατη/από συνήθεια(routinized), η οποία χαρακτηρίζεται από τη
µικρότερη προσπάθεια και κόπο για την επιλογή κάποιας µάρκας(Μπάλτας Γ.,
Παπασταθοπούλου Π., 2003).
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Κεφάλαιο 5 – Ικανοποίηση Πελάτη/Καταναλωτή
Αδιαµφισβήτητα, η ικανοποίηση που έχουν οι πελάτες µιας τράπεζας, όπως και
κάθε άλλης επιχείρησης, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα καθορισµού της πορείας της
τράπεζας.

Η

ικανοποίηση

του

καταναλωτή(consumer

satisfaction)

συµπεριλαµβάνεται στις έννοιες της επιστήµης του µάρκετινγκ µε τη µεγαλύτερη
σηµασία, καθώς αποτελεί αντικειµενικό σκοπό των προσπαθειών µάρκετινγκ. Τούτο,
γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει
επαναγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την αύξηση της µακροχρόνιας
πιστότητας των πελατών της καθώς και την απόκτηση νέων πελατών(Γρηγορούδης
Β., Σίσκος Γ., 2000).

5.1 Ορισµός
Η ικανοποίηση του πελάτη/καταναλωτή ορίζεται είτε ως ένα αποτέλεσµα είτε
ως µία διαδικασία. Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η ικανοποίηση αποτελεί µια
τελική κατάσταση ή το αποτέλεσµα της εµπειρίας κατανάλωσης ή χρήσης ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Έτσι, σαν ικανοποίηση ορίζεται µια συναισθηµατική
αντίδραση του πελάτη στις εµπειρίες που σχετίζονται µε συγκεκριµένα προϊόντα και
υπηρεσίες, µε διαδικασίες αγοράς και µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του πελάτη
αυτού. Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί την ικανοποίηση ως µια διαδικασία µε έµφαση
στους ψυχολογικούς παράγοντες αντίληψης και αξιολόγησης που επηρεάζουν την
ικανοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η ικανοποίηση αποτελεί την αντίδραση του
καταναλωτή στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αντίδραση αυτή εξετάζει τις ασυµφωνίες
που υπάρχουν µεταξύ των προγενέστερων προσδοκιών και της πραγµατικής
απόδοσης του προϊόντος την οποία αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής µετά τη χρήση
του (Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Οι ορισµοί της ικανοποίησης µε τη µεγαλύτερη απήχηση είναι αυτοί οι οποίοι
βασίζονται στην εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη. Σε αυτήν την προσέγγιση,
η ικανοποίηση θεωρείται ως ένα µέτρο για το κατά πόσο το προσφερόµενο ολικό
προϊόν ή υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες που έχει ο πελάτης. Η προσέγγιση
αυτή, βέβαια, έχει κάποιες κριτικές. Αυτές εστιάζονται κυρίως στις περιπτώσεις όπου
η σύγκριση των προσδοκιών, και ειδικά των υψηλών, ενδέχεται να δηµιουργήσει
ασυνέπειες στην ανάλυση της συµπεριφοράς των πελατών. Άλλες κριτικές
βασίζονται στο γεγονός ότι η ικανοποίηση των πελατών, σαν αντίληψή τους, δεν
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είναι άµεσα διαθέσιµη και συνεπώς απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια για τη µέτρηση,
την ανάλυση και την εξήγησή της(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
∆ιάφορα εναλλακτικά πρότυπα σύγκρισης για τον ορισµό της ικανοποίησης
έχουν προταθεί, όπως οι επιθυµίες των πελατών, η απόδοση των επιµέρους
χαρακτηριστικών των προϊόντων και ορισµένα πρότυπα απόδοσης. Τα πρότυπα αυτά
είναι συγκεκριµένα και βασίζονται στην εµπειρία από τη χρήση του συγκεκριµένου
προϊόντος και των ανταγωνιστικών του προϊόντων(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ.,
2000).
Τέλος, οι διάφοροι ορισµοί της ικανοποίησης του πελάτη διακρίνονται µεταξύ
τους σύµφωνα µε το αντικείµενο στο οποίο εστιάζουν και το σχετικό επίπεδο
αποσαφήνισης. Έτσι, υπάρχει η ικανοποίηση από ένα προϊόν ή υπηρεσία, από µια
εµπειρία απόφασης αγοράς, από ένα χαρακτηριστικό απόδοσης, από µια εµπειρία
κατανάλωσης-χρήσης, από ένα τµήµα ή κατάστηµα της εταιρίας και από µια προαγοράστική εµπειρία(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).

5.2 Μέτρηση

5.2.1 Ιστορία
Η µέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη προέρχεται κυρίως από δύο χώρους.
Ο πρώτος είναι αυτός της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, σύµφωνα µε την οποία θα
πρέπει να δηµιουργηθεί µία ολοκληρωτική δέσµευση όλων των µελών της τράπεζας
για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφεροµένων προϊόντων και
υπηρεσιών. Το σηµείο εστίασης στην περίπτωση αυτή είναι ο τρόπος µε τον οποίο
υλοποιούνται τα αποτελέσµατα που βασίζονται σε αναλύσεις δεδοµένων της
ικανοποίησης των πελατών εντός της επιχείρησης. Γενικά, η σχολή της ποιότητας
µετράει την ικανοποίηση µε κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών,
όπου σαν ποιότητα ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών τους τα οποία µπορούν
να ικανοποιήσουν ορισµένες ανάγκες των πελατών. Ο δεύτερος χώρος είναι αυτός
του Μάρκετινγκ, όπου η µέτρηση της ικανοποίησης προσεγγίζεται από µια
κοινωνικο-ψυχολογική πλευρά. Μελετάται, δηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο
µορφοποιείται η ικανοποίηση του πελάτη και η επίδραση της ικανοποίησης του
πελάτη

στη µελλοντική αγοραστική συµπεριφορά του. Η προσέγγιση του

Μάρκετινγκ αρχικά αντιµετώπισε το πρόβληµα µέτρησης της ικανοποίησης σαν ένα
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πρόβληµα ανάλυσης της συµπεριφοράς του καταναλωτή(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ.,
2000).
Σηµαντική προσπάθεια στην εξέλιξη της µέτρησης της ικανοποίησης του
καταναλωτή συντελέστηκε µε την ανάπτυξη και την εφαρµογή µόνιµων βαρόµετρων
ικανοποίησης, τα βασικότερα των οποίων είναι το Βραβείο ποιότητας Malcolm
Baldridge(ΗΠΑ, 1987), τα εθνικά βαρόµετρα ικανοποίησης, όπως αυτό της
Σουηδίας(1989), της Γερµανίας(1992) και των ΗΠΑ(1994), και τα κλαδικά
βαρόµετρα ικανοποίησης(ΗΠΑ, 1994) (Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).

5.2.2 Συστήµατα µέτρησης
Υπάρχουν διάφορα συστήµατα µε τα οποία µετράται η ικανοποίηση των
πελατών µιας επιχείρησης, τα οποία διαχωρίζονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε
διάφορα κριτήρια. Ανάλογα µε την πηγή της διαθέσιµης πληροφόρησης, τα
συστήµατα µέτρησης διακρίνονται σε άµεσα και έµµεσα. Τα άµεσα συστήµατα
µέτρησης βασίζοντα σε δεδοµένα τα οποία προέρχονται άµεσα από το σύνολο των
πελατών. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν διάφορα συστήµατα µέτρησης καθένα από τα
οποία προσεγγίζει το πρόβληµα από διαφορετική σκοπιά. Τα άµεσα συστήµατα
µέτρησης είναι ‘προληπτικά’, καθώς προτείνουν δράσεις διορθωτικού χαρακτήρα
προτού

να

συµβούν

ανεπιθύµητες

καταστάσεις.

Τα

έµµεσα

συστήµατα

πληροφόρησης έχουν επικουρικό ρόλο, καθώς δεν µπορούν από µόνα τους να
διαχειριστούν το πρόβληµα της µέτρησης της ικανοποίησης. Τα συστήµατα αυτά
βασίζονται σε δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από την ικανοποίηση των
καταναλωτών. Συνεπώς, τα έµµεσα συστήµατα µέτρησης της ικανοποίησης είναι
‘θεραπευτικά’,

καθώς

αντιµετωπίζουν

τετελεσµένες

ανεπιθύµητες

καταστάσεις(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Μια

διαφορετική

κατηγοριοποίηση

των

συστηµάτων

µέτρησης

της

ικανοποίησης είναι αυτή σε άµεσα συστήµατα, έµµεσα συστήµατα, στατιστικά
δείγµατα και συνεντεύξεις και έρευνες. Τα άµεσα συστήµατα µέτρησης σε αυτήν την
περίπτωση είναι τα συστήµατα εκείνα τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται στην
περίπτωση που ένα γεγονός ή µια διαδικασία καταγράφεται από αυτοµατοποιηµένα
συστήµατα όταν συµβαίνει. Τα έµµεσα συστήµατα σε αυτήν την περίπτωση
περιγράφουν τα συστήµατα εκείνα τα οποία καταγράφουν τετελεσµένα γεγονότα. Ο
ρόλος των στατιστικών δειγµάτων είναι να διαµορφώσουν προβλέψεις όταν δεν είναι
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διαθέσιµα όλα τα δεδοµένα ή είναι αρκετά δύσκολο να ανακτηθούν. Τέλος, όσον
αφορά τις συνεντεύξεις και τις έρευνες, πρόκειται για το πλέον άµεσο σύστηµα
µέτρησης της ικανοποίησης και αποτελεί τη µοναδική επιλογή προκειµένου να
αναλυθεί η συµπεριφορά του πελάτη(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).

5.2.3 Μέθοδος µέτρησης MUSA
Μια από τις δηµοφιλέστερες µεθόδους µέτρησης της ικανοποίησης των
πελατών είναι η µέθοδος MUSA(Multicriteria Satisfaction Analysis). Η µέθοδος
αυτή αποτελεί µια πολυκριτηριακή αναλυτική και συνθετική προσέγγιση στο θέµα
αυτό και βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση των αποφάσεων.
Η µέθοδος MUSA έχει τρεις βασικές παραδοχές(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ.,
2000). Η πρώτη είναι ότι οι καταναλωτές είναι ορθολογικοί και σχετίζεται µε την
ύπαρξη ορθολογικών πελατών. Η δεύτερη παραδοχή είναι πως υπάρχουν κριτήρια
ικανοποίησης των πελατών. Τα κριτήρια αυτά είναι διάφορα χαρακτηριστικά του
εξεταζόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οποία οι πελάτες
αντιλαµβάνονται την ικανοποίησή τους. Η τελευταία παραδοχή είναι πως υπάρχει ένα
προσθετικό µοντέλο σύνθεσης του συνόλου των κριτηρίων ικανοποίησης. Το
συγκεκριµένο µοντέλο είναι µια προσθετική συνάρτηση αξιών, η οποία στα πλαίσια
της µεθόδου MUSA είναι µονοτονική.
Τα βασικά στάδια της µεθόδου MUSA είναι τέσσερα. Το πρώτο στάδιο είναι η
προκαταρκτική έρευνα. Το στάδιο αυτό αφορά το σαφή προσδιορισµό των στόχων
της έρευνας και περιλαµβάνει την προκαταρκτική ανάλυση της συµπεριφοράς των
πελατών, καθώς και την έρευνα του περιβάλλοντος αγοράς για τη συλλογή των
πληροφοριών που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστηµα µέτρησης της
ικανοποίησης του πελάτη. Στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου MUSA διεξάγεται η
έρευνα ικανοποίησης, όπου συντάσσεται το ερωτηµατολόγιο και ταυτόχρονα
οργανώνεται το δίκτυο δηµοσκόπησης. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η έρευνα σε
ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των πελατών της εταιρίας. Το τρίτο στάδιο
περιλαµβάνει τις διάφορες αναλύσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την εφαρµογή
µεθόδων περιγραφικής στατιστικής και της µεθόδου MUSA, και την επεξεργασία των
δεδοµένων της έρευνας. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει την εκτίµηση
της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων της έρευνας και τη µορφοποίηση των τελικών
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προτάσεων οι οποίες αφορούν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, σύµφωνα µε
τις αναλύσεις που προηγήθηκαν(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Η µοντελοποίηση των προβληµάτων στα πλαίσια της µεθόδου MUSA γίνεται
σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Το πρώτο στάδιο
αφορά το αντικείµενο της απόφασης, όπου η απόφαση αναλύεται σε ένα
πεπερασµένο ή συνεχές σύνολο δράσεων A. Πάνω στο σύνολο αυτό ορίζεται µια
προβληµατική(problem formulation) η οποία δίνει ρόλο στο έργο της υποστήριξης
της απόφασης χωρίς να παραµένει απαραίτητα σταθερή κατά τη διαδικασία της
απόφασης. Στο δεύτερο στάδιο δηµιουργείται µια συνεπής οικογένεια κριτηρίων. Τα
κριτήρια αυτά ορίζονται και µοντελοποιούνται από τον αναλυτή µέσω της ανάλυσης
των στοιχειωδών επιπτώσεων κάθε ενέργειας. Στο τρίτο στάδιο κατασκευάζεται το
µοντέλο συνολικής προτίµησης µέσω του οποίου συνθέτονται τα κριτήρια.
Ειδικότερα, οι δράσεις του συνόλου A συγκρίνονται συνολικά µε βάση το µοντέλο
αυτό και την προβληµατική η οποία έχει οριστεί στο πρώτο στάδιο. Τέλος, το τέταρτο
στάδιο αφορά την υποστήριξη της απόφασης, όπου τα στοιχεία απάντησης
αναζητούνται και οργανώνονται από τον αναλυτή σε συγκεκριµένα ερωτήµατα τα
οποία θέτονται από το ίδιο το πρόβληµα και από το λήπτη της απόφασης. Ο ρόλος
του σταδίου αυτού είναι συµπληρωµατικός αναφορικά µε το προηγούµενο στάδιο και
βοηθά στην κατανόηση των λύσεων τις οποίες δίνει το µοντέλο συνολικής
προτίµησης(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Ειδικότερα για τα κριτήρια, ο καθορισµός τους αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα στάδια της µεθοδολογίας µοντελοποίησης. Ως κριτήριο ορίζεται κάθε
µονότονη µεταβλητή η οποία δηλώνει τις προτιµήσεις του ατόµου το οποίο λαµβάνει
αποφάσεις. Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά, τα οποία εκφράζονται από µία
συνεχή κλίµακα, και σε ποιοτικά, τα οποία µοντελοποιούνται µέσω µιας συµβατικής
µονότονης κλίµακας διακεκριµένων τιµών. Έτσι, ένα κριτήριο αντιπροσωπεύεται από
µία πραγµατική συνάρτηση g της δράσης a, η οποία ανήκει στο σύνολο A. ∆ηλαδή,
g(a) είναι η αξιολόγηση της δράσης a(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Τέλος, τα κριτήρια οφείλουν να πληρούν τρεις θεµελιώδεις ιδιότητες. Η πρώτη
είναι αυτή της µονοτονίας(monotonicity), όπου αν για ένα ζεύγος δράσεων ισχύει
gi(a) = gi(b), για κάθε i διάφορο του j και gi(a) > gi(b), τότε η δράση a προτιµάται της
δράσης b. Η δεύτερη ιδιότητα είναι αυτή της πληρότητας(exhaustiveness), όπου αν
για ένα ζεύγος δράσεων ισχύει gi(a) = gi(b), για κάθε i, τότε η δράση a είναι
ισοδύναµη της δράσης b, δηλαδή δεν απουσιάζει κανένα κριτήριο απόφασης. Η τρίτη
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ιδιότητα είναι αυτή του µη πλεονασµού(non redundancy), όπου η διαγραφή ενός
κριτηρίου g από το σύνολο των κριτηρίων είναι ικανή να αναιρέσει µία από τις δύο
προηγούµενες συνθήκες για κάποιο ζεύγος δράσεων(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ.,
2000).

