ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000:2000
ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Μεταπτυγιακός Φοιτητής ; ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής : Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Εξεταστής : Τσιότρας Γεώργιος

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
1.1

Τι είναι ποιότητα

Σελ.

5

1.2

Ικανοποίηση πελατών και κερδοφορία

Σελ.

7

1.3

Η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων

Σελ.

10

1.4

Η σημασία της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών

Σελ.

11

1.5

Διατήρηση των πελατών και κερδοφορία

Σελ.

12

1.6

Ικανοποίηση πελατών και αφοσίωση

Σελ.

14

1.7

Ικανοποίηση πελατών και επιβίωση επιχειρήσεων

Σελ.

16

1.8

Σε τι αποσκοπεί η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών

Σελ.

18

1.9

Από τη μέτρηση της ικανοποίησης στην ανάληψη ενεργειών

Σελ.

19

1.10

Συμπεράσματα

Σελ.

21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

:

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ

ΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Κρίσιμοι

παράγοντες

για

τη

βελτίωση

προγραμμάτων

2.1
μέτρησης ικανοποίησης

Σελ.

23

Σελ.

30

Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος μέτρησης
2.2
ικανοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000:2000
3.1

Εισαγωγή

Σελ.

36

3.2

Η παλιά σειρά ISO 9000:1994

Σελ.

36

3.3

Η νέα σειρά ISO 9000:2000

Σελ.

39

3.4

Οι οκτώ (8) αρχές του νέου προτύπου ISO 9001:2000

Σελ.

43

3.5

Κύριες αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την παλιά σειρά

Σελ.

45

Σελ.

50

Σημεία αναφοράς στην ικανοποίηση των πελατών στο νέο
3.6
πρότυπο ISO 9001:2000

Πως προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών στη νέα
3.7
σειρά ISO 9000:2000

Σελ.

55

3.8

Συμπεράσματα

Σελ.

57

3.9

Η συμβολή του προτύπου 9004:2000

Σελ.

58

Σελ.

61

Σελ.

63

Σελ.

65

Η νέα σειρά

ISO 9000:200 ως απαρχή προς την Ολική

3.10
Ποιότητα
Παρανοήσεις

σε

σχέση

με

τα

συστήματα

διαχείρισης

3.11
ποιότητας
3.12

Η ανάγκη δημιουργίας της ανάλογης κουλτούρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
(MBNQA ΚΑΙ EQA)
4.1

Το Αμερικανικό βραβείο επιχειρηματικής αριστείας MBNQA

Σελ.

67

4.2

Το Ευρωπαϊκό βραβείο επιχειρηματικής αριστείας EQA

Σελ.

75

4.3

Συμπεράσματα

Σελ.

81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
5.1

Εισαγωγή

Σελ.

84

5.2

Η εξέλιξη των εθνικών δεικτών

Σελ.

86

5.3

Οι σημαντικότεροι εθνικοί δείκτες

Σελ.

87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα κενά που καλύπτονται στη μέτρηση και βελτίωση της
6.1

Σελ.

93

Σελ.

97

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Σελ.

100

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ.

104

ικανοποίησης των πελατών με τη νέα σειρά ISO 9000:2000
6.2

Τα επόμενα βήματα προς την επιχειρηματική αριστεία

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ : Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000:2000 ΚΑΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γιατί είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι απόψεις των πελατών
Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που χαρακτηρίζουν την πορεία των επιχειρήσεων
στη νέα χιλιετία είναι η επιτακτική ανάγκη που έχει διαπιστωθεί για μια νέου τύπου
σχέση με τους πελάτες τους. Ο ρόλος του πελάτη έχει αναβαθμισθεί και συνεχίζει να
αναβαθμίζεται καθημερινά μιας και τόσο η πίεση του ανταγωνισμού εντείνεται όσο
και οι απαιτήσεις των πελατών μεταβάλλονται ραγδαία και αυξάνουν.

Ο

ανταγωνισμός και οι αλλαγές στο περιβάλλον μεταβάλλουν διαρκώς τις προτιμήσεις
και προσδοκίες των πελατών και άρα θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς από
κάθε επιχείρηση.
Επακόλουθο των παραπάνω αποτελούν οι προσπάθειες από μέρους των
επιχειρήσεων σχεδιασμού και εφαρμογής πελατοκεντρικών συστημάτων διοίκησης
μέσα από τη δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών συνεχούς παρακολούθησης των
προσδοκιών, αναγκών και αξιών των πελατών, καθώς και αποτίμησης της
ανταπόκρισης

των προσφερομένων προϊόντων

και υπηρεσιών

σε αυτές τις

προσδοκίες.
Η νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κατά τα τελευταία
είκοσι (20) χρόνια, δημιούργησε νέες ανάγκες και καθήκοντα για τις επιχειρήσεις
όλων των κλάδων ανεξαιρέτως.

Μια από τις πλέον επίκαιρες ανάγκες συνίσταται

στην προσπάθεια διαρκούς προσέγγισης των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
Ένας από τους πλέον διαδεδομένους μηχανισμούς παρακολούθησης των σχέσεων
μίας επιχείρησης με τους πελάτες της είναι αναμφίβολα ο σχεδιασμός και η
λειτουργία συστημάτων μέτρησης της ικανοποίησής τους από τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που λαμβάνουν.
Η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών αποτελεί σημείο
αναφοράς για μια σειρά γνωστών επιχειρήσεων, όπως η Toyota, HP, Rank Xerox,
TSB, οι οποίες προώθησαν στη δημοσιότητα συστήματα μέτρησης ικανοποίησης τα
οποία ανταποκρίνονται στους σχεδιασμούς και ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ο

κλάδος των τηλεπικοινωνιών εισήλθε στο χώρο των μετρήσεων ικανοποίησης
πελατών με αφορμή τόσο το διαμελισμό της AT&T στα Bell-Telecommunications
όσο και την ιδιωτικοποίηση της British Telecom.

-1 -

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ1ΧΕΡΗΣΕΩΝ : Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000:2000 ΚΑΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Τέλος, η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (βλέπε συστήματα
τύπου ISO 9000) αλλά και η εφαρμογή των προτύπων «επιχειρηματικής αριστείας»
(βλέπε Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας,

Malcolm Baldridge Award,

Βραβείο

Deming, κ.λ.π.) έφερε δυναμικά στο προσκήνιο το θέμα της μέτρησης της
ικανοποίησης πελατών.

Ακόμα πιο πρόσφατα, ο ανασχεδιασμός και βελτίωση των

νέων συστημάτων διαχείρισης

ποιότητας

ISO 9000:2000

δημιουργεί νέες

προϋποθέσεις στην απονομή πιστοποιητικών ποιότητας με βάση αναφοράς το
σχεδίασμά και λειτουργία συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών.
Δύο επίσης σημαντικά γεγονότα στο χώρο της μέτρησης ικανοποίησης
πελατών, κατά την τελευταία πενταετία, είναι αφενός η ανάπτυξη μακροοικονομικών
υποδειγμάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών (εθνικοί δείκτες ικανοποίησης
καταναλωτών),

αφετέρου η σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους των

προσπαθειών από τη μελέτη της ικανοποίησης πελατών στη μελέτη της αφοσίωσης
των πελατών.

Από τη μελέτη ττις ικανοποίησης στη μελέτη me αφοσίωσης των πελατών
Τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί σημαντικές
πρωτοβουλίες για τη μελέτη του φαινομένου της αφοσίωσης των πελατών. Είναι
πλέον γνωστές οι θεωρίες για το διαφορικό κόστος συγκράτησης ενός υφιστάμενου
πελάτη σε σχέση με το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη (Cacioppo, 2000).
Η βασική αναφορά όλων των παραπάνω προσπαθειών εστιάζεται σε μια πολύ
σημαντική παρατήρηση: «μετά από πολύχρονες προσπάθειες είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε τι κάνει τους πελάτες ικανοποιημένους, χωρίς όμως να έχουμε τις ίδιες
γνώσεις για το τι κάνει τους πελάτες μας να παραμείνουν σε εμάς και να μην πάνε
στους ανταγωνιστές μας» (Rampersad, 2001).

Πολλές επιχειρήσεις, για τους

παραπάνω λόγους, έχουν προχωρήσει πέρα από την απλή παρατήρηση του
φαινομένου της μέτρησης της ικανοποίησης πελατών, στη σε βάθος μελέτη των
παραγόντων που επιδρούν στην

αφοσίωση

των πελατών τους και βέβαια, στους

παράγοντες που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες ή συμπληρωματικές πωλήσεις.
Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων (Flott, ,2002):
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□

Σχεδίασμά και

λειτουργία διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών (customer

service)
□

Σχεδίασμά

λεπτομερών

διαδικασιών

καταγραφής

και

ανταπόκρισης

στα

στατιστικών υποδειγμάτων για την ανάλυση

της

παράπονα των πελατών
□

Χρήση

εξειδικευμένων

καταναλωτικής συμπεριφοράς των πελατών.
□

Σχεδίασμά ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν σε ειδικές ομάδες
πελατών όπου έχει διαγνωσθεί κίνδυνος φυγής προς τον ανταγωνισμό

Εμπειρικές μελέτες (Macauly et al, 1998) έχουν αποδείξει ότι οι κορυφαίοι
οργανισμοί παγκοσμίως ως προς την ικανοποίηση των πελατών μοιράζονται μια
σειρά από χαρακτηριστικά πέρα από τις τυπικές απαιτήσεις οποιουδήποτε προτύπου
ή επιχειρηματικού βραβείου, όπως:
■

Δέσαευση και υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση
Τα ανώτατα στελέχη μετουσιώνουν τον ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των
πελατών σε πράξη με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν

■

Διατήρηση ε£έγουσας θέσης στις προτεραιότητες του οργανισιιού
Η

διοίκηση υπενθυμίζει συνέχεια στους εργαζομένους τη σημασία των

ικανοποιημένων πελατών για την επιβίωση της επιχείρησης
■

Ακριβή ιιεθοδολογία
Χρησιμοποιείται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη μέτρηση της ικανοποίησης

■

Εκτενής ανατροφοδότηση των πληροφοριών
Τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης και τα βήματα βελτίωσης
ανατροφοδοτούνται τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους εργαζομένους

■

Αιιεσότητα στη λήιι/η αποφάσεων
Οι αποφάσεις σε σχέση με τις πιθανές δράσεις για βελτίωση λαμβάνονται άμεσα

■

Δράση
Οι οργανισμοί έχουν διαδικασίες που διευκολύνουν την ανάληψη δράσης

■

Συνεγής εστίαση
Η διοίκηση διατηρεί τους εργαζομένους της σε συνεχή εστίαση στην ικανοποίηση
των πελατών στα μεσοδιαστήματα όπου δε χρειάζεται να ληφθούν ενέργειες
βελτίωσης
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Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διαχειρισθεί καν να παρουσιάσει τις
τελευταίες τάσεις στην ικανοποίηση των πελατών, τις διαφορετικές θεωρητικές και
εμπειρικές προσεγγίσεις και τις εξελίξεις στα διάφορα συστήματα διοίκησης ή
διαχείρισης ποιότητας ως προς τον τρόπο μέτρησης και βελτίωσης της ικανοποίησης,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις των προτύπων της νέας σειράς ISO
9000:2000.
Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σημασία της ικανοποίησης των πελατών
και αναδεικνύεται η θετική σχέση ανάμεσα στους ικανοποιημένους πελάτες και την
κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα διάφορα συστήματα μέτρησης και
βελτίωσης ικανοποίησης που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις - ηγέτες της αγοράς όπως
και στα χαρκτηριστικά που διέπουν κατ’αρχήν τη λειτουργία και την οργανωσιακή
κουλτούρα των επιχειρήσεων αυτών.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η προσφορά των προτύπων της
νέας σειράς ISO 9000:2000, αφού αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα
της ικανοποίησης των πελατών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσφορά των του αμερικανικού και
ευρωπαϊκού βραβείου επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της ικανοποίησης
πελατών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσφορά των σημαντικότερων εθνικών
δεικτών ικανοποίησης καταναλωτών .
Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των κυριοτέρων συμπερασμάτων
αναφορικά με τα οφέλη των επιχειρήσεων από την υιοθέτηση του νέου προτύπου
9001:2000.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

1.1 Τι είναι Ποιότητα;
Μέχρι πρόσφατα,

ποιότητα σήμαινε η

συμφωνία

ενός προϊόντος προς τις

προδιαγραφές (τεχνικές, νομοθετικές, κ.α.) παραγωγής του.

Με άλλα λόγια,

οτιδήποτε είχε παραχθεί σε συμφωνία με προκαθορισμένα τεχνικά κριτήρια
εθεωρείτο προϊόν ποιότητος . Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προδιαγραφές σήμαινε
πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λυθεί. Η ερώτηση λοιπόν που πλέον τίθεται στις μέρες
μας είναι αν ένα προϊόν που συμφωνεί με τις προδιαγραφές είναι προϊόν ποιότητας.
Η υπερπροσφορά αγαθών και υπηρεσιών που υπερκαλύπτει τη ζήτηση και
οξύνει τον ανταγωνισμό στις οργανωμένες κοινωνίες,
δεδομένων

και

πληροφοριών,

η

προσφορά

η ταχύτητα ανταλλαγής

αγαθών

και

υπηρεσιών

τα

χαρακτηριστικά των οποίων ελάχιστα ως καθόλου διαφοροποιούνται μεταξύ τους, η
μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών

και οι συνεχείς αλλαγές

απαιτήσεων από τους χρήστες ενός προϊόντος ή υπηρεσίας οδήγησε τις επιχειρήσεις
να προβληματισθούν σε ότι αφορά στον τρόπο με τον οποίον θα εξασφαλίζουν το
μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο του δεδομένου και δυσμετάβλητου όγκου της αγοράς.
Ερευνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό μιας σειράς επιχειρήσεων
(Marra, 2002) προκειμένου να

αποτυπωθεί η συμπεριφορά των πελατών -

καταναλωτών οδήγησαν μεταξύ των άλλων στο παρακάτω θεμελιώδες συμπέρασμα :
είναι εντυπωσιακά μικρός ο αριθμός των πελατών που θα ξαναγόραζαν ένα προϊόν
ή υπηρεσία που δεν τους ικανοποίησε πλήρως την πρώτη φορά.

Με άλλα λόγια,

κανένας πελάτης - καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να κάνει την ίδια λάθος
επιλογή για δεύτερη φορά.

Το κοινό συμπέρασμα των ερευνών ήταν

ότι οι

επιχειρήσεις εξαρτώνται πλέον από τους πελάτες τους και γι'αυτό πρέπει να
κατανοούν τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις τους, να είναι σε θέση να
τους

ικανοποιούν

και να προσπαθούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις προσδοκίες

τους.
Από τη μια οι αμφιβολίες περί του ορισμού του ποιοτικού προϊόντος ή
υπηρεσίας

και από την άλλη οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς,

προκάλεσαν συζητήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα ένα νέο ορισμό της ποιότητας.
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Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν το νέο ορισμό, ποιότητα είναι η επάρκεια ενός
προϊόντος ή υπηρεσίας για τις πραγματικές ή παρούσες ανάγκες του χρήστη.
Επομένως , οι επιχειρήσεις πρέπει να πάνε μακρύτερα από τη συμφωνία ως προς
την τεχνικές προδιαγραφές και να επεκταθούν προς όλες τις ανάγκες των πελατών
τους και εκτός των τεχνικών προδιαγραφών.

Επίσης , δεν είναι δυνατόν να

ικανοποιούν πλέον τις παρούσες μόνο ανάγκες, θα πρέπει να είναι διορατικές στο
πως αλλάζουν οι ανάγκες, όχι μόνο στο χρόνο, αλλά και στο χώρο, όπως
καθορίζονται από μία πολύμορφη αγορά.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να

δημιουργούν ανάγκες, για να είναι χρήσιμες , αλλά να προβλέπουν τις ανάγκες της
αγοράς. Η ποιότητα σήμερα λοιπόν αντιπροσωπεύει την ετοιμότητα αντίδρασης της
εταιρείας ως προς τις ανάγκες του πελάτη. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν υπάρχει
ένας σκοπός: η ικανοποίηση όλων των πελατών ανεξάρτητα των διαφορών τους.
Η σταθερή και υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει μια
επιχείρηση στους πελάτες της δεν αποτελεί πια ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά
τον πλέον σημαντικό παράγοντα για την ίδια την επιβίωσή της.

Επιπλέον, η

βελτίωση των επιδόσεων μιας επιχείρησης δεν πρέπει να είναι στατική μέσω της
λήψης

μεμονωμένων

μέτρων

βελτίωσης

κάποιων

ποιοτικών

στοιχείων

των

δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της, αλλά θα πρέπει να είναι διαρκής, ώστε
να καθίσταται αποτελεσματική και διαχρονική.

Σημαντικούς

παράγοντες στη

διατήρηση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης πελατών αποτελούν η συνειδητοποποίηση
της έννοιας της συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών που δίνουν αξία στον πελάτη,
της

μακροχρόνιας σχέσης επιχείρησης - πελάτη,

της σταθερής ποιότητας και

συνέπειας στην παράδοση , της ικανοποιητικής αναλογίας ποιότητας και τελικής
τιμής , της κάλυψης των προσδοκιών του πελάτη ως προς τη φόρμα, τη χρήση, κλπ.
Αυτό απαιτεί τη συστηματοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης και τη
θέσπιση ποσοτικοποιημένων στόχων, με μια σαφή τάση προς την υιοθέτηση
ολιστικών μοντέλων ποιότητας και ευρύτερης αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης
της επιχείρησης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση, μέσα από τη χρήση σύγχρονων
εργαλείων διοίκησης, όπως αυτά που παρέχονται από τις αρχές της των συστημάτων
διοίκησης και διαχείρισης της ποιότητας, όπως είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ή
η σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9000.
Ερευνα μεταξύ ηγετιδών επιχειρήσεων στον τομέα της ικανοποίησης των
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πελατών, απέδειξε ότι διαφέρουν από τους ανταγωνιστές τους τόσο στην τρόπο που
αντιλαμβάνονται την ικανοποίηση των πελατών όσο και στη μεθοδολογία που
ακολουθούν σε μια σειρά από σημεία όπως (Reichheld,1996):
0 Υπεύθυνοι για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών είναι τα τμήματα
ΜΚΤ και Πωλήσεων
0 Η διοίκηση προωθεί τα διάφορα προγράμματα έρευνας της

ικανοποίησης

πελατών
0 Η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις προέρχεται τόσο από δικούς
τους πελάτες όσο και από πελάτες του ανταγωνισμού
0 Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιοποιούνται και διαχέονται σε όλο το
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
0 Οι πελάτες της επιχείρησης ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα παρεχόμενα
αγαθά ή υπηρεσίες, όταν οι αλλαγές προέρχονται από τα αποτελέσματα έρευνας
της ικανοποίησης πελατών
0 Η ικανοποίηση των πελατών ενσωματώνεται στην εταιρική στρατηγική μέσα από
τη δήλωση της αποστολής της επιχείρησης
0 Εκπονούνται πακέτα ανταμοιβής (μπόνους) του ανθρωπίνου δυναμικού ανάλογα
με το βαθμό ικανοποίησης των πελατών
0 Η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών συνδέεται με διεργασίες συνεχούς
βελτίωσης της επιχείρησης

1.2 Ικανοποίιιση πελατών και κερδοφορία
Στη δεκαετία του 1970, οι γκουρού της ποιότητας, διατείνονταν : “η ποιότητα είναι
δωρεάν” (Crosby, 1979).

Στη δεκαετία του 1980, οι ειδικοί της ποιότητας

ισχυρίζονταν ότι η ικανοποίηση και διατήρηση ενός πελάτη είναι λιγότερο ακριβή
διαδικασία από την αντικατάστασή του από ένα νέο (Dutka, 1996) . Τα τελευταία
χρόνια, οι επιχειρήσεις κινούνται ακόμη πιο πέρα, στοχεύοντας στη δημιουργία
αφοσιωμένων πελατών ως κλειδί

της κερδοφορίας τους. Αυτό που τώρα

τεκμηριώνεται

ικανοποίηση,

είναι

ότι

ποιότητα,

αφοσίωση

και

κερδοφορία

αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας και πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι. Θα
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μπορούσαμε να περιγράψουμε την παραπάνω διαδικασία σε τέσσερα (4) στάδια
(Johnson et al, 2002):

■

1° βιίιια : Εσωτερική ποιότητα
Η εσωτερική ποιότητα περικλείει όλες τις διαδικασίες παραγωγής , τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και ιδιότητες του προϊόντος ή υπηρεσίας τη διανομή και την
εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση

■

2° βήιαα : Εξωτερική ποιότητα και ικανοποίηση
Η εξωτερική ποιότητα και ικανοποίηση περικλείει την αντίληψη των πελατών
κατά την αγορά και χρήση του προϊόντος ή υπηρεσίας, τα οφέλη και την αξία
που απολαμβάνουν οι πελάτες από την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή
υπηρεσίας και τα συμπεράσματα που βγάζουν σε σχέση με την εταιρία (εταιρική
εικόνα)

■

3° βήιαα : Αφοσίωση και διατήρηση
Ως αφοσίωση ορίζεται η πρόθεση ή η προδιάθεση του πελάτη να ξαναγοράσει το
προϊόν ή υπηρεσία ενώ διατήρηση είναι η διαδικασία επαναγοράς

■

4° βήιια : Οικονοιιικά αποτελέσιιατα
Τέλος, τα τρία (3) παραπάνω βήματα οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στο κρίσιμο
τέταρτο βήμα που είναι τα οικονομικά αποτελέσματα . Κατ’αρχήν, η εσωτερική
ποιότητα επηρεάζει έμμεσα τα κέρδη της επιχείρησης αφού π.χ. η παραγωγή ενός
υψηλής ποιότητας αγαθού σε μια χαμηλή - ανταγωνιστική τιμή, θα δελεάσει τους
καταναλωτές να προχωρήσουν στην αγορά του, επηρεάζοντας έτσι έμμεσα

τις

πωλήσεις . Η εσωτερική ποιότητα όμως επηρεάζει και άμεσα την κερδοφορία της
επιχείρησης αφού βελτιώσεις στις διαδικασίες παραγωγής π.χ. ενός αγαθού θα έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, κατά συνέπεια τη μείωση του
κόστους παραγωγής και κατ'επέκταση την αύξηση της κερδοφορίας.
Η εξωτερική ποιότητα και ικανοποίηση των πελατών επηρεάζει έμμεσα τα κέρδη
της επιχείρησης αφού μια ικανοποιητική αρχική εμπειρία ενός καταναλωτή από
μια επιχείρηση, τον προδιαθέτει να μείνει αφοσιωμένος και να ξαναγοράσει. Αρα,
η πιθανή επαναγορά θα αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης. Όμως η εξωτερική
ποιότητα επηρεάζει και άμεσα τα

οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης,

αφού ένας ικανοποιημένος πελάτης ακόμη και χωρίς να ξαναγοράσει τα προϊόντα ή
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υπηρεσίες της επιχείρησης είναι πιο φιλικός απέναντι της , λιγότερο απαιτητικός
και κατά συνέπεια πιο οικονομικός στην μετά την πώληση εξυπηρέτησή του, ένας
ικανοποιημένος δε πελάτης συστήνει την επιχείρηση σε άλλους καταναλωτές - μη
πελάτες, ενισχύοντας τις πωλήσεις και την κερδοφορίας της επιχείρησης.
Η αφοσίωση και διατήρηση κατ’αρχήν επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία της
επιχείρησης, αφού ο αφοσιωμένος πελάτης θα ξαναγοράσει το προϊόν ή υπηρεσία ,
θα εξοικονομήσει την επιχείρηση από το κόστος εύρεσης και προσέλκυσης νέων
πελατών και είναι πολύ πιθανό να αγοράσει και άλλα, συμπληρωματικά προϊόντα
της επιχείρησης (Johnson et al, 2002).
Σχηματικά , τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποδοθούν ως εξής :

Σχήμα 1 : Τα βήματα που οδηγούν στην κερδοφορία της επιχείρησης, Johnson et al, 2002

Μια

παραλλαγή του παραπάνω μοντέλου εφαρμόσθηκε με επιτυχία στην

αυτοκινητοβιομηχανία Volvo (Gustaffson, 2002).

To 1991, η Volvo ήταν η 26η

αυτοκινητοβιομηχανία σε σύνολο 34 επιχειρήσεων του κλάδου σε οικονομικά
αποτελέσματα. Η επιχείρηση αποφάσισε και ενσωμάτωσε στη στρατηγική της την
εστίαση στον πελάτη ως θεμελιώδη αρχή και ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια από
την εσωτερική ποιότητα των προϊόντων της . Το 1998, η Volvo έφθασε να είναι η
τρίτη (3η) σε σειρά πιο οικονομικά υγιής αυτοκινητοβιομηχανία :

Σχήμα 2

: Το μοντέλο της Volvo για τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία της,

Gustaffson, 2002
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1.3 Η σημασία me αξιολόγηση c της απόδοσης των επιγειοήσεων
Η αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης εξαρτάται από την αποτελεσματική
μέτρηση της απόδοσής της , οικονομικής και μη οικονομικής, καθώς είναι δεδομένο
ότι δε μπορείς να ελέγξεις και άρα να βελτιώσεις κάτι που δε μπορείς να μετρήσεις .
Ετσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεχθεί την αναγκαιότητα της μέτρησης
του βαθμού ικανοποίησης των πελατών τους προσπαθούν να μεταφράσουν την
ικανοποίηση των πελατών τους , που απο μόνη της είναι αόριστη έννοια , σε
μετρήσιμο μέγεθος. Σκοπός της μέτρησης της απόδοσης αποτελεί η βελτίωση της
επιχείρησης σε τομείς όπου υστερεί μέσα από την αποδοτικότερη αξιοποίηση των
περιορισμένων πόρων της. Καθώς οι πόροι σε κάθε επιχείρηση είναι περιορισμένοι,
η

δέσμευση περισσοτέρων πόρων σε μια δραστηριότητα, αποφέρει χαμηλότερη

αποδοτικότητα σε κάποια άλλη δραστηριότητα.
Γι’ αυτό , οι επιχειρήσεις επιθυμούν να γνωρίζουν ποιες είναι εκείνες οι
δραστηριότητες που προσδίδουν αξία στους πελάτες τους, ποιος είναι ο βαθμός
ικανοποίησης των πελατών τους από τις παρεχόμενες δραστηριότητες όπως και ποια
είναι

η

ανταπόκριση

των

πελατών

σε

διαφορετικά

(ποιοτικά)

επίπεδα

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Επίσης, η μέτρηση της απόδοσης αποσκοπεί στην
κατανόηση και τον προσδιορισμό των σημαντικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ,
οι οποίες προσδιορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία ενός οργανισμού.

Τέλος, ένα

σύστημα μέτρησης της απόδοσης , βοηθά στην εφαρμογή μεθόδων συνεχούς
βελτίωσης (Αναστασάκης, 2001).
Η μέτρηση της απόδοσης παραδοσιακά εστίαζε σχεδόν περιοριστικά στη
μέτρηση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, όπως κύκλος εργασιών, κέρδη,
περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Πιο σύγχρονες επιστημονικές

προσεγγίσεις (Reichheld, 1996) αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της μέτρησης της
απόδοσης μιας σειράς παραγόντων που αποτελούν προϋπόθεση και οδηγούν με τη
σειρά τους σε καλά ή άσχημα οικονομικά αποτελέσματα . Δηλαδή, ποιο είναι το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οδηγεί μια επιχείρηση στην αύξηση του κύκλου
εργασιών της ;

ή

ποια αδυναμία της επιχείρησης οδήγησε στη μείωση του

περιθωρίου κέρδους ; Υπάρχουν με άλλα λόγια μια σειρά από παράγοντες (δυνάμεις
και

αδυναμίες της επιχείρησης),

που αποτελούν την αιτία της καλής ή κακής

οικονομικής απόδοσης κάθε επιχείρησης και προσδιορίζουν τη μελλοντική της
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πορεία.

ΓΥαυτό λοιπόν μια επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει τους σημαντικούς

παράγοντες επιτυχίας , να τους μετρά και να τους βελτιώνει, δηλαδή να τους
διαχειρίζεται και να τους διοικεί. Τα οικονομικά αποτελέσματα δεν αποτελούν παρά
συνέπειες της καλής ή κακής απόδοση της επιχείρησης στους σημαντικούς
παράγοντες επιτυχίας.
Οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας κάθε επιχείρησης είναι οι παρακάτω (Flott, 2002):
□

Να ικανοποιεί και να ξεπερνά τις απαιτήσεις και προσδοκίες

των πελατών

(εξωτερικών και εσωτερικών)
□

Να αξιοποιεί τον πιο σημαντικό πόρο που έχει, δηλαδή τους εργαζόμενούς της,
παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση

□

Να διοικεί με βάση πραγματικά δεδομένα, να αναλύσει και να αναπροσαρμόζει
τη στρατηγική της στα δεδομένα της αγοράς

□

Να δημιουργεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού, να αξιοποιεί
τις ευκαιρίες βελτίωσης και να μειώνει τα παράπονα των πελατών

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω σημαντικών παραγόντων
επιτυχίας, αποτελεί η δέσμευση της διοίκησης.

