
 
 

  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ 

Επιβλέπων Καθηγητής: Λεωνίδας Χατζηθωμάς 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 

Αναλυτική των επιχειρήσεων και επιστήμη των δεδομένων 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2022 

 



1 
 

Περίληψη 
 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Clustering in Bank Marketing» πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια του μαθήματος «Η Αναλυτική του Marketing». Σκοπός της πτυχιακής εργασίας 

είναι η διερεύνηση της ανάλυσης συσταδοποίησης στον τραπεζικό κλάδο καθώς επίσης και η 

εφαρμογή της μέσω διάφορων τεχνικών και μεθόδων συσταδοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, 

αρχικά γίνεται μία αναφορά στο τραπεζικό μάρκετινγκ, έπειτα γίνεται μία εκτενής έρευνα-

αναδρομή στην τμηματοποίηση της αγοράς, στα οφέλη της τμηματοποίησης στον κόσμο των 

επιχειρήσεων/τραπεζών και στο πώς εν τέλη μέσω της τμηματοποίησης , τομείς όπως το 

τραπεζικό μάρκετινγκ εξελίσσονται και βελτιώνονται. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα 

δεδομένα μίας τράπεζας για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα της έρευνας μας. Θα 

εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές συσταδοποίησης (PCA, K-means, agglomerative hierarchical 

clustering) σε ένα dataset με 17 μεταβλητές και χιλιάδες παρατηρήσεις. Θα γίνει 

τμηματοποίηση βάσει κοινών χαρακτηριστικών και θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για 

την τράπεζα καθώς και για την έρευνα μας γενικότερα. Ολοκληρώνοντας την έρευνα μας, από 

τα συμπεράσματα θα έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα για την προσφορά και την αξία της 

τμηματοποίησης στον τραπεζικό κλάδο όπως επίσης και στο μάρκετινγκ γενικότερα, οφέλη & 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η τμηματοποίηση στους οργανισμούς  (άμεσος & γρήγορος 

εντοπισμός αξιόλογων και μη αξιόλογων πελατών για την τράπεζα, μεγιστοποίηση 

κερδοφορίας, μείωση ρίσκου επένδυσης), πιθανοί περιορισμοί που μπορεί να προκύψουν (π.χ. 

η ύπαρξη πολλών ποιοτικών μεταβλητών στα δεδομένα δημιουργεί πρόβλημα στην ανάλυση, 

το οποίο με την σειρά του οδηγεί σε μη βέλτιστα αποτελέσματα) καθώς επίσης και προτάσεις 

για μελλοντικές έρευνες. Τέλος, με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης (Python), 

θα δούμε πως η ανάλυση συσταδοποίησης βελτιστοποιείται και εξελίσσεται ακόμα 

περισσότερο. 

 

Λέξεις-κλειδιά : bank marketing, clustering, Python, marketing analytics 
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1. Εισαγωγή 

 

Με την συνεχόμενη αύξηση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας τα 

οικονομικά δεδομένα που έχει στην διάθεση της μια εταιρία/επιχείρηση πολλαπλασιάζονται 

ραγδαίως χρόνο με το χρόνο. Η ανάγκη δημιουργίας τμημάτων επεξεργασίας των δεδομένων 

αυτών είναι πλέον επιβεβλημένη και η ικανότητα κάποιου εξειδικευμένου ερευνητή να 

ανακαλύψει στα δεδομένα κάποια μοτίβα, καταναλωτικές συμπεριφορές κ.α. δίνει κομβικής 

σημασίας πλεονέκτημα στην επιχείρηση, διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να προβλέψει 

επερχόμενες καταστάσεις και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, βασικοί δείκτες για την οικονομική 

βιωσιμότητα μια επιχείρησης όπως μείωση του κόστους, αύξηση κερδοφορίας αλλά και 

ελαχιστοποίηση ρίσκου επένδυσης είναι τα κεντρικότερα οφέλη της βαθιάς γνώσης και ανάλυσης 

των δεδομένων και της αγοράς κατ’ επέκταση. 

Για να πετύχουμε μια ανοδική κατά την πάροδο του χρόνου κερδοφορία, κάθε επιχείρηση 

πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίσει τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας πελατών της. Η 

κατάτμηση πελατολογίου είναι η διαδικασία κατά την οποία κάθε πελάτης προσαρτάται  σε μια 

από τις ομάδες (clusters - θα αναφέρονται σε πολλά σημεία της εργασίας) καταναλωτών που ήδη 

υπάρχει (αν έχει πραγματοποιηθεί ξανά κατά το παρελθόν η επεξεργασία πελατών) ή ελέγχουμε, 

αν αυτό δεν είναι εφικτό, την δημιουργία μιας νέας. Τον διαχωρισμό αυτόν μπορούμε να τον 

κάνουμε με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ιδιότητα του καταναλωτή που μας 

είναι πιο χρήσιμη για την επιχειρηματική απόφαση που θέλουμε να λάβουμε. Συνήθως 

επιλέγονται προσωπικά χαρακτηριστικά ή αγοραστικές συμπεριφορές του κάθε αγοραστή που 

πρέπει να συσχετιστούν. 

Οι πελάτες αποτελούν το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ του κλάδου των 

υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει και τον τραπεζικό κλάδο. Συνεπώς, οι οργανισμοί δεν έχουν 

άλλη επιλογή από το να ορίσουν τα προϊόντα τους όχι ως αυτό που οι εταιρείες κατασκευάζουν ή 

παράγουν αλλά ως αυτό που κάνουν για να ικανοποιήσουν τους πελάτες. Η αριστεία στην 

εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι οργανισμοί καταβάλλουν προσπάθειες για να 

κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών. Ο πελάτης έχει θεωρηθεί σε 

μεγάλο βαθμό ως η ζωογόνος δύναμη κάθε επιχειρηματικού οργανισμού. Οι Ta & Chia -Han (Ta 

& Chia-Han, 2018), αναφέρουν ότι οι Gray, Matear, Boshoff, & Matheson, το 1998, υποστήριξαν 
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ότι η έννοια του μάρκετινγκ ως επιχειρηματική φιλοσοφία υποστηρίζει τη θέση ότι η 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται καλύτερα με την εστίαση των 

συντονισμένων δραστηριοτήτων του οργανισμού στην ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένων 

τμημάτων της αγοράς. Ο τραπεζικός κλάδος, ως μέρος του κλάδου των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, χρειάζεται ακλόνητη αφοσίωση των πελατών για την κερδοφορία του σε αυτή την 

εποχή του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.  

Η επιθυμία να αντιμετωπιστεί ο πελάτης ισότιμα, ανεξάρτητα από την αξία του για τον 

οργανισμό, είναι αξιέπαινη, αλλά όλο αυτό το εγχείρημα είναι αρκετά αντιοικονομικό και 

αποτελεί πρακτική του παρελθόντος. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων τους μαζί 

με τις ατομικές πληροφορίες των πελατών για να κατηγοριοποιήσουν τους πελάτες σε διάφορα 

τμήματα της αγοράς, ώστε να επιτρέψουν προσαρμογές στα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών 

(συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από προνομιακά τέλη, της υποστήριξης πελατών, των 

εκπτώσεων κ.λπ.) για την προώθηση της αφοσίωσης των πελατών, της διατήρησης των πελατών 

και κυρίως της κερδοφορίας. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι (Hinson et al., 2006), σε μια εποχή 

ανταγωνισμού, η μεταστροφή των πελατών σε άλλους παρόχους υπηρεσιών είναι  υψηλή, ιδίως 

όταν οι πελάτες είναι δυσαρεστημένοι με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μια μελέτη των (Awan et 

al., 2015) αναφέρει ότι οι Rosenberg & Czepiel, το 1984 (Rosenberg & Czepiel, 1984) 

υποστήριξαν ότι είναι πέντε έως δέκα φορές πιο δαπανηρό να κερδίσεις έναν νέο πελάτη από ότι 

να διατηρήσεις έναν υπάρχοντα. Οι τραπεζίτες ωστόσο θα πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουν 

ότι ορισμένοι πελάτες είναι πιο κερδοφόροι από άλλους. Συνεπώς, είναι συνετό από 

επιχειρηματικής άποψης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και προτεραιότητα στα πιο κερδοφόρα και 

ελκυστικά τμήματα πελατών (Ansari & Riasi, 2016). 

Το μάρκετινγκ στον τραπεζικό κλάδο θα πρέπει να θεωρείται ως μια στρατηγική 

λειτουργία η οποία είναι επιφορτισμένη με τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός πιο πελατοκεντρικού 

επιχειρηματικού μοντέλου. Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών συνεπάγεται τη δημιουργία 

συνεχούς επικοινωνίας με όλους τους πελάτες, και κυρίως με τους πελάτες υψηλής αξίας. Οι 

τράπεζες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή είναι σε θέση να διαμορφώνουν 

αποτελεσματικές τιμές- αυτό απαιτεί εξελιγμένη ανάλυση των δεδομένων των πελατών, 

τμηματοποίηση της αγοράς και χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και συνδυασμός 

προϊόντων με ελκυστικό τρόπο (Chen et. al., 2006). Η σημασία του ρόλου ενός αποτελεσματικού 
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τραπεζικού κλάδου σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Ο τραπεζικός 

κλάδος και άλλοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές διευκολύνουν τη ροή κεφαλαίων για 

ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άλλους εταιρικούς φορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

τόσο τις μακροπρόθεσμες όσο και τις βραχυπρόθεσμες πιστωτικές διευκολύνσεις των τραπεζών 

για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων , της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης κλπ. (Rodrigues et al., 2017). 

Η μείωση του μεριδίου αγοράς για τις περισσότερες τράπεζες οφείλεται στον 

ανταγωνισμό, αυτό σημαίνει επομένως ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να 

δελεαστούν οι πελάτες να παραμείνουν πιστοί αντί να δαπανηθούν περισσότεροι πόροι για να 

κερδηθούν νέοι πελάτες. Ο Kucukemiroglu το  2005 όπως αναφέρει η Hakimi (Hakimi, 2014) 

συνέστησε στις τράπεζες να ακολουθήσουν στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς προκειμένου 

να διαφοροποιηθούν δημιουργώντας μια εικόνα η οποία θα περιορίζεται ή θα περιορίζεται στην 

παροχή λίγων υπηρεσιών ή στοιχείων ποιότητας υπηρεσιών. Οι μελέτες αποκάλυψαν επίσης ότι 

μεταξύ των κοινών κριτηρίων επιλογής για τους πελάτες περιλαμβάνονται τα εξής: γρήγορη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση, φιλικότητα, ευκολία και αποτελεσματικότητα για την 

ολοκλήρωση των τραπεζικών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών των λόγων οι τράπεζες έχουν 

υιοθετήσει την τμηματοποίηση της αγοράς για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών 

των πελατών τους. Προκειμένου να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους, οι 

τράπεζες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εστιάσουν στην παροχή ανώτερων ποιοτικά 

υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες και τμήματα των πελατών για να ενισχύσουν την αφοσίωση και 

τη διατήρηση των πελατών. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι οι πελάτες έχουν έξι φορές 

περισσότερες πιθανότητες να επαναγοράσουν τα προϊόντα μιας εταιρείας σε διάστημα ενός ή δύο 

ετών όταν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από ότι όταν είναι απλώς ικανοποιημένοι (Hakimi, 

2014). 

Η τμηματοποίηση της αγοράς είναι μια θεμελιωδώς σημαντική έννοια στον κλάδο των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η διαδικασία τμηματοποίησης πελατών καθορίζει τον "τρόπο 

λειτουργίας" όλων των λειτουργιών που εξυπηρετούν τον πελάτη. Ένα βασικό στοιχείο για την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας σε μια κατακερματισμένη αγορά όπως ο 

τραπεζικός κλάδος είναι η στρατηγική της τμηματοποίησης της αγοράς, δεδομένου ότι ο 

σκληρότερος ανταγωνισμός στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην 

ανάγκη των τραπεζών να προσδιορίσουν διάφορες επιλογές για την επιβίωσή τους. Ο πρωταρχικός 
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στόχος της τμηματοποίησης πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κερδηθούν και να 

διατηρηθούν οι πελάτες. Οι παίκτες στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να 

επικεντρωθούν στην προσέλκυση νέων πελατών στον οργανισμό τους και κυρίως οι προσπάθειες 

αυτές πρέπει να προσανατολιστούν στη διατήρηση των πελατών αυτών- η τμηματοποίηση της 

αγοράς προσφέρει επομένως μια ευκαιρία για να γίνει αυτό. Δυστυχώς, ο κλάδος των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει αργήσει να εκμεταλλευτεί την τμηματοποίηση της  αγοράς αν 

και επιφέρει κάποια οφέλη στις εταιρείες αυτές. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες σε διάφορους 

κλάδους χρησιμοποιούν την τμηματοποίηση της αγοράς για την επίτευξη άριστης εξυπηρέτησης 

πελατών. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αγοράς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, 

όπως η ποικιλόμορφη πελατειακή βάση με διαφορετικές ανάγκες και αγοραστική συμπεριφορά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τον τραπεζικό κλάδο ιδιαίτερα κατάλληλο για 

τμηματοποίηση της αγοράς. Το μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

αγοράς για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, οδήγησε πρόσφατα 

σε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τμηματοποίηση της αγοράς.  

Η δυναμική του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, καθώς και η δυναμική των αναγκών των πελατών, δεν είναι αμφισβητήσιμες. Είναι 

επομένως πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο ως 

αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των τραπεζών διεθνώς, σημαίνει ότι οι πελάτες έχουν πλέον 

επιλογές. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες είναι επομένως πιο πιθανό να κλείσουν τους λογαριασμούς 

τους και να μεταφέρουν τους λογαριασμούς τους σε ανταγωνιστές  (Tsiptsis & Chorianopoulos, 

2009). 

Η κακή εξυπηρέτηση των πελατών προκαλεί σημαντική ζημία στην υπεραξία των φορέων 

του κλάδου των υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, και αυτό τελικά οδηγεί σε οικονομικές απώλειες 

και μείωση του μεριδίου αγοράς, δεδομένου ότι η άριστη ικανοποίηση των πελατών από την άλλη 

πλευρά έχει θετική συσχέτιση με την κερδοφορία, την ανάπτυξη και την αφοσίωση των πελατών. 

Για να επιτύχουν άριστη εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι τράπεζες πρέπει 

να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων 

τμημάτων των πελατών και κυρίως να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. Η επίτευξη της 

ικανοποίησης των πελατών θα είναι πολύ δύσκολη εάν οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, αποτυγχάνουν να παρέχουν εξατομικευμένα προϊόντα και 
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υπηρεσίες σε πελάτες υψηλής αξίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ένα καλό πακέτο για τον μέσο 

πελάτη (Abbasimehr & Shabani, 2019). 

Σε αυτή την εποχή της συρρίκνωσης των αγορών, οι τράπεζες μπορούν να κερδίσουν 

εφάμιλλο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους αφιερώνοντας πόρους για τη βελτίωση της 

ικανοποίησης των πελατών, προκειμένου να διατηρήσουν τους υφιστάμενους πελάτες αντί να 

σπαταλούν χρήσιμο χρόνο και πόρους για να κερδίσουν νέους πελάτες. Στις διάφορες κατηγο ρίες 

ή τμήματα της αγοράς των τραπεζών, οι ανάγκες των πελατών είναι διαφορετικές. Συνεπώς, είναι 

αδύνατο για τις τράπεζες να έχουν πρόσβαση στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου πελάτη 

ξεχωριστά, δεδομένου ότι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών σε ατομική βάση είναι 

αδύνατη. Συνεπώς, οι τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν τη στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς 

για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα με την εξειδίκευση για την ικανοποίηση των αναγκών των 

διαφόρων τμημάτων της αγοράς και όχι με την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των μεμονωμένων 

πελατών ξεχωριστά (Pietrobelli &  Rabellotti, 2006). 

Ο τομέας των τραπεζικών υπηρεσιών είναι εξαιρετικά δυναμικός και έχει βιώσει μια 

δραματική αύξηση του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης του τομέα, καθώς και 

μεγάλες αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης, της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της 

αυξημένης ζήτησης των καταναλωτών. Σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον, 

καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 

αντιλαμβάνονται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους (Kaynak & Harcar, 2005). Για 

αυτόν τον λόγο, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν επιδείξει ανανεωμένο 

ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότερη εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους- 

για τον σκοπό αυτό, οι τραπεζικές υπηρεσίες απαιτούν βαθιά κατανόηση των χαρακτηριστικών 

των πελατών. Στην πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά των πελατών απαιτούν περαιτέρω έρευνα 

προκειμένου να προσδιοριστεί η επιρροή τους. Σε αυτό το σημείο, έχει γίνει εμφανές ότι 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, το επάγγελμα, 

οι καταθέσεις και πολλά άλλα επηρεάζουν το κέρδος των τραπεζών καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει με την κάθε του κίνηση την κατάσταση της 

τράπεζας. Λόγω αυτής της δυναμικής είναι σίγουρα σημαντικό για την τράπεζα να καταφέρει να 

ξεχωρίσει, να στοχεύσει και να επενδύσει στη διατήρηση του κερδοφόρου για αυτήν πελάτη, 

διατηρώντας τον ικανοποιημένο και προσφέροντάς του ελκυστικές υπηρεσίες ώστε και ο ίδιος 

έπειτα να “ανταμείψει” με τις χρηματοοικονομικές του κινήσεις την ίδια την τράπεζα. Κατά 
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συνέπεια, η παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά ως κριτήριο για την 

τμηματοποίηση των πελατών στον τραπεζικό τομέα.  

 

2. Σκοπός εργασίας 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει και να διερευνήσει πιθανά οφέλη, πλεονεκτήματα 

καθώς και πιθανούς περιορισμούς που μπορεί προκύψουν μέσω της στοχευμένης τμηματοποίησης 

της αγοράς (με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών και μεθόδων) σε διάφορους τομείς, με την 

ερευνά μας να εστιάζει στον τραπεζικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε & θα 

διερευνήσουμε διαφόρους αλγορίθμους τμηματοποίησης (PCA, K-means clustering, 

Agglomerative Clustering) και μέσω της κατάλληλης εφαρμογής των τεχνικών αυτών, θα δούμε 

πως μπορούν αρχικά να αξιοποιηθούν βέλτιστα τα δεδομένα πελατών που κατέχουν οι τράπεζες 

στις μέρες μας. Έπειτα, βάσει των πιθανών clusters που θα δημιουργηθούν θα αντληθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την αξιολόγηση των πελατών, για την χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής & 

στρατηγικής (κάθε cluster έχει διαφορετική “αξία” για την τράπεζα), για την αποτελεσματικότερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών (πράγμα που θα οδηγήσει με την σειρά του στην 

βέλτιστη εξυπηρέτηση & αντιμετώπιση των πελατών) και φυσικά για την μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας. Πέρα από την έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο, θα γίνει απόπειρα  clustering ανάλυσης 

στα δεδομένα μιας τράπεζας. Δεδομένα με μεγάλο πλήθος μεταβλητών (ποιοτικών και ποσοτικών) 

και χιλιάδες παρατηρήσεις. Η ανάλυση θα βασιστεί πάνω σε χαρακτηριστικά των πελατών όπως 

η ηλικία, οι καταθέσεις, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, η κατοχή δανείου, ο αριθμός 

ημερών που πέρασαν από την τελευταία επικοινωνία, η διάρκεια της τελευταίας επικοινωνίας κλπ.  

Βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης και της έρευνας μας γενικότερα, θα 

έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την αξία που προσδίδει η τμηματοποίηση 

στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις γενικότερα. Θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου και τέλος θα είμαστε σε θέση να κάνουμε 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες όπως επίσης θα σημειώσουμε πιθανούς περιορισμούς.  
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3. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

 Όπως επισημαίνει και ο Guenoun (Guenoun et al., 2015), το 1985 ο Donnelly ανέφερε: " 

Η τμηματοποίηση της αγοράς μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις 

επιχειρήσεις-οργανισμούς στο νέο εξελισσόμενο περιβάλλον " (Donnelly 1985).  

Μια καλή εννοιολογική ή θεωρητική θεμελίωση είναι απαραίτητη για να τεθεί μια μελέτη 

στη σωστή προοπτική, αν και οι έννοιες έχουν τον περιορισμό ότι είναι αφηρημένες από την φύση 

τους ("Public Communication Campaigns," 2013). Ωστόσο, οι έννοιες χρησιμεύουν ως 

κατευθυντήριες αρχές και παρέχουν ένα πλαίσιο και ένα πεδίο εφαρμογής εντός του οποίου 

διεξάγεται μια μελέτη, δεδομένου ότι οι έννοιες καθιστούν τις πολύπλοκες διαδικασίες απλές,  

δομημένες και συστηματικές. 

Οι έμποροι σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει ότι είναι αδύνατον το κοινό -στόχος ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, να είναι το ίδιο. Διαφέρει ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

τις συμπεριφορές, τις ανάγκες, την τοποθεσία, τις κοινωνικές σχέσεις κλπ. Οι περισσότερες 

αγορές αποτελούνται από διαφορετικούς μεμονωμένους πελάτες, υποαγορές ή τμήματα και έχουν 

διαφορετικές ανάγκες, προδιαγραφές, προσδοκίες, γούστο κλπ. Η τμηματοποίηση και η στόχευση 

των πελατών επιτρέπει στον έμπορο να αναπτύξει και να παραδώσει ένα προϊόν που ικανοποιεί 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού-στόχου (Pickton & Broderick, 2005). Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να καθοριστούν οι ανάγκες και οι αξίες των πελατών-στόχων σε κάθε τμήμα, 

προκειμένου οι εταιρείες να προωθήσουν κατάλληλα τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα και τις 

υπηρεσίες τους. 

Οι κλάδοι της αγοράς δύνανται να χαρακτηριστούν με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος 

είναι να χαρακτηριστούν οι προτιμήσεις των πελατών-στόχων- ομοιόμορφες προτιμήσεις, που 

αναφέρονται σε πελάτες που έχουν περίπου τις ίδιες προτιμήσεις. Δεύτερον, υπάρχουν οι διάχυτες 

προτιμήσεις που σημαίνουν ότι οι πελάτες διαφέρουν στις προτιμήσεις τους και τέλος οι 

ομαδοποιημένες προτιμήσεις που σημαίνουν ότι τα φυσικά τμήματα της αγοράς προκύπτουν από 

ομάδες καταναλωτών με κοινές επιθυμίες (Kotler, 2009). 
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3.1.  Τομείς ή είδη εμπορίας 

 

Όταν αναφερόμαστε στην τμηματοποίηση της αγοράς είναι απαραίτητο να αναφέρουμε εν 

συντομία τους τρεις τομείς του μάρκετινγκ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εμπορία 

ενός προϊόντος. 

Ο πρώτος τομέας είναι το μαζικό μάρκετινγκ. Καλύπτει τον τομέα της μαζικής παραγωγής, 

της μαζικής διανομής και της μαζικής προώθησης των προϊόντων σε όλους τους αγο ραστές 

(Gunter & Furnham, 2015). Ωστόσο, οι έμποροι έχουν συνειδητοποιήσει τη μεγάλη ποικιλία σε 

κάθε μεμονωμένο πελάτη και, ως εκ τούτου, η τμηματοποίηση της αγοράς είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τους έμπορους ώστε να προσαρμόσουν τα προγράμματα μάρκετινγκ για κάθε 

μεμονωμένο πελάτη (Dibb & Simkin, 2001). Ο δεύτερος τομέας είναι το διαφοροποιημένο 

μάρκετινγκ προϊόντων. Ο έμπορος παράγει δύο ή περισσότερα προϊόντα που εμφανίζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, στυλ, ποιότητα, μεγέθη κλπ. Ο τρίτος και κυρίαρχος τομέας είναι 

το μάρκετινγκ στόχων. Ο έμπορος διακρίνει μεταξύ μιας ποικιλίας τμημάτων της αγοράς, επιλέγει 

ένα ή περισσότερα από τα τμήματα και στη συνέχεια αναπτύσσει προϊόντα και μείγματα 

μάρκετινγκ προσαρμοσμένα σε κάθε τμήμα (Gunter & Furnham, 2015).  

Στις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι να μπορείς να επικοινωνείς το μήνυμά σου με 

πειστικό τρόπο. Οι εταιρείες πρέπει επομένως να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις ανάγκες, 

τις επιθυμίες και τις αξίες του κοινού-στόχου τους (Kotler, 2009). Για να το κάνουν αυτό οι 

εταιρείες, μπορούν να θέσουν στον εαυτό τους ερωτήσεις όπως: πώς είναι οι πελάτες; Τι 

αγοράζουν; Και πού μπορούν να βρεθούν; Οι εταιρείες δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν όλους 

τους πελάτες σε μεγάλες, ευρείες ή ποικίλες αγορές και, επομένως, χωρίζοντας τους πελάτες σε 

ομάδες ή τμήμα(τα), η εταιρεία μπορεί να επιλέξει σε ποια ομάδα επιθυμεί να απευθυνθεί (Kotler, 

2009). 

 

3.2.  Τι είναι η τμηματοποίηση της αγοράς  

 

Οι αγορές αποτελούνται από πελάτες που έχουν διαφορετικές ανάγκες και αγοραστική 

συμπεριφορά και για τις περισσότερες εταιρείες δεν είναι ρεαλιστικό να προσπαθήσουν να 
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ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ανάγκες, επειδή οι πελάτες είναι πάρα πολλοί και έχουν πολύ 

διαφορετικές ανάγκες και αγοραστική συμπεριφορά. Αντίθετα, ο στόχος της τμηματοποίησης  της 

αγοράς είναι να ξεπεραστεί η σύγκρουση μεταξύ της πρόθεσης να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 

πελατών όσο το δυνατόν πιο ατομικά και να κατανεμηθούν οι πόροι του μάρκετινγκ όσο το 

δυνατόν πιο οικονομικά. 

Ιστορικά οι πωλητές ασχολούνταν με το μαζικό μάρκετινγκ. Ασχολήθηκαν με τη μαζική 

παραγωγή, τη μαζική προώθηση και τη μαζική διανομή ενός προϊόντος σε όλους τους 

καταναλωτές προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Αυτή η προσέγγιση της 

τμηματοποίησης του μάρκετινγκ έκανε τους παραγωγούς να ανταγωνίζονται τους ανταγωνιστές 

τους όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο Kotler λέει ότι "η διαφοροποίηση του 

προϊόντος είναι να παρέχει ποικιλία στους αγοραστές και όχι να απευθύνεται σε διαφορετικά 

τμήματα". Το μαζικό μάρκετινγκ, η προώθηση ενός και μόνο  προϊόντος σε όλους, σπάνια αποτελεί 

βιώσιμη στρατηγική, όπως και η προσαρμογή των προϊόντων σε ένα άτομο.  

Η τμηματοποίηση της αγοράς είναι, εν συντομία, η υποδιαίρεση μιας ετερογενούς αγοράς 

σε ομοιογενή υποσύνολα που ονομάζονται τμήματα, εντός των οποίων οι πελάτες έχουν τις ίδιες 

ή παρόμοιες απαιτήσεις που ικανοποιούνται από ένα ξεχωριστό μείγμα μάρκετινγκ. Το μείγμα 

μάρκετινγκ αναφέρεται στα "εργαλεία" ή τα μέσα που διαθέτει ένας οργανισμός για να βελτιώσει 

την αντιστοιχία μεταξύ των παροχών που επιδιώκουν οι πελάτες και εκείνων που προσφέρει ο 

οργανισμός. Πρόκειται συνήθως για το κατάλληλο μείγμα χαρακτηριστικών του προϊόντος, τιμής, 

τόπου (υπηρεσία και διαθεσιμότητα) και προώθησης και συχνά αναφέρεται ως τα 4P. Η 

τμηματοποίηση της αγοράς είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του μάρκετινγκ. Η βασική αρχή 

της τμηματοποίησης της αγοράς είναι ότι μια ετερογενής ομάδα πελατών μπορεί να ομαδοποιηθεί 

σε ομοιογενείς ομάδες ή τμήματα που παρουσιάζουν παρόμοιες επιθυμίες, προτιμήσεις και 

αγοραστική συμπεριφορά. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να στοχεύουν σε 

συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, να σχεδιάζουν καταλληλότερες μεταβλητές του μείγματος 

μάρκετινγκ (τιμή, προϊόν, προώθηση και διανομή) και να αναπτύσσουν αποτελεσματικότερη 

στρατηγική τοποθέτησης. 

Μια ομάδα ατόμων ή οργανισμών με παρόμοια χαρακτηριστικά που τους αναγκάζει να 

αναλάβουν επίσης μια παρόμοια ανάγκη προϊόντος ή υπηρεσίας ονομάζεται τμήμα της αγοράς. Ο 

όρος αυτός ισχύει για τους καταναλωτές που ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με τη χρήση ενός 
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παρόμοιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η τμηματοποίηση της αγοράς εμπεριέχει την ομαδοποίηση 

των πελατών με στόχο την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών τους, διατηρώντας ταυτόχρονα 

οικονομίες κλίμακας. Αποτελείται από τρία στάδια και αν εκτελεστεί σωστά θα πρέπει να 

προσφέρει περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες. 

Οι Kotler και Armstrong οριοθετούν την τμηματοποίηση της αγοράς  ως "το διαμερισμό 

μιας αγοράς σε διακριτές ομάδες αγοραστών που έχουν διαφορετικές ανάγκες, γνωρίσματα ή 

συμπεριφορά και που μπορεί να απαιτούν ξεχωριστά προϊόντα ή μίγματα μάρκετινγκ" (Armstrong 

& Kotler, 2005). Η έννοια της τμηματοποίησης της αγοράς αναφέρεται ως ένα από τα βασικά 

στοιχεία του σύγχρονου μάρκετινγκ και είναι, όπως ειπώθηκε, η διαδικασία διαχωρισμού της 

αγοράς σε διάφορες ομάδες ή τμήμα(τα) βάσει παραγόντων όπως δημογραφικοί, γεωγραφικοί, 

ψυχολογικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό οι έμποροι θα έχουν καλύτερη 

κατανόηση του κοινού-στόχου τους και έτσι θα κάνουν το μάρκετινγκ τους πιο αποτελεσματικό 

(Gunter & Furnham, 2015). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τη χρήση της αναλυτικής 

διαδικασίας που θέτει τους πελάτες σε προτεραιότητα, ο έμπορος θα αποκτήσει περισσότερους 

χαρούμενους πελάτες και έτσι θα αποκτήσει ένα μεγάλο προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών  

(Dibb & Simkin, 1996). 

 

3.3.  Η διαδικασία τμηματοποίησης 

 

Τα τρία στάδια της διαδικασίας τμηματοποίησης είναι: τμηματοποίηση, στόχευση και 

τοποθέτηση. 

Μεταβλητές τμηματοποίησης: Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας τμηματοποίησης 

περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών για την ομαδοποίηση των πελατών. 

Αυτές αναφέρονται επίσης ως βασικές μεταβλητές ή ως βάση τμηματοποίησης. Σπάνια υπάρχει 

ένας μόνο καλύτερος τρόπος τμηματοποίησης μιας αγοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

περισσότερες από μία μεταβλητές. Ανάλυση τμηματοποίησης: Η έρευνα διαδραματίζει επίσης 

πολύ σημαντικό ρόλο στην τμηματοποίηση, καθώς η ανάλυση τμηματοποίησης απαιτεί μια σειρά 

δεδομένων από μια μεγάλη ποικιλία πηγών σχετικά με τις αγορές, τις στάσεις, τα κίνητρα και τη 

συμπεριφορά των πελατών, καθώς και πληροφορίες για τους ανταγωνιστές.  
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Στόχευση: Η στόχευση είναι το επόμενο βήμα της διαδοχικής διαδικασίας και 

περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων από την επιχείρηση σχετικά με τα τμήματα στα οποία πρέπει 

να επικεντρωθούν οι πόροι. Υπάρχουν τρεις κύριες στρατηγικές στόχευσης: αδιαφοροποίηση, 

συγκέντρωση και διαφοροποίηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η επιχείρηση πρέπει 

να εξισορροπήσει τους πόρους και τις ικανότητές της έναντι της ελκυστικότητας των διαφόρων 

τμημάτων. 

Τοποθέτηση: Αυτό ακολουθεί λογικά τα στάδια της τμηματοποίησης και της στόχευσης. 

Οι αντιλήψεις των πελατών είναι κεντρικής σημασίας για τη θέση του προϊόντος, ιδίως σε σχέση 

με την προσφορά του ανταγωνισμού. Το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές 

απαιτήσεις των πελατών και αυτό πρέπει να γνωστοποιείται με σαφήνεια στους πελάτες.  

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι, η διαδοχική λογική που 

χρησιμοποιείται στα περισσότερα εγχειρίδια μάρκετινγκ είναι η εξής: προσδιορίστε το τµήµα -

στόχο σας, περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των μελών του τμήματος, προσδιορίστε τις ανάγκες 

τους όσον αφορά το προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρετε, προσαρμόστε τα στοιχεία του μείγματος 

μάρκετινγκ σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος, προωθήστε τα προϊόντα, αποκτήστε αυξημένη 

κερδοφορία του προϊόντος και συνεπώς αυξημένη κερδοφορία της επιχείρησης. Η κριτική που 

ασκείται από μια σχολή σκέψης είναι ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να οικοδομηθούν οι 

δραστηριότητες μάρκετινγκ πάνω στην έννοια της αγοράς. Οι "αγορές" κατακερματίζονται 

ραγδαία και οδεύουμε προς μια εποχή όπου το μόνο σχετικό τμήμα είναι ο μεμονωμένος πελάτης. 

Σε μία εργασία του ο Zeithaml αναφέρει την έννοια της πυραμίδας πελατών, η οποία είναι 

μια μεθοδολογία που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αυξήσει τα κέρδη της προσαρμόζοντας τις 

απαντήσεις της σε διαφορετικές βαθμίδες κερδοφορίας των πελατών (Zeithaml, 2001). Σύμφωνα  

με την πυραμίδα των πελατών, οι καταναλωτές μπορούν να χωριστούν σε τέσσερα διαφορετικά 

τμήματα, δηλαδή σε πλατινένια βαθμίδα, χρυσή βαθμίδα, σιδερένια βαθμίδα και μολύβδινη 

βαθμίδα. Οι πελάτες της πλατινένιας βαθμίδας είναι συνήθως οι πιο κερδοφόροι πελάτες της 

εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως μεγάλοι χρήστες του προϊόντος/των υπηρεσιών 

που είναι αφοσιωμένοι στην εταιρεία. Η χρυσή βαθμίδα περιλαμβάνει τους πελάτες που είναι 

λιγότερο κερδοφόροι από εκείνους της πλατινένιας βαθμίδας και δεν είναι τόσο πιστοί στην 

επιχείρηση, παρόλο που εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικοί χρήστες των 

προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης. Το σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των πελατών είναι 



15 
 

ότι επιθυμούν έκπτωση τιμής η οποία θα περιορίσει τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης. Οι 

πελάτες της σιδηράς βαθμίδας αγοράζουν προϊόντα/υπηρεσίες στον όγκο που απαιτείται για την 

αξιοποίηση της δυναμικότητας της επιχείρησης, αλλά δεδομένου ότι έχουν σχετικά χαμηλή 

αφοσίωση και κερδοφορία για την επιχείρηση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ειδική 

μεταχείριση. Τέλος, οι πελάτες της μολύβδινης βαθμίδας είναι αυτοί που δεν είναι καθόλου 

κερδοφόροι για την επιχείρηση και μάλιστα παραπονιούνται για την επιχείρηση σε άλλους. Αυτοί 

οι πελάτες είναι πολύ δαπανηροί για την επιχείρηση και η στόχευση τους δεν αποτελεί καλή 

στρατηγική. Με μία πιο προσεκτική ματιά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως η έννοια  της 

πυραμίδας πελατών συσχετίζεται εμμέσως με την αρχή του Pareto.  

Οι (Dibb & Simkin, 2010) παρουσίασαν την πρόταση του Neal, όπου ο τελευταίος, 

πρότεινε μια πολυδιάστατη προσέγγιση τμηματοποίησης βάσει τριών μεταβλητών, δηλαδή τις 

αξίες των πελατών, τις ενεργειακές δαπάνες και τις προτεραιότητες των πελατών για τη διαχείριση 

της ενέργειας (Neal, 1988). Σε αυτό το μοντέλο, οι αξίες των πελατών προέκυψαν από μια 

προσαρμοστική κοινή άσκηση που έδωσε οκτώ τμήματα βάσει αξίας.  Επιπλέον, οι ενεργειακές 

δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για τη διαίρεση των πελατών σε πέντε ομάδες δαπανών. Τέλος, οι 

προτεραιότητες του πελάτη για τη διαχείριση της ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν για την 

ομαδοποίηση του πελάτη σε επτά διαφορετικά τμήματα. Ο Ghazanfari (Ghazanfari, 2010) 

μελέτησε την τμηματοποίηση της αγοράς, στη βιομηχανία ενδυμάτων με τη χρήση αλγορίθμων 

ομαδοποίησης. Για να αναλυθούν οι συστάδες και να μετρηθεί η αξία των πελατών σε κάθε 

συστάδα, χρησιμοποιείται το μοντέλο RFM (recency, frequency, monetary value). Το RFM είναι 

ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο για την ανάλυση της αξίας των πελατών και έχει χρησιμοποιηθεί από 

πολλούς μελετητές προκειμένου να πραγματοποιηθεί τμηματοποίηση της αγοράς (Cheng & Chen, 

2009; Khajvand & Tarokh, 2011; McCarty & Hastak, 2007). Δεδομένου ότι το RFM αναλύει τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, μπορεί να θεωρηθεί ως μοντέλο που βασίζεται στη συμπεριφορά 

(Wei et al., 2012; Yeh et al., 2009). 
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3.4.  Οφέλη ή σημασία της τμηματοποίησης της αγοράς 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, προκύπτει η ανάγκη για τμηματοποίηση της αγοράς, καθώς οι 

αγορές γίνονται όλο και πιο διαφορετικές και είναι σπάνιο το μαζικό μάρκετινγκ να αποτελεί 

κερδοφόρα στρατηγική. Συνεπώς, η τμηματοποίηση της αγοράς επιτρέπει την ακριβέστερη και 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία των οφελών σε σχέση με τις ανάγκες. Η τμηματοποίηση της 

αγοράς βοηθά επίσης στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης για την τράπεζα. Η τμηματοποίηση 

της αγοράς οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των πελατών και των ανταγωνιστών, στην 

αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών (π.χ. 

εξειδικευμένες αγορές). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν επίσημες, 

βασισμένες σε έρευνα στρατηγικές τμηματοποίησης λαμβάνουν υψηλότερα έσοδα και μερίδιο 

αγοράς από τους ανταγωνιστές τους. 

Η τμηματοποίηση της αγοράς μπορεί να επιφέρει πολλάπλα οφέλη για τις εταιρείες, όπως 

τα ακόλουθα: Καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες, κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών 

τους και κατά συνέπεια καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Βελτιωμένος σχεδιασμός προϊόντων και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του τμήματος. Απόκτηση φήμης για την 

τεχνογνωσία και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς. 

Δυνατότητα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο κερδοφόρες ομάδες πελατών, βελτιώνοντας έτσι 

την αφοσίωση και τη διατήρηση, καθώς και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της 

εταιρείας. Η τμηματοποίηση βοηθά στον σαφέστερο εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά. Παράγει 

επίσης περισσότερες θετικές αντιδράσεις σχετικά με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τελικά, η τμηματοποίηση οδηγεί ραγδαία αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.  

 

3.5.  Κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς ή μεταβλητές τμηματοποίησης 

 

"Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο τρόπος υποδιαίρεσης της αγοράς". (Bolander et al., 

2018) 

Οι εταιρείες έχουν πολλές μεταβλητές να χρησιμοποιήσουν, μόνες τους ή σε συνδυασμούς, 

όταν προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δουν τις αγορές τους. Συχνά οι 
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ερευνητές ομαδοποιούν τις διάφορες μεταβλητές τμηματοποίησης σε τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες: γεωγραφικές μεταβλητές, δημογραφικές μεταβλητές, ψυχογραφικές μεταβλητές και 

μεταβλητές συμπεριφοράς. Οι παράγοντες του τραπεζικού κλάδου τμηματοποιούν την αγορά τους 

σε περισσότερο ή λιγότερο ομοιογενείς ομάδες, όσον αφορά τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους 

από τον τραπεζικό κλάδο. Η στρατηγική μάρκετινγκ μιας τράπεζας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

διαίρεση ή την κατηγοριοποίηση της αγοράς σε σημαντικά τμήματα- τη στόχευση των τμημάτων 

που θα εξυπηρετήσει η τράπεζα- και, τέλος, την ανάπτυξη των προϊόντων και των προγραμμάτων 

μάρκετινγκ για τη φροντίδα των επιλεγμένων τμημάτων. Κάθε τμήμα της αγοράς μπορεί να 

απαιτεί διαφορετικά προϊόντα και να απαιτεί διαφορετικό μείγμα μάρκετινγκ για την 

αντιμετώπιση της ζήτησης. Οι τράπεζες θα πρέπει, επομένως, να αναπτύξουν το προφίλ των 

διαφόρων τμημάτων της αγοράς και στη συνέχεια να επιλέξουν τα στοχευμένα τμήματα της 

αγοράς με βάση την ελκυστικότητά τους. Αφού οι τράπεζες προσδιορίσουν τα τμήματα της 

αγοράς στα οποία θα μπορούσαν να απευθυνθούν, το επόμενο  βήμα θα είναι η τοποθέτηση του 

προϊόντος στο στοχευμένο αυτό τμήμα της αγοράς. Η λιανική αγορά μπορεί να τμηματοποιηθεί 

με βάση τη δημογραφία, τη γεωγραφία, την κοινωνική τάξη και την πολιτιστική αξία (Garland, 

2005). 

 

3.5.1. Δημογραφική τμηματοποίηση 

 

Αυτή η μεταβλητή χωρίζει τους πελάτες σε τμήματα βάσει δημογραφικών τιμών. Μεταξύ 

των δημογραφικών βάσεων είναι η ηλικία, το φύλο, το μέγεθος της οικογένειας, ο οικογενειακός 

κύκλος ζωής, το εισόδημα, το επάγγελμα, η εκπαίδευση, η θρησκεία, η φυλή, η γενιά, η κοινωνική 

τάξη και η εθνικότητα (Armstrong & Kotler, 2005). 

Η δημογραφική τμηματοποίηση χρησιμοποιείται συχνά στην τμηματοποίηση  της αγοράς 

για το λόγο ότι οι μεταβλητές είναι εύκολο να προσδιοριστούν και να μετρηθούν- τέλος, παρέχουν 

μια  συγκεκριμένη περιγραφή των πελατών-στόχων, ώστε οι έμποροι να μπορούν να στοχεύσουν 

σε μια επιθυμητή αγορά-στόχο. 
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3.5.2. Γεωγραφική τμηματοποίηση 

 

Η γεωγραφική κατάτμηση χωρίζει τους πελάτες σε υποδιαιρέσεις βάσει γεωγραφικών 

περιοχών όπως έθνη, πολιτείες, χώρες, περιφέρειες, νομούς, πόλεις, γειτονιές κλπ. Είναι 

σημαντική η τμηματοποίηση σύμφωνα με τη γεωγραφική, λόγω του γεγονότος ότι η 

καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής, εργασίας κλπ. 

(Gunter & Furnham, 2015). Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παγκοσμιοποίησης 

σήμερα, η γεωγραφική τμηματοποίηση έχει συνδεθεί με άλλες διαφορές στα κοινωνικοοικονομικά 

και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα αυτού του τύπου τμηματοποίησης αναφέρεται 

ως γεωδημογραφία (Gunter & Furnham, 2015). 

 

3.5.3. Ψυχογραφική τμηματοποίηση 

 

Η μεταβλητή αυτή προκύπτει από δύο κύρια προφίλ πελατών: προφίλ ατομικότητας και 

φυσιογνωμία συμπεριφοράς ζωής (ψυχογραφικά στοιχεία). Τα ψυχολογικά προφίλ 

χρησιμοποιούνται τακτικά ως προσθήκη των γεωγραφικών και δημογραφικών στοιχείων, όταν 

αυτά δεν δίνουν επαρκή εικόνα της συμπεριφοράς των πελατών. Η ψυχογραφική τμηματοποίηση 

χωρίζει επομένως τους ανθρώπους ανάλογα με τις στάσεις, τις αξίες, τον τρόπο ζωής, τα 

ενδιαφέροντα και τις απόψεις τους (Pickton & Broderick, 2005). Επιπλέον, ορισμένοι έμποροι 

έχουν χρησιμοποιήσει μεταβλητές προσωπικότητας για την τμηματοποίηση των αγορών.  

 

3.5.4. Τμηματοποίηση συμπεριφοράς 

 

Η συγκεκριμένη τμηματοποίηση βασίζεται στη στάση των πελατών απέναντι σε ένα 

προϊόν, στη χρήση του ή στην ανταπόκρισή τους σε αυτό. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι οι 

συμπεριφορικές μεταβλητές, όπως οι περιστάσεις, τα οφέλη, η κατάσταση του χρήστη, το 

ποσοστό χρήσης, το στάδιο ετοιμότητας του αγοραστή, η κατάσταση αφοσίωσης και η στάση 

είναι τα καλύτερα σημεία εκκίνησης για την κατασκευή τμημάτων της αγοράς. Συνδυάζοντας τις 

διάφορες συμπεριφορικές μεταβλητές, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μια εικόνα μιας 
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αγοράς και των τμημάτων της και έτσι ο έμπορος μπορεί να βελτιώσει τις στρατηγικές στόχευσης 

(Kotler, 2009). 

Στον τραπεζικό τομέα, η τμηματοποίηση περιορίζεται κυρίως σε κατηγορίες εμπορικών 

(εταιρικών) και λιανικών καταναλωτών. Εμπορικοί (εταιρικοί) πελάτες διακρίνονται συνήθως 

βάσει του τομέα που επηρεάζονται και εμπλέκονται ή βάσει της γεωγραφικής εμβέλειας των 

δραστηριοτήτων τους. Οι Meidan & Harrison υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι  δημογραφικά 

κριτήρια όπως το εισόδημα, η ηλικία, το επάγγελμα ή ο πλούτος είναι πολύ σημαντικά για 

προσωπική λιανική τραπεζική και το τμήμα των πιστωτικών καρτών (Machauer & Morgner, 

2001). Για να μιλήσουμε για κριτήρια που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα στο πλαίσιο 

παρατηρήσιμης ταξινόμησης, ο Khermouch  το 1960 (Asiedu, 2016) εντόπισε ότι οι μεταβλητές 

χρήστη, όπως η κατάσταση του χρήστη, το ποσοστό του χρήστη, η αφοσίωση, και το στάδιο 

υιοθέτησης είναι κρίσιμοι παράγοντες για την τμηματοποίηση μάρκετινγκ (Matenge et al., 2016; 

Twedt, 1964; VonRiesen et al., 2015). 

 

3.6.  Μεταβλητές τμηματοποίησης της αγοράς στον τραπεζικό κλάδο 

 

Το "μάρκετινγκ" εισήλθε στον χρηματοπιστωτικό κόσμο σε μεγάλο βαθμό κατά τη 

δεκαετία του 1980, όπως παρουσιάστηκε σε εργασία των Jenkins και McDonald το 1997 (Jenkins 

& McDonald, 1997) και καταγράφετε στην εργασία του Nenonen (Nenonen et al., 2017). Ευτυχώς, 

σε αντίθεση με πολλές επιχειρήσεις, οι τράπεζες γνωρίζουν σαφώς ποιοι είναι οι πελάτες τους. 

Αλλά το κόστος αλλαγής για τους πελάτες αυτούς είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλους κλάδους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες παραδοσιακά απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο διατήρησης πελατών. 

Συνεπώς, αυτό προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

και την πώληση της ποικιλίας των υπηρεσιών που διατίθενται από την τράπεζα,  σε μια γνωστή 

πελατειακή βάση. Η ανάγκη τμηματοποίησης της πελατειακής βάσης είναι συνάρτηση των 

διαφορών μεταξύ των πελατών όσον αφορά τις προτιμήσεις, τον όγκο πωλήσεων, την ένταση των 

συναλλαγών και την κερδοφορία των πελατών. Η τράπεζα παρουσιάζει ένα  διαφορετικό είδος 

κατάστασης όπου ο οργανισμός έχει μια προσέγγιση με βάση τον πελάτη ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο τμηματοποιεί την αγορά. Ένας από τους ορθολογικούς τρόπους τμηματοποίησης θα 

μπορούσε να είναι η κατάδυση της τραπεζικής αγοράς σε αγορά λιανικής και χονδρικής και στην 
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συνέχεια υποδιαίρεση της αγοράς σε διάφορα τμήματα. Στη συνέχεια, η αγορά λιανικής μπορεί 

να τμηματοποιηθεί βάσει χαρακτηριστικών όπως η δημογραφία, η γεωγραφία, η κοινωνική τάξη 

και οι πολιτιστικές αξίες. Υποστηρίζουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η ανάγκη τμηματοποίησης των πελατειακών 

βάσεων είναι η κατανομή της κερδοφορίας εντός της πελατειακής βάσης. Η τμηματοποίηση της 

αγοράς πρέπει να έχει ορισμένες ιδιότητες που καθιστούν δυνατή την εξειδίκευση των 

προσεγγίσεων μάρκετινγκ. Η τμηματοποίηση πρέπει να είναι μετρήσιμη όσον αφορά τα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση- προσβάσιμη μέσω του συστήματος διανομής- και 

σημαντική σε όγκο, ώστε να δημιουργείται η οικονομία των λειτουργιών. 

Επιπλέον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έφερε στο φως τέσσερις βασικούς τρόπους 

τμηματοποίησης της πελατειακής βάσης:  

(1) τμηματοποίηση με βάση το συνδυασμό των εσόδων από τη σχέση και του κόστους της 

σχέσης,  

(2) τμηματοποίηση με βάση τον όγκο της σχέσης,  

(3) τμηματοποίηση με βάση την κερδοφορία της σχέσης με τον πελάτη,  

(4) τμηματοποίηση με βάση το συνδυασμό του όγκου της σχέσης και της κερδοφορίας της 

σχέσης με τον πελάτη (Howell, 1990; Shapiro et al., 1987; Storbacka et al., 1994). 

Το ενδιαφέρον εύρημα σε αυτές τις εφαρμογές είναι ότι οι διαφορετικές λύσεις 

τμηματοποίησης δίνουν έμφαση σε διαφορετικές πτυχές των πελατειακών βάσεων και σε 

διαφορετικούς παράγοντες κερδοφορίας. Έτσι, η επιλογή της λύσης τμηματοποίησης επηρεάζει 

έντονα το σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της τράπεζας.  

 

3.6.1. Τμηματοποίηση με βάση τα έσοδα από τις σχέσεις και το κόστος των σχέσεων  

 

Οι πελάτες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες πελατών: 

• Η ομάδα Ι αποτελείται από κερδοφόρους πελάτες, με υψηλό RR και μικρό RC. Με 

βάση την κατανόηση της δομής των RR και RC μπορούμε να περιμένουμε ότι οι 

πελάτες αυτοί θα είναι παθητικοί πελάτες με αρκετά μεγάλο όγκο σχέσεων και 

περιορισμένη συναλλακτική συμπεριφορά. Οι πελάτες σε αυτό το τεταρτημόριο 
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είναι πιθανότατα πελάτες απέναντι στους οποίους η τράπεζα πρέπει να υιοθετήσει 

αμυντική στρατηγική. Ο βασικός στόχος της αμυντικής στρατηγικής μάρκετινγκ 

θα ήταν η μείωση της αποχώρησης και της αλλαγής πελάτη.  

• Η ομάδα ΙΙ αποτελείται από πελάτες με υψηλό RR και υψηλό RC. Η ομάδα αυτή 

περιλαμβάνει τόσο κερδοφόρους όσο και μη κερδοφόρους πελάτες. Οι πελάτες 

είναι πιθανότατα ενεργοί, με υψηλό όγκο σχέσεων και πολλές αλληλεπιδράσεις με 

την τράπεζα. Το RC τους είναι υψηλό και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό δυναμικό: αλλάζοντας τη συμπεριφορά των μη κερδοφόρων πελατών, 

η κερδοφορία της πελατειακής βάσης μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.  

• Η ομάδα III αποτελείται από πελάτες με χαμηλό RR και μικρό RC. Η ομάδα αυτή, 

επίσης, περιλαμβάνει κερδοφόρους και μη κερδοφόρους πελάτες, αλλά καθώς το 

RR τους είναι περιορισμένο, δεν αντιπροσωπεύουν το ίδιο είδος δυναμικού 

κερδοφορίας με τους πελάτες της ομάδας ΙΙ. Η τράπεζα θα πρέπει να γνωρίζει τις 

δυνατότητες αύξησης της συγκέντρωσης πελατείας των πελατών. 

• Η ομάδα IV αποτελείται από μη κερδοφόρους πελάτες, με χαμηλό RR και υψηλό 

RC. Αυτοί οι πελάτες πιθανόν να μην είναι μερικοί πελάτες- το πιθανότερο είναι 

ότι οι πελάτες αυτής της ομάδας είναι πελάτες χαμηλής καθαρής αξίας που 

εξακολουθούν να είναι ενεργοί. Το ποσοστό των νεότερων πελατών στην ομάδα 

αυτή αναμένεται να είναι υψηλό. 
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Εικόνα 3-1: ομαδοποίηση των πελατών σύμφωνα με τα RC και RR  

 

3.6.2. Τμηματοποίηση βάσει όγκου 

 

Αυτός είναι ο απλούστερος και πιο δημοφιλής τρόπος τμηματοποίησης των τραπεζικών 

πελατών. Η βασική ιδέα είναι η χρήση κάποιου είδους δείκτη όγκου (όγκος καταθέσεων, όγκος 

δανείων, συνδυασμός και των δύο ή κάποιος άλλος δείκτης όγκου) για τη δημιουργία ομάδων. Οι 

περισσότερες εμπορικές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει τμηματοποίηση βάσει του όγκου, 

τουλάχιστον για να βρουν ομάδες-στόχους για τις δραστηριότητες της "ιδιωτικής τραπεζικής". Οι 

δείκτες όγκου ήταν συνήθως οι συμμετοχές των πελατών στην τράπεζα με τη  μορφή καταθέσεων 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα µε τον Puteh (Puteh, 2014), o Donnelly το 1995 

(Donnelly et al., 1995), παρουσίασε μία εργασία, σύμφωνα με την οποία, οι πελάτες, αυτοί 

συνήθως στη βιβλιογραφία, σχετίζονται µε τους πελάτες "υψηλής καθαρής αξίας". 
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Η ικανότητα της τράπεζας να βοηθήσει έναν πελάτη να παράγει αξία για τον εαυτό του 

αξιολογείται με εντελώς διαφορετικά κριτήρια μεταξύ των πελατών υψηλού όγκου σε σύγκριση 

με τους πελάτες χαμηλού όγκου. 

 

3.6.3. Τμηματοποίηση με βάση την κερδοφορία 

 

Αυτή είναι η τρίτη πιθανή μέθοδος τμηματοποίησης της πελατειακής βάσης και η 

ομαδοποίηση βασίζεται άμεσα στη σχέση του πελάτη με την κερδοφορία. Οι δύο βασικές 

προσεγγίσεις για να γίνει αυτό είναι: να βασιστεί η ομαδοποίηση στη σχετική κερδοφορία (σε 

σχέση με τη συνολική πελατειακή βάση) ή να ομαδοποιηθούν οι πελάτες με βάση την απόλυτη 

κερδοφορία τους. Η πελατειακή βάση μπορεί έτσι να ομαδοποιηθεί σε τέσσερις ομάδες για 

παράδειγμα. Η ομάδα Α αποτελείται από το 20% των πιο κερδοφόρων πελατών, η ομάδα Β 

αποτελείται από το επόμενο 30%, η ομάδα Γ από το επόμενο 30% και η ομάδα ∆ από το 20% που 

είναι το πιο ζημιογόνο. Με βάση την τμηματοποίηση, μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι η ομάδα 

Α αποτελείται από τους πελάτες που η τράπεζα πρέπει να υπερασπιστεί έναντι άλλων 

ανταγωνιστών, με βασική ιδέα την αύξηση της δύναμης των σχέσεων κ.λπ. 

 

3.6.4. Τμηματοποίηση με βάση τον όγκο των σχέσεων και την κερδοφορία των 

σχέσεων 

 

Ο τέταρτος τρόπος τμηματοποίησης της πελατειακής βάσης είναι ο συνδυασμός της 

τμηματοποίησης βάσει όγκου και της τμηματοποίησης βάσει κερδοφορίας. Οι πελάτες  

ομαδοποιούνται σε τέσσερις ομάδες: υψηλός όγκος/θετική συνεισφορά (νικητές)- υψηλός 

όγκος/χαμηλή ή αρνητική συνεισφορά (προβλήματα)- χαμηλός όγκος/θετική συνεισφορά 

(δυνητικοί)- και χαμηλός όγκος/χαμηλή ή αρνητική συνεισφορά (χαμένοι). Στην Εικόνα 3 2, 

απεικονίζονται τέσσερις διαφορετικές ομάδες πελατών που μπορούν να προσδιοριστούν  βάσει 

του συνδυασμού του όγκου των σχέσεων (RV) και της αποδοτικότητας των σχέσεων με τους 

πελάτες (CRP), όπως παρουσίασε o Storbacka το 1994 (Storbacka, 1994), σύμφωνα με τους Dhir 

και Chakraborty (Dhir & Chakraborty, 2021). 
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1. Εικόνα 3-2: Ομαδοποίηση πελατών σύμφωνα με RV και CRP 

 

Οι ομάδες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής: 

1. Η ομάδα I αποτελείται από κερδοφόρους πελάτες µε μεγάλο όγκο συναλλαγών. 

Αυτοί είναι οι πελάτες της τράπεζας που αποτελούν τις "αγελάδες μετρητών". Οι περισσότεροι 

από αυτούς τους πελάτες ανήκουν στο πρώτο τεταρτημόριο κερδοφορίας και συνεπώς η τράπεζα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την ομάδα. Τα ελαττώματα σε αυτή την ομάδα μπορεί να 

βλάψουν σοβαρά την κερδοφορία της συνολικής πελατειακής βάσης.  

2. Η ομάδα ΙΙ αποτελείται από µη κερδοφόρους πελάτες µε μεγάλο όγκο 

συναλλαγών. Πρόκειται για τα "σκυλιά" της πελατειακής βάσης. Οι πελάτες αυτής της ομάδας 

μπορεί να είναι μη κερδοφόροι είτε λόγω δυσμενούς τιμολόγησης είτε λόγω υπερβολικής χρήσης 

συναλλαγών χαμηλής ή μη τιμολογημένης αξίας. Δεδομένου ότι οι πελάτες αυτής της ομάδας 
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είναι πελάτες υψηλού όγκου, μπορεί να υπάρχει αξιοσημείωτη δυνατότητα κέρδους στη 

διαχείριση της επιρροής των παραγόντων που μειώνουν την απόδοση των πελατών.  

3. Η ομάδα ΙIΙ αποτελείται από πελάτες µε χαμηλό όγκο συναλλαγών, οι οποίοι είναι 

κερδοφόροι. Οι πελάτες αυτοί είναι κυρίως "παθητικοί" πελάτες, δηλαδή πελάτες με περιορισμένη 

συναλλακτική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα από τα εξής δύο πράγματα: 

χρησιμοποιούν την υπό εξέταση τράπεζα ως δεύτερη ή τρίτη τράπεζα και συνεπώς δημιουργούν 

τις συναλλαγές τους στην τράπεζα όπου έχουν τον μισθολογικό τους λογαριασμό, ή έχουν πολύ 

περιορισμένη ανάγκη για συναλλαγές. 

4. Η ομάδα ΙV αποτελείται από μη κερδοφόρους πελάτες με χαμηλό όγκο πωλήσεων. 

Οι πελάτες αυτής της ομάδας είναι μη κερδοφόροι λόγω της δυσμενούς συναλλακτικής τους 

συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τον χαμηλό όγκο τους. Ο µόνος τρόπος -βραχυπρόθεσμα- για να 

βελτιωθεί η κερδοφορία των πελατών αυτών είναι να επικεντρωθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης 

στη συμπεριφορά των συναλλαγών τους- να αλλάξει η συμπεριφορά ή/και η τιμή των συναλλαγών 

που δημιουργούν το πρόβλημα, ώστε να προκύψουν περισσότερα έσοδα από τέλη σχέσης.  

Συμπερασματικά, κατά τον προσδιορισμό των πελατών-στόχων είναι απαραίτητο να 

λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές των διαφόρων τύπων τμηματοποίησης. Το επόμενο βήμα είναι 

η αξιολόγηση των τμημάτων της αγοράς και η απόφαση για το σε ποια τμήματα θα κατευθυνθούν 

οι στρατηγικές μάρκετινγκ. Το τελευταίο βήμα είναι η τοποθέτηση του προϊόντος έτσι ώστε το 

προϊόν να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των πελατών-στόχων. 

 

3.7.  Τρόποι ανάλυσης 

 

H συσταδοποίηση ή αλλιώς clustering analysis αποτελεί αντικείμενο έρευνας του data 

mining (Q. and P. Franti,2014). Αποτελεί μια unsupervised μέθοδο κατηγοριοποίησης όπου οι 

κλάσεις δεν είναι προκαθορισμένες. Η βασική ιδέα της  clustering analysis είναι ότι οι πελάτες 

της επιχείρησης μας μπορούν να συγκριθούν ή να κατηγοριοποιηθούν με βάση τις ομοιότητες 

τους αλλά και τις διαφορές που εμφανίζουν (Hartigan, 1975) . Η χρήση της είναι διαδομένη για 

δεδομένα τα οποία η σχέση μεταξύ των παρατηρήσεων δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί εκ 

πρώτης όψεως. Αυτού του είδους η ανάλυση έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους ερευνητές και 
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χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο εξερεύνησης των δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. 

Όμως σε πολλές των περιπτώσεων αν υπάρχει μια αρχική υπόθεση έρευνας μπορούμε να 

επαληθεύσουμε τους ισχυρισμούς μας χρησιμοποιώντας clustering analysis (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1992). Οι κατηγορίες (clusters) δεν είναι γνωστές, ούτε και ο αριθμός τους και 

προκύπτουν με την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων. Κάθε κατάτμηση δημιουργεί 

κατηγορίες ξένες μεταξύ τους αφού ομαδοποιεί ουσιαστικά πελάτες με κοινά χαρακτηριστικά 

στο ίδιο cluster, οι οποίοι έχουν σημαντικές διαφορές από τους υπόλοιπους στις άλλες ομάδες 

(Han 2011). Δηλαδή βασίζεται στην αρχή της μεγιστοποίησης της ομοιότητας μέσα στην ίδια 

συστάδα ( intracluster similarity) και ελαχιστοποίησης της ομοιότητας ανάμεσα στις συστάδες. 

Η ‘απόστασή’ των παρατηρήσεων είναι το μέτρο της ομοιότητάς τους και η μετρική που μετρά 

αυτή την απόσταση είναι το βασικό συστατικό της clustering analysis (Jintana &Mori 2019).  

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μετρικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον σκοπό 

αυτό ανάλογα με την επιδίωξη της έρευνας μας.   

Βασικός πυλώνας για μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ είναι η ‘στόχευση’ των 

κατάλληλων κομματιών της αγοράς με τις κατάλληλες τεχνικές. Αρχική χρήση της clustering 

analysis στον τομέα του μάρκετινγκ είναι η κατάτμηση της ίδιας της αγοράς και κατ’ επέκταση 

των επιχειρήσεων. Μετά την δημοσίευση του Smith το 1956, άρθρο που αναφέρεται ως κλασικό 

πλέον στην βιβλιογραφία αφού εισήγαγε την έννοια της τμηματοποίησης, το market 

segmentation αποτέλεσε βασικό εργαλείο τόσο στα χέρια των ακαδημαϊκών ερευνητών όσο και 

στον τομέα του  εφαρμοσμένου μάρκετινγκ. Αρχικό πρόβλημα της όλης διαδικασίας είναι να 

αναγνωριστούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνων των ομάδων πελατών που αξίζει να 

’στοχευθούν’ (Radhakrishnan 2013) με βάση της αγοραστική τους αξία και άλλους στόχους που 

έχει ορίσει η επιχείρηση. Μείζονος σημασίας είναι να προβλέψει ο μελετητής την επερχόμενη 

αντίδραση της αγοράς σε κάποια αλλαγή που σχεδιάζουμε για το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας 

(Sankar Rajagopal 2011). 

Η ανάλυση συστάδων είναι η βασική μέθοδος ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδομένων 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό της αγοράς (Mäenpää, 2006). Οι 

παραδοσιακές μέθοδοι συσταδοποίησης είναι οι ιεραρχικές μέθοδοι και ο k-means. Στόχος 

αυτών των μεθόδων είναι η ανίχνευση σφαιρικών δομών δεδομένων. Σε αυτή τη μέθοδο το 

χαρακτηριστικό-στόχος δεν είναι προκαθορισμένο, οπότε δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
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σημασίας των χαρακτηριστικών. Οι μέθοδοι ομαδοποίησης ανήκουν στην ομάδα των "μη 

επιτηρούμενων" μεθόδων. Οι αυτο-οργανωτικοί χάρτες (SOM) είναι τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα δύο επιπέδων, τα οποία αρχικά σχεδιάστηκαν για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα της 

συσταδοποίησης, της οπτικοποίησης δεδομένων και της αφαίρεσης (Han et al., 2012). Τα SOM 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την τμηματοποίηση της αγοράς στον τουρισμό (Kun et al., 2002), 

καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς τμηματοποίησης της αγοράς, όπως στις τηλεπικοινωνίες 

(Kiang et al., 2006), στις αγορές on-line παιχνιδιών (Lee et al., 2004), στις on-line αγορές 

(Vellido et al., 1999), στον τουρισμό (Bloom, 2004), στις αγορές υπολογιστών, επικοινωνιών και 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών (Kuo et al., 2002) και σε προϊόντα πολυμέσων (Hung & Tsai, 

2008). 

 

3.7.1. Ομαδοποίηση - Αλγόριθμοι 

 

Η ομαδοποίηση, σύμφωνα με τους Jain και Dubes (Jain & Dubes, 1988) είναι η μέθοδος 

κατηγοριοποίησης δεδομένων σε σημασιολογικά συνεκτικές ομάδες βάσει ενός συγκεκριμένου 

κριτηρίου ομοιότητας. Δηλαδή, δεδομένα από την ίδια ομάδα είναι παρόμοια, αλλά δεδομένα από 

ξεχωριστές ομάδες είναι διαφορετικά. Πρόκειται για ένα ζήτημα μη επιβλεπόμενης μηχανικής 

εκπαίδευσης (με τον όρο μη επιβλεπόμενη μηχανική εκπαίδευση δίνεται το γεγονός της 

αναγνώρισης  των δεδομένων, χωρίς τη γνώση της ομάδας που ανήκουν). Επειδή το ίδιο σύνολο 

δεδομένων πρέπει να χωριστεί διαφορετικά ανάλογα με την εφαρμογή, πρόκειται για μια 

υποκειμενική διαδικασία. To 2020, ο Bae, παρουσίασε την εργασία των Jain, Murthy και Flynn 

(Jain, Murty, & Flynn, 1999), σύμφωνα με την οποία, εξαιτίας αυτής της υποκειμενικότητας η 

ομαδοποίηση είναι δύσκολη, καθώς ένας αλγόριθμος ή μια συγκεκριμένη μέθοδος δεν επαρκούν 

για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος ομαδοποίησης (Bae et al., 2020).  

Η συσταδοποίηση διαφοροποιείται από την ταξινόμηση δεδομένων στο ότι οι πολλαπλές 

κατηγορίες στις οποίες πρέπει να κατηγοριοποιηθούν τα δεδομένα είναι γνωστές εκ των προτέρων 

στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης. Στην ομαδοποίηση δεδομένων, από την άλλη πλευρά, οι 

ομάδες δεν υπάρχουν εκ των προτέρων αλλά καθορίζονται δυναμικά από τον αλγόριθμο. Για να 

το θέσουμε αλλιώς, υπάρχει μια συλλογή δεδομένων από την οποία θα προκύψουν οι 
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ομαδοποιήσεις (data driven approach). Ο στόχος της ομαδοποίησης είναι η δημιουργία ομάδων, 

κάθε μία από τις οποίες θα διατηρεί ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων, το οποίο αναφέρεται ως ομάδα.  

Έχουν εξελιχθεί διάφοροι αλγόριθμοι ομαδοποίησης με στόχο τον εντοπισμό συνεκτικών 

ομαδοποιήσεων από τεράστιες ποσότητες δεδομένων που περιέχονται σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων. Θα λέγαμε ότι η προσέγγιση της συσταδοποίησης είναι στενά συνδεδεμένη με την 

τεχνική αριστοποίησης, και ως εκ τούτου οι εφαρμογές της στον εντοπισμό ομοιογενών 

ομαδοποιήσεων δεδομένων, π.χ. με βάση το ελάχιστο κόστος πληρωμής, το μέγιστο κέρδος, τη 

συντομότερη δυνατή διαδρομή κ.ο.κ., είναι αυξημένες. Το βασικό κομμάτι της συνολικής 

διαδικασίας ομαδοποίησης είναι η επιλογή του ιδανικού αλγορίθμου ομαδοποίησης. Το ζήτημα 

με τους αλγορίθμους ομαδοποίησης είναι ότι κανένας από αυτούς δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις πιθανές μορφές δεδομένων και να φανερώσει την ποικιλομορφία των δομών που 

υπάρχουν. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε θέματα με πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων. Ως 

αποτέλεσμα, κάθε χρήστης ενός αλγορίθμου συσταδοποίησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ενημερωμένος με την προσέγγιση του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων του. 

 

3.7.1.1. Αλγόριθμος k-means 

 

Η μέθοδος κατάτμησης K-means (MacQueen, 1967) είναι ένας από τους απλούστερους 

και πιο συχνά χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους στην κατηγορία των τεχνικών μάθησης χωρίς 

επίβλεψη. Ο αλγόριθμος K-means λαμβάνει ως είσοδο τον αριθμό των ομάδων K και διαμελίζει 

ένα πλήθος αντικειμένων n σε K ομάδες. Τα σώματα στην ίδια ομάδα (intra-cluster) έχουν υψηλή 

ομοιότητα, ενώ τα σώματα σε διαφορετικές ομάδες στην ίδια ομάδα (inter-cluster) έχουν χαμηλή 

ομοιότητα (MacKay, 2003). 

Η μέθοδος ξεκινά με την τυχαία επιλογή Κ αντικειμένων ως τα αρχικά κέντρα ομάδων 

(κεντροειδή). Κάθε σημείο ανατίθεται στην ομάδα που αντιπροσωπεύεται από το κεντροειδές του. 

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα κεντροειδή όλων των νέων ομάδων. Η μέθοδος αυτή συνεχίζεται 

μέχρι το άθροισμα του (SSE - sum of squared-error) να συγκλίνει σε κάποιο ελάχιστο για όλα τα 

αντικείμενα. Το SSE προσδιορίζεται προσθέτοντας τις αποστάσεις μεταξύ κάθε ζεύγους θέσεων 
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στον πίνακα. αντικειμένου και του πλησιέστερου κεντροειδούς της ομάδας. To σφάλμα των 

τετραγώνων υπολογίζεται από την μαθηματική σχέση: 

𝐽 = ∑

𝑘

𝑗=1

∑

𝑛

𝑖=1

‖𝑥𝑖

(𝑗) − 𝐶𝑗‖
2

 

Όπου: ‖𝑥𝑖

(𝑗)
−𝐶𝑗‖

2

 ορίζεται ως το μέτρο της απόστασης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της 

απόστασης μεταξύ κάθε στοιχείου x i και του κεντροειδούς cj κάθε συστάδας, όπου n είναι ο 

αριθμός των στοιχείων στο σύνολο δεδομένων. Ο αλγόριθμος k-means, για συγκεκριμένο αριθμό 

ομάδων, έχει κάποια βήματα που συνοψίζονται στα εξής: 

• Διαχωρισμός (τυχαίος) του συνόλου σε Κ υπο-ομάδες 

• Υπολογισμός του κεντρικού, μέσου, σημείου για κάθε υποομάδα 

• Τοποθέτηση του κάθε σημείου στην ομάδα με το εγγύτερο κέντρο και τέλος  

• Επανάληψη του προηγούμενου βήματος, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης 

σημείου σε ομάδα 

Η διαδικασία, ολοκληρώνεται όταν ελαχιστοποιείται το σφάλμα τετραγώνων, που δίνεται 

από την προηγούμενη σχέση. 

 

3.7.1.2. Αλγόριθμος TwoStep 

 

Ο TwoStep αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των ιεραρχικών μεθόδων, η μέθοδος αυτή 

αποτελεί μια τεχνική επεξεργασίας των δεδομένων, αφού δημιουργεί ομάδες δεδομένων και 

έπειτα εφαρμόζει σε αυτές τεχνικές του hierarchical clustering (Σιάρδος, 2015). Οι παρατηρήσεις 

ομαδοποιούνται βάσει του λογαρίθμου της μέγιστης πιθανοφάνειας των αποστάσεων αν έχω 

μεικτές μεταβλητές ή αν όλες οι μεταβλητές είναι ποσοτικές με την ευκλείδεια απόσταση. 

Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί το γεγονός ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο  

ποσοτικές όσο και κατηγορικές μεταβλητές που έχουμε ήδη στα δεδομένα μας χωρίς να χρειαστεί 

να κωδικοποιήσουμε ή μετατρέψουμε την κατηγορική μεταβλητή μας. Επίσης μας δίνει την 

δυνατότητα αυτόματα να βρούμε ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός από clusters για  τα δεδομένα 

που διαθέτουμε. Μειονέκτημα της μεθόδου TwoStep, αντί των υπολοίπων αντίστοιχων, αποτελεί 
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το γεγονός των ευμετάβλητων αποτελεσμάτων της, καθώς μια αλλαγή στην σειρά διαδοχής των 

παρατηρήσεων των δεδομένων μου θα έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικά αποτελέσματα. 

Η μέθοδος εκτελείται σε δύο φάσεις : 

Στον πρώτο κύκλο ομαδοποίησης ελέγχονται μία προς μία οι παρατηρήσεις και αποφασίζει 

η μέθοδος αν για κάθε μία πρέπει να δημιουργηθεί καινούριο cluster ή να προσαρτηθεί σε κάποιο 

υπάρχον, με βάση πάντα το κριτήριο της απόστασης.  

Εν συνεχεία οι αρχικές ομαδοποιήσεις ελέγχονται βάσει ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου 

ως προς την καταλληλότητα του αριθμού της τελικής σύστασης με κριτήρια τερματισμού τα 

κριτήρια βέλτιστης πληροφόρησης του Bayes (BIC) και του Akaike (Πετρίδης, 2015). 

 

3.7.1.3. Αλγόριθμος k-meloids 

 

Η μέθοδος K-medoids (Kaufman, 1987) συνδέεται τόσο με τον αλγόριθμο K-means της 

προηγούμενης ενότητας όσο και με τον αλγόριθμο Medoidshift (Park & Jun, 2009). Η μέθοδος K-

medoids, όπως και ο K-means, είναι διαιρετική, δηλαδή χωρίζει το σύνολο των δεδομένων σε 

ομάδες, ενώ προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση των σημείων (δεδομένων) από το 

κέντρο κάθε ομάδας. 

Σε αντιδιαστολή με τη μέθοδο K-means, η μέθοδος K-medoids επιλέγει πάντα ένα από τα 

τρέχοντα δεδομένα ως το κέντρο της ομάδας (medoid). Το medoid είναι το στοιχείο που έχει τη 

μικρότερη απόσταση από τα άλλα στοιχεία της ομάδας κατά μέσο όρο. Η τεχνική K -μέσου δεν 

λειτουργεί καλά όταν υπάρχουν ακραίες τιμές ή δεδομένα με εξαιρετικά μεγάλες ή πολύ μικρές 

τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία, επειδή ένα στοιχείο με σημαντικά μεγαλύτερη τιμή 

μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος Κ -μεσαίου 

προτείνει, αντί να χρησιμοποιείται η μέση τιμή για το κέντρο μιας συστάδας, να χρησιμοποιείται 

ως κέντρο της συστάδας το στοιχείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο κέντρο της συστάδας. Ένα 

medoid είναι το όνομα που δίνεται σε αυτό το στοιχείο. Η προσέγγιση συνιστά την αντικατάσταση 

ορισμένων medoids με μη medoids και στη συνέχεια την εκτίμηση της ποιότητας των συστάδων 

που προκύπτουν. 
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3.7.1.4. Αλγόριθμος Expectation Maximization 

 

Η τεχνική Expectation-Maximization (EM) είναι μια επαναληπτική προσέγγιση για τον 

υπολογισμό άγνωστων παραμέτρων που βασίζονται σε τυχαίες μεταβλητές Gauss (Dempster & 

Laird, 1977). Εφαρμόζεται όταν γνωρίζουμε μόνο ένα κλάσμα των δεδομένων και το υπόλοιπο 

θεωρείται άγνωστο (λανθάνουσες μεταβλητές). Οι μεταβλητές που είναι άγνωστες είναι εκείνες 

που δεν είναι γνωστές. Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι αλλοιωμένα ή να λείπουν, επομένως η 

υπόθεση των ελλιπών δεδομένων θα μπορούσε να απλοποιήσει τη συνάρτηση πιθανότητας.  

Στη στατιστική, η μέθοδος μεγιστοποίησης προσδοκιών (Expectation maximization) είναι 

μια επαναληπτική προσέγγιση για τον προσδιορισμό των εκτιμήσεων μέγιστης πιθανότητας ή 

μέγιστης μεταγενέστερης εκτίμησης (MAP) των παραμέτρων σε στατιστικά μοντέλα με μη 

προφανείς μεταβλητές. 

Ο αλγόριθμος διακρίνεται από το γεγονός ότι πρέπει να υποτεθεί μια κατανομή για τα 

δεδομένα, ότι οι παράμετροι εκτιμώνται μεγιστοποιώντας τη συνάρτηση πιθανότητας και ότι ο 

αλγόριθμος πρέπει να αρχικοποιηθεί. Η ταχύτητα με την οποία ο αλγόριθμος συγκλίνει σε ένα 

μέγιστο και το αν αυτό είναι τοπικό ή ολικό, καθορίζεται από την αρχικοποίηση και τα δεδομένα. 

 

3.7.2. Επισκόπηση τεχνικών συσταδοποίησης στην χρηματοπιστωτκή αγορά 

 

Υπάρχουν ορισμένες εργασίες στη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν διάφορες 

μεθόδους ομαδοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών και έδειξαν τη σύγκριση 

των διαφόρων τεχνικών ομαδοποίησης. Για παράδειγμα, οι Doherty et al. (Doherty et al., 2005) 

χρησιμοποίησαν τον TreeGNG, έναν αλγόριθμο ιεραρχικής ομαδοποίησης, σε μια χρονοσειρά 

τιμών κλεισίματος μετοχών για να εντοπίσουν ομάδες εταιρειών που ομαδοποιούνται σε σαφώς 

αναγνωρίσιμες ομάδες. Οι Rashidi και Analoui (2007) πρότειναν έναν τροποποιημένο 

αλγόριθμο ομαδοποίησης k-means για την ομαδοποίηση των εταιρειών της χρηματιστηριακής 

αγοράς,  βάσει του μέτρου ομοιότητας μεταξύ των χρονοσειρών. Ο αλγόριθμος αυτός 

εφαρμόζεται στην ανάλυση των εταιρειών του δείκτη Dow Jones (DJ), προκειμένου να 

εντοπιστεί παρόμοια χρονική συμπεριφορά των διαπραγματεύσιμων τιμών των μετοχών. Για την 
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ομαδοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, Επίσης, οι Basalto et al. εφάρμοσαν τον 

αλγόριθμο ομαδοποίησης χαοτικού χάρτη στην ανάλυση των εταιρειών του δείκτη Dow Jones, 

προκειμένου να εντοπίσουν παρόμοια χρονική συμπεριφορά των διαπραγματεύσιμων τιμών των 

μετοχών (Basalto et. al., 2005). 

Οι Nanda et al. χρησιμοποίησαν αποδόσεις μετοχών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

από τις μετοχές του χρηματιστηρίου της Βομβάης για το οικονομικό έτος 2007-2008 

προκειμένου να διαχειριστούν χαρτοφυλάκιο (Nanda et al., 2010). Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων έδειξαν ότι η ανάλυση συστάδων K-means δημιουργεί τις πιο συμπαγείς συστάδες 

σε σύγκριση με τις SOM και Fuzzy C-means για δεδομένα ταξινόμησης μετοχών. Επίσης, η 

ομαδοποίηση K-means ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου. Οι Shin και Sohn  

χρησιμοποίησαν τις τεχνικές ομαδοποίησης K-means, αυτοοργανωτικού χάρτη (SOM) και 

ασαφούς K-means για την τμηματοποίηση των πελατών χρηματιστηριακής προμήθειας 

χρηματιστηρίου (Shin & Sohn, 2004). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η ασαφής 

ανάλυση συστάδων K-means είναι η πιο ισχυρή προσέγγιση για την τμηματοποίηση των 

πελατών. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα μπορούσαμε να δούμε ότι υπάρχουν 

πολύ λίγες μελέτες και έρευνες στην ομαδοποίηση των εταιρειών χρηματιστηριακής αγοράς.  

Στη βιβλιογραφία της ανάλυσης συστάδων χρησιμοποιούνται δύο όροι: αντικείμενα 

(περιπτώσεις) και κριτήρια. Επίσης τα κριτήρια είναι ποσοτικές ή ποιοτικές μεταβλητές  που τα 

αντικείμενα κατηγοριοποιούνται βάσει αυτών. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των 

κατάλληλων κριτηρίων για την ομαδοποίηση. Για το σκοπό αυτό, μέσω συνεντεύξεων με 

αρκετούς από τους εμπειρογνώμονες της κεφαλαιαγοράς, επιλέγονται πέντε δείκτες 

κερδοφορίας. Οι δείκτες αυτοί προκαλούν ευκολότερη ανάλυση. Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται 

ο ορισμός των μεταβλητών. 
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Μεταβλητές  Ορισμός 

Απόδοση ενεργητικού (ROA) Καθαρά κέρδη / σύνολο ενεργητικού 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) Καθαρά κέρδη/ Ίδια κεφάλαια 

Λόγος κέρδους προς πωλήσεις καθαρά κέρδη / καθαρές πωλήσεις 

Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Καθαρό εισόδημα - Μερίσματα 

προνομιούχων 

Περιθώρια λειτουργικού κέρδους Μετοχές/ Μέσος όρος κυκλοφορούντων 

μετοχών 

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε συστάδες και παραγοντική ανάλυση συστάδων σε 

τρεις διαρθρωτικούς οικονομικούς δείκτες: για να ταξινομήσει την Κροατία και τα 27 κράτη μέλη 

της ΕΕ σύμφωνα με τους διαρθρωτικούς οικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μεθόδου Ward και τους τρεις επιλεγμένους διαρθρωτικούς οικονομικούς δείκτες, η Κροατία 

ταξινομήθηκε μαζί με τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Σλοβακία και Μάλτα. 

Οι Forte και Santos (2015) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο ιεραρχικής ομαδοποίησης με 

τετραγωνική ευκλείδεια απόσταση για να εξετάσουν τις επιδόσεις των χωρών της Λατινικής 

Αμερικής (Ercan, 2016). Η συστάδα με τις καλύτερες επιδόσεις στις χώρες αυτές (Χιλή, Παναμάς, 

Ουρουγουάη και Κόστα Ρίκα) έχει επίσης καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά μεταβλητές όπως το 

μέγεθος της αγοράς, το άνοιγμα του εμπορίου και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι Dardac και Boitan 

χρησιμοποίησαν την ανάλυση συστάδων, ως διερευνητική τεχνική, προκειμένου να 

συμπεριλάβουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ρουμανικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε μικρότερες, 

ομοιογενείς συστάδες, για να αξιολογήσουν ποια πιστωτικά ιδρύματα έχουν παρόμοια πρότυπα 

ανάλογα με το προφίλ κινδύνου και την κερδοφορία τους (Dardac & Boitan, 2009). 

 

3.7.3. Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)  

 

Το CRM αποτελεί βασικό υποστηρικτικό στοιχείο κάθε επιχειρηματικής στρατηγικής. Το 

CRM αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών και συστημάτων που υποστηρίζουν τη στρατηγική 
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της επιχείρησης για την οικοδόμηση μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων (Ling & Yen 2001). 

Παρόλο που το CRM είναι μια σημαντική επιχειρηματική έννοια, δεν υπάρχει ακόμη ένας 

καθολικά αποδεκτός ορισμός του CRM. Ωστόσο, η τομή όλων των ορισμών είναι ότι το CRM 

είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία απόκτησης και διατήρησης πελατών με τη χρήση τεχνικών 

επιχειρηματικής ευφυΐας για τη μεγιστοποίηση της αξίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 

πελατών (Ngai et al., 2009). Σύμφωνα με ορισμένες ερευνητικές μελέτες (Kracklauer et al., 2004; 

Ngai et al., 2009; Ranjan & Bhatnagar, 2011; Sheth & Parvatiyar, 2002), το CRM περιγράφεται 

ως ένας κύκλος τεσσάρων φάσεων που περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την προσέλκυση, τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη πελατών. Οι Ngai et al. παρείχαν μια εξαιρετική αντιστοιχία μεταξύ 

του κύκλου τεσσάρων φάσεων και των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Υπάρχει μια άλλη 

κατηγοριοποίηση σχετικά με το CRM, η οποία έχει χωρίσει τις δραστηριότητες CRM σε δύο 

κύριες προσεγγίσεις που αποτελούνται από το λειτουργικό CRM και το αναλυτικό CRM (Ngai et 

al., 2009). Στην πραγματικότητα, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εργασίας είναι το αναλυτικό 

CRM. Ο κύριος σκοπός του αναλυτικού CRM είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών 

για τη διάκριση των πελατών και την ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών CRM για κάθε τύπο 

ομάδας πελατών (Ngai et al., 2009). Με άλλα λόγια, η κύρια εστίαση του αναλυτικού CRM είναι 

η απόκτηση αναλυτικών πληροφοριών από τα δεδομένα των πελατών (Jayanthi and Vishal, 2011). 

Στον τομέα του αναλυτικού CRM, τα εργαλεία και οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων αποτελούν 

ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο ανάλυσης δεδομένων πελατών. Η συσχέτιση, η ταξινόμηση, 

η ομαδοποίηση, η πρόβλεψη, η παλινδρόμηση, η ανακάλυψη ακολουθιών και η οπτικοποίηση 

είναι τα επτά γενικά μοντέλα εξόρυξης δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο CRM (Ngai et 

al., 2009). Ο κύκλος τεσσάρων φάσεων του CRM ξεκινά με τον προσδιορισμό των πελατών που 

περιλαμβάνει την τμηματοποίηση των πελατών και την στοχοθεσία ανάλυση του πελάτη-στόχου. 

Η τμηματοποίηση πελατών περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των πελατών με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους και η ανάλυση πελατών-στόχων περιλαμβάνει την ανακάλυψη κερδοφόρων 

πελατών. 
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3.7.4. Τμηματοποίηση τραπεζικών υπηρεσιών με βάση το συναίσθημα 

 

Πολυάριθμες μεθοδολογίες τμηματοποίησης της αγοράς ταξινομούν τους καταναλωτές 

σύμφωνα με κριτήρια όπως κοινωνικοοικονομικοί, δημογραφικοί και ψυχογραφικοί παράγοντες, 

αλλά προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι βάσεις τμηματοποίησης έχουν περιορισμένη 

αξία για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, δεδομένου ότι άλλοι παράγοντες 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πελατών σε περιβάλλοντα υπηρεσιών, όπως τα συναισθήματα 

και οι επιρροές των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορεί να διαφέρουν ως προς τα 

συναισθήματα που βιώνουν όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες και μπορεί να βασίζονται στα 

συναισθήματά τους όταν πρόκειται να αξιολογήσουν τις εμπειρίες υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα 

συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών σε 

καταστάσεις και πλαίσια όπου άλλες μεταβλητές αποτυγχάνουν να συλλάβουν τη διακύμανση της 

συμπεριφοράς τους. Εξάλλου, συγγραφείς όπως οι Maheswaru και Shavitt προτείνουν ότι τα 

συναισθήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προσωπική μεταβλητή, δεδομένου ότι τα ίδια 

προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να προκαλούν διαφορετικά συναισθήματα σε διαφορετικά άτομα 

και ως χρονική μεταβλητή, δεδομένου ότι ένα άτομο μπορεί να βιώνει διαφορετικά συναισθήματα 

προς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Maheswaran & Shavitt, 2000). 

Ως εκ τούτου, η τμηματοποίηση της αγοράς υπηρεσιών θα μπορούσε να αναπτυχθεί 

χρησιμοποιώντας σύνθετες μεταβλητές, όπως τα συναισθήματα που βιώνονται κατά τη χρήση 

υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εννοιολόγηση των συναισθημάτων ως μεταβλητή τμηματοποίησης 

έχει λάβει σημαντική θεωρητική υποστήριξη, δεδομένου ότι τα συναισθήματα διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο- με τη σειρά τους, τα συναισθήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

για την τμηματοποίηση της αγοράς (Barrena & Sánchez, 2009). Ένας πιθανός περιορισμός στη 

χρήση των συναισθημάτων ως μεταβλητών τμηματοποίησης είναι ότι τα τμήματα πελατών είναι 

απίθανο να παραμείνουν σταθερά μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι 

μεταβλητές τμηματοποίησης που χρησιμοποιούνται, τόσο λιγότερο σταθερά θα είναι τα τμήματα 

πελατών. Ωστόσο, και  παρά το γεγονός ότι ορισμένες προηγούμενες μελέτες αναφέρουν την 

καταλληλότητα των συναισθημάτων ως μεταβλητή τμηματοποίησης (Barrena & Sánchez, 2009), 

υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εμπειρική έρευνα σχετικά με τη χρήση των συναισθημάτων ως 
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μεταβλητών τμηματοποίησης σε κλάδους παροχής υπηρεσιών όπως οι τραπεζικές και 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 

3.8.  Προκλήσεις της τμηματοποίησης της αγοράς 

 

Μεταξύ των παραγόντων που θέτουν προκλήσεις στις πρακτικές τμηματοποίησης της 

αγοράς περιλαμβάνονται το μάρκετινγκ "ένας προς έναν" (ή μαζική προσαρμογή) και τα 

χαρακτηριστικά των μεταμοντέρνων καταναλωτών. Υποστηρίζεται ότι στη μεταμοντέρνα εποχή 

η αγορά είναι κατακερματισμένη, όπου ο μεταμοντέρνος καταναλωτής θέλει να βιώνει την 

ποικιλομορφία και να επιδεικνύει πολλαπλές αυτοεικόνες και τρόπους ζωής για διαφορετικές 

περιστάσεις. Ως εκ τούτου, λέγεται ότι οι καταναλωτές δοκιμάζουν αρκετές ή πολλές εικόνες,  

μάρκες και προϊόντα, τόσο διαδοχικά όσο και ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή πρακτικών 

τμηματοποίησης της αγοράς μπορεί να μην είναι χρήσιμη (Fuat & Shultz, 1997). Αυτό, πράγματι, 

αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους marketers, διότι σύμφωνα με τις προτάσεις της έννοιας 

της τμηματοποίησης της αγοράς ένα άτομο μπορεί να ανήκει σε διαφορετικά τμήματα όχι μόνο 

την ίδια στιγμή, αλλά και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι υπάρχει 

ανάγκη για περισσότερες μελλοντικές έρευνες σχετικά με την επικάλυψη τμημάτων στον 

εντοπισμό πολλαπλών εικόνων, οφελών ή/και κινήτρων των καταναλωτών και ότι θα χρειαστούν 

περισσότερες εμπειρικές μελέτες για να εξεταστεί η σταθερότητα των τμημάτων με την πάροδο 

του χρόνου, κάτι που απαιτεί διαχρονικές μελέτες και μελέτες προοπτικών. Η επιλογή είναι ότι 

ίσως οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τμηματοποίηση με βάση την περίσταση. Οι δύο βασικοί 

παράγοντες που θα επηρεάσουν την τμηματοποίηση στο μέλλον είναι οι ανταγωνιστικές και οι 

τεχνολογικές δυνάμεις. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς το μάρκετινγκ "ένα προς 

ένα". 
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3.9.  Χαρακτηριστικά υπηρεσιών & εξυπηρέτηση πελατών 

 

Μια υπηρεσία είναι το άυλο ισοδύναμο ενός οικονομικού αγαθού. Είναι σημαντικό να 

μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πριν εκτιμηθεί η εξυπηρέτηση των πελατών.  

Άυλο: Η υπηρεσία δεν μπορεί να αγγιχτεί ή να προβληθεί, οπότε είναι δύσκολο για τους 

πελάτες να καταλάβουν εκ των προτέρων τι θα λάβουν: 

1. Αδιαχωρισιμότητα: Ο πάροχος υπηρεσιών είναι απαραίτητος για την παροχή 

υπηρεσιών, καθώς πρέπει να παράγει και να παρέχει αμέσως την υπηρεσία στον 

αιτούντα καταναλωτή υπηρεσιών. Η υπηρεσία παράγεται την ίδια στιγμή που ο 

πελάτης τη λαμβάνει (π.χ. κατά τη διάρκεια μιας νομικής διαβούλευσης),  

2. Περισπασιμότητα: Η αχρησιμοποίητη χωρητικότητα δεν μπορεί να αποθηκευτεί 

για μελλοντική χρήση. Για παράδειγμα, οι ελεύθερες θέσεις σε ένα αεροπλάνο δεν 

µμπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη πτήση, Το πρόβλημα της περιοδικότητας 

αντιμετωπίζεται μερικές φορές µε στρατηγικές τιμολόγησης ή άλλα κίνητρα για τη 

χρήση της υπηρεσίας σε "µη δημοφιλείς" ώρες (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις µε φθηνό 

κόστος ή εγγυήσεις ταχύτερης εξυπηρέτησης σε ορισμένες ώρες της ημέρας).  

3. Ετερογένεια (ή μεταβλητότητα): Κάθε υπηρεσία είναι μοναδική. Παράγεται, 

παρέχεται και καταναλώνεται μία φορά και δεν μπορεί ποτέ να επαναληφθεί 

ακριβώς, καθώς το χρονικό σημείο, η τοποθεσία, οι συνθήκες, οι περιστάσεις, οι 

συνθήκες. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ανθρώπους και οι άνθρωποι είναι όλοι 

διαφορετικοί. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ίδιο ερώτημα να απαντηθεί ελαφρώς 

διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους (ή ακόμη και από το ίδιο άτομο σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές). Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές 

στην απόδοση (μέσω της κατάρτισης, της θέσπισης προτύπων και της διασφάλισης 

ποιότητας). 

4. Ταυτόχρονη παροχή: Οι υπηρεσίες παρέχονται και καταναλώνονται κατά την ίδια 

χρονική περίοδο. Μόλις ο καταναλωτής της υπηρεσίας ζητήσει την υπηρεσία 

(παράδοση), η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να παραχθεί από το μηδέν χωρίς 

καμία καθυστέρηση και τριβή και ο καταναλωτής της υπηρεσίας καταναλώνει 
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αμέσως τις παρεχόμενες παροχές για την εκτέλεση της επερχόμενης 

δραστηριότητας ή εργασίας του. 

Οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να ξεπεράσουν ορισμένες από αυτές τις δυσκολίες 

εξασφαλίζοντας ότι οι φυσικές εκδηλώσεις της υπηρεσίας (οι άνθρωποι που την εκτελούν, το 

κτίριο της βιβλιοθήκης, τα εκτυπωμένα αποτελέσματα αναζήτησης, οι ιστοσελίδες κ.λπ.) 

υποδηλώνουν την ποιότητα της υπηρεσίας. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την υπηρεσία είναι 

πιο πιθανό να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην υπηρεσία εάν είναι ευέλικτοι, αξιόπιστοι, ευγενικοί 

και ικανοί. 

Εξυπηρέτηση πελατών είναι η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Εξυπηρέτηση πελατών είναι η πρακτική της 

παροχής στους πελάτες μιας θετικής, εξυπηρετικής εμπειρίας κατά την είσοδό τους σε μια 

επιχείρηση, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην επιχείρηση και ακόμη και μετά την 

αποχώρησή τους, δηλαδή εάν έχουν επιπλέον ερωτήσεις ή  προϊόντα για να επιστρέψουν. Η 

εξυπηρέτηση πελατών είναι μια σειρά από δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του 

επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη -δηλαδή της αίσθησης ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία έχει 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πελάτη. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών είναι η αιμοδοσία κάθε 

επιχείρησης. Η εξυπηρέτηση πελατών αφορά επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός 

παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία του. Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών είναι η διαδικασία με την 

οποία ένας οργανισμός παραδίδει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με τρόπο που επιτρέπει στον 

πελάτη να έχει πρόσβαση σε αυτά με τον πιο αποτελεσματικό, δίκαιο, αποδοτικό, οικονομικό και 

ανθρωπίνως ικανοποιητικό και ευχάριστο τρόπο. Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών αναφέρεται 

στην ικανότητα ενός οργανισμού να υπερβαίνει συνεχώς και σταθερά τις προσδοκίες του πελάτη- 

αυτό προάγει τη διατήρηση και την αφοσίωση των πελατών.  

 

3.10. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Υπάρχουν δύο κύριες σχολές σκέψης σχετικά με τη διαχείριση υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή 

σχολή σκέψης με επικεφαλής το έργο του (Grönroos, 1984) πιστεύει ότι οι καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών από δύο οπτικές γωνίες: την τεχνική ποιότητα και 

τη λειτουργική ποιότητα της υπηρεσίας. Η τεχνική ποιότητα θέτει το ερώτημα κατά πόσο η 
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υπηρεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών. Η λειτουργική ποιότητα μετρά το πώς οι 

καταναλωτές αντιλαμβάνονται την παραγωγή και την παράδοση της υπηρεσίας. Και οι δύο 

απαιτούνται για να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις της ποιότητας των υπηρεσιών και τις 

συμπεριφορές αφοσίωσης των καταναλωτών (Rust & Oliver, 1993). Η ευρωπαϊκή σχολή 

προσέλκυσε κριτική επειδή εξαιρεί το φυσικό περιβάλλον της υπηρεσίας.  

Η αμερικανική σχολή σκέψης παρουσίασε αργότερα μια νέα εννοιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών και στηρίζεται στο έργο των (Kakali, 2021; Parasuraman et al., 1988) και έκτοτε έχει 

υιοθετηθεί από πολλούς μελετητές που ερευνούν την ποιότητα υπηρεσιών. (Parasuraman et al., 

1985, 1988) εννοιολόγησαν την ποιότητα υπηρεσιών ως συνολική εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ 

της αντίληψης και των προσδοκιών για την παροχή υπηρεσιών βάσει δεδομένων που συλλέχθηκαν 

σε 12 ομάδες καταναλωτών. Οι (Parasuraman et al., 1985) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

καταναλωτές αξιολογούσαν την ποιότητα των υπηρεσιών συγκρίνοντας την υπηρ εσία που 

πρόκειται να λάβουν (αναμενόμενη) και την υπηρεσία που πραγματικά έλαβαν 

(αντιλαμβανόμενη) στις 10 διαστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια συμπτύχθηκαν σε 5 διαστάσεις 

επειδή επικαλύπτονταν μεταξύ τους. Αυτή η πρωτοποριακή έρευνα υπέδειξε ότι η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών βασίζεται σε πολυδιάστατους παράγοντες που σχετίζονται 

με το πλαίσιο. Οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται οι πελάτες 

για να σχηματίσουν την κρίση τους για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών, όπ ως 

διατυπώθηκε από τους (Parasuraman et al., 1988): 

1. Αξιοπιστία: επιδεξιότητα εκτέλεσης της υποσχεθείσας υπηρεσίας με 

εμπιστοσύνη και ακρίβεια. 

2. Ανταπόκριση: προθυμία να βοηθήσει τους πελάτες και να παρέχει 

βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση.  

3. Διασφάλιση: γνώση και ευγένεια των εργαζομένων και ικανότητά τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά.  

4. Ενσυναίσθηση: φροντίδα, εξατομικευμένη προσοχή που παρέχεται στους 

πελάτες.  

5. Απτά στοιχεία: παρουσίαση των φυσικών εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού, του προσωπικού και του γραπτού υλικού. 

Προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία οι πέντε διαστάσεις της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας υπηρεσιών, αναπτύχθηκε μια κλίμακα, γνωστή ως SERVQUAL, αποτελούμενη από 22 
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στοιχεία για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών βάσει του χάσματος μεταξύ αντίληψης και 

προσδοκιών (P-E). Οι πελάτες παρέχουν δύο βαθμολογίες, σε πανομοιότυπες κλίμακες Likert, για 

κάθε ένα από τα 22 χαρακτηριστικά της υπηρεσίας- η μία βαθμολογία δείχνει τις προσδοκίες τους 

για τις υπηρεσίες που παρέχονται από άριστες επιχειρήσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα 

υπηρεσιών και η άλλη αντανακλά την αντίληψή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν 

πάροχο υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα (Tsoukatos & Rand, 2006). Η ποιότητα των υπηρεσιών 

για κάθε χαρακτηριστικό προσδιορίζεται στη συνέχεια ποσοτικά ως η διαφορά μεταξύ αυτών των 

δύο βαθμολογιών. Έτσι, το SERVQUAL μετρά τα κενά στην παροχή υπηρεσιών μιας επιχείρησης 

και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ωστόσο, οι επικριτές 

έχουν αμφισβητήσει την αξιοπιστία του, τη λειτουργικότητα της βαθμολογίας του χάσματος 

(Brown et al., 1993), τον ορισμό των προσδοκιών, τη γενίκευση των διαστάσεων  και τον ορισμό 

της καλής ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό οδήγησε σε μια εναλλακτική εννοιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών. 

Οι πολυάριθμες επικρίσεις που ασκήθηκαν κατά του SERVQUAL των (Parasuraman et 

al., 1988) έδωσαν αφορμή για την εισαγωγή νέων μέτρων ποιότητας υπηρεσιών, αλλά το μοντέλο 

SERVQUAL παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της πλειονότητας όλων των άλλων εργασιών. Οι 

(Cronin & Taylor, 1994) ανέπτυξαν ένα μέτρο ποιότητας υπηρεσιών βασισμένο στην απόδοση µε 

την ονομασία SERVPERF, σε συνέχεια των πεποιθήσεών τους ότι η εννοιολόγηση και η 

λειτουργικότητα της ποιότητας υπηρεσιών (SERVQUAL) ήταν ανεπαρκείς. Υποστηρίζουν ότι η 

"απόδοση" και όχι η "αντίληψη-προσδοκία" καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και παρέχουν 

σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι προσδοκίες έχουν μικρή ή καθόλου επίδραση στην 

αξιολόγηση των καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, 

ο συνδυασμός των προσδοκιών και των αντιλήψεων σε ένα ενιαίο μέτρο υπερτερεί της κλίμακας 

SERVQUAL όσον αφορά τόσο την αξιοπιστία όσο και την εγκυρότητα (Babakus & Boller, 1992; 

Dabholkar et al., 2000; Thnayan., 2021). 

Από την ανασκόπηση των θεωρητικών εννοιών που διέπουν την ποιότητα των υπηρεσιών, 

είναι προφανές ότι η γενική υιοθέτηση της κλίμακας SERVQUAL δεν είναι πάντα επωφελής και 

ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της κλίμακας ώστε να ταιριάζει στον ερευνητικό σκοπό, 

προκειμένου να παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα.  
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3.11. Ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών, αφοσίωση πελατών 

και κερδοφορία 

 

Ο (Rust, 1996) σε ορισμένες μελέτες έχει καταλήξει σε ευρήματα που τεκμηριώνουν τη 

θετική σχέση της ικανοποίησης των πελατών με τη διατήρηση των πελατών στη λιανική 

τραπεζική. Η βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχείριση των υπηρεσιών προτείνει ότι η ικανοποίηση 

των πελατών επηρεάζει την αφοσίωση των πελατών (Hallowell, 1996), η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει την κερδοφορία. Ο (Yi Y. , 1990) πραγματοποίησε μια κριτική ανασκόπηση της 

ικανοποίησης των πελατών και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι "πολλές μελέτες διαπίστωσαν ότι 

η ικανοποίηση των πελατών επηρεάζει τις προθέσεις αγοράς καθώς και τη στάση μετά την αγορά". 

Τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών αυξάνουν την αφοσίωση, μειώνουν την 

ελαστικότητα των τιμών, προστατεύουν τα τρέχοντα μερίδια αγοράς- μειώνουν το κόστος των 

αποτυχιών και της προσέλκυσης νέων πελατών και βοηθούν τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν 

μια θετική εταιρική εικόνα (Anderson et al., 1994). Σύμφωνα με τους (Tsoukatos & Rand, 2006), 

οι προμηθευτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παγκοσμίως, έχουν αναγνωρίσει ότι ένα επίμονο 

πρόγραμμα ικανοποίησης πελατών είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος διατήρησης πελατών και, 

ως εκ τούτου, μείωσης της ανάγκης επενδύσεων για την προσέλκυση νέων. Οι (Buzzell & Gale, 

1987) διαπίστωσαν νωρίτερα ότι οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας  οδηγούν σε περισσότερες 

επαναλαμβανόμενες πωλήσεις και βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Ο (Lewis, 1993) υποστηρίζει 

αυτά τα ευρήματα και θεωρεί την ποιότητα των υπηρεσιών ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά, 

αλλά και πιο δύσκολα, μέσα για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη βελτίωση 

των επιχειρηματικών επιδόσεων. Οι (Lee & Hwan, 2005) διαπίστωσαν ότι στον τραπεζικό τομέα, 

από τη σκοπιά του πελάτη, η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζει άμεσα την πρόθεση αγοράς, ενώ, 

από τη σκοπιά της διοίκησης, επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία. Οι (Bhatty et. al., 2001) 

διαπίστωσαν ότι οι 5 κορυφαίοι παράγοντες αφοσίωσης εκφρασμένοι σε ποσοστό περιλαμβάνουν: 

(1) τη στάση του προσωπικού  

(2) την τήρηση των διαφημιστικών υποσχέσεων,  

(3) την ευνοϊκή πολιτική επιστροφών  

(4) την ακριβή πληροφόρηση για το προϊόν και  

(5) τη μεταχείριση των πελατών ως αξιόλογων ατόμων. 
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4. Μεθοδολογία 

 

4.1.  Επεξήγηση ερευνητικής διαδικασίας 

 

Στην ερευνά μας θα ασχοληθούμε με το θέμα της Ανάλυσης Συστάδων – Συσταδοποίηση 

ή Ομαδοποίηση (Clustering – Cluster Analysis). Η ανάλυση συστάδων αποτελεί έναν σημαντικό, 

σύγχρονο κλάδο του τομέα της Αναλυτικής των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης.  

Η γενική ιδέα είναι πως σε ένα σύνολο δεδομένων επιθυμούμε να χωρίσουμε τον αρχικό 

πληθυσμό, δηλαδή το αρχικό σύνολο παρατηρήσεων – σημείων σε συστάδες, δηλαδή ομάδες δια-

κριτές μεταξύ τους. Οι συστάδες αυτές αποτελούν επιμέρους σύνολα, τα οποία μοιράζονται  κά-

ποιες κοινές ιδιότητες. Έτσι, όλα τα στοιχεία του συνόλου δεδομένων που ανήκουν στην ίδια συ-

στάδα παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα ή/και κοινά χαρακτηριστικά.  

Για να επιτευχθεί η ανάλυση συστάδων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αλγόριθμοι, οι οποίοι 

υλοποιούν, είτε υπολογιστικά, είτε προγραμματιστικά, τον διαχωρισμό των δεδομένων σε ομάδες. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν μεθοδολογίες, οι οποίες ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργούν 

και τις μαθηματικές τους ιδιότητες, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Αυτές είναι: 

• Ιεραρχικοί αλγόριθμοι για συσταδοποίηση (Hierarchical Clustering) 

• Αλγόριθμοι συσταδοποίησης Κ μέσων - κεντροειδών (Κ – Means Clustering) 

• Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) 

Παρακάτω, παρουσιάζουμε ένα γράφημα σύγκρισης των δεδομένων πριν και μετά της ανάλυ-

σης συστάδων – συσταδοποίησης: 
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Για τον σκοπό της εργασίας μας, εφαρμόζουμε τέτοιους αλγορίθμους, ώστε να τους μελε-

τήσουμε και να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Το σύνολο δεδομένων που χρησιμο-

ποιήσαμε σχετίζεται με τραπεζικά δεδομένα και χαρακτηριστικά πελατών και μπορεί οποιοσδή-

ποτε να το βρει στο αποθετήριο συνόλων δεδομένων Kaggle 

(https://www.kaggle.com/janiobachmann/bank-marketing-dataset). Είναι ένα σύνολο που αποτε-

λείται από 17 μεταβλητές, δηλαδή στήλες, και 11163 εγγραφές, δηλαδή παρατηρήσεις.  

Τα δεδομένα σχετίζονται με εκστρατείες άμεσου μάρκετινγκ (bank marketing) ενός τρα-

πεζικού ιδρύματος. Οι εκστρατείες μάρκετινγκ βασίστηκαν σε τηλεφωνικές κλήσεις. Συχνά, απαι-

τούνταν περισσότερες από μία επαφές με τον ίδιο πελάτη, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση 

σε κάποιο προϊόν, όπως για παράδειγμα μια τραπεζική προθεσμιακή κατάθεση  (bank term deposit) 

με απαντήσεις ναι (αν έγινε τελικά εγγραφή) ή όχι.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουμε τις μεταβλητές του συνόλου δεδομένων και συ-

γκεκριμένα την περιγραφή και τον τύπο (δεδομένων) τους.  

 

 

 

 

https://www.kaggle.com/janiobachmann/bank-marketing-dataset
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Πίνακας 1: Μεταβλητή – Περιγραφή 

Μεταβλητή Περιγραφή 

age Η ηλικία του πελάτη 

job Τύπος επαγγέλματος 

marital Κατάσταση γάμου 

education Επίπεδο εκπαίδευσης 

default Έχει πίστωση σε καθυστέρηση ή α-

θέτηση; (ναι/όχι) 

balance Το ποσό των χρημάτων που έχει ο 

πελάτης τραπεζικά διαθέσιμο 

housing Υπάρχει στεγαστικό δάνειο 

(ναι/όχι) 

loan Κατοχή προσωπικού (άλλου) δα-

νείου (ναι/όχι) 

contact Τρόπος επικοινωνίας 

day Ημέρα (αριθμητικά) που έγινε η τε-

λευταία επαφή 

month Τελευταίος μήνας που έγινε επαφή  
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Μεταβλητή Περιγραφή 

duration διάρκεια της τελευταίας επαφής, σε 

δευτερόλεπτα  

campaign αριθμός επαφών που πραγματοποι-

ήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

εκστρατείας για τον συγκεκριμένο 

πελάτη 

pdays ο αριθμός ημερών που πέρασαν 

μετά την τελευταία επαφή με τον 

πελάτη από προηγούμενη καμπάνια 

previous αριθμός επαφών που πραγματοποι-

ήθηκαν πριν από αυτή την καμπά-

νια για αυτόν τον πελάτη 

poutcome αποτέλεσμα της προηγούμενης εκ-

στρατείας μάρκετινγκ (επιτυχία/α-

ποτυχία) 

deposit ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει 

προθεσμιακή κατάθεση; (ναι/όχι) 
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Πίνακας 2: Μεταβλητή – Τύπος δεδομένων 

Μεταβλητή Τύπος 

age Αριθμητική 

job Κατηγορική  

marital Κατηγορική 

education Κατηγορική 

default Κατηγορική 

balance Αριθμητική 

housing Κατηγορική 

loan Κατηγορική 

contact Κατηγορική 

day Αριθμητική 

month Κατηγορική 

duration Αριθμητική 

campaign Αριθμητική 
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Μεταβλητή Τύπος 

pdays Αριθμητική 

previous Αριθμητική 

poutcome Κατηγορική 

deposit Κατηγορική 

 

Τέλος, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση cluster αποτελεί η γλώσσα προ-

γραμματισμού Python, διαμέσου της πλατφόρμας της Google,Google Collaboratory. Ενώ, οι βι-

βλιοθήκες (libraries) που δουλέψαμε για να πετύχουμε τον σκοπό της ανάλυσης συστάδων είναι 

οι εξής: 

• Pandas: για την ανάγνωση, επεξεργασία και μορφοποίηση συνόλων δεδομένων (data 

frames), 

• Numpy: για τα απαραίτητα μαθηματικά, π.χ. πράξεις μεταξύ πινάκων, διανυσμάτων κ.α. , 

• Matplotlib: για τη δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων,  

• Seaborn: για τη δημιουργία διαγραμμάτων με επιπλέον πρόσθετη επεξεργασία, περισσό-

τερες επιλογές οπτικοποίησης δεδομένων και σχεδίαση υψηλού επιπέδου γραφημάτων (α-

παραίτητος συνδυασμός της με την προηγούμενη), 

• Sklearn: η σημαντικότερη και πιο διαδεδομένη παγκοσμίως βιβλιοθήκη για δημιουργία, 

εκπαίδευση, αξιολόγηση και γενικότερα υλοποίηση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και 

Αναλυτικής Δεδομένων. Συνδυάζεται επίσης, εύκολα με τις υπόλοιπες βασικές βιβλιοθή-

κες της Python ,άμεσα, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση ποικίλων  Project Μηχανι-

κής Μάθησης. Τέλος, να σημειώσουμε, εδώ, πως η βιβλιοθήκη αυτή περιλαμβάνει όλους 

τους αλγορίθμους ανάλυσης συστάδων (Cluster Analysis), τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζουμε στην επόμενη ενότητα. 
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Στην συνεχεία, αναλύουμε την μεθοδολογία που αναπτύσσεται για την εφαρμογή αλγορίθμων 

συσταδοποίσης στην πράξη. 

 

4.2.  Ανάλυση δείγματος 

 

Αλγόριθμος K – Means 

Ο αλγόριθμος K – Means είναι ένας επαναληπτικός, υπολογιστικός αλγόριθμος που προ-

σπαθεί να χωρίσει το σύνολο δεδομένων σε Κ προκαθορισμένες διακριτές και μη επικαλυπτόμενες 

υποομάδες (clusters), όπου κάθε σημείο δεδομένων (data point) ανήκει σε μία μόνο ομάδα. Προ-

σπαθεί να καταστήσει τα σημεία δεδομένων εντός των ομάδων όσο το δυνατόν πιο όμοια, διατη-

ρώντας παράλληλα τις ομάδες όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές (μακρινές).  

Αναθέτει τα σημεία δεδομένων σε μια συστάδα, έτσι ώστε το άθροισμα της τετραγωνικής 

απόστασης μεταξύ των σημείων (δεδομένων) και του κεντροειδούς της ομάδας να είναι το ελάχι-

στο. Ως κεντροειδές (σημείο) ορίζουμε τον αριθμητικό μέσο όλων των σημείων δεδομένων που 

ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Επιπλέον, να σημειωθεί πως όσο μικρότερη διακύμανση 

υπάρχει εντός των συστάδων, τόσο πιο ομοιογενή (παρόμοια) είναι τα σημεία δεδομένων εντός 

της ίδιας συστάδας. Δηλαδή, η διακύμανση είναι το πρωτεύον στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιεί 

ο αλγόριθμος για τον διαχωρισμό των αρχικών δεδομένων σε συστάδες.  

Τα βήματα υλοποίησης του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

1) Καθορισμός των αρχικού πλήθους των συστάδων Κ 

2) Εισαγωγή των κεντροειδών, παίρνοντας παράλληλα τυχαία Κ σημεία (δεδομένων) από το 

αρχικό σύνολο δεδομένων 

3) Επανάληψη των δύο πρώτων βημάτων, έως ότου να μην παρατηρείται κάποια αλλαγή στα 

κεντροειδή και κατ’ επέκταση στην ανάθεση των σημείων στις συστάδες 

4) Υπολογισμοί: 

• Υπολογισμός του αθροίσματος της τετραγωνικής απόστασης μεταξύ όλων των ση-

μείων και των κεντροειδών 

• Προσδιορισμός των σημείων δεδομένων στην εκάστοτε συστάδα (αμέσως μετά)  
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• Υπολογισμός του μέσου όρου όλων των data points που ανήκουν σε κάθε συστάδα 

και ακριβής προσδιορισμός των centroids (κεντροειδών) 

5) Οπτικοποίηση του αποτελέσματος 

Η μαθηματική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος συσταδο-

ποίησης K – Means ονομάζεται αλγόριθμος Expectation – Maximization (EM algorithm) και βά-

σει αυτού πραγματοποιούνται τα αναλυτικά βήματα που παρουσιάσαμε παραπάνω.   

Συγκεκριμένα, το βήμα Ε είναι η ανάθεση των σημείων δεδομένων στην πλησιέστερη συστάδα 

και το βήμα Μ αποτελεί τον υπολογισμό του κεντροειδούς κάθε συστάδας.  

Αντικειμενική συνάρτηση: 

𝐽 = ∑ 

𝑚

𝑖=1

∑𝑤𝑖𝑘 ||𝑥𝑖 − 𝜇𝑘||
2
 

𝐾

𝑘=1

 

E – step:  

𝜕𝐽

𝜕𝑤𝑖𝑘
= ∑ 

𝑚

𝑖=1

∑||𝑥𝑖 − 𝜇𝑘||
2
 

𝐾

𝑘=1

 

𝑤𝑖𝑘 = {
1, 𝛼𝜈 𝜏𝜊 𝜎𝜂𝜇휀ί𝜊 𝑥𝑖 𝛼𝜈ή𝜅휀𝜄 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝜎𝜐𝜎𝜏ά𝛿𝛼 𝑘

0, 𝛼𝜈 𝛿휀𝜈 𝜄𝜎𝜒ύ휀𝜄
 

M – step: 

𝜕𝐽

𝜕𝜇𝑘
= 2∑ 

𝑚

𝑖=1

𝑤𝑖𝑘(𝑥
𝑖 − 𝜇𝑘)= 0 

𝜇𝑘 =
∑  𝑚

𝑖=1 𝑤𝑖𝑘𝑥
𝑖

∑  𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖𝑘

 

Ο αλγόριθμος αυτός λειτουργεί επαναληπτικά ως πρόβλημα ελαχιστοποίησης για την α-

ντικειμενική συνάρτηση βρίσκοντας διαδοχικά τον βέλτιστο διαχωρισμό για το πλήθος και την 

φύση των clusters. 

Όπου: 
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• 𝑥𝑖  είναι τα σημεία – δεδομένα,  

• k είναι η συστάδα που ανήκουν και 

• 𝜇𝑘είναι το κεντροειδές του σημείων που ανήκουν στην ίδια συστάδα  

 

Σημείωση: 

Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι clustering, συμπεριλαμβανομένου του k - means, χρησιμο-

ποιούν μετρήσεις με βάση την απόσταση για να προσδιορίσουν την  ομοιότητα μεταξύ των ση-

μείων, συνιστάται η κανονικοποίηση – τυποποίηση των δεδομένων ώστε να έχουν μέσο όρο ίσο 

με μηδέν και τυπική απόκλιση ίση με ένα. 

 

Αλγόριθμος PCA (Principal Component Analysis) 

Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) είναι μία από τις τεχνι-

κές που χρησιμοποιούνται για πολλαπλές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα για τη μείωση των 

διαστάσεων, την εξαγωγή των σημαντικότερων μεταβλητών ενός συνόλου και την συσταδοποί-

ηση δεδομένων. Γενικά, η μεθοδολογία αυτή ορίζεται από το μετασχηματισμό ενός διανυσματι-

κού χώρου υψηλής διάστασης σε έναν άλλο χώρο χαμηλότερης  διάστασης.  

Γενικά, τα βήματα υλοποίησης του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

1) Κανονικοποίηση των δεδομένων (για τον ίδιο σκοπό που πραγματοποιείται και στον αλ-

γόριθμο K - means) 

2) Υπολογισμός του πίνακα συνδιακυμάνσεων  

3) Υπολογισμός των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα 

4) Επαναδημιουργία του συνόλου δεδομένων με την κατάλληλη σειρά 

5) Οπτικοποίηση του αποτελέσματος 

 

Σημείωση: Στην ανάλυση συστάδων, με την μέθοδο PCA, τον ρόλο των συστάδων τον υπο-

δύονται οι (αντίστοιχες) κύριες συνιστώσες (principal components) 

 



51 
 

Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτής της μεθόδου παρουσιά-

ζονται παρακάτω:  

Υπολογισμός όλων των ζευγών συνδιακυμάνσεων: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) =
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

− �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�) 

Υπολογισμός του πίνακα συνδιακυμάνσεων (π.χ. για τρεις μεταβλητές): 

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 = (

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑋) 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) 𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑍)
𝑐𝑜𝑣(𝑌,𝑋) 𝑐𝑜𝑣(𝑌,𝑌) 𝑐𝑜𝑣(𝑌,𝑍)
𝑐𝑜𝑣(𝑍,𝑋) 𝑐𝑜𝑣(𝑍,𝑌) 𝑐𝑜𝑣(𝑍,𝑍)

) 

Υπολογισμός ιδιοτιμών (λ) του πίνακα: 

det(𝐴− 𝜆 𝐼) = 0 

Εύρεση των ιδιοδιανυσμάτων �⃗�  που προκύπτουν από τις ιδιοτιμές: 

𝐴 ⋅ �⃗� = 𝜆 ⋅ �⃗�  

(𝐴− 𝜆 ⋅ 𝐼) ⋅ �⃗� = 0 

Έτσι, το καινούριο σύνολο δεδομένων θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του πίνακα 

συνδιασποράς με τον πίνακα που σχηματίζουν τα ιδιοδιανύμσατα.  

(𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥) ∗ (𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥) = (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑎𝑡𝑎) 

Όπου: 

• det: η ορίζουσα του πίνακα 

• λ: οι ιδιοτιμές του πίνακα 

• �⃗� : τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα 

• 𝛪: ο μοναδιαίος πίνακας 

• 𝛢: ο πίνακας των συνδιακυμάνσεων 

Πάντοτε, η παραπάνω ακολουθία πράξεων ξεκινά με την κύρια συνιστώσα η οποία παρουσιά-

ζει την μεγαλύτερη διασπορά και στην συνέχεια διαδοχικά σε φθίνουσα σειρά οι υπόλοιπες.  
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Ιεραρχικός αλγόριθμος - Agglomerative Hierarchical Clustering 

Ο αλγόριθμος συσσωρευμένης ιεραρχικής συσταδοποίησης (Agglomerative Hierarchical 

- AHC) αποτελεί τον πιο συνηθισμένο αλγόριθμο ομαδοποίησης, ο οποίος υπάγεται στην κατηγο-

ρία των ιεραρχικών μεθόδων clustering.   

Η συσσωρευτική ιεραρχική ομαδοποίηση είναι μια επαναληπτική μέθοδος συσταδοποίη-

σης. Η διαδικασία ξεκινά με τον υπολογισμό της ανομοιότητας – ανομοιογένειας μεταξύ όλων 

των αντικειμένων – δεδομένων που διαθέτουμε. Στη συνέχεια, δύο αντικείμενα τα οποία όταν  

συγκεντρώνονται μαζί ελαχιστοποιούν ένα δεδομένο κριτήριο συσσωμάτωσης - συσσώρευσης, 

συγκεντρώνονται μαζί δημιουργώντας έτσι μια κλάση που περιλαμβάνει αυτά τα δύο αντικείμενα. 

Το κριτήριο αυτό μπορεί να είναι κάποια συνάρτηση ή ένας περιορισμός στα δεδομένα μας. Και 

για αυτό το λόγο δεν το συγκεκριμενοποιούμε.   

Εν συνέχεια υπολογίζεται η ανομοιότητα μεταξύ αυτής της κλάσης και όλων των υπολοί-

πων στοιχείων χρησιμοποιώντας το ίδιο κριτήριο. Έπειτα, τα δύο αντικείμενα, ή οι κλάσεις τους, 

που ελαχιστοποιούν το κριτήριο συσσωμάτωσης και επομένως έχουν την μεγαλύτερη ανομοιό-

τητα συγκεντρώνονται εκ νέου σε ομάδες.  

Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται και η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου να συγκεντρωθούν 

και να χρησιμοποιηθούν όλα τα αρχικά δεδομένα.  

Σε αυτή την μεθοδολογία οι διαδοχικές πράξεις συσταδοποίησης παράγουν ένα δυαδικό 

γράφημα δέντρου που ονομάζεται δενδρόγραμμα. Το γράφημα αυτό έχει ως ρίζα (ανώτατο μέρος 

του δέντρου) την κλάση, η οποία σύμφωνα με τον αλγόριθμο εμπεριέχει όλα τα στοιχεία – αντι-

κείμενα. Αντίστοιχα, κάθε αρχικός κόμβος αποτελεί και μια παρατήρηση – κλάση, όπως ακριβώς 

ήταν στην αρχή τα δεδομένα. Κατά αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η ιεραρχία των ομάδων 

αντικειμένων.  

Τέλος, το δενδρόγραμμα μπορεί να διαμελιστεί με κατάλληλο τρόπο σε κάποιο επίπεδο, 

κάτι που εξαρτάται από υποκειμενικούς (σκοπός ερευνητή, φύση του προβλήματος και των δεδο-

μένων) ή αντικειμενικούς (συνάρτηση κόστους, πλήθος και τύπος δεδομένων) περιορισμούς και 

κριτήρια.  
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Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης είναι σε θέση να ορίσει σε πόσες συστάδες θα διαμορφώσει τα 

δεδομένα και με ποιον τρόπο.  

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου γραφήματος δέντρου (δενδρόγραμμα) παρουσιάζεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

Σημείωση: 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτού του αλγορίθμου αποτελεί το γεγονός ότι δεν 

είναι προκαθορισμένη η ακολουθία των πράξεων και της εφαρμογής του αλγορίθμου, αλλά δύνα-

ται να προσαρμόζεται από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της μελέτης με την επαναπροσαρμογή 

των κλάσεων και των δεδομένων.  

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας μας, θεωρούμε σημα-

ντικό να επισημάνουμε πως υπάρχουν δεκάδες άλλες μεθοδολογίες για την ανάλυση συστάδων, 

οι οποίες ανήκουν στις δύο κύριες κατηγορίες αλγορίθμων (μέσων - ιεραρχικούς). Ωστόσο, επι-

λέξαμε να ασχοληθούμε εκτενώς με τους τρεις κυριότερους και ευρέως διαδεδομένους. 
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4.3.  Έξτρα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Label encoding – Κωδικοποίηση ετικετών 

Η διαδικασία κωδικοποίησης των Labels ενός συνόλου δεδομένων είναι πολύ χρήσιμη 

διαδικασία που αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλων των μεταβλητών του dataset, είτε αυτές είναι 

αριθμητικές, είτε είναι κατηγορικές. Συγκεκριμένα, στα προβλήματα Μηχανικής Μάθησης και 

Αναλυτικής Δεδομένων, επομένως και στην Ανάλυση Συστάδων μόνο οι αριθμητικές μεταβλητές 

γίνονται δεκτές. Προκειμένου να μην διαγραφούν και να χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή 

μοντέλα και οι κατηγορικές, προχωρούμε στην κωδικοποίηση τους με την μέθοδο Label Encoding 

στην Python. Στην περίπτωση της έρευνας μας, κωδικοποιήθηκαν με αυτό τον τρόπο οι μεταβλη-

τές:  'job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan', 'contact', 'month', 'poutcome' και 'deposit'.  

 

Κανονικοποίηση τιμών – Standardization (Normalization)   

Όσον αφορά τις αριθμητικές μεταβλητές, σε ένα πρόβλημα συσταδοποίησης υπόκεινται σε 

κανονικοποίηση των τιμών τους. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να «διορθωθούν» τα στατιστικά 

τους και να μην επηρεάζονται αρνητικά οι αναλύσεις που θα γίνουν (π.χ. από ιδιαίτερες ακραίες 

αριθμητικές τιμές κάποιας μεταβλητής). Έτσι, η μέση τιμή όλων των αριθμητικών μεταβλητών 

μετατρέπεται σε μονάδα και η διασπορά με το μηδέν κατά την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί η κανονικοποίηση στην Python. Εμείς χρησιμοποιή-

σαμε την μέθοδο Standard Scaler.  

 

5. Αποτελέσματα 

 

K – Means Clustering 

Σε μια έρευνα ανάλυσης συστάδων επιθυμήσουμε να χωρίσουμε τα δεδομένα σε συστά-

δες, με τέτοιον τρόπο, ώστε να βελτιστοποιούμε την απόδοση και την λειτουργία των αναπτυσσό-

μενων, μετέπειτα, μοντέλων και με σκοπό να εξάγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για 
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να υπολογίσουμε, λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι το επιθυμητό και πιο αποδοτικό πλήθος clusters 

εφαρμόζουμε δύο τεχνικές: την μέθοδο Elbow και την Ανάλυση  Silhouette.  

 

Elbow Method  

Η μέθοδος Elbow χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού συστά-

δων στον αλγόριθμο K Means. Η μέθοδος αυτή απεικονίζει την τιμή της συνάρτησης κόστους που 

παράγεται από διαφορετικές τιμές του k. Αν το k αυξάνεται, η μέση παραμόρφωση θα μειωθεί, με 

αποτέλεσμα κάθε συστάδα να έχει λιγότερες περιπτώσεις ομαδοποίησης – διαχωρισμού και έτσι 

θα είναι πιο κοντά στα αντίστοιχα κεντροειδή τους. Ωστόσο, οι βελτιώσεις στη μέση παραμόρ-

φωση θα μειώνονται καθώς αυξάνεται το k. Η τιμή του k στην οποία η βελτίωση της παραμόρ-

φωσης μειώνεται περισσότερο ονομάζεται Elbow, και σε αυτήν θα πρέπει να σταματήσουμε να 

χωρίζουμε τα δεδομένα σε περαιτέρω συστάδες. Οπότε, θεωρείται πως υπολογίσθηκε ο βέλτιστος 

αριθμός συστάδων και μπορούμε, πλέον, να προχωρήσουμε στην δημιουργία των μοντέλων.  

 

Silhouette Analysis 

Η βαθμολογία Silhouette (score) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας των συ-

στάδων που δημιουργούνται με τη χρήση αλγορίθμων συσταδοποίησης, όπως ο K - Means, από 

την άποψη του πόσο καλά τα δείγματα ομαδοποιούνται με άλλα δείγματα που είναι παρόμοια 

μεταξύ τους. To Silhouette σκορ υπολογίζεται για κάθε δείγμα διαφορετικών συστάδων. Για τον 

υπολογισμό του για κάθε παρατήρηση (δηλαδή για κάθε σημείο δεδομένων), υπολογίζονται και 

λαμβάνονται υπόψιν οι ακόλουθες αποστάσεις για κάθε σημείο που ανήκει σε όλες τις συστάδες: 

• Μέση απόσταση μεταξύ της παρατήρησης και όλων των άλλων σημείων δεδομένων της 

ίδιας συστάδας. Η απόσταση αυτή ονομάζεται και μέση απόσταση εντός της συστάδας.  

• Μέση απόσταση μεταξύ της παρατήρησης και όλων των άλλων σημείων δεδομένων της 

επόμενης πλησιέστερης συστάδας. Η απόσταση αυτή ονομάζεται και μέση απόσταση 

πλησιέστερης συστάδας.  

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών μεθόδων εύρεσης του βέλτιστού πλήθους συστάδων συνο-

ψίζονται στα επόμενα δύο γραφήματα: 
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Εικόνα 3: Αποτελέσματα μεθόδου Elbow  

 

Εικόνα 4: Αποτελέσματα ανάλυσης Silhouette 
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Συμπέρασμα  

1) Από την μέθοδο Elbow επιτρεπτά και χρήσιμα αποτελέσματα παίρνουμε από την χρήση 

4, 5 ή 6 συστάδων 

2) Από την μέθοδο Silhouette λαμβάνουμε τα υψηλότερα σκορ (>0.25) στην περίπτωση που 

επιλέξουμε 2,3 ή 4 συστάδες 

3) Αξιοσημείωτη παρατήρηση πως οι δύο τεχνικές επιλογής συστάδων συμφωνούν μόνο 

στην περίπτωση του διαχωρισμού σε 4 συστάδες. 

 

Άρα, στην συνέχεια εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο K – Means για Κ = 4, δηλαδή για 4 συστάδες 

και παρατηρούμε τα αποτελέσματα. 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του αλγορίθμου K-Means για τις 

διάφορες μεταβλητές του αρχικού συνόλου δεδομένων. 

 

Εικόνα 5: Γραφήματα για την παρατήρηση της κατανομής των 4 Clusters που βρήκαμε 
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Αυτά τα γραφήματα ονομάζονται ραβδογράμματα και αποτελούν γραφήματα συχνότητας, 

δηλαδή μα δείχνουν πόσες φορές (το πλήθος) εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τιμή – επίπεδο μιας 

κατηγορικής μεταβλητής. Εδώ, λοιπόν, παρατηρούμε πως το 2 ο cluster (cluster:1) εμπεριέχει το 

μεγαλύτερο πλήθος παρατηρήσεων – data points και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τα υπό-

λοιπα. Επιπλέον, το τελευταίο cluster (cluster:3) εμπεριέχει τα λιγότερα data points μετά την υλο-

ποίηση του μοντέλου K-Means και αυτό με μεγάλη διαφορά από το επόμενο με το μικρότερο 

πλήθος. Επομένως, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως υπάρχουν μεγάλες και διακριτές δια-

φορές μεταξύ των τεσσάρων συστάδων που σχηματίστηκαν, τόσο όσον αφορά τον όγκο τιμών 

τους, όσο και όσον αφορά την πληροφορία που δίνουν.  

 

Εικόνα 6: Αποτελέσματα ανάλυσης Cluster για τις μεταβλητές balance-age  
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Βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις που ανήκουν στο 1ο cluster (cluster:0 - red) βρίσκονται, 

γενικά στον χώρο με υψηλές τιμές age και πολύ χαμηλές τιμές balance. Επίσης, οι παρατηρήσεις 

που ανήκουν στο 2ο cluster (cluster:1 - blue) βρίσκονται, κυρίως, σε μεσαίες τιμές age και μεγάλου 

εύρους τιμές balance (οι περισσότερες στο κέντρο αλλά και χαμηλότερα ή υψηλότερα) κ.ο.κ.  

 

Εικόνα 7: Αποτελέσματα ανάλυσης Cluster για τις μεταβλητές pdays-duration  
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Βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις που ανήκουν στο 1ο cluster (cluster:0 - red) βρίσκονται, 

κυρίως, στον χώρο με τιμές pdays 1 έως 3 και τιμές duration σε μεγάλο εύρος. Επίσης, οι παρα-

τηρήσεις που ανήκουν στο 3ο cluster (cluster:1 - blue) βρίσκονται, κυρίως, σε τιμές pdays 3 και 0-

1 (δηλαδή καθόλου 2) και μεγάλου εύρους τιμές duration (οι περισσότερες στο κέντρο με τιμές 0-

2) κ.ο.κ. 

 

Εικόνα 8: 3D απεικόνιση της ανάλυσης K-Means για 4 συστάδες σε σύγκριση με τις μεταβλητές: 

pdays, age & balance  
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Σχετικά με τις μεταβλητές του συνόλου δεδομένων μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε 

από τα αποτελέσματα της έρευνας μας πως τα χαρακτηριστικά: age, balance, pdays και duration 

παίζουν κομβικό ρόλο στην ομαλή συσταδοποίηση των δεδομένων, καθώς παρουσιάζουν την  με-

γαλύτερη ακρίβεια διαχωρισμού σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Επιπλέον, αυτό συνε-

πάγεται μεγαλύτερη ευχέρεια στην διαχείριση των αποφάσεων σχετικά με τις ομάδες ατόμων που 

δημιουργούνται. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά θηκογράμματα (boxplots), τα οποία είναι πολύ χρήσιμα 

για να κατανοήσουμε την κατανομή των μεταβλητών στα clusters που βρήκαμε από την ανάλυση 

μας. Ειδικότερα, με αυτά τα γραφήματα παρατηρούμε το εύρος των τιμών για κάθε συστάδα, τα 

outliers (δηλαδή τις απομακρυσμένες τιμές) το πλήθος τιμών και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοι-

χεία. 

 

Εικόνα 9: Η κατάσταση του προσωπικού δανείου (loan) σε σύγκριση με τα 4 clusters  
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Εικόνα 10: Το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων (education) σε σύγκριση με τα 4 clusters  

 

 

Principal Components Analysis 

 

Κατά την δημιουργία μοντέλου για ομαδοποίηση των δεδομένων μας σε ομάδες με κοινά 

χαρακτηριστικά δοκιμάσαμε να εφαρμόσουμε και τον αλγόριθμο ανάλυσης κύριων συνιστωσών 

(Principal Component Analysis - PCA). Διαπιστώσαμε, ωστόσο, πως υπάρχει πρόβλημα σχετικά 

με την δημιουργία των συστάδων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ανάλυσης συστάδων με PCA είναι το ποσοστό 

επεξηγούμενης πληροφορίας να αγγίζει το 100%. Αυτό σημαίνει, πως τα αρχικά δεδομένα μετά 

την μετατροπή τους με PCA δεν χάνουν, στο ελάχιστο, πληροφορία. Ας θυμηθούμε πως, εφαρμό-

ζοντας την ανάλυση κύριων συνιστωσών μειώνονται δραστικά οι διαστάσεις των δεδομένων και 

ειδικότερα οι στήλες μεταβλητές που έχουμε. Εμείς, εφαρμόζοντας αυτή την ανάλυση βρήκαμε 

πως δεν είναι καθόλου επιθυμητή η χρήση της, καθώς η ερμηνεύσιμη πληροφορία – διασπορά 
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(Explained Variance) είναι χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα (100%), ακόμα και για Κ = 8 

κύριες συνιστώσες. 

 

Εικόνα 11: PCA ανάλυση – διασπορά (πληροφορία) ανά συνιστώσες (components) 

 

 

Agglomerative Hierarchical Clustering 

 

Η τελευταία τεχνική που εφαρμόσαμε για να πραγματοποιήσουμε ανάλυση συστάδων α-

ποτέλεσε ο ιεραρχικός αλγόριθμος Agglomerative Clustering. Αρχικά, κατασκευάστηκε σύμφωνα 

με την αντίστοιχη θεωρία το δενδρόγραμμα ολόκληρου του συνόλου δεδομένων.  
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Εικόνα 12: Δενδρόγραμμα όλων των δεδομένων   

 

 

Στην συνέχεια με βάση την αναπαράσταση του δενδρογράμματος ορίστηκε ένα κατώφλι 

– threshold στο οποίο «κόβουμε» το δενδρόγραμμα, με αποτέλεσμα να εξάγουμε το πλήθος των 

συστάδων που θα οριστούν. Θυμίζουμε, εδώ πως στο  γράφημα αυτό έχουμε στον x – άξονα όλα 

τα δείγματα των δεδομένων και στον y – άξονα τις αποστάσεις (ευκλείδειες) μεταξύ αυτών των 

δειγμάτων.  

Έτσι, δημιουργείται το τελικό δενδρόγραμμα το οποίο αναπαρίσταται ως εξής:  
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Εικόνα 13: Τελικό δενδρόγραμμα 

 

 

Παρατηρούμε πως οι τελικές διακλαδώσεις διακρίνονται από την κόκκινη διακεκομμένη 

γραμμή και χρωματίζονται με μπλε σκούρο χρώμα. Αυτές οι διακλαδώσεις υποδηλώνουν πως ο 

αριθμός των συστάδων είναι τελικά 3, όσες και οι κύριες αντίστοιχες διακλαδώσεις. Επο μένως, 

τα δείγματα χωρίζονται σε τρία clusters. 

Και έτσι, υλοποιείται ο ιεραρχικός αλγόριθμος Agglomerative Clustering με τις τρεις συ-

στάδες.  

Να σημειώσουμε, εδώ, πως η ανάλυση  Silhouette ισχύει και εδώ, καθώς εφαρμόζεται και 

σε ιεραρχικούς αλγόριθμους συσταδοποίησης. Επιβεβαιώνει, δε πως ο υπολογισμός τριών clusters 

είναι σωστός, καθώς με την μεθοδολογία εύρεσης συστάδων Silhouette, βρήκαμε ως πιθανές σω-

στές απαντήσεις τις 2, 3 ή 4 συστάδες. Αυτό το γεγονός μας δίνει την επιλογή υλοποίησης του 

συγκεκριμένου Agglomerative Clustering μοντέλου που υπολογίσαμε.  
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Τέλος, παρουσιάζουμε ένα γράφημα οπτικοποίησης του αποτελέσματος που βρήκαμε για 

τις μεταβλητές campaign και age.  

 

Εικόνα 14: Αποτελέσματα ανάλυσης Cluster του ιεραρχικού αλγορίθμου. 

 

 

Παρατηρούμε, πως τα σημεία-δεδομένα που ανήκουν στην συστάδα με κίτρινο χρώμα βρί-

σκονται σε υψηλές τιμές για την μεταβλητή campaign και τιμές 0-3 για την μεταβλητή age. Αντί-

στοιχα, οι παρατηρήσεις που ανήκουν στην συστάδα με μωβ χρόνο εντοπίζονται, κυρίως, για 

ζεύγη χαμηλών και μεσαίων τιμών και για τις δύο εξεταζόμενες μεταβλητές (-2 έως 1 και 0 έως 
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3). Τέλος, τα σημεία – παρατηρήσεις που ανήκουν στο cluster με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζουν 

τυχαία κατανομή, καθώς είναι διασκορπισμένα σε όλο το σύστημα του γραφήματος από τις πολύ 

χαμηλές τιμές έως τις υψηλότερες. Τα αποτελέσματα του 1ου και του 3ου αλγορίθμου συσταδο-

ποίησης μας δείχνουν ότι οι μεταβλητές: pdays, duration, age και balance  λειτουργούν βέλτιστα 

στον διαχωρισμό των αρχικών δεδομένων σε επιμέρους ομάδες και έτσι συμπεραίνουμε πως πρέ-

πει να λαμβάνονται υπόψιν (θετικά) και να αξιοποιούνται κατά την ανάλυση των δεδομένων από 

ένα τραπεζικό ίδρυμα.   

 

6. Προτάσεις και συμπεράσματα 

 

Μελετώντας και υλοποιώντας μερικούς από τους πιο σημαντικούς αλγορίθμους ανάλυσης 

Clustering βρισκόμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα ευρήματα μας, να εξάγουμε χρήσιμα συ-

μπεράσματα και να εντοπίσουμε πραγματικές εφαρμογές αυτών των σύγχρονων μεθόδων στο ση-

μερινό τεχνολογικό γίγνεσθαι και στην παγκόσμια αγορά.  

Αρχικά, αξιοποιώντας το θεωρητικό αλγοριθμικό υπόβαθρο των τριών μεθοδολογιών που ε-

φαρμόσαμε, θεωρούμε απαραίτητο να διατυπώσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

αποτελεσμάτων μας.  

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της έρευνας μας συνοψίζονται ως εξής:   

1) Ασχοληθήκαμε με δεδομένα από τον κλάδο τραπεζικού Μάρκετινγκ. Γενικά, η χρήση με-

θόδων Αναλυτικής Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης σε τραπεζικά και οικονομικά δε-

δομένα αποτελεί μια σύγχρονη καινοτομία και έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις επι-

χειρήσεις και τους οργανισμούς που κατασκευάζουν τέτοια μοντέλα, τα αξιολογούν και 

διενεργούν προβλέψεις. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που επιλέχθηκε 

από το Kaggle, δεν αποτελεί ένα σύνολο το οποίο προορίζεται για Ανάλυση Συστάδων, 

καθώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό, αλλά για άλλες εφαρμογές της Τε-

χνητής Νοημοσύνης και της Ανάλυσης. Οπότε, αποτέλεσε μια πρωτοτυπία και ένα ρίσκο 

για τον σκοπό μας. 
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2) Το σύνολο δεδομένων παρέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, καθώς περιέχει πολλές μετα-

βλητές και αρκετές χιλιάδες παρατηρήσεις. Γενικά, στην έρευνα προτιμώνται όσο γίνεται 

πιο πολύπλοκα data frames, για να μπορέσει να γίνει και εξαγωγή καινούριων συμπερα-

σμάτων και προβλέψεων. 

3) Χρησιμοποιήσαμε τρεις διαφορετικούς αλγορίθμους από τρεις διαφορετικές κατηγορίες – 

κλάσεις αλγορίθμων ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλομορφίας στην έρευνα μας: έναν 

Κ – μέσων, έναν ιεραρχικό και έναν μείωσης διαστάσεων και να κάνουμε σύγκριση δια-

φορετικών αποτελεσμάτων. 

4) Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα και ανανεωμένα εργαλεία για την υλοποίηση της ανάλυσης 

μας (Python, βιβλιοθήκες Sklearn κ.λπ.). 

5) Ο 1ος  (Κ-Means) και ο 3ος (Ιεραρχικός) αλγόριθμος μας προσέφεραν αρκετά χρήσιμα και 

σωστά αποτελέσματα και συμπεράσματα, παρ’ όλους τους κακούς παράγοντες επιρροής 

που αναφέρουμε παρακάτω. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως οι δύο αυτές μέθοδοι 

αξιοποιώντας τα ίδια σύνολα δεδομένων εξάγουν σχεδόν τα ίδια συμπεράσματα όσον 

αφορά το πλήθος των clusters που θα πρέπει να μοντελοποιηθούν. Αυτό μας δείχνει πως 

είναι οι πλέον κατάλληλοι για την μελέτη ενός προβλήματος συσταδοποίησης σε 

τραπεζικά δεδομένα με τους συγκεκριμένους αλγορίθμους. Στην περίπτωση της δικιάς μας 

έρευνας τα 3 ή 4 clusters που υπολογίσαμε και χρησιμοποιήσαμε συνεπάγονται  

διαχωρισμός των πελατών της εταιρείας μάρκετινγκ σε 3 ή 4 ομάδες αντίστοιχα, οι οποίες 

μοιράζονται πολλές ομοιότητες μεταξύ τους (π.χ. κοινό πλήθος ημερών που μεσολάβησαν 

από την τελευταία κλήση, ίδιο μέσο όρο ηλικίας κ.α.). Τα clusters (συστάδες) αυτά 

υποδηλώνουν ομάδες πελατών με κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις μεταβλητές του 

συνόλου δεδομένων μας. Για παράδειγμα, στο 1ο cluster ανήκουν τα μεγαλύτερης ηλικίας 

άτομα (>>age) και τα οποία είχαν τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία κάποια από τις 3 

τελευταίες μέρες (1≤ pdays ≤3). 

Μερικά από τα μειονεκτήματα της έρευνας μας συνοψίζονται ως εξής: 

1) Τα δεδομένα δεν είχαν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και ήταν πάρα πολλά σε πλήθος με 

αποτέλεσμα στα γραφήματα να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των σημείων – δεδομένων και 

να μην βγαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γραφικά. 
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2) Είχαμε πολλές ποιοτικές μεταβλητές, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα 

κατά την ανάλυση συστάδων σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες. Αυτό, φυσικά, επη-

ρεάζει και την απόδοση στην ακρίβεια της ανάλυσης, το οποίο σε συνδυασμό με τον 1ο 

παράγοντα που αναφέραμε πολλές φορές οδηγεί σε μη – βέλτιστα αποτελέσματα.  

3) Αποτυχία της 2ης μεθόδου. Η ανάλυση Κύριων Συνιστωσών αποδείχθηκε ιδιαίτερα εσφαλ-

μένη όπως αποδείξαμε στην ενότητα των αποτελεσμάτων μας για το συγκεκριμένο πρό-

τζεκτ. 

 

Τέλος, βάσει της ενασχόλησης μας με την Ανάλυση Clustering, κατέχοντας την γνώση για το 

πώς λειτουργούν οι βασικές μεθοδολογίες μπορούμε να συμπεράνουμε κάποιες πρακτικές εφαρ-

μογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με το Clustering. Ειδικότερα, το Clustering με της σύγ-

χρονες μεθόδους υλοποίησης μπορεί να εντοπίσει (και να μοντελοποιήσει) γρήγορα, άμεσα και 

αποτελεσματικά, ομάδες ατόμων με κάποια κοινά χαρακτηριστικά και αυτό προσφέρει ποικίλες 

δυνατότητες σε επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους επιστημονικούς οργανισμούς: 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό για την μεγιστοποίηση 

της κερδοφορίας και την ελαχιστοποίηση της ζημίας/ρίσκου (π.χ. τμηματοποίηση πελατών 

μίας τράπεζας και απόρριψη διάθεσης δάνειου ή πιστωτικής κάρτας στους πελάτες που 

ανήκουν στο cluster των “μη αξιόπιστων πελατών”).   

• Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει έναν οργανισμό ή επιχείρηση στην χάραξη  συγκεκριμέ-

νης πολιτικής & στρατηγικής, βάσει των χαρακτηριστικών των δεδομένων από τα cluster 

που θα έχουνε προκύψει (π.χ. θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα σε ένα πολιτικό 

κόμμα αφού αναγνωρίσει ένα cluster ψηφοφόρων πολύτιμο για αυτό, να προσαρμόσει α-

νάλογα την πολιτική του, ώστε να κερδίσει ψηφοφόρους από το συγκεκριμένο cluster). 

• Μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών και αν-

θρώπινων συμπεριφορών γενικότερα (πράγμα που π.χ. μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση 

της εξυπηρέτησης & αντιμετώπισης των πελατών και αυτό με την σειρά του θα μπορούσε 

π.χ. να βοηθήσει στην αύξηση της πιστότητας των πελατών).  

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιδημιολογία με σκοπό π.χ. τον εντοπισμό ευαίσθητων 

κοινοτήτων ανθρώπων ή την εύρεση περιοχών με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο κ.λπ . Θα 

μπορούσε επίσης, να βοηθήσει στον εντοπισμό χαρακτηριστικών των ασθενών, σύμφωνα 
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με τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο συγκριτικά με κάποιους άλλους ασθενείς, α-

ναλύοντας φυσικά ιστορικά δεδομένα. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ιατρική και την Βιολογία για την μελέτη π.χ. γονιδίων 

μικροοργανισμών κ.α. με την συσταδοποίηση τους σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως το Clustering είναι μια πλήρως εξελίξιμη επιστήμη και τεχνολογι-

κός τομέας με πληθώρα εφαρμογών είτε πειραματικά (π.χ. με προσομοιώσεις) είτε σε πραγματικά 

δεδομένα για την λύση υπαρκτών προβλημάτων, την μοντελοποίηση κάποιου συνόλου δεδομένων 

και την εύρεση ομάδων ατόμων, οργανισμών ή αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά, βάσει 

κάποιου αντικειμενικού (μαθηματικού, επιστημονικού) ή υποκειμενικού κριτηρίου (οργανισμός, 

εργοδότης κ.α.). 

  

7. Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για το μέλλον 

 

Όσον αφορά τα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση της ανάλυσης clustering με 

τα συγκεκριμένα δεδομένα από το τραπεζικό marketing επισημαίνουμε την έλλειψη δομής και 

μορφολογίας των δεδομένων, καθώς και την πληθώρα παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα 

μοντέλα. Όταν πραγματοποιείται ανάλυση clustering  με σκοπό της εύρεση των βέλτιστων συστά-

δων κατέχει μεγάλη βαρύτητα η φύση των δεδομένων. Παρότι το clustering έχει πρακτική εφαρ-

μογή σε οποιαδήποτε δεδομένα είναι γνωστό πως οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται μπορεί να 

βοηθούν ή να μειώνουν την απόδοση και την ακρίβεια της ανάλυσης. Αυτό εξαρτάται από διάφο-

ρους παράγοντες όπως η πηγή των δεδομένων, η λειτουργία τους,  η φύση τους, καθώς επίσης και 

το εύρος τιμών τους. Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σε πραγματικά δεδομένα 

παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα και πολλές φορές καθίσταται δύσκολη η γραφική ερμηνεία 

τους. Ωστόσο, αυτό αποτελεί και η γοητεία της επιστημονικής έρευνας, να διαχειρίζεσαι και να 

παρουσιάζεις πολύπλοκα αποτελέσματα με ποικιλομορφία.  
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Τέλος, όσον αφορά τις προτάσεις μας για την μελλοντική έρευνα στο κομμάτι του Clustering 

θα προτείναμε την εύρεση και υλοποίηση νέων, καινοτόμων τεχνικών που να μπορούν να εκτε-

λούν με επιτυχία τη συσταδοποίηση, ακόμα και σε μεγάλα δεδομένα (big data) ή να προσαρμόζο-

νται κατάλληλα αν υπάρχει κάποιο άλλο τεχνικό ή φυσικό πρόβλημα.  

Μερικές εφαρμογές που θα προτείναμε για την εφαρμογή μεθόδων clustering στον χώρο του 

τραπεζικού marketing είναι οι εξής: 

• Διαχωρισμός υποψήφιων πελατών σε clusters, ανάλογα με το αν είναι αξιόπιστοι ή όχι 

στην σύμπραξη νέας εμπορικής συμφωνίας 

• Διαχωρισμός πελατών σε clusters, ανάλογα με κάθε πότε προχωρούν στην αγορά καινού-

ριου προϊόντος από την εταιρεία (π.χ. κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε χρόνο κ.λπ.)  

• Διαχωρισμός πελατών σε clusters, ανάλογα με τα εμπορικά και αγοραστικά τους ενδιαφέ-

ρονται (π.χ. clusters για τους αθλητές, τους εργαζόμενους σε γραφεία κ.α.) 
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Παράρτημα κώδικα 

 

# Import libraries 

 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

import scipy 

import sklearn 

import seaborn as sns 

import missingno as msno 

import sklearn 

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler 

from sklearn.cluster import KMeans 

from sklearn.metrics import silhouette_score 

from sklearn.decomposition import PCA 

from scipy.cluster.hierarchy import linkage 

from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram 

from scipy.cluster.hierarchy import cut_tree 

import scipy.cluster.hierarchy as shc 

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering 
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import io 

from google.colab import files 

 

uploaded = files.upload() 

 

df = pd.read_csv(io.BytesIO(uploaded['bank.csv'])) 

 

df 

 

# Checking NA values in our dataset 

for i in df.columns: 

    print('Column:',i) 

    print('Number of N/As:',df[i].isna().sum()) 

 

# We have 0 missing values. 

 

df.info() 

 

# Dataset statistics 

df.describe().T 

 

# Which are the unique values for each feature? 

for i in df.columns: 
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    print('Column Title',i) 

    print('Number of Unique Values:',len(df[i].unique())) 

    print('Unique Values:',df[i].unique()) 

    print() 

 

# Label encoding for categorical data 

# with label encoder 

  

label_encoder = LabelEncoder() 

df['job'] = label_encoder.fit_transform(df['job']) 

df['marital'] = label_encoder.fit_transform(df['marital']) 

df['education'] = label_encoder.fit_transform(df['education']) 

df['default'] = label_encoder.fit_transform(df['default']) 

df['housing'] = label_encoder.fit_transform(df['housing']) 

df['loan'] = label_encoder.fit_transform(df['loan']) 

df['contact'] = label_encoder.fit_transform(df['contact']) 

df['month'] = label_encoder.fit_transform(df['month']) 

df['poutcome'] = label_encoder.fit_transform(df['poutcome']) 

df['deposit'] = label_encoder.fit_transform(df['deposit']) 

 

df_cat = df[['job','marital','education','default','housing','loan','contact','month','pout-

come','deposit']] 

df_cat = pd.DataFrame(df_cat) 
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df_cat 

 

# Normalization with Standard Scaler 

 

df_norm = df[['age', 'balance', 'day', 'duration', 'campaign', 'pdays', 'previous']] 

 

scaler = StandardScaler() 

 

df_scaled = scaler.fit_transform(df_norm) 

 

df_scaled = pd.DataFrame(df_scaled) 

df_scaled.columns = ['age', 'balance', 'day', 'duration', 'campaign', 'pdays', 'previous'] 

 

df_scaled 

 

# The final Dataframe 

 

df_final = pd.concat((df_scaled, df_cat), axis=1) 

df_final 

 

df = df_final 

df 

 



76 
 

"""### K Means Clustering""" 

 

# K-means with some arbitrary k 

 

kmeans = KMeans(n_clusters=4, max_iter=50) 

kmeans.fit(df) 

 

# Elbow-curve/SSD 

 

ssd = [] 

K = range(2,10) 

for num_clusters in list(K): 

    kmeans = KMeans(n_clusters=num_clusters, max_iter=50) 

    kmeans.fit(df) 

     

    ssd.append(kmeans.inertia_) 

     

# plot the SSDs for each n_clusters 

plt.figure(figsize=(9,7))  

plt.plot(K, ssd, 'bx-') 

plt.xlabel('No. of clusters') 

plt.ylabel('Inertia') 

plt.title('Elbow Method For Optimal k') 
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plt.show() 

 

# Silhouette analysis 

range_n_clusters = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

 

for num_clusters in range_n_clusters: 

     

    # intialise kmeans 

    kmeans = KMeans(n_clusters=num_clusters, max_iter=50) 

    kmeans.fit(df) 

     

    cluster_labels = kmeans.labels_ 

     

    # silhouette score 

    silhouette_avg = silhouette_score(df, cluster_labels) 

    print("For n_clusters={0}, the silhouette score is {1}".format(num_clusters, silhouette_avg)) 

 

# 

 

from sklearn.metrics import silhouette_score 

n_clusters = [2,3,4,5,6,7,8,9,10] # number of clusters 

clusters_inertia = [] # inertia of clusters 

s_scores = [] # silhouette scores 
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for n in n_clusters: 

    KM_est = KMeans(n_clusters=n, init='k-means++').fit(df) 

    clusters_inertia.append(KM_est.inertia_)    # data for the elbow method 

    silhouette_avg = silhouette_score(df, KM_est.labels_) 

    s_scores.append(silhouette_avg) # data for the silhouette score method 

 

# Elbow method 

 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,5)) 

ax = sns.lineplot(n_clusters, clusters_inertia, marker='o', ax=ax) 

ax.set_title("Elbow method") 

ax.set_xlabel("number of clusters") 

ax.set_ylabel("clusters inertia") 

ax.axvline(4, ls="--", c="red") 

ax.axvline(5, ls="--", c="red") 

ax.axvline(6, ls="--", c="red") 

plt.grid() 

plt.show() 

 

# Silhouette score 

 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,5)) 
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ax = sns.lineplot(n_clusters, s_scores, marker='o', ax=ax) 

ax.set_title("Silhouette score method") 

ax.set_xlabel("number of clusters") 

ax.set_ylabel("Silhouette score") 

ax.axvline(2, ls="--", c="red") 

ax.axvline(3, ls="--", c="red") 

ax.axvline(4, ls="--", c="red") 

plt.grid() 

plt.show() 

 

# Best clusters for Silhouette method are 3 or 4. 

 

"""#### K = 4""" 

 

# For K = 4 clusters 

 

kmeans = KMeans(n_clusters=4, init='k-means++') 

kmeans.fit(df) 

 

# Cluster-id labels 

 kmeans.labels_ 

 

# Clustered Dataset 
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kmean_clustered = df.copy() 

kmean_clustered.loc[:,'Cluster'] = kmeans.labels_ # append labels to points 

kmean_clustered 

 

# Visualizations of Kmeans clustering for df variables 

 

fig1, (axes) = plt.subplots(1,2,figsize=(20,12)) 

 

 

scat_1 = sns.scatterplot('pdays', 'duration', data=kmean_clustered ,  

                hue='Cluster', ax=axes[0], palette='Set1', legend='full') 

 

sns.scatterplot('balance', 'age', data=kmean_clustered, 

                hue='Cluster', palette='Set1', ax=axes[1], legend='full') 

 

axes[0].scatter(kmeans.cluster_centers_[:,1],kmeans.cluster_centers_[:,2], marker='s', s=40, 

c="blue") 

axes[1].scatter(kmeans.cluster_centers_[:,0],kmeans.cluster_centers_[:,2], marker='s', s=40, 

c="blue") 

plt.show() 

 

# 3d Visualization for 3 variables and their clusters 
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from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

 

fig = plt.figure(figsize=(10, 10)) 

ax = Axes3D(fig, rect=[0, 0, .99, 1], elev=20, azim=210) 

ax.scatter(kmean_clustered ['balance'], 

           kmean_clustered ['age'], 

           kmean_clustered ['pdays'], 

           c=kmean_clustered ['Cluster'], 

           s=35, edgecolor='k', cmap=plt.cm.Set1) 

 

ax.w_xaxis.set_ticklabels([]) 

ax.w_yaxis.set_ticklabels([]) 

ax.w_zaxis.set_ticklabels([]) 

ax.set_xlabel('balance') 

ax.set_ylabel('age') 

ax.set_zlabel('pdays') 

ax.set_title('3D view of K-Means 4 clusters') 

ax.dist = 12 

 

plt.show() 

 

# Box plot to visualize Cluster Id vs Frequency 
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# checking the Distribution of variable 'person_home_ownership' 

 

plt.figure(figsize=(15,10)) 

sns.countplot(kmean_clustered['Cluster'], palette = 'inferno') 

plt.title('Each Data Point Cluster Id', fontsize = 30) 

plt.xlabel('Cluster ID', fontsize = 15) 

plt.ylabel('count', fontsize = 15) 

 

plt.show() 

 

#lt.show() 

#sns.boxplot(x='Cluster', y='age', data=kmean_clustered) 

 

# Loan ration by cluster 

sns.countplot(data = kmean_clustered, x ='loan',hue = 'Cluster',  

             palette = "rocket_r").set_title('Loan status by Cluster ID') 

 

# Education Level by cluster 

sns.countplot(data = kmean_clustered, x ='education',hue = 'Cluster',  

             palette = "rocket_r").set_title('Education Level by Cluster ID') 

 

"""### Principal Component Analysis""" 
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pca_shop = PCA(n_components=8) 

principal_Components_shop_int = pca_shop.fit_transform(df) 

principal_shop_df = pd.DataFrame(data = principal_Components_shop_int,  

                                   columns = ['principal component 1', 

                                              'principal component 2', 

                                              'principal component 3', 

                                              'principal component 4', 

                                              'principal component 5', 

                                              'principal component 6', 

                                              'principal component 7', 

                                              'principal component 8']) 

 

principal_shop_df 

 

print('Explained variation per principal component: {}' 

.format(pca_shop.explained_variance_ratio_)) 

 

np.var(principal_shop_df) 

 

plt.figure(figsize = (10,8)) 

plt.plot(np.cumsum(pca_shop.explained_variance_ratio_)) 

plt.xlabel('Number of Components') 

plt.ylabel('Variance (%)')  
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plt.title('Explained Variance') 

plt.show() 

 

"""### Agglomerative Hierarchical""" 

 

# Initial Dendrogram plot 

 

plt.figure(figsize=(10, 7))   

plt.title("Dendrograms")   

dend = shc.dendrogram(shc.linkage(df, method='ward')) 

 

# The x-axis contains the samples and y-axis represents the distance between these samples.  

# The vertical line with maximum distance is the blue line and hence we can decide a threshold of 

250 and cut the dendrogram: 
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