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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα µελέτη ερευνάται ο ρόλος του Τραπεζικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια
λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Υπό το πρίσµα αυτής της
ανάλυσης

θα

καταδείξουµε

πως

λειτουργεί το

σχέδιο

µεθοδολογίας σχεδίασης,

τοποθέτησης και προώθησης των τραπεζικών προϊόντων της καταναλωτικής πίστης στα
πλαίσια λειτουργίας των εµπορικών τραπεζών σε µια ανοικτή αγορά.
Η ανάπτυξη του θέµατος αυτού βασίζεται στα πορίσµατα της σχετικής έρευνας που έλαβε
χώρα στα πλαίσια της ελληνικής τραπεζικής αγοράς και που είχε ως αποτέλεσµα τη
συγκέντρωση πλήρως αξιοποιήσιµων ερωτηµατολογίων.
Πριν τη παρουσίαση των σχετικών αποτελεσµάτων κρίθηκε σκόπιµη η ανάπτυξη
επιλεγµένων θεµάτων σχετικά µε το τραπεζικό µάρκετινγκ των καταναλωτικών
προϊόντων.
Με άλλα λόγια η δοµή της παρούσας εργασίας στηρίζεται στο πέρασµα από τα γενικά στα
ειδικά. Η ανάπτυξη των θεµάτων γίνεται σε δύο τόµους :

ΤΟΜΟΣ Α΄ : Περιλαµβάνει θέµατα µε καθαρά θεωρητικό προσανατολισµό, η
ανάπτυξη των οποίων βασίσθηκε κυρίως στην αρθρογραφία και βιβλιογραφία σχετικά
µε θέµατα του τραπεζικού µάρκετινγκ γενικά και ειδικά µε το µάρκετινγκ των προϊόντων
καταναλωτικής πίστης στην ελληνική τραπεζική αγορά. Αποτελείται από τέσσερα
κεφάλαια:

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µία αναδροµή στην εµφάνιση και εξέλιξη του Μάρκετινγκ και του
Τραπεζικού Μάρκετινγκ. Αναφέρονται κάποιες απόψεις που έχουν ειπωθεί σχετικά µε το
Μάρκετινγκ και τη σηµασία του, καθώς επίσης και στα επιχειρήµατα αυτών που
επιτίθονται εναντίον του Μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται µία εκτενής αναφορά στις
ιδιαιτερότητες

που

παρουσιάζουν

οι

τραπεζικές

υπηρεσίες

και

εξηγείται

η

αναγκαιότητα εφαρµογής των αρχών του Μάρκετινγκ στον ελληνικό τραπεζικό χώρο.
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Στο Κεφάλαιο 2 υπάρχει µία εκτενής αναφορά σε σχέση µε το µίγµα µάρκετινγκ στις
τράπεζες. Περιγράφονται τα 4 κλασικά στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ (4 P’s),τα
οποία είναι Product, Place, Price και Promotion.

Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην όλη διαδικασία της πώλησης των τραπεζικών
προϊόντων καταναλωτικής πίστης, από την αναγνώριση των αναγκών των πελατών από
τα

τραπεζικά

στελέχη

έως

το

κλείσιµο

της

συµφωνίας

στην

πώληση.

Σηµειώνονται

θέµατα που αφορούν ένα κοµµάτι των πελατών, οι οποίοι

παρουσιάζουν

δυσκολίες

στη

δουλειά

των

τραπεζικών

υπαλλήλων,

λόγω

των

παραπόνων και των αντιρρήσεων που προβάλλουν.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η οργάνωση του Τµήµατος ή της ∆ιεύθυνσης
Μάρκετινγκ στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Επίσης
αναφέρεται το πώς είναι οργανωµένη η ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης.

ΤΟΜΟΣ Β΄: Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας.

Στην Ενότητα 1 και 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας κατόπιν επεξεργασίας
των απαντήσεων που έδωσαν οι τράπεζες µέσα από το σχετικό ερωτηµατολόγιο που τους
υποβλήθηκε.
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Αυτή την εργασία τη χρωστάω και επιθυµώ να την αφιερώσω σε πολλούς :

Πρώτα απ’ όλα, στους γονείς µου, που καταβάλλανε όλες τους τις προσπάθειες και
ξεπεράσανε όλα τα εµπόδια, πολλά χρόνια τώρα, για να µε στηρίξουν και να µε δουν να
εκπληρώνω τα όνειρά µου.
Αυτήν την εργασία σίγουρα την οφείλω και στους καθηγητές µου, στο Τµήµα
Λογιστικής Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Καθηγητές που µε παρέλαβαν
από τους γονείς µου, µε προστάτεψαν µε κάθε δυνατό τρόπο και µου δίδαξαν µε τον
καλύτερο τρόπο όσα ήθελα για χρόνια να µάθω. Καθηγητές που µε εµπιστεύτηκαν και µε
υποστήριξαν σε όλες µου τις προσπάθειες και τις επιθυµίες. Μου έµαθαν, από το
πρώτο µόλις µάθηµα,έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στη συνεχή προσπάθεια, στην
επικοινωνία και στην αξιοπρέπεια.
Στον κύριο Μηλιτσόπουλο Κωνσταντίνο, καθηγητή µου στο Τµήµα Λογιστικής, που µου
έδειξε ότι ακόµα µε εµπιστεύονται. Με εµπιστεύτηκε και µε καθοδήγησε σε κάθε β ήµα
ώστε να ολοκληρώσω την τόσο σηµαντική, αλλά και ενδιαφέρουσα για µένα πτυχιακή
εργασία. Και σε όλους τους καθηγητές µου στο Τ.Ε.Ι ΠΡΕΒΕΖΑΣ, που µου έδειξαν
κατευθύνσεις και µου παρείχαν δυνατότητες που δεν είχα φανταστεί.
Σίγουρα αυτή την εργασία την αφιερώνω και στους φίλους µου, όπου και να
βρίσκονται σήµερα.Φίλους που µε συντροφεύουν εδώ και χρόνια, που είµαστε δεµένοι,
όσο µακριά και να βρισκόµαστε. Για µένα οι φίλοι µου ήταν στήριγµα σε όλες τις
δύσκολες, αλλά και τις πάρα πολλές ευχάριστες στιγµές που περάσαµε µαζί.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τις τράπεζες που δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην
έρευνα, όσον αναφορά το πρακτικό µέρος της παρούσας εργασίας (Τόµος Β΄), οι οποίες
ήταν πρόθυµες να παράσχουν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν
Αυτή τη πτυχιακή εργασία λοιπόν την οφείλω σε εσάς. Σας ανταποδίδω ένα πολύ µικρό
µέρος από όσα έχετε κάνει για µένα.

Σας ευχαριστώ πολύ, 23-09-2011
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1.1 Βασικές Έννοιες και Ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ: Η εµφάνιση
και η ανάπτυξη του Μάρκετινγκ

Όταν πρωτοεµφανίστηκε το Μάρκετινγκ δε στόχευε στην ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών. Μέχρι να αποκτήσει τη σηµερινή του έννοια πέρασε από πολλά στάδια. Για να
παρακολουθήσει κανείς αυτή την πορεία, πρέπει να γυρίσει πίσω στο χρόνο.
Ορισµένοι πιστεύουν ότι το Μάρκετινγκ έχει την ίδια ηλικία µε τον άνθρωπο. Ταυτίζουν,
δηλαδή, το Μάρκετινγκ µε την έννοια της εµπορικής συναλλαγής, τη διαπραγµάτευση, το
παζάρι, στο πλαίσιο των ανταλλαγών της εποχής κατά την οποία δεν είχε εφευρεθεί ακόµη η
λειτουργία του χρήµατος.
Το Μάρκετινγκ υπήρχε σαν συναλλακτική

δραστηριότητα από

την εποχή του

αντιπραγµατισµού. ∆εν ήταν βέβαια δυνατόν να υπάρξει ούτε στο στάδιο της οικονοµικής
αυτοτέλειας των οικογενειών, ούτε στο στάδιο του πρωτόγονου κοµµουνισµού. Όπως όλοι
γνωρίζουµε, οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες, αυτές των κυνηγών και αργότερα των νοµάδων
και των αγροτών, είχαν κλειστές οικονοµίες- ήταν σε όλα αυτάρκεις. Κατανάλωναν, δηλαδή,
ότι παρήγαγαν. Η τεχνολογική εξέλιξη και η συνακόλουθη οικονοµική ανάπτυξη οδήγησε
στην ανάγκη του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας και στην οικονοµία των
ανταλλαγών. Οι οικονοµικές συναλλαγές ήταν στην ουσία ανταλλαγή προϊόντων, διαδικασία
γνωστή σαν αντιπραγµατισµός. Σε αυτό το στάδιο το Μάρκετινγκ, λοιπόν, σαν συναλλακτική
δραστηριότητα βοήθησε τους πρώτους συναλλασσόµενους εµπόρους και καταναλωτές να
πουλήσουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους. Εκείνος, συνεπώς, που κατείχε
το προϊστορικό Μάρκετινγκ, το Πρώτο-Μάρκετινγκ βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, επειδή
ήξερε απλώς να πουλάει καλύτερα το προϊόν του.
Άλλοι πάλι, περισσότερο ροµαντικοί, υποστηρίζουν ότι το Μάρκετινγκ είναι ακόµη πιο παλιό
από τον άνθρωπο, στηρίζοντας την άποψη τους στο ότι ο άνθρωπος απλώς µιµήθηκε τη
φύση. Σαν παράδειγµα αναφέρεται το άρωµα και το χρώµα των λουλουδιών, που
προσελκύουν τα έντοµα, µε σκοπό τη διαιώνιση του είδους τους ή τα φτερά των παγωνιών,
που η οµορφιά τους µας γοητεύει. Η ίδια η φύση µε λίγα λόγια, "κάνει" Μάρκετινγκ, για να
εξασφαλίσει τη διαιώνιση των ειδών πάνω σε αυτή. Οι διαδικασίες συναλλαγών υπάρχουν
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από τότε που οι άνθρωποι, στους πρωτόγονους πολιτισµούς, κατάλαβαν ότι η ανταλλαγή ή η
εµπορία αγαθών µεταξύ τους διευκόλυνε την ικανοποίηση των αναγκών τους. 1
Στα επόµενα οικονοµικά στάδια και κοινωνικοοικονοµικά συστήµατα (τοπικές αγορές,
εγχρήµατη οικονοµία σε καθεστώτα δουλείας ή φεουδαρχίας, πρώιµος καπιταλισµός, µαζική
παραγωγή, κοινωνία της αφθονίας), το Μάρκετινγκ αποκτούσε συνεχώς και µεγαλύτερη
σηµασία, για τα οικονοµούντα άτοµα και τις οικονοµικές µονάδες.
Μέχρι τις αρχές του προηγούµενου αιώνα, ο κύριος στόχος της επιχείρησης, η µεγιστοποίηση
του κέρδους, επιτυγχάνονταν µε τη µεγιστοποίηση της παραγωγής.Στη φάση αυτή, οι
επιχειρήσεις κατευθύνονταν κυρίως από τους µηχανικούς. Αργότερα, όταν εµφανίστηκαν
κρίσεις υπερπαραγωγής και οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν, να
απορροφηθούν από µεγαλύτερες ή να συγχωνευθούν, κυριάρχησαν οι δικηγόροι και οι
διευθυντές των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.Μετά το τέλος του β’ παγκοσµίου πολέµου,
αφού αποκαταστάθηκαν οι υλικές ζηµιές και το επίπεδο παραγωγής ξεπέρασε τα
προπολεµικά επίπεδα, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έπεσε στις προσπάθειες για τη
µεγαλύτερη δυνατή αύξηση των πωλήσεων και η θέση των ∆ιευθυντών Πωλήσεων µέσα στις
επιχειρήσεις ενισχύθηκε σηµαντικά.
Βέβαια µέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1950 οι θεωρητικοί και πρακτικοί του
µάρκετινγκ θεωρούσαν σχεδόν δεδοµένο ότι σκοπός του µάρκετινγκ ήταν η προώθηση των
υλικών προϊόντων. Τα περιεχόµενα των βιβλίων του µάρκετινγκ της εποχής εκείνης
ασχολούνταν αναγκαστικά µε την εφαρµογή των αρχών του µάρκετινγκ στα υλικά προϊόντα.
Πουθενά δεν γίνονταν λόγος για µάρκετινγκ υπηρεσιών.
Στη δεκαετία 1950-1960 εµφανίζονται οι πρώτες διδακτορικές διατριβές σε Αµερικάνικο
πανεπιστήµιο που ασχολούνται µε το µάρκετινγκ των υπηρεσιών καθώς και τα τρία πρώτα
άρθρα στον τοµέα αυτό στο Journal of Marketing. Οι διατριβές αυτές περιγράφουν συνήθως
χαρακτηριστικά του µάρκετινγκ συγκεκριµένων υπηρεσιών, ενώ άλλες ασχολούνται µε
ευρύτερα θέµατα. Η πιο γνωστή διατριβή που περιλαµβάνεται στη δεύτερη κατηγορία
διατριβών (ευρύτερα θέµατα) είναι η του E. M. JOHNSON (1969) µε θέµα ‘ Are goods and
services different? An exercise in Marketing Theory’ που έθεσε το πρόβληµα της οµοιότητας
ή όχι του µάρκετινγκ των υπηρεσιών και υλικών προϊόντων.2