5.2.4 Άλλες µέθοδοι µέτρησης
Εκτός από τη µέθοδο MUSA υπάρχουν και άλλες µέθοδοι µέτρησης της
ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης. Η πιο απλή µέθοδος είναι αυτή της
περιγραφικής στατιστικής, όπου υπολογίζονται οι συχνότητες των απαντήσεων που
δίνουν οι πελάτες οι συµµετέχοντες στην έρευνα σε συγκεκριµένες ‘κρίσιµες’
ερωτήσεις. Ειδικότερα, υπολογίζονται τα ποσοστά των ικανοποιηµένων και µη
ικανοποιηµένων πελατών και τα δεδοµένα που συλλέγονται χρησιµοποιούνται στην
αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα είναι
ποσοτικά, µπορεί να υπολογιστεί ένας ολικός δείκτης ικανοποίησης βάσει των
απαντήσεων των πελατών που αφορούν στην απόδοση και στη σηµαντικότητα των
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο ρόλος των µεθόδων της
περιγραφικής στατιστικής είναι προκαταρκτικός ή επικουρικός, καθώς οι µέθοδοι
αυτές

δεν

προσφέρουν

µια

βαθειά

ανάλυση

της

ικανοποίησης

των

πελατών(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Μια άλλη κατηγορία µεθόδων µέτρησης της ικανοποίησης είναι οι βασικές
στατιστικές µέθοδοι. Μια µέθοδος που περιλαµβάνεται στην κατηγορία αυτή είναι η
πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης, η οποία χρησιµοποιείται για να προσδιοριστεί η
σχέση µεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των
υπηρεσιών και της συνολικής αποτίµησης της ικανοποίησης του καταναλωτή. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση, οι αποδόσεις των χαρακτηριστικών αποτελούν τις
ανεξάρτητες µεταβλητές και η συνολική αποτίµηση της ικανοποίησης του
καταναλωτή την εξαρτηµένη µεταβλητή. Η µέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης
επίσης περιλαµβάνεται στην κατηγορία των βασικών στατιστικών µεθόδων. Κύριος
σκοπός της µεθόδου αυτής είναι να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο συσχετίζονται
τα διάφορα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την
επιχείρηση. Η βασική χρησιµότητα της µεθόδου παραγοντικής ανάλυσης είναι η
ικανότητά της να περιορίσει ένα µεγάλο αριθµό χαρακτηριστικών σε ορισµένες
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κύριες διαστάσεις ικανοποίησης, µε τις οποίες είναι δυνατή η ερµηνεία των
δεδοµένων ικανοποίησης του πελάτη(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).
Τέλος, µια σχετικά νέα κατηγορία µεθόδων µέτρησης της ικανοποίησης του
πελάτη είναι τα πολυµεταβλητά µοντέλα πιθανότητας υπό συνθήκη. Οι βασικότερες
µέθοδοι µέτρησης οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι το Λογιστικό
Μοντέλο

Πιθανότητας(Logit

Analysis)

και

το

Κανονικό

Μοντέλο

Πιθανότητας(Probit Analysis). Στις µεθόδους αυτές, εκτιµάται µια συνάρτηση
κατανοµής µε βάση την αξιολόγηση την οποία έχει κάνει ο πελάτης όσον αφορά
διάφορα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Η εκτιµηµένη συνάρτηση
κατανοµής εκφράζει την πιθανότητα ο πελάτης να ανήκει σε κάποια συγκεκριµένη
οµάδα όσον αφορά την ικανοποίηση που έλαβε από τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000).

5.2.5 ∆είκτες ικανοποίησης
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, από αρκετές χώρες αναπτύχθηκαν
βαρόµετρα ικανοποίησης. Αυτά αποτελούν δείκτες µέτρησης του βαθµού
ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία τους
προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Οι δείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται σαν εργαλεία από τις
επιχειρήσεις καθώς και από τους θεσµικούς φορείς της εκάστοτε χώρας, όπως τις
ενώσεις καταναλωτών και τους κυβερνητικούς οργανισµούς, στα πλαίσια της λήψης
αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασµού για το σύνολο της οικονοµίας. Οι κυριότεροι
δείκτες ικανοποίησης είναι ο Σουηδικός, ο Αµερικάνικος, ο Γερµανικός και
Ευρωπαϊκός(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Ο Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης αναπτύχθηκε το 1989 και προκύπτει ως το
αποτέλεσµα της εκλαµβανόµενης αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους
Σουηδούς καταναλωτές. Η εκλαµβανόµενη αυτή αξία είναι αποτέλεσµα της εικόνας
την οποία έχει ο καταναλωτής για την επωνυµία ενός προϊόντος ή της επιχείρησης η
οποία το παράγει, των προσδοκιών τις οποίες έχει ο καταναλωτής για το
συγκεκριµένο προϊόν και της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης. Ο βαθµός
ικανοποίησης των Σουηδών καταναλωτών δεν µετριέται άµεσα από το δείκτη αυτό,
αλλά προκύπτει από σχετικές αναλύσεις δεδοµένων τα οποία έχουν συλλεχθεί για
παραµέτρους οι οποίες διεθνώς αναγνωρίζονται ότι επηρεάζουν το επίπεδο
ικανοποίησης των καταναλωτών. Το 1997, ο Σουηδικός δείκτης αναθεωρήθηκε και
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αντικείµενο της µελέτης είναι τα διαρκή και µη καταναλωτικά αγαθά, οι υπηρεσίες,
το λιανεµπόριο και τα µονοπώλια(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Ο Αµερικάνικος δείκτης ικανοποίησης αναπτύχθηκε το 1995 και µοιάζει
αρκετά µε το Σουηδικό δείκτη, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση η εκλαµβανόµενη
αξία από τους καταναλωτές, τους Αµερικάνους αυτήν τη φορά, είναι αποτέλεσµα
ορισµένων παραµέτρων και ειδικότερα της εκλαµβανόµενης ποιότητας των
καταναλισκόµενων προϊόντων και των προσδοκιών του καταναλωτή για την ποιότητα
του συγκεκριµένου προϊόντος. Επίσης, και στον Αµερικάνικο δείκτη η ικανοποίηση
δεν µετριέται άµεσα και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θεωρητικό µοντέλο. Οι κλάδοι
οι οποίοι µελετούνται από το δείκτη αυτό είναι τα διαρκή και µη καταναλωτικά
αγαθά, οι µεταφορές, οι επικοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το
λιανεµπόριο, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι άλλες υπηρεσίες και η δηµόσια
διοίκηση(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Αναφορικά µε το Γερµανικό δείκτη ικανοποίησης, αυτός αναπτύχθηκε το 1992
και αφορά τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες επιχειρήσεων και οργανισµών διαφόρων
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Ο εν λόγω δείκτης διαφέρει από τους δύο
προηγούµενους, καθώς έχει πιο θεωρητικό υπόβαθρο. Η ικανοποίηση των
καταναλωτών στην περίπτωση αυτή µετριέται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο,
µετριέται η γενική ικανοποίηση

των καταναλωτών, η οποία αναφέρεται στη

συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης. Στη συνέχεια, στο δεύτερο επίπεδο η
ικανοποίηση µετριέται σε επιµέρους ειδικούς για τον κάθε κλάδο παράγοντες
απόδοσης, οι οποίοι συσχετίζονται µε τη γενική ικανοποίηση. Συνεπώς, µία ακόµη
διαφορά µε τους δύο προηγούµενους δείκτες είναι πως η ικανοποίηση µετριέται
άµεσα. Οι κλάδοι οι οποίοι ερευνήθηκαν στην περίπτωση αυτή είναι ο δηµόσιος
τοµέας, τα µέσα επικοινωνίας, οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις διαρκών αγαθών, οι
εµπορικές

επιχειρήσεις

και

οι

επιχειρήσεις

παροχής

χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).
Τέλος, ο Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης, γνωστός και ως EPSI(European
Performance Satisfaction Index), αναπτύχθηκε το 1997. Ο δείκτης αυτός επιτρέπει τη
συγκριτική µέτρηση της ικανοποίησης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός δείκτης ενσωµατώνει και
αξιοποιεί την εµπειρία η οποία έχει ήδη συσσωρευτεί από τη χρήση άλλων δεικτών,
π.χ. των τριών προαναφερθέντων δεικτών. Η εξαγωγή του δείκτη γίνεται µέσω ενός
κοινού για όλες τις χώρες ερµηνευτικού µοντέλου και τα σχετικά στοιχεία
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συλλέγονται ετησίως µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Στην περίπτωση του
Ευρωπαϊκού δείκτη η ικανοποίηση των πελατών περιλαµβάνει τη γενική
ικανοποίηση, την εκπλήρωση των προσδοκιών και τη σύγκριση µε την ιδεατή
εταιρία-πρότυπο(Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003).

5.3 Ικανοποίηση πελατών τραπεζικών υπηρεσιών
Όσον αφορά ειδικά τις τραπεζικές υπηρεσίες, η ικανοποίηση των πελατών
εξαρτάται από το µέγεθος της διαφοράς µεταξύ των προσδοκιών τους για ποιότητα
και της εκλαµβανόµενης ποιότητας

σε σχέση µε την τιµή την οποία είναι

διατεθειµένοι να πληρώσουν για µια συγκεκριµένη ποιότητα(Λυµπερόπουλος Κ.,
2006).
Η εκλαµβανόµενη ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας είναι αποτέλεσµα
διαφόρων παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες είναι τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, ο
τρόπος προώθησής της, ο τρόπος παραγωγής και προσφοράς της, ο αναγκαίος για την
παραγωγή της χρόνος και ο απαιτούµενος κόπος για την εξασφάλισή της εκ µέρους
του πελάτη. Οι παράγοντες αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
χώρων της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και του Μάρκετινγκ, οι οποίοι, όπως
αναφέρθηκε και προηγουµένως, σχετίζονται άµεσα µε την ικανοποίηση του πελάτη.
Γενικά, η ποιότητα του προϊόντος στις υπηρεσίες διακρίνεται σε ποιότητα τεχνικών
χαρακτηριστικών και σε ποιότητα εξυπηρέτησης. Εκτός, όµως, από την ποιότητα, η
ικανοποίηση των πελατών µιας τράπεζας εξαρτάται και από τη δυνατότητα
πρόσβασης στην υπηρεσία, από την τιµή στην οποία προσφέρεται η υπηρεσία και από
περιστασιακούς και προσωπικούς παράγοντες του πελάτη(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Οι προσπάθειες αύξησης του βαθµού ικανοποίησης των πελατών αποσκοπούν
κυρίως στην αύξηση του βαθµού αγοραστικής προσήλωσης(Brand Loyalty) στην
τράπεζα και στα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Αυτό συµβαίνει γιατί η αύξηση της
αγοραστικής προσήλωσης οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των πελατών για
την τράπεζα ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα διατήρησης του καθενός από αυτούς.
Σύµφωνα µε τον Retchheld(1996), η αποδοτικότητα ενός πελάτη για την επιχείρηση
ισούται µε τα κέρδη ανά φάση του κύκλου ζωής του πελάτη αυτού. Επιπλέον, η
αύξηση της αγοραστικής προσήλωσης µε τη δηµιουργία πιστών πελατών, οδηγεί
στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι πιστοί
πελάτες έχουν µικρότερα κόστη εξυπηρέτησης, καθώς θέτουν λιγότερες ερωτήσεις
και έχουν λιγότερα προβλήµατα, είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην τιµή, ξοδεύουν
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περισσότερα χρήµατα σε προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης και συστήνουν την
εταιρία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στον κύκλο τους(Λυµπερόπουλος Κ.,
2006).
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Κεφάλαιο 6 – Αξία Πελάτη
Η έννοια της αξίας του πελάτη(customer value) παίζει σηµαντικό ρόλο στις
αποφάσεις των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο προσδιορισµός και η δηµιουργία αξίας
για τον πελάτη θεωρούνται απαραίτητα προαπαιτούµενα ώστε οι επιχειρήσεις να
επιβιώνουν και να επιτυγχάνουν µακροπρόθεσµα. Η κατανόηση του τρόπου µε τον
οποίο οι πελάτες αξιολογούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µίας επιχείρησης είναι
κρίσιµης σηµασίας για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι
τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση.

6.1 Ορισµός
Όσον αφορά την αξία του πελάτη, δεν έχει επικρατήσει κάποιος σταθερός
ορισµός. Γενικά, υπάρχουν δύο θεωρητικές προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι αυτή από
την προοπτική της εταιρίας, όπου σκοπός της εταιρίας είναι να αξιολογήσει πόσο
ελκυστικοί είναι µεµονωµένοι καταναλωτές, οπότε γίνεται λόγος για την

αξία

διάρκειας ζωής του πελάτη(customer lifetime value), ή οµάδες καταναλωτών, οπότε
γίνεται λόγος για αξία κτήσης πελάτη(customer equity). Η δεύτερη προσέγγιση είναι
αυτή της αξίας του πελάτη, από την προοπτική δηλαδή του πελάτη, όπου το σηµείο
εστίασης είναι η αξία που παράγεται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας
όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες της. Εναλλακτικά, εστίαση γίνεται
στο κατά πόσο εκπληρώνονται οι στόχοι και οι επιθυµίες των πελατών από τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εταιριών(Graf Α., Maas P., 2008).
Οι διάφορες προσεγγίσεις της αξίας του καταναλωτή έχουν τα θεµέλιά τους σε
διάφορες επιστήµες, όπως το µάρκετινγκ, τη στρατηγική και οργανωτική ανάπτυξη,
την ψυχολογία και την κοινωνιολογία(Graf Α., Maas P., 2008). Ένας από τους
προτεινόµενους ορισµούς είναι αυτός όπου η αντιλαµβανόµενη αξία είναι η συνολική
αξιολόγηση από τη µεριά του πελάτη της χρησιµότητας ενός προϊόντος βασιζόµενη
στις αντιλήψεις περί του «τι λαµβάνεται και του τι δίνεται», χρηµατικό ή µη(
Zeithaml V., 1988). Εναλλακτικά, σαν αξία πελάτη ορίζεται η αντιλαµβανόµενη από
την αγορά ποιότητα προσαρµοσµένη για τη σχετική τιµή του προϊόντος της
επιχείρησης, η οποία αποτελεί τη γνώµη των πελατών της επιχείρησης όσον αφορά τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε σύγκριση µε αυτά των ανταγωνιστών της(Gale B.,
1994).

Σύµφωνα

µε

άλλον

ορισµό,

σαν

αξία

του

πελάτη

ορίζεται

η

σχετικιστική(συγκριτική, προσωπική, ευκαιριακή) προτίµηση η οποία χαρακτηρίζει
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την εµπειρία του καταναλωτή από την αλληλεπίδραση µε κάποιο αντικείµενο, το
οποίο µπορεί να είναι κάποιο αγαθό, υπηρεσία, άτοµο, µέρος, πράγµα, γεγονός ή
ιδέα(Holbrook M., 1994). Τέλος, σαν αξία του πελάτη µπορεί να οριστεί και µια
αντιλαµβανόµενη προτίµηση και αξιολόγηση από τη µεριά του πελάτη των
χαρακτηριστικών των προϊόντων, της επίδοσης των χαρακτηριστικών και των
συνεπειών των προκυπτουσών από την χρήση που διευκολύνουν ή εµποδίζουν την
επίτευξη

των

στόχων

και

των

σκοπών

των

πελατών

σε

καταστάσεις

χρήσης(Woodruff R., 1997).
Τα µοντέλα της αξίας του πελάτη βασίζονται κυρίως σε δύο προσεγγίσεις. Η
πρώτη προσέγγιση είναι αυτή της αντιλαµβανόµενης αξίας του πελάτη(perceived
customer value), όπου η αξία του πελάτη γίνεται αντιληπτή σαν ανταλλαγή οφελών
και θυσιών και επικεντρώνεται στην επίδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Η
δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή της επιθυµητής αξίας του πελάτη(desired customer
value), όπου η αξία του πελάτη γίνεται αντιληπτή ως µέρος του συστήµατος αξιών
των πελατών. Το επίκεντρο σε αυτήν την περίπτωση είναι διαστάσεις αξίας ή
συνέπειες, οι οποίες προέρχονται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επίδοσης. Παρά
τις διαφορές µεταξύ τους, οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν αποκλείουν η µία την άλλη
και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Για µία πλήρη κατανόηση της αξίας του
πελάτη πρέπει να αναλυθούν περιεκτικά και ολοκληρωµένα και οι δύο
προσεγγίσεις(Graf Α., Maas P., 2008).

6.2 ∆ιαχείριση αξίας πελάτη
∆ιαχείριση της αξίας του πελάτη(customer value management) είναι η
διαχείριση από τη µεριά της επιχείρησης της σχέσης κάθε πελάτη της µε αυτήν µε
στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους της σε όλη τη διάρκεια ζωής της από το σύνολο
των πελατών της. Μέσω της διαχείρισης της αξίας του πελάτη, η επιχείρηση δύναται
να αξιοποιήσει πλήρως τα οικονοµικά της πίστης αυξάνοντας, έτσι, την
κράτηση(retention)/διατήρηση των πελατών της, µειώνοντας τον κίνδυνο και
αποσβένοντας τα κόστη απόκτησης σε µεγαλύτερη και επικερδέστερη περίοδο
σχέσης µε τους πελάτες της. Η επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται κάθε πελάτη της
χωριστά ώστε να του αυξήσει την αξία διάρκειας ζωής του, ακόµα και αν αυτός δεν
είναι επικερδής, ώστε να αυξήσει τα συνολικά της κέρδη(Pease J., 2001).
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Η διαχείριση της αξίας του πελάτη αποτελεί µία κυκλική διαδικασία(Pease J.,
2001). Ο κύκλος της διαχείρισης της αξίας του πελάτη(customer value management
cycle) αποτελείται από τρία βασικά στάδια. Το πρώτο είναι η απόκτηση των σωστών
πελατών, το δεύτερο η ανάπτυξη σωστών σχέσεων µε τους πελάτες και το τρίτο η
διατήρηση των ‘πολύτιµων’ πελατών, αλλιώς η σωστή κράτηση πελατών. Τα τρία
αυτά στάδια τροφοδοτούν το ένα το άλλο και είναι γνωστά και σαν τα τρία ‘R’ του
κύκλου της διαχείρισης της αξίας του πελάτη, δηλαδή ‘Right Customers’, ‘Right
Relationship’ και ‘Right Retention’, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα(Pease
J., 2001).

Εικόνα 6.1: Στάδια του κύκλου διαχείρισης αξίας του πελάτη

Πηγή: Pease J., Customer Value Management, 2001

Στο πρώτο στάδιο του κύκλου, η εταιρία αποκτά τους πελάτες εκείνους οι
οποίοι είναι οι πιο πολύτιµοι για αυτήν. ∆εν πρέπει να “προσλαµβάνει” πελάτες χωρίς
να έχει εξετάσει πριν την µακροχρόνια αξία τους. Επιπλέον, µπορεί ένας πελάτης να
είναι υψηλής αξίας για έναν ανταγωνιστή της εταιρίας, αλλά για την ίδια την εταιρία
να µην ισχύει αυτό. Η απόκτηση πελατών είναι µια διαδικασία µε υψηλό κόστος και
για το λόγο αυτό οι εταιρίες θα πρέπει να αναπτύξουν τις ικανότητες εκείνες οι οποίες
θα τις επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τους πελάτες εκείνους οι οποίοι θα είναι
επικερδείς για αυτές. Η καλύτερη πηγή πληροφόρησης σχετικά µε το ποιοι είναι οι
ιδανικοί πελάτες για µια εταιρία είναι οι πελάτες τους οποίους ήδη έχει, καθώς έχει
εκτενή στοιχεία για αυτούς. Επιτυγχάνοντας βαθειά κατανόηση για το ποιοι και γιατί
είναι οι καλύτεροι πελάτες τους, οι εταιρίες αποκτούν τη δυνατότητα να αποκτήσουν
τους πελάτες εκείνους τους οποίους µπορούν να εξυπηρετήσουν µε το µεγαλύτερο
δυνατό κέρδος(Pease J., 2001).
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Στο επόµενο στάδιο η σχέση των εταιριών µε τους πελάτες τους πρέπει να
αναπτυχθεί. Πελάτες µε τους οποίους δεν γίνεται σωστά η επαφή ή λαµβάνουν
υπερβολικά πολλές προσφορές καταλήγουν χάσουν αξία αντί να κερδίσουν. Γενικά, η
σωστή σχέση µε τους πελάτες είναι εκείνη η οποία µεγιστοποιεί την αξία διάρκειας
ζωής τους. Ένας απλοποιηµένος τύπος της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη δίνεται
παρακάτω(Pease J., 2001).

Αξία διάρκειας ζωής πελάτη = Μέγεθος αγοράς x Συχνότητα αγοράς x ∆ιάρκεια
αγοράς

Συνεπώς, στόχος των εταιρίας είναι να αυξήσει το µέγεθος, τη συχνότητα και
τη διάρκεια των αγορών τις οποίες πραγµατοποιούν οι πελάτες τους από αυτές. Όσον
αφορά την τελευταία µεταβλητή, δηλαδή τη διάρκεια αγοράς, οι εταιρίες την
εκτιµούν χρησιµοποιώντας µέτρα πίστης(loyalty measures), καθώς δεν µπορούν να
γνωρίζουν τη διάρκεια της σχέσης τους µε τους πελάτες τους ώσπου αυτή να έχει
τελειώσει. Προκειµένου να αυξήσουν την αξία των πελατών τους, οι εταιρίες θα
πρέπει να καταλάβουν ποιοι από αυτούς είναι υψηλής αξίας και ποιοι όχι. Με τους
πελάτες υψηλής αξίας, οι εταιρίες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους
στο να εδραιώσουν την πίστη των πελατών αυτών σε αυτές, ώστε να επιµηκύνουν την
µεταξύ τους επικερδή σχέση. Όσον αφορά τους υπόλοιπους πελάτες, οι εταιρίες θα
πρέπει να ξεχωρίσουν εξ αυτών εκείνους στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα να
αυξηθεί οποιαδήποτε από τις τρεις προαναφερθέντες µεταβλητές, κάτι το οποίο
αποτελεί σηµαντική πρόκληση(Pease J., 2001).
Συχνά οι εταιρίες αγνοούν πελάτες οι οποίοι είχαν υψηλή αξία για αυτές η
οποία, όµως, µειώθηκε για τις εταιρίες αυτές και µεταφέρθηκε στους ανταγωνιστές
τους. Η ταυτοποίηση τέτοιων πελατών είναι συνήθως δύσκολη για τις εταιρίες, καθώς
η αξιολόγηση των πελατών γίνεται µε βάση συγκεκριµένη στιγµή στο χρόνο. Εταιρίες
οι οποίες έχουν αναπτύξει την ικανότητα να εντοπίζουν αλλαγές στην αξία κάθε
πελάτη τους έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν από τους ανταγωνιστές τους και
να ανταποκρίνονται έγκαιρα σε αλλαγές της συµπεριφοράς των πελατών τους,
διατηρώντας ή και αυξάνοντας έτσι την αξία τους(Pease J., 2001).
Στο τελευταίο στάδιο, οι εταιρίες µεριµνούν για τη διατήρηση των πελατών
τους. Θα πρέπει, όµως, να διατηρήσουν µόνο εκείνους τους πελάτες οι οποίοι έχουν
την υψηλότερη αξία διάρκειας ζωής. Εάν αυτό δεν ισχύει, η συνολική αξία της
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πελατειακής τους βάσης µειώνεται. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες θα πρέπει να
εντοπίσουν τους πελάτες εκείνους οι οποίοι είναι περισσότερο επικερδείς για αυτές.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές διατήρησης των
πελατών τους διατηρούν και δεν καταστρέφουν την αξία τους(Pease J., 2001).

6.3 Σχέση µε συµπεριφορά καταναλωτή και ικανοποίηση πελάτη
Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές, η έννοια της αξίας του πελάτη σχετίζεται µε
διάφορες έννοιες του µάρκετινγκ, µεταξύ των οποίων είναι η συµπεριφορά του
καταναλωτή και η ικανοποίηση του πελάτη. Παρ’ όλο που το συγκεκριµένο θέµα
χρήζει περεταίρω έρευνας, υπάρχουν ήδη κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσµατα και
θεωρίες(Graf Α., Maas P., 2008).
Αναφορικά µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή, δεν υπάρχει οµοφωνία
σχετικά µε την ύπαρξη κάποιας σχέσης µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Αρκετοί
συγγραφείς υποθέτουν την ύπαρξη άµεσης σχέσης µεταξύ των δύο εννοιών.
Αντίθετα, σύµφωνα µε άλλους συγγραφείς, η αξία του πελάτη και η συµπεριφορά
του καταναλωτή δεν σχετίζονται άµεσα, αλλά µέσω της ικανοποίησης του πελάτη.
Επιπρόσθετα, ορισµένοι εξ αυτών κατέληξαν µετά από έρευνά τους πως η
ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί καλύτερο δείκτη της συµπεριφοράς του
καταναλωτή απ’ ότι η αξία του πελάτη(Graf Α., Maas P., 2008).
Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της αξίας του πελάτη και της ικανοποίησης του
πελάτη, η κυρίαρχη άποψη είναι πως αποτελούν διαφορετικές µεταξύ τους έννοιες,
καθώς η αξία του πελάτη θεωρείται ότι προηγείται της ικανοποίησης του πελάτη. Η
άποψη αυτή υποστηρίζεται από διάφορες εµπειρικές έρευνες, αν και η αιτιολόγησή
της στηρίζεται σε διαφορετικές θεωρίες ανάλογα τον συγγραφέα. Από την άλλη,
ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ισχύει το αντίστροφο, ότι δηλαδή η
ικανοποίηση του πελάτη προηγείται της αξίας του πελάτη. Τέλος, όπως αναφέρθηκε
και προηγουµένως, η ικανοποίηση του καταναλωτή θεωρείται από ορισµένους
ερευνητές ως ‘συνδετικός κρίκος’ µεταξύ της αξίας του πελάτη και της συµπεριφοράς
του καταναλωτή(Graf Α., Maas P., 2008).

6.4 Αξία πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Η έννοια της αξίας του πελάτη µπορεί να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί στα
δεδοµένα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν φυσικά και οι
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τραπεζικές εργασίες. Η αξία του πελάτη εφαρµόζεται στις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, δηλαδή τον κίνδυνο, την αβεβαιότητα, την εµπιστοσύνη και τις προσωπικές
σχέσεις. Στα πλαίσια αυτά, οι Maas και Graf ανέπτυξαν ένα µοντέλο για την αξία του
πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µε βάση το οποίο προέκυψαν ορισµένες
διαστάσεις της αξίας του πελάτη. Η προσέγγιση CVFS, γνωστή και ως «Μηχανή
CVFS» συµβάλει σηµαντικά στη δηµιουργία αξίας για τον πελάτη στις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

6.4.1 Μοντέλο αξίας πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Το µοντέλο των Maas και Graf έχει σαν σκοπό την ταυτοποίηση των σχετικών
διαστάσεων αξίας και τους αντίστοιχους “οδηγούς αξίας” τους, δηλαδή τους
διάφορους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αξία, και την
ανάλυση των κενών µεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων της εταιρίας αναφορικά
µε τις αντιλήψεις περί αξίας µε στόχο τη βελτίωση της “πρότασης αξίας”, δηλαδή τη
δήλωση της εταιρίας για τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές πρέπει να
αγοράσουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία της, της διανοµής αξίας και των επιδόσεων της
εταιρίας (Maas P. & Graf A., 2007).
Το µοντέλο των Maas και Graf περιλαµβάνει τέσσερα διαδοχικά βήµατα. Στο
πρώτο βήµα, εξερευνώνται η αντιλαµβανόµενη και η επιθυµητή αξία του πελάτη
µέσω µιας διαµορφωτικής προσέγγισης. Σκοπός του βήµατος αυτού είναι η επίτευξη
συµπαγούς κατανόησης των σχετικών οδηγών αξίας και η εξερεύνηση των σχετικών
διαστάσεων αξίας από την προοπτική του πελάτη(Maas P. & Graf A., 2007).
Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήµα, εξερευνάται η υποτιθέµενη(presumed) αξία
του πελάτη. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της εταιρίας οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε
τους πελάτες εκφέρουν την άποψή τους σχετικά µε το ποιοι είναι οι οδηγοί αξίας του
πελάτη. Η επιλογή των υπαλλήλων οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες
έγκειται στο ότι από αυτούς εξαρτάται σε κρίσιµο βαθµό η ποιότητα και η αξία των
υπηρεσιών για τους πελάτες(Maas P. & Graf A., 2007).
Στο τρίτο βήµα, ταυτοποιούνται, αναλύονται και διαφοροποιούνται τα κενά
µεταξύ των αντιλήψεων των πελατών για την αξία και των υποθέσεων των
υπαλλήλων για την αξία του πελάτη. Αρχικά, συγκρίνονται οι οδηγοί αξίας από το
πρώτο και από το δεύτερο βήµα, µε την ανάλυση αυτή να αναφέρεται στο επίπεδο
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χαρακτηριστικών(attribute level), αλλιώς την αντιλαµβανόµενη αξία του πελάτη. Με
τα αποτελέσµατα στο επίπεδο αυτό µπορούν να παραχθούν συγκεκριµένες προτάσεις
και δράσεις προκειµένου να βελτιωθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας.
Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση στο επίπεδο διάστασης αξίας(value dimension level),
η οποία επικεντρώνεται στη συνάφεια και στη σηµασία των µεµονωµένων
διαστάσεων αξίας και των γενικών σχέσεων των διαστάσεων αξίας. Στη
συγκεκριµένη ανάλυση δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, όπως είναι ο κίνδυνος, η αβεβαιότητα, η εµπιστοσύνη και
οι προσωπικές σχέσεις, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα(Maas P. & Graf A., 2007).
Τέλος, το τέταρτο βήµα αφορά στην εξαγωγή συµπερασµάτων για τη διοίκηση
της εταιρίας µε βάση τα αποτελέσµατα στα προηγούµενα βήµατα. Στόχος του
βήµατος αυτού, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, είναι η βελτίωση της πρότασης και
της διανοµής αξίας και των επιδόσεων της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας θα
πρέπει να εστιάσει στο κανονιστικό, στο στρατηγικό και στο λειτουργικό επίπεδο.
Πιο συγκεκριµένα, στο κανονιστικό επίπεδο θέτονται οι γενικοί σκοποί της εταιρίας,
οι κανόνες και οι αξίες, στο στρατηγικό επίπεδο θεσπίζεται το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, άρα και η επιτυχής συνέχιση της εταιρίας, και το λειτουργικό επίπεδο
αφορά τη σωστή και όσο το δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία, µε εργαζόµενους οι
οποίοι είναι ικανοί να συµπάσχουν και να συνεργαστούν µε τους πελάτες καθώς και
να τους αντιµετωπίσουν(Maas P. & Graf A., 2007).

6.4.2 ∆ιαστάσεις αξίας πελάτη στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Με βάση το µοντέλο των Maas και Graf πραγµατοποιήθηκε έρευνα η οποία
κατέληξε στην παραγωγή πέντε διαστάσεων της αξίας του πελάτη(Maas P. & Graf
A., 2007):
1)Αξία

εταιρίας(Company

value):

Αυτή

αναφέρεται

κυρίως

στις

αντιλαµβανόµενες από τους πελάτες µάρκα, εικόνα και φήµη µιας εταιρίας, και
αποτελούν τους οδηγούς αξίας στην περίπτωση αυτή. Η σηµασία των οδηγών αυτών
φθίνει όσο πιο έµπειρη γίνεται η σχέση µεταξύ της εταιρίας και των πελατών της.
Άλλοι οδηγοί αξίας είναι η αντίληψη των πελατών για το επιχειρηµατικό µοντέλο της
εταιρίας καθώς και η ανάπτυξη της εταιρίας.
2)Αξία προϊόντος(Product value): Αυτή περιλαµβάνει την ποιότητα και τις
επιδόσεις των προϊόντων, την παραµετροποίηση των προϊόντων, το εύρος των
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προσφερόµενων προϊόντων και το δείκτη τιµής-επίδοσης(price-performance ratio).
Επιπλέον, εντοπίστηκαν κα µη χρηµατικές αξίες των προϊόντων στις οποίες οι
πελάτες έδωσαν µεγάλη σηµασία, όπως οφέλη εξοικονόµησης χρόνου και οφέλη
λόγω

ευκολίας

και

υποστηρικτικών

λειτουργιών

των

προϊόντων.