1.4 Η σημασία me αέτρτισικ tuc ικανοποπισης των πελατών
Η επιχείρηση δε μπορεί να διαχειρισθεί θέματα τα οποία δε μετράει. Εφόσον, όπως
αποδεικνύεται από τα προηγούμενα οι αφοσιωμένοι πελάτες μεγιστοποιούν τα κέρδη
των επιχειρήσεων στη διάρκεια της σχέσης τους, η επιχείρηση πρέπει όχι μόνο να
ικανοποιεί αλλά και να ξεπερνά τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της. Με
άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν έμφαση σε εκείνες τις δραστηριότητες
και διαδικασίες που έχουν σημασία για την ικανοποίηση των πελατών τους, δηλαδή
στις δραστηριότητες και διαδικασίες που δίνουν αξία στους πελάτες τους. Αρα, οι
επιχειρήσεις πρέπει κατ’αρχήν να έχουν τη σωστή πληροφόρηση για το ποιες είναι_οι
σημαντικές δραστηριότητες
πληροφόρηση

και διαδικασίες για τους πελάτες τους και την

μπορούν να τη λάβουν

μέσα από συστήματα μέτρησης της

ικανοποίησης των πελατών τους.
Οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να συλλέγουν συστηματικά πληροφορίες όπως (Hill et
al, 2002):
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Τι είναι αυτό που τυχόν κάνουν οι ανταγωνιστές μας αλλά δεν κάνουμε εμείς για
τους πελάτες μας ;
Είναι οι πελάτες μας ευχαριστημένοι από τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες
μας;
^ Ερευνούν οι πελάτες μας την πιθανότητα απόκτησης των αγαθών/υπηρεσιών μας
από τους ανταγωνιστές μας ;

Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών δίνει πληροφορίες όπως (Hill et al, 2002):
•

Καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών και η ιεράρχησή τους

•

Καταγραφή της αντίληψης που έχουν οι πελάτες για την επιχείρηση και κατά
πόσο ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους

•

Καταγραφή των σημαντικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που θα έπρεπε
κατά

προτεραιότητα να

βελτιωθούν

προκειμένου

να

αυξηθεί

ο

βαθμός

ικανοποίησης των πελατών
•

Καταγραφή πεδίων όπου απέχει ιδιαίτερα ο τρόπος σκέψης των εργαζομένων σε
σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών και των πραγματικών απαιτήσεων των
πελατών

•

Τομείς

βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης όπου κρίνεται απαραίτητο και

μέτρηση των αποτελεσμάτων μέσα από τη θέσπιση ενός δείκτη ικανοποίησης
•

Τελικά, αύξηση της κερδοφορίας μέσω της μεγιστοποίησης των αφοσιωμένων
πελατών και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσής του βαθμού διατήρησής τους

1.5 Αιατήρικτη των πελατών και κερδοφορία
Η διατήρηση των παλιών πελατών εξασφαλίζει αυξημένα περιθώρια κερδοφορίας για
την επιχείρηση. Η διατήρηση ενός πελάτη κοστίζει πέντε φορές λιγότερο από την
πρόσκτηση ενός νέου (Cacioppo, 2000). Ηδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980,
όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των
πελατών τους, έχοντας αναπτύξει την έννοια της (οικονομικής) αξίας που έχει ένας
πελάτης που παραμένει πιστός στην επιχείρηση για το σύνολο της ζωής του.
Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις έχουν υπολογίσει το συνολικό ποσό που ο κάθε
ευχαριστημένος πελάτης τους πρόκειται να δαπανήσει κατά τη διάρκεια όλης του
της ζωής. Υπάρχουν μελέτες που διαπιστώνουν την αξία της διατήρησης των
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πελατών

και

την

αυξημένη

κερδοφορία

των

επιχειρήσεων

που

διατηρούν

μακροχρόνιους πελάτες (Reichheld, 1996).
Επιγραμματικά :
'λ Οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας από παλιούς πελάτες
τους επειδή οι τελευταίοι έχουν αυξημένη εμπιστοσύνη και επαναγοράζουν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης πιο εύκολα.
■S Οι παλιοί πελάτες έχουν εξοικειωθεί με την επιχείρηση και το κόστος
εξυπηρέτησής τους είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους νέους πελάτες.
■S Οι νέοι πελάτες αργούν περισσότερο μέχρι να αποφασίσουν την αγορά ενός
προϊόντος

ή

υπηρεσίας,

συγκρίνουν

περισσότερο

με

τον

ανταγωνισμό,

παραπονούνται συχνότερα όταν το προϊόν ή η υπηρεσία δεν ικανοποιεί τελικά τις
απαιτήσεις τους.
■S Οι παλιοί πελάτες θα (επαν)αγοράσουν τα προϊόντα που τους προτείνονται από
την επιχείρηση με μεγαλύτερη ευκολία αλλά και η επιχείρηση θα τους προτείνει
τα συγκεκριμένα προϊόντα με μεγαλύτερη σιγουριά αφού γνωρίζει τις απαιτήσεις
τους από παλιότερες αγορές.
S Οι παλιοί πελάτες είναι πιο πιθανό να συστήσουν την επιχείρηση σε άλλους μη
πελάτες, σε αντίθεση με τους νέους πελάτες οι οποίοι είναι πιο καχύποπτοι.
ν' Οι δε νέοι πελάτες που θα απευθυνθούν σε μια επιχείρηση μετά από σύσταση
πελατών της επιχείρησης, είναι κατά 9% πιο κερδοφόροι επειδή το κόστος
εξυπηρέτησης για’ αυτούς είναι μειωμένο αφού ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται
την επιχείρηση
(Πηγή: F., Reichheld ‘The Loyalty Effect”, 1996)

To παρακάτω σχήμα αποτυπώνει την αύξηση στα καθαρά κέρδη που θα είχε μια
επιχείρηση αν διατηρούσε 5% περισσότερους πελάτες της ετησίως :

- 13 -

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ : Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000:2000 ΚΑΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

□ Διαφημιστικές
■ Γενικές Ασφαλίσεις
□ Αυτοκινήτων
□ Τράπεζες
■ Πιστωτικές Κάρτες
□ Πρακτορεύσεις
■ Διανομών
□ Βιομηχανικές
■ Ασφαλίσεις Ζωής
□ Κατασκευών
□ Εκδόσεις
Σχήμα 3 : Η αξία της διατήρησης των πελατών (πηγή : F., Reichheld ‘The Loyalty Effect”, 1996)

Χαρακτηριστικά, σημειώνουμε τη φράση που χρησιμοποίησε το Harvard
Business School

(Hill et al, 2002) προκειμένου να συνοψίσει την αξία της

διατήρησης των πελατών της επιχείρησης : “the three R’s, retention, related sales,
referrals”. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που έχουν ικανοποιημένους πελάτες, τους
διατηρούν

σε

μεγαλύτερο

βαθμό,

οι

ικανοποιημένοι

πελάτες

κάνουν

επαναλαμβανόμενες ή συμπληρωματικές αγορές και συστήνουν την επιχείρηση σε
άλλους μη πελάτες με αποτέλεσμα να αυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησης.

1.6 Ικανοποίηση πελατών και αφοσίωση
Οι ικανοποιημένοι πελάτες έχουν αυξημένες πιθανότητες να μείνουν αφοσιωμένοι σε
μια επιχείρηση.

Υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση των

πελατών και την αφοσίωσή τους σε μια επιχείρηση.
Πιο συγκεκριμένα (Hesker et al, 1998):
Οι πελάτες που είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι κατά μεγάλο ποσοστό, μέχρι και
95% σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες, είναι αφοσιωμένοι πελάτες.
Αντίθετα , πελάτες που δηλώνουν απλώς ικανοποιημένοι από τα παρεχόμενα
προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης , είναι αφοσιωμένοι όχι περισσότερο από
65% σ’αυτήν.
Τέλος, πελάτες μέτρια, λίγο ικανοποιημένοι ή αδιάφοροι πελάτες δεν παραμένουν
αφοσιωμένοι περισσότερο από 15%.
(Πηγή: “The Service-Profit Chain” by L. Hesker et al, Free Press).
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Οι επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στους πελάτες τους και πραγματοποιούν
περιοδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών επιδιώκουν να έχουν πελάτες πολύ
ευχαριστημένους και όχι απλά ευχαριστημένους.
Επιχειρήσεις όπως η IBM, προκειμένου να αναδείξουν τη σχέση ανάμεσα
στο βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους και την επιβίωσή τους , υπολογίζουν
κατά πόσο αυξάνονται οι πωλήσεις και τα κέρδη τους σε μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα για κάθε μία παραπάνω ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση της ικανοποίησης
των πελατών τους.

Αλλες πάλι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποδείξουν τα

μετρήσιμα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης
των πελατών τους όπως η TOYOTA, κοινοποιούν τη διαφορά στην οικονομική
απόδοση ανάμεσα στα σημεία πώλησης με το χαμηλότερο και τον υψηλότερο βαθμό
ικανοποιημένων πελατών, όπου τα δεύτερα υπερτερούν σε κάθε επιμέρους σύγκριση
(Reichheld, 1996) :

Καθαρά Κέρδη
Καθαρά Κέρδη
ως ποσοστό (%)
των συνολικών
πωλήσεων
Καθαρά κέρδη
ανά εργαζόμενο
Κόστος
πώλησης νέων
αυτοκινήτων ως
ποσοστό (%)
των πωλήσεων
Περιθώριο
κέρδους
Πωλήσεις ανά
εργαζόμενο
Κόστος
διαφημίσεων

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡ
A

$ 102.158
1,61 %

$ 69.693
0,89 %

$ 32.465
0,72 %

+ 47%
+ 81 %

$ 1761

$ 1056

$705

+ 67 %

4,72 %

5,09 %

0,37 %

+ 7,3 %

12,12%

6,97 %

5,15 %

+ 74 %

23,6 %

41,2%

17,6%

+ 43 %

$ 79.032

$ 112.858

$ 33.826

- 30 %

(%)
ΥΨΗΛΟΤΕΡ
ΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πίνακας 1: Τα οικονομικά οφέλη της ικανοποίησης πελατών στην TOYOTA (πηγή : Reichheld, 1996)
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1.7 Ικανοποίηση πελατών και επιβίωση επιγειριίσεων
Η επιβίωση ενός οργανισμού εξαρτάται τόσο από τους ικανοποιημένους όσο και από
τους δυσάρεστη μένους πελάτες του.

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί κρίσιμο

ζήτημα στη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά , όπου παρατηρείται υπερπροσφορά
αγαθών και υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων ελάχιστα ως καθόλου
διαφοροποιούνται μεταξύ τους.

Οι σύγχρονες έρευνες ικανοποίησης αποσκοπούν

στη συλλογή στοιχείων συμπεριφοράς καταναλωτή,

δηλαδή τη διερεύνηση των

κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τον καταναλωτή στην αγορά ή επαναγορά
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τα αποτελέσματα των ερευνών της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με το
βαθμό ικανοποίησής τους

καταγράφονται παρακάτω

(Cacioppo, 2000 ;

Mara,

2002):
□

Εκατό

(100) ικανοποιημένοι πελάτες δημιουργούν εικοσιπέντε (25) νέους

πελάτες
□

Για κάθε έναν (1) παραπονούμενο πελάτη, υπάρχουν είκοσι (20) ακόμη πελάτες
που απλώς δεν έχουν εκδηλώσει τα παράπονά τους

□

Ενας (1) δυσαρεστημένος πελάτης διώχνει άλλους εικοσιδύο (22)

□

Ενας (1) ευχαριστημένος πελάτης φέρνει οκτώ (8) νέους

□

Χρειάζεται πέντε (5) έως οκτώ (8) φορές περισσότερη προσπάθεια για την
πρόσκτηση ενός νέου πελάτη σε σχέση με την προσπάθεια που απαιτείται για τη
διατήρηση ενός παλιού.

□

Αύξηση αφοσιωμένων πελατών κατά 5%, μπορεί να επιφέρει αύξηση κερδών
από 25% ως 85%

□

Οι πελάτες που βαθμολογούν μια επιχείρηση με «5» («πολύ ικανοποιημένος») σε
μια κλίμακα 1 -5 , είναι 6 φορές πιο πιθανό να ξαναγοράσουν το προϊόν ή την
υπηρεσία από την ίδια επιχείρηση σε σχέση με αυτούς που βαθμολόγησαν την
επιχείρηση με «4» («ικανοποιημένος»),

□

Η μείωση της απώλειας πελατών κατά 5 % , επιφέρει διπλασιασμό των κερδών
της επιχείρησης στην αγορά Β2Β.

□

Στην αγορά Β2Β, το 70 % των πελατών που διακόπτουν τη συνεργασία τους με
έναν προμηθευτή τους, το κάνουν επειδή έχουν προβλήματα συνεννόησης με τον
προμηθευτή
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□

Το 70 % των πελατών, όταν το πρόβλημά τους λύνεται με δύο μόνο τηλεφωνικές
επικοινωνίες
ικανοποιημένοι».

με

την

επιχείρηση,

συνεχίζουν

να

δηλώνουν

«πολύ

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση τρεις (3)

φορές, τότε μόνο το

10 % των πελατών συνεχίζει να δηλώνει «πολύ

ικανοποιημένοι».
□

Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις διατηρούν τους μεγάλους πελάτες τους μόνο για
τρία (3) χρόνια

□

Κάθε πέντε (5) χρόνια οι επιχειρήσεις χάνουν τους μισούς πελάτες τους

□

Το 65 % των νέων πωλήσεων μιας επιχείρησης προέρχεται από συστάσεις
ικανοποιημένων πελατών

□

Το 67 % των πελατών που δεν ξαναγοράζουν από μια επιχείρηση, το κάνουν
λόγω του χαμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, πριν ή μετά την αγορά

□

Μόνο το 4% των δυσάρεστημένων πελατών παραπονούνται επικοινωνώντας με
την επιχείρηση

□

Ο δυσαρεστημένος πελάτης διαδίδει το πρόβλημά του και δυσφημεί την
επιχείρηση σε δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) άλλους

□

Οι πελάτες δυσαρεστούνται αν δεν επιλυθεί ένα πρόβλημά τους εντός πέντε (5)
ημερών

□

Η μη έγκαιρη επίλυση προβλημάτων, μειώνει τους αφοσιωμένους πελάτες κατά
25 % - 45 %.

□

Ικανοποιημένοι πελάτες θα συστήσουν το προϊόν ή υπηρεσία σε πέντε (5) άλλους

(Πηγές : J.,Cacioppo , Στατιστικά Ικανοποίησης Πελατών, 2000 ; Τ., Mara, MQI Cheklist, 2002)

Το μήνυμα είναι σαφές : οι ευχαριστημένοι πελάτες ενισχύουν τη θέση της
επιχείρησης επιχείρηση ενώ οι δυσαρεστημένοι αντιθέτως την υποθάλπουν.
Με άλλα λόγια, ο πραγματικός βαθμός επιτυχίας μιας επιχείρησης προσδιορίζεται
πλέον από τους πελάτες της . Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών είναι μια
προσπάθεια που απασχολεί

τις επιχειρήσεις κατά την τελευταία

δεκαετία.

Παρ’όλ’αυτά λίγες είναι ακόμη οι εταιρίες που έχουν συστηματοποιήσει και έχουν
εντάξει τη μέτρηση της ικανοποίησης στις τακτικές τους δραστηριότητες. Ακόμη
λιγότερες είναι αυτές που ενσωματώνουν

αποτελεσματικά τα αποτελέσματα των

ερευνών ικανοποίησης στις παραγωγικές τους διαδικασίες.
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1.8 Σε τι αποσκοπεί τι αέτριιση me ικανοποίησης των πελατών ;
Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί την πλέον αντικειμενική πληροφορία της
αγοράς. Ο τελικός σκοπός της μέτρησης και βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη
ως προς τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης, είναι η συλλογή
χρησίμων πληροφοριών βάσει των οποίων η επιχείρηση θα δομήσει τη νέα της
εταιρική στρατηγική με σκοπό τη διατήρηση ενός από τα σημαντικότερα περιουσιακά
στοιχεία για την επιβίωση μιας επιχείρησης, που είναι οι αφοσιωμένοι πελάτες.
Οι επιχειρήσεις που είναι εστιασμένες στον πελάτη αφουγκράζονται τη «φωνή»
των πελατών τους δομώντας την επικοινωνία με τους πελάτες του έτσι ώστε να
λαμβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τη βελτίωσή τους όπως και για τον
προσδιορισμό των δυνατοτήτων τους, των εσωτερικών τους αδυναμιών και τον
εντοπισμό τυχόν επιχειρηματικών ευκαιρίες και πρωτοβουλιών που θα τις προσδώσει
ανταγωνστικό πλεονέκτημα .
Τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών δεν αποτελεί απλά μια περιοδική
έρευνα της επιχείρησης ανάμεσα σε κάποιους πελάτες της.

Είναι η μέτρηση τους

συνολικής σχέσης ανάμεσα στον πωλητή και τον αγοραστή και η απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών. Η μέτρηση της ικανοποίησης
των πελατών αποσκοπεί στα εξής (Dutka, 1995):
S Να προσδιορίσει η επιχείρηση τις σημαντικές δραστηριότητες που συντελούν
στην ικανοποίηση των πελατών της, να προσδιορίσει η επιχείρηση τις απαιτήσεις
και προσδοκίες των πελατών της
^ Να προσδιορίσει την

απόδοση

της

επιχείρησης

και την

απόδοση

των

ανταγωνιστών , να κατανοήσει σε ποιο βαθμό τόσο η ίδια η επιχείρηση όσο και οι
ανταγωνιστές της ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις και προσδοκίες
■S Να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της επιχείρησης και να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες όπου κριθεί απαραίτητο
S Να εξελίξει και να τυποποιήσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες της
ανάλογα με τις παραπάνω ανάγκες και προσδοκίες
■S Να προσδιορίσει η επιχείρηση πιθανές «ευκαιρίες» στην αγορά
'λ Να διερευνήσει τάσεις στις οποίες είναι αναγκασμένη να προσαρμοσθεί
S Να ελέγχει η ίδια η επιχείρηση την πρόοδό της,

να εφαρμόσει συστήματα

μέτρησης του βαθμού προσαρμογής της στους παραπάνω στόχους
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1.9 Από τη μέτρηση me ικανοποίησης στην ανάληιι/η ενεργειών
Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα
μέτρησης της απόδοσης για τις επιχειρήσεις, παρ’ όλ’ αυτά δε φαίνεται να τους
απασχολεί σε βάθος. Σύμφωνα με τους Zemke και Bell (1990) : «Δεν υπάρχει πιο
συνηθισμένη συμπεριφορά από τις επιχειρήσεις, από το να δηλώνουν τη δέσμευσή
τους στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, στοχεύοντας στη διαφήμισή
τους χωρίς να κάνουν τίποτα στην πραγματικότητα γι’ αυτό».
Πολλές επιχειρήσεις αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων
συστημάτων μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Όμως τα συστήματα από
μόνα τους δε δίνουν λύσεις.

Αυτό που τα εν λόγω συστήματα

κάνουν δεν είναι

τίποτε άλλο παρά να καταγράφουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και να
εντοπίζουν

τις περιοχές

(δηλαδή

τις δραστηριότητες και διαδικασίες της

επιχείρησης) όπου είναι λιγότερο ικανοποιημένοι, αλλά δε μπορούν να λύσουν τα
προβλήματα . Είναι δε γενικά αποδεκτό ότι τις περισσότερες φορές δίνουν επαρκή
πληροφόρηση στις επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και
να

αναλάβουν τις ανάλογες

ικανοποίηση των πελατών τους.

πρωτοβουλίες προκειμένου να βελτιώσουν την
Ο βαθμός και η ταχύτητα ανταπόκρισης

των

επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των διαφόρων συστημάτων μέτρησης καθώς και η
αποτελεσματικότητα των δράσεων ορίζει
μέτρησης.

Με άλλα λόγια η

το βαθμό επιτυχίας

των συστημάτων

αποτελεσματικότητα των συστημάτων μέτρησης

ικανοποίησης έγκειται στον τρόπο αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις.
Η δικαιολογία για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις
μεθόδους μέτρησης της

ικανοποίησης των πελατών , είναι ότι υπάρχει μεγάλη

δυσκολία στη συσχέτηση

της σχέσης της ικανοποίησης του καταναλωτή και των

(θετικών) οικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης.
Τρία (3) κυρίως προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια
μέτρησης της σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών και τα επιχειρηματικά
κέρδη (Rampersad, 2001):
1. Η χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην ικανοποίηση πελατών και τη βελτίωση
των κερδών
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2. Αλλες μεταβλητές που μπορούν να παρεμβληθούν κατά την προσπάθεια
μέτρησης της σχέσης ικανοποίησης και κερδών , όπως η τιμή, η διανομή , ο
ανταγωνισμός κ.λ.π.
3. Άλλες μεταβλητές που ίσως πρέπει να συμπεριληφθούν επειδή επεξηγούν τη
σχέση ικανοποίησης και κερδών, όπως π.χ. η συμπεριφορά καταναλωτών

Ενας δεύτερος επίσης σημαντικός λόγος για την απροθυμία των επιχειρήσεων
να

διαχειρισθούν την

ικανοποίηση

των πελατών,

αποτελεί η

δυσκολία να

μετατραπούν οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους πελάτες σε συγκεκριμένες
δράσεις βελτίωσης των επιχειρήσεων. Αποκτώντας την κατάλληλη πληροφόρηση
για την αντίληψη της ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι
επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μετρήσουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών.
Το κρίσιμο σημείο όμως παραμένει στη συνέχεια είναι να προχωρήσουν στις
κατάλληλες βελτιώσεις σύμφωνα με το βαθμό ικανοποίησης των πελατών.

Κάθε

επιχείρηση θα επιθυμούσε ιδανικά να μπορεί να μετρήσει τη σχέση ανάμεσα στην
διαφοροποίηση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών
και στην αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των κερδών και του λειτουργικού κόστους.
Παρ’ολ’ αυτά, μια σειρά από εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν μια σειρά από
θετικές σχέσεις ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση επιμέρους
δεικτών των επιχειρήσεων . Οι επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση
των πελατών, φαίνεται να έχουν κάποια ή περισσότερα από τα παρακάτω μετρήσιμα
οφέλη ( Fomell, 1992; Hallowell, 1996; Gale, 1992; Reichheld, 1996; Parasuraman,
1988, Aacker και Jacobson, 1994, Koska, 1992 και Nelson, 1992):
■

Αύξηση κερδών μέσα από την αναδιοργάνωση και προσαρμογή των λειτουργιών
τους στις ανάγκες των πελατών τους

■

Υψηλότερη απόδοση των μετοχών των εισηγμένων εταιριών

■

Υψηλότερη απόδοση ενεργητικού

■

Υψηλότερος ρυθμός αύξησης του μεριδίου

αγοράς σε σχέση με τους

ανταγωνιστές
■

Δυνατότητα υψηλότερης τιμής σε σχέση με τους ανταγωνιστές

■

Ισχυρή σχέση ανάμεσα στην αυξημένη αφοσίωση πελατών και την υψηλότερη
κερδοφορία
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■

Χαμηλότερα κόστη συναλλαγής ανάμεσα στους πελάτες και την επιχείρηση

■

Υψηλότερη πιθανότητα εκ μέρους των πελατών να συστήσουν το προιον ή την
υπηρεσία σε άλλους καταναλωτές

■

Υψηλότερες πιθανότητες επαναγοράς

■

Υψηλότερη συχνότητα αγοράς συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

1.9 Συιιπερασαατικά
'λ Η διατήρηση των πελατών αποτελεί σημαντική συνισταμένη στην προσπάθεια
των επιχειρήσεων για επιβίωση
ν' Αρα, κρίνεται απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν το επίπεδο
ικανοποίησης των πελατών τους , αλλά και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών
των ανταγωνιστών τους
ν' Ο βαθμός της ικανοποίησης των πελατών πρέπει να μετράται ώστε να ελέγχεται
ουσιαστικά

η

αποτελεσματικότητα

οποιουδήποτε

συστήματος

διαχείρισης

ποιότητας και να εντοπίζονται περιοχές περαιτέρω βελτίωσής του.
ν' Υπάρχει σειρά εμπειρικών μελετών που αποδεικνύει ότι ο μακροχρόνιος πελάτης
είναι περισσότερο κερδοφόρος από κάθε νέο πελάτη και όσο περισσότερο
διατηρεί μια επιχείρηση τους πελάτες της τόσο περισσότερο αυξάνεται το
περιθώριο κέρδους της επιχείρησης.
ν' Ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσει μια επιχείρηση τους πελάτες της είναι όχι
απλώς να ικανοποιεί αλλά να υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πελατών της.
ν' Εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η σχέση ανάμεσα σε πολύ ικανοποιημένους
και

αφοσιωμένους

πελάτες

είναι

εκθετική,

δηλαδή

όσο

περισσότερο

ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες τόσο πιο πιθανό είναι να παραμείνουν
αφοσιωμένοι στην επιχείρηση.
ν' Μόνο μέσω της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών είναι δυνατό
μια επιχείρηση να κατανοήσει τις απαιτήσεις των πελατών της και να αναλάβει τις
ανάλογες δράσεις βελτίωσης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που οδηγούν
στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.
^ Αν

και

η

μέτρηση

της

ικανοποίησης

των

πελατών

βοηθά

στην

αποτελεσματικότερη διαχείριση των πελατών μιας επιχείρησης, δεν αποτελεί το
τέλος μιας διαδικασίας.
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■S Η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
μέτρησης εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.
■S Πολλές

επιχειρήσεις

πλέον

φροντίζουν

περισσότερο

τη

διατήρηση

των

υφιστάμενων πελατών και λιγότερο στην αύξηση των μεριδίων τους στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

2.1 Κρίσιμοι παράγοντες για τη βελτίωση προγραμμάτων μέτρησης
ικανοποίησης
Πολλές είναι πλέον οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την αξία των διαφόρων
μεθόδων μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Λίγες όμως είναι οι επιχειρήσεις
που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πληροφόρηση που συλλέγουν από
του πελάτες τους.

Ερευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει μια σειρά από κρίσιμους

παράγοντες που είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχημένες
μεθόδους μέτρησης ικανοποίησης.

Παρακάτω, προτείνονται κάποιοι κρίσιμοι

παράγοντες , όπως αυτοί ανέκυψαν μέσα από
(Garver

et al, 2002)

έρευνα

που πραγματοποιήθηκε

μεταξύ εννιά (9) εταιριών που όλες μοιράζονται τα εξής

χαρακτηριστικά :
•

Εχουν κερδίσει κάποιο βραβείο ποιότητας

•

Εχουν αναγνωρισθεί ως επιχειρήσεις που εφαρμόζουν

μια τουλάχιστον καλή

πρακτική (best practice) σε κάποια δραστηριότητά τους
•

Εχουν παρουσιάσει δράσεις best practice στον τομέα της ικανοποίησης πελατών

•

Είναι αδιαφιλονίκητοι ηγέτες στο αντικείμενο δραστηριότητάς τους

•

Διακρίνονται για κάποια χαρακτηριστικά τους όπως καινοτομία, μοναδικότητα ,
συνεχή συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων

Τα αποτελέσματα της έρευνας ομαδοποιήθηκαν ως εξής :
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Κρίσιμοι
παράγοντες
Επιχειρηματική
κουλτούρα
εστιασμένη στον
πελάτη

Δράσεις που οδηγούν σε
υψηλή απόδοση
■ Η ικανοποίηση των
πελατών αποτελεί
πρωταρχικό σκοπό της
επιχείρησης
■ Η μέτρηση της
ικανοποίησης των
πελατών θεωρείται
απαραίτητη και κρίσιμη
διαδικασία

Η ηγεσία
στηρίζει με
συνέπεια και
συστηματικά την
εστίαση στον
πελάτη

■

3

Να ακούς τον
πελάτη

■

4

Συνεχής και
συστηματική
εκπαίδευση

■

1

2

■

■

Οι πράξεις της διοίκησης
συμβαδίζουν με τις
δηλώσεις της
Η βελτίωση της
ικανοποίησης των
πελατών είναι το ίδιο
σημαντικός παράγοντας
όσο και η βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών της
επιχείρησης

Χρησιμοποίησης μιας
σειράς εργαλείων
μέτρησης, τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά, της
ικανοποίησης των
πελατών ώστε να
προσδιορίσουν τι
θεωρούν σημαντικό οι
πελάτες
Εκπαίδευση σε όλους
τους κρίσιμους
παράγοντες που
βελτιώνουν την
ικανοποίηση των
πελατών
Εκπαίδευση που
βασίζεται στην εμπειρία
και σε πραγματικά
δεδομένα

Δράσεις που οδηγούν σε
φτωχή απόδοση
■ Οι εργαζόμενοι δεν
αντιλαμβάνονται την αξία
της ικανοποίησης των
πελατών
• Οι μέτρηση της απόδοσης
της επιχείρησης σε άλλους
τομείς δραστηριότητας
θεωρείται πιο σημαντική
από τη μέτρηση της
ικανοποίησης των πελατών
• Η μέτρηση της
ικανοποίησης των πελατών
θεωρείται ένας επιπλέον
«μπελάς»
■ Οι πράξεις τα διοίκησης δε
συμβαδίζουν με τις
δηλώσεις της
■ Η διοίκηση θεωρεί τα
οικονομικά αποτελέσματα
πιο σημαντικά από τη
μέτρηση της ικανοποίησης
των πελατών
■ Η διοίκηση
αντιλαμβάνεται τη
μέτρηση της ικανοποίησης
ως «μπελά»
■ Δε χρησιμοποιούνται
πολλαπλά εργαλεία
■ Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων στηρίζονται
μόνο σε ποσοτικά ή
ποιοτικά κριτήρια
• Ανεπαρκή χρήση μεθόδων
και εργαλείων
■
■

■

Δε παρέχεται επαρκής
εκπαίδευση
Η εκπαίδευση δεν
εστιάζεται σε κρίσιμους
για τους πελάτες
παράγοντες
Η εκπαίδευση γίνεται μόνο
σε θεωρητικό επίπεδο
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5

Σύνδεση της
απόδοσης της
επιχείρησης με
την ικανοποίηση
των πελατών

■

■

6

Προσδιορισμός
των ευκαιριών
για περαιτέρω
βελτίωση

■

■

■

7

Αξιολόγηση και
ανταμοιβή των
εργαζομένων

■

Μέτρηση του βαθμού
ικανοποίησης των
πελατών σε σχέση με τα
οικονομικά
αποτελέσματα της
επιχείρησης
Μέτρηση του βαθμού
εξάρτησης της
ικανοποίησης των
πελατών και της
απόδοσης των διαφόρων
δραστηριοτήτων της
επιχείρησης
Ανάλυση των
πληροφοριών που
συλλέγει η επιχείρηση
από τους πελάτες
Αξιολόγηση της σχέσης
αξίας - κόστους για την
επιχείρηση για κάποια
πιθανή βελτίωση
Ανάλυση της
δυνατότητας για την
υλοποίηση της πιθανής
βελτίωσης

Αξιολόγηση και
ανταμοιβή των
εργαζομένων για
υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας για
τον πελάτη

■

■

■

■

■

■

Δεν αξιολογείται η
ικανοποίηση των πελατών
σε σχέση με τους άλλους
δείκτες απόδοσης της
επιχείρησης
Ανεπαρκής γνώση των
συνεπειών της χαμηλής
ικανοποίησης των πελατών
σε σχέση με τα συνολικά
εταιρικά αποτελέσματα

Η βελτίωση της απόδοσης
σε επιμέρους τομείς της
επιχείρησης βασίζεται σε
υποκειμενικές απόψεις και
δεν απορρέει από την
αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των
ερευνών ικανοποίησης των
πελατών
Η βελτίωση συνήθως
βασίζεται στα
αποτελέσματα μιας μόνο
έρευνας και όχι σε ένα
σύνολο διαφορετικών
μεθοδολογικά ερευνών
Δεν θέτονται ποτέ στόχοι
βελτίωσης της
ικανοποίησης των πελατών
Δεν αξιολογείται και δεν
ανταμείβεται η απόδοση
των εργαζομένων για
υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας για
τον πελάτη

(Πηγή : Μ., Garver, G., Cagnon, 2002),

Αναλύοντας περαιτέρω τα

παραπάνω ευρήματα καταλήγουμε σε μια σειρά από

χρήσιμες πληροφορίες :
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1. Επιχειρηματική κουλτούρα εστιασμένη στον πελάτη :
Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στον πελάτη, επιδιώκουν να εμφυσήσουν στους
εργαζομένους

τους

την

πελατοκεντρική

κουλτούρα

μέσα

από

συνεχή

καθοδήγηση και κατευθύνσεις ώστε να τους ευαισθητοποιήσουν στη σημασία
της ικανοποίησης των πελατών.
από

τους εργαζομένους τους

Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ζητούν
τη

συνεχή

παρακολούθηση

του

βαθμού

ικανοποίησης των πελατών, των απαιτήσεων και προσδοκιών τους , των
παραπόνων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η πληροφόρηση που

συλλέγεται από τους εργαζομένους διαχέεται σε όλη την επιχείρηση με σκοπό να
γίνουν ευρέως αντιληπτές από όλους, ασχέτως του αντικειμένου εργασίας τους οι
απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών. Η επιχείρηση επιδιώκει να καταλάβουν
οι εργαζόμενοι ότι η ικανοποίηση των πελατών είναι εξίσου σημαντική όσο τα
καλά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς η ικανοποίηση των πελατών επηρεάζει
μακροχρόνια τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Προσπαθούν

συνέχεια να διατηρούν ψηλά στους προτεραιότητες των εργαζομένων την
ικανοποίηση των πελατών.

Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ουσιαστικά

διοικούν (διαχειρίζονται) την πελατοκεντρική κουλτούρα.

2. Η ηγεσία στηρίζει ιιε συνέπεια και συστηματικά την εστίαση στον πελάτη :
Η συμμετοχή της διοίκησης είναι θεμελιώδης παράγοντας επιτυχίας . Ιδιαίτερα δε,
όταν η διοίκηση δίνει το παράδειγμα μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.
επιτυχημένες
αποτελέσματα

επιχειρήσεις,
των

ερευνών

η

διοίκηση

ενδιαφέρεται

ικανοποίησης,

ενώ

και

αξιολογεί

δρομολογούν

Στις
τα

βελτιώσεις

σύμφωνες με τα ευρήματα των ερευνών. Επίσης, δίνει στα αποτελέσματα των
ερευνών ικανοποίησης την ίδια βαρύτητα που δίνει και στα οικονομικά
αποτελέσματα και τα αξιολογεί ψηλά στις προτεραιότητες της.

3. Να ακούς τον πελάτη :
Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια σειρά από εργαλεία μέτρησης
ώστε να εξασφαλίζουν ότι πραγματικά αφουγκράζονται τους πελάτες τους.
Διεξάγουν έρευνες εφαρμόζοντας μεθόδους τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές
ώστε οι πληροφορίες να διασταυρώνονται και να συμπληρώνονται, δε
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στηρίζονται ποτέ στα αποτελέσματα μιας και μόνο έρευνας αφού όλες οι μέθοδοι
έχουν αδύνατα σημεία και αφήνουν κατά συνέπεια κενά . Οι ποσοτικές έρευνες
αφορούν σε πολλούς διαφορετικών ειδών πελάτες (ομάδες πελατών). Π.χ. :
■

Διεξάγονται έρευνες μεταξύ πελατών που επέστρεψαν ένα προϊόν στην
εταιρία

■

Διεξάγονται έρευνες για το πώς αντιλαμβάνονται οι ήδη πελάτες την
επιχείρηση και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της

■

Διεξάγονται έρευνες για το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την
επιχείρηση και τα προϊόντα σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της

■

Συλλέγονται

τα παράπονα των πελατών και αξιολογούν

τους λόγους που

οδήγησαν στη διατύπωση των παραπόνων
■

Διεξάγονται έρευνες

μεταξύ πελατών που

πρόσφατα

σταμάτησαν να

αγοράζουν από την επιχείρηση και μεταξύ πελατών που προτίμησαν για
πρώτη φορά την επιχείρηση και τους λόγους πίσω από την προτίμηση ή την
απόρριψη της επιχείρησης
Επιπλέον, η επικοινωνία με τους πελάτες διέπεται από μερικές θεμελιώδεις αρχές :
°

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τέτοιες που οι απαντήσεις τους να οδηγούν σε
δράσεις

°

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να γνωρίζουν τις απαντήσεις

α

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες

°

Οι ερωτήσεις

πρέπει να είναι τέτοιες που να μην απαιτούν αναλυτικές

απαντήσεις
°

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να μην έχουν πολλές απαντήσεις

°

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι όλες σχετικές μεταξύ τους

Π

Πρέπει να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που να ζητούν το γενικό βαθμό
ικανοποίησης

4. Συνενής και συστηαατικύ εκπαίδευση :
Η εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη προκείμενου οι εργαζόμενοι να μπορούν να
διαχειρίζονται,

να αξιοποιούν και να ενσωματώνουν στα καθημερινά τους

καθήκοντα τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης. Τα προγράμματα
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εκπαίδευσης των επιτυχημένων επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές
ενότητες :
■S Περιπτώσεις που απαιτούν βελτίωση
'λ Αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης της ικανοποίησης
S Πώς να ακούει κανείς τους πελάτες
S Τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες των μετρήσεων
'λ Ανάλυση και κατανόηση των αποτελεσμάτων των ερευνών
■S Ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών
Συνήθως η εκπαίδευση δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά σε πραγματικά γεγονότα
και δεδομένα ( case studies) και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να αντιληφθούν τη σοβαρότητα και αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης
ώστε να τους δίνουν την πρέπουσα σημασία , να διδαχθούν πώς να αξιοποιούν
την πληροφόρηση για να βελτιώνουν την καθημερινή τους εργασία, να μάθουν να
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών . Τέλος, πρέπει να
εκπαιδευτούν στο πως θα μετατρέψουν όλη την παρεχόμενη πληροφόρηση σε
δράσεις βελτίωσης που θα προσθέτουν αξία στον πελάτη και την επιχείρηση.

5. Σύνδεση της απόδοσης ττκ επιγείρησηί με την ικανοποίηση των πελατών :
Κατ’αρχήν, η σύνδεση των αποτελεσμάτων απόδοσης της επιχείρησης, συνολικής
ή σε επιμέρους τομείς, είναι δύσκολη και πολλές φορές ανεπαρκής. Παρ’ολ’αυτά
όμως, είναι σημαντική προτεραιότητα αφού μπορεί να αναδείξει τους λόγους που
οδήγησαν σε χαμηλή απόδοση και κατά συνέπεια να δώσει απαντήσεις ώστε η
επιχείρηση να προβεί σε απαιτούμενες βελτιώσεις πριν η χαμηλή απόδοση
καταγραφεί στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης.
που μελετούν οι περισσότερες
εσωτερική

ποιότητα,

την

Συνήθως η σχέση

επιχειρήσεις είναι η σχέση ανάμεσα στην

ικανοποίηση

των πελατών

και τα

οικονομικά

αποτελέσματα. Οι τρεις αυτοί παράγοντες συνδέονται αφού η εσωτερική ποιότητα
επηρεάζει την ικανοποίηση των πελατών και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τα
οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να
τονισθεί ότι πρέπει, προκειμένου η παραπάνω σχέση να έχει αξία , να μελετηθεί η
χρονική καθυστέρηση που οδηγεί από τη βελτίωση του ενός παράγοντα στη
βελτίωση του επομένου. Τέλος, οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν επίσης και το
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βαθμό (π.χ. το ποσοστό) που η βελτίωση ενός παράγοντα, βελτιώνει την απόδοση
του επομένου.

6. Προσδιορισιιός των ευκαιριών για περαιτέρω βελτίωση :
Η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Αν

πρώτιστη προτεραιότητα είναι για την επιχείρηση να αφουγκράζεται τους πελάτες
προκειμένου να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις και ανάγκες τους, η συνεχής
βελτίωση είναι η δεύτερη πιο σημαντική προτεραιότητα. Οι επιτυχημένες
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης, επικεντρώνονται
σε τέσσερις ( 4 ) επιμέρους δράσεις :
■

Το πόσο σημαντική είναι η προτεινόμενη βελτίωση σε σχέση με τη βελτίωση
της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης ( performance - importance analysis )
Το εργαλείο αυτό καταγράφει την απόδοση της επιχείρησης στις επιμέρους
δραστηριότητές της σε σχέση με την αντίληψη που έχουν οι πελάτες για το
πόσο σημαντική είναι και για το πόσο υψηλή ή χαμηλή είναι η απόδοση στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα :

Πόσο σημαντική είναι η
συγκεκριμένη
δραστηριότητα για τους
πελάτες ;

||e>
^3
^ ο
a
X ϋ

Βασικές
αδυναμίες

Βασικές δυνάμεις

Δευτερεύουσες
αδυναμίες

Δευτερεύουσες
δυνάμεις

Υψηλής
σημασίας

Χαμηλής
Σημασίας

ι_τ>

Ποια είναι η απόδοση της
επιχείρησης
στη
συγκεκριμένη
δραστηριότητα ;

■

Διασταύρωση των απόψεων των πελατών από τα διάφορα εργαλεία μέτρησης
και πρόκριση των βελτιώσεων που αφορούν σε πολλαπλές συγκλίνουσες
απόψεις
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■

Προσδιορισμός των δυνατοτήτων της επιχείρησης : Αφού ολοκληρωθεί η
ανάλυση των πληροφοριών, αξιολογούνται οι επιμέρους δραστηριότητες της
επιχείρησης που απαιτούν

βελτίωση.

Στην παρούσα φάση,

η επιχείρηση

πρέπει να αναρωτηθεί:

■

'λ

μπορούμε να προβούμε στη βελτίωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ;

S

έχουμε τη γνώση και εμπειρία για τη βελτιώσουμε ;

'λ

είναι η πιθανή βελτίωση συμβατή με τη στρατηγική της επιχείρησης ;

^

είναι η παρούσα συγκυρία κατάλληλη ;

Αξιολόγηση της σχέσης κόστους - κέρδους για την επιχείρηση : Τέλος, η
επιχείρηση πρέπει να συνυπολογίσει στην τελική της απόφαση το κόστος της
πιθανής βελτίωσης. Δεδομένων των περιορισμένων πόρων κάθε επιχείρησης,
πολλές φορές η συγκυρία ή οι προτεραιότητές της δεν της επιτρέπουν την
επένδυση ή τη δέσμευση πόρων για την πιθανή βελτίωση .

Επιπλέον, πριν

αποφασισθεί η χρηματοδότηση της πιθανής βελτίωσης, μελετάται η απόδοση
της σε ως προς την αύξηση των πωλήσεων,

της κερδοφορίας και της

διατήρησης πελατών.

7. Αξιολόγηση και ανταιιοιβή των εργαζοιιένων :
Η αξιολόγηση και ανταμοιβή των εργαζομένων για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
και προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη στέλνει πάνω απ’όλα ένα μήνυμα στους
εργαζομένους για τη σημασία της ικανοποίησης των πελατών για την επιχείρηση.
Οι επιτυχημένες εταιρίες συνδέουν τις άμεσες και έμμεσες απολαβές των
εργαζομένων κατά ένα ποσοστό (20 % - 35 %) με την απόδοση της επιχείρησης
στον τομέα της ικανοποίησης των πελατών.
Επιμέρους δράσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι:
■

Αποφυγή αθέμιτων παρενεργειών, όπως ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ
εργαζομένων ή τμημάτων

•

Υιοθέτηση εργαλείων μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων στον τομέα
της ικανοποίησης των πελατών

■

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζομένους για τον
τρόπο μέτρησης της απόδοσής τους
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2.2 Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήιιατος ιιέτοησης
ικανοποίησης πελατών
Ο

σχεδιασμός

συστημάτων

μέτρησης

ικανοποίησης πελατών

αποτελεί έργο

ιδιαίτερων προδιαγραφών μιας και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εσωτερικά
και εξωτερικά θέτει μια σειρά από προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οκτώ (8) σημεία τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τα κύρια
χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου συστήματος μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Τα
οκτώ (8)

αυτά σημεία προκύπτουν από την ανάλυση της μέχρι τώρα πρακτικής

επιχειρήσεων με επιτεύγματα στον τομέα της ικανοποίησης πελατών (Wiele et al,
2002 ; Λαμπρούκος, 2002):

0

Ειιφαση σε ολοκληρωαένα συστηιιατα αετρήσεων
Ένα από τα χαρακτηριστικά των συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών
θα πρέπει είναι ο ολοκληρωμένος τους χαρακτήρας. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται
ταυτόχρονη αξιολόγηση εσωτερικών δεικτών ποιότητας με δείκτες ικανοποίησης
πελατών, καλύπτονται όλα τα σημεία επαφών μεταξύ πελατών και επιχείρησης
(contact points). Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης δεικτών ποιότητας
περιλαμβάνει τόσο τα ζητήματα μετρήσεων όσο και συντονισμού μεταξύ των
ορισμών, μεθοδολογιών και διαδικασιών υλοποίησης ανά περίπτωση. Για
παράδειγμα, οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα θα
πρέπει να είναι συμβατοί μεταξύ τους τόσο σε ό,τι αφορά τους ορισμούς αλλά
και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις από τις οποίες προέρχονται (π.χ. χρονική
περίοδος στην οποία αναφέρονται).

|2]

Ανάπτυξη έγκυρων ιιεθοδολογικών πλαισίων
Η μέτρηση ικανοποίησης πελατών βασίζεται σε έγκυρα μεθοδολογικά πλαίσια
τα οποία έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένα στελέχη και έχουν στόχο την
πληρέστερη δυνατή μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, αλλά και τη
σύνδεσή της με άλλες επιχειρηματικές έννοιες, όπως η αφοσίωση των πελατών,
η αποδοτικότητα και η κερδοφορία.
Η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών υλοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις με
«εκπτώσεις» σε ό,τι αφορά την πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας -
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αυτό

περιλαμβάνει

το

σχεδίασμά

των

ερευνών,

το

σχεδίασμά

των

ερωτηματολογίων, τη δειγματοληψία, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, τον
ποιοτικό έλεγχο διεξαγωγής της έρευνας και τέλος, τις αναλύσεις. Θα πρέπει να
είναι σαφές ότι οι «εκπτώσεις» στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση θα φέρουν
αντίστοιχες «εκπτώσεις» στην ποιότητα των αποτελεσμάτων και στις επιπτώσεις
τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι μετρήσεις ικανοποίησης πελατών ταυτίζονται με
κινήσεις διαφήμισης και προβολής που κάνει μια επιχείρηση προς τους πελάτες
της. Για παράδειγμα, η συλλογή των στοιχείων ικανοποίησης των πελατών
αφήνεται στη τύχη μέσω της ταχυδρομικής αποστολής ερωτηματολογίωνή άλλες
τέτοιες μεθόδους χαμηλής ανταπόκρισης.

Π.χ., πόσοι πελάτες ξενοδοχείων

συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια που βρίσκονται στα δωμάτια, ή πόσοι
πελάτες καταστημάτων ταχείας εξυπηρέτησης φαγητού συμπληρώνουν τα
ερωτηματολόγια που βρίσκονται πάνω στα τραπέζια ;
Αξίζει να

σημειωθεί

τηλεπικοινωνιών στη

ότι

σε

Μεγάλη

ανταγωνιστικές

αγορές,

όπως

Βρετανία και στις ΗΠΑ, η

αυτή

των

ανακοίνωση

αποτελεσμάτων ικανοποίησης πελατών από τις επιχειρήσεις, σε συγκριτική
βάση, είναι υπό τον έλεγχο και τις προδιαγραφές της κανονιστικής αρχής
(regulator). Είναι επίσης γνωστή η περίπτωση επιχείρησης τηλεπικοινωνιών στις
ΗΠΑ όπου της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε
τροποποιήσει τη μεθοδολογία μετρήσεων ικανοποίησης πελατών με στόχο να
παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα.

|δ]

Διαγωοισμός αεταξύ του σγεδιασιιού, υλοποίησικ και διασφάλισης των
συστηιιάτων ιιέτρηστκ ικανοποίησης πελατών
Ο σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών δεν αποτελεί
αντικείμενο πλήρους ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες ή αντίθετα, πλήρους
υλοποίησης από τις ίδιες δυνάμεις της επιχείρησης. Στις πιο πολλές περιπτώσεις
η ανάπτυξη των συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ των διευθύνσεων ποιότητας των αντίστοιχων φορέων,
εξειδικευμένων συμβούλων για το σχεδίασμά και στατιστικές αναλύσεις και
τέλος, των εταιριών ερευνών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των ερευνών.
Ανά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον ακριβή τρόπο με τον οποίο
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αυτό το τριμερές σχήμα λειτουργεί, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει σαφής
διαχωρισμός μεταξύ των διακριτών συστατικών των συστημάτων μέτρησης
ικανοποίησης πελατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση και ενίσχυση
της αξιοπιστίας τόσο του συστήματος που έχει σχεδιασθεί όσο και των
αποτελεσμάτων που δημοσιοποιούνται από την επιχείρηση.

0

Ειιφαση στην αποτύπωση σηιιείων επαφής ιιεταξύ

οργανισμών και πελατών

Η μέτρηση των δεικτών ικανοποίησης πελατών πρέπει να καλύπτει την παρουσία
πολλαπλών σημείων επαφής μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. Στις πιο
πολλές επιχειρήσεις συναντά κανείς τη μέτρηση δεικτών ικανοποίησης ανά
σημείο επαφής, όπως για παράδειγμα, τις διαδικασίες πριν την πώληση, την
πώληση, την εγκατάσταση των προϊόντων και υπηρεσιών, τη μετά την πώληση
εξυπηρέτηση, την εξυπηρέτηση σε προγραμματισμένες επισκέψεις (π.χ. service)
και την εξυπηρέτηση σε έκτακτα περιστατικά (π.χ. βλάβες ή παράπονα).
Εδώ θα πρέπει επίσης να προστεθεί η ανάγκη διαφορετικών μετρήσεων σε σχέση
με τον τύπο πελατών της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, στα πιο πολλά

συστήματα μετρήσεων ικανοποίησης πελατών υπάρχουν ανεξάρτητες μετρήσεις
μεταξύ απλών πελατών και επιχειρήσεων-πελατών για παρόμοιους δείκτες
ικανοποίησης. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να απαιτεί σαφή και συστηματική
τμηματοποίηση των πελατών της επιχείρησης τόσο σε ό,τι αφορά τους απλούς
πελάτες όσο και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις.

[J]

Μετρήσεις πολύ ιιεγάλης κλίιιακας
Η μέτρηση ικανοποίησης πελατών έχει λάβει διαστάσεις ερευνών μεγάλης
κλίμακας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Μ. Βρετανία η British Telecom
διενεργεί έναν αριθμό 350.000 συνεντεύξεων το χρόνο στα πλαίσια της
μέτρησης της ικανοποίησης πελατών και παρακολούθησης του ανταγωνισμού.
Στο χώρο των Τραπεζών, η

Lloyd's - TSB Bank διενεργεί μετρήσεις

ικανοποίησης 100 πελατών της ανά τραπεζικό κατάστημα κάθε δύο μήνες. Αν
αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριμένη τράπεζα διαθέτει 2.500 καταστήματα,
τότε γίνεται κατανοητή η έκταση των μετρήσεων που πραγματοποιεί.
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Είναι σημαντικό, επιπλέον, να τονισθεί ότι τα μεγάλα μεγέθη δειγμάτων
επιτελούν,

πέραν

της

ουσιαστικής

συμβολής

τους

στην

ακρίβεια

των

στατιστικών εκτιμήσεων, και διαφημιστικό ρόλο καθώς διαφημίζεται η συνεχής
παρουσία της επιχείρησης κοντά στον καταναλωτή. Για παράδειγμα, ένας
πελάτης μιας επιχείρησης

του οποίου το πρόβλημα πρόσφατα λύθηκε και ο

οποίος δέχεται τηλέφωνο εκ μέρους του οργανισμού για να διαπιστωθεί πόσο
ικανοποιημένος έμεινε από την ανταπόκριση του οργανισμού είναι καταρχήν
έκπληκτος και κατά δεύτερον θετικά εντυπωσιασμένος.

|ό]

ΓΤροσαριιογή
Η μέτρηση ικανοποίησης πελατών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε
«παγκόσμιες σταθερές» και έτσι, παρά τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών
συστημάτων, σε κάθε χώρα και σε κάθε επιχείρηση πρέπει να γίνονται
προσαρμογές των συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών.
Είναι αναγκαίο επίσης να τονισθεί ότι από την εμπειρία άλλων χωρών προκύπτει
ότι τα συστήματα μέτρησης ικανοποίησης πελατών προσαρμόζονται και
αναπροσαρμόζονται διαρκώς έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Έτσι, για παράδειγμα, η British Telecom
αποφάσισε το 1998 να αλλάξει το σύστημα μέτρησης ικανοποίησης οικιακών
πελατών και έτσι, αντί να γίνονται έρευνες στο γενικό κοινό, οι έρευνες
εστιάζουν μόνον στους οικιακούς πελάτες της ΒΤ. Πριν 3 ίσως χρόνια κάτι
τέτοιο δεν θα είχε ουσία μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών
πελατών ήταν ταυτόχρονα πελάτες της ΒΤ.

(λ]

Προδραστικότητα - Διαγρονικότητα
Η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία
προδραστικότητας σε ό,τι αφορά την πρόληψη προβλημάτων πριν αυτά πάρουν
μαζική

μορφή

επιχείρησης.

και παρουσιασθούν

Επιπλέον, οι μετρήσεις θα πρέπει να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα

ώστε να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις
σχέσεών τους

στην πλειοψηφία των πελατών της

με τους πελάτες

να παρακολουθούν

την εξέλιξη των

πέρα και παράλληλα με την πορεία των

πωλήσεων.
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[§] Ενσωμάτωση του συστήματος στη γενικότερη επιχειρηματικό κουλτούρα
Σε κάθε περίπτωση, η μέτρηση ικανοποίησης πελατών θα πρέπει να είναι
ενταγμένη στο συνολικό σχεδίασμά της εξυπηρέτησης πελατών και άρα αυτό
που έχει μεγάλη σημασία είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των μετρήσεων στην
κατεύθυνση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών.

Αυτό σημαίνει

πρακτικά ότι η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών, μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αποκτούν εγκυρότητα και
δυναμική,

αποτελούν

εργαλεία

άσκησης

πολιτικής

στο

εσωτερικό

του

οργανισμού τόσο για την κατανομή πόρων σε διαφορετικές δραστηριότητες του
οργανισμού όσο και για τη στοχοθέτηση σε επίπεδο επιχειρησιακών και
διοικητικών μονάδων.
Τέλος, το σύστημα μέτρησης ικανοποίησης πελατών, πέρα από τη χρησιμότητά
του αυτή καθεαυτή, αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσπάθειας ανάπτυξης
μοντέλων διοίκησης ολικής ποιότητας.

Στην προοπτική ανάπτυξης του νέου

μοντέλου διοίκησης οργανισμών μεγάλου μεγέθους οι μετρήσεις ικανοποίησης
πελατών δρουν συμπληρωματικά αλλά και απολογιστικά μιας και ο οργανισμός
είναι σε θέση να αποτιμά την αποτελεσματικότητα επιμέρους πολιτικών του
στην ικανοποίηση των πελατών του
Αυτό θα μπορούσε να αποδωθεί με το παρακάτω σχήμα :
Ποιοτική
έρευνα Στρατηγικός
δημιουργώντας
σχεδιασμός
τη σκοπιά του
πελάτη

Προσδιορισμός
προτεραιοτήτων

Σύστημα
μέτρησης και
διαχείρισης
της
ικανοποίησης
των πελατών

Δημιουργία
ερωτηματολογίου
αναφορικά με
την ικανοποίηση
και αφοσίωση
των πελατών

Συλλογή και
ανάλυση
δεδομένων
Σχήμα 4 : το διεργασικό μοντέλο μέτρησης και διαχείρισης της ικανοποίησης των πελατών (πηγή :
Johnson and Gustaffson ,2002)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000:2000

3.1 Εισαγωγή
Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000:1994 επικεντρώθηκαν στη
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρείχαν οι
«κατασκευαστές» τους, δηλαδή σε όλες τις προγραμματισμένες, συστηματικές και
επιδεικνυόμενες δραστηριότητες που εφαρμόζονταν μέσα σε ένα σύστημα για την
ποιότητα, προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι οι «κατασκευαστές»
ικανοποιούν δεδομένες απαιτήσεις για την ποιότητα. Με την πάροδο των ετών και
την εφαρμογή των προτύπων, έγινε κατανοητό ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι
μια μόνον παράμετρος της συνολικής ποιότητας την οποία πρέπει να διαθέτει ένα
προϊόν ή μια υπηρεσία και ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές τις οποίες πρέπει να
λαμβάνει υπόψη

του

ο

παραγωγός,

προκειμένου να εξασφαλίζει το

σαφή

προσδιορισμό της ποιότητας. Οι έννοιες του σχεδιασμού της ποιότητας, του ελέγχου
της ποιότητας, της βελτίωσης της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη μέσα
στο σύστημα για την ποιότητα είναι μερικά από τα σημεία τα οποία από την πείρα
κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθούν στα πρότυπα της νέας σειράς ISO 9000:2000,
βαδίζοντας προς μια ολική διαχείριση της ποιότητας.

3.2 Η παλιά σειρά ISO 9000:1994
Σκόπιμο είναι πριν την οποιαδήποτε ανάλυση των αναγκών που οδήγησαν στην
αναθεώρηση

της

τρέχουσας

σειράς να γίνει

μια

συνοπτική

αναφορά

των

επιτευγμάτων της παρούσας και ακόμη ισχύουσας σειράς των προτύπων.
Η βασική της επιτυχία συνιστάται και συναθροίζεται συνοπτικά στα ακόλουθα
(Στεφανάκης, 2000):
■

Οι συστηματικές αναλύσεις των διαδικασιών μιας εταιρείας αναδεικνύουν τις
πιθανές πηγές σφαλμάτων, οι οποίες μπορούν να αποβούν βραχυπρόθεσμα ή μέσο
- μακροπρόθεσμα ζημιογόνες για τον πελάτη.
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■

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες ελέγχονται, ανασκοπούνται και επεξεργάζονται και
συνεπώς αποκαλύπτονται οι πιθανές επικαλύψεις.

■

Τα προσόντα των εργαζομένων ελέγχονται και ανασκοπούνται και εντοπίζονται
οι απαιτούμενες ανάγκες εκπαίδευσης και επανακατάρτισης.

■

Εξετάζεται η εφαρμογή και ορθή τήρηση των βασικών νομικών απαιτήσεων.

■

Ανασκοπείται και εξετάζεται προσεκτικά η ικανότητα των διατεθειμένων πόρων
(εξοπλισμός, προσωπικό) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών σε
ενδοεπιχειρισιακό

επίπεδο.

Βέβαια, η σειρά των προτύπων ISO 9001 : 1994 παρουσίασε και έναν αριθμό
μειονεκτημάτων ή παραλείψεων που προέκυψαν από την εφαρμογή τους σε κάθε
είδος βιομηχανικό, βιοτεχνικό, εμπορικό κλάδο καθώς και σε τομείς παροχής
υπηρεσιών.
9000:1994

Η βασική κριτική που είχε ασκηθεί στο προηγούμενο πρότυπο ISO
αφορούσε

κύρια

στην

αποτελεσματικότητα

της

εφαρμογής

του

συστήματος ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9000 : 1994 δέχθηκε μεταξύ των άλλων
επικρίσεις και αμφισβητήθηκε κατά πόσο εξασφαλίζει την ποιότητα μέσα από την
ικανοποίηση των πελατών (Ιατρού, 2000 ; Στεφανάκης,2000).
Αναλυτικά :
■

Δε διασφάλιζε την ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς οι οδηγίες
εφαρμογής του αφορούσαν στη σωστή εφαρμογή και έλεγχο των διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας αλλά
δεν εστίαζε στην ποιότητα και στον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή
υπηρεσίας που απολάμβαναν οι πελάτες.

■

Επίσης, δεν προέβλεπε την εκτίμηση από μέρους της επιχείρησης της σχέσης της
με τους πελάτες της και δεν απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψιν
τους τις ανάγκες των πελατών στο σχεδίασμά και ανάπτυξη των προϊόντων και
υπηρεσιών , κατά συνέπεια , δεν έδινε έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών.

•

Το παλιό πρότυπο αντιλαμβανόταν την ποιότητα

σαν «συμμόρφωση στις

απαιτήσεις» και όχι σαν «ικανοποίηση πελατών», δηλαδή δε μετρούσε το βαθμό
ικανοποίησης των πελατών.
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•

Δεν περιείχε διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας του τελικού προϊόντος σε σχέση
με την αποδοχή του από τους πελάτες καθώς και τη συμμόρφωση του τελικού
προϊόντος στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών

■

Δεν έδινε έμφαση στη συνεχή βελτίωση (σε αντίθεση με τα δύο πρότυπα ολικής
ποιότητας) . Η εφαρμογή του προτύπου δεν λάμβανε υπόψη τη συστηματική
ανάλυση των πληροφοριών και τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων στη
λήψη αποφάσεων για βελτιώσεις του συστήματος.

■

Τέλος,

το παλιό πρότυπο εστίαζε στη σταθεροποίηση και όχι στη διαρκή

βελτίωση και στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας.

Δεν

προέβλεπε

δηλαδή διαδικασίες βελτίωσης της επιχείρησης μέσα από δράσεις βελτίωσης του
προϊόντος .
Ενα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τα παραπάνω φέρει το ίδιο το πρότυπο (παλαιά
έκδοση) με την εμμονή του στην τυποποίηση και κυρίως στη διατήρηση της
τεκμηρίωσης.

Φυσικά, όλοι οι παραπάνω περιορισμοί του προτύπου οφείλονταν

ακριβώς στην ουσία του προτύπου που αφορούσε στην διασφάλιση της ποιότητας
μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαδικασιών.