1

2

∆ηµήτρης Παυλάκης ΄΄ Το τραπεζικό Marketing στην πράξη΄΄, σελ. 17-18
Χρ.Κ.Αθανασούλης ΄΄ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών΄΄, σελ. 20
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Από τη δεκαετία του 60, όταν οι κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές άρχισαν να
προχωρούν µε άλµατα, οι βασικές ανάγκες των καταναλωτών είχαν ικανοποιηθεί σε µεγάλο
βαθµό, ο ανταγωνισµός οξύνθηκε και οι αγορές στένεψαν, άρχισε, και συνεχίζεται µέχρι
σήµερα µε συνεχώς εντεινόµενο ρυθµό, στροφή του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων προς
το Μάρκετινγκ. Το κέντρο βάρους στις επιχειρήσεις µετατοπίστηκε από την πλευρά της
προσφοράς στην πλευρά της ζήτησης, δηλαδή από τον τοµέα της παραγωγής στον τοµέα της
διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων. Το βασικό πρόβληµα των επιχειρήσεων δεν είναι πια
πως θα παράγουν τα προϊόντα τους, αλλά πού και πώς θα τα διαθέσουν.
Στη φάση αυτή, όλες οι οργανωτικές µονάδες, αλλά και όλοι οι εργαζόµενοι έχουν
ενσωµατώσει κριτήρια Μάρκετινγκ στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων, ενώ σε ορισµένες
πρωτοπόρες πολυεθνικές εταιρείες ειδών ευρείας κατανάλωσης ο ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ
έχει γίνει ο ισχυρότερος µεταξύ των οµοιοβάθµων συναδέλφων του.
Στις δεκαετίες 1960-1970 παρατηρούµε τη συγγραφή αρκετών διδακτορικών διατριβών στον
τοµέα κυρίως της λειτουργίας του µάρκετινγκ σε διάφορους κλάδους υπηρεσιών, καθώς και
την κυκλοφορία αρκετών βιβλίων σχετικά µε το µάρκετινγκ σε διάφορους κλάδους
υπηρεσιών όπως Τράπεζες (π.χ. ‘The Marketing of Money’ του E.J. Ornstein (1972), ‘Bank
Marketing: Text and Cases των L.H.Hodges, JR. Και R. Tillman).
Το 1976 δηµοσιεύθηκε η διδακτορική διατριβή του κ. Χρ. Αθανασούλη µε τίτλο :
‘Marketing of Bank Services’ στη Μεγ. Βρετανία στην οποία παρουσιάζονται οι λόγοι που
ώθησαν τις τράπεζες της Μεγ. Βρετανίας να αποδεχθούν τη φιλοσοφία και τις τεχνικές του
µάρκετινγκ, τα συνακόλουθα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν καθώς και τις επιδράσεις της
αποδοχής του µάρκετινγκ τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και στο στυλ του management.
Κοινό χαρακτηριστικό των άρθρων και άλλων εργασιών της εποχής εκείνης ήταν η
προσπάθεια επισήµανσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών σχετικών µε το
µάρκετινγκ τους. Είναι προφανές ότι η ανεύρεση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο
µάρκετινγκ των υπηρεσιών θα δικαιολογούσε την ανάπτυξη ξεχωριστού κλάδου µάρκετινγκ
(από εκείνο του µάρκετινγκ των προϊόντων), θέµα το οποίο απασχολούσε σοβαρά τους
θεωρητικούς και πρακτικούς της εποχής εκείνης.3
Από τη δεκαετία του ‘80 και έπειτα δηµοσιεύθηκαν αρκετά άρθρα που συνέβαλαν
αποφασιστικά στον τοµέα του µάρκετινγκ των υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκαν συνέδρια
σχετικά µε το θέµα και κυκλοφόρησαν περιοδικά καθώς και βιβλία αφιερωµένα
3

Χρ.Κ.Αθανασούλης ΄΄Μάρκετινγκ Υπηρεσιών΄΄, σελ. 24,26
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αποκλειστικά σε µάρκετινγκ των υπηρεσιών.Στις επιχειρήσεις το ολοκληρωµένο Μάρκετινγκ
ξεκινάει από την αντίληψη ότι το Μάρκετινγκ δεν είναι υπόθεση µόνο της ∆ιεύθυνσης
Πωλήσεων ή της ∆ιεύθυνσης Μάρκετινγκ, αλλά όλων των ∆ιευθύνσεων της επιχείρησης. Η
άσκησή του προϋποθέτει ότι όλες οι ∆ιευθύνσεις θα αποκτήσουν τη νοοτροπία και τα
κριτήρια του Μάρκετινγκ. Οι αποφάσεις που έχουν σχέση π.χ. µε τη γκάµα, τη µορφή και
την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων δεν είναι αποφάσεις που µπορούν να ληφθούν
από τη ∆ιεύθυνση Παραγωγής, παρά µόνο µετά από το συντονισµό της ή και την κατεύθυνσή
της ακόµα από τη ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ. Επίσης, παρόµοιες αποφάσεις που πρέπει να
κατευθύνονται από το Μάρκετινγκ είναι π.χ. οι αποφάσεις για την πιστωτική πολιτική της
επιχείρησης (η αυστηρή και ανελαστική πιστωτική πολιτική αποβαίνει σε βάρος των
πωλήσεων), οι αποφάσεις για τον τρόπο και τα µέσα διανοµής, για το ύψος και τη σύνθεση
των αποθεµάτων, για τους τρόπους παρακίνησης του προσωπικού κ.λπ.
Στο σχήµα της επόµενης σελίδας βλέπουµε την οργανωτική εξέλιξη των επιχειρήσεων από
τις πωλήσεις στο ολοκληρωµένο Μάρκετινγκ.

14

ΣΧΗΜΑ 1.1

15

Σ’ ένα τέταρτο στάδιο πολλές επιχειρήσεις, µεταξύ των οποίων ορισµένες από τις
µµεγαλύτερες πολυεθνικές, υπάγουν όλες τις άλλες διευθύνσεις κάτω από τη ∆ιεύθυνση
Μάρκετινγκ.4

ΕΙΚΟΝΑ 1.1.1

1.1.1 Η εξέλιξη του τραπεζικού Μάρκετινγκ

Πώς εφαρµόζεται όµως το µάρκετινγκ στον τραπεζικό χώρο; Για να ευηµερούν οι τράπεζες
σε µια ραγδαία µεταβαλλόµενη αγορά θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για το
έργο που επιτελούν και να θεωρήσουν ότι δεν παρέχουν απλώς παραδοσιακές τραπεζικές
υπηρεσίες, όπως λογαριασµούς όψεως, ταµιευτηρίου, οµόλογα, στεγαστικά και άλλα δάνεια,
αλλά ότι παρέχουν οποιεσδήποτε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες χρειάζονται οι ιδιώτες, οι
επιχειρήσεις και άλλοι οργανισµοί.
Όλο και περισσότερο, οι τράπεζες αναγνωρίζουν σήµερα την ανάγκη αποδοχής αυτής της
έννοιας Μάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι οι σηµερινές τράπεζες έχουν
µεταµορφωθεί από την παλιά τράπεζα-ταµιευτήριο της δεκαετίας του ’60 και του ’70 σε
τράπεζα- super market .Υπάρχουν όµως και άλλοι που πιστεύουν ότι το εξειδικευµένο

4

Κων/νος Λυµπερόπουλος ΄΄ Στρατηγικό Τραπεζικό Μάρκετινγκ΄΄, σελ. 23
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τραπεζικό κατάστηµα που προσφέρει αποκλειστικά µια σειρά προϊόντων σε µια
συγκεκριµένη γκάµα πελατών αποτελεί το µέλλον της τραπεζικής πρακτικής.5
Το Μάρκετινγκ άργησε να βρει τη θέση του στον τραπεζικό τοµέα. Στην αρχή, συνάντησε
µικρή ανταπόκριση, η δε αντίληψη που επικρατούσε αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας
ενός τραπεζικού ιδρύµατος, συνοψιζόταν στη βαριά παρουσία και την άκρατη σοβαρότητα
του. Συγκεκριµένα, το εξωτερικό των κτιρίων θύµιζε αρχαιοελληνικούς ναούς και οι
υπάλληλοι, άλλοτε σοβαροί και άλλοτε σοβαροφανείς, δεν είχαν κανένα λόγο να
χαµογελάσουν στον πελάτη τους. Τα υπερυψωµένα γκισέ, τα αποµονωµένα στελέχη, οι
µαρµάρινες σκάλες, τα µαύρα µανίκια των λογιστών, οι κονδυλοφόροι και τα µεγάλα,
ανοικτά, χοντρά λογιστικά βιβλία αποτελούσαν την εικόνα των τραπεζών στη χώρα µας στα
πρώτα χρόνια ζωής του τραπεζικού Μάρκετινγκ.
O συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων φορέων της παραγωγής
οδήγησε το Μάρκετινγκ στη σηµερινή του θέση, να εστιάζει δηλαδή την προσοχή του στην
προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη. Κάτι που µε λίγα λόγια σηµαίνει ‘τα κέρδη θα
αυξάνονται όσο ο πελάτης θα παραµένει ικανοποιηµένος.Αυτή την πρόταση την έχουν
υιοθετήσει όλες οι τράπεζες σήµερα.Παράλληλα, φαίνεται ότι έχει εισαχθεί από τις ΗΠΑ η
ιδέα του One-Stop Shopping. Όσο το φαινόµενο αυτό κερδίζει σε δηµοτικότητα τόσο τα
στελέχη της βιοµηχανίας των σούπερ-µάρκετ κάνουν στρατηγικές κινήσεις, για να
εξοικονοµήσουν κέρδη. Από την άλλη πλευρά οι τραπεζίτες, αντιµετωπίζοντας οξύ
ανταγωνισµό από αµοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλες οικονοµικές
υπηρεσίες,συµπεραίνουν