Τέλος,

ταυτοποιήθηκαν και ορισµένοι αρνητικοί, από τη µεριά του πελάτη οδηγοί αξίας,
όπως έλλειψη πρωτοπορίας, υψηλές συµβουλευτικές προµήθειες και ανισορροπία
µεταξύ τιµής και επιδόσεων.
3)Αξία εξυπηρέτησης/υπαλλήλων(Service/Employee value): Αυτή αφορά τη
συνολική ικανότητα και τεχνογνωσία των υπαλλήλων της εταιρίας. Επιπρόσθετα,
περιλαµβάνει διάφορες πλευρές της διαδικασίας διανοµής των υπηρεσιών, όπως ο
χειρισµός των συναλλαγών και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών, και την αλλαγή
συµβούλου του πελάτη, η οποία αποτελεί αρνητικό οδηγό αξίας.
4)Αξία σχέσης(Relationship value): Αυτή αναφέρεται στην αντιλαµβανόµενη
αξία της σχέσης των πελατών µε τους οικονοµικούς τους συµβούλους, η οποία
χαρακτηρίζεται από διάφορα συναισθηµατικά χαρακτηριστικά, όπως η συµπάθεια, η
φιλία, η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία του συµβούλου. Λόγω του υψηλού βαθµού
επαφής στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η αξία σχέσης είναι µεγάλης σηµασίας
στον τοµέα αυτό.
5)Κοινωνική αξία(Social value): Αυτή αφορά θετικά ή αρνητικά στερεότυπα τα
οποία αφορούν δηµογραφικές, κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές οµάδες ή
κοινότητες. Αν οι πελάτες και οι σύµβουλοί τους είναι κοντά όσον αφορά το
µορφωτικό επίπεδο, το εισόδηµα ή την ηλικία, τα παραπάνω στοιχεία εκλαµβάνονται
σαν θετικοί οδηγοί αξίας.
Από τις παραπάνω πέντε διαστάσεις αξίας, οι πελάτες δίνουν περισσότερη
σηµασία σε αυτές του προϊόντος, της εξυπηρέτησης/των υπαλλήλων και της σχέσης.
Ανάλογα µε τον πελάτη και τις εµπειρίες του µε την εταιρία, µία από τις τρεις
κυριαρχεί. Όσον αφορά την αξία της εταιρίας και την κοινωνική αξία, αν και τις
δόθηκε µικρότερη σηµασία, αυτές µπορούν να χρησιµεύσουν στη διαφοροποίηση
µεταξύ ανταγωνιστών και να αποτελέσουν σηµαντικές προϋποθέσεις για ή να
υποστηρίξουν τη δηµιουργία άλλων πλευρών της αξίας(Maas P. & Graf A., 2007).
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6.4.3 Η Μηχανή CVFS
Η δηµιουργία της Μηχανής CVFS έγινε από τους Melnick, Nayyar, Pinedo και
Seshadri και βασίστηκε στη λογική πως οι εταιρίες δεν πρέπει απλά να εστιάζουν
στους πελάτες, αλλά πρέπει να είναι εστιασµένες στην αξία του πελάτη(customer
value focused). Η διαφορά µεταξύ αυτών των δύο σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της
µηχανής έγκειται στη σαφή προσοχή η οποία πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία αξίας
για τους πελάτες, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη δηµιουργία αξίας για τους
υπαλλήλους και τους µετόχους(Melnick E., Nayyar P., Pinedo M., Seshadri S., 2000).
Η Μηχανή CVFS(Customer Value FocuS) αποτελεί µία «οµαλά λειτουργούσα
µηχανή» η οποία οδηγεί στη δηµιουργία αξίας. Η µηχανή αυτή έχει τέσσερα βασικά
στοιχεία: τις στρατηγικές, τις υπηρεσίες, τα συστήµατα και τα µέτρα επιτυχίας. Τα
στοιχεία αυτά οποία πρέπει να σχεδιαστούν και να συνδυαστούν µε προσοχή ώστε να
δηµιουργηθεί αξία για τους πελάτες. Έτσι, αξία δηµιουργείται µέσω του σχεδιασµού
και της λειτουργίας της µηχανής CVFS, η οποία αποτελείται από:
-

Επικεντρωµένες στους πελάτες στρατηγικές(Customer value focused
strategies)

-

Επικεντρωµένες στους πελάτες υπηρεσίες(Customer value focused services)

-

Επικεντρωµένα στους πελάτες συστήµατα(Customer value focused systems)

-

Επικεντρωµένα στους πελάτες µέτρα επιτυχίας(Customer value focused
measures of success)

Τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία εξαρτώνται το ένα από το άλλο καθώς και από το
εξωτερικό περιβάλλον και µπορούν να θεωρηθούν ως διεµπλεκόµενα γρανάζια, τα
οποία θα πρέπει να περιστρέφονται µε τέλειο συγχρονισµό, αλλιώς ολόκληρο το
σύστηµα θα σταµατήσει να λειτουργεί. Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 6.2: Μηχανή CVFS και δηµιουργία αξίας στης χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες

Πηγή: Melnick E., Nayyar P., Pinedo M., Seshadri S., Creating Value in
Financial Services, 2000
Έτσι, παρόλο που το κάθε στοιχείο της µηχανής είναι σηµαντικό, από µόνο του δεν
µπορεί να δηµιουργήσει αξία(Melnick E., Nayyar P., Pinedo M., Seshadri S., 2000).
Η

Μηχανή CVFS πρέπει επίσης να βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία

προκειµένου να δηµιουργείται αξία και κάθε στοιχείο της θα πρέπει να µπορεί να
επωµίζεται το φορτίο στη µηχανή το οποίο του αναλογεί ώστε όλα τα στοιχεία να
λειτουργούν επιτυχώς στη δηµιουργία αξίας. Τέλος, όσον αφορά το περιβάλλον, η
Μηχανή CVFS αλληλεπιδρά οµαλά µε αυτό, καθώς επηρεάζεται από αυτό και το
επηρεάζει ταυτόχρονα(Melnick E., Nayyar P., Pinedo M., Seshadri S., 2000).
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Κεφάλαιο 7 – Ανάπτυξη σχέσεων µε πελάτες
Η ανάπτυξη σωστών σχέσεων της τράπεζας µε τους πελάτες της αποτελεί µια
από τις βασικότερες προτεραιότητές της, διότι από αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
η µακροχρόνια επιβίωση και κερδοφορία της, όπως, άλλωστε, συµβαίνει και µε κάθε
άλλη επιχείρηση. Μεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας µε
τους πελάτες της έχει η επιστήµη του Μάρκετινγκ και πιο συγκεκριµένα το µίγµα
Μάρκετινγκ υπηρεσιών µέσω των διαφόρων παραγόντων του. Μία προσέγγιση η
οποία συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων µε τους πελάτες είναι η
προσέγγιση “one-to-one”(“ένας προς έναν”). Η ανάπτυξη των σχέσεων µε τους
πελάτες στον τραπεζικό τοµέα παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες.

7.1 Μίγµα Μάρκετινγκ και σχέσεις µε πελάτες
Η ανάπτυξη σωστών σχέσεων µε τους πελάτες συνδέεται άµεσα µε το
Μάρκετινγκ χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν φυσικά και οι
τραπεζικές υπηρεσίες, και ειδικότερα το µίγµα Μάρκετινγκ. Στόχος του Μάρκετινγκ
χρηµατοπιστωτικών

υπηρεσιών

είναι

η

καλύτερη

δυνατή

κάλυψη

των

χρηµατοπιστωτικών αναγκών των πελατών οι οποίοι ανήκουν σε µία αγορά-στόχο
µέσω της αποδοτικής προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών µε τη διαµόρφωση του
κατάλληλου για κάθε αγορά-στόχο µίγµατος Μάρκετινγκ. Το µίγµα Μάρκετινγκ
χρηµατοπιστωτικών

υπηρεσιών

περιλαµβάνει

συνολικά

εφτά

παράγοντες(Λυµπερόπουλος Κ., 2006). Οι πρώτοι τέσσερις είναι τα γνωστά 4P του
Μάρκετινγκ, δηλαδή το είδος και η ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και
υπηρεσιών(Product), το δίκτυο διανοµής(Place), η τιµολογιακή πολιτική(Price) και το
επικοινωνιακό µίγµα(Promotion), και οι υπόλοιποι τρεις αφορούν τις υπηρεσίες και
είναι ο ανθρώπινος παράγοντας(People), οι διαδικασίες παραγωγής(Process) και η
φυσική υπόσταση(Physical evidence).

7.1.1 Προϊόντα και υπηρεσίες
Το πρώτο συστατικό των 4P του Μάρκετινγκ είναι τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την τράπεζα. Η στρατηγική προϊόντος
επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας µε τους πελάτες της. Αυτό
γιατί είναι η στρατηγική εκείνη η οποία αφορά όλες τις αποφάσεις οι οποίες
λαµβάνονται για τις αγορές-στόχους και τα προϊόντα τα οποία µπορούν να
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προσφερθούν για την κάλυψη των αναγκών των πελατών οι οποίοι ανήκουν στις
αγορές αυτές. Οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται στα πλαίσια της στρατηγικής
προϊόντος αφορούν το µίγµα προϊόντος, το εύρος του µίγµατος του προϊόντος, το
βάθος κάθε γραµµής προϊόντος, τις γραµµές προϊόντων, τις κατηγορίες προϊόντων και
τα είδη των προϊόντων(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Οι σχέσεις της τράπεζας µε τους πελάτες της επηρεάζονται επίσης σε πολύ
µεγάλο βαθµό από την υιοθέτηση και στη συνέχεια από την επιτυχία των νέων
προϊόντων της. Όσον αφορά την υιοθέτηση των νέων προϊόντων της τράπεζας, η
ταχύτητά της εξαρτάται από τα δηµογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των
πελατών, οι οποίοι διακρίνονται σε καινοτόµους, πρώιµους αποδέκτες, πρώιµη
πλειοψηφία, όψιµη πλειοψηφία και βραδυκίνητους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των
βραδυκίνητων πελατών, σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων προϊόντων παίζει και
η προσωπική επιρροή ορισµένων ατόµων στη στάση άλλων. Γενικά, τα
χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων τα οποία επηρεάζουν το ρυθµό υιοθέτησης τους
είναι τα εξής(Λυµπερόπουλος Κ., 2006):
1)Το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα να προσφέρουν

ανώτερα οφέλη στον

πελάτη της αγοράς-στόχου σε σχέση µε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα
2)Η συµβατότητά τους µε τις αξίες, τις ανάγκες και τις εµπειρίες της αγοράςστόχου
3)Η πολυπλοκότητα των νέων προϊόντων, δηλαδή το κατά πόσο εύκολα
γίνονται κατανοητά από τους πελάτες
4)Η διαιρετότητά τους, δηλαδή η δυνατότητά τους να προσφέρονται σε
περιορισµένη βάση
5)Η δυνατότητα επικοινωνίας τους στο κοινό στο οποίο απευθύνονται µε
διαφηµίσεις και µεθόδους προώθησης.
Αφού τα νέα προϊόντα υιοθετηθούν από τους πελάτης της τράπεζας, είναι
κρίσιµης σηµασίας η επιτυχία τους. Αυτή επηρεάζεται από παράγοντες οι οποίοι
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνικοί
παράγοντες των προϊόντων και στη δεύτερη οι παράγοντες του περιβάλλοντος του
προϊόντος µέσα στο οποίο γεννιέται.

Ειδικότερα, οι τεχνικοί παράγοντες

περιλαµβάνουν:
1)µία τυπική διαδικασία σχεδιασµού, προγραµµατισµού και αξιολόγησης ιδεών,
2)µία επικοινωνιακή πολιτική η οποία υποστηρίζεται από τους αναγκαίους για
την εισαγωγή του νέου προϊόντος προϋπολογισµούς,
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3)το εσωτερικό Μάρκετινγκ το οποίο περιλαµβάνει την έγκαιρη και πλήρη
εκπαίδευση των στελεχών,

την προµήθεια

των αναγκαίων εκπαιδευτικών

βοηθηµάτων και τα προγράµµατα προώθησης προς τα στελέχη,
4)τις λειτουργικές διαδικασίες σε επίπεδο καταστήµατος,
5)την ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και
6)τον ακριβή προσδιορισµό της αγοράς-στόχουτου νέου προϊόντος.
Οι παράγοντες του περιβάλλοντος του προϊόντος περιλαµβάνουν:
1)την πλήρη υποστήριξη από την ανώτατη ηγεσία αλλά και απόλυτη αφοσίωση
στην επιτυχία του προϊόντος από όλες τις οργανωτικές οµάδες οι οποίες εµπλέκονται,
2)τον προσανατολισµό της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης στο Μάρκετινγκ
3)τη γρήγορη δυνατότητα ανταπόκρισης σε παρουσιαζόµενες ευκαιρίες της
αγοράς
4)τη συµπίεση του κόστους, ιδίως όταν αντιγράφονται οι πρωτοπόροι και
5)την τεχνολογία ως µέσο µείωσης του κόστους και ως εργαλείο δηµιουργίας
πρόσθετης αξίας για τον πελάτη(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.2 ∆ίκτυο διανοµής
Το δίκτυο διανοµής είναι το δεύτερο συστατικό των 4P του Μάρκετινγκ. Στα
πλαίσια των τραπεζικών υπηρεσιών το µίγµα διανοµής αφορά τους τρόπους µε τους
οποίους αποκτούν πρόσβαση οι πελάτες στις υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς, το δίκτυο
διανοµής µιας τράπεζας, δηλαδή το δίκτυο των καταστηµάτων της, επηρεάζει σε
µεγάλο βαθµό τις σχέσεις της µε τους πελάτες της. Το κριτήριο της ευκολίας στην
περίπτωση αυτή, δηλαδή η απόσταση του τραπεζικού καταστήµατος από τον τόπο
κατοικίας ή εργασίας, είναι µεγάλης βαρύτητας όσον αφορά τους πελάτες της
λιανικής τραπεζικής, δηλαδή τους ιδιώτες πελάτες, και αποτελεί βασική προϋπόθεση
πιστότητας σε αυτό(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Το δίκτυο των καταστηµάτων µιας τράπεζας αποτελεί το κύριο δίκτυο
εξυπηρέτησης των πελατών της. Εκτός από αυτό υπάρχουν και τα εναλλακτικά
δίκτυα

εξυπηρέτησης,

τα

οποία

διακρίνονται

σε

δίκτυα

ηλεκτρονικής

αυτοεξυπηρέτησης, όπως τα ATM, τα τερµατικά συναλλαγών χωρίς µετρητά(non
cash terminals) και τα δάνεια Self-Service, και σε εναλλακτικά δίκτυα
τηλεξυπηρέτησης(Remote Banking), όπως το οn-line banking, το internet-banking, το
phone-banking και το mobile-banking(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
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Αναφορικά µε τα δίκτυα της πρώτης κατηγορίας, σηµαντικός είναι ο ρόλος του
δικτύου ATM µιας τράπεζας στις σχέσεις της µε τους πελάτες της, καθώς η ύπαρξη
ATM σε χώρους εκτός των καταστηµάτων µιας τράπεζας παρέχει διάφορα
πλεονεκτήµατα.

Τέτοια

είναι

η

ταχύτερη

εξυπηρέτηση,

η

εξοικονόµηση

ανθρωποωρών, η αποσυµφόρηση συναλλαγών στον γκισέ και το κυριότερο η αύξηση
του γοήτρου της τράπεζας, µέσω της οποίας γίνεται δυνατή η προσέλκυση νέων
πελατών και η αύξηση των πιθανοτήτων διατήρησης των ήδη υπαρχόντων. Στα
δίκτυα της δεύτερης κατηγορίας, η επιτυχία της on-line εξυπηρέτησης εξαρτάται από
τη διαφοροποίηση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών, από την ευκολία στη χρήση,
από τη διαχείριση των e-mail, από τις ειδοποιήσεις(alerts) και από τα κόστη των online συναλλαγών(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Τέλος, σηµαντική όσον αφορά τις σχέσεις της τράπεζας µε τους πελάτες της
είναι η επέκταση του δικτύου διανοµής των προϊόντων και υπηρεσιών της στο
εξωτερικό, καθώς η τράπεζα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό,
ακολουθεί τους πελάτες της οι οποίοι έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό και αποκτά
νέους πελάτες. Μια τράπεζα µπορεί να επεκταθεί στο εξωτερικό µέσω
ανταποκριτριών τραπεζών εξωτερικού, γραφείων αντιπροσωπίας, πρακτορείων,
συνδεδεµένων τραπεζών, θυγατρικών τραπεζών, τραπεζών Consortium και
τραπεζικών υποκαταστηµάτων εξωτερικού(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.3 Τιµολογιακή πολιτική
Η τιµολογιακή πολιτική η οποία ακολουθείται από την τράπεζα αποτελεί το
τρίτο συστατικό των 4P. Η επιθυµητή εικόνα της τράπεζας και των προϊόντων της
στην αντίληψη του πελάτη είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
τιµολογιακή πολιτική της. Η αντιλαµβανόµενες από τον πελάτη τιµή και ποιότητα
στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της τράπεζας επηρεάζει
άµεσα τις σχέσεις της µε τους πελάτες της. Η τράπεζα, ανάλογα µε την επιθυµητή
εικόνα την οποία θέλει να παρουσιάσει στους πελάτες της, µπορεί να ακολουθήσει
κάποια

από

τις

στρατηγικές

οι

οποίες

παρουσιάζονται

στον

πίνακα

παρακάτω(Λυµπερόπουλος Κ., 2006):
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Πίνακας 7.1: Ακολουθούµενες στρατηγικές
Στρατηγική
Στρατηγική
πολύ
υψηλής
υψηλής
Υψηλή
αξίας
τιµής
2
1
Ποιότητα

Στρατηγική
εξαιρετικής
αξίας
3

Μέτρια

Στρατηγική
υπερβολικής
τιµής
4

Στρατηγική
µέτριας
αξίας
5

Στρατηγική
καλής αξίας
6

Χαµηλή

Στρατηγική
γδυσίµατος
7

Στρατηγική
απατηλής
οικονοµίας
8

Οικονοµική
Στρατηγική
9

Υψηλή

Μέτρια
Τιµή

Χαµηλή

Πηγή: Λυµπερόπουλος Κ., 2006

Οι στρατηγικές της κύριας διαγωνίου, δηλαδή οι 1, 5 και 9, είναι ισορροπηµένες
αναφορικά µε την αξία την οποία παίρνει ο πελάτης, οι στρατηγικές 2, 3 και 6
αποτελούν στρατηγικές επίθεσης εναντίον των διαγωνίων θέσεων και οι στρατηγικές
4, 7 και 8 αντιπροσωπεύουν την υπερβολική τιµολόγηση του προϊόντος σε σχέση µε
την ποιότητά του και προκαλούν δυσαρέσκεια και µεσοπρόθεσµα απώλεια πελατών.
Από την πλευρά του πελάτη οι στρατηγικές αυτές εκλαµβάνονται ως συναρτήσεις της
αξίας του πελάτη(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Η τιµολογιακή πολιτική µιας τράπεζας επίσης επηρεάζεται από τα χρηµατικά
και µη χρηµατικά κόστη για τους πελάτες της, τα οποία σαφώς επηρεάζουν άµεσα τη
σχέσεις της τράπεζας και των πελατών της, καθώς καθορίζουν τη ζήτηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών της τράπεζας. Όσον αφορά τα χρηµατικά κόστη για
τους πελάτες, και ειδικότερα τα διάφορα επιτόκια δανεισµού, αυτά καθορίζονται από
την τράπεζα αφού λάβει υπόψη της το κόστος του χρήµατος, δηλαδή το κόστος
χρηµατοδότησης της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων από τους καταθέτες ή από
άλλες τράπεζες, το λειτουργικό κόστος, το οποίο αφορά τους ανθρώπινους και τους
υλικούς πόρους, το κόστος επισφάλειας και το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Τα
µη χρηµατικά κόστη για τους πελάτες περιλαµβάνουν το κόστος απώλειας χρόνου σε
αναµονή για την παροχή της υπηρεσίας, το κόστος αναζήτησης νέου προϊόντος από
την τράπεζα, το ψυχικό κόστος λόγω ελαττωµατικής επικοινωνίας ή έλλειψης
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κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός νέου τραπεζικού προϊόντος και το κόστος
δυσκολίας πρόσβασης στην υπηρεσία(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.4 Επικοινωνία και προβολή
Το τελευταίο συστατικό των 4P του Μάρκετινγκ είναι η επικοινωνία και η
προβολή. Και αυτό το συστατικό έχει άµεση επιρροή στις σχέσεις της τράπεζας µε
τους πελάτες της, καθώς σκοπός των προσπαθειών επικοινωνίας τη τράπεζας είναι να
βελτιώσει την εικόνα της µε τη µετάδοση µηνυµάτων για τις δραστηριότητές της και
να πληροφορήσει για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων και των
υπηρεσιών της. Συνεπώς, ο ρόλος της επικοινωνίας είναι κρίσιµης σηµασίας όσον
αφορά την προσέλκυση νέων πελατών, τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών,
την εδραίωση της εµπιστοσύνης στη σταθερότητα της τράπεζας και τη βελτίωση της
δηµόσιάς της εικόνας(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Στα πλαίσια των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειµένου η προβολή και η
επικοινωνία να είναι αποτελεσµατικές, θα πρέπει οι τράπεζες να χρησιµοποιούν στην
προβολή των υπηρεσιών τους στοιχεία από τους χώρους προσφοράς τους και
σύµβολα τα οποία µπορούν να εκφράσουν τη φύση τους, θα πρέπει να προβάλλονται
τόσο οι πωλητές όσο και οι πελάτες των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων και θα
πρέπει τα ποιοτικά στοιχεία της προσφοράς κατά τη διάρκεια της παραγωγής των
τραπεζικών υπηρεσιών, τα οποία έχουν οδηγήσει σε συγκεκριµένες επιδόσεις, να
προβάλλονται

και

να

υπογραµµίζονται.

Επιπρόσθετα,

η

προβολή

των

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να ξεπεράσει ορισµένες δυσκολίες. Αυτές
είναι η απάθεια των καταναλωτών, οι οποίοι τις αντιµετωπίζουν σαν αναγκαίο κακό
και δεν αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, ο υψηλός κίνδυνος τον οποίο έχουν πολλά
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, η αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης για τα προϊόντα
αυτά,

η

αναποτελεσµατική

στόχευση

των

διαφηµίσεων,

η

επωνυµοποίησης(branding) των τραπεζικών προϊόντων, λόγω της

δυσκολία
ευκολίας

αντιγραφής τους, και οι περιορισµοί των διαφηµιστικών µηνυµάτων(Λυµπερόπουλος
Κ., 2006).
Όσον αφορά συγκεκριµένα τα διαφηµιστικά µηνύµατα της τράπεζας, η
αποτελεσµατικότητά τους προϋποθέτει την ύπαρξη ορισµένων ιδιοτήτων. Αυτές είναι
οι εξής(Λυµπερόπουλος Κ., 2006):
1)να έχουν σαφήνεια,
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2)να τονίζουν τα πραγµατικά οφέλη τα οποία θα αποκοµίσει ο πελάτης
3)να έχουν πειστικότητα
4)να προκαλούν την προσοχή και να δηµιουργούν θετικά συναισθήµατα
5)να έχουν τη δυνατότητα αποµνηµόνευσης
6)να µη στηρίζονται σε ανέφικτες υποσχέσεις
7)να εκφέρει τη γνώµη του το προσωπικό το οποίο έρχεται σε επαφή µε τους
πελάτες
8)να υπάρχει µακροχρόνια συνέχεια
9)να στηρίζονται περισσότερο στα λογικά

επιχειρήµατα και λιγότερο στη

συναισθηµατική ταύτιση.
Τέλος, αναφορικά µε την προώθηση των πωλήσεων, η σηµασία της είναι
µεγάλη στην ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας µε τους πελάτες της. Μεγάλης
βαρύτητας είναι ο ρόλος της προσωπικής πώλησης, δηλαδή της διαδικασίας της
αµφίδροµης διαπροσωπικής επικοινωνίας η οποία έχει στόχο να πεισθούν οι πελάτες
για τα οφέλη τα οποία θα αποκοµίσουν από τη συνεργασία τους µε την τράπεζα. Η
σηµασία της προσωπικής πώλησης έγκειται στο γεγονός ότι δέχεται µηνύµατα από
τον πελάτη, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να προσφέρονται στον πελάτη προϊόντα
και υπηρεσίες τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις προτιµήσεις
του. Προκειµένου να καταστούν αποτελεσµατικές οι πωλήσεις των τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών, όσοι ασχολούνται µε αυτές θα πρέπει να διαθέτουν τις
αντίστοιχες µε τη θέση εργασίας τους προδιαγραφές, να έχουν πλήρη γνώση των
προϊόντων και των τεχνικών των πωλήσεων, να φροντίζουν να τηρούνται πάντα οι
υποσχέσεις τους, να επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή του πελάτη στη συζήτηση, να
δείχνουν κατανόηση για τα παράπονα των πελατών και να κάνουν αυτοκριτική. Τα
παραπάνω, βέβαια, προϋποθέτουν και την υποκίνηση του προσωπικού µε χρηµατικά
ή µη χρηµατικά κίνητρα(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.5 Ανθρώπινος παράγοντας
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πρώτος παράγοντας του µίγµατος
Μάρκετινγκ ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες και επηρεάζει άµεσα τις σχέσεις της
τράπεζας µε τους πελάτες της. Τούτο γιατί ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι
αποφασιστικός για το είδος της εξυπηρέτησης την οποία βιώνουν οι πελάτες. Το
προσωπικό της τράπεζας έρχεται σε συνεχή επαφή µε τους πελάτες και ο κύριος
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ρόλος του είναι να παράγει τις υπηρεσίες και όχι να τις πουλάει και για το λόγο αυτό
η συµπεριφορά και η εµφάνισή του παίζουν σηµαντικό ρόλο. Ακόµη και αν οι
πωλήσεις έχουν γίνει αποτελεσµατικά, οι πελάτες της τράπεζας µπορεί να µη µείνουν
ικανοποιηµένοι λόγω της δυσαρµονίας µεταξύ των προσδοκιών οι οποίες
δηµιουργήθηκαν από τις διαφηµίσεις ή την προσωπική πώληση και τον τρόπο
εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους πρώτης γραµµής(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Ο ρόλος των υπαλλήλων της τράπεζας είναι πολύ σηµαντικός. Ένα σηµαντικό
ποσοστό της εικόνας την οποία έχουν διαµορφώσει οι πελάτες της τράπεζας για
αυτήν οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους της
τράπεζας µε τους οποίους έρχονται σε επαφή. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθµός
επαφής πελατών και υπαλλήλων, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι πελάτες να
επηρεάζονται από τις διαθέσεις και τα συναισθήµατα των υπαλλήλων. Οι στιγµές
εξυπηρέτησης των πελατών µπορούν να θεωρηθούν ως ρόλοι. Οι υπάλληλοι πρέπει
να παίζουν τους ρόλους τους σύµφωνα µε τις προσδοκίες των πελατών , διαφορετικά
οι πελάτες θα δυσαρεστηθούν και θα απογοητευτούν(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Η σωστή στάση και συµπεριφορά των υπαλλήλων εξαρτάται, όµως, και από
την ίδια την τράπεζα. Προκειµένου να εξασφαλίσει τα παραπάνω, η τράπεζα θα
πρέπει να προβαίνει σε ορισµένες ενέργειες. Ειδικότερα, θα πρέπει να:
1)περιγράψει µε ακρίβεια όλες τις θέσεις εργασίας στις οποίες υπάρχει επαφή
µε τους πελάτες και να προδιαγράψει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υπαλλήλων οι οποίοι θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές
2)δηµιουργήσει

σύστηµα

προγραµµατισµού,

αξιοκρατικής

επιλογής,

αξιολόγησης εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού το
οποίο ασχολείται µε εργασίες παραγωγής υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
την εξυπηρέτηση των πελατών
3)αναπτύξει το Εσωτερικό Μάρκετινγκ(Internal Marketing), δηλαδή να
εφαρµόσει τις αρχές, τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του Μάρκετινγκ στο προσωπικό
το οποίο εξυπηρετεί τους πελάτες
4)δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες µε τις οποίες θα εξασφαλισθεί όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη οµοιογένεια επαγγελµατικής νοοτροπίας, συµπεριφοράς και
εµφάνισης
5)εφαρµόσει σύγχρονες και αποτελεσµατικές µεθόδους διοίκησης, µε τις οι
υπάλληλοι θα ταυτίζονται µε την εργασία τους και µε τους επιχειρησιακούς στόχους
της τράπεζας
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6)ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα το βαθµό απόκλισης από τους στόχους
του Μάρκετινγκ οι οποίοι οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και να αναζητούν
τα αίτια(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.6 ∆ιαδικασίες παραγωγής
Ο δεύτερος παράγοντας του µίγµατος Μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι οι
διαδικασίες παραγωγής των υπηρεσιών. Οι διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών είναι
µεγάλης σηµασίας για τις σχέσεις της τράπεζας και των πελατών της, καθώς οι
πελάτες τις εκλαµβάνουν ως στοιχείο ποιότητας και συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
υπηρεσίας. Το στοιχείο ποιότητας µπορεί να αφορά την ταχύτητα και την πληρότητα
εξυπηρέτησης και το συγκριτικό πλεονέκτηµα µπορεί να υπάρχει στην προέγκριση
δανείων, στη µεταφορά κεφαλαίων ή στις αναλήψεις. Η σχέση της τράπεζας µε τους
πελάτες της µπορεί να απειληθεί αν προκληθούν δυσαρέσκειες από τις διαδικασίες
στις υπηρεσίες, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ υποσχέσεων και
πραγµατικότητας τις οποίες αντιµετωπίζουν οι πελάτες στην παραγωγή-προσφορά
υπηρεσιών(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Σε περίπτωση που διενεργούνται λειτουργικοί ανασχεδιασµοί η ∆ιοίκηση της
τράπεζας θα πρέπει να µεριµνήσει(Λυµπερόπουλος Κ., 2006):
1)να έχουν προηγουµένως µελετηθεί, αναλυθεί και κατανοηθεί οι συνήθειες και
η συµπεριφορά των πελατών,
2)να εξασφαλισθεί η εµπιστοσύνη τους για την αναγκαιότητα της αλλαγής
3)να δοκιµαστούν οι νέες διαδικασίες και τα µηχανήµατα υπό πραγµατικές
συνθήκες σε µικρή έκταση,
4)να προβληθούν τα πλεονεκτήµατα και να παρακινηθούν οι πελάτες για
δοκιµή,
5)να εκπαιδευτούν οι πελάτες στη χρήση και
6)να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις.
Επιπλέον, είναι χρήσιµο η ∆ιοίκηση της τράπεζας να διαχωρίζει τις υπηρεσίες οι
οποίες προσφέρονται ανάλογα µε το βαθµό επαφής µε τους πελάτες, δηλαδή το
ποσοστό του χρόνου προσωπικής επαφής τράπεζας και πελατών σε σχέση µε το
συνολικά απαιτούµενο χρόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών.
Προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατικότητα των στοιχείων του Μάρκετινγκ
υπηρεσιών τα οποία αφορούν τους ανθρώπους και τις διαδικασίες σε µία τράπεζα, η
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Ανώτατη ∆ιοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να υιοθετήσει τη φιλοσοφία της
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον αναπροσανατολισµό της
τράπεζας από τα προϊόντα στους πελάτες, µε τον προσανατολισµό και στους
υπαλλήλους της τράπεζας, µε την εκτίµηση των ατοµικών και των οµαδικών
αποδόσεων βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων, µε τον καθορισµό υψηλών αλλά
πραγµατοποιήσιµων και κοινά αποδεκτών στόχων και µε την αναδιάρθρωση των
δοµών και τον επανασχεδιασµό των διαδικασιών µε κριτήριο τη βελτίωση της
ποιότητας(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 5, η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται
από τη διαφορά µεταξύ των προσδοκιών τους για ποιότητα και της εκλαµβανόµενης
ποιότητας σε σχέση µε την τιµή την οποία είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για µια
συγκεκριµένη ποιότητα, η οποία είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Η
ικανοποίηση µε τη σειρά της, όπως επίσης προαναφέρθηκε, επηρεάζει το βαθµό
αγοραστικής προσήλωσης στην τράπεζα και στα προϊόντα ή υπηρεσίες της η οποία
δύναται να αυξήσει την αποδοτικότητα των πελατών της τράπεζας και την
κερδοφορία της. Η ικανοποίηση, φυσικά, των αναγκών των πελατών θα πρέπει να
αφορά όλη τη διάρκεια ζωής τους. Εκτός, όµως, από την ικανοποίηση, η προσήλωση
προϋποθέτει και µακροχρόνια σχέση εµπιστοσύνης και αφοσίωσης του πελάτη στην
τράπεζα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, θα πρέπει και η τράπεζα να
επιδιώξει τη διατήρηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου ποσοστού από τους υπάρχοντες
πελάτες της(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.1.7 Φυσική υπόσταση τραπεζικών υπηρεσιών
Το τελευταίο συστατικό του µίγµατος Μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι η φυσική
υπόσταση των τραπεζικών υπηρεσιών, δηλαδή ο περιβάλλων χώρος και τα υλικά
στοιχεία της προσφοράς. Και αυτό το συστατικό του Μάρκετινγκ ασκεί άµεση
επιρροή στις σχέσεις της τράπεζας µε τους πελάτες της, λόγω του ότι η αντίληψη την
οποία έχουν αυτοί όσον αφορά την τράπεζα στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό και στα
ερεθίσµατα τα οποία δέχονται από το περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται οι
υπηρεσίες. Οι τράπεζες, ως εταιρίες οι οποίες δεν µπορούν να διαφοροποιήσουν
ουσιωδώς τα στοιχεία του µίγµατος Μάρκετινγκ τα οποία αφορούν το προϊόν ή την
τιµή και οι οποίες λειτουργούν σε συνθήκες οξυµένου ανταγωνισµού, δίνουν µεγάλη
σηµασία στη φυσική υπόσταση των υπηρεσιών τους(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
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Ο περιβάλλων χώρος περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία, όπως το µέγεθος, την
εξωτερική και εσωτερική αρχιτεκτονική, τη διακόσµηση, το είδος των επίπλων, το
χρωµατισµό, το φωτισµό, τον κλιµατισµό και τις εφαρµογές της εταιρικής ταυτότητας
π.χ. στις ταµπέλες των καταστηµάτων, στα βιβλιάρια των καταθέσεων και στις
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Ο περιβάλλων χώρος γενικά επηρεάζει την
ψυχολογία και τα συναισθήµατα των πελατών, προδιαθέτοντάς τους για τη
διαµόρφωση κάποιας συγκεκριµένης εικόνας για την τράπεζα, όπως εικόνας
συντηρητισµού, καινοτοµικότητας ή φιλικότητας. Υποστηρίζεται, µάλιστα, ότι στην
περίπτωση των υπηρεσιών ο περιβάλλων χώρος παίζει το ρόλο της συσκευασίας στα
προϊόντα. Τέλος, ειδικά όσον αφορά τους χώρους συνεννόησης των πελατών µε τους
υπαλλήλους της τράπεζας, θα πρέπει αυτοί να είναι διαρρυθµισµένοι µε τέτοιο τρόπο
ώστε να προδιαθέτουν θετικά τους πελάτες και να είναι εργονοµικά µελετηµένοι για
να

ευνοούν

µια

άνετη

και

φιλική

συζήτηση

µεταξύ

πελατών

και

υπαλλήλων(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).

7.2 One-to-one προσέγγιση και σχέσεις µε πελάτες
Η βασική φιλοσοφία της προσέγγισης “one-to-one”(“ένας προς έναν”) είναι η
µεταχείριση του κάθε πελάτη της εταιρίας σαν µοναδική περίπτωση, µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες να προσαρµόζονται σε κάθε πελάτη ξεχωριστά µε βάση
ένα διάλογο συνεργατών. Αυτό οδηγεί και στην ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας
µε τους πελάτες της.

7.2.1 Γενικά
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η επιχείρηση πρέπει να
διαχειρίζεται χωριστά κάθε πελάτη της ώστε να του αυξήσει την αξία διάρκειας ζωής
του, αυξάνοντας, έτσι, τα συνολικά της κέρδη. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε
πελάτης ο οποίος αγοράζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της θα αγοράσει περισσότερα
δικά της προϊόντα και θα τα προτιµάει για την αντιµετώπιση των αναγκών του. Η
επιχείρηση θα πρέπει επίσης να ξέρει ποιοι πελάτες δεν θα αγοράσουν ποτέ τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, ώστε να σταµατήσει να δαπανά χρήµατα και
προσπάθεια στο να τους πείσει, και ποιοι καταναλωτές είναι οι περισσότερο πιστοί σε
αυτήν, ώστε να διασφαλίσει την προτίµησή τους σε αυτήν όσο περισσότερο γίνεται
(Peppers D., Rogers M., 1997).
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Γενικά, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν προσεγγίσεις αυτού του τύπου
προκειµένου να ωθήσουν τους πελάτες τους στη λεγόµενη «ζώνη της αφοσίωσης». Η
ζώνη της αφοσίωσης είναι µία από τις τρεις ζώνες στις οποίες ανήκουν οι πελάτες.
Ειδικότερα, υπάρχει η ζώνη αποσκίρτησης, όπου οι πελάτες είναι µετρίως
ικανοποιηµένοι και παραµένουν αναγκαστικά στην επιχείρηση λόγω έλλειψης
αναγκαστικής λύσης, η ζώνη αδιαφορίας, όπου οι πελάτες είναι περισσότερο
ευχαριστηµένοι και θα αλλάξουν αν βρουν καλύτερο προϊόν ή υπηρεσία και, τέλος, η
ζώνη της αφοσίωσης, όπου οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται για και δεν αναζητούν
εναλλακτικές λύσεις επειδή είναι απόλυτα ευχαριστηµένοι(Λυµπερόπουλος Κ.,
2006).

7.2.2 Συνεργασία µε πελάτες
Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο της προσέγγισης “one-to-one” είναι η
συνεργασία της επιχείρησης µε κάθε πελάτη της ξεχωριστά, καθώς το να κερδίσει µία
επιχείρηση τη συνεργασία των πελατών της είναι αναπόσπαστο στοιχείο στον
εντοπισµό και στην

ικανοποίηση των αναγκών τους και στη δηµιουργία και

βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων. Η επιχείρηση θα πρέπει να λύνει τα προβλήµατα
κάθε πελάτη και να αφαιρεί τα εµπόδια µεταξύ αυτού και των προϊόντων ή των
υπηρεσιών της ώστε να πραγµατοποιούν περισσότερες πωλήσεις σε κάθε πελάτη
ξεχωριστά. Επιπλέον, µπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία της µε τους πελάτες της
παρέχοντάς τους πρόσθετες υπηρεσίες. Έτσι, µια επιχείρηση µε πιστούς πελάτες
µπορεί να

τους χρεώσει παραπάνω για πρόσθετες υπηρεσίες, χωρίς αυτό να

δηµιουργήσει προβλήµατα στις µεταξύ τους σχέσεις(Peppers D., Rogers M., 1997).
Η συνεργασία µιας επιχείρησης µε τους πελάτες της, της δίνει τη δυνατότητα να
ζητήσει από αυτούς περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να
επιτύχει περισσότερες πωλήσεις σε κάθε πελάτη, καθώς η επιχείρηση µπορεί πιο
εύκολα να θέσει ερωτήσεις σε πελάτες µε τους οποίους έχει ήδη κάποια σχέση
συνεργασίας. Η συνεργασία µε τους πελάτες προωθείται περισσότερο όσο
περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία έχει η επιχείρηση για κάθε πελάτη
ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, µεγάλης σηµασίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας είναι
η ανατροφοδότηση από τους πελάτες. Η πλέον συνήθης µορφή ανατροφοδότησης
είναι τα παράπονα των πελατών της επιχείρησης. Ο τρόπος µε τον οποίο µια
επιχείρηση χειρίζεται τα παράπονα των πελατών της λέει πολλά για τη δέσµευσή της
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αναφορικά µε την ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων ή των
υπηρεσιών της. Τα παράπονα των πελατών µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των
προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης, αυξάνοντας την ικανοποίηση των
πελατών της και κατά συνέπεια βελτιώνοντας και τις σχέσεις τους µε την
επιχείρηση(Peppers D., Rogers M., 1997).

7.2.3 ∆ιάλογος µε πελάτες
Η µετάδοση πληροφοριών από τις επιχειρήσεις στους πελάτες και αντίστροφα
παίζει σηµαντικό ρόλο στις µεταξύ τους σχέσεις. Οι επιχειρήσεις µπορούν να
µεταδώσουν στους πελάτες τους πληροφορίες µε διάφορους τρόπους, όπως µε τις
διαφηµίσεις στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στις εφηµερίδες, µε ενηµερωτικά
φυλλάδια ή µε e-mail. Οι πελάτες, από την άλλη, δεν έχουν πολλούς τρόπους να
µεταδώσουν πληροφορίες στις επιχειρήσεις. Μπορούν να τηλεφωνήσουν ή να
στείλουν e-mail στις επιχειρήσεις, αλλά γενικά οι δυνατότητες τις οποίες έχουν να
επικοινωνήσουν µε τις επιχειρήσεις είναι περιορισµένες(Peppers D., Rogers M.,
1997).
Γενικά, το προσωπικό των επιχειρήσεων είναι περισσότερο προετοιµασµένο να
µιλάει στους πελάτες τους απ’ ότι να τους ακούει. ∆εν πρέπει, όµως, να ξεχνάει πως
κάθε πελάτης ή δυνητικός πελάτης είναι ένα ανθρώπινο ον µε τη δική του στάση και
τις δικές του απόψεις. Για την πλειοψηφία των πελατών, το “κοινό-στόχος” και τα
“τµήµατα αγοράς” αποτελούν απλά ορολογία του Μάρκετινγκ και δεν εκπροσωπούν
την πραγµατική τους ζωή. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν την προσέγγιση
“one-to-one” θα πρέπει επίσης να πάψουν να λειτουργούν µε τους όρους αυτούς και
να αντιµετωπίζουν τους πελάτες τους σαν ξεχωριστά ανθρώπινα όντα και όχι σαν
κοινό ή απρόσωπη µάζα. Θα πρέπει να συζητούν µε τους πελάτες τους, να
συνδιαλεχτούν µαζί τους, τηλεφωνικώς, µε e-mail ή και αυτοπροσώπως(Peppers D.,
Rogers M., 1997).
Μέσω της διαδικασίας του διαλόγου, οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν σκέψεις µε
τους πελάτες τους. Ο διάλογος µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή πνευµατικής
συνεργασίας και µπορεί να περιλαµβάνει τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών
ή τη συλλογή γενικών πληροφοριών για τους πελάτες. Προκειµένου µια επικοινωνία
να θεωρηθεί διάλογος µε ένα συγκεκριµένο πελάτη, θα πρέπει να πληρούνται τα
παρακάτω κριτήρια(Peppers D., Rogers M., 1997):
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1)όλοι οι συνδιαλεγόµενοι θα πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στο διάλογο,
να έχει ο κάθε συνδιαλεγόµενος τα µέσα να επικοινωνήσει µε τους υπόλοιπους
συνδιαλεγόµενους,
2)όλοι οι συνδιαλεγόµενοι θα πρέπει να θέλουν να συµµετέχουν στο διάλογο,
δηλαδή το θέµα του διαλόγου να ενδιαφέρει και τα δύο µέρη,
3)ο διάλογος να µπορεί να ελέγχεται και από τα δύο µέρη, δηλαδή είτε οι
υπεύθυνοι της επιχείρησης είτε οι πελάτες να µπορούν να ωθούν και να οδηγούν το
διάλογο και
4)να υπάρχει η προθυµία από µέρους των συνδιαλεγόµενων να αλλάξει η
γνώµη την οποία έχουν ο ένας για τον άλλον.
Το πραγµατικό, όµως, όφελος του διαλόγου έγκειται στη βελτίωση των
σχέσεων της επιχείρησης µε τους πελάτες της. Συγκεκριµένα, αυξάνει την έκταση της
σχέσης µιας επιχείρησης µε ένα συγκεκριµένο πελάτη της. Η βαθύτερη αυτή σχέση
δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διασφαλίσει µεγαλύτερη υποστήριξη από
τους πελάτες της µε το πέρασµα του χρόνου(Peppers D., Rogers M., 1997).

7.3 ∆ιαχείριση Σχέσεων µε Πελάτες στις τράπεζες
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η αξία σχέσης(relationship
value) παίζει σηµαντικό ρολό για τους πελάτες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Οι
τραπεζικές υπηρεσίες είναι ιδανικές για την εφαρµογή της προσέγγισης one-to-one.
Οι πιο σύγχρονες τράπεζες σήµερα συγκεντρώνουν πληροφορίες ανά πελάτη και όχι
ανά προϊόν και µε τη δηµιουργία πελατοκεντρικά οργανωµένων δεξαµενών
πληροφοριών αυξάνονται οι πιθανότητες αγοραστικής προσήλωσης των πελατών. Τα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης των Σχέσεων µε τους Πελάτες(Customer Relationship
Management) διευκολύνουν την παραπάνω διαδικασία, δίνοντας στα στελέχη του
Μάρκετινγκ της τράπεζας τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τη συµπεριφορά
και τις ανάγκες των πελατών της, ώστε να προσελκύονται νέοι πελάτες και να
διατηρούνται

οι

ήδη

υπάρχοντες

µε

µεγαλύτερη

αποτελεσµατικότητα(Λυµπερόπουλος Κ., 2006).
Όσον αφορά τη ∆ιαχείριση των Σχέσεων µε τους Πελάτες(∆ΣΠ), αυτή µπορεί
να οριστεί είτε µε έµφαση στο Μάρκετινγκ είτε µε έµφαση στην τεχνολογία(Onut S.,
Erdem I., Hosver B.). Από πλευράς Μάρκετινγκ, η ∆ΣΠ ορίζεται ως ένας
συνδυασµός επιχειρησιακών διαδικασιών και τεχνολογιών ο οποίος έχει σαν στόχο
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την κατανόηση των πελατών µιας εταιρίας αναφορικά µε το ποιοι είναι, τι κάνουν και
τι τους αρέσει(Couldwell C., 1998). Από πλευράς τεχνολογίας, η ∆ΣΠ ορίζεται ως η
τεχνολογική µεταµόρφωση της αγοράς του µέλλοντος(Peppers D., Rogers M., 1995).
Γενικά, σκοπός της ∆ΣΠ είναι η ταυτοποίηση των περισσότερο επικερδών πελατών
και προοπτικών της τράπεζας. Επιπλέον, συµβάλλει στην επέκταση των σχέσεων µε
τους

επικερδείς

πελάτες

µέσω

του

εξατοµικευµένου

Μάρκετινγκ,

της

ανατιµολόγησης και της προσαρµοσµένης εξυπηρέτησης. Τα παραπάνω στοιχεία
εφαρµόζονται µέσω των διαφόρων καναλιών πώλησης τα οποία διαθέτουν οι
τράπεζες(Onut S., Erdem I., Hosver B.).
Συγκεκριµένα στον τραπεζικό τοµέα, η ∆ΣΠ βοηθάει τις τράπεζες να
χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους ώστε να αποκτήσουν
επίγνωση της συµπεριφοράς και της αξίας των πελατών τους. Προκειµένου η ∆ΣΠ
να επιτύχει, οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουν τι είδους πληροφορίες
σχετικά µε τους πελάτες ψάχνουν και στη συνέχεια πως θα αξιοποιήσουν τις
πληροφορίες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν την απόκριση
σε

διαφηµιστικές

εκστρατείες,

ηµεροµηνίες

φόρτωσης(shipping)

και

εκπλήρωσης(fulfillment), στοιχεία πωλήσεων και αγορών, πληροφορίες σχετικές µε
το λογαριασµό του πελάτη, στοιχεία εγγραφής στο διαδίκτυο, καταγραφές αναφορικά
µε τις υπηρεσίες και την υποστήριξη, δηµογραφικά στοιχεία και στοιχεία
διαδικτυακών πωλήσεων(Onut S., Erdem I., Hosver B.).
Στα πλαίσια της λιανικής τραπεζικής, η ∆ΣΠ καλείται να προσαρµοστεί σε
διάφορες νέες τάσεις. Αυτές είναι:
1)Η εστίαση στην οργανική ανάπτυξη, δηλαδή το ποσοστό ανάπτυξης το οποίο
µπορεί να επιτευχθεί µε την αύξηση της παραγωγής και της ενίσχυσης των πωλήσεων
2)Η αναζήτηση και η καλύτερη εξυπηρέτηση αναδυόµενων τµηµάτων πελατών
3)Η δηµιουργία

βαθειάς επιχειρησιακής ενόρασης στις προτιµήσεις των

πελατών
4)Η ανταπόκριση στον εντατικοποιηµένο ανταγωνισµό µε ανανεωµένες
προσφορές
5)Η βελτίωση της διαχείρισης της διανοµής και των καναλιών
6)Η διαφύλαξη των πληροφοριών του πελάτη.
Προκειµένου να προσαρµοστεί στις νέες αυτές τάσεις, η ∆ΣΠ θα πρέπει να διαθέτει
ορισµένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, να είναι:
1)γρήγορη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων,
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2)συνεπής στην εκτέλεση των διαδικασιών οι οποίες αφορούν τους πελάτες,
3)επεκτάσιµη όσον αφορά το σχέδιο και την ικανότητά της,
4)αποτελεσµατική στην ενσωµάτωση από µέρους της των επιχειρησιακών
πληροφοριών,
5)µετρήσιµη αναφορικά µε τα αποτελέσµατά της και
6)ασφαλής στο χειρισµό των πληροφοριών των πελατών(Russ P., 2006).
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Κεφάλαιο 8 – Ανάλυση ερωτηµατολογίου
Οι ερωτηθέντες πελάτες στην παρούσα έρευνα ήταν συνολικά 72, 36 πελάτες
της ΕΤΕ και 36 πελάτες της EUROBANK. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο
µέρη, τα δηµογραφικά στοιχεία και την κυρίως έρευνα.

8.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία
Το φύλο των ερωτηθέντων φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα:

Γράφηµα 8.1: Φύλο ερωτηθέντων
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Η ηλικία των ερωτηθέντων φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα:

Γράφηµα 8.2: Ηλικία ερωτηθέντων
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Το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων φαίνεται παρακάτω:
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Γράφηµα 8.3: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων
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Το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα των ερωτηθέντων φαίνεται στο ακόλουθο
γράφηµα:

Γράφηµα 8.4: Συνολικό µηνιαίο εισόδηµα ερωτηθέντων
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8.2 Κυρίως έρευνα
Αναφορικά µε το αν οι ερωτηθέντες έχουν πάρει κάποιο ή κάποια δάνεια και τι
είδους είναι αυτά, οι απαντήσεις φαίνονται διαγραµµατικά παρακάτω:
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Γράφηµα 8.5: ∆άνεια πελατών, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.6: ∆άνεια πελατών, EUROBANK
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Γράφηµα 8.7: ∆άνεια πελατών, Σύνολο
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Όπως φαίνεται στα διαγράµµατα παραπάνω, τα στεγαστικά αποτελούν την
πλειοψηφία των λαµβανόµενων από τους πελάτες δάνεια. Μάλιστα, στην περίπτωση
της ΕΤΕ, τα στεγαστικά δάνεια είναι πρώτα µε διαφορά µε ποσοστό 52,8%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στην περίπτωση της EUROBANK είναι 36,1% και συνολικά και
για τις δύο 44,4%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά δικαιολογούνται από το γεγονός πως η
στέγη αποτελεί µια από τις βασικότερες ανάγκες των καταναλωτών, την οποία δεν
µπορούν να παραβλέψουν ούτε σε περιόδους κρίσης.
Από την άλλη, τα καταναλωτικά και τα επιχειρηµατικά δάνεια είναι λιγότερα,
µε τα επιχειρηµατικά να είναι τελευταία µε ποσοστό 13,9% στην περίπτωση της ΕΤΕ
και 19,4% στην περίπτωση της EUROBANK. Σε περιόδους κρίσης είναι λογικό και
αναµενόµενο η ζήτηση καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων να είναι
περιορισµένη. Το υψηλότερο ποσοστό επιχειρηµατικών δανείων για τη EUROBANK
µπορεί να οφείλεται σε χαµηλότερα επιτόκια επιχειρηµατικού δανεισµού συγκριτικά
µε την ΕΤΕ.
Σηµαντικό είναι και το ποσοστό των πελατών οι οποίοι δεν έχουν λάβει κάποιο
δάνειο, ειδικά στην περίπτωση της EUROBANK, όπου το ένα τέταρτο των
ερωτηθέντων δεν έχει λάβει κάποιο δάνειο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΤΕ
είναι 19,4%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά δικαιολογούνται λόγω της οικονοµικής κρίσης,
αλλά είναι πιθανόν να προέρχονται και από το γεγονός ότι αρκετοί από τους
ερωτηθέντες µπορεί να είναι πελάτες της ETE ή της EUROBANK µόνο στα πλαίσια
κατοχής λογαριασµού µισθοδοσίας στη συγκεκριµένη τράπεζα.
Στη συνέχεια, οι πελάτες ερωτήθηκαν κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από τοα
επιτόκιο του δανείου τους. Οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω:

Γράφηµα 8.8: Επιτόκιο δανείου, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.9: Επιτόκιο δανείου, EUROBANK
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Γράφηµα 8.10: Επιτόκιο δανείου, Σύνολο
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Η πλειοψηφία των πελατών της ΕΤΕ µε ποσοστό 58,6% είναι ικανοποιηµένοι
µε το επιτόκιο του δανείου τους, µε ένα σηµαντικό, όµως ποσοστό 41,4% να θεωρεί
υψηλό το επιτόκιο. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική στη EUROBANK, όπου ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό των πελατών της, ύψους 74,1%, να θεωρούν υψηλό το
επιτόκιο και µόλις το 25,9% να είναι ικανοποιηµένοι. Γενικά, τα υψηλά ποσοστά των
µη ικανοποιηµένων από τα επιτόκια πελατών και στις δυο τράπεζες είναι
αναµενόµενα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Το ιδιαίτερα, όµως, υψηλό ποσοστό της
EUROBANK πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι µπορεί να έχει χορηγήσει
λιγότερες και µικρότερες διευκολύνσεις στους πελάτες της συγκριτικά µε την ΕΤΕ.
Ίσως και οι προσδοκίες αρκετών πελατών της EUROBANK να µην είναι ρεαλιστικές.
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Το θέµα των διευκολύνσεων απασχολεί τα επόµενα ερωτήµατα. Ειδικότερα,
όταν οι πελάτες των δύο τραπεζών ερωτήθηκαν εάν τους έχει χορηγηθεί κάποια
διευκόλυνση όσον αφορά το δάνειό τους, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Γράφηµα 8.11: Χορήγηση διευκολύνσεων
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Η πλειοψηφία των πελατών και στις δύο τράπεζες απήντησαν πως δεν τους έχει
χορηγηθεί κάποια διευκόλυνση, µε το ποσοστό της EUROBANK, 70,4%, να είναι
υψηλότερο από αυτό της ΕΤΕ, 62,1 %, το οποίο εν µέρει εξηγεί το υψηλό ποσοστό
µη ικανοποίησης από το επιτόκιο δανεισµού. Βέβαια, ένα µέρος των πελατών οι
οποίοι απήντησαν αρνητικά και στις δυο τράπεζες, δεν αποκλείεται να έχει λάβει
διευκολύνσεις, οι οποίες όµως πιθανόν να είναι πολύ µικρές συγκριτικά µε τη µείωση
την οποία έχουν υποστεί τα εισοδήµατά τους λόγω της κρίσης.
Το επόµενο ερώτηµα αφορούσε το είδος της χορηγηθείσας διευκόλυνσης,
συγκεκριµένα εάν ήταν µείωση επιτοκίου ή επιµήκυνση του χρέους. Τα
αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω:

Γράφηµα 8.12: Είδος διευκόλυνσης, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.13: Είδος διευκόλυνσης, EUROBANK
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Γράφηµα 8.13: Είδος διευκόλυνσης, Σύνολο
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Η εικόνα στις δυο τράπεζες είναι πολύ διαφορετική, καθώς η πλειοψηφία των
πελατών της ΕΤΕ έλαβε σαν διευκόλυνση επιµήκυνση χρέους µε ποσοστό 54,5%,
ενώ η πλειοψηφία των πελατών της EUROBANK έλαβε σαν διευκόλυνση µείωση
του επιτοκίου µε ποσοστό 75%. Το πολύ υψηλό ποσοστό των πελατών της
EUROBANK στους οποίους χορηγήθηκε µείωση επιτοκίου µπορεί να εξηγηθεί από
το εξίσου υψηλό ποσοστό το οποίο θεωρεί το επιτόκιο δανεισµού του υψηλό, όπως
φάνηκε και στο σχετικό ερώτηµα προηγουµένως. Με παρόµοια συλλογιστική, το
σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό των πελατών της ΕΤΕ στους οποίους χορηγήθηκε
µείωση επιτοκίου εξηγείται από το σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό των πελατών οι
οποίοι θεωρούν το επιτόκιό τους υψηλό.
Οι ερωτηθέντες στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν εάν είναι
ικανοποιηµένοι από τη διευκόλυνση η οποία τους χορηγήθηκε. Οι απαντήσεις όσων
έλαβαν µείωση επιτοκίου φαίνονται παρακάτω:
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Γράφηµα 8.14: Ικανοποίηση από µείωση επιτοκίου, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.15: Ικανοποίηση από µείωση επιτοκίου, EUROBANK
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Γράφηµα 8.16: Ικανοποίηση από µείωση επιτοκίου, Σύνολο
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Οι απαντήσεις όσων ερωτηθέντων έλαβαν επιµήκυνση χρέους

φαίνονται

παρακάτω:
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Γράφηµα 8.16: Ικανοποίηση από επιµήκυνση χρέους, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.17: Ικανοποίηση από επιµήκυνση χρέους, EUROBANK
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Γράφηµα 8.18: Ικανοποίηση από επιµήκυνση χρέους, Σύνολο
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Η εικόνα και σε αυτήν την περίπτωση είναι περίπου η ίδια. Στην πλειοψηφία
τους, οι πελάτες της EUROBANK δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις διευκολύνσεις οι
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οποίες τους χορηγήθηκαν. Και πάλι, αυτό µπορεί να οφείλεται σε µη ρεαλιστικές από
µέρους τους προσδοκίες.
Το επόµενο ερώτηµα αφορούσε τα έξοδα συναλλαγών τα οποία επιβαρύνουν
τους πελάτες. Οι απαντήσεις φαίνονται στο ακόλουθο γράφηµα:

Γράφηµα 8.19: Έξοδα συναλλαγών
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Γενικά, οι πελάτες και των δύο τραπεζών είναι ικανοποιηµένοι από τα έξοδα
συναλλαγών τους. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι και οι δύο τράπεζες έχουν χαµηλώσει
αισθητά τα έξοδα συναλλαγών τα οποία χρεώνουν στους πελάτες τους.
Οι ερωτηθέντες στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν εάν είναι
ικανοποιηµένοι από την ποικιλία των διαθεσίµων προϊόντων. Οι απαντήσεις τους
ήταν οι εξής:

Γράφηµα 8.20: Ικανοποίηση από ποικιλία προϊόντων
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Η πλειοψηφία των πελατών είναι ικανοποιηµένοι από την ποικιλία των διαθεσίµων
προϊόντων. Το ποσοστό των ικανοποιηµένων πελατών της ΕΤΕ, 47,2%, είναι αρκετά
µικρότερο από το αντίστοιχο της EUROBANK, 63,9%, το οποίο δηλώνει ότι ίσως η
ΕΤΕ υστερεί σε ποικιλία προϊόντων ή και σε διαφηµιστική προβολή τους αναφορικά
µε ορισµένες κατηγορίες προϊόντων. Μπορεί, όµως, και οι πελάτες της ΕΤΕ να µη
γνωρίζουν επαρκώς τα διαθέσιµα προϊόντα, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή
αναζήτησης εκ µέρους τους.
Το επόµενο ερώτηµα ήταν το ίδιο, αλλά για τις διαθέσιµες υπηρεσίες αυτή τη
φορά. Οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Γράφηµα 8.21: Ικανοποίηση από ποικιλία υπηρεσιών
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Χωρίς άποψη

Η εικόνα στην περίπτωση αυτή είναι σχεδόν η ίδια για τους πελάτες και των δύο
τραπεζών, υποδηλώνοντας ότι πιθανότατα και οι δύο τράπεζες είναι εξίσου καλές
αναφορικά µε την ποικιλία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν ή και ότι οι πελάτες
και των δύο τραπεζών είναι ενηµερωµένοι σε καλό βαθµό.
Οι πελάτες στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν εάν είναι ευχαριστηµένοι ή
όχι από τη συµπεριφορά του προσωπικού των τραπεζών. Τα αποτελέσµατα φαίνονται
παρακάτω:
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Γράφηµα 8.22: Ευχαρίστηση από συµπεριφορά προσωπικού της τράπεζας
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Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερώτηµα αυτό δείχνουν πως το προσωπικό και
των δύο τραπεζών φέρεται σωστά στους πελάτες τους, καθώς τα ποσοστά
ευχαρίστησης είναι πολύ υψηλά, 94,4% στην περίπτωση της ΕΤΕ και 80,6% στην
περίπτωση της EUROBANK.
Το επόµενο ερώτηµα αφορούσε το χρόνο διεκπεραίωσης των υπηρεσιών από το
προσωπικό της τράπεζας. Οι πελάτες ερωτήθηκαν εάν είναι ευχαριστηµένοι ή όχι:

Γράφηµα 8.23: Ευχαρίστηση από το χρόνο διεκπεραίωσης των υπηρεσιών
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

ΕΤΕ

50,0%

EUROBANK

40,0%

Σύνολο

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Ναι

Όχι

Τι µικρότερο ποσοστό ευχαρίστησης στην περίπτωση της EUROBANK δεν είναι
απαραίτητο να οφείλεται σε µεγαλύτερο χρόνο διεκπεραίωσης. Ίσως και οι
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προσδοκίες των πελατών της EUROBANK σχετικά µε το θέµα αυτό να µην είναι
ρεαλιστικές.
Η επάρκεια πληροφόρησης και ενηµέρωσης από το προσωπικό της τράπεζας
ήταν το θέµα του επόµενου ερωτήµατος. Οι απαντήσεις είναι οι παρακάτω:

Γράφηµα 8.24: Επάρκεια πληροφόρησης/ενηµέρωσης
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Τα υψηλά ποσοστά επαρκούς πληροφόρησης υποδηλώνουν σωστή συµπεριφορά του
προσωπικού, η οποία συµφωνεί µε τις απαντήσεις στα προηγούµενα δύο ερωτήµατα.
Βέβαια, και οι πελάτες µπορεί από µόνοι τους να ενηµερώνονται πλέον περισσότερο,
να είναι πιο προσεκτικοί, λόγω της κρίσης.
Το επόµενο ερώτηµα αφορούσε τη λειτουργία του προσωπικού στην παροχή
των υπηρεσιών, δηλαδή εάν λειτουργεί σωστά ή λειτουργεί µε προχειρότητα και
αµέλεια. Οι απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες:

Γράφηµα 8.25: Λειτουργιά προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών
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Η εικόνα και σε αυτήν την περίπτωση συµφωνεί µε αυτή των προηγουµένων
ερωτηµάτων τα οποία αφορούν το προσωπικό, υποδηλώνοντας σωστή συµπεριφορά
του προσωπικού.
Θέµα του επόµενου ερωτήµατος ήταν τα υποκαταστήµατα των δύο τραπεζών
και συγκεκριµένα κατά πόσο ήταν οι πελάτες ικανοποιηµένοι από την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται. Οι απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες:

Γράφηµα 8.26: Ικανοποίηση από την κατάσταση των υποκαταστηµάτων
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Παρ’ όλο που οι πελάτες και των δύο τραπεζών είναι στην πλειοψηφία τους
ικανοποιηµένοι, τα ποσοστά µη ικανοποίησης είναι σηµαντικά, 41,7% στην
περίπτωση της ΕΤΕ και 30,6% στην περίπτωση της EUROBANK υποδηλώνοντας
την ύπαρξη διαφόρων προβληµάτων στα υποκαταστήµατα, τα οποία πιθανόν να είναι
περισσότερα στην περίπτωση της ΕΤΕ λόγω του υψηλότερου ποσοστού.
Τα προβλήµατα των υποκαταστηµάτων αποτέλεσαν το θέµα του επόµενου
ερωτήµατος. Έτσι, οι µη ικανοποιηµένοι πελάτες κλήθηκαν στη συνέχεια να
επισηµάνουν τα προβλήµατα τα οποία κατά τη γνώµη τους υπάρχουν στα
υποκαταστήµατα των δύο τραπεζών. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στα διαγράµµατα
παρακάτω:

74

Γράφηµα 8.27: Προβλήµατα υποκαταστηµάτων, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.28: Προβλήµατα υποκαταστηµάτων, EUROBANK
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Γράφηµα 8.29: Προβλήµατα υποκαταστηµάτων, Σύνολο
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Όπως

φαίνεται

στα

διαγράµµατα,
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κυριότερο

πρόβληµα

των

υποκαταστηµάτων της ΕΤΕ σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες πελάτες της είναι το
γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι σύγχρονες µε ποσοστό 73,3%. Από την άλλη,
οι ερωτηθέντες πελάτες της EUROBANK σαν κυριότερο πρόβληµα των
υποκαταστηµάτων θεωρούν τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτά. Αξιοσηµείωτη είναι η
διαφορά των ποσοστών των ερωτηθέντων όσον αφορά την καθαριότητα των
εγκαταστάσεων των υποκαταστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της ΕΤΕ
µόνο το 13,3% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι εγκαταστάσεις δεν είναι καθαρές,
ενώ στην περίπτωση της EUROBANK το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 63,6%, το
οποίο ίσως προέρχεται από υπερβολικές προσδοκίες των πελατών της EUROBANK
σχετικά µε την καθαριότητα.
Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν είναι
ικανοποιηµένοι ή όχι από τον αριθµό των ATM. Οι απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες:

Γράφηµα 8.30: Ικανοποίηση από αριθµό των ATM
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Η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια για την ΕΤΕ και για τη EUROBANK. Γενικά, οι
πελάτες είναι ικανοποιηµένοι από τον αριθµό των ATM. Η ύπαρξη, όµως,
σηµαντικού ποσοστού µη ικανοποίησης υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρέπει να γίνει
επέκταση του δικτύου των ATM των δύο τραπεζών.
Μετά τον αριθµό των ATM, οι πελάτες ερωτήθηκαν για τη λειτουργία τους.
Ερωτηθέντες

εάν τα ATM λειτουργούν καλά ή µε προβλήµατα, οι πελάτες

απήντησαν ως εξής:
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Γράφηµα 8.31: Λειτουργιά ATM
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Χωρίς άποψη

Η εικόνα είναι παρόµοια µε αυτή του προηγούµενου ερωτήµατος. Γενικά, οι πελάτες
είναι ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία των ATM, αλλά υπάρχουν πιθανόν ορισµένα
προβλήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Θέµα των επόµενων ερωτηµάτων ήταν το e-banking. Αρχικά, οι πελάτες
ερωτήθηκαν εάν χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του e-banking. Απήντησαν ως εξής:

Γράφηµα 8.32: Χρήση υπηρεσιών e-banking, ΕΤΕ

ΕΤΕ
100,0%
80,0%
60,0%
ΕΤΕ

40,0%
20,0%
0,0%
Ναι

Όχι

77

Γράφηµα 8.33: Χρήση υπηρεσιών e-banking, EUROBANK
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Γράφηµα 8.34: Χρήση υπηρεσιών e-banking, Σύνολο
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Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά του ποσοστού των πελατών οι οποίοι χρησιµοποιούν
τις υπηρεσίες του e-banking, καθώς στην περίπτωση της ΕΤΕ το ποσοστό
χρησιµοποίησης είναι µόνο 25%, ενώ στην περίπτωση της EUROBANK είναι
υπερδιπλάσιο, ύψους 58,3%. Τα πολύ χαµηλό ποσοστό της ΕΤΕ κατεβάζει το
συνολικό ποσοστό χρησιµοποίησης στο 41,7%. Το πολύ υψηλότερο ποσοστό
χρησιµοποίησης των υπηρεσιών του e-banking της EUROBANK υποδηλώνει ότι οι
πελάτες της είναι πιο καινοτόµοι από αυτούς της ΕΤΕ, οι οποίοι φαίνονται να είναι
αρκετά παραδοσιακοί. Το πολύ χαµηλό ποσοστό της ΕΤΕ, µπορεί, όµως και να
υποδηλώνει ανεπαρκή διαφήµιση των υπηρεσιών του e-banking.
Οι πελάτες οι οποίοι απήντησαν καταφατικά απήντησαν στη συνέχεια εάν είναι
ικανοποιηµένοι ή όχι από το επίπεδο των υπηρεσιών του e-banking:
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Γράφηµα 8.35: Ικανοποίηση από υπηρεσίες e-banking
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Η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών και των δύο τραπεζών δήλωσαν
ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του e-banking, ποσοστό 88,9% στην ΕΤΕ και
85,7% στη EUROBANK, υποδηλώνοντας πολύ καλό επίπεδο υπηρεσιών e-banking
και για τις δύο τράπεζες.
Τέλος, οι µη ικανοποιηµένοι από το e-banking πελάτες απήντησαν για το που
θεωρούν ότι υστερεί το e-banking:

Γράφηµα 8.36: Υστερήσεις e-banking, ΕΤΕ
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Γράφηµα 8.37: Υστερήσεις e-banking, EUROBANK
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Γράφηµα 8.38: Υστερήσεις e-banking, Σύνολο

Σύνολο

Χρόνος
Ευκολία
Ασφάλεια

Γενικά, το σηµαντικότερο πρόβληµα στην περίπτωση της EUROBANK είναι η
ευκολία χρήσης, ενώ στην περίπτωση της ΕΤΕ εξίσου σηµαντικό πρόβληµα είναι ο
χρόνος διεκπεραίωσης.
Οι τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν γενικού χαρακτήρα. Όσον
αφορά το αν έχουν γενικά εµπιστοσύνη στην τράπεζα στην οποία είναι πελάτες, οι
ερωτηθέντες απήντησαν ως εξής:
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Γράφηµα 8.39: Γενική εµπιστοσύνη στην τράπεζα
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Χωρίς άποψη

Και στις δύο τράπεζες, οι πελάτες δείχνουν µεγάλο βαθµό εµπιστοσύνης. Βέβαια, το
ποσοστό εµπιστοσύνης στη EUROBANK, 63,9%, είναι χαµηλότερο από αυτό της
ΕΤΕ, 80,6%. Αυτό µπορεί εν µέρει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η ΕΤΕ είναι πολύ
παλαιότερη από τη EUROBANK, µε σηµαντικά µεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας κα
ιστορία. Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα χρόνια λειτουργίας προσθέτουν και
µεγαλύτερο κύρος. Επιπλέον, η ΕΤΕ έχει πιο “λαϊκό” χαρακτήρα από τη
EUROBANK. Έτσι, το χαµηλότερο ποσοστό εµπιστοσύνης στη EUROBANK δεν
σηµαίνει απαραίτητα πως υστερεί σε αξιοπιστία σε σχέση µε την ΕΤΕ.
Η ύπαρξη γενικής ικανοποίησης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
τράπεζας ήταν το θέµα του επόµενου ερωτήµατος. Οι απαντήσεις είναι οι παρακάτω:

Γράφηµα 8.40: Γενική ικανοποίηση από προϊόντα και υπηρεσίες
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Χωρίς άποψη
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Η εικόνα είναι παρόµοια µε αυτή του προηγούµενου ερωτήµατος. Αν και η
EUROBANK µπορεί αν υστερεί στον τοµέα αυτό, δεν αποκλείεται ο παράγοντας της
µεγαλύτερης ιστορίας ο οποίος αφορά και το προηγούµενο ερώτηµα να παίζει και
εδώ κάποιο ρόλο, λαµβάνοντας υπόψη πως η EUROBANK έχει καλύτερες επιδόσεις
αναφορικά µε την ποικιλία των προϊόντων τα οποία προσφέρει, όπως προέκυψε από
το σχετικό ερώτηµα προηγουµένως. Επίσης, δεν αποκλείεται και ο βαθµός
εµπιστοσύνης, όπως φάνηκε στο προηγούµενο ερώτηµα, να παίζει κάποιο ρόλο.
Αναφορικά µε την ύπαρξη γενικής ικανοποίησης, αυτή τη φορά από τη
λαµβανόµενη εξυπηρέτηση, οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

Γράφηµα 8.41: Γενική ικανοποίηση από τη λαµβανόµενη εξυπηρέτηση
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

ΕΤΕ

50,0%

EUROBANK

40,0%

Σύνολο

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Ναι

Όχι

Χωρίς άποψη

Και σε αυτήν την περίπτωση, η εικόνα δεν αλλάζει. Όπως και στο προηγούµενο
ερώτηµα, το οποίο αφορούσε την ευχαρίστηση από τη συµπεριφορά το προσωπικού
της τράπεζας, οι απαντήσεις υποδηλώνουν καλή συµπεριφορά του προσωπικού.
Το τελευταίο ερώτηµα του ερωτηµατολογίου αφορούσε τη συνολική
ευχαρίστηση από την τράπεζα. Έτσι, ερωτώµενοι εάν συνολικά είναι ευχαριστηµένοι
από την τράπεζα, οι πελάτες απήντησαν ως εξής:
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Γράφηµα 8.42: Συνολική ευχαρίστηση από την τράπεζα
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Χωρίς άποψη

Και στο τελευταίο ερώτηµα, η εικόνα δεν αλλάζει. Λαµβάνοντας υπόψη τις
απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα, η εικόνα η οποία προκύπτει από το
ερώτηµα αυτό είναι αναµενόµενη. Το ποσοστό συνολικής ευχαρίστησης στην
περίπτωση της ΕΤΕ είναι 69,4% και στην περίπτωση της EUROBANK 66,7%.

8.3 Συµπεράσµατα ερωτηµατολογίου
Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαντήσεων οι οποίες δόθηκαν στα
ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου, το γενικό συµπέρασµα είναι πως τόσο στην
περίπτωση της ΕΤΕ όσο και στην περίπτωση της EUROBANK, οι πελάτες γενικά
είναι ικανοποιηµένοι από τις τράπεζες και τις εµπιστεύονται. Υπάρχουν, βέβαια,
ορισµένα προβλήµατα τα οποία χρίζουν αντιµετώπισης ώστε να βελτιωθεί η
αντιµετώπιση των πελατών.
Αυτά αφορούν τον αριθµό και το ύψος των διευκολύνσεων, την ποικιλία των
προϊόντων και των υπηρεσιών, τις εγκαταστάσεις των υποκαταστηµάτων, τον αριθµό
και τη λειτουργιά των ATM, την εξάπλωση του e-banking, την ταχύτητα
διεκπεραίωσης των υπηρεσιών και την πληροφόρηση/ενηµέρωση. Τα προβλήµατα
αυτά, όµως, δεν έχουν την ίδια ένταση και στις δύο τράπεζες. Από τα παραπάνω,
µεγαλύτερη ένταση έχουν στην ΕΤΕ η ποικιλία των διαθέσιµων προϊόντων, η
εξάπλωση του e-banking και τα προβλήµατα των υποκαταστηµάτων, ενώ στη
EUROBANK

κυριαρχούν

οι

παρεχόµενες

διευκολύνσεις

και

ο

χρόνος

διεκπεραίωσης των υπηρεσιών. Επιπλέον, στην περίπτωση της EUROBANK υπάρχει
σηµαντικό έλλειµµα εµπιστοσύνης.
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Έτσι, η ΕΤΕ θα πρέπει να εστιάσει στην προσφορά µεγαλύτερης ποικιλίας
προϊόντων, τα οποία ίσως να πρέπει να είναι περισσότερο εξατοµικευµένα, στη
διαφήµιση του e-banking και σα προβλήµατα των υποκαταστηµάτων της. Η
EUROBANK θα πρέπει να εστιάσει στο θέµα των διευκολύνσεων τις οποίες παρέχει,
συγκεκριµένα µε το ύψος και τον αριθµό τους, σο χρόνο διεκπεραίωσης των
συναλλαγών της και στην αντιµετώπιση του ελλείµµατος εµπιστοσύνης των πελατών
της.
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Κεφάλαιο 9 – Συµπεράσµατα
Αναµφίβολα, οι τράπεζες σήµερα καλούνται να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις
της οικονοµικής κρίσης. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι και η αντιµετώπιση των
ιδιωτών πελατών τους στα πλαίσια της λιανικής τραπεζικής. Η σωστή αντιµετώπιση
των πελατών της λιανικής τραπεζικής είναι καίριας σηµασίας, ειδικά στην παρούσα
εποχή, προκειµένου οι τράπεζες να επιβιώσουν και να επιτύχουν.
Στα πλαίσια της αντιµετώπισης των ιδιωτών πελατών τους, οι τράπεζες πρέπει
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα διάφορα θέµατα τα οποία τους αφορούν, δηλαδή
τη συµπεριφορά τους, την ικανοποίησή τους και την αξία τους. Ειδικά όσον αφορά
την ικανοποίηση και την αξία των πελατών τους, θα πρέπει συνεχώς να µεριµνούν για
τη µεγιστοποίησή τους. Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τους πελάτες τους
σύµφωνα µε την προσέγγιση “one-to-one”, προσαρµόζοντας κατάλληλα τη
συµπεριφορά τους ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη ξεχωριστά
και αναπτύσσοντας συνεργασία µαζί τους, ώστε να αναπτυχθούν καλές σχέσεις
µεταξύ τους. Αυτό φυσικά θα οδηγήσει και στη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης και
της αξίας των πελατών τους.
Η ανάπτυξη καλών σχέσεων µε τους πελάτες, όµως, προϋποθέτει και
κατάλληλη χρήση των διαφόρων συστατικών του µίγµατος Μάρκετινγκ των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και σωστή διαχείριση των σχέσεων αυτών µε
τη χρήση των συστηµάτων ∆ΣΠ. Η αντιµετώπιση των πελατών και η ανάπτυξη των
σχέσεων µε αυτούς αποτελούν αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούµενα στοιχεία,
υπάρχει δίπλευρη αιτιότητα µεταξύ αυτών των δύο. Έτσι, αναπτύσσοντας καλύτερες
σχέσεις µε τους πελάτες τους, οι τράπεζες τους αντιµετωπίζουν και καλύτερα και το
αντίστροφο.
Στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας, η λιανική τραπεζική έχει να
αντιµετωπίσει διάφορες προκλήσεις. Παρ’ όλο που οι πελάτες της λιανικής
τραπεζικής είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιηµένοι από την αντιµετώπιση την οποία
έχουν, υπάρχουν διάφορα προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν ώστε να
βελτιωθεί η αντιµετώπισή τους και να αυξηθεί ο βαθµός ικανοποίησής τους. Τα
προβλήµατα αυτά απαντώνται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ανάλογα µε την
τράπεζα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τραπεζών, στις διευκολύνσεις οι οποίες
παρέχονται στους πελάτες, στην εξυπηρέτηση των πελατών και στις εγκαταστάσεις
των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη
προσοχή σε θέµατα εµπιστοσύνης των πελατών για τις τράπεζες. Στην αντιµετώπιση
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των παραπάνω, βέβαια, πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας της
οικονοµικής κρίσης µε την επιρροή του στην καθηµερινότητα των πελατών των
τραπεζών.
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω ζητηµάτων θα βοηθήσει τις
τράπεζες να βελτιώσουν αποφασιστικά τον τρόπο αντιµετώπισης των ιδιωτών
πελατών τους και έτσι να εξασφαλίσουν την αφοσίωσή τους. Με τον τρόπο αυτό, οι
τράπεζες θα καταφέρουν σε µεγάλο βαθµό να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να
διασφαλίσουν την καλή µακροχρόνια πορεία τους.
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αντιµετώπισης των πελατών του Retail Banking(Λιανικής Τραπεζικής) από την
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας/EUROBANK στα πλαίσια της παρούσας οικονοµικής
κρίσης.
Η συµβολή σας στην παρακάτω έρευνα είναι πολύτιµη. Οι πληροφορίες που θα
αντληθούν από εσάς είναι ανώνυµες και εµπιστευτικές. Ο χρόνος συµπλήρωσης του
ερωτηµατολογίου είναι 5-7 λεπτά το µέγιστο. Παρακαλώ συµπληρώστε µε
ειλικρίνεια τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία και τη συµµετοχή σας.
Με εκτίµηση,
Κηπουρός Νικόλαος,
E-mail: srpkskn@otenet.gr

Ερωτηµατολόγιο
(Σηµειώστε Χ στο κατάλληλο πλαίσιο)

Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία

1)Ποιο είναι το φύλο σας;
Άντρας

Γυναίκα

2)Ποια είναι η ηλικία σας;
18-25

26-35

36-50

50-65

65 και άνω
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3)Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας;
Απόφοιτος γυµνασίου

Απόφοιτος λυκείου

Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος

Κάτοχος πτυχίου

Κάτοχος διδακτορικού

4)Πόσο είναι το συνολικό µηνιαίο εισόδηµά σας;
Μέχρι 500€

501-800€

1501-2000€

2000€ και πάνω

801-1000€

1001-1500€

Β. Αντιµετώπιση πελατών

5)Τι είδους δάνειο έχετε πάρει;(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία
επιλογές)
Καταναλωτικό

Στεγαστικό

Επιχειρηµατικό

6)Είστε ικανοποιηµένος/η από το επιτόκιο του δανείου σας, το θεωρείτε υψηλό,
χαµηλό;
Ικανοποιητικό

Υψηλό

Χαµηλό

7)Σας έχει χορηγηθεί κάποια διευκόλυνση όσον αφορά το δάνειό σας;
Ναι

Όχι

8)Αν ναι, σαν µείωση επιτοκίου ή επιµήκυνση χρέους(αύξηση χρόνου
αποπληρωµής);
Μείωση επιτοκίου

Επιµήκυνση χρέους

9)Αν η διευκόλυνση που σας έχει χορηγηθεί είναι µείωση επιτοκίου, είστε
ικανοποιηµένος/η µε αυτή τη µείωση;
Ναι

Όχι
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10)Αν η διευκόλυνση που σας έχει χορηγηθεί είναι επιµήκυνση χρέους, είστε
ικανοποιηµένος/η µε την αύξηση στο χρόνο αποπληρωµής;
Ναι

Όχι

11)Θεωρείτε τα έξοδα συναλλαγών που σας επιβαρύνουν ικανοποιητικά ή χαµηλά;
Ικανοποιητικά

Χαµηλά

12)Είστε ικανοποιηµένος/η από την ποικιλία των προϊόντων που είναι διαθέσιµα;
Ναι

Όχι

13)Είστε ικανοποιηµένος/η από την ποικιλία των υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες;
Ναι

Όχι

14)Είστε ευχαριστηµένος/η από τη συµπεριφορά του προσωπικού της τράπεζας;
Ναι

Όχι

15)Είστε ευχαριστηµένος/η µε το χρόνο διεκπεραίωσης των υπηρεσιών από το
προσωπικό της τράπεζας;
Ναι

Όχι

16)Πληροφορείστε/ ενηµερώνεστε επαρκώς από το προσωπικό της τράπεζας σχετικά
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες;
Ναι

Όχι

17)Λειτουργεί σωστά το προσωπικό στην παροχή των υπηρεσιών ή παρουσιάζει
προχειρότητα ή και αµέλεια;
Λειτουργεί σωστά

Λειτουργεί πρόχειρα/αµελώς
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18)Είστε ικανοποιηµένος/η από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
υποκαταστήµατα;
Ναι

Όχι

19)Αν δεν είστε ικανοποιηµένος/η, τι προβλήµατα υπάρχουν; (Μπορείτε να επιλέξετε
περισσότερες από µία επιλογές)
Οι εγκαταστάσεις δεν είναι σύγχρονες.
Οι εγκαταστάσεις δεν είναι καθαρές.
Τα υποκαταστήµατα είναι δύσκολα στην πρόσβαση.
Το ωράριο λειτουργίας δεν είναι βολικό.

20)Είστε ικανοποιηµένος/η µε τον αριθµό των ATM στην πόλη σας; Είναι επαρκή;
Ναι

Όχι

21)Λειτουργούν όλα τα ATM καλά ή υπάρχουν και κάποια που παρουσιάζουν
προβλήµατα στη λειτουργία τους;
Καλά

Με προβλήµατα

22)Χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του e-banking(ηλεκτρονική τραπεζική);
Ναι

Όχι

23)Αν ναι, είστε ικανοποιηµένος/η από το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών;
Ναι

Όχι
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24)Αν δεν είστε ικανοποιηµένος/η από τις υπηρεσίες του e-banking, που θεωρείτε ότι
υστερεί;(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές)
Χρόνος διεκπεραίωσης
Αριθµός υπηρεσιών
Ευκολία χρήσης
Ασφάλεια

25)Γενικά, εµπιστεύεστε την τράπεζα στην οποία είστε πελάτης;
Ναι

Όχι

26)Γενικά, είστε ικανοποιηµένος/η από τα προϊόντα/υπηρεσίες της τράπεζας στην
οποία είστε πελάτης;
Ναι

Όχι

27)Γενικά, είστε ικανοποιηµένος/η από την εξυπηρέτηση που απολαµβάνετε;
Ναι

Όχι

28)Συνολικά, είστε ευχαριστηµένος/η από την τράπεζα;
Ναι

Όχι
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