Ετσι εξηγείται και το

γεγονός ότι πολλοί κατηγορούσαν δικαίως τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ως
γραφειοκρατικά. Το αποτέλεσμα ήταν να χάνεται η ουσία του συστήματος, που ήταν
και είναι η πρόληψη κακών προϊόντων και η ικανοποίηση του πελάτη.
Συνοπτικά , τα ιιειονεκτήιιατα του παλιού προτύπου ήταν :
Ξ Επιβαρυντικό για την Παραγωγή.
Ξ Προσανατολισμένο σε παραγράφους που το σύνολο τους δεν ενδιέφερε άμεσα
κάθε επιχείρηση (προβλήματα ανέκυψαν κυρίως σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών
μια και η αρχική φιλοσοφία ανάπτυξης του Προτύπου έβρισκε προσφορότερη
εφαρμογή σε επιχειρήσεις με παραδοσιακές παραγωγικές δομές απτών προϊόντων
και όχι υπηρεσιών)
Ξ Δεν λήφθηκαν υπόψη ευρείς τομείς ζωτικής σημασίας για την λειτουργία
οποιοσδήποτε επιχείρησης όπως : σύνδεση ποιότητας με ευρύτερες οικονομικές
αποφάσεις που λαμβάνονται από μια εταιρεία, ιχνηλάτηση τρόπων επανεισροής
πληροφοριών από την αγορά (π.χ. γνώμη πελάτη), έμφαση σε τρόπους μέτρησης,
ανάλυσης, και συνεχούς βελτίωσης.
Ξ Υπερτονισμός κανόνων
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Ξ Παραμέληση κομβικών σημείων
Ξ Δημιουργία

άκαμπτων

και

γραφειοκρατικών

συστημάτων

λόγω

της

παραγραφοποίησης του Προτύπου σε 20 στοιχεία (elements) για κάθε ένα από τα
οποία υπάρχει σαφής απαίτηση επαρκούς τεκμηρίωσης

Σε εμπειρική μελέτη που έγινε το 1996 (Τσιότρας, 1996) σε πιστοποιημένες
ελληνικές επιχειρήσεις όπου διερευνήθηκε κατά πόσο η εφαρμογή του συστήματος
συνεισέφερε στην κατεύθυνση της ολικής ποιότητας , αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή
του προτύπου ISO 9000:1994 είχε παρ’όλ’αυτά βοηθήσει τις επιχειρήσεις στον τομέα
της

ικανοποίησης των

πελατών,

τομέας

ιδιαίτερα υποβαθμισμένος

επιχειρήσεις πριν από την πιστοποίησή τους.

από

τις

Ιδιαίτερα τονίσθηκε ότι το πρότυπο

βοήθησε στον τομέα των χειρισμών των παραπόνων και τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων προιόντωνν και υπηρεσιών.
συστήματος

διασφάλισης ποιότητας

στον

Η συνεισφορά της εφαρμογής του
τομέα της

ικανοποίησης πελατών

παραμένει χαμηλή σε σχέση με άλλους τομείς. Επίσης, η έρευνα απέδειξε ότι το
παλιό πρότυπο είχε χαμηλή σνεισφορά σε επιμέρους διαδικασίες όπως η συστηματική
παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και η σύγκριση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων σε σχέση με τον
ανταγωνισμό.
Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 2500 ελληνικές επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες,
ενώ υπολογίζεται ότι το 2004 ο αριθμός τους θα έχει ανέλθει σε 4000.

3.3 Η νέα σειρά ISO 9000:2000
Όλοι οι παραπάνω λόγοι αλλά και μερικοί ακόμη όπως οι αλλαγές στην παγκόσμια
οικονομία και αγορά, η αύξηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών, η
ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών καθώς και η μείωση του κύκλου
ζωής των προϊόντων οδήγησαν στην έκδοση της νέας σειράς των προτύπων ISO
9000 : 2000 με μια σαφή τάση προς την υιοθέτηση ολιστικών μοντέλων ποιότητας
και ευρύτερης αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης των επιχειρήσεων με έμφαση στην
συνεχή βελτίωση.
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Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 έρχεται να επιλύσει ουσιώδη ζητήματα
ποιότητας.

Η αναθεώρηση των Προτύπων της σειράς ΕΝ ISO 9000 σημαίνει μία

βασική δομική αλλαγή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας από μία στατική
φορμαλιστική αντίληψη που στηριζόταν στα 20 στοιχεία του παλιού προτύπου προς
μία δυναμική προσέγγιση που θέτει στο κέντρο της επιχειρηματικής δράσης και
οργάνωσης τις διεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά
παίρνει συγχρόνως σοβαρά υπόψη τους παράγοντες του εξωεπιχειρησιακού
περιβάλλοντος που την επηρεάζουν και κυρίως την ικανοποίηση των πελατών της
που πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.

Αλλωστε το νέο πρότυπο αφορά στην

εγκατάσταση ενός «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σε αντίθεση με το παλιό
που ήταν

γνωστό ως «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας».

Πρώτον,

δίνει

μεγαλύτερη έμφαση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, στην οποία θα
αναφερθούμε αναλυτικά και δεύτερον, έχει μια νέα διεργασιοκεντρική δομή ώστε να
είναι πιο φιλικό προς το χρήστη και να συμβαδίζει με τη διαδεδομένη προσέγγιση
διοίκησης διεργασιών .
Ως διεργασία ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών, δραστηριοτήτων ή
λειτουργιών το οποίο λαμβάνει δεδομένα και τα μετατρέπει σε αποτελέσματα.

Η

συστηματική αναγνώριση και διαχείριση των διαφόρων διεργασιών μέσα σε έναν
οργανισμό και κυρίως των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών των διεργασιών ,
αναφέρεται ως « διεργασιο-κεντρική προσέγγιση » .
Με τα νέα πρότυπα ISO 9000:2000 δε μιλάμε πλέον μόνο για συμμόρφωση στις
διαδικασίες , κανονισμούς και πρότυπα αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα, αλλά
μιλάμε πλέον για τη διοίκηση μιας επιχείρησης που συντίθεται από ένα σύνολο
διασυνόεόμενων διεργασιών, προσανατολισμένων στην επίτευξη στόχων, οι οποίοι
απορρέουν από την κατανόηση των αναγκών των πελατών και όλων των άλλων
ενδιαφερομένων μερών.
Το νέο πρότυπο ανοίγει τους ορίζοντες για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή
διαδικασιών λειτουργίας στη σύγχρονη επιχείρηση, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους
τόσο τις ιδιαιτερότητες και συνεχείς αλλαγές της κάθε επιχειρηματικής μονάδας, όσο
και τις συνθήκες και μεταβολές της πραγματικής αγοράς καταναλωτών και
ανταγωνιστών.

Η νέα σειρά προτύπων αποσκοπεί σε κοινή ευθυγράμμιση των

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με τις ανάγκες κάθε οργανισμού και αντανακλά
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καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ον οργανισμοί διεξάγουν τις δραστηριότητές τους.
Ακόμη πιο σημαντικό χαρακτηριστικού του συστήματος αποτελεί ότι εισάγει την
έννοια της πρόληψης για τη διαχείριση της ποιότητας, εισάγοντας απαιτήσεις που
εξασφαλίζουν μείωση των αστοχιών. Με άλλα λόγια εισάγει το συνδυασμό της
ποιότητας και παραγωγικότητας (αποδοτικότητας), δηλαδή του χαμηλού κόστους
παραγωγής, δίνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.
Σκοπός του νέου προτύπου είναι να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να
προσθέτουν αξία στις δραστηριότητές τους και να βελτιώνουν διαρκώς την
απόδοσή τους μέσω της επικέντρωσης στις βασικές διεργασίες του οργανισμού.
Εκείνο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή της διοίκησης κάθε εταιρίας
είναι η πρώτη πρόταση με την οποία αρχίζει η εισαγωγή του νέου προτύπου ISO9001:2000, στην παράγραφο 0.1 (ISO/FDIS 9000:2000, 2000) :
«Η υιοθέτηση

συστήματος

διαχείρισης

της ποιότητας

προτείνεται να

είναι

στρατηγική απόφαση για τον οργανισμό». Δεν υπάρχει πιο συμπυκνωμένος τρόπος
για να περιγράφει η λήψη απόφασης για την υιοθέτηση κάποιου συστήματος.
Με πιο απλά λόγια, θα λέγαμε ότι αυτό που προτείνεται από το νέο πρότυπο, είναι η
υιοθέτησή του, εάν και εφόσον με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η
δέσμευση της διοίκησης, η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και η επιβίωση
της εταιρίας.
Πρόκειται πλέον για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και όχι διασφάλισης.
Επίσης, ο ίδιος ο ορισμός της ποιότητας έχει αλλάξει, αφού η έμφαση μετατοπίστηκε
από τη συμμόρφωση σύμφωνα με χαρακτηριστικά και ιδιότητες, στο βαθμό
ικανοποίησης που προκύπτει από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτές.

Δε

δίδεται πλέον έμφαση στην τεκμηρίωση, παρά μόνον ως μέσου επίτευξης στόχων και
ελέγχου, για αυτό και δεν προδιαγράφεται αλλά ζητείται να αποφασίζεται ανά
περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες.

Εξαίρεση αποτελούν ο έλεγχος των

τεκμηρίων και των αρχείων, η διαχείριση των μη συμμορφουμένων, οι διορθωτικές
και προληπτικές ενέργειες και ο εσωτερικός έλεγχος. Τα νέα πρότυπα της σειράς ISO
9000:2000 αποτελούν ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης της σύγχρονης
εταιρικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το νέα σειρά προτύπων, η οργάνωση πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα (ένα σύνολο σχετικών μεταξύ τους διεργασιών που
είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων) το
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οποίο χρειάζεται διαχείριση,

δηλαδή συντονισμένες δραστηριότητες

ώστε να

διευθύνεται και να ελέγχεται η λειτουργικότητά τους.
Η νέα σειρά ISO 9000:2000 κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Εχουν προστεθεί απαιτήσεις

που αφορούν στην αξιολόγηση και μέτρηση τόσο της συνεχούς βελτίωσης της
επιχείρησης όσο και της ικανοποίησης των πελατών ως τον κρίσιμο παράγοντα
μέτρησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας. Οι απαιτήσεις του
προτύπου είναι απόλυτα εναρμονισμένες

προς τις αρχές της διοίκησης ολικής

ποιότητας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να χαρακτηρίσουμε το νέο σύστημα όχι απλώς
ως

σύστημα

διασφάλισης

ποιότητας

αλλά

ως

σύστημα

διασφάλισης

της

ικανοποίησης των πελατών - “customer satisfaction assurance” (Στεφανάκης. 2000).
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου αποτελεί η μέτρηση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών. Το νέο πρότυπο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι
η νέα σειρά του προτύπου εστιάζει πολύ περισσότερο στη συνεχή βελτίωση και την
ικανοποίηση πελατών. Το νέο πρότυπο τοποθετεί τους πελάτες στο επίκεντρο του
συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς σκοπός του συστήματος είναι η
ικανοποίηση

των

πελατών

μέσα

από

διαδικασίες

συνεχούς

βελτίωσης

της

επιχείρησης.

Θεμελιώδης στόχος του νέου προτύπου είναι η εγκατάσταση ενός

συστήματος διαχείρισης ποιότητας που να βοηθά κάθε οργανισμό να ικανοποιεί με
συνέπεια τις απαιτήσεις πελατών και να εφαρμόζει δράσεις συνεχούς βελτίωσής του
(Hill et al, 2002).
Το νέο πρότυπο ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός σκοπός του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας είναι να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση παραδίδει στους πελάτες της
ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους ώστε να τους
ικανοποιούν.
Με έμφαση τονίζεται στην εισαγωγή του προτύπου 9001:2000 ( ενότητα 1.1) :
«Το νέο διεθνές πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σύμφωνα με το οποίο ένας οργανισμός :
α) έχει την ανάγκη να επιδείξει τη δυνατότητά του να παράγει και να προμηθεύει με
συνέπεια προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών
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β)

αποσκοπεί στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της

σύστημα ποιότητας, συμπεριλαμβάνοντας

εφαρμόζοντας ένα

διεργασίες συνεχούς βελτίωσης του

συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις απαιτήσεις
των πελατών της»
Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000, πρακτικά επικυρείται από δύο (2)
συμπληρωματικά πρότυπα : το ISO 9000:2000, το οποίο περιγράφει τη φιλοσοφία
του προτύπου και την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας
από έναν οργανισμό και ταυτόχρονα παρέχει την απαραίτητη ερμηνεία όλων των
όρων που χρησιμοποιούνται στα άλλα δύο (2) πρότυπα και το ISO 9004:2000, το
οποίο ακολουθώντας ακριβώς τη δομή του κυρίως προτύπου, προσφέρει ένα
απαιτητικό πλαίσιο εφαρμογής και παροχής κατευθυντηρίων γραμμών συνεχούς
βελτίωσης για οργανισμούς που θα ήθελαν να προχωρήσουν περισσότερο, πέρα από
την πιστοποίηση που προσφέρει το κυρίως πρότυπο.

To ISO 9001:2000 είναι το

μόνο πρότυπο στο οποίο πλέον μπορεί να πιστοποιηθεί ένας οργανισμός σε αντίθεση
με τα τρία (3) πρότυπα της παλιάς σειράς.

3.4 Οι οκτώ (8) αργές του νέου προτύπου ISO 9001:2000
Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000,

διέπεται από οκτώ (8) θεμελιώδεις αρχές

(ISO/FDIS 9000:2000, 2000):
1. Εστίαση στον πελάτη
Το πρότυπο καθορίζει την ικανοποίηση από τον οργανισμό όχι μόνο των
απαιτήσεων που έχει καθορίσει ο πελάτης αλλά και την ικανοποίηση των
προσδοκιών του (συνεπαγομένων αναγκών αυτού). Θέλει από τον οργανισμό την
καθιέρωση διεργασίας επικοινωνίας με τον πελάτη καθώς και μέσω αυτής,
μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης αυτού. Τέλος, απαιτεί τη
συμμόρφωση του προϊόντος με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται μ' αυτό.
2. Ηγεσία
Το νέο πρότυπο εστιάζει στα ανώτατα στελέχη του οργανισμού σε αντίθεση με τα
προηγούμενα που έστιαζαν στους Διευθυντές Ποιότητας. Έτσι η συμμετοχή των
στελεχών της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην εναρκτήρια σύσκεψη και
στη σύσκεψη ανασκόπησης είναι απαραίτητη, ενώ αυτοί είναι που θα πρέπει να
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αποδείξουν:
- την πρόοδο του οργανισμού στην επίτευξη της δεδηλωμένης πολιτικής ποιότητας
και των μετρήσιμων στόχων αυτής,
- την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών,
- την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση.
3. Συιαιετογή του ανθρώπινου δυναμικού
Το πρότυπο καθιερώνει διεργασίες για την εσωτερική επικοινωνία εντός του
οργανισμού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης
της ποιότητας. Ετσι οι αποφάσεις της διοίκησης διαχέονται και γνωστοποιούνται
σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, ενώ αντίστροφα, προτάσεις από τους
εργαζόμενους του οργανισμού φθάνουν μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Επιπλέον,
θέλει τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού, ενώ
υποδεικνύει σαν τρόπους βελτίωσης αυτής, την παροχή κινήτρων προς αυτό, αλλά
και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, μέρος των οποίων είναι και η
υγιεινή με την ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας.
4. Προσέγγιση ιιε βάση τη διεργασία
Στο

πρότυπο

ορίζεται

ως

διεργασία

η

σειρά

των

αλληλένδετων

ή

αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις εισροές (δεδομένα)
σε εκροές (αποτελέσματα). Με βάση τον ανωτέρω ορισμό ο οργανισμός
αναγνωρίζει τις διεργασίες με τα δεδομένα και αποτελέσματα αυτών και τους
«ιδιοκτήτες» αυτών, προσδιορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και καθορίζει
μεθόδους ελέγχου και επιτήρησης μέσω δεικτών και θέτει στόχους μετρήσιμους.
Μετράει και αναλύει τις διεργασίες έχοντας εξασφαλίσει τους απαραίτητους
πόρους και πληροφορίες. Ενεργεί για την επίτευξη των στόχων και για τη διαρκή
βελτίωση των διεργασιών.
5. Σύστημα διοίκησης ιιε βάση

tic

διεργασίεζ

Η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού. Στη συνέχεια επιτυγχάνει
τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μέσω της μέτρησης, ανάλυσης
και βελτίωσης των μετρήσιμων δεικτών των διεργασιών. Κύριο μέσο της
διοίκησης είναι οι ανασκοπήσεις του συστήματος που πραγματοποιεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
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6. Συνετής βελτίωση
Η συνεχής βελτίωση απορρέει από το γνωστό μοντέλο:
ΣΧΕΔΙΑΖΩ: καθιερώνω αντικειμενικούς σκοπούς και διεργασίες για την
ικανοποίηση των αναγκών/προσδοκιών του πελάτη
ΕΚΤΕΛΩ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες
ΕΛΕΓΧΩ: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν και εκθέτω
αποτελέσματα
ΕΝΕΡΓΩ: αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των
διεργασιών.
7. Afmm αποφάσεων βασισιιένη σε πραγαατικά γεγονότα
Η διοίκηση διοικεί με βάση το ένστικτο και τη διαίσθηση αλλά και τα πραγματικά
γεγονότα. Την εικόνα των πραγματικών γεγονότων παρουσιάζουν οι δείκτες του
συστήματος.
8. Αιιοιβαίοκ επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές
Στη

διεργασία

του

σχεδιασμού

και

της

ανάπτυξης

νέων

προϊόντων

συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι των αντίστοιχων προμηθευτών, καθώς η
καινοτομία επηρεάζει εκτός από τη στρατηγική του οργανισμού και τη
στρατηγική των προμηθευτών.

3.5 Κύριες αλλαγές και βελτιώσεις σε σ/έσn ιιε την παλιά σειρά
Οι ουσιαστικές αλλαγές και καινοτομίες που εισάγει το πρότυπο ISO 9001:2000
είναι οι παρακάτω (Ιατρού, 2000; Στεφανάκης, 2000; Αναστασάκης, 2001) :
•

Μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη της διοίκησης

•

Καθιέρωση ενεργειών για την επίτευξη στόχων ποιότητας (σχεδιασμός της
ποιότητας) σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του οργανισμού

•

Καθορισμός

απαιτήσεων

για

περιοδικές

ανασκοπήσεις

του

συστήματος

διαχείρισης ποιότητας
•

Καθορισμός νέων απαιτήσεων για τη διαχείριση των πόρων

•

Προσδιορισμός της επίπτωσης των αγοραζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών στο
τελικό προϊόν

•

Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών
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•

Δέσμευση για συνεχή βελτίωση

Αναλυτικά :
α. Δέσιιευση της Διοίκησης
Είναι διάχυτη πλέον στο νέο ISO 9001 η σημαντικότητα της Δέσμευσης της
Διοίκησης στης επιτυχία του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας. Πρέπει η συμμετοχή
της Διοίκησης να είναι ενεργή και να μην περιορίζεται μόνο στο συμβούλιο
ανασκόπησης του Συστήματος (το οποίο γινόταν μια φορά ανά έτος) και τον
καθορισμό της Πολιτικής Ποιότητας. Η Διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αποτελεί
το παράδειγμα στην αποδοχή και υιοθέτηση των αρχών ποιότητας και όχι το
αντίθετο.

β. Εστίαση στην Διοίκηση των Διεργασιών (Process Management)
Οι διεργασίες είναι το ένα από τα τρία επίπεδα, το οποίο επηρεάζει την απόδοση μιας
επιχείρησης και μάλιστα με τον μεγαλύτερο βαθμό.

Είναι το επίπεδο όπου

δημιουργούνται τα περισσότερα σημεία μόχλευσης (leverage points), όπου μικρές
επεμβάσεις μπορεί να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στην αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Το νέο πρότυπο ωθεί τις επιχειρήσεις να

σταματήσουν να βλέπουν τους εργαζόμενους ως το μόνο παράγοντα θετικών και
κυρίως αρνητικών αποτελεσμάτων και να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο
εκτελούνται οι εσωτερικές διεργασίες.

γ. Εστίαση στον Πελάτη
Οι προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου εστιάζουν περισσότερο στην εσωτερική
οργάνωση των επιχειρήσεων και λιγότερο στην ικανοποίηση των πελατών. Το νέο
πρότυπο απαιτεί την διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών ως ένα στοιχείο
αξιολόγησης του Συστήματος Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί.
απαίτηση

αυτή

να

μην

αντιμετωπιστεί

τυπικά,

Είναι σημαντικό η

συμπληρώνοντας

κάποια

ερωτηματολόγια χωρίς καμία ουσία και όφελος για την επιχείρηση, αλλά να
αποτελέσει μια ευκαιρία να δουν οι επιχειρήσεις πώς τις «βλέπει» ο πελάτης. Η
μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών πρέπει να γίνει με επιστημονική μέθοδο και
από ανθρώπους με πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, ώστε να εξασφαλίζεται η
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αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ειδάλλως καλύτερα να μην γίνεται.
μην

μετράται

τίποτα

παρά

να

Καλύτερα να

μετράται

λάθος.

δ. Συνετήc βελτίωση και Στογοθεσία
Το νέο πρότυπο «επιβάλλει» τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος μέσω της
ανάπτυξης μετρήσιμων στόχων. Ενώ όμως η απαίτηση για ανάπτυξη στόχων είναι
εύκολα κατανοητή στην πράξη, η μη σωστή ανάπτυξη αυτών μπορεί να ενέχει
κινδύνους για όλη την επιχείρηση. Αυτό γίνεται διότι οι στόχοι υποκινούν τις
συμπεριφορές και τις ενέργειες των εργαζομένων δημιουργώντας ή επιλύνοντας
προβλήματα. Πρέπει οι επιχειρήσεις να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη
των στόχων, ώστε αυτοί να αποτελόσουν παράγοντα ανάπτυξης και ομαδικής
εργασίας και όχι παράγοντα συγκρούσεων μεταξύ των τμημάτων και των
εργαζομένων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που πρέπει να αναπτυχθούν σε κρίσιμες
παραμέτρους,

πρέπει να κατευθύνουν την επιχείρηση προς το όραμα και την

επιθυμητή μελλοντική κατάσταση.

Τεχνικά, οι διαφορές αφορούν στα εξής :
στην ενσωμάτωση των τριών προτύπων πιστοποίησης ISO 9001, 9002, 9003 σε
ένα (ISO 9001:2000)
σε επιδεχόμενες περικοπές κάποιων απαιτήσεων , ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν
τη δυνατότητα να εξαιρούν απαιτήσεις άσχετες με τις διαδικασίες παραγωγής
της επιχείρησης που ενδεχομένως δεν εφαρμόζονται,

όπως αυτές οι οποίες

αφορούν στο σχεδίασμά / ανάπτυξη και στην ιδιοκτησία του πελάτη, αφού
βέβαια τις δικαιολογήσουν επαρκώς και εφόσον οι εξαιρέσεις αυτές δεν
επηρεάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει και να διαθέτει προϊόντα
ή υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη και τις νομοθετικές
ρυθμίσεις.
στη μείωση των είκοσι θεματικών ενοτήτων του παλιού προτύπου σε τέσσερις
που καλύπτουν τα εξής θέματα :
1. Ευθύνη της διοίκησης
2. Διαχείριση διαθεσίμων πόρων
3. Διαχείριση διεργασιών
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4. Μέτρηση, ανάλυση καν βελτίωση

Πέρα

από

τις

παραπάνω

ουσιαστικές

δομικές

αλλαγές,

η

θεμελιώδης

διαφοροποίηση σε σχέση με το παλιό πρότυπο, έγκειται στην αλλαγή φιλοσοφίας του
νέου, εστιάζοντας στην διασφάλιση παραγωγής προϊόντων

ή παροχής υπηρεσιών

πραγματικά ποιοτικών για τον τελικό πελάτη , δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη
συνεχή βελτίωση. Η ειδοποιός διαφορά με το παλαιό πρότυπο, είναι η ελευθερία που
προσφέρει κατά τον σχεδίασμά της τεκμηρίωσης και η προτροπή του για μια πιο
ολοκληρωμένη μελέτη και απόφαση του τρόπου με τον οποίο διενεργούνται όλες οι
λειτουργίες της επιχείρησης. Ενώ, λοιπόν, η έκδοση του 1994 επικεντρωνόταν στη
διασφάλιση της ποιότητας, στην τυποποίηση δηλαδή του τρόπου δουλειάς κάθε
εταιρίας, η νέα σειρά ISO 9000:2000 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν
δρόμους συνεχούς και μετρήσιμης βελτίωσής τους .
Ως ενίσχυση των παραπάνω, παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα από το ISO
9000:2000 (ενότητα 2.1) :

«Οι πελάτες απαιτούν

προϊόντα που ικανοποιούν τις

ανάγκες και προσδοκίες τους. Αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες δηλώνονται μέσα
από συγκεκριμένες προδιαγραφές προϊόντων και συνολικά αναφερόμαστε σ’αυτές τις
απαραίτητες προδιαγραφές ως απαιτήσεις εκ μέρους των πελατών.

Οι απαιτήσεις

αυτές καθορίζονται είτε από τους πελάτες είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε κάθε
περίπτωση όμως, οι πελάτες τελικά αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν ή όχι ένα προϊόν.
Επιπλέον, λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών, αλλά και
λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας , οι
επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα τους και τις
εφαρμοζόμενες

διαδικασίες.

Η

εφαρμογή

του

προτεινομένου

συστήματος

διαχείρισης ποιότητας ενθαρρύνει και καθοδηγεί τις επιχειρήσεις να αναλύουν τις
απαιτήσεις των πελατών τους, να διακρίνουν εκείνες τις δραστηριότητες και
διαδικασίες που συμβάλλουν στην παραγωγή τελικών προϊόντων που ικανοποιούν
τους πελάτες τους και στο συνολικό έλεγχο της παραπάνω περιγραφόμενης
διαδικασίας.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας παρέχει στις επιχειρήσεις το

σκελετό και τις κατευθύνσεις για διαρκή βελτίωση και τη δημιουργία περισσότερο
κερδοφόρων πελατών και την ικανοποίηση όλων των ομάδων ενδιαφέροντος. Τέλος,
δημιουργεί στους πελάτες των επιχειρήσεων την πεποίθεση και εμπιστοσύνη ότι οι
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επιχειρήσεις αυτές θα είναι πάντα σε θέση να παρέχουν προϊόντα που να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις τους».

0 Οι αλλαγές στο περιεγόιιενο είναι οι ε£ικ :
ISO 9000:1994
(Από)
=>
Συμμόρφωση
Διασφάλιση Ποιότητας
Τεκμηριωμένες Διαδικασίες
Επίτευξη των απαιτήσεων για τα προϊόντα

Ικανότητες
Συμμορφούμενο Προϊόν
Τεκμηρίωση για την ύπαρξη συμμόρφωσης
Μέτρηση στο προϊόν

ISO 9000:2000
(Σε)
Απόδοση
Διαχείριση Ποιότητας
Διαχειριζόμενες Διεργασίες
Ικανοποίηση των αναγκών και των
προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων
μερών
Επάρκεια
Ικανοποίηση του πελάτη
Τεκμηρίωση
για
αποτελεσματική
διοίκηση
Μέτρηση συστήματος, προϊόντος και
διεργασιών

0 Τα οφέλη του νέου προτύπου
Το νέο πρότυπο έχει τα παρακάτω οφέλη τόσο στη δομή του όσο και στην εφαρμογή
του (Καλλιάς, 2001 ; Στεφανάκης, 2001) :
°

Εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων , σε όλους τους τομείς και σε όλους
τους οργανισμούς ανεξαρτήτως του μεγέθους τους

°

Εύκολα στη χρήση τους, κατανοητή γλώσσα

°

Σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

°

Σύνδεση το συστήματος ποιότητας με τις διεργασίες του οργανισμού

°

Σαφέστατος προσανατολισμός προς τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση των
πελατών

°

Συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 14000

°

Η έννοια του σταθερού ζεύγους προτύπων - ISO 9001, το οποίο καλύπτει τα
απαιτήσεις και το ISO 9004, το οποίο εμβαθύνει στις απαιτήσεις έτσι ώστε να
βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση της επιχείρησης

°

Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα οφέλη όλων των ενδιαφερομένων
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Ξ Αδυναιαίες του νέου προτύπου
Το νέο πρότυπο συνεχίζει να παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες που υπήρχαν και στην
παλιότερη σειρά. Οι αδυναμίες αυτές αφορούν στη μη ύπαρξη πρόβλεψης μέτρησης
αποτελεσμάτων του οργανισμού. Οι κύριες αδυναμίες είναι οι εξής (Conti, 1999 ;
Γκοτζαμάνη, 2002) :
1. Δεν περιλαμβάνονται απαιτήσεις που να μετρούν το βαθμό στον οποίο
επηρεάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού (πωλήσεις, μερίδιο
αγοράς, κερδοφορία, αριθμός πελατών κ.λ.π.) μετά την εφαρμογή του νέου
προτύπου.
2. Δεν περιλαμβάνονται απαιτήσεις που να μετρούν το βαθμό στον οποίο το νέο
πρότυπο επηρεάζει το στρατηγικό σχεδίασμά του οργανισμού.
3. Δεν αξιολογείται κατά πόσο το νεό πρότυπο εξασφαλίζει τελικά τη βελτίωση της
ποιότητας στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.
4. Τέλος, στα αρνητικά του προτύπου συγκαταλέγονται επίσης η απομάκρυνση της
επιχείρησης από ένα ολικό σύστημα ποιότητας και μια συνολική αντίληψη για την
ποιότητα.
5. Ειδικά στον τομέα της ικανοποίησης των πελατών, παρά τις εμφανείς
βελτιώσεις, παρατηρείται ακόμη απόσταση σε σχέση με τις απαιτήσεις των δύο
πλέον δημοφιλών βραβείων επιχειρηματικής αριστείας, δηλαδή το MBNQA και
το EQA.

3.6

Σιηιεία αναφοράς στην ικανοποίηση των πελατών στο νέο πρότυπο ISO

9001:2000
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000
ΕΝΟΤΗΤΑ
5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

•
•

•

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πελατοκεντρική πολιτική και δέσμευση της
διοίκησης
Διασφάλιση ότι οι ανάγκες και απαιτήσεις
του πελάτη μετατρέπονται σε απαιτήσεις οι
οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν
Καθιέρωση και εφαρμογή μιας κατάλληλης
πολιτικής ποιότητας
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

•
•

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

•
•

8. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

•
•

•
•
•
•
•

Διάθεση προσωπικού
Διασφάλιση της παρεχόμενης μέσω της
διασφάλισης
ικανότητας, εκπαίδευσης,
προσόντων και γνώσεων
Προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη
Ανασκόπηση και εκτίμηση των απαιτήσεων
του πελάτη ώστε ο οργανισμός να αξιολογεί
την ικανότητά του να τις ικανοποιήσει
Μέτρηση και παρακολούθηση ικανοποίησης
των πελατών
Εφαρμογή διεργασιών διασφάλισης ότι τα
προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
των πελατών
Καθιέρωση στόχων ποιότητας
Εφαρμογή στόχων
Παρακολούθηση επιτυχίας
Ανάλυση αποτελεσμάτων
Μέτρηση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος

(Πηγή : ISO/FDIS 9001:2000)

Αναλυτικά :

«- ΕΝΟΤΗΤΑ 5. «ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Οι πελάτες είναι στο επίκεντρο του νέου προτύπου.

Κεντρικός στόχος του

συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση
ικανοποιεί τις ανάγκες του των πελατών και προσπαθεί συνεχόμενα να επαυξάνει
την ικανοποίηση των πελατών. Η ανώτερη διοίκηση του οργανισμού έχει την
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μετατρέπονται
σε απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν .
Επίσης, η διοίκηση πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει τη δέσμευσή της για τη
συνεχή βελτίωση της επιχείρησης προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των
πελατών

κατά τρόπο

όπως διατυπώνεται

στην ενότητα 5.1, «Δέσμευση της

Διοίκησης»:
«Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποδεικνύει τη δέσμευσή της για την εφαρμογή και
του συστήματος διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
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μέσω της συνεχόμενης επικοινωνίας μέσα

στην επιχείρηση της σημασίας της

ικανοποίησης των πελατών μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεών τους,
διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις έχουν γίνει κατανοητές και εφαρμόζονται πλήρως
σε όλον τον οργανισμό»
Στην ενότητα 5.2, «Πελατοκεντρική Πολιτική», το πρότυπο και πάλι τονίζει ότι
η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για όλες τις κύριες δραστηριότητες για την
εφαρμογή της διεργασίας της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών :
« Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των
πελατών με σκοπό την απόκτηση της εμπιστοσύνης του πελάτη» .
Η δέσμευση της διοίκησης αποδεικνύεται με την ανάληψη και εποπτεία μιας σειράς
πρωτοβουλιών όπως :
α) τη δημιουργία και τη διατήρηση της επίγνωσης ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του πελάτη,
β) την καθιέρωση πολιτικής ποιότητας και των αντικειμενικών στόχων της ποιότητας,
γ) την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτουμένων πόρων,
δ) την καθιέρωση και παρακολούθηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που
να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις καθορισμένες
απαιτήσεις.

«- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»
Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει και να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους:
«Για την καθιέρωση , διατήρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της ικανοποίησης
των απαιτήσεών τους».
Με άλλα λόγια, ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό
του οποίου η εργασία επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών έχει την
κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.

«- ΕΝΟΤΗΤΑ 7. « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ »
Σ’ αυτήν την ενότητα προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών. Στην ενότητα 7.2
συγκεκριμένα απαιτεί:
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«Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες και μεθόδους για αναγνώριση
και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, σε σχέση με :
α) το πεδίο και το βαθμό ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του πελάτη,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για διαθεσιμότητα, παράδοση και
υποστήριξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας
β) απαιτήσεις που δεν προσδιορίζονται από τους πελάτες αλλά παρ’ολ’ αυτά
είναι απαραίτητες για την ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας,
γ) τεχνικές και νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις,
δ) άλλες απαιτήσεις που προσδιορίζει ο οργανισμός» .
Πρακτικά, το νέο πρότυπο σύμφωνα και με τον παραπάνω ορισμό,
προσδιορίζει προϊόντα και υπηρεσίες ολικής ποιότητας ή ολικώς ποιοτικά
προϊόντα, αφού ουσιαστικά στις απαιτήσεις των πελατών περικλείει το σύνολο των
αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Όπως ορίζεται και στο νέο πρότυπο ISO
9000:2000 στην ενότητα 3.1.2.,

:

«ως απαιτήσεις των πελατών

νοείται

οποιαδήποτε ανάγκη ή προσδοκία την οποία οι πελάτες θεωρούν σημαντική».
Μάλιστα, αυτό που έχει παρατηρηθεί ως κύριο λάθος των περισσοτέρων
οργανισμών

στην

προσπάθεια

να

εφαρμόσουν

συστήματα

μέτρησης

της

ικανοποίησης των πελατών, είναι να ξεκινούν από την υπόθεση ότι γνωρίζουν τι είναι
σημαντικό για τους πελάτες τους. Όλες οι εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι
ένας οργανισμός προκειμένου να προσδιορίσει τις απαιτήσεις των πελατών του,
πρέπει να συμβουλεύεται τους πελάτες της. Το πρότυπο ξεκαθαρίζει άλλωστε από
την εισαγωγή του κειμένου (δεύτερη παράγραφος)

κατά την αναφορά στην

διεργασιο-κεντρική δομή του, ότι : «ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή

των

πελατών στον προσδιορισμό των απαιτήσεών τους ως εισερχόμενη πληροφόρηση για
τον οργανισμό».
Τα παραπάνω, μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής :
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Σχήμα 5 : Μοντέλο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (πηγή : FDIS)

«- ΕΝΟΤΗΤΑ 8. « ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ »
Η εισαγωγή της ενότητας αναφέρει : «Πρέπει να καθορίζονται και να εφαρμόζονται
διεργασίες μέτρησης , ανάλυσης και βελτίωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα
προϊόντα ή/και υπηρεσίες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα
αυτών των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στην ανασκόπηση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας».
Παρατηρούμε ότι το νέο πρότυπο ξεφεύγει από μια απλή μέτρηση της
ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας των πελατών αφού ζητά ανάλυση των
πληροφοριών και ενσωμάτωσή τους στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας. Περιττό δε να αναφερθεί ότι η απαίτηση του νέου προτύπου απέχει κατά
πολύ από την απαίτηση του προηγουμένου που απλώς όριζε την παρακολούθηση
των παραπόνων των πελατών χωρίς περαιτέρω αναφορά στη βελτίωση του προϊόντος
ή υπηρεσίας.
Στην ενότητα 8.2.1 αναφέρεται: «Πρέπει να εφαρμόζονται διεργασίες μέτρησης
ανάλυσης και βελτίωσης της αντίληψης των πελατών ως προς το βαθμό ικανοποίησης
που τους παρέχει ο οργανισμός». Με άλλα λόγια, το πρότυπο αποδέχεται την έννοια
της αντίληψης της ικανοποίησης, αφού έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αντίληψη της
ικανοποίησης δε συμβαδίζει απαραίτητα την πραγματική ικανοποίηση που
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απολαμβάνουν οι πελάτες. Οι πελάτες έχουν συνήθως ισχυρή μνήμη για οτιδήποτε
τους δυσαρέστησε στο παρελθόν με αποτέλεσμα να πρέπει να μεσολαβήσουν αρκετές
θετικές εμπειρίες από το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία μέχρι να σβήσουν την αρνητική
εμπειρία .

Η απαίτηση του προτύπου ως προς τη μέτρηση του βαθμού

ικανοποίησης των πελατών συμπεριλαμβάνει την μέτρηση της αναλαμβανόμενης
ικανοποίησης.
Συμπληρωματικά, το πρότυπο ISO 9000:2000 ορίζει την ικανοποίηση των
πελατών ως «την αντίληψη των πελατών ως προς το βαθμό που οι απαιτήσεις τους
έχουν ικανοποιηθεί από ένα προϊόν ή υπηρεσία.
Σηιιείωση 1η : τα παράπονα των πελατών είναι μια συνηθισμένη ένδειξη χαμηλού
βαθμού ικανοποίησής τους αλλά η έλλειψη παραπόνων δε συνεπάγεται απαραίτητα
υψηλό βαθμό ικανοποίησης.
Σηιιείωση 2η : ακόμη και αν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας
συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του πελάτη, αυτό δε συνεπάγεται υψηλό
βαθμό ικανοποίησής του».
Η παραπάνω παράγραφος επιβεβαιώνει ότι μόνο ένα υποκειμενικό σύστημα
μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, ένα σύστημα μέτρησης δηλαδή που θα
συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε ο πελάτης αντιλαμβάνεται ως σημαντικό και όχι
οτιδήποτε θεωρεί ο οργανισμός ότι είναι σημαντικό για τους πελάτες του, μπορεί να
βοηθήσει έναν οργανισμό να καταγράψει τον πραγματικό βαθμό ικανοποίησης των
πελατών του. Το πρότυπο μάλιστα ορίζει τρόπους δόμησης υποκειμενικών (με τη
ματιά του πελάτη δηλαδή) ερωτηματολογίων, αφού η ανάλυση των πληροφοριών των
πελατών είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση του οργανισμού προς την
κατεύθυνση της πλήρους ικανοποίησης των πελατών του.
Η ενότητα 8.4 αναφέρεται στην ανάλυση των πληροφοριών : «Ο οργανισμός
προσδιορίζει συγκεντρώνει και αναλύει κατάλληλα δεδομένα προκειμένου να
διαπιστώνει

την

καταλληλότητα

και

αποτελεσματικότητα

του

συστήματος

διαχείρισης και να αξιολογεί επιμέρους διεργασίες για τη βελτίωση του συστήματος.
Η συλλογή των δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει αναλύσεις για την ικανοποίηση
των πελατών και τη συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας».
Η ενότητα 8 ξεκαθαρίζει ότι σκοπός της μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης
είναι:
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α) η συμμόρφωση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών
β) η συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
γ) η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης
Τα παραπάνω αποτελέσματα πρέπει να παρακολουθούνται και να επιβεβαιώνονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από την εφαρμογή μεθόδων μέτρησης , στατιστικών
και άλλων που ο οργανισμός προσδιορίζει. . Κατά κανόνα προτείνεται η χρήση είτε
στατιστικών είτε ποσοτικών μεθόδων μέτρησης και όχι ποιοτικών.

3.7 Πως προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών στη νέα σειρά
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επιβίωση κάθε οργανισμού εξαρτάται άμεσα από
τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις των πελατών.

Η παρούσα συγκυρία με την

σχεδόν πλήρη απελευθέρωση των διεθνών όρων εμπορίου και την εισαγωγή σε ένα
παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον,

έχει αυξήσει τις επιλογές των

καταναλωτών και έχει οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων .
Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών τους
αποτελεί βασικό σκοπό του κάθε οργανισμού.

Το νέο πρότυπο βασίζει όλη τη

φιλοσοφία του στην υπόθεση ότι το κύριο συστατικό επιτυχίας κάθε επιχείρησης
αποτελεί πλέον

η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.

Φυσικά , κάθε οργανισμός πριν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών πρέπει
αρχικά να τις προσδιορίσει.
□

Πως ορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών ;
Κατ’αρχήν το πρότυπο ISO 9000:2000 ορίζει τις απαιτήσεις ως «το σύνολο των
δηλουμένων αναγκών και προσδοκιών των πελατών» . Ο ορισμός αυτός
ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι ως απαίτηση του πελάτη μπορεί να θεωρηθεί
οτιδήποτε επηρεάζει τον πελάτη στην κρίση του για το βαθμό ικανοποίησης που
του παρέχει ένας οργανισμός μέσω των προϊόντων ή υπηρεσιών του . Πιο απλά θα
ορίζαμε ως απαίτηση του πελάτη οτιδήποτε αντιλαμβάνεται ως σημαντικό ο
πελάτης. Στην ενότητα 7.2.1. το πρότυπο εμπλουτίζει τον όρο τονίζοντας : «ο
οργανισμός

πρέπει

να

προσδιορίσει

τις

απαιτήσεις

των

πελατών

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών τους ως προς τη διανομή, την παράδοση
και την εξυπηρέτηση μετά την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας».
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□

Ποιος προσδιορίζει tic απαιτήσεις των πελατών :
Πολύ σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των απαιτήσεων των πελατών
διαδραματίζουν οι ίδιοι οι πελάτες.

Συγκεκριμένα στο σχήμα της «Συνεχούς

Βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» αποσαφηνίζεται ότι οι ίδιοι
οι πελάτες είναι αυτοί που με τις πληροφορίες που δίνουν ως εισερχόμενα (inputs)
στο σύστημα ορίζουν τις απαιτήσεις τους.
□

Ποιος δεσμεύεται για τις απαιτήσεις των πελατών ;
Το πρότυπο ξεκαθαρίζει στο κεφάλαιο 5 ότι «η ανώτατη διοίκηση είναι αυτή που
δεσμεύεται για τον προσδιορισμό και τη συμμόρφωση του οργανισμού στις
απαιτήσεις των πελατών με σκοπό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των
πελατών».

□

Πως αετράται ο βαθιιός ικανοποίησης των πελατών ;
Σκοπός της απαίτησης του νέου προτύπου για την εφαρμογή συστημάτων
μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών είναι να προσδιορίζει σε ποιο βαθμό
τελικά ο κάθε οργανισμός

επιτυγχάνει να ικανοποιεί τους πελάτες του. Αυτό

συνεπάγεται ότι προκειμένου να μετρήσει ο οργανισμός το βαθμό στον οποίο
ικανοποιεί τους πελάτες του, πρέπει κατ’αρχήν να κατανοεί τις απαιτήσεις που
θα προσπαθήσει στη συνέχεια να ικανοποιήσει. Το πιο συνηθισμένο λάθος των
οργανισμών είναι να υποθέτουν ότι κατανοούν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις
των πελατών τους. Ερευνες έχουν αποδείξει ότι συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.
Θεμελιώδες βήμα προσδιορισμού των απαιτήσεων των πελατών για κάθε
οργανισμού είναι να αναπτύξει τεχνικές διερεύνησης των απαιτήσεων των
πελατών του, δηλαδή να αφήσει τους ίδιους τους πελάτες του να μιλήσουν για τις
απαιτήσεις τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μέχρι πρόσφατα πίστευαν ότι οι
υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους εκπληρώνονταν με την τήρηση
εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή
της υπηρεσίας. Αυτή μάλιστα είναι η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο παλιό και
στο νέο πρότυπο.

Κατά το νέο πρότυπο, οι διαδικασίες και η αρτιότητα των παρεχομένων
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προϊόντων και υπηρεσιών σαφώς και είναι σημαντικά στοιχεία αλλά δεν είναι ούτε
ικανά ούτε αρκετά για να πετύχουν το σκοπό τους αν το τελικό προϊόν ή υπηρεσία
δεν ικανοποιεί τους πελάτες τους. Οι σχέσεις επιχειρήσεων και πελατών δεν
ορίζονται από διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές.

Αντίθετα, σημαντικό ρόλο

παίζουν οι σχέσεις συναλλαγής και αλληλεπίδρασης ανάμεσά τους. Αυτόν ακριβώς
το ρόλο έρχεται να υπογραμμίσει και να διαδραματίσει το νέο πρότυπο με τις
απαιτήσεις που ορίζει :

ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΧποφαςεΙΣν
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ^

Σχήμα 6 : Η διαδικασία βελτίωσης της ικανοποίησής των πελατών (πηγή: Hill et al, 2002)

3.8 Συμπερασιιατικά
Η προσπάθεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας των
επιχειρήσεων χρειάζεται υποστήριξη από κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τόσο
από το χώρο της στατιστικής όσο και της διοικητικής επιστήμης.

Το θέμα της

μέτρησης ικανοποίησης πελατών έχει προσλάβει επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια
και στη χώρα μας ως νομοτελειακή ακολουθία του φαινομένου που εξελίχθηκε σε
άλλες οικονομίες στο πρόσφατο παρελθόν. Η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών
δεν αποτελεί παρά

ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια για πελατοκεντρικό

προσανατολισμό της επιχείρησης.
Οι προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτές οι μετρήσεις να έχουν κάποια θετική συνεισφορά
στην παραπάνω προσπάθεια είναι δύο:
1. Η ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να μετράται με όλη την επιστημονική και
μεθοδολογική πληρότητα που ταιριάζει σε κάθε φαινόμενο στατιστικού
χαρακτήρα
2. Η ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη ύλη
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(πληροφορία) γνα σε βάθος αναλύσεις σχετικά με τους τρόπους και μεθόδους που
θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση έτσι ώστε να εγγυηθεί την αύξησή της.
Ο δρόμος για την κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών αλλά και μη πελατών
των επιχειρήσεων είναι αρκετά μακρύς. Η ικανότητα κατανόησής, του από την άλλη
πλευρά, δίδει πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση και αυξάνει τις πιθανότητες για την πιο
αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών της.

3.9 Η συμβολή του προτύπου 9004;2000
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου ISO 9001:2000 αποτελεί η μέτρηση του
βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Αν και η μέτρηση της ικανοποίησης είναι

απαραίτητο χαρακτηριστικό για ένα αποτελεσματικό

και συνεχώς βελτιούμενο

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δεν είναι επαρκές χαρακτηριστικό από μόνο του.
Παρ’ ολ’ αυτά, ακόμη και το νέο πρότυπο ως φιλοσοφία, ως καταγραφή ,
περιχαράκωση και μέτρηση μιας σειράς απαιτήσεων μέσα στο πεπερασμένο πλαίσιο
ενός

προτύπου,

κάνει τους εμπλεκόμενους να αντιλαμβάνονται το μοντέλο ως

στατικό και όχι ως μια δυναμική διαδικασία που να οδηγεί στη συνεχή βελτίωση
ειδικά σε τομείς με συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες

όπως η ικανοποίηση των

πελατών. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε θέματα όπως η πρόσκτηση και διατήρηση
πελατών και η αντίληψη και ερμηνεία των τάσεων και προσδοκιών των πελατών, στα
οποία η νέα σειρά του προτύπου δε δίνει απαντήσεις. Εν μέρει, αυτό εξηγείται από
την καταγωγή και τους σκοπούς που ήλθε να εκπληρώσει η σειρά ISO και αυτοί
ήταν η εξασφάλιση (διασφάλιση) προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας.
Υπό αυτό το πρίσμα, η σειρά ISO δεν μπορεί να αποτελεί παρά ένα υποσύστημα
ενός συστήματος ολικής ποιότητας. Το πρότυπο κατά διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί
ένα καλό πρώτο βήμα προς την εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ολικής
ποιότητας.

Ομως ,

Οργανισμοί που επιθυμούν να κατευθυνθούν προς ένα ολικό

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να εφαρμόσουν παράλληλα και άλλες
τεχνικές πληροφόρησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών , πέρα από τις
προτεινόμενες στο νέο πρότυπο.
Το πρότυπο ISO 9004:2000 εισάγει τον οργανισμό σε νέες έννοιες. Στην πρώτη
κιόλας παράγραφο το πρότυπο εισάγει κάποιες συμπληρωματικές έννοιες :
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«Ο σκοπός ενός οργανισμού είναι:
α) να προσδιορίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών
του αλλά και των άλλων ενδιαφερομένων μερών ( εργαζόμενοι, προμηθευτές,
μέτοχοι,

κοινωνία ),

να επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να

πραγματοποιεί όλα τα παραπάνω με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό,
β) να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού και να
αναπτύξει τις ικανότητές του .
Εκπληρώνοντας τους παραπάνω σκοπούς ο οργανισμός θα αποκτήσει αφοσιωμένους
πελάτες, θα επιτύχει επαναληπτικές ή συμπληρωματικές πωλήσεις, θα έχει συστάσεις
από αφοσιωμένους πελάτες, θα επιτύχει υψηλότερα λειτουργικά αποτελέσματα όπως
αύξηση του περιθωρίου κέρδους και αύξηση του μεριδίου αγοράς, θα αποκτήσει
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του ».
Από όλα τα παραπάνω, εισάγονται σημαντικές νέες έννοιες και μεθοδολογίες :

0 Ενδιαφεοόαενα ιιέρη :
Εχει αποδειχθεί ευρέως ότι οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί στην ικανοποίηση των
πελατών τους , δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα

στις σχέσεις τους με όλους τους

εμπλεκόμενους, όπως είναι οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι.
αναγνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για την

Πολλοί δε οργανισμοί

ικανοποίηση των πελατών είναι η

κατ’αρχήν ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Ερευνες τοποθετούν ανάμεσα

σ’αυτούς τους οργανισμούς επιχειρήσεις όπως McDonalds, Rank Xerox, MCI και
πολλές τράπεζες.

Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί

επιχειρηματική τους επιτυχία

έχουν στηρίξει

την

στην ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των

ενδιαφερομένων μερών και όχι μόνο των πελατών τους.

0 Ανταγωνιστικό πλεονέκτηιια :
Ενας οργανισμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
ικανοποιημένους

πελάτες

παγκοσμιοποιημένο

δεν

είναι

επιχειρηματικό

σίγουρο

περιβάλλον

των πελατών του και έχει
ότι
όπου

θα

επιβιώσει

έχει

να

στο

νέο

αντιμετωπίσει

ανταγωνιστές που όχι μόνο ικανοποιούν αλλά ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών
τους και έχουν όχι απλώς ικανοποιημένους αλλά πολύ ικανοποιημένους πελάτες .
Το πρότυπο ISO 9004:2000 στην εισαγωγή του τονίζει: «Προκειμένου ένας
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οργανισμός να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες των τελικών πελατών, η
ανώτατη διοίκησή του πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες και προσδοκίες όχι μόνο των
υφισταμένων πελατών του αλλά και των δυνητικών,

να προσδιορίζει τα βασικά

χαρακτηριστικά των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, να προσδιορίζει το είδος
και το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά του,

να αναγνωρίζει ευκαιρίες,

αδυναμίες και μελλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».
Επίσης στο κεφάλαιο 5.4.1 του ιδίου προτύπου αναφέρεται: «οι ποιοτικοί
στόχοι πρέπει να δυνατό να μετρηθούν ώστε να βοηθούν την ανασκόπηση της
διοίκησης . Κατά τον καθορισμό των ποιοτικών αυτών στόχων, η διοίκηση πρέπει να
λάβει υπόψη της το βαθμό ικανοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών, τη
συγκριτική αξιολόγηση και ανάλυση των ανταγωνιστών και τις ευκαιρίες για
περαιτέρω βελτίωση».
Τέλος, στο κεφάλαιο 8.2, αναφέρεται : «η μέτρηση και παρακολούθηση του
βαθμού ικανοποίησης των πελατών βασίζεται στην πληροφόρηση που δίνουν στον
οργανισμό οι ίδιοι οι πελάτες.

Η συλλογή των πληροφοριών πρέπει να είναι

δυναμική . Η διοίκηση πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι
άντλησης

πληροφοριών

συμπεριλαμβανομένων

μεταξύ

των

άλλων

των

μεταβαλλόμενων αναγκών αγοράς, έρευνας αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού».

0 Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking):
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της πληροφόρησης που παρέχουν οι πελάτες ως
προς το βαθμό ικανοποίησής τους, έχουν αξία μόνο αν μπορούν να συγκριθούν με τα
αποτελέσματα του κλάδου ώστε να είναι σε θέση ο οργανισμός να προσδιορίσει το
βαθμό επιτυχίας του σε σχέση με το βαθμό επιτυχίας των ανταγωνιστών, να
αντιληφθεί τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει. Η έλλειψη συγκριτικών στοιχείων
μπορεί

να

οδηγήσει το οργανισμό σε λάθος συμπεράσματα σε σχέση με την

απόδοσή του και την απόδοση του συστήματος διαχείρισης. Μάλιστα, η σύγκριση
δεν πρέπει να γίνεται με το μέσο όρο του κλάδου, αλλά με τον καλύτερο του κλάδου.

0 Ανάλυση ανταγωνιστών :
Παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου, είναι η σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές.
Η αξιολόγηση του οργανισμού δε γίνεται μόνο από τους πελάτες του. Αντίθετα η πιο
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αποτελεσματική μέθοδος ανάλυσης των αμέσων ανταγωνιστών είναι να απευθυνθεί
ο οργανισμός σε μη πελάτες του ώστε να αντλήσει πληροφόρηση από τους πελάτες
των ανταγωνιστών για το τι θεωρούν σημαντικό. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος ο
οργανισμός να δραστηριοποιείται σε μια αγορά με χαμηλού επιπέδου ανταγωνισμό
και να μην αντλήσει τελικά ασφαλή συμπεράσματα. Γι ‘αυτό άλλωστε ξεκαθαρίζεται
ότι προκειμένου για έναν οργανισμό να φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας,
πρέπει να συνυπάρχουν και να εφαρμόζονται ταυτόχρονα και οι δύο μέθοδοι που
αναφέρθηκαν.

3.10 Η νέα σειρά ISO 9000:200 ως απαρΥή προς την Ολική Ποιότητα
Αποτελεί ασφαλώς το πρώτο βήμα για την εμβάθυνση της ποιότητας στο χώρο των
επιχειρήσεων

η ουσιαστική υιοθέτηση των προτύπων της σειράς ISO 9000

(Γκοτζαμάνη, 2001). Ειδικά τώρα, μετά τη θεμελιώδη αλλαγή που σημειώνεται με
τη νέα αναθεωρημένη έκδοση του 2000 των προτύπων τόσο ως προς την κατεύθυνση
όσο και ως προς τη προσέγγιση.

Η

ικανοποίηση των πελατών είναι ένα

αναπόσπαστο κομμάτι της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Οι πελάτες ουσιαστικά

καθοδηγούν την ολική ποιότητα, προσδιορίζοντας κάθε φορά τις απαιτήσεις, τις
ανάγκες και τις προσδοκίες τους από ένα προϊόν ή υπηρεσία. Στην ολική ποιότητα
ένας οργανισμός εστιασμένος στον πελάτη αντιλαμβάνεται τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες του σαν πιθανές λύσεις στα προβλήματα των πελατών του.
Ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας άλλωστε ορίζεται το σύστημα διοίκησης με
βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχομένων αγαθών
και υπηρεσιών όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη. Διαφορετικά, θα
μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τη ΔΟΠ ως τη φιλοσοφία και τις δραστηριότητες
ενός οργανισμού που αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πελατών μέσα από τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων ενός οργανισμού.
Η ΔΟΠ τελικά, περιλαμβάνει στην εφαρμογή της μια σειρά από μεθόδους και
δραστηριότητες που αποσκοπούν κατ’αρχήν στη δημιουργία μιας οργανωτικής
κουλτούρας

όπου όλοι οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται τη νέα νοοτροπία και

προσπαθούν με συνέπεια στη συνεχή αύξηση της αξίας των παρεχομένων αγαθών και
υπηρεσιών.
Η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της ΔΟΠ είναι όμοια για όλα τα επίπεδα
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ιεραρχίας στα βασικά θέματα και δεξιότητες. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Οι
πελάτες αποτελούν ουσιαστικά προέκταση της επιχείρησης, με την έννοια ότι οι
παρατηρήσεις τους, οι απαιτήσεις τους και γενικότερα η γνώμη τους λαμβάνονται
υπόψη στην εξέλιξη του συστήματος.

Η εξέλιξη και η επιτυχία ενός συστήματος

ΔΟΠ εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η αλληλεπίδρασή του με το
περιβάλλον του οργανισμού και τη συνεργασία και το συντονισμό των διαφόρων
υποσυστημάτων της επιχείρησης. Η ΔΟΠ είναι η φυσική εξέλιξη όλων των άλλων
συστημάτων διαχείρισης ή διασφάλισης ποιότητας.
Τα τρία (3) βασικά αξιώιιατα για την επιτυγία rpc ΔΟΠ είναι (Τσιότρας, 2002):
Δέσμευση - Συμμετοχή - Επιστημονική Γνώση

Οι επτά (7) κύριε£ αργές ττκ ΔΟΠ (Τσιότρας. 2002):
Οι

αρχές της ΔΟΠ, όπως παρατίθενται παρακάτω, παρατηρούμε ότι μερικώς ή

ολικώς συναντιόνται στα περισσότερα συστήματα και βραβεία ποιότητας όπως
άλλωστε και στη νέα σειρά ISO 9000:2000 :
1. Δέσαευση rpc ηγεσίας :
Δέσμευση των ανωτάτων στελεχών στις αρχές της ολικής ποιότητας. Χωρίς τη
δέσμευσή

τους

δεν

είναι

δυνατή

καμία

αλλαγή

και

υποθάλπεται

η

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.
2. Εφαριιογύ σε έκταση :
Είναι αναγκαία η αντιμετώπιση της ποιότητας από όλα τα τμήματα του
οργανισμού. Η νοοτροπία της συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις δραστηριότητες
του οργανισμού απαιτεί την αλλαγή συμπεριφοράς όλων.
3. Υπευθυνότητα σε βάθος :
Ολοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα . Σ’ ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας
απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.
4. Πρόληψη όγι θεραπεία :
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Η ποιότητα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στη σχεδίαση των προϊόντων ή
υπηρεσιών και τις διαδικασίες παραγωγής.
5. Συνεηκ εκπαίδευση στα εργαλεία και τκ ιιεθόδους βελτίωσης της ποιότητας :
Απαιτείται

η

εφαρμογή

και

βελτίωση

μεθόδων

μέτρησης

της

αποτελεσματικότητας του συστήματος. Η άνεση χρήσης και κατανόησης των
μεθόδων

και

εργαλείων

συμβάλλει

στη

μείωση

του

χρόνου

επιτυχίας

οποιασδήποτε διορθωτικής ενέργειας.
6. Ελεγγος ανταγωνιστικότητας :
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρέπει να οριοθετείται συνεχώς με βάση
μια σειρά δεικτών απόδοσης, εσωτερικών και εξωτερικών (benchmarking), με
έμφαση στην αξιολόγηση του ανταγωνισμού.
7. Συνεγής Βελτίωση :
Η κεντρική φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η παρακίνηση της
συνεχούς αναζήτησης νέων μεθόδων βελτίωσης των δραστηριοτήτων παραγωγής
και εξυπηρέτησης.

Βασικοί σκοποί της ΔΟΠ
Οι βασικοί σκοποί της ΔΟΠ μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή των
παραπάνω αξιωμάτων και αρχών, είναι:
0 Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση του πελάτη , συμπεριλαμβανομένης και της
αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του
0 Η

διαχρονική

πλήρης

ικανοποίηση

των

εργαζομένων

στην

προσπάθεια

ικανοποίησης του πελάτη
0 Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζομένους του οργανισμού, ώστε η
προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόχων να γίνεται σα μια φυσιολογική
έκφραση της οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης

3.11 Παρανοήσεις σε σγέση ιιε τα συστήαατα διαγείρκηκ ποιότητας
Τελικά, τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ; Εμπειρικά έχει αποδειχθεί
ότι για τους περισσότερους ειδικούς (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) ή εργαζομένους,
ένα σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ποιότητας είναι το εγχειρίδιο ποιότητας, οι
διαδικασίες ή διεργασίες, οι οδηγίες εργασίας, κ.λ.π., δηλαδή όλα τα απαραίτητα
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έγγραφα που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος και αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.
παρανόηση

που

ισχύει

για

τα

συστήματα

Αυτή είναι μια θεμελιώδης
ποιότητας

και

οδηγεί πολλές

πιστοποιημένες επιχειρήσεις σε ανεπαρκή εφαρμογή των βασικών

αρχών του

συστήματος.
Σύστημα ποιότητας δεν είναι η γραφειοκρατία και ο όγκος των εντύπων.
Σύστημα διοίκησης, όπως προκύπτει από το σύνολο της παρούσας μελέτης, είναι οι
εργαζόμενοι, η κοινωνία, ο εξοπλισμός , τα κεφάλαια, οι πελάτες, οι διεργασίες, η
νοοτροπία και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην επίτευξη των τελικών στόχων ενός
οργανισμού.

Με άλλα λόγια, θα ορίζαμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως

αυτό που παρεμβάλλεται μεταξύ των στόχων που θέτει ένας οργανισμός και των
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει. Είναι δηλαδή το όχημα με το οποίο φθάνεις στο
επιθυμητό αποτέλεσμα (Στεφανάκης, 2000).
Η ικανοποίηση των πελατών ανήκει στα λεγάμενα «μαλακά στοιχεία» ενός
συστήματος διοίκησης , δηλαδή στα στοιχεία που επηρεάζουν την τελική απόδοση
ενός συστήματος απόδοσης
απαιτήσεις του .

χωρίς

όμως το πρότυπο να τα περιλαμβάνει στις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν για την εκπαίδευση του

προσωπικού, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, την καλή επικοινωνία, την
εξυπηρέτηση των πελατών, τη συντήρηση και ανανέωση του
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, κ.λ.π..

εξοπλισμού, τις

Πρέπει δηλαδή να δίνουν προσοχή

στα πραγματικά στοιχεία του συστήματος για να εξασφαλίσουν ότι όλα λειτουργούν
και συνεργάζονται αποτελεσματικά για να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που να
ανταποκρίνονται και να ξεπερνούν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και να
εξασφαλίζουν κερδοφορία για την επιχείρηση.
Τελικά οι περισσότεροι επιστήμονες και ειδικοί της αγοράς καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εισάγει το
πρότυπο δεν έγκειται στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου αλλά στον
τρόπο εφαρμογής τους, δηλαδή στη διάθεση και τη δέσμευση της επιχείρησης προς
την ποιότητα. (Γκοτζαμάνη, 2001).
Η θέσπιση και μόνο στόχων ποιότητας δε θα φέρει την επιβίωση μιας
επιχείρησης. Ανακοινώσεις, εξαγγελίες και δηλώσεις δέσμευσης της επιχείρησης
στην κατεύθυνση της ποιότητας και της εστίασης στον πελάτη, δε θα φέρουν την
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επιβίωση . Η ποιότητα δε διαμορφώνεται με προθέσεις. Η πιστοποίηση επίσης δε
φέρνει την επιβίωση. Ισως μάλιστα να φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα αφού η
επιβράβευση μέσω μιας πιστοποίησης είναι πιθανό να επιφέρει επανάπαυση. Κανένα
πιστοποιητικό δεν μπορεί να εξασφαλίσει από μόνο του κάτι τέτοιο όπως ήδη με
αρκετά οδυνηρό τρόπο κατανόησαν πολλές εταιρίες . Η συνεχής βελτίωση του
βαθμού ικανοποίησης των πελατών είναι περισσότερο ένα ταξίδι παρά ένας
προορισμός.

3.12 Η ανάγκη δτιιιιουργίας me ανάλογτκ κουλτούρας
Οι Capodagli και Jackson αναφερόμενοι στην ποιότητα σχολιάζουν (1998) : “Παρά
τα όσα αντιθέτως πρεσβεύουν οι επιχειρήσεις,

αντιλαμβάνονται τους πελάτες ως

μπελά. Ο δρόμος προς την επιχειρηματική αποτυχία είναι στρωμένος με διαφημίσεις
που πρεσβεύουν ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».
Η σχέση με τους πελάτες θεωρείται «μαλακό» στοιχείο που άπτεται της
φιλοσοφίας

της

κάθε

επιχείρησης

ξεχωριστά

και

ο

βαθμός

εμπλοκής της

ικανοποίησης των πελατών εξαρτάται από το πόσο επιθυμεί η κάθε επιχείρηση να
προχωρήσει πέρα από ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας προς

ένα σύστημα

ολικής ποιότητας.
Είναι αναγκαία η δημιουργία κατ 'αρχήν κουλτούρας εστιασμένης στον πελάτη.
Οι περισσότεροι οργανισμοί αντιλαμβάνονται πλέον την εταιρική κουλτούρα ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσπαθούν

να την προσδιορίσουν,

να τη

διατηρήσουν και να βελτιώνουν όπου κρίνεται αναγκαίο. Επιχειρήσεις ηγέτιδες στον
τομέα της οργανωσιακής κουλτούρας και κατ’ επέκταση της ικανοποπίησης των
πελατών , μας δείχνον το δρόμο. Ενας οργανισμός λοιπόν με κουλτούρα εστιασμένη
στον πελάτη διακρίνεται για τα εξής χαρακτηριστικά (Macauly et al, 1998):
S Ολοι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί
κατά το σχεδίασμά την παραγωγή και την εξυπηρέτηση , αφού όλοι οι
εργαζόμενοι άμεσα ή έμμεσα έρχονται σε επαφή με τούς πελάτες

και τις

απαιτήσεις τους.
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S Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αποκτούν αυτοπεποίθηση και κίνητρα όταν η
γνώμη τους για την εξυπηρέτηση και τις ανάγκες των πελατών προσμετράται στον
τρόπο σχεδιασμού των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών
S Το περιβάλλον του οργανισμού είναι ανοιχτό, η πληροφόρηση διαχέεται, τα λάθη
δεν κρύβονται, αντιθέτως αξιοποιούνται θετικά για την αποφυγή μελλοντικών
λαθών.
•S Υπάρχει συνέπεια σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, παραγωγής, διανομής και
εξυπηρέτησης, ασχέτων προσώπων.
S Αναπτύσσεται κοινή γλώσσα συνεννόησης με τους πελάτες.
■S Επιδιώκεται η ανατροφοδότηση πληροφοριών από τους πελάτες ώστε να ο
οργανισμός να προσαρμόζεται αναλόγως των απαιτήσεων και αναγκών τους
'λ Οι ηγέτες δίνουν το παράδειγμα υιοθετώντας πελατοκεντρική συμπεριφορά

Επειδή η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ένα άυλο χαρακτηριστικό , η
αλλαγή της κουλτούρας ισούται με την αλλαγή της συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης
των

εργαζομένων.

Οι επιτυχημένοι οργανισμοί

προκειμένου να το πετύχουν,

εισήγαγαν και εφάρμοσαν προγράμματα βελτίωσης της οργανωσιακής κουλτούρας
(Dutka, 1996). Σκοπός των προγραμμάτων είναι να αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι
ο κρίσιμος παράγοντας για την αύξηση των κερδών του οργανισμού είναι
ικανοποίηση των πελατών.

η

Τυπικά λάθη που κάνουν οι οργανισμοί είναι ότι είτε

θεωρούν τους πελάτες και τις απαιτήσεις τους «μπελά» είτε συνεχίζουν να παρέχουν
τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους με τον ίδιο τρόπο χωρίς να τα προσαρμόζουν στις
ανάγκες των πελατών.

Αλλοι πάλι οργανισμοί στοχεύουν στο βραχυπρόθεσμο

κέρδος και δεν επενδύουν σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους. Πολλοί
οργανισμοί χρησιμοποιούν τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών ως κυματοθραύστες
αντί ως πηγή πληροφοριών για την άποψη, τα παράπονα ή τα προβλήματα των
πελατών τους. Αλλες φορές , οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες
ασκούν κακώς εννοούμενη εξουσία, δεν εξυπηρετούν επαρκώς τους πελάτες
κρύβοντας τους κρίσιμες πληροφορίες ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες
των προϊόντων ή υπηρεσιών

και τελικά τους παραπλανούν. Αλλοι οργανισμοί δε

μετρούν την ικανοποίηση των πελατών, άρα δε μπορούν και τη διαχειρισθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
(ΜΒΝΟΑ ΚΑΙ ΕΟΑ)

4.1 Το Αμερικανικό βραβείο επιγειρτηιατικής αριστείου MBNQA
Στα πλαίσια της ευρέως αντιλαμβανόμενης ανάγκης για δέσμευση των επιχειρήσεων
για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, το 1987 το Αμερικανικό
Υπουργείο Εμπορίου θέσπισε το “ Malcolm Baldridge National Quality Award ”
προκειμένου να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερα επιτεύγματα στη διαχείριση
της ποιότητας, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης
της ποιότητας και την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας.
Η ανάγκη που οδήγησε τις βορειοαμερικανικές επιχειρήσεις στη θέσπιση του
MBNQA ήταν η διατήρηση των πελατών. Μέσα από τον ισχυρό ανταγωνισμό που
δέχονταν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους από τη
δεκαετία του 1970, συνειδητοποίησαν ότι
ποιότητας

στα

προϊόντα

και

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

τις

η διατήρηση σταθερής, ικανοποιητικής

υπηρεσίες

Στόχος ήταν πλέον

πελατών σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

δεν

τους

εξασφάλιζε

κανένα

η υψηλότερη ικανοποίηση των

Η νέα προσέγγιση της ποιότητας για τη

δεκαετία του 1980 απαιτούσε έμφαση στην κατανόηση των προβλημάτων που
αντιμετώπιζαν οι πελάτες, αξία στον πελάτη, και συνεχή βελτίωση των προϊόντων και
υπηρεσιών

. Τέλος, απαιτούσε να περάσουν οι επιχειρήσεις από την εστίαση στο

εσωτερικό τους να περάσουν στην εστίαση στον πελάτη. Μέσα από τις παραπάνω
ανάγκες προέκυψε η έννοια της ολικής ποιότητας.
Ο σκοπός του βραβείου σήμερα είναι

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

αμερικανικών επιχειρήσεων μέσα από :
Τη βελτίωση της οργάνωσης και απόδοσης των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη
των δυνατών σημείων τους
Τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και την ανάδειξη των
καλυτέρων πρακτικών (best practices)
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Την αξιοποίηση των κριτηρίων του βραβείου για την κατανόηση μιας νέας
επιχειρηματικής κουλτούρας

Το βραβείο διέπεται από έντεκα (11) αρχές :
1. Ηγεσία αε όραιια :
Η ηγεσία είναι ο οδηγός που κατευθύνει την επιχείρηση στο δρόμο της ποιότητας
και της ικανοποίησης των πελατών μέσα από ξεκάθαρη και συνεπή στρατηγική
και πολιτική.
2. Εστίαση στον πελάτη :
Οι οργανισμοί σήμερα πρέπει να προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα και
απαιτήσεις των πελατών και όχι απλώς προϊόντα ή υπηρεσίες
3. Οργανισιαός που παθαίνει :
Η εκπαίδευση είναι θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης ενός οργανισμού που
αποσκοπεί σε υψηλά επιτεύγματα
4. Εστίαση στους εργαζοιιένους και τους συνεργάτες :
Η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες , η
δημιουργικότητα και την παρακίνηση κάθε εργαζομένου και συνεργάτη
5. Ευελι£ία :
Η

επιτυχία

σε

ένα

παγκοσμιοποιημένο

περιβάλλον

απαιτεί

δυνατότητα

προσαρμογής στις αλλαγές
6. Εστίαση στο μέλλον :
Η επιτυχία ενός οργανισμού που θέλει να έχει διάρκεια έγκειται στον
προσανατολισμό του στο μέλλον και στη δημιουργία σχέσεων με όλες τις ομάδες
ενδιαφερομένων που να αντέχουν στο χρόνο.
7. Διοίκηση κοινοτοπιών :
Η καινοτομία αποσκοπεί στην υιοθέτηση

αλλαγών που να

δημιουργούν

προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη
8. Διοίκηση βάση δεδοιιένων :
Η αποτελεσματική διοίκηση απαιτεί τη μέτρηση και ανάλυση της απόδοσης του
οργανισμού βάση συμφωνημένων στόχων
9. Κοινωνική ευθύνη :
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Κάθε επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της στη λήψη αποφάσεων την ευθύνη
της απέναντι στην κοινωνία
10. Εστίαση στα αποτελέσιιατα και στη δημιουργία προστιθέιιενης αξίας :
Η αποδοτικότητα ενός οργανισμού μετράται από την επίτευξη αποτελεσμάτων .
Τα αποτελέσματα πρέπει να συναρτώνται άμεσα με τη δημιουργία αξίας για όλα
τα ενδιαφερόμενο μέρη.
11. Η προοπτική του συστήματος :
Η εφαρμογή των κριτηρίων του εν λόγω βραβείου αποσκοπούν να δημιουργήσουν
μια νέα προοπτική υψηλών επιδόσεων για κάθε οργανισμό που θα τα εφαρμόσει

Θα απομονώσουμε όσα αναφέρονται στη δεύτερη αργή, αυτήν της «Εστίαση στον
Πελάτη»:
«Η ποιότητα και η απόδοση ενός οργανισμού κρίνεται αποκλειστικά από τους
πελάτες του. Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών του που προσθέτουν αξία στους πελάτες
του και οδηγούν στην ικανοποίησή τους, στη προτίμηση του οργανισμού από τους
πελάτες του , στη σύσταση του οργανισμού σε νέους πελάτες από ευχαριστημένους
πελάτες και στην αφοσίωση των πελατών του.
Ο οργανισμός που εστιάζει στους πελάτες, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις
τρέχουσες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών του όσο και τις μελλοντικές. Η αξία
και ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες από έναν οργανισμό εξαρτάται και από
άλλους παράγοντες που αφορούν στη σωστή επικοινωνία του οργανισμού με τους
πελάτες του, όπως η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία που εμπνέει αλλά και η αφοσίωσή
του στους πελάτες του. Ο οργανισμός που εστιάζει στους πελάτες του δε φροντίζει
μόνο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των πελατών αλλά προσπαθεί να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες που να
ικανοποιούν τους πελάτες του περισσότερο από αντίστοιχα προϊόντα του
ανταγωνισμού ενσωματώνοντας διαφοροποιημένα και μοναδικά χαρακτηριστικά.
Η εστίαση στον πελάτη είναι πάνω απ 'όλα όμως μια στρατηγική επιλογή που
αποσκοπεί στη διατήρηση των πελατών, στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και
τελικά στην αύξηση της κερδοφορίας. Απαιτεί συνεχή και συνεπή προσπάθεια για
βελτίωση και προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και
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των πελατών καν στα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν στην ικανοποίησή τους.
Τέλος, απαιτεί τεχνολογία , κατανόηση και αποκρυπτογράφηση του ανταγωνισμού,
άμεση και ευέλικτη προσαρμογή στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών ».

Ο σκοπός του Βραβείου μπορεί σχηματικά να αποδοθεί ως εξής :

To MBNQA αποτελείται από επτά (7) κριτήρια :
A/A
1
2
3
4
5
6
7

Κατηγορία
Ηγεσία
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Εστίαση στην Αγορά και τους Πελάτες
Πληροφόρηση και Ανάλυση
Εστίαση στους Ανθρώπινους Πόρους
Διαχείριση Διαδικασιών
Επιχειρησιακά Αποτελέσματα

Ποσοστιαία Συνεισφορά
12%
8,5 %
8,5%
9%
8,5 %
8,5 %
45 %

Τα επτά (7) κριτήρια του βραβείου αναλύονται σε δεκαεννιά (19) υποκατηγορίες
Η ικανοποίηση των πελατών εμφανίζεται ως ζητούμενο σε οκτώ (8) υποκατηγορίες.
Η

βαθμολόγηση της επιχείρησης αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών

φθάνει στο 30% της συνολικής βαθμολογίας
Αναλυτικά, τι εστίαση στους πελάτες, περιλαμβάνεται στα παρακάτω

(Baldridge

National Quality Program, 2000):
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□

Γνώση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών
Αφορά στις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει ένας οργανισμός
για τον προσδιορισμό των τμημάτων της αγοράς στα οποία απευθύνεται,

τον

προσδιορισμό τόσο των υφισταμένων όσο και των δυνητικών πελατών,
συμπεριλαμβανομένων των πελατών των ανταγωνιστών, τον προσδιορισμό των
απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών μέσα από έρευνες, συνεντεύξεις και
άλλα

πιθανά

μέσα.

Είναι

η

διαδικασία

προσδιορισμού

εκείνων

των

χαρακτηριστικών των προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για
τους πελάτες. Απαιτείται η διασταύρωση των αποτελεσμάτων των ερευνών και
άλλων πληροφοριών όπως τα παράπονα των πελατών κ.λ.π. προκειμένου να
εντοπίζονται οι προτεραιότητες των πελατών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιότητες των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών .
βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς τους

Τέλος, απαιτείται η

τρόπους άντλησης των

πληροφοριών .
□

Διαγείριση των σνέσεων me επιγείρησικ ιιε τους πελάτες της
Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των πελατών και ότι κοινοποιείται στο σύνολο των εργαζομένων του
οργανισμού. Απαιτείται η διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των πελατών για
τη διατύπωση παραπόνων και προτάσεων , η συστηματική παρακολούθηση της
ικανοποίησης των πελατών από τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες του
οργανισμού και η άντληση πληροφόρησης για την περαιτέρω βελτίωσή τους,

η

ενθάρρυνση των πελατών στην επικοινωνία με τον οργανισμό για την επίλυση
προβλημάτων και
προβλημάτων.

η ύπαρξη ευέλικτων διαδικασιών για την επίλυση ειδικών

Το προσωπικό που ασχολείται με την εξυπηρέτηση των πελατών

πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένο και να γίνεται συστηματική παρακίνηση και
εποπτεία. Απαιτείται η ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη ώστε να διευκολύνεται η
επικοινωνία των πελατών με την επιχείρηση και να μειώνεται ο χρόνος
εξυπηρέτησης
διαδικασιών

προς όφελος των πελατών όπως, τέλος, η ενσωμάτωση
αξιολόγησης

και

βελτίωσης

του

παρεχομένου

επίπεδον

εξυπηρέτησης
□

Εξυπηρέτηση πελατών
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Απαιτείται ο προσδιορισμός ξεκάθαρων απαιτήσεων

ως προς τη

εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

διαδικασία

Πρέπει πάντα να

διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης. Απαιτείται η
συμμετοχή των εργαζομένων κατά την αξιολόγηση και βελτίωση της διαδικασίας
εξυπηρέτησης.

Οι απαιτήσεις των πελατών πρέπει μέσω ττων τμημάτων

εξυπηρέτησης να γνωστοποιούνται στο σύνολο των εργαζομένων ώστε να
υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία με τα άλλα τμήματα του οργανισμού όποτε
ζητηθεί.
□

Εστίαση στους πελάτες
Ο οργανισμός

πρέπει να

παρέχει ποιοτικά

προϊόντα ή υπηρεσίες που να

παρέχουν ασφάλεια, εγγύηση καλής λειτουργίας και αξιοπιστία όπως και άλλα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες που να αναδεικνύουν τη δέσμευση του οργανισμού
για την παραγωγή και διανομή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον,
ο οργανισμός απαιτείται να τεκμηριώνει ότι παρέχει

προϊόντα ή υπηρεσίες

βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη τριετία ως προς τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιότητές τους.
□

Επίλυση προβλη πάτων για τη συνεχή βελτίωση της επιγείρηστκ
Η δραστηριότητα αυτή

απαιτεί να συλλέγονται τα παράπονα και η κριτική των

πελατών και να αξιοποιούνται για τη βελτίωση του οργανισμού.

Απαιτείται

επίσης η άμεση ανταπόκριση και επίλυση των παραπόνων των πελατών από τους
αρμόδιους υπαλλήλους, η

θέσπιση και λειτουργία εργαλείων

μέτρησης της

ταχύτητας ανταπόκρισης του οργανισμού σε παράπονα ή αιτήματα των πελατών.
Τέλος , απαιτείται η θέσπιση διαδικασιών ανάλυσης των παραπόνων των
πελατών, δίερεύνησης των αιτιών και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης του οργανισμού ως προς τις διεργασίες , την ποιότητα
και την ενημέρωση των πελατών.
□

Προσδιορισμός των στοινείων που οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών
Ο οργανισμός πρέπει να επιδείξει τις μεθόδους και τα συστήματα που εφαρμόζει
, όπως και τη συχνότητα εφαρμογής τους προκειμένου ανά καιρούς να
προσδιορίζει ποιες δραστηριότητές του είναι σημαντικές για τους πελάτες του. Ο
οργανισμός πρέπει να τεκμηριώνει πως μετρά την ικανοποίηση των πελατών του
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και πως την αξιολογεί σε σχέση με την ικανοποίηση των πελατών του
ανταγωνισμού. Τα αποτελέσματα του βαθμού ικανοποίησης των πελατών πρέπει
να συσχετίζονται με άλλους δείκτες ικανοποίησης, όπως ο αριθμός των
παραπόνων των πελατών, η διατήρηση και η απώλεια πελατών. Επίσης , πρέπει
να τεκμηριώνεται πως αξιοποιείται η

πληροφόρηση από τα αποτελέσματα της

μέτρησης της ικανοποίησης ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητες των
παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών του και τη βελτίωσή τους .
Τέλος,

απαιτείται να τεκμηριώνονται

οι

μέθοδοι που εφαρμόζονται για την

αξιολόγηση και βελτίωση του τρόπου προσδιορισμού των στοιχείων που οδηγούν
στην ικανοποίηση των πελατών.
□

Αποτελέσιαατα από την ικανοποίηση των πελατών
Απαιτείται ο προσδιορισμός των τάσεων στην ικανοποίηση των πελατών και η
εφαρμογή νέων δεικτών μέτρησης της ικανοποίησης ανάλογα με τις τάσεις.
Απαιτείται επίσης ο προσδιορισμός των τάσεων ως προς τον τρόπο μέτρησης και
αξιολόγησης των αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως τα παράπονα, οι αιτήσεις για
αποζημιώσεις, οι επιστροφές, οι επιδιορθώσεις και οι αντικαταστάσεις.

□

Συγκριτική αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών σε σγέση ιιε άλλες
επιγειρήσειο
Απαιτείται η καταγραφή της συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
βαθμού ικανοποίησης των πελατών του οργανισμού σε σχέση με το μέσο όρο του
κλάδου, τον ηγέτη του κλάδου αλλά και άλλων παρεμφερών

κλάδων.

ικανοποίηση των πελατών ενός οργανισμού πρέπει να καταγράφεται

Η

και από

ανεξάρτητους φορείς όπως και από τους ίδιους τους πελάτες του. Απαιτείται η
καταγραφή τάσεων στην αύξηση ή τη μείωση των πελατών σε σχέση με το βαθμό
ικανοποίησής τους και ίάσεις στην αύξηση ή τη μείωση του μεριδίου αγοράς σε
σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές

Το βραβείο δίνει επίσης κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης και τη
συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεων :
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Εσωτερικόν σγεδιασικκ για διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης
Προκειμένου ένας οργανισμός να προσδιορίσει τη θέση του και να τεκμηριώσει τα
επιτεύγματα του στις οκτώ (8) αυτές υποκατηγορίες που αφορούν στην ικανοποίηση
των πελατών, απαιτείται η δέσμευση πόρων για τη διεξαγωγή έρευνας (Baldridge
National Quality Program, 2000) προκειμένου να :
^ Προσδιορίσουν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών τους
Προσδιορίσουν τον απαιτούμενο βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών τους
Μετρήσουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους
Συγκρίνουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους σε σχέση με το βαθμό
ικανοποίησης των πελατών των ανταγωνιστών
Επίσης, τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών κρίνονται απαραίτητα για
διασταύρωση ευρημάτων διαφορετικών ερευνών, για την πληροφόρηση των
εργαζομένων της επιχείρησης, για την επίλυση παραπόνων και τη βελτίωση της
εστίασης της επιχείρησης στους πελάτες της.
Το βραβείο στις οδηγίες του προς τις επιχειρήσεις αναφέρει:
« Σημαντικό είναι ο σχεδιασμός για τη διεξαγωγή μιας έρευνας να ξεκινήσει από το
εσωτερικό του οργανισμού και να φορά σε μια σειρά από δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει ο οργανισμός.
τρόπος, τα μέσα

Στο πρώτο αυτό στάδιο είναι ήσσονος σημασίας ο

ή ο χρόνος της διεξαγωγής ης έρευνας . Σημαντικό είναι

να

προσδιορίσει κατ’αρχήν ο οργανισμός πως θα αξιοποιηθούν οι πληροφορίες μετά την
συλλογή και ανάλυσή τους. Πως δηλαδή θα ενσωματωθούν στη στρατηγική και τις
τακτικές του οργανισμού. Να κοινοποιηθεί τόσο στους εργαζομένους όσο και στους
πελάτες ο σκοπός της διεξαγωγής της έρευνας , όσο και τα αποτελέσματά της και ο
τρόπος που αυτά θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες του οργανισμού .

Η ενεργή

συμμετοχή των εργαζομένων στο στάδιο του σχεδιασμού θα κάνει τις πιθανές
διορθωτικές ενέργειες περισσότερο αποδεκτές και αποδοτικές και θα τους εμφυσήσει
τη δέσμευση για εστίαση στους πελάτες. Οι πελάτες πρέπει να ενημερωθούν επειδή
η έρευνα θα αυξήσει τις προσδοκίες τους για βελτίωση του οργανισμού και άρα για
μεγαλύτερη ικανοποίησή τους ».
Συνοπτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα :
0 Να αποφασισθεί από τον οργανσμό ποιοι θα εμπλακούν στο σχεδίασμά
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0 Να προσδιορισθεί πως τα διάφορα επίπεδα του οργανισμού θα λάβουν και θα
αξιοποιήσουν την πληροφόρηση
0 Να προσδιορισθούν ποιοι είναι οι πελάτες του οργανισμού
0 Να προσδιορίσει ο οργανισμός το προφίλ των πελατών που θα λάβει υπόψη του
στη φάση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων
0 Να κοινοποιήσει το σκοπό της έρευνας τόσο στους εργαζόμενους όσο και σε
επιλεγμένους πελάτες
0 Να επιδιώξει τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία, να προκαλέσει και να
ενθαρρύνει συζητήσεις και προτάσεις αξιοποίησης της διαδικασίας και των
αποτελεσμάτων της
Συνεγής βελτίωση
Ένα

ακόμη

σημαντικό

απόσπασμα

από

την

εισαγωγή

του

κειμένου

δίνει

κατευθύνσεις αναφορικά με τη διατήρηση κανοποιημένων πελατών μέσα από τη
συνεχή βελτίωση του οργανισμού (Baldridge National Quality Program, 2000):
«Το μυστικό για τη

διατήρηση ικανοποιημένων πελατών είναι η συνεχής

βελτίωση: ξεκάθαρη, συνεπής και συστηματική βελτίωση είναι απαραίτητη για
κάθε οργανισμό ο οποίος έχει ή επιθυμεί να ενσωματώσει την ικανοποίηση των
πελατών του ως μια βασική στρατηγική επιλογή. Πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης
πελατών αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση : μόνο το 30% των πελατών
οποιασδήποτε επιχείρησης, βαθμολόγησαν

την

τομέα της ικανοποίησής τους ως υψηλή.

Το 70% απεφάνθη ότι οι επιχειρήσεις

πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο.

επίδοση των επιχειρήσεων στον

Επιπλέον, οι ανάγκες των πελατών συνεχώς

μεταβάλλονται. Αναλόγως πρέπει να προσαρμόζονται και οι επιχειρήσεις επειδή και
ο ανταγωνισμός τείνει να προσαρμόζεται» .
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι
οποίες επί τριάντα (30) χρόνια είχαν την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή αγορά. Από τη
δεκαετία όμως του ‘80 και μετά την έχασαν επειδή δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν
το ίδιο καλά όσο στο παρελθόν τις ανάγκες των πελατών.

Το ποιο σημαντικό

στοιχείο της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης για κάθε οργανισμό είναι όχι απλώς να
καταφέρνει να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών αλλά να τις
ξεπερνά, αφού οι πελάτες ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο των προσδοκιών τους.
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4.2 Το Ευρωπαϊκό βραβείο επιγειρηιιατικής αριστεία^ EQA
Στην Ευρώπη ο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Foundation for Quality Management - EFQM )
ομάδα

δεκατεσσάρων (14)

Διοίκησης Ποιότητας (European
δημιουργήθηκε το 1988 από μια

μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με σκοπό την

παροχή βοήθειας προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πληροφόρηση, την
ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής
επιβράβευση των επιτευγμάτων
βραβείων

ποιότητας,

ποιότητας και την

υψηλής ποιότητας με τη θέσπιση

σημαντικότερο των οποίων είναι το

ευρωπαϊκών

Ευρωπαϊκό Βραβείο

Ποιότητας ( “European Quality Award” - EQA).

Οι οκτώ (8) βασικές αρχές του Βραβείου είναι οι εξής (πηγή : The EFQM Excellence
Model, 1999):
1. Προσανατολισαός στα αποτελέσιιατα :
Η αρίστευση βασίζεται στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών
2. Εστίαση στον πελάτη :
Ο πελάτης είναι ο τελικός παραλήπτης της ποιότητας του προϊόντος ή υπηρεσίας.
Η εμπιστοσύνη του πελάτη, η διατήρησή του και η αύξηση του μεριδίου αγοράς
επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα μέσα από την εστίαση στις ανάγκες των
τωρινών αλλά και μελλοντικών πελατών
3. Ηγεσία και συνέπεια στο σκοπό :
Η συμπεριφορά των ανωτάτων στελεχών συντελεί στην ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου
και ενιαίου σκοπού
4. Διοίκηση βάση διαδικασιών και στοιγείων :
Η αποτελεσματική διοίκηση προϋποθέτει την αλληλεπίδραση των διαδικασιών
και τη αξιόπιστη πληροφόρηση
5. Ανάπτυξη και συαμ,ετογή του ανθρωπίνου δυναμικού :
Απαιτείται η ανάπτυξη κοινών αξιών και κουλτούρας εμπιστοσύνης μεταξύ των
εργαζομένων και ενθάρρυνση για συμμετοχή
6. Συνεγή£ μ,άθηση και καινοτοαία :
Απαιτείται κουλτούρα συνεχούς μάθησης, καινοτομίας και βελτίωσης
7. Ανάπτυξη συνεργασιών :
Απαιτείται ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας επωφελείας με τους συνεργάτες
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8. Κοινωνική ευθύνη :
Το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων υπηρετείται καλύτερα μέσα από την
υιοθέτηση ηθικής προσέγγισης.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA) αποτελείται από εννιά (9) κριτήρια. Το
κάθε κριτήριο συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία , όπως
άλλωστε αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα (πηγή : The EFQM Excellence Model,
1999):
Διοίκηση
Ανθρωπίνου
Δυναμικού
9%
Ηγεσία
10%

Πολιτική και
Στρατηγική

Τα 9 κριτήρια του EQA
Εργασιακή
Ικανοποίηση
9%

Διαδικασίες
14%

8%

Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Ικανοποίηση
Πελατών
20%

Βασικά
Αποτελέσματα
Απόδοσης
15%

Αποτελέσματα

Η ικανοποίηση των πελατών είναι με το στοιχείο που εμφανίζεται τις περισσότερες
φορές ως ζητούμενο σε δέκα (10) υποκριτήρια (πηγή : EQA, Information Brochure,

2001):
Κριτήριο
1
Ηγεσία

2

Πολιτική
Στρατηγική

και

Υποκριτήριο
Ι.β Η ηγεσία εξασφαλίζει προσωπικά την ανάπτυξη,
εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του συστήματος
Ι.γ Η ηγεσία έρχεται σε προσωτηκή επαφή με πελάτες,
συνεργάτες και εκπροσώπους της κοινωνίας
2.α Η πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται
στις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες
όλων των ενδιαφερομένων μερών
2·β Η πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται
σε πραγματική πληροφόρηση η οποία προκύπτει από
μετρήσεις απόδοσης, έρευνα και δραστηριότητες
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4
5

Συνεργασίες
Πόροι
Διαδικασίες

και

4.ε

Διαχειρίζονται οι γνώσεις και πληροφορίες

5.β

Οι διαδικασίες βελτιώνονται όποτε απαιτείται ,
χρησιμοποιώντας
την
καινοτομία
για
πλήρη
ικανοποίηση και προσφορά αυξημένης αξίας στους
πελάτες
Τα προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάζονται με βάση τις
ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών
Οι
σχέσεις
με
τους
πελάτες
διαχειρίζονται
αποτελεσματικά και βελτιώνονται
Εξετάζεται η επιτυχία της επιχείρησης με τους πελάτες
της με βάση μετρήσεις αντιλήψεων
Εξετάζεται η επιτυχία της ε7πχείρησης με τους πελάτες
της με βάση δείκτες απόδοσης

5.γ
5.δ
6

Αποτελέσματα
σχετικά με τους
πελάτες

6.α
6·β

Αναλυτικά, η εστίαση στους πελάτες ε αφανίζεται στις παρακάτω παραγράφους
(πηγή : The EFQM Excellence Model Brochure, 2002):

Ι.β Η ηγεσία εξασφαλίζει προσωπικά την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεγη
βελτίωση του συστήμ,ατος :
Η διοίκηση προωθεί ενεργά τις βελτιώσεις για την επιχείρηση και εμπλέκεται με
πελάτες, προμηθευτές και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες. Η διοίκηση για να
προωθεί κάθε φορά τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές βελτιώσεις,
προσπαθεί να ιεραρχεί τις ανάγκες της επιχείρησης.

Προωθούνται κατά

προτεραιότητα βελτιώσεις στα τμήματα που παρουσιάζουν δυσλειτουργία ή
χαμηλούς δείκτες αποδοτικότητας. Τις ανάγκες εισηγούνται οι υπεύθυνοι των
τμημάτων . Οι θέσεις των πελατών διερευνώνται μέσα από στοιχεία που
συγκεντρώνονται από σχετικά ερωτηματολόγια και έρευνες που διεξάγει η
επιχείρηση
0 Η ηγεσία έργεται σε προσωπική επαφή αε πελάτες, συνεργάτες και
εκπροσώπους me κοινωνίας :
Η διοίκηση στην προσπάθειά της να προσεγγίσει τις ανάγκες και προσδοκίες των
πελατών της , ακολουθεί ένα μοντέλο εργασίας που βασίζεται όχι μόνο σε
σχετικές έρευνες που εκτελούνται περιοδικά αλλά και σε προσωπική επικοινωνία
στελεχών της εταιρίας με τους πελάτες.
2.α| Η πολιτική και στρατηγική της επιγείρησης βασίζεται στις τωρινές και
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αελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες όλων των ενδιαφεροαένων ιιερών :
Ειδικά

όσον

αφορά

στους

πελάτες,

γίνεται

συλλογή

και

επεξεργασία

πληροφοριών για την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, την κατάρτιση και
συμπεριφορά όσον εργαζομένων έρχονται σε επαφή με τους πελάτες,

τη

διανομή, τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης, άλλες απόψεις σχετικά με τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Επίσης, καταγράφονται τα παράπονα
των πελατών καθώς και ο χρόνος και τρόπος διευθέτησής τους. Τέλος,
καταγράφεται η γνώμη των πελατών για την ποιότητα των παραδόσεων , δηλαδή
σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης όπως και η γνώμη των πελατών
σε θέματα εξυπηρέτησης μετά την παράδοση.

Μ

Η πολιτική και στρατηγική ττκ επιγείρηστκ βασίζεται σε πραγιιατική
πληροφόρηση τι οποία προκύπτει από ιιετοήσεις απόδοσης, έρευνα και
δραστηριότητες :
Η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί εωτερικούς δείκτες απόδοσης προκειμένου
να αντιπαραβάλλει την πληροφόρηση που λαμβάνει από το παραπάνω
υποκριτήριο (2.α) για την ανάλυση των δυνατών και αδυνάτων σημείων της.
Οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται από τις εωτερικές επιθεωρήσεις του
συστήματος ποιότητας καθώς και από διαδικασίες μέτρησης των διεργασιών ,
δηλαδή

ελέγχεται η

απόδοση κάθε τμήματος ή

διεργασίας

βάσει των

καθορισμένων στόχων που είχαν τεθεί. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να συλλέγει
πληροφορίες για τις επιδόσεις των ανταγωνιστών και να συγκρίνεται με τις
επιδόσεις του καλύτερου. Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί θέματα
τοπικού κοινωνικού ενδιαφέροντος, θέματα περιβάλλοντος και νομοθετικά
θέματα και να έχει την απαιτούμενη ευελιξία να προσαρμόζεται στις τυχόν νέες
ανάγκες ή απαιτήσεις που προκύπτουν.
4.ε Διαγειρίζονται οι γνώσεις και πληροφορίες :
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων αναλύονται και παρουσιάζονται
στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων.
Η προσέγγιση της επιχείρησης για τη διαχείριση των πηγών πληροφόρησης
ελέγχεται για την αποτελεσματικότητά της και αναθεωρείται αν κριθεί
απαραίτητο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται διαχέονται μέσω συγχρόνων
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επικοινωνιακών

και πληροφοριακών πηγών σε

όλο το

προσωπικό της

επιχείρησης.

Μ

Οι διαδικασίες βελτιώνονται όποτε απαιτείται, γρησιμ.οποιώντα€ την
καινοτομία για πλήρη ικανοποίηση και προσφορά αυ£ηιιένηί α£ίας στους
πελάτες :
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο πρωταρχικός οδηγός και κινητήριος δύναμη
της επιχείρησης. Γι’ αυτό καταγράφονται συστηματικά ο βαθμός ικανοποίησης
των πελατών κατά την αγορά, παραλαβή και χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών,
όπως και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά των παράδοση των προϊόντων.
Επίσης, προκειμένου η επιχείρηση να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών της,
εφαρμόζονται διαδικασίες ανάδειξης των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών
που υπάρχουν αλλά δεν είναι εμφανείς. Η συλλογή και ανάλυση και επεξεργασία
όλων των παραπάνω πληροφοριών

οδηγούν σε προτάσεις προς την ανώτατη

διοίκηση για βελτιώσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών.

51 Τα προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των πελατών :
Οι πελάτες προσφέρουν τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες για βελτιώσεις. Οι
απαιτήσεις των πελατών προσδιορίζονται

άμεσα, μέσα από την απ’ ευθείας

επικοινωνία μαζί τους και την καταγραφή των αναγκών και επιθυμιών τους για
τα

προϊόντα

ή

υπηρεσίεςτου

οργανισμού,

επίσης

καταγράφονται

παρατηρήσεις , τα παράπονα και τα προβλήματα των πελατών.

οι

Εμμεσα,

αντλούνται πληροφορίες από άλλες πηγές σχετικά με τις τάσεις και την εξέλιξη
των ανταγωνιστών σε θέματα ικανοποίησης πελατών.

Τέλος, εφαρμόζονται

μέθοδοι μέτρησης και παρακολούθησης της ικανοποίησης των πελατών.
Καταγράφεται ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών κατά την αγορά , την
παραλαβή και τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την παράδοση των προϊόντων.
5.δ Οι σγέσεις με τους πελάτεα διαγειρίζονται αποτελεσματικά και βελτιώνονται:
Η σχέση της επιχείρησης με τους πελάτες της είναι μια συνεχής και δυναμική
διαδικασία η οποία ανανεώνεται και βελτιώνεται όπου και όποτε κριθεί
απαραίτητο. Ως πελάτες νοούνται τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι δυνητικοί
πελάτες . Η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τις απόψεις όλων των πελατών της και
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εφαρμόζει μεθόδους ενθάρρυνσης της έκφρασης των πελατών σχετικά με την
επιχείρηση και τα προϊόντα της και γενικά καθοδηγεί τον πελάτη σε κριτική
στάση. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα ενός υφισταμένου πελάτη προβλέπεται
και εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα διευθέτησής του.
6.α Εξετάζεται η επιτυγία me επιγείρηστκ οκ προς τους πελάτες ττκ ιιε βάση
ιιετρήσεκ αντιλήψεων :
Καταγράφονται,

συνδυάζονται και συμψηφίζονται τα συμπεράσματα που

προκύπτουν από όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης
πληροφοριών. Τα συμπεράσματα αυτά καταδεικνύουν τη γενική εικόνα που
έχουν οι πελάτες της επιχείρησης και προκύπτουν τυχόν θέματα που απαιτούν
βελτιώσεις. Τα συμπεράσματα που συνθέτουν την αντιλαμβανόμενη εικόνα που
έχουν οι πελάτες, αφορούν στους τομείς της επικοινωνίας , της ευελιξίας και
της δυνατότητας ανταπόκρισης της επιχείρησης στις ανάγκες των πελατών .

Μ

Εξετάζεται η επιτυγία ττκ επιγείρηστκ ως προς τους πελάτες της αε βάση
δείκτες απόδοσης :
Εξετάζεται ο ρυθμός αύξησης των πελατών σε σχέση με τους κύριους
ανταγωνιστές, το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων, τα επιμέρους
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών (εγγυήσεις, αξιοπιστία , διάρκεια
ζωής) σε σχέση με τον ανταγωνισμό,

το ποσοστό των επαναληπτικών

πωλήσεων στους ίδιους πελάτες., το ποσοστό απώλειας και διατήρησης των
πελατών.

4.3 Συμπεράσματα
Τα δυο βραβεία, ή τάσεις (ή «σχολές») εφαρμοσμένης διοίκησης ολικής ποιότητας,
μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ των οποίων και την ιδιαίτερη έμφαση που
αποδίδουν στην ικανοποίηση των πελατών, αφού ξεκαθαρίζουν από τα εισαγωγικά
τους κείμενα οτι η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης
για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει συνεχώς να προσδιορίζουν και να παρέχουν
στους πελάτες τους αυτό που χρειάζονται. Η επικοινωνία με τους πελάτες αποτελεί
βασική προϋπόθεση κατανόησης των αναγκών και προσδοκιών τους.

Οι

επιχειρήσεις πρέπει να επικοινωνούν ώστε να μαθαίνουν πως αντιλαμβάνονται οι
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πελάτες τους τα προϊόντα ή υπηρεσίες που τους παρέχουν. Πρέπει ιδιαιτέρως να
αφουγκράζονται τους πελάτες τους και να προσδιορίζουν ποιοι τομείς της σχέσης
προμηθευτή - πελάτη απαιτούν βελτίωση.

Οι επιχειρήσεις πρέπει τέλος, να

συλλέγουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν αναφορικά με τις
απόψεις των πελατών, τα παράπονα των πελατών και τα επιτεύγματα του
ανταγωνισμού ως προς την ικανοποίηση των πελατών ώστε να βελτιώνουν συνέχεια
την εστίαση του οργανισμού στους πελάτες.
Τα δύο βραβεία επιχειρούν να προσφέρουν γενικές κατευθύνσες και οδηγίες,
που αν τις ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να κατανοήσουν καλύτερα
τους πελάτες τους και να παρέχουν

προϊόντα ή υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις

ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.
Οι βασικές ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει ένας οργανισμός είναι
(Rampersad, 2001):
□

ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών ;

□

ποιες από αυτές γνωρίζει ο οργανισμός ;

□

σε ποιο βαθμό είναι τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών ;

□

αν τυχόν δεν ικανοποιεί ο οργανισμός πλήρως τις ανάγκες των πελατών γιατί
συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη των πελατών ;

Τα παράπονα και παρατηρήσεις των πελατών πρέπει να αντιμετωπίζονται
θετικά, ως μια ευκαιρία για να μάθει ο οργανισμός από τα λάθη του και να βελτιωθεί.
Η ανάλυση των πληροφοριών πρέπει να

οδηγεί στη βελτίωση των προϊόντων ή

υπηρεσιών και των σχετικών διεργασιών όπου κριθεί απαραίτητο και κατά συνέπεια
στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (Rampersad, 2001).
Σύμφωνα με τα δύο βραβεία, προκειμένου για την πλήρη ικανοποίηση των
πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να μετρούν συνεχώς το βαθμό εστίασής τους στους
πελάτες (υφιστάμενους και δυνητικούς)
συνεχούς βελτίωσης.

και να αφομοιώσουν

την έννοια της

Ως μέρος της πελατοκεντικής τους στρατηγικής,

οι

επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν τους κρίσιμους παράγοντες (Ghodabian et al,
1994 ; Rampersad, 2001):
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0 Πονά είναι τα προϊόντα ιί υπηρεσίες note ;
Καχ'αρχήν ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει ξεκάθαρα ποια είναι τα ποιο
βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει, άρα ουσιαστικά να προσδιορίσει τι
είναι αυτό που κάνει ως προμηθευτής
0 Ποιοι είναι οι πελάτες uac ;
Είναι σημαντικό να καταγραφούν όλες οι διαφορετικές κατηγορίες ή ομάδες
πελατών

του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων δε και των εσωτερικών

πελατών, δηλαδή των εργαζομένων . Οι ανάγκες της κάθε ομάδας πελατών πρέπει
να καταγραφούν και να αναλυθούν ξεχωριστά.

Ειδικά δε η ικανοποίηση των

εσωτερικών πελατών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση των
εξωτερικών πελατών αφού ικανοποίηση των δεύτερων εξαρτάται άμεσα από τους
πρώτους.
0 Τι γρειά£ονται και τι επιθυιιούν ;
Ο οργανισμός πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες του
ώστε να μπορεί να κατανοεί και να προσδιορίζει τις απαιτήσεις τους. Πρέπει
ιδιαίτερα να αφουγκράζεται ποιες επιμέρους δραστηριότητες τυχόν απαιτούν
βελτιώσεις. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης της αντίληψης
των πελατών είναι πολλές και κάθε οργανισμός τις προσαρμόζει στις ανάγκες του.
0 Μπορούιιε να το ιιετρήσουιιε, να το προσδιορίσουιιε ;
Προκειμένου ένας οργανισμός να προσαρμόσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες του στις
απαιτήσεις των πελατών, πρέπει να μεταφράσει τις παρατηρήσεις των πελατών σε
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες .
0 Ποιε£ βασικές διεργασίες απαιτούν βελτιώσεις :
Ο οργανισμός θα προσπαθήσει να ενσωματώσει τα απαιτούμενα από τους πελάτες
χαρακτηριστικά και ιδιότητες στα παρεχόμενα προϊόντα

προχωρώντας στις

ανάλογες βελτιώσεις .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

5.1 Εισαγωγή
Η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από το Πανεπιστήμιο του Chicago (American
Customer

Satisfaction

Index)

σχετικά

με

την

ανάπτυξη

δεικτών

μέτρησης

ικανοποίησης πελατών ανά επιχείρηση, οι οποίοι θα μπορούν να δημοσιοποιούνται,
πέτυχε κατά τα τελευταία 5 χρόνια να αναδειχθεί σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
μακροοικονομικής αποτίμησης των επιδόσεων επιχειρήσεων (Λαμπρούκος, 2001) .
Οι εθνικοί δείκτες ικανοποίησης ή «εθνικά βαρόμετρα», αποτελούν μακροοικονομκά
υποδείγματα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών . Οι δείκτες λειτουργούν με
επτυχία σε μία σειρά από χώρες, όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία κ.λπ. . Το
κύριο χαρακτηριστικό των δεικτών είναι ότι βασίζονται, κατά τεκμήριο, σε ιδίου
τύπου ερωτήσεις - τόσο σε αριθμό όσο και σε περιεχόμενο ερωτήσεων - έτσι ώστε να
μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη φύση τους
(Λαμπρούκος, 2001).
Ο στόχος αυτών των μετρήσεων είναι να δημιουργηθεί ένας δείκτης που παίρνει
τιμές από 0 έως 100 και με βάση τον οποίο γίνεται ιεράρχηση των επιχειρήσεων οι
οποίες συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Στις ΗΠΑ γίνονται περιοδικές ανακοινώσεις
αποτελεσμάτων αυτών των μετρήσεων ανά κλάδο της οικονομίας αλλά και
μεμονωμένες επιχειρήσεις.
Σκοπός της ανάπτυξης αυτών των δεικτών αποτελεί η ανάγκη για τις
επιχειρήσεις να κατανοήσουν τη σημασία της ικανοποίησης των πελατών ως κρίσιμο
παράγοντα για την επιβίωσή τους. Οι δείκτες δίνουν πληροφόρηση για την ποιότητα,
την αξία των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την αφοσίωση των
πελατών. Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες προσπαθούν (Johnson et al, 2001):
1. Να αναδείξουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών
και τις σχέσεις ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς
2. Να προβλέψουν πως η ικανοποίηση και η αφοσίωση των πελατών επηρεάζει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
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3. Κάποιον από αυτούς (ACSI, SCSB) επιπλέον, συνδέουν τα αποτελέσματα των
μετρήσεων με τη μελλοντική οικονομική πορεία των διαφόρων βιομηχανικών
κλάδων
Οι δείκτες αυτοί έχουν κτισθεί επάνω σε μια πιο οικονομική - ψυχολογική θεώρηση
της έννοιας ικανοποίησης που αναπτύχθηκε ως επιστημονική σκέψη κατά τη
δεκαετία του 1990, η οποία είναι γνωστή ως «αθροιστική (συνολική) ικανοποίηση»
(Johnson et al, 2001).

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της

ικανοποίησης των πελατών ως τη μελέτη της ικανοποίησης

που απολαμβάνει ο

πελάτης σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή με κάποιον προμηθευτή- επιχείρηση, η
οικονομική - ψυχολογική θεώρηση της ικανοποίησης μελετά

τη συνολική

ικανοποίηση που έχει απολαύσει ένας πελάτης από τη μέχρι σήμερα συναλλαγή του
με ένα προμηθευτή, δηλαδή η νεότερη αυτή θεωρία διευρύνει την έννοια της
ικανοποίησης ισχυριζόμενη ότι ένας πελάτης προκειμένου να αποφασίσει να
ξαναγοράσει ένα προϊόν ή υπηρεσία από

τον ίδιο προμηθευτή - επιχείρηση θα

αξιολογήσει και θα συνεκτιμήσει τη συνολική ικανοποίηση που έχει απολαύσει μέχρι
σήμερα από τον προμηθευτή και όχι περιοριστικά την ικανοποίηση από μια
συγκεκριμένη συναλλαγή που είχε. Ο ορισμός αυτός της ικανοποίησης αγγίζει τον
ορισμό που έχουν δώσει για την

ικανοποίηση των πελατών οι επιστήμες

της

ψυχολογικής οικονομίας - “economic psychology” και της οικονομικής ευημερίας “welfare economics” (Johnson et al, 2001).
Η ικανοποίηση αποκτά μια ευρύτερη έννοια και συνδέεται με την έννοια της
ωφέλειας που απορρέει

από την

κατανάλωση (consumption utility).

Κατά τους

επιστήμονες που ασπάζονται ως πιο επαρκή θεώρηση της ικανοποίησης την
«αθροιστική (συνολική) ικανοποίηση», η θεώρηση αυτή προσδίδει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα

στις

επιχειρήσεις

αφού

μπορούν να

προκύψουν

πιο

ασφαλή

συμπεράσματα για τους παάγοντες που οδηγούν στην αφοσίωση των πελατών και
κατά συνέπεια μπορεί να προβλέψει καλύτερα

τη μελλοντική πορεία μιας

επιχείρησης (Johnson et al, 2001 ; Williams et al, 2002).
Η χρήση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών
επιχειρεί να καλύψει μερικώς το σύνθετο πρόβλημα της ικανοποίησης των πελατών
μιας επιχείρησης.

Αυτό σχετίζεται τόσο με την παραδοσιακά «περιοριστική»

αντίληψη σχετικά με τα κριτήρια ικανοποίησης πελατών τα οποία δεν μπορούν και
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δεν πρέπει να είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις όσο και με τη μέχρι σήμερα απουσία
ποιοτικών χαρακτηριστικών των μετρήσεων όπως, για παράδειγμα, ποια είναι η
επίπτωση στη συνολική ικανοποίηση πελατών οι οποίοι χρησιμοποιούν προϊόντα και
υπηρεσίες της επιχείρησης με διαφορετική ένταση. Για παράδειγμα, πώς θα πρέπει
να προσεγγισθεί η ικανοποίηση πελατών μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών, μερικοί
εκ των οποίων κάνουν χρήση "απλών" υπηρεσιών σε σχέση με αυτούς που κάνουν
χρήση "σύνθετων" υπηρεσιών, πώς θα πρέπει να προσεγγισθεί η ικανοποίηση
πελατών μιας επιχείρησης, μερικοί εκ των οποίων είχαν κάποια πρόσφατη επίλυση
κάποιου προβλήματος τους ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν παρόμοια εμπειρία;
Τέλος, η απουσία προσπαθειών κατανόησης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι πελάτες με την επιχείρηση δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη
μέτρηση της ικανοποίησής τους. Για παράδειγμα, πρέπει να γίνεται ειδικού τύπου
επεξεργασία και αξιολόγηση έτσι ώστε να διερευνηθεί το μέρος της αριθμητικής
κλίμακας των ερωτήσεων ικανοποίησης το οποίο αντιστοιχεί σε ικανοποιημένους και
πολύ ικανοποιημένους πελάτες της επιχείρησης. Π.χ., ένας βαθμός ικανοποίησης 7 ή
8 σε μια κλίμακα από 0 έως 10 θα πρέπει να θεωρείται ως καλός ή κακός βαθμός για
την επιχείρηση ;

από ποιους επιμέρους παράγοντες εξαρτάται η αντίληψη της

ικανοποίησης που λαμβάνουν οι πελάτες ;
Εάν δεν απαντηθούν αυτού του τύπου τα ερωτήματα, οι επιχειρήσεις δε μπορούν να
προσδιορίσουν με ακρίβεια και να θέσουν στόχους ποιότητας και ικανοποίησης των
πελατών τους.

5.2 Η ε£έλι£τι των εθνικών δεικτών
Οι

Εθνικοί

Δείκτες

Ικανοποίησης

Καταναλωτών

(ή

«Εθνικά

Βαρόμετρα»)

αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία , κατ’ αρχήν στη Σουηδία και στη
συνέχεια στην Αμερική και τη Νορβηγία. Ο πρώτος εθνικός δείκτης που θεσπίστηκε
ήταν ο σουηδικός δείκτης ικανοποίησης (SCSB)

το 1989 και μετρούσε την

ικανοποίηση των πελατών από εκατόν τριάντα (130) επιχειρήσεις τριάντα δύο (32)
διαφορετικών

βιομηχανικών κλάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Ο

αντίστοιχος αμερικανικός δείκτης (ACSI) θεσπίστηκε το 1994 και περιλάμβανε
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διακόσιες (200) επιχειρήσεις από τριάντα τέσσερις (34) διαφορετικούς κλάδους. Στη
συνέχεια ακολούθησε ο νορβηγικός εθνικός δείκτης και διάφοροι άλλοι, ενώ το 2000
ξεκίνησε πιλοτικά ο ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης (ECSI) που περιλαμβάνει
τέσσερις (4) διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους από έντεκα (11) χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο αμερικανικός εθνικός δείκτης που φυσικά βασίστηκε επάνω
στο σουηδικό, είναι η βάση όλων των εθνικών δεικτών που ακολούθησαν.
Οι δείκτες μετρούν την ικανοποίηση σε τρεις (3) μεγάλες κατηγορίες (Johnson et al,

2001):
□

η συνολική ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι πελάτες,

□

η ικανοποίηση σε σχέση με τις προσδοκίες των πελατών και την επιβεβαίωση των
προσδοκιών τους,

□

ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία
σε σχέση με το ιδανικό προϊόν ή υπηρεσία.

Η ικανοποίηση ερευνάται μέσα από περιοδικές έρευνες που διεξάγονται με δομημένα
ερωτηματολόγια ανάμεσα σε πελάτες των εταιριών που περιλαμβάνονται στον κάθε
εθνικό δείκτη. Π.χ., στο αμερικανικό μοντέλο, ερωτώνται διακόσιοι πενήντα (250)
πελάτες κάθε μιας επιχείρησης

δεκαπέντε (15) ερωτήσεις όπου απαντούν σε μια

δεκάβαθμη κλίμακα (1 -10).

5.3 Οι σιηιαντικότεροι εθνικοί δείκτες

Ο Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης πελατών (SCSB)
Ο σουηδικός δείκτης αντιλαμβάνεται την ικανοποίηση των πελατών ως αποτέλεσμα
δυο παραγόντων (Fomell, 1992 ; Johnson et al, 2001):
1. της αντιλαιιβανόαενης ικανοποίησης από την απόδοση ενός προϊόντος ή
υπηρεσία:;, δηλαδή την αντιλαμβανόμενη αξία που έχει γι’αυτούς.

Η βασική

υπόθεση στην οποία στηρίζεται αυτός ο παράγοντας είναι ότι όσο μεγαλύτερη
είναι η αξία που έχει για τους πελάτες η αγορά ενός προίοντος ή υπηρεσίας, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ικανοποίησή τους.
2. της ικανοποίησης που λαιιβάνουν οι πελάτες σε σγέση με την προσδοκία που
είγαν πριν αγοράσουν το προϊόν η υπηρεσία . Η βασική υπόθεση στην οποία
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στηρίζεται αυτός ο παράγοντας

είναι ότι όσο περισσότερο η αγορά ενός

προϊόντος ή υπηρεσίας ικανοποιεί τις προσδοκίες που είχαν οι πελάτες πριν την
αγορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίησή τους.

Ο πρώτος παράγοντας μετρά περισσότερο την ικανοποίηση των πελατών από μια
συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ ο δεύτερος παράγοντας μετρά τη συνολική αντίληψη
που έχουν οι πελάτες για μια έναν οργανισμό. Επιπλέον, οι προσδοκίες των πελατών
(δεύτερος παράγοντας) πρέπει να συνδέονται θετικά με την αντιλαμβανόμενη αξία
(πρώτος παράγοντας) . Κατά το σουηδικό μοντέλο, η συσχέτιση των δύο αυτών
παραγόντων οδηγεί τη μελλοντική συμπεριφορά και αφοσίωση των πελατών.
Η αυξημένη ικανοποίηση οδηγεί σε μείωση των παραπόνων και σε αύξηση των
αφοσιωμένων

πελατών.

Η

αύξηση

της

αφοσίωσης

οδηγεί

σε

διατήρηση

περισσοτέρων πελατών και κατά συνέπεια στην αύξηση της κερδοφορίας της
επιχείρησης.
Επίσης, ο δείκτης μελετά αν οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα παράπονα των πελατών
και συνδέει την αντιμετώπιση των παραπόνων και προβλημάτων με την αφοσίωση,
καθώς έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο ικανοποιητική είναι η επίλυση των
προβλημάτων των πελατών, τόσο αυξάνεται ο βαθμός αφοσίωσής τους στην
επιχείρηση.
Το μοντέλο μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής :

^ Ο Αιιερικανικός δείκτης ικανοποίησης πελατών (ACSI)
Οι βασική διαφορά

ανάμεσα στον αμερικανικό και σουηδικό δείκτη αφορά στην

πρόσθεση ενός ακόμη παράγοντα που οδηγεί στην ικανοποίηση που είναι αυτός της
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αντιλαμβανόμενης ποιότητας,
παράγοντα

η οποία στο σουηδικό δείκτη περιλαμβάνεται στον

της αναλαμβανόμενης αξίας

(Fomell, 1996).

ποιότητα στον αμερικανικό δείκτη νοούνται

Ως αναλαμβανόμενη

α) ο βαθμός στον οποίο ένα

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιεί βασικές ανάγκες των πελατών που το
αγόρασαν, β) ο βαθμός αξιοπιστίας του προϊόντος κατά τη χρήση του, γ) η συνολική
ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας
Ενα δεύτερο σημείο στο οποίο διαφοροποιείται ο αμερικανικός δείκτης αφορά
στον τρόπο που διαχειρίζεται την αφοσίωση . Η αφοσίωση δεν ορίζεται μόνο ως η
πιθανότητα επαναγοράς από τον ίδιο προμηθευτή με βάση τη συνολική εμπειρία που
είχε μέχρι τώρα ένας πελάτης , αλλά και πως θα αντιδρούσε σε μια αύξηση ή μείωση
της τιμής του προϊόντος ή υπηρεσίας, δηλαδή οι πελάτες ερωτώνται μέχρι ποια τιμή
θα επιθυμούσαν να πληρώσουν για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή
υπηρεσίας.

Ο Ευρωπαυσχ δείκτης ικανοποίησης πελατών (ECSO
Ο Ευρωπαϊκός

δείκτης ικανοποίησης πελατών

(Eklof, 2000)

στηρίχθηκε επάνω

στον αμερικανικό δείκτη , το μοντέλο συντίθεται από τα ίδια συστατικά, δηλαδή : α)
τις προσδοκίες των πελατών,

β) την αντιλαμβανόμενη ποιότητα,

γ) την

αναλαμβανόμενη αξία, δ) την ικανοποίηση των πελατών και ε) την αφοσίωση των
πελατών . Διαφοροποιείται δε στον τρόπο που μετράει την αφοσίωση των πελατών .
Επίσης, δε μετρά καθόλου τον παράγοντα «παράπονα πελατών» θεωρώντας ότι οι
επιχειρήσεις έχουν πλέον συστήματα διαχείρισης παραπόνων με σκοπό την αύξηση
της ικανοποίησης και της διατήρησης πελατών και δε μετρά τους παράπονού μένους
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πελάτες ως ξεχωριστή κατηγορία . Τέλος, εισάγει την έννοια της εταιρικής εικόνας
ως παράγοντα που επηρεάζει την ικανοποίηση, τις προσδοκίες και την αφοσίωση των
πελατών.

Ο νέος Νορβηγικός δείκτης ικανοποίησης πελατών (NCSB)
Ο νέος Νορβηγικός δείκτης ικανοποίησης πελατών (Johnson et al, 2001) είναι ο πιο
πρόσφατα εξελιγμένος δείκτης και μετρά την ικανοποίηση των πελατών, την τιμή των
παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, την εταιρική εικόνα, τη διαχείριση των
παραπόνων, τη συναισθηματική δέσμευση με την εταιρία (affective commitment),
την ορθολογιστική δέσμευση με μια εταιρία

(calculative commitment) και την

αφοσίωση των πελατών.
Παρακάτω παρατίθενται οι είκοσι δύο (22) ερωτήσεις που ερωτώνται τηλεφωνικώς οι
συμμετέχοντες στις περιοδικά διεξαγόμενες έρευνες (Johnson et al, 2001):

1

Συνολική ικανοποίηση
Απόδοση του προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με το ιδανικό για τον πελάτη

2
προϊόν ή υπηρεσία
Ικανοποίηση ή μη των προσδοκιών του πελάτη μετά από την αγορά ενός
3
προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με αυτό που περίμενε
4

Σχέση τιμής - ποιότητας

5

Τιμή σε σχέση με τις τιμές του ανταγωνισμού

6

Τιμή σε σχέση με τις προσδοκίες των πελατών πριν την αγορά
Εταιρική

εικόνα

σε

σχέση

με

την

εταιρική

εικόνα

ανταγωνιστικών

7
επιχειρήσεων
Εικόνα του συγκεκριμένου δικτύου διανομής με το οποίο συναλλάχθηκε ο
8
Πελάτης
9

Πως αντιλαμβάνονται οι φίλοι την εταιρική εικόνα

10

Συνολική εταιρική εικόνα
Η ανταμοιβή που προσφέρθηκε από την επιχείρηση μετά από κάποιο

11
παράπονα
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12

Πως αντιμετωπίσθηκε ο παράπονού μένος πελάτης από τους εργαζομένους

13

Ποια ευχαρίστηση λαμβάνει όντας πελάτης της επιχείρησης

14

Αν ταυτίζεται ο πελάτης με το όραμα και την αποστολή της επιχείρησης

15

Αν υπάρχει ανταποδοτικότητα (αμοιβαιότητα) στη σχέση με την επιχείρηση

16

Αν νοιώθει ότι «ανήκει» στην επιχείρηση
Αν είναι η

συναλλαγή με την επιχείρηση συμφέρουσα (σχέση κόστους -

17
ωφέλειας)
18

Αν είναι ασύμφορη η διακοπή της συναλλαγής με την επιχείρηση
Αν η τοποθέτηση της επιχείρησης είναι καλύτερη σε σχέση με τον

19
ανταγωνισμό
20

Αν είναι πιθανό να ξαναγοράσει από την ίδια επιχείρηση

21

Αν είναι πιθανό να μιλήσει με ένθερμα λόγια για την επιχείρηση σε άλλους

22

Αν είναι πιθανό να συστήσει την επιχείρηση σε άλλους

Πίνακας 2 : οι 22 ερωτήσεις του νέου νορβηγικού δείκτη ικανοποίησης πελατών (πηγή : Johnson et
al, 2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.1

Τα κενά που καλύπτονται στη μέτρηση και βελτίωση τικ ικανοποίησης των

πελατών >ιε ττι νέα σειρά ISO 9000:2000
Ον έννοιες του σχεδιασμού της ποιότητας, του ελέγχου της ποιότητας, της βελτίωσης
της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη μέσα στο σύστημα για την ποιότητα
είναι μερικά από τα σημεία τα οποία από την πείρα κρίθηκε αναγκαίο να
περιληφθούν στα πρότυπα της νέας σειράς ISO 9000:2000, βαδίζοντας προς μια
ολική διαχείριση της ποιότητας.

Η παλιά σειρά προτύπων 9000: 1994 είχε μια σειρά από αδυναμίες τόσο στην
ουσία όσο και στην εφαρμογή τους :
Ξ δεν προέβλεπε την εκτίμηση από μέρους της επιχείρησης της σχέσης της με τους
πελάτες της και δεν απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψιν τους τις
ανάγκες των πελατών

στο σχεδίασμά και ανάπτυξη των προϊόντων και

υπηρεσιών , κατά συνέπεια , δεν έδινε έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών.
Ξ Το παλιό πρότυπο αντιλαμβανόταν την ποιότητα

σαν «συμμόρφωση στις

απαιτήσεις» και όχι σαν «ικανοποίηση πελατών», δηλαδή δε μετρούσε το βαθμό
ικανοποίησης των πελατών.
Ξ Δεν περιείχε διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας του τελικού προϊόντος σε σχέση
με την αποδοχή του από τους πελάτες καθώς και τη συμμόρφωση του τελικού
προϊόντος στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών
Ξ Δεν έδινε έμφαση στη συνεχή βελτίωση, αντίθετα εστίαζε στη σταθεροποίηση και
όχι στη διαρκή βελτίωση και στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και
κατά συνέπεια δεν προέβλεπε δηλαδή διαδικασίες βελτίωσης της επιχείρησης
μέσα από δράσεις βελτίωσης του προϊόντος

σύμφωνα με τις ανάγκες και

προσδοκίες των πελατών.

Φυσικά, όλοι οι παραπάνω περιορισμοί του προτύπου οφείλονταν ακριβώς στην
ουσία του προτύπου με την εμμονή του στην τυποποίηση και κυρίως στη διατήρηση
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της τεκμηρίωσης μέσα από τον υπερτονισμό κανόνων και την εφαρμογή ενός
άκαμπτου συστήματος διαδικασιών, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία του
συστήματος, που ήταν και είναι η πρόληψη κακών προϊόντων και η ικανοποίηση του
πελάτη.

Η_ νέα σειρά προτύπων

ISO 9000:2000

βασίζει όλη τη φιλοσοφία της στην

υπόθεση ότι το κύριο συστατικό επιτυχίας κάθε επιχείρησης αποτελεί πλέον

η

ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών. Κατά τη νέα σειρά, οι
διαδικασίες και η αρτιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών σαφώς και
είναι σημαντικά στοιχεία αλλά δεν είναι ούτε ικανά ούτε αρκετά για να πετύχουν το
σκοπό τους αν το τελικό προϊόν ή υπηρεσία δεν ικανοποιεί τους πελάτες τους. Οι
σχέσεις επιχειρήσεων και πελατών δεν ορίζονται από διαδικασίες και τεχνικές
προδιαγραφές.

Αντίθετα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις συναλλαγής και

αλληλεπίδρασης ανάμεσά τους. Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 έρχεται να επιλύσει
ουσιώδη ζητήματα ποιότητας, καθώς :
Περνά από αια στατική - (ροριιαλιστική αντίληψη σε μια δυναμική προσέγγιση
που από τη μια θέτει στο κέντρο της επιχειρηματικής δράσης τις διεργασίες που
συντελούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης και από την άλλη παίρνει συγχρόνως
σοβαρά υπόψη τους παράγοντες του εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος που την
επηρεάζουν και κυρίως την ικανοποίηση των πελατών.
Εχει μια νέα διεργασιοκεντρική δομή και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, γι’ αυτό άλλωστε το νέο πρότυπο αφορά
στην εγκατάσταση ενός «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σε αντίθεση με το
παλιό που ήταν

γνωστό ως «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας». Ουσιαστικά

πρόκειται πλέον για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που συντίθεται από ένα
σύνολο διασυνδεόμενων διεργασιών, προσανατολισμένων στην επίτευξη στόχων, οι
οποίοι απορρέουν από την κατανόηση των αναγκών των πελατών και όλων των
άλλων ενδιαφερομένων μερών.
Η εφαρμογή του νέου προτύπου πρέπει να αποτελεί στρατηγική απόφαση για τον
οργανισιιό . Η πρώτη πρόταση με την οποία αρχίζει η εισαγωγή του νέου προτύπου
ISO-9001:2000, στην παράγραφο 0.1, ξεκαθαρίζει ότι για την επιτυχή εφαρμογή του
προτύπου απαιτείται καταρχήν η δέσμευση της διοίκησης.
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Ο ορισιιός της ποιότητας έγει αλλάζει . Η έμφαση μετατοπίστηκε από τη
συμμόρφωση των παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες, στο βαθμό ικανοποίησης που προκύπτει για τους
πελάτες από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτές, καθώς σκοπός του
συστήματος είναι η ικανοποίηση των πελατών μέσα από διαδικασίες συνεχούς
βελτίωσης της επιχείρησης.
Εχουν προστεθεί απαιτήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση και μέτρηση τόσο της
συνεχούς βελτίωσης me επιγείρησης όσο και me ικανοποίησης των πελατών ως τον
κρίσιμο παράγοντα μέτρησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας
τοποθετώντας τους πελάτες στο επίκεντρο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Το νέο πρότυπο ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός σκοπός του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας είναι να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση παραδίδει στους πελάτες της
ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους ώστε να τους
ικανοποιούν.
Το νέο πρότυπο απαιτεί

από τις επιχειρήσεις να

προσδιορίζουν δρόμους

συνεγούς και μ,ετρήσιμης βελτίωσής τους. Λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων
απαιτήσεων των πελατών, αλλά και λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και της
συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας , οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να
βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα τους και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Η

απαίτηση του νέου προτύπου απέχει κατά πολύ από την απαίτηση του προηγουμένου
που απλώς όριζε την παρακολούθηση των παραπόνων των πελατών χωρίς περαιτέρω
αναφορά στη βελτίωση του προϊόντος ή υπηρεσίας. Το νέο πρότυπο παρέχει στις
επιχειρήσεις το σκελετό και τις κατευθύνσεις για διαρκή βελτίωση και τη δημιουργία
περισσότερο κερδοφόρων πελατών και την ικανοποίηση

όλων των ομάδων

ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή του νέου προτύπου από τις επιχειρήσεις θα τις βοηθήσει να βελτιώσουν
κρίσιμους τομείς δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών
τους . Τέτοιοι είναι:

□

Δέσιιευση της Διοίκησης
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Είναι σημαντική και αναγκαία η δέσμευση της διοίκησης για την επιτυχία της
εφαρμογής του νέου προτύπου. Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αποτελεί
το παράδειγμα στην αποδοχή και υιοθέτηση των αρχών ποιότητας και έχει την
απόλυτη ευθύνη να

διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών

μετατρέπονται σε απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν .
□

Εστίαση στην Διοίκηση των Διεργασιών (Process Management)
Οι διεργασίες είναι το επίπεδο όπου δημιουργούνται τα περισσότερα σημεία
μόχλευσης (leverage points), όπου μικρές επεμβάσεις μπορεί να επιφέρουν
μεγάλες αλλαγές στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

□

Εστίαση στον Πελάτη
Το νέο πρότυπο απαιτεί την διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών ως ένα
στοιχείο αξιολόγησης του Συστήματος Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί. Η
απαίτηση αυτή πρέπει να εκληφθεί ως μια ευκαιρία να δουν οι επιχειρήσεις πώς
τις «βλέπουν» οι πελάτες τους. Ως απαιτήσεις δε των πελατών νοείται
οποιαδήποτε ανάγκη ή προσδοκία την οποία οι πελάτες θεωρούν σημαντική.

□

Συνεγης βελτίωση και Στογοθεσία
Το νέο πρότυπο «επιβάλλει» τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος μέσω της
ανάπτυξης μετρήσιμων στόχων.

Πρέπει να καθορίζονται και να εφαρμόζονται

διεργασίες μέτρησης , ανάλυσης και βελτίωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα
προϊόντα ή/και υπηρεσίες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών.
Το νέο πρότυπο απαιτεί την ανάλυση των πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους
στα χαρακτηριστικά του προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνοπτικά , οι αλλαγές στο περιεχόμενο του νέου προτύπου που αφορούν στην
ικανοποίηση των πελατών, είναι οι εξής :
ISO 9000:1994

ISO 9001:2000

Από:
Από:
Από:

Συμμόρφωση,
Διασφάλιση Ποιότητας,
Επίτευξη των απαιτήσεων για
τα προϊόντα,

σε:
σε:
σε:

Από:
Από:

Συμμορφούμενο Προϊόν,
Τεκμηρίωση για την ύπαρξη
συμμόρφωσης,

σε:
σε:

Απόδοση
Διαχείριση Ποιότητας
Ικανοποίηση των αναγκών και των
προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων
μερών
Ικανοποίηση του πελάτη
Τεκμηρίωση
για
αποτελεσματική
διοίκηση
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6.2 Τα επόμενα βήματα προ£ την επιχειρηματική αριστεία
Η νέα σειρά ISO 9000:2000 δείχνει με μια σαφή τάση προς την υιοθέτηση ολιστικών
μοντέλων ποιότητας

και ευρύτερης

αξιολόγησης

και αυτό-αξιολόγησης των

επιχειρήσεων με έμφαση στην συνεχή βελτίωση. Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου
ISO 9001:2000

είναι

εναρμονισμένες

προς τις αρχές της διοίκησης ολικής

ποιότητας. Αν και η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί ένα βασικό
του χαρακτηριστικό, αν και αναγκαίο δεν είναι επαρκές χαρακτηριστικό από μόνο
του για ένα αποτελεσματικό και συνεχώς βελτιούμενο σύστημα διαχείρισης
ποιότητας που να εστιάζει στους πελάτες, αφού συνεχίζει να έχει κενά σε επιμέρους
τομείς που αφορούν στην ικανοποίηση των πελατών.

Χαρακτηριστικά αναφέουμε

θέματα όπως η πρόσκτηση και διατήρηση πελατών και η αντίληψη και ερμηνεία των
τάσεων και προσδοκιών των πελατών, στα οποία το νέο πρότπου δε δίνει απαντήσεις.
Στον τομέα της ικανοποίησης των πελατών, παρά τις εμφανείς βελτιώσεις,
παρατηρείται ακόμη απόσταση σε σχέση με τις απαιτήσεις των δύο πλέον δημοφιλών
βραβείων επιχειρηματικής αριστείας, δηλαδή το MBNQA και το EQA.

Αυτό

οφείλεται κυρίως στη έλλειψη απαιτήσεων που να μετρούν το βαθμό στον οποίο τα
οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού (πωλήσεις, μερίδιο αγοράς, κερδοφορία,
αριθμός πελατών κ.λ.π.) επηρεάζονται από την εφαρμογή του νέου προτύπου, όπως
και στην έλλειψη μιας συνολικής αντίληψης για την ποιότητα.
Τα δυο βραβεία, ή τάσεις επιχειρηματικής αριστείας, μοιράζονται πολλά κοινά
στοιχεία

μεταξύ των οποίων και την

ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδουν στην

ικανοποίηση των πελατών, αφού ξεκαθαρίζουν από τα εισαγωγικά τους κείμενα οτι
η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης για τις
επιχειρήσεις,

οι οποίες πρέπει συνεχώς να προσδιορίζουν και να παρέχουν στους

πελάτες τους αυτό που χρειάζονται.
Υπάρχουν ακόμη μια σειρά από κρίσιμους

παράγοντες που κάθε επιχείρηση

πρέπει να αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί, όπως αυτοί προκύπτουν από τις αρχές
και τα κριτήρια των δύο αυτών βραβείων επιχειρηματικής αριστείας , προκειμένου να
ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της πιστοποίησης και να οδηγηθεί σε υψηλότερα
επίπεδα ως προς την ικανοποίηση των πελατών.
Αναλυτικά, οι κρίσιμοι παράγοντες συνοψίζονται ως εξής :
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■

Πολιτική και Στρατηγική
Η πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης πρέπει να βασίζεται στις τωρινές και
μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η
πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης πρέπει να βασίζεται σε πραγματική
πληροφόρηση

η

οποία προκύπτει από

μετρήσεις απόδοσης,

έρευνα

και

δραστηριότητες
■

Εστίαση στα αποτελέσαατα και στη δηιιιουργία προστιθέαενης αξίας
Η αποδοτικότητα ενός οργανισμού μετράται από την επίτευξη αποτελεσμάτων .
Τα αποτελέσματα πρέπει να συναρτώνται άμεσα με τη δημιουργία αξίας για όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα αποτελούν κύριο μέτρο
μέτρησης της επιτυχίας του συστήματος διοίκησης ποιότητας.

Πρέπει να

μετρούνται τα αποτελέσματα σχετικά με τους πελάτες και εξετάζεται η επιτυχία
της επιχείρησης με τους πελάτες της με βάση μετρήσεις αντιλήψεων και με βάση
δείκτες απόδοσης
■

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηιια
Ενας οργανισμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
ικανοποιημένους

πελάτες

δεν

είναι σίγουρο

των πελατών του και έχει
ότι

θα

επιβιώσει

στο νέο

παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου έχει να αντιμετωπίσει
ανταγωνιστές που όχι μόνο ικανοποιούν αλλά ξεπερνούν τις απαιτήσεις των
πελατών τους και έχουν όχι απλώς ικανοποιημένους αλλά πολύ ικανοποιημένους
πελάτες. Προκειμένου ένας οργανισμός να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες
των τελικών πελατών, η ανώτατη διοίκησή του πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες
και προσδοκίες όχι μόνο των υφισταμένων πελατών του αλλά και των δυνητικών,
να προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχομένων προϊόντων ή
υπηρεσιών,

να προσδιορίζει το είδος και το επίπεδο του ανταγωνισμού στην

αγορά του, να αναγνωρίζει ευκαιρίες, αδυναμίες και μελλοντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.
■

Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και ανάλυση ανταγωνιστών
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της πληροφόρησης που παρέχουν οι πελάτες
ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους, έχουν αξία μόνο αν μπορούν να συγκριθούν
με τα αποτελέσματα του κλάδου ώστε να είναι σε θέση ο οργανισμός να
προσδιορίσει το βαθμό επιτυχίας του σε σχέση με το βαθμό επιτυχίας των
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ανταγωνιστών, να αντιληφθεί τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει.

Η

αξιολόγηση του οργανισμού δεν πρέπει να γίνεται μόνο από τους πελάτες του.
Αντίθετα η πιο αποτελεσματική μέθοδος ανάλυσης των αμέσων ανταγωνιστών
είναι να απευθυνθεί ο οργανισμός σε μη πελάτες του ώστε να αντλήσει
πληροφόρηση από τους πελάτες των ανταγωνιστών για το τι θεωρούν σημαντικό.
■

Εσωτερικός σγεδιασιπκ για διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης
Σημαντικό είναι ο σχεδιασμός για τη διεξαγωγή μιας έρευνας να ξεκινήσει από το
εσωτερικό του οργανισμού και να αφορά σε μια σειρά από δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει ο οργανισμός. Στο πρώτο αυτό στάδιο είναι ήσσονος σημασίας ο
τρόπος, τα μέσα ή ο χρόνος της διεξαγωγής ης έρευνας . Σημαντικό είναι να
προσδιορίσει κατ’αρχήν ο οργανισμός πως θα αξιοποιηθούν οι πληροφορίες μετά
την συλλογή και ανάλυσή τους. Πως δηλαδή θα ενσωματωθούν στη στρατηγική
και τις τακτικές του οργανισμού. Να κοινοποιηθεί τόσο στους εργαζομένους όσο
και στους πελάτες

ο σκοπός της διεξαγωγής της έρευνας , όσο και τα

αποτελέσματά της και ο τρόπος που αυτά θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες του
οργανισμού .
■

Διοίκηση καινοτοαιών
Η καινοτομία αποσκοπεί στην υιοθέτηση

αλλαγών που να

δημιουργούν

προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα για τους πελάτες.
■

Εστίαση στο μέλλον
Η επιτυχία ενός οργανισμού που θέλει να έχει διάρκεια έγκειται στον
προσανατολισμό του στο μέλλον και στη δημιουργία σχέσεων με όλες τις ομάδες
ενδιαφερομένων που να αντέχουν στο χρόνο.

■

Κοινωνική ευθύνη
Κάθε επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της στη λήψη αποφάσεων την ευθύνη
της απέναντι στην κοινωνία.

Το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων

υπηρετείται καλύτερα μέσα από την υιοθέτηση ηθικής προσέγγισης.
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ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Ον επιχειρήσεις θα χρειασθούν ακόμη πολύ δρόμο για να πείσουν τους καταναλωτές
ότι πραγματικά ότι η ικανοποίηση των πελατών είναι βασική προτεραιότητα.
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική

Σε

(American Marketing

Association, 2000), καταναλωτές ρωτήθηκαν πως αντιλαμβάνονται την έννοια της
ικανοποίησης των πελατών.

Υπήρξαν πολλά αρνητικά σχόλια, όπως

: «υπάρχει

μεγάλη ανειλικρίνεια και υποκρισία από τις επιχειρήσεις απέναντι στους πελάτες
τους, τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος, άλλα πρεσβεύουν αλλά αλλιώς πράττουν, είναι
περισσότερο μια ευχή παρά πραγματικότητα, απλώς προσπαθούν να δημιουργήσουν
ένα προφίλ κοινωνικής ευθύνης αλλά δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, ενδιαφέρονται
για την ικανοποίηση των μετόχων μόνο», κ.λ.π..
Είναι τελικά για τις επιχειρήσεις η επίτευξη υψηλού βαθμού ικανοποίησης των
πελατών τους μια πραγματικότητα ή μήπως ένα ακόμη ευχολόγιο που απλώς
διατυπώνεται στο αποστολή της επιχείρησης και

απλώς ενισχύει το κύρος της;

Μήπως τελικά δεν είναι το κύριο ζητούμενο;

Μήπως οι διάφορες ομάδες

ενδιαφερομένων έχουν διαφορετική άποψη;

Ο δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης

πελατών στην Αμερική (ACSI) πάντως καταγράφει φθίνουσα πορεία τα τελευταία
επτά (7) χρόνια (Financial Times, 2001). Παρ’όλ’αυτά, η κατανάλωση αυξάνεται.
Πρόσφατη έρευνα στην Αμερική (Williams et al. 2002) προσπάθησε να
καταγράψει τις απόψεις όλων των ενδαφερομένων ομάδων για τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν την ικανοποίηση των πελατών και έχουν αναδείξει τα παρακάτω :

□

Οι επενδυτές :

Η συμπεριφορά των επενδυτών δείχνει ότι

δεν αξιολογούν ως σημαντικό άυλο

περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης την ικανοποίηση των πελατών προκειμένου
να επενδύσουν σε μια επιχείρηση. Δεν το θεωρούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις μετρούν τι θέλουν οι πελάτες τους προκειμένου
κατ’αρχήν να επιβιώσουν. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , κατά την άποψη των
επενδυτών, δεν έγκειται στην ικανοποίηση των πελατών αλλά στο αν οι πελάτες
προβαίνουν σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές αγορές.

Οι επαναληπτικές ή

συμπληρωματικές πωλήσεις εξαρτώνται από άλλα χαρακτηριστικά , όπως η ευκολία
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ή δυσκολία αλλαγής προμηθευτή, προϊόντος ή υπηρεσίας όπως και το κόστος που
εμπεριέχει για τον πελάτη αυτή η αλλαγή. Οι επενδυτές επιβραβεύουν επιχειρήσεις
που εξασφαλίζουν ότι η αλλαγή θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και εγκλωβίζουν τους
πελάτες τους ή επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δε μπορούν να
υποκατασταθούν εύκολα. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, δεν τίθεται θέμα ικανοποίησης
πελατών , αφού οι πελάτες είναι

εξαρτημένοι από την επιχείρηση είτε είναι είτε δεν

είναι ικανοποιημένοι.

□

Οι διευθύνοντες σύ άβουλοι:

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ασχολούνται περισσότερο με τις οικονομικές επιδόσεις
της επιχείρησής τους

παρά με τους πελάτες της. Και αυτό είναι εύλογο αν

αναλογιστούμε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι πάνω απ’ όλα εργαζόμενοι και
ότι ο μέσος χρόνος παραμονής του σε μια επιχείρηση είναι τα τέσσερα (4) χρόνια
(Scott, 2001) άρα δρουν υπό συνεχή ανασφάλεια και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα με
αποτέλεσμα να τους ενδιαφέρει πρωτίστως το καλό τους όνομα στην αγορά που
διασφαλίζεται μέσα από τις οικονομικές επιδόσεις

και την αύξηση της τιμής της

μετοχής της επιχείρησης. Αλλωστε , η αμοιβή σε μεγάλο βαθμό τους εξαρτάται από
την τιμή της μετοχής της επιχείρησης. Επίσης, οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις της
επιχείρησής τους θα τους εξασφαλίσει ένα ευνοϊκότερο συμβόλαιο στην επόμενη
επιχείρηση. Κατά συνέπεια αυτό που είναι σημαντικό γι’αυτούς είναι όλοι εκείνοι
παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την τιμή της μετοχής, όπως οι εξαγορές, οι
συγχωνεύσεις, οι συνέργειες, οι συμμετοχές, η ανάπτυξη ή συρρίκνωση της
επιχείρησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ικανοποίηση των πελατών δεν αποτελεί
προτεραιότητα,

αφού

αποτελεί

περισσότερο

ένα

μακροπρόθεσμο

παράγοντα

επιβίωσης και κερδοφορίας της επιχείρησης.

□

Οι γενικοί διευθυντές :

Για τους γενικούς διευθυντές η ικανοποίηση των πελατών δεν είναι σημαντικός
παράγοντας που να επηρεάζει την οικονομική ανταμοιβή και την επαγγελματική
εξέλιξή τους μέσα στην επιχείρηση. Αντίθετα, αυτό που πρωτίστως τους ενδιαφέρει
είναι να πιάσουν τους στόχους τους , δηλαδή να φέρουν το οικονομικό αποτέλεσμα
που τους ζητήθηκε από τη διοίκηση. Οι γενικοί διευθυντές αντιλαμβάνονται τους
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πελάτες ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που πρέπει να διαχειρισθούν ώστε
να τους αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή τους ενδιαφέρει η
κερδοφορία που αποφέρουν οι πελάτες στην επιχείρηση και ανάλογα με το περιθώριο
κέρδους τους κατατάσσουν σε κατηγορίες καλών, μέσων και κακών πελατών
ανάλογα με

το πόσο σημαντικοί είναι για την επιχείρηση. Οπως εύκολα γίνεται

αντιληπτό, ένας τέτοιος διαχωρισμός έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις βασικές αρχές
της ικανοποίησης πελατών.

Μάλιστα, οι μη κερδοφόροι πελάτες, εμμέσως

εκδιώκονται από τις επιχειρήσεις άσχετα αν οι πελάτες αυτοί είναι ικανοποιημένοι
πελάτες και εμμέσως ωφελείται από αυτούς (συστάσεις, επαναληπτικές αγορές κ.λ.π.)
Η παλαιότερη θεώρηση οτι όλοι οι πελάτες, κερδοφόροι ή μη συνεισφέρουν στα
σταθερά κόστη της επιχείρησης, φαίνεται να υποχωρεί τα τελευταία χρόνια όπου οι
επιχειρήσεις με διάφορες μεθόδους (outsourcing, leasing κ.λ.π.)
σταθερά τους κόστη.

έχουν μειώσει τα

Μάλιστα οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την απομάκρυνση των

ζημιογόνων πελατών για ένα ακόμη σημαντικό λόγο : να πάνε στους ανταγωνιστές
τους και τους δημιουργήσουν ανάλογα προβλήματα.

□

Τα ταύιιατα marketing :

Ο στόχος ενός τμήματος marketing αποτελεί η κατανόηση της αγοράς ώστε να
προσελκύουν συνέχεια πελάτες με μεγαλύτερη αξία (και κερδοφορία ) για την
επιχείρηση. Αυτό λοιπόν που πρωτίστως ενδιαφέρει τους ανθρώπους του marketing
είναι η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, δηλαδή η μελέτη
εκείνων των παραγόντων που τους οδηγούν να αγοράσουν και να ξαναγοράσουν ένα
προϊόν ή υπηρεσία.

Η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών δεν τους

βοηθά για τρεις (3) λόγους :

α) είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί,

β) ακόμη και

όταν μπορεί να μετρηθεί πολλές φορές δε μπορεί να συνδεθεί με την καταναλωτική
συμπεριφορά των πελατών,

γ) η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ( scanners, bar codes,

πιστωτικές κάρτες, κάρτες - μέλους, αγορές μέσω internet, τα τηλεφωνικά κέντρα
χωρίς χρέωση ) τους

βοήθησαν κέραια στην άντληση και ανάλυση δυνητικών

καταναλωτικών συμπεριφορών. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι οι έρευνες ικανοποίησης
των πελατών δεν είναι πάντα αξιόπιστες αφού πολλές φορές η σύνταξη των
ερωτηματολογίων δεν είναι επαρκής ώστε να βοηθά στην αποκομιδή σημαντικών
συμπερασμάτων. Επίσης, πολλές φορές οι έρευνες ικανοποίησης εμπεριέχουν
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υποθετικές ερωτήσεις και ζητούν δυνητικές απαντήσεις. Το ζητούμενο όμως για ένα
τμήμα marketing είναι αυτό που πραγματικά έχει συμβεί και όχι αυτό που θα
μπορούσε να συμβεί, δηλαδή το ζητούμενο είναι η συμπεριφορά και όχι η στάση των
καταναλωτών . Αρα, η μελέτη της ικανοποίησης των πελατών δεν είναι σημαντικός
παράγοντας πλέον στη δουλειά τους. Προκειμένου να προσδιορίσουν τους λόγους
που οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά των διαφόρων προϊόντων ή υπηρεσιών
έχουν αναπτύξει μεθόδους έρευνας που μελετούν τη χρησιμότητά τους και

όπου

αυτό δεν είναι δυνατό, «ρίχνουν» στην αγορά προϊόντα με διαφοροποιημένα
χαρακτηριστικά ώστε να διαπιστώσουν πως αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους οι
καταναλωτές πριν τα λανσάρουν επισήμως και τα τροποποιούν ανάλογα με την
ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού.

□

Οι πελάτες :

Η ικανοποίηση των πελατών δεν είναι τόσο σημαντική ούτε για τους πελάτες.
Πρώτον, αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του δείκτη ACSI, ο οποίος ενώ
δείχνει ότι οι πελάτες είναι όλο και λιγότερο ικανοποιημένοι τα τελευταία χρόνια, η
παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με υψηλούς
ρυθμούς. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές φαίνεται ότι έχουν συνηθίσει πλέον να μην
ικανοποιούνται από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζουν και γι’ αυτό συνεχίζουν
να αγοράζουν. Δεύτερον, οι πελάτες επιβραβεύονται περισσότερο όταν δεν είναι
ικανοποιημένοι : έρευνες δείχνουν ότι οι πιο αφοσιωμένοι πελάτες είναι αυτοί που
εκδήλωσαν τα παράπονά τους προς την επιχείρηση και των οποίων τα προβλήματα
τακτοποιήθηκαν. Αυτό δείχνει μια διαφορετική τάση στο χώρο της ικανοποίησης των
πελατών, όπου οι επιχειρήσεις ουσιαστικά ενθαρρύνουν τους μη ικανοποιημένους
πελάτες τους να διαμαρτυρηθούν και στη συνέχεια να τους «δωροδοκήσουν»
φροντίζοντας την ταχεία αποκατάσταση του προβλήματος.

Πολλές επιχειρήσεις

ισχυρίζονται ότι αυτή η τακτική από μέρους τους είναι πιο αποδοτική και πιο φθηνή
αφού αναδεικνύει άμεσα το πρόβλημα, αντί της συστηματικής έρευνας ικανοποίησης
των πελατών τους .
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