ότι

η

δηµιουργία

και

λειτουργία

των

παραδοσιακών

υποκαταστηµάτων, µε τη σηµερινή τους µορφή, κοστίζει όλο και πιο ακριβά. Εξάλλου,
πολλοί από τους επιθυµητούς πελάτες, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών πλεονεκτηµάτων
που τους προσφέρονται (αυτοµατοποιηµένες ταµειακές µηχανές και e-banking), δε
χρησιµοποιούν καν σήµερα τα υποκαταστήµατα των τραπεζών.Ήδη,πολλά µεγάλα
καταστήµατα φιλοξενούν τραπεζικά καταστήµατα ή ΑΤΜς.Οι τάσεις αυτές επικρατούν και
στην Ελλάδα, όπου όµως τα πράγµατα δεν εξελίσσονται πάντα εύκολα, εξαιτίας µιας σειράς
εµποδίων, τα κυριότερα από τα οποία είναι : Το νοµοθετικό πλαίσιο, στο οποίο κινείται το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.Η έλλειψη στρατηγικών στόχων και προγραµµατισµού.Οι
συνεχείς αλλαγές του θεσµικού πλαισίου.Η µη συνεπής οικονοµική πολιτική.Το σύστηµα
υποκίνησης και το σύστηµα αξιολόγησης των τραπεζικών στελεχών.
5

Χρήστος Κώνστας ΕΠΙΛΟΓΗ, Οκτώβριος 1996, σελ. 66
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Τα εµπόδια αυτά καθιστούν ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης των µεθόδων του
Μάρκετινγκ , ανάγκη που για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προέβαλε κατά τη δεκαετία του
1990.Και σήµερα, που τα µερίδια της αγοράς µετακινούνται γρηγορότερα από τη µία
τράπεζα στην άλλη, οι οικονοµικές συνθήκες µεταβάλλονται ταχύτατα και η τεχνολογία
αναπτύσσεται ραγδαία, η ανάγκη υιοθέτησης του Μάρκετινγκ από το σύνολο των
επιχειρήσεων, και ιδίως από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθίσταται αδήριτη.
Οι τράπεζες εναρµονιζόµενες προς τις επιταγές του σήµερα και του αύριο, κατάλαβαν ότι η
υιοθέτηση του µάρκετινγκ θα αποτελούσε το κλειδί για τη λύση πολλών από τα προβλήµατά
τους. Πριν από µερικά χρόνια το Μάρκετινγκ ήταν µια άγνωστη λέξη για τα τραπεζικά
στελέχη. Σήµερα, όµως η ύπαρξη και δραστηριοποίηση των στελεχών της διεύθυνση
Μάρκετινγκ στις τράπεζες αποδεικνύει τη µεγάλη αξία του Μάρκετινγκ στα πλαίσια της
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος. Έτσι, ο ρόλος που καλείται να παίξει το στέλεχος
Μάρκετινγκ είναι πολύπλευρος. Απαιτεί συνεχή δράση και ενηµέρωση επί θεµάτων αγοράς,
προϊόντων και πελατείας.
Αρχικά το Μάρκετινγκ δέθηκε άρρηκτα µε τη διαφήµιση. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και
η ανάπτυξη των µέσων µαζικής επικοινωνίας (mass media) βοήθησε προς αυτή την
κατεύθυνση. Οι πρώτες ραδιοφωνικές ‘σαπουνόπερες’ σηµάδεψαν και τα πρώτα βήµατα του
Μάρκετινγκ.6

1.1.2 Έννοιες και απόψεις για το Μάρκετινγκ
Αν και το Μάρκετινγκ έλκει την καταγωγή του από την πρώτη εµπορική συναλλαγή, υπάρχει
ένα πλήθος απόψεων και ορισµών για την έννοιά του.Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι µια
επιχείρηση µπορεί να υπάρξει χωρίς κεφάλαιο, χωρίς εργαζόµενους, χωρίς αφεντικό, δεν
µπορεί όµως να υπάρξει χωρίς πελάτες. Αυτό ακριβώς αποτελεί το θεµέλιο λίθο του
Μάρκετινγκ. Το κλειδί για την επιχείρηση αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη. Ο διάσηµος
καθηγητής Philip Kotler διατύπωσε την άποψη ότι το Μάρκετινγκ τοποθετείται στο
επίκεντρο της στρατηγικής µιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, διατύπωσε ότι : « Το
Μάρκετινγκ προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες στους κατάλληλους
ανθρώπους, στον κατάλληλο τόπο, στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη τιµή, µε την
κατάλληλη διαδικασία και τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας». Το Μάρκετινγκ, σαν έννοια,
αναφέρεται στον επιµερισµό και το συντονισµό των ενεργειών εκείνων της επιχείρησης που
6

Χρήστος Κώνστας ΕΠΙΛΟΓΗ, Οκτώβριος 1996, σελ. 66-67
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θα ξυπνήσουν στους καταναλωτές το ερέθισµα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους,
αγοράζοντας τα προϊόντα που εµπορεύεται ή παράγει η επιχείρηση
Ο Αµερικάνικός Οργανισµός Μάρκετινγκ ορίζει το Μάρκετινγκ ως «τη διαδικασία
σχεδιασµού και υλοποίησης της σύλληψης, κοστολόγησης, προώθησης και διανοµής ιδεών,
αγαθών και υπηρεσιών για την επίτευξη συναλλαγών που εξυπηρετούν τους σκοπούς ιδιωτών
ή επιχειρήσεων». Αυτός ο ορισµός του Μάρκετινγκ περικλείει πέντε επί µέρους βασικές
έννοιες :
1. Το Μάρκετινγκ αποτελεί µία διαδικασία σχεδιασµού. ∆ηλαδή το Μάρκετινγκ
συνεπάγεται µια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης σχεδίων, υλοποίησης σχεδίων,
παρακολούθησης και ελέγχου των αποτελεσµάτων τους και τροποποίησης αυτών
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συνεχίσουν να υφίστανται. Η δραστηριότητα του
Μάρκετινγκ θα πρέπει να οργανώνεται, να διευθύνεται, να εκτιµάται και να
ελέγχεται, για να αποδίδει το επιθυµητό αποτέλεσµα.
2. Το Μάρκετινγκ σχετίζεται µε τη σύλληψη, την κοστολόγηση, την προώθηση και τη
διανοµή κάποιου πράγµατος. Αυτό σηµαίνει ότι οι καθηµερινές δραστηριότητες των
εργαζοµένων του τµήµατος Μάρκετινγκ της εκάστοτε επιχείρησης σχετίζονται µε το
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση προϊόντων, τον καθορισµό της τιµής τους,
την προώθηση των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτηµάτων των προϊόντων στο
κοινό, όπου απευθύνονται και τη διανοµή τους στις κατά τόπους αγορές. Αυτές οι
δραστηριότητες συνιστούν τα τέσσερα στοιχεία του λεγόµενου µίγµατος του
Μάρκετινγκ.
3. Το αντικείµενο του Μάρκετινγκ µπορεί να είναι ένα υλικό αγαθό, µία υπηρεσία ή µία
ιδέα. Οποιοδήποτε αγαθό, υπηρεσία, ιδέα ή χώρος ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις
επιθυµίες των πελατών αποκαλείται προϊόν.
4. Το Μάρκετινγκ επιδιώκει να ικανοποιήσει τους δικούς του στόχους και εκείνους των
πελατών.
Η έννοια του Μάρκετινγκ αποτελεί µία φιλοσοφία και ένα πλαίσιο σκέψης. Είναι, επίσης, η
βάση για τη λήψη αποφάσεων και το ενδεικτικό στοιχείο για µια αποτελεσµατική διαχείριση
κεφαλαίων. Το Μάρκετινγκ δεν είναι ένα έργο που αναλαµβάνει µία Τράπεζα. Αντίθετα,
είναι µία επιχειρησιακή φιλοσοφία που επηρεάζει και κατευθύνει όλες τις λειτουργίες µιας
Τράπεζας ή άλλης επιχείρησης. Οι τέσσερις στυλοβάτες της -η έµφαση στις ανάγκες και
επιθυµίες του πελάτη, το κέρδος, η συνολική προσπάθεια της επιχείρησης και η
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υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου- αποτελούν τη βάση µιας επιτυχηµένης
επιχείρησης.7

1.1.3 Αντιµάρκετινγκ

Το Μάρκετινγκ, µε την καθηµερινή παρουσία του στη ζωή των καταναλωτών, είναι
αναπόφευκτο να αποτελεί το αντικείµενο κριτικής, καλόβουλης ή κακόβουλης, ελεύθερης ή
προκατειληµµένης. Η αξιολόγηση της συµβολής του, αρνητικής ή θετικής, στην προαγωγή
της ευδαιµονίας του ανθρώπου είναι δύσκολο να απαλλαγεί από την επιρροή της
υποκειµενικότητας. Οι πολιτικές και οικονοµικές προτιµήσεις, οι κοσµοθεωρητικές και
φιλοσοφικές θέσεις ακόµα και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, επηρεάζουν τόσο την κριτική
όσο και το αποτέλεσµά της.
Τα επιχειρήµατα των αντιπάλων του Μάρκετινγκ για το ότι η πραγµατικότητα δεν είναι τόσο
ειδυλλιακή σχετικά µε το Μάρκετινγκ που ασκείται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις
συνοψίζονται στα εξής:
• ∆ηµιουργεί στους καταναλωτές τεχνικές ανάγκες και ένα συνεχές άγχος αποκτήσεως
αγαθών.
• Υποθάλπει τον υλισµό, ηδονισµό, ευδαιµονισµό σαν κυρίαρχες κοινωνικές αξίες.
• Αυξάνει το κόστος ζωής, διότι οι δραστηριότητες του στοιχίζουν πολύ και το κόστος
παραγωγής το πληρώνει τελικά ο καταναλωτής.
• Προβάλλει φανταστικές ή µηδαµινές ποιοτικές διαφορές προϊόντων ή υπηρεσιών
παραπλανώντας τους αγοραστές.
• Μερικές δραστηριότητες του (π.χ. διαφήµιση, ετικέτα) εξαπατούν είτε το γενικό
σύνολο, είτε µερικά µειονεκτούντα υποσύνολα.
• Με το να προτιµά στη διανοµή τις πλούσιες περιοχές καταδικάζει τις φτωχές σε
χαµηλότερα βιοτικά επίπεδα.
• Συχνά εκµεταλλεύεται ανθρώπινα συναισθήµατα και ανάγκες (µητρική, συζυγική
αγάπη, ανάγκη για ελκυστικότητα κ.λπ.)

7

∆ηµήτρης Παυλάκης, ΄΄ Το τραπεζικό marketing στην πράξη΄΄, σελ. 23-25
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Το Μάρκετινγκ, όπως και οι άλλες επιστήµες, δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι τέλειο, ότι
έχει αναπτύξει δηλαδή µια τεχνολογία που του επιτρέπει να επιτυγχάνει το στόχο του µε τον
άριστο τρόπο. Σαφώς η πολεµική κατά του Μάρκετινγκ έχει τα ερείσµατά της. Μερικά από
τα σηµεία επιθέσεως κατά του Μάρκετινγκ ίσως να είναι και σωστά, όµως απόρριψη
ορισµένων αναµφισβήτητων µειονεκτηµάτων του συστήµατος δεν µπορεί να οδηγήσει και
στην απόρριψη όλων των µέσων που χρησιµοποιεί, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν αποδειχθεί
αποτελεσµατικά.

1.2 Η αναγκαιότητα

εφαρµογής των αρχών του Μάρκετινγκ στον

ελληνικό τραπεζικό χώρο

Όπως προαναφέραµε το Τραπεζικό Μάρκετινγκ εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες στο
εξωτερικό. Αυτό δεν αποτελεί την µοναδική αιτία εφαρµογής του και στους ελληνικούς
τραπεζικούς οργανισµούς. Μια σειρά παραγόντων και εξελίξεων επιβάλλουν και την
εφαρµογή του στη χώρα µας :
Η σταδιακή απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από τις λεπτοµερείς
διοικητικές παρεµβάσεις του παρελθόντος έχει δώσει τη δυνατότητα σε κάθε εµπορική
τράπεζα να ασκεί περισσότερο ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική και έχει επίσης αυξήσει
τη δυνατότητα τους να εισέλθουν σε νέες αγορές.
Η όξυνση του ανταγωνισµού στην αγορά των τραπεζικών υπηρεσιών τα τελευταία
χρόνια , όπου νέες τράπεζες έχουν µπει στην αγορά, τα καταστήµατα των τραπεζών
πληθύνονται κάθε χρόνο µε γρήγορο ρυθµό και τα κονδύλια που διαθέτουν οι τράπεζες για
την προώθηση των πωλήσεών τους και τη διαφήµιση αυξάνονται συνεχώς. Ο ανταγωνισµός
αυτός προβλέπεται ότι θα είναι ακόµη µεγαλύτερος στο µέλλον µε την είσοδο νέων ξένων
τραπεζών στον ελληνικό χώρο.Οι εµπορικές τράπεζες αντιµετωπίζουν διεθνώς τον
ανταγωνισµό και από το χρηµατιστήριο, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις εξειδικευµένες
τράπεζες που τείνουν να γίνουν κι αυτές χρηµατοπιστωτικά πολυκαταστήµατα και τις
χρηµατοδοτικές θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, που τις ανταγωνίζονται σε ένα ή
περισσότερους

τοµείς

προσφοράς

τραπεζικών

υπηρεσιών.Εξάλλου,οι

τράπεζες

αντιµετωπίζουν και τον ανταγωνισµό των εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων στους
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τοµείς : της καταναλωτικής πίστης, των πιστωτικών καρτών και των καρτών διευκόλυνσης,
των χρεωστικών καρτών, των Α.Τ.Μ’ς, του Home Banking, των καταθέσεων, των
ενυπόθηκων δανείων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος (π.χ.: Audi Card Visa,
Carrefoure, Shell Card κ.λπ.). Ο ανταγωνισµός εντείνεται και όλοι όσοι εµπλέκονται στο ίδιο
παιχνίδι στοχεύουν στο ίδιο τµήµα της αγοράς, αυτό το οποίο µπορούν να αντληθούν τα
µεγαλύτερα κέρδη.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και

των

τηλεπικοινωνιών έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Το Internet
επέφερε κοσµογονικές αλλαγές στο τραπεζικό χώρο και συνεχίζει να επιφέρει (e-banking). Η
τεχνολογική εξέλιξη άνοιξε νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης της τραπεζικής πελατείας,(Home
Banking, Phone Banking, αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές, αυτόµατη µεταφορά
κεφαλαίων στα σηµεία πωλήσεων κ.λπ.), δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα πεδίο
ανταγωνισµού για τις εµπορικές τράπεζες.
Σε µια εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι αλλαγές καθηµερινές, είναι
πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι επιφυλάσσει το µέλλον. Οι τράπεζες επενδύουν
τεράστια κεφάλαια στο e-banking, κάτι που άλλωστε αποτελεί και πρωταρχική επιθυµία των
πελατών τους. Κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί πια στις πιέσεις για αλλαγή. Η διαδικασία
αυτοµατοποίησης που ξεκίνησε εδώ και µερικά χρόνια µε τη διάδοση των αυτόµατων
ταµειολογιστικών µηχανών (ΑΤΜ), προχώρησε την τελευταία δεκαετία µε τις τηλεφωνικές
συναλλαγές και τα κλειστά, ιδιόκτητα συστήµατα που στηρίζονται σε προσωπικούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σήµερα αξιοποιούνται το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και σε
λίγο καιρό και η αµφίδροµη τηλεόραση, καθώς και κάθε νέο µέσο που θα εµφανίζεται.
Αλλαγή νοοτροπίας στην αντιµετώπιση του πελάτη από τις περισσότερες ελληνικές
εµπορικές τράπεζες, σ’ όλη την κλίµακα της ιεραρχίας, έχουν εκσυγχρονισθεί οι οργανωτικές
δοµές ορισµένων απ’ αυτές, έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας προσανατολισµένες
στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη (account officer- relationship manager) και
τέλος εφαρµόζονται νέες µέθοδοι προσέλκυσης πελατών και ανάπτυξης των εργασιών µαζί
τους.Η σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης της τραπεζικής εργασίας και εξυπηρέτησης του
πελάτη, που εφαρµόζεται στις περισσότερες τράπεζες επιβάλλει να αντικατασταθεί η
«τραπεζική κατά παραγγελία» που συγκεντρώνει την προσοχή της στην πώληση
συγκεκριµένων υπηρεσιών από την «τραπεζική των σχέσεων» (relationship banking), που
στρέφεται στη δηµιουργία πελατών που αγοράζουν πολλαπλές υπηρεσίες. Οι τράπεζες δεν
επιδιώκουν δηλαδή πια τη µεγιστοποίηση των κερδών µε την επιδίωξη µεγαλύτερου κέρδους
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από κάθε µεµονωµένη συναλλαγή, αλλά δίνουν έµφαση στη συνδυασµένη πώληση
υπηρεσιών και στη συνολική αποδοτικότητα του πελάτη.
Η συνεχής άνοδος του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου της πελατείας Έχει σαν
αποτέλεσµα οι πελάτες να είναι καλύτερα πληροφορηµένοι, να διατηρούν µειωµένους σε
σχέση µε το παρελθόν δεσµούς µε µία τράπεζα, και να είναι πιο απαιτητικοί σε ότι αφορά το
είδος και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.

Από τη δεκαετία του 1980 και

έπειτα έγινε πολύ έντονο το ενδιαφέρον των πελατών για θέµατα που σχετίζονται µε την
ποιότητα των προσφερόµενων τραπεζικών προϊόντων / υπηρεσιών. Πολλές τράπεζες έγιναν
δέκτες έντονης κριτικής σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων από τους υπαλλήλους
τους υπηρεσιών και την τεχνική αρτιότητα των συστηµάτων παροχής των υπηρεσιών που
χρησιµοποιούσαν.Αποτέλεσµα του αυξηµένου βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου των
πελατών και του έντονου ενδιαφέροντος από µέρους τους θέµατα ποιότητας ήταν να
συνειδητοποιούσουν οι τράπεζες ότι η παράµετρος της ποιότητας ήταν πολύ σηµαντική και
µπορούσε να συµβάλλει στην καλύτερη αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Μέσα στα πλαίσια
αυτά πραγµατοποιήθηκαν µεγάλες επενδύσεις σε έρευνες σχετικά µε το τι ακριβώς ζητάει η
αγορά και πώς οι τράπεζες θα µπορέσουν να αναπτύξουν εκείνα τα προγράµµατα που θα
καλύπτουν τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών τους.

Στην προσπάθεια τους να

ανταποκριθούν στα επίπεδα ποιότητας που απαιτούνται από την αγορά, οι τράπεζες βρήκαν
αρωγό το γεγονός ότι ένα συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό των πελατών είναι πλέον σε θέση να
χρησιµοποιεί χωρίς πρόβληµα τις νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή του ζωή.
Ο σηµερινός πελάτης έχει την απαίτηση της εξατοµικευµένης φροντίδας και της
αντιµετώπισης του σαν προσωπικότητα και όχι σαν ένα άτοµο µιαςαπρόσωπης µάζας.
Επιπλέον ο σηµερινός πελάτης των τραπεζικών προϊόντωνδιαβάζει, ενηµερώνεται, συγκρίνει
και επιλέγει το προϊόν εκείνο που ταιριάζεικαλύτερα στις δικές του απαιτήσεις / ανάγκες.
Επέκταση του ανταγωνισµού πέραν των τιµών. Στη µελλοντική τραπεζική αγορά στην
Ελλάδα και στις προβλεπόµενες οξυµένες ανταγωνιστικές συνθήκες, ο ανταγωνισµός δεν θα
περιοριστεί βέβαια µόνο στις τιµές. Θα επεκταθεί ακόµη περισσότερο στο µέλλον σε
προσπάθειες περιορισµού τηςοµοιογένειας των προσφερόµενων υπηρεσιών και στη
δηµιουργία προτιµήσεων στην πελατεία. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την έρευνα των
επιθυµιών της πελατείας κάθε αγοράς – στόχου και την προσαρµογή στις ανάγκες της, της
νέας τεχνολογίας, του είδους και της ποιότητας των υπηρεσιών, της άψογης εξυπηρέτησης
από το ∆ιευθυντή µέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, του σωστά µελετηµένου δικτύου των
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καταστηµάτων και θυρίδωνκαι της ανάλογης διαφήµισης των προσφερόµενων από την
τράπεζαυπηρεσιών.
Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων και η
ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων που αναµένεται στον ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό
χώρο και στις οικονοµικά, πλέον, ανεπτυγµένεςχώρες της Ευρώπης έχουν ιδιαίτερη σηµασία
για την Ελλάδα. Σε αυτή την κούρσα των θεαµατικών εξελίξεων και της προόδου, οι
ελληνικές

τράπεζες

προσπαθούν

να

ανταποκριθούν

στις

νέες

προκλήσεις

που

δηµιουργούνται. Το νέο οικονοµικό σκηνικό που διαµορφώνεται έχει αρχίσει να πιέζει τις
τράπεζες προς αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της θέσης τους στη διεθνή αγορά, µε ενίσχυση
της κεφαλαιακής τους βάσης, µείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθµιση των
προσφερόµενων υπηρεσιών, συγχωνεύσεις µικρών και µεγάλων τραπεζών εξαγορές και
στρατηγικές συµµαχίες.
Οι κυριότερες µέθοδοι ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τραπεζών είναι η
βελτίωση της τεχνικής υποδοµής µε την ανανέωση του εξοπλισµού τους σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της σηµερινής εξέλιξης τηςτεχνολογίας, η ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου
δυναµικού µε την εκπαίδευσή του στο αντικείµενο της δουλειάς του και την επιµόρφωσή του
στις διοικητικές και οικονοµικές επιστήµες και τέλος οι οργανωτικές αναδιαρθρώσεις που
σκοπεύουν στον εκσυγχρονισµό των δοµών σύµφωνα µε τις νεότερες αντιλήψεις του
Μάνατζµεντ και τους προσανατολισµούς του Μάρκετινγκ.
Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη για µια ολοκληρωµένη στρατηγική µόρφωσης και
αποδοτικής προσφοράς υπηρεσιών, των οποίων το είδος και ποιότητα να ανταποκρίνονται
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες κάθε κατηγορίας
πελατών. Υπάρχει δηλαδή άµεση και επιτακτική ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη
και ευρύτερη εφαρµογή των αρχών του Μάρκετινγκ από τις τράπεζες.
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Εισαγωγή
Το µίγµα Μάρκετινγκ αποτελεί το εύρος των ανταγωνιστικών διαστάσεων των εταιρειών, και
στην προκειµένη περίπτωση των τραπεζών, από τις οποίες προωθούνται τα παραγόµενα
προϊόντα ή υπηρεσίες από τους παραγωγούς – τράπεζες προς τους πελάτες. Η σύνθεση του
Μάρκετινγκ Μίξ, όπως διαφορετικά λέγεται, περιλαµβάνει το στυλ, την ποιότητα των
υπηρεσιών, τις συγκεκριµένες εναλλακτικές τιµές κ.α. τα στοιχεία που καθορίζουν τις
επιχειρηµατικές αποφάσεις των στελεχών Μάρκετινγκ, ανεξάρτητα από το είδος της
εταιρείας, είναι τα πολύ γνωστά για τους ανθρώπους του Μάρκετινγκ τέσσερα ΄΄Π΄΄, από τα
αρχικά των αγγλικών λέξεων PRODUCT = ΠΡΟΪΟΝ, PRICE = ΤΙΜΗ, PROMOTION =
ΠΡΟΒΟΛΗ, PLACE = ΤΟΠΟΣ.

ΣΧΗΜΑ 2
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2.1 Το Τραπεζικό Προϊόν – Product
Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι η πηγή εσόδων µιας επιχείρησης, παράλληλα όµως αποτελεί
και την πηγή ικανοποίησης του πελάτη. Η µακροπρόθεσµη επιτυχία µιας τράπεζας εξαρτάται
από την ικανότητα των διοικούντων από τη µια να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους, οι
οποίοι είναι παράλληλα και καταναλωτές του παραγόµενου προϊόντος και θέλουν να
καλύψουν τις ανάγκες τους, και από την άλλη να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα
µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Γι’ αυτό η στρατηγική δηµιουργίας και χειρισµού του
προϊόντος είναι κεντρική στη λειτουργία του Μάρκετινγκ για µια τράπεζα και χαρακτηρίζει
το βαθµό ανταγωνιστικότητάς της, σε σχέση µε τα λοιπά τραπεζικά ιδρύµατα ή της
επιχειρήσεις συναφούς αντικειµένου.

Τα τραπεζικά προϊόντα µπορούµε να τα διαχωρίζουµε σε τρία επίπεδα :
i. Τον πυρήνα του προϊόντος.Γενικά περιλαµβάνει τις κύριες ιδιότητες οι οποίες
προσφέρουν τις βασικές χρησιµότητες που αγοράζει ο πελάτης και υπάρχουν σε όλα τα
οµοειδή προϊόντα. Αυτός συνίσταται στις τράπεζες στην προσφορά ασφάλειας και τόκου για
τα µετρητά, στη µεταφορά κεφαλαίων, στις διαµεσολαβητικές εργασίες και στην παροχή της
δυνατότητας κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών του πελάτη τη χρονική στιγµή που του
παρουσιάζονται και όχι σε µια µελλοντική στιγµή.
ii. Το πραγµατικό προϊόν.Αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει το
προϊόν και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα οµοειδή του. Στοιχεία διαφοροποίησης στα
τραπεζικά προϊόντα είναι η ονοµασία τους, η ποιότητά τους (ταχύτητα, ορθότητα, προσωπικό
ενδιαφέρον, ευγένεια, άνεση, έλλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών). Οι ποιοτικές
διαφοροποιήσεις στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών είναι στοιχεία του διευρυµένου
Μίγµατος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες, δηλαδή του περιβάλλοντος χώρου (Physical
Evidence), των υπαρχουσών διαδικασιών (Process) και του ανθρώπινου παράγοντα (People).
iii. Το διευρυµένο προϊόν Αυτό περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες υπηρεσίες και ωφέλειες που
αποκοµίζει ο καταναλωτής, τις εγγυήσεις, τον τρόπο παράδοσης και πληρωµής και τις
προσφερόµενες υπηρεσίες µετά την πώληση. Στις τράπεζες περιλαµβάνει τη «συσκευασία»
των υπηρεσιών µαζί µε άλλες, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες κάθε αγοράς
στόχου µε την προσφορά των κατάλληλων «πακέτων» υπηρεσιών.
Παραδείγµατα :
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Τρεχούµενοι λογαριασµοί που συνδυάζονται µε : καρνέ επιταγών, µε δικαίωµα
υπερανάληψης, µε πιστωτική κάρτα, ή κάρτα µετρητών, κλπ.
Η στρατηγική του προϊόντος αναφέρεται στο εύρος του µίγµατος προϊόντος (αριθµό οµάδων
οµοειδών προϊόντων), στο βάθος κάθε γραµµής προϊόντος (αριθµό προϊόντων από κάθε
οµάδα οµοειδών προϊόντων) και στη συνοχή των γραµµών προϊόντος (οµοιότητα των
προϊόντων διαφόρων γραµµών ).
Για να είναι το µίγµα ενός προϊόντος (ο συνολικός αριθµός των προϊόντων όλων των ειδών
και όλων των κατηγοριών ) άριστο θα πρέπει :
 Τα προϊόντα που περιλαµβάνει να ικανοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
ανάγκες της αγοράς- στόχου.
 Να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
Για να αποφασισθεί η ακολουθητέα στρατηγική προϊόντος πρέπει πρώτα να απαντηθούν τα
εξής ερωτήµατα :
-

Τι είδους πελάτες έχουµε ;

-

Τι είδους πελάτες θα θέλαµε να έχουµε ;

-

Τι χρειάζονται οι πελάτες που θα θέλαµε να έχουµε ;

-

Ποιες ανάγκες αυτών των πελατών δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες
υπηρεσίες που προσφέρουµε ;

-

Ποιες από τις υπηρεσίες που δεν προσφέρουµε µπορούµε να τις
αναπτύξουµε και να τις προσφέρουµε σε ανταγωνιστική τιµή και
αποδοτικά για την τράπεζα;

-

Τι άλλες ανάγκες πιθανόν να χρειάζονται οι επιλεγείσες κατηγορίες
πελατών στο µέλλον ;

Σήµερα οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους µία µεγάλη σειρά προϊόντων και
υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, θα ασχοληθούµε µε τα
προϊόντα καταναλωτικής πίστης, τα οποία ασφαλώς απευθύνονται σε µια συγκεκριµένη
κατηγορία πελατών και των οποίων η ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία την τελευταία δεκαετία.
Πιστωτικές κάρτες που συνδυάζονται µε : µετρητά για έκτατες ανάγκες, δωρεάν πρόγραµµα
ταξιδιωτικών εξυπηρετήσεων, δωρεάν αυτόµατη ταξιδιωτική ασφάλιση, δωρεάν συνδροµή
σε περιοδικές εκδόσεις, προνοµιακή ενοικίαση αυτοκινήτου, κλπ. Οι αποφάσεις Μάρκετινγκ
που αφορούν τις υπηρεσίες είναι σχετικές µε τη διαµόρφωση του είδους και της ποιότητας
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των προσφερόµενων υπηρεσιών, που προσδιορίζονται από τη µακροχρόνια στρατηγική της
τράπεζας.
Οι αποφάσεις που αφορούν το είδος των προσφερόµενων υπηρεσιών καθορίζουν τις µορφές
των καταθέσεων που δέχεται και των χορηγήσεων που προσφέρει η τράπεζα, τους µη
χρηµατικούς όρους της συνεργασίας (ύψος, διάρκεια, τρόπος αποπληρωµής), τα είδη των
διαµεσολαβητικών εργασιών που αναλαµβάνει και την επέκταση ή τον περιορισµό τους.
Η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών καθορίζεται από αποφάσεις που αφορούν την
οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της
πελατείας, την εκπαίδευση του προσωπικού, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα
στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της σύγχρονής τραπεζικής εξυπηρέτησης και τέλος
τη µηχανογράφηση των λογιστικών και οικονοµικών στοιχείων και καταστάσεων, την ένταξη
όλων των καταστηµάτων στο σύστηµα on line και την αυτοµατοποίηση της εξυπηρέτησης,
που προσφέρουν οικονοµία χρόνου και άνεση για τον πελάτη.

2.1.1 Προϊόντα καταναλωτικής πίστης
Τα καταναλωτικά προϊόντα είναι ίσως αυτά που ευκολότερα κανείς µαθαίνει, γιατί
εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των φυσικών προσώπων σαν κι εµάς . Εάν
αναλογιστούµε τη δική µας εµπειρία ως καταναλωτές, είναι πιθανόν να συµφωνήσουµε ότι
οι άνθρωποι δεν αγοράζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Οι καταναλωτές µάλλον
αγοράζουν τα οφέλη που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, οι οποίες πηγάζουν από τις
ιδιότητες του προϊόντος. Γι’ αυτό το λόγο είναι σηµαντικό οι τράπεζες να µετατρέπουν τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων σε οφέλη που ο πελάτης θα αποκοµίσει από αυτές τις
ιδιότητες, τι ακριβώς θα προσφέρουν αυτές στον πελάτη.
Οι τράπεζες αναγκάσθηκαν να δηµιουργήσουν νέα προϊόντα , τα οποία έχουν σκοπό την
κάλυψη ενός ευρύτερου φάσµατος αναγκών του καταναλωτή. Ξεκινώντας από τη
χρηµατοδότηση αγοράς αυτοκινήτου και οικιακού εξοπλισµού, οι τράπεζες πέρασαν γρήγορα
στα προσωπικά δάνεια για κάθε χρήση. Σχεδιάσθηκαν νέες σειρές προϊόντων όπως η αγορά
σκαφών αναψυχής, ακόµη και η χρηµατοδότηση διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία.
Τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης µπορούµε να τα κατατάξουµε στις εξής κατηγορίες:
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 Προσωπικά δάνεια.Τα δάνεια της µορφής αυτής χορηγούνται σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα,
για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών τους. Αν και για λόγους µάρκετινγκ από την
τραπεζική αγορά προσφέρεται ποικιλία προσωπικών δανείων, πρόκειται ουσιαστικά για το
ίδιο τραπεζικό προϊόν και µικρές διαφορές παρουσιάζονται µεταξύ τους.

Μετά την

απελευθέρωση των ορίων δανεισµού, νέα προσωπικά δανειακά προϊόντα µε χαµηλότερα
επιτόκια και ευνοϊκότερους όρους αποπληρωµής έχουν κάνει την εµφάνισή τους στην αγορά.
Για τη χορήγηση προσωπικού δανείου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την πιστοληπτική
ικανότητα του πελάτη και µπορεί να φτάσει ως και τα 30.000 ευρώ, δεν απαιτείται η
προσκόµιση στην τράπεζα τιµολογίου αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι τα χρήµατα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. Συνήθεις µορφές προσωπικών δανείων αποτελούν:
-

δάνεια για έκτατες προσωπικές ανάγκες

-

δάνεια για εορτές (εορτοδάνεια)

-

δάνεια για ταξίδια αναψυχής

 Καταναλωτικά δάνεια.Τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται στους καταναλωτές για την
κάλυψη των αναγκών τους για µετρητά ή αγορές καταναλωτικών ειδών και υπηρεσιών.
Αντίθετα µε τα προσωπικά δάνεια, για τη λήψη καταναλωτικού δανείου, το ύψος του οποίου
είναι µεγαλύτερο, ο δανειολήπτης υποχρεούται να υποβάλλει κατά τη διαδικασία έγκρισης
του δανείου προτιµολόγιο των αγορών που θέλει να πραγµατοποιήσει. Τα χρήµατα του
δανείου καταβάλλονται απευθείας στον έµπορο ή στην επιχείρηση από την οποία θα γίνει η
αγορά και δεν εκταµιεύονται από τον πελάτη.Σε αρκετές τράπεζες η έγκριση του
καταναλωτικού δανείου γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και επίσης, δίνουν τη δυνατότητα
εκταµίευσης ολόκληρου του ποσού εντός της ίδιας ηµέρας. Τα αιτήµατα των πελατών
προωθούνται από το δίκτυο των καταστηµάτων στα κεντροποιηµένα εγκριτικά κέντρα. Εκεί
όλα τα αναλαµβάνει η τεχνολογία : συστήµατα διαχείρισης κινδύνου σε συνδυασµό µε τα
πελατοκεντρικά συστήµατα και τις βάσεις δεδοµένων που έχει η κάθε τράπεζα εκτιµούν σε
µερικά λεπτά την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Όλα αυτοµατοποιηµένα, το σύστηµα
credit scoring βγάζει το αποτέλεσµα χωρίς την επέµβαση ανθρώπινου χεριού. Και η
απάντηση στέλνεται στο κατάστηµα, δίνοντας το πράσινο φως για την εκταµίευση του
ποσού. Είναι σηµαντικό ότι αρκετές τράπεζες καλύπτουν πλέον το σύνολο της δαπάνης και
δεν απαιτείται η ίδια συµµετοχή του πελάτη, όπως συνέβαινε παλιότερα όπου η
χρηµατοδότηση από την τράπεζα δεν ξεπερνούσε το 65%.Εκτός από τη δυνατότητα
εκταµίευσης µεγαλύτερου ύψους δανείου, ένα ακόµη πλεονέκτηµα των καταναλωτικών
δανείων είναι η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής (ως και έξι έτη) που εξασφαλίζει
µικρότερες δόσεις, αλλά και η προνοµιακή τιµολόγηση (χαµηλότερο επιτόκιο). Αυτό
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συµβαίνει διότι οι τράπεζες, γνωρίζοντας πού θα χρησιµοποιήσει τα χρήµατα του δανείου ο
πελάτης, εξασφαλίζονται περισσότερο σε σχέση µε τα προσωπικά δάνεια. Τα καταναλωτικά
δάνεια χορηγούνται για :
-

αγορά

ειδών

διαρκείας

π.χ.

αυτοκινήτων,

επίπλων,

ηλεκτρικού

εξοπλισµού, κλπ.
-

κάλυψη αναγκών δαπανών για διακοπές : προσφορά από το αντίστοιχο
ταξιδιωτικό γραφείο

-

κάλυψη διδάκτρων : µαθητικά δάνεια για ιδιωτικά σχολεία, φοιτητικά
δάνεια, δάνεια για µεταπτυχιακές σπουδές

Επίσης παρέχονται από ορισµένες τράπεζες δάνεια ανακύκλωσης καταναλωτικών δανείων.
Συγκεκριµένα η τράπεζα δέχεται να αποπληρώσει το υπόλοιπο του ενήµερου καταναλωτικού
δανείου (ή προσωπικού) µε χαµηλότερο επιτόκιο από τα εκάστοτε τρέχοντα, ενώ ταυτόχρονα
χορηγεί το ανάλογο ποσό ώστε το νέο υπόλοιπο να ξανανέβει στο όριο που έχει η ίδια
ορίσει.Στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων χορήγησης καταναλωτικών δανείων, οι
τράπεζες προχωρούν σε συµφωνίες µε επιχειρήσεις εισαγωγής και εµπορίας Ι.Χ.
αυτοκινήτων, καθώς και µε αλυσίδες καταστηµάτων ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων
καταναλωτικών προϊόντων. Οι συνεργασίες αυτές συνεπάγονται οφέλη τόσο για τις τράπεζες,
που βρίσκουν νέους πελάτες, όσο και για τις επιχειρήσεις, που προωθούν ευχερέστερα τα
προϊόντα τους.
Υπάρχουν όµως και τα προεγκεκριµένα καταναλωτικά δάνεια. Στο πλαίσιο του εντεινόµενου
ανταγωνισµού οι τράπεζες δεν περιµένουν τον πελάτη να έρθει στο κατάστηµα να ζητήσει
δάνειο, αλλά επιλέγουν σωστούς και συνετούς πελάτες τους και προχωρούν στην προέγκριση
δανείου ανάλογα µε την πιστοληπτική τους ικανότητα και µε προσωπική επιστολή τον
ενηµερώνουν ότι το δάνειο τον «περιµένει» στο κατάστηµα. Η συνολική σχέση που διατηρεί
ένας πελάτης µε την τράπεζα (καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, άλλα δάνεια, κλπ.)
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία προέγκρισης ενός δανείου, καθώς η τράπεζα
«γνωρίζει» πού απευθύνεται. Η προέγκριση δελεάζει τον πελάτη για να πάρει τη θετική του
απόφαση.
Τέλος, όσον αναφορά την περίπτωση της συγκέντρωσης όλων των ενήµερων οφειλών σε µία
τράπεζα, υπάρχουν εξειδικευµένα δανειακά προϊόντα, τα οποία προσφέρουν αυτή τη
δυνατότητα.Η µεταφορά γίνεται εύκολα και γρήγορα σε µία τράπεζα των προσωπικών /
καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών ή χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, αρκεί ο δανειολήπτης να απευθυνθεί στην τράπεζα στην οποία θέλει να
µεταφέρει τα δάνειά του και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Από εκεί και
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πέρα η τράπεζα αναλαµβάνει όλη τη διαδικασία εξόφλησης των παλαιών οφειλών και
µεταφοράς του νέου υπολοίπου σε έναν και µόνο λογαριασµό.
 Πιστωτικές κάρτες.Ασφαλώς, η έκδοση των πάσης φύσεως καρτών αποτελεί µία από τις
σπουδαιότερες καινοτοµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον τραπεζικό χώρο.
Όσον αναφορά τις πιστωτικές κάρτες, αυτές συνδέονται άµεσα µε την παροχή
καταναλωτικής πίστης. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα µέσο που αντικαθιστά την πληρωµή µε
µετρητά στις καθηµερινές συναλλαγές. Επιπλέον η πιστωτική κάρτα προσφέρει τη
δυνατότητα αποπληρωµής µέσω προγραµµάτων άτοκων δόσεων, συµµετοχή σε κληρώσεις
µε δώρα, επιστροφή ποσού ή ποσοστού επί των αγορών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα για
αναλήψεις µετρητών όλο το 24ωρο από τα ΑΤΜς σε όλον τον κόσµο. Προκειµένου να
λειτουργήσει η πιστωτική κάρτα, προηγείται µια σύµβαση µεταξύ επιχείρησης και τράπεζας,
βάσει της οποίας η δεύτερη αναλαµβάνει να εξοφλήσει την οφειλή του κατόχου της κάρτας
στην πρώτη, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι πρόκειται για κανονική συναλλαγή.

ΣΧΗΜΑ 2.1.1

Οι διευκολύνσεις και τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι πιστωτικές κάρτες σε όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη τις έχουν καταστήσει στις µέρες µας ένα από τα σηµαντικότερα µέσα
πληρωµής. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
σύµφωνα µε τα οποία ο ρυθµός ανάπτυξης σε ετήσια βάση κινείται σταθερά στο 25% και τα
υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών υπερβαίνουν πλέον τα 6,2 δις. ευρώ.

Μεταξύ των

σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτουν είναι πλέον και το χαµηλό επίπεδο
τιµολόγησης, αφού τα επιτόκια για τη µεταφορά υπολοίπου διαµορφώνονται από µηδενικά
επίπεδα για περιορισµένη διάρκεια και φθάνουν µέχρι και το 4,9% για δύο χρόνια. Η
ελκυστικότητα του πλαστικού χρήµατος δεν σταµατά βέβαια εδώ, αφού εκτός από τα
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προνοµιακά επιτόκια, οι τράπεζες εξαντλούν τον µεταξύ τους ανταγωνισµό µέσα από
παροχές, όπως η δωρεάν συνδροµή για ένα ή περισσότερα χρόνια, αλλά και πλήθος άλλων
προσφορών, που δύσκολα µπορούν να αγνοηθούν. Έτσι, το χαµηλό κόστος και οι ελκυστικοί
όροι χορήγησης δεν είναι τα µοναδικά προνόµια που µπορούν να απολαύσουν οι χρήστες του
πλαστικού χρήµατος, αφού η πολιτική των τραπεζών επιστρατεύει προσφορές, όπως bonus
και δώρα για την επιβράβευση των καλών πελατών, κλιµακωτά επιτόκια για όσους
χρησιµοποιούν την κάρτα στις καθηµερινές τους συναλλαγές, επιστροφές αγορών,
δυνατότητα συµµετοχής σε ειδικά προγράµµατα και υπηρεσίες, αλλά και ειδικές κληρώσεις,
µε δώρα από ταξίδια έως αυτοκίνητα.
 Ανοικτά δάνεια.Τα ανοικτά δάνεια συνήθως υπάγονται στην κατηγορία των προσωπικών
δανείων. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για ένα λογαριασµό ανοικτής πίστωσης µε αόριστη
διάρκεια και λειτουργεί όπως οι πιστωτικές κάρτες. Ο πελάτης διαθέτει ένα συγκεκριµένο
ποσό, το οποίο χρησιµοποιεί όποτε ο ίδιος επιθυµεί και πληρώνει κάθε µήνα τη δόση που
αντιστοιχεί στα χρήµατα που εκταµίευσε. Όπως συµβαίνει και µε τις κάρτες, ο πελάτης
επιβαρύνεται µε ετήσια έξοδα, τα οποία κυµαίνονται ανάλογα µε το προϊόν από 30 ως 80
ευρώ. Η ελάχιστη µηνιαία καταβολή κυµαίνεται από 1,5% ως 4,5% επί του ποσού που έχει
εκταµιεύσει ο δανειολήπτης. Σε γενικές γραµµές τα ανοικτά δάνεια έχουν κατά 2%-3%
µικρότερα επιτόκια σε σχέση µε τις κάρτες.

Σηµειώνεται ότι το πιστωτικό όριο των

ανοικτών δανείων και των καρτών είναι σαφώς µικρότερο από το αντίστοιχο των
προσωπικών και καταναλωτικών δανείων.

Στο πλαίσιο του ανταγωνισµού, οι τράπεζες

προσφέρουν πρόσθετες παροχές στους πελάτες τους µαζί µε το ανοικτό δάνειο, όπως η
δωρεάν παροχή των καρτών τις τράπεζας για αναλήψεις και καταθέσεις µετρητών στο
λογαριασµό του δανείου τους µέσω ΑΤΜς , η δυνατότητα απόκτησης πιστωτικής κάρτας µε
δωρεάν συνδροµή τον πρώτο χρόνο, κλπ.
 Υπεραναλήψη από τρεχούµενο λογαριασµό (overdraft).Το δικαίωµα υπερανάληψης δίνει
τη δυνατότητα στον πελάτη να δηµιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο στον τρεχούµενο λογαριασµό
του ως και το προκαθορισµένο από την τράπεζα όριο. Ο πελάτης µπορεί να κάνει χρήση του
δικαιώµατος υπερανάληψης οποτεδήποτε επιθυµεί και έχει τη δυνατότητα τήρησης
χρεωστικού υπολοίπου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως έξι συνεχείς µήνες. Με την
πλήρη αποπληρωµή του χρεωστικού υπολοίπου ο πελάτης µπορεί και πάλι να κάνει χρήση
του δικαιώµατος υπερανάληψης. Η αποπληρωµή των υπεραναλήψεων γίνεται µε καταθέσεις
στο λογαριασµό µετρητών, προϊόντων επιταγών, αξιών, εµβασµάτων, µισθοδοσίας, κ.λπ.
Στην ελληνική αγορά το µέσο επιτόκιο στις υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς
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διαµορφώνεται σε 11,7%. Επίσης, το υπόλοιπο του λογαριασµού, για όσο διάστηµα είναι
πιστωτικό, τοκίζεται µε το επιτόκιο των τρεχούµενων λογαριασµών καταθέσεων.

2.1.2

Στόχοι

του Μάρκετινγκ στον

τοµέα προσφοράς

προϊόντων

καταναλωτικής πίστης
Οι στόχοι είναι :
1. Να διευρύνει την πελατεία της για προϊόντα καταναλωτικής πίστης.
-

Υπάρχουν ανάγκες µεγάλης µερίδας του πληθυσµού των ιδιωτών που δεν
καλύπτονται από τις προσφερόµενες υπηρεσίες ή υπάρχουν πολλοί
καταναλωτές που αγνοούν τα προσφερόµενα προϊόντα ή ακόµη έχουν
τον φόβο της συναλλακτικής σχέσης µε την τράπεζα.

-

Προσελκύοντας πελάτες από τον ανταγωνισµό.

2. Να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά πελάτη προσφέροντας του και άλλες υπηρεσίες.
3. Να αναπτύξει υπηρεσίες προσφέροντας χαµηλότερο κόστος για τον πελάτη. Αυτό
επιτυγχάνεται :
-

Με την ορθολογικότερη αναδιοργάνωση της δοµής και των διαδικασιών
και

-

Με την ανάπτυξη της αυτοµατοποίησης, που επιτρέπουν µείωση του
κόστους.

2.1.3 Σχεδίαση νέου προϊόντος καταναλωτικής πίστης
Βασικό ρόλο στη δραστηριότητα του Μάρκετινγκ διαδραµατίζει και η διαδικασία ανάπτυξης
νέων προϊόντων. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι επιτυχηµένες τράπεζες στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών ακολουθούν έξι βασικά βήµατα :
1. Γέννηση ιδεών (από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που προαναφέρθηκαν).
2. Εξέταση συµβατότητας ιδεών µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, τους στρατηγικούς
στόχους και τη γενικότερη πολιτική της τράπεζας.
3. Εκτίµηση και επιλογή ιδεών βάσει των υπαρχουσών δυνατοτήτων της τράπεζας από
απόψεως οικονοµικών πόρων, ποσότητας και ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού,
τεχνολογικής υποδοµής, τεχνογνωσίας, οργάνωσης δοµών, διαδικασιών και µεθόδων.
4. Επιχειρησιακή ανάλυση :
34

-

επίδραση της ανάπτυξης του νέου προϊόντος στις πωλήσεις ορισµών
παλιών προϊόντων καταναλωτικής πίστης

-

εκτιµώµενο κόστος – προϊόντος,

-

προβλέψεις πωλήσεων,

-

εκτιµήσεις κερδών και αποδοτικότητας, καθώς και του νεκρού σηµείου

-

ανάπτυξη

στρατηγικής

και

επιλογή

του

κατάλληλου

µίγµατος

Μάρκετινγκ.
Πριν από τη µετάβαση στην επόµενη φάση θα πρέπει να έχουν απαντηθεί οριστικά τα
ερωτήµατα :
-

Πού; και σε ποιους ; Στη περίπτωση των καταναλωτικών προϊόντων γνωρίζουµε ότι
απευθυνόµαστε σε ιδιώτες, αλλά είναι χρήσιµο οι τράπεζες να ορίσουν τα χαρακτηριστικά
των πελατών που θα χρησιµοποιήσουν κάποια συγκεκριµένα προϊόντα π.χ. τα
χαρακτηριστικά αυτών που θα χρησιµοποιήσουν τις κάρτες αυτόµατων συναλλαγών και τα
καταστήµατα στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν τα πρώτα 50 Α.Τ.Μ.’ς.

-

Πότε και πώς ; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν αφορά µόνο το χρόνο της εισαγωγής του
νέου προϊόντος στην αγορά, αλλά επίσης και όλες τις διαδικασίες, τους µηχανισµούς
ελέγχου, τις εγκυκλίους, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη µηχανογραφική
παρακολούθηση. Επίσης αποφασίζεται και το είδος και η χρονική κατανοµή του
προϋπολογισµού προβολής και επικοινωνίας που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη του.
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχουν συγχρονισθεί και όλα τα άλλα στοιχεία του µίγµατος
µάρκετινγκ.
5. Ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας : Στο στάδιο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις για τις
τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις υπάρχουσες έρευνες αγοράς και δοκιµάζονται
κάποιες πρωτότυπες υπηρεσίες – πιλότοι µε το προσωπικό της τράπεζας, ώστε να
εντοπισθούν τυχόν αδυναµίες.
6. Εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά
Η ικανοποίηση του καταναλωτή καθορίζει την εκ νέου ή και συστηµατική αγορά του
προϊόντος. Σχετικά ερωτήµατα που τίθενται είναι :
• Καλύπτει το προϊόν µια ξεκάθαρη ανάγκη του ;
• Αποτελεί κάτι που πραγµατικά θέλει ;
• Είναι κάτι που έχει θέση ανάµεσα στις συνήθειες αγοράς και χρήσης του
καταναλωτή;
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Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν η τιµή δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα, οι
καταναλωτές δίνουν µια ευκαιρία σ’ ένα καινούργιο προϊόν. Οι καταναλωτές στην αρχή
µπορεί να είναι θετικοί προς ένα προϊόν, στη συνέχεια όµως, για να υπάρξει από µέρους τους
µια µακροπρόθεσµη δέσµευση προς αυτό, απαιτούν να τους καλύπτει µια συγκεκριµένη
ανάγκη.
Ένα δεύτερο θέµα αφορά την προστιθέµενη αξία που πρέπει να έχει το νέο προϊόν στα µάτια
των καταναλωτών. Ως προστιθέµενη αξία εννοούµε τη συνισταµένη της τιµής του νέου
προϊόντος και του βαθµού στον οποίο το νέο προϊόν προσφέρει κάτι στους καταναλωτές που
δεν µπορούν να το πάρουν από άλλες τράπεζες. Το γεγονός ότι κάποια τράπεζα µπορεί να
λανσάρει ένα προϊόν, εκµεταλλευόµενη µια καταξιωµένη µάρκα, όπως για παράδειγµα τη
Visa ή Mastercard, δίνοντας του και µια υψηλή τιµή, δε σηµαίνει ότι οι καταναλωτές θα
προσέξουν αµέσως κάποια προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες µάρκες.
Το τρίτο και ίσως το σηµαντικότερο θέµα από όλα είναι αυτό της συνέργιας και σύµπνοιας
µεταξύ του νέου προϊόντος και του concept του.

2.2 Τόπος / ∆ίκτυα ∆ιανοµής- Place
Το µίγµα διανοµής αναφέρεται στην επιλογή των κατάλληλων διαύλων µέσω των οποίων
µεταβιβάζονται τα προϊόντα από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη.
Με τον όρο δίκτυα διανοµής ή δίκτυα πωλήσεων ή κανάλια διανοµής εννοούµε τόσο την
οργανωτική δοµή των διαφόρων καταστηµάτων της τράπεζας όσο και τους έξω από την
τράπεζα αντιπροσώπους και dealers, µέσω των οποίων γίνεται το Μάρκετινγκ των διαφόρων
προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ορισµός αυτός είναι σκόπιµα γενικός και ευρύς, για να
περιλαµβάνει :
i. Την εσωτερική οργάνωση του Μάρκετινγκ µέσα στην τράπεζα, αλλά
και τους οργανισµούς έξω από αυτήν, τους οποίους χρησιµοποιεί για το Μάρκετινγκ
των προϊόντων της.
ii. Τη δοµή του δικτύου της κάθε τράπεζας. Το προϊόν πρέπει να είναι διαθέσιµο στον
κατάλληλο χώρο και χρόνο, και τα πλεονεκτήµατα του πρέπει να γνωστοποιούνται
αποτελεσµατικά στο κοινό, στο οποίο απευθύνεται.
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Το κανάλι διανοµής µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση όσων ήδη χρησιµοποιούν την
υπηρεσία, στην αύξηση της χρήσης της ανάµεσα στους παλιούς χρήστες ή στην προσέλκυση
νέων χρηστών.
Η παρούσα εργασία θα εστιάσει την προσοχή της στη στρατηγική διανοµής των προϊόντων
καταναλωτικής πίστης και στο πώς τα προϊόντα αυτά καθίσταται διαθέσιµα στον κατάλληλο
χώρο και χρόνο.
Στο τραπεζικό Μάρκετινγκ οι δίαυλοι µέσω των οποίων διατίθενται τα προϊόντα
καταναλωτικής πίστης στην αγορά είναι οι εξής :
1.∆ίκτυο των καταστηµάτων
Η γειτνίαση των πελατών καταναλωτικών προϊόντων µε τον τόπο προσφοράς των
τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης δηµιουργεί τοπικές προτιµήσεις που
επηρεάζουν την επιλογή ή την πιστότητα σ’ ένα τραπεζικό ίδρυµα. Οι αποφάσεις για τον
τόπο εγκατάστασης ενός τραπεζικού καταστήµατος επηρεάζουν µακροπρόθεσµα τα
αποτελέσµατα της τράπεζας. Μία σωστή επιλογή τοποθεσίας προσφέρει στο τραπεζικό
κατάστηµα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, που πολύ δύσκολα
µπορούν να αντισταθµιστούν από τον ανταγωνισµό.
Ιδιαίτερα για τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης, σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί
8

οι περισσότεροι ιδιώτες πελάτες επιλέγουν την τράπεζά τους µε κριτήριο την ευκολία τους

και η επίσκεψή τους σ’ αυτήν εντάσσεται στις καθιερωµένες προγραµµατισµένες τους
επισκέψεις στην αγορά. Αυτό το τµήµα της αγοράς αντιµετωπίζει τα άλλα στοιχεία του
Μάρκετινγκ µε σχετική αδιαφορία, οπότε σαν µόνο κριτήριο επιλογής παραµένει η ευκολία
τους, δηλαδή ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την απόσταση του τραπεζικού καταστήµατος
από τον τόπο κατοικίας τους ή από τον τόπο εργασίας τους, ή από την αγορά.
Βέβαια, πολλές ιδρύσεις νέων καταστηµάτων ή διατηρήσεις παλιών δεν στηρίζονται σε
έρευνες αγοράς, αλλά στη διαίσθηση της ∆ιοίκησης ή επιβάλλονται από την παράδοση ή το
επιθυµητό κύρος (prestige).
Για να ληφθεί η τελική απόφαση για την εγκατάσταση ενός νέου καταστήµατος ή θυρίδας,
καθώς και για το µέγεθος τους υπολογίζονται τα έσοδα στον αναµενόµενο βαθµό
απασχόλησης, βάσει εκτιµήσεων της ζήτησης, δηλαδή τα έσοδα διαχείρισης των καταθέσεων
(πιστωτικοί τόκοι χορηγήσεων), τα έσοδα από διαµεσολαβητικές εργασίες και τα

8

ΤΟ ΒΗΜΑ, 18-01-2004, σελ. Β14 ΄΄ Έκρηξη χορηγήσεων δανείων τον ∆εκέµβριο΄΄, Α.Μάρκου
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αναµενόµενα έξοδα που θα είναι απαραίτητα για την επίτευξη των εσόδων, δηλαδή µισθοί
και εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια, αποσβέσεις, αναλογούσες δαπάνες διοίκησης, κόστος
ευκαιρίας απασχολούµενων κεφαλαίων σε έξοδα εγκατάστασης και το κόστος των
καταθέσεων (χρεωστικοί τόκοι).
Είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί το µέγεθος των εργασιών που αντιστοιχεί στο νεκρό
σηµείο, και να υπολογισθεί το χρονικό διάστηµα που θα χρειασθεί το κατάστηµα να το
ξεπεράσει, καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην περίοδο της πλήρους ωριµότητάς
του.
Με την επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων επιδιώκεται τόσο η αύξηση των
διαθεσίµων της τράπεζας, όσο και η κατανοµή του κινδύνου από τις χορηγητικές εργασίες σε
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό και φάσµα κατηγοριών πελατών. Εξάλλου όσο
µεγαλύτερο είναι το δίκτυο των καταστηµάτων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα διακανονισµού
των λογαριασµών του πελάτη µε την πελατεία του (επιταγές, εµβάσµατα) µέσω του ίδιου
τραπεζικού ιδρύµατος, και µειώνεται η πιθανότητα διαφυγής εργασιών σε άλλες τράπεζες.
Επίσης αυξάνεται η αποδοτικότητα του λογ/σµού κάθε πελάτη µε την αύξηση της
δυνατότητας πώλησης σ’ αυτόν περισσότερων υπηρεσιών.
Υπάρχει η τάση για µείωση του µεγέθους και αλλαγή του τύπου καταστηµάτων. Τα πλήρη
καταστήµατα περιορίζονται σηµαντικά κατά περιφέρεια, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο
αριθµός των µικρών καταστηµάτων και θυρίδων µε λιγότερα τετραγωνικά µέτρα και
µικρότερο αριθµό υπαλλήλων ανά κατάστηµα, µια και σηµαντικό µέρος των εργασιών στις
τράπεζες έχει απλουστευθεί ή αυτοµατοποιηθεί µε την ηλεκτρονική τεχνολογία.
2.Οι αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (Α.Τ.Μ’ς)
Το ΑΤΜ είναι η µηχανή που δίνει µετρητά και παρέχει συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Οι
προσφερόµενες υπηρεσίες από τα ΑΤΜς για τους πελάτες των τραπεζών διαφέρουν κατά
πολύ. Σε γενικές γραµµές, ένα ΑΤΜ µπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :
o Ανάληψη µετρητών και ενηµέρωση λογαριασµού
o Κατάθεση µετρητών και επιταγών
o Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών
o Ενηµέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασµού
o Ανάληψη µετρητών από την πιστωτική κάρτα
o Ενηµέρωση για το υπόλοιπο της κάρτας
o Πληρωµή λογαριασµών µε αυτόµατη χρέωση του λογαριασµού του πελάτη
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o Αγορά και πώληση συναλλάγµατος
Η λίστα αυτή είναι µόνο ενδεικτική. Όσο µάλιστα οι τράπεζες εντείνουν τον ανταγωνισµό
στον τοµέα αυτόν, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Στην Ελλάδα µε τη χρήση των ΑΤΜ’ς από τις τράπεζες εκτιµάται ότι προστίθεται ένας
επιπλέον σηµαντικός στόχος : η µείωση των ουρών στα γκισέ των καταστηµάτων – ένα
δυσεπίλυτο πρόβληµα ιδίως για τις κρατικές τράπεζες.
Επιπλέον ο στόχος των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι η παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο,
7 ηµέρες την εβδοµάδα. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα µηχανήµατα τοποθετούνται εξωτερικά.
Σε άλλες περιπτώσεις ο στόχος είναι η αποτελεσµατική αυτοµατοποίηση των αναλήψεων
µετρητών µε την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας µέσα στην τράπεζα. Σ’ αυτήν την
περίπτωση εγκαθίστανται µέσα στα καταστήµατα, σε χώρους αναµονής ή εξυπηρέτησης.
Η παροχή νέων τραπεζικών υπηρεσιών, η προσέλκυση νέων πελατών, η παροχή υπηρεσιών
σε γεωγραφικά σηµεία όπου δεν λειτουργούν καταστήµατα, η παραµονή σε θέση
ανταγωνιστική έναντι των άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, είναι πρόσθετοι στόχοι για
την υλοποίηση των συστηµάτων ΑΤΜς.
Ανεξάρτητα, όµως, από τους παραπάνω στόχους, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η
αποδοτικότητα, καθώς και το χαµηλό κόστος είναι παράγοντες κυρίαρχης σηµασίας για τον
στρατηγικό σχεδιασµό κάθε τράπεζας.
3.Συναλλαγές µέσω Internet banking / e-banking

ΕΙΚΟΝΑ 2.5

Στις µέρες µας η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας προσέδωσε νέες δυνατότητες στη
διαδικασίας αποϋλοποίησης του χρήµατος, µε τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, την
αποκέντρωση της διαδικασίας διευθέτησης των πληρωµών, καθώς και την εξάπλωση των
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συστηµάτων συµψηφισµών. Έτσι, η έκταση που έχει προσλάβει η εκµετάλλευση από τις
τράπεζες των εφαρµογών του παγκόσµιου ιστού έχει επιτρέψει τη σταδιακή αντικατάσταση
τόσο των παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας µε την πελατεία τους- ή τουλάχιστον µ’ ένα
τµήµα της- όσο και των παραδοσιακών δικτύων διάθεσης των υπηρεσιών τους- δηλαδή των
καταστηµάτων- από το ∆ιαδίκτυο.
Οι δυνατότητες του Internet banking είναι απεριόριστες για τους πελάτες των τραπεζών,
καθώς τους επιτρέπει την άµεση ενηµέρωση, την πληρέστερη και την ταχύτερη εξυπηρέτηση
στις θεµατικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν.
Συνοπτικά, οι δυνατότητες που το Internet banking προσφέρει στους χρήστες είναι οι
ακόλουθες :
• Να µεταφέρουν χρήµατα από έναν λογαριασµό σε έναν άλλο.
• Να δίνουν εντολές στην τράπεζα για εξόφληση λογαριασµών των οργανισµών κοινής
ωφέλειας (π.χ. ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) και καρτών Visa σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
• Να δίνουν εντολές στην τράπεζα να µεταφέρει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία χρήµατα
από έναν λογαριασµό σε έναν άλλο.
• Να πληροφορούνται για τα υπόλοιπα και τους τόκους των λογαριασµών τους.
• Να πληροφορούνται για τις εντολές και πληρωµές λογαριασµών.
• Να ενηµερώνονται για τις κινήσεις των λογαριασµών τους.
• Να ενηµερώνονται για τα βιβλιάρια των επιταγών τους.
• Να ενηµερώνονται για συγκεκριµένες επιταγές που έχουν εκδώσει.
• Να πληροφορούνται για τις τιµές συναλλάγµατος και για τις τιµές των µετοχών των
εταιρειών. Ουσιαστικά, υποστηρίζεται κάθε χαρακτηριστικό που δεν περιλαµβάνει
ανάληψη χρηµάτων, ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εν λόγω
υπηρεσίες παρέχονται σε εικοσιτετράωρη και καθηµερινή βάση.
Με την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής µία τράπεζα µπορεί να πετύχει διεύρυνση
της παρουσίας της και να προσελκύσει νέους πελάτες, καθώς ΄΄ υποψήφιοι πελάτες΄΄ της δεν
είναι µόνο οι ΄΄γείτονες του νέου καταστήµατος΄΄, αλλά ολόκληρος ο κόσµος.
4.Τα τερµατικά στο σπίτι ή στο γραφείο του πελάτη (Home Banking)
Η τράπεζα συνδέει τον απαραίτητο επικοινωνιακό εξοπλισµό στον προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή του πελάτη. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα , αφού πληκτρολογήσει τον
προσωπικό κωδικό του αριθµό να:
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• Μεταφέρει ποσά από ένα λογαριασµό σε άλλο
• Εξοφλεί τους λογαριασµούς των πιστωτικών του καρτών, του ΟΤΕ και της ∆ΕΗ
• Να ενηµερώνεται για τους λογαριασµούς των καταθέσεων
• Να πληροφορείται για τις τιµές του συναλλάγµατος και τις τιµές του
Χρηµατιστηρίου.
Με το σύστηµα αυτό, η τράπεζα προσφέρει µια ιδανική εξυπηρέτηση στον πελάτη και
επιπλέον µειώνει το κόστος, µια και ένα µέρος των συναλλαγών γίνεται από τον πελάτη
χωρίς να χρειάζεται υπαλλήλους, παραστατικά και εσωτερική διαδικασία.
5. Οι τραπεζικές συναλλαγές από το τηλέφωνο (Phone Banking)
Με το σύστηµα της τραπεζικής τηλεξυπηρέτησης ο πελάτης, αφού δώσει τηλεφωνικά τον
αριθµό που βρίσκεται πάνω στην κάρτα του και τον προσωπικό τηλεφωνικό του κωδικό έχει
τη δυνατότητα:
• Να δώσει οδηγίες για αγορά εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων
• Να µεταφέρει ποσά από ένα λογαριασµό σε άλλο
• Να εξοφλεί λογαριασµούς πιστωτικών καρτών, ΟΤΕ και ∆ΕΗ
• Να µεταφέρει χρήµατα σε άλλα ονόµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
• Να ενηµερώνεται για την κίνηση των λογαριασµών του των καταθέσεων
• Να πληροφορείται για τις τιµές συναλλάγµατος και τις τιµές του Χρηµατιστηρίου
• Να παραγγείλει βιβλιάριο επιταγών
• Να εξακριβώσει αν έχει εξαργυρωθεί κάποια συγκεκριµένη επιταγή του
• Να ειδοποιήσει για την απώλεια της χρεωστικής ή της πιστωτικής του κάρτας.
6. Οι τραπεζικές συναλλαγές µέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking)
Το m-banking, σύντµηση του mobile banking, επιτρέπει τη διαχείριση τραπεζικών
λογαριασµών από το κινητό τηλέφωνο. Παρέχει τη δυνατότητα για άµεση πληροφόρηση περί
της κίνησης ενός λογαριασµού, 24 ώρες το 24ωρο και, ανάλογα µε τον τρόπο που έχει
σχεδιάσει η τράπεζα την υπηρεσία της, την άµεση πραγµατοποίηση συναλλαγών.
Οι τραπεζικές συναλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω κινητού τηλεφώνου
είναι οι εξής :
• Πληροφορίες για τους αριθµούς των λογαριασµών καταθέσεων, του ανοικτού δανείου
και των πιστωτικών καρτών.
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• Πληροφορίες υπολοίπων για τους λογαριασµούς αυτούς και το διαθέσιµο πιστωτικό
όριο των καρτών.
• Μεταφορές ποσών µεταξύ των τηρούµενων λογαριασµών του ιδίου νοµίσµατος.
• Πληροφορίες σχετικά µε τις πρόσφατες κινήσεις των τηρούµενων λογαριασµών.
• Αυτόµατη ενηµέρωση για τη διαµόρφωση των υπολοίπων των τηρούµενων
λογαριασµών µε βάση το όριο που ορίζει ο πελάτης.
• Αυτόµατη ενηµέρωση για την εκτέλεση εντολών αγοραπωλησίας µετοχών.
• Πληροφορίες και διαφηµιστικά µηνύµατα για υπηρεσίες.
• Προϊόντα – προσφορές της τράπεζας.
• Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN.
• Προσωπικά µηνύµατα.
Όλες οι συναλλαγές γίνονται µέσω γραπτών µηνυµάτων (SMS). Η αποδεικτική αξία των
ηλεκτρονικών εντολών είναι ίδια µε αυτή των εγγράφων, ενώ οι συναλλαγές γίνονται µόνο
από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του χρήστη.
Παρά τα πλεονεκτήµατα, τις ευκολίες και την ευχρηστία του, το mbanking δεν έχει
καταφέρει ακόµη να πείσει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Αυτό οφείλεται ενδεχοµένως
στη χρήση του κινητού ως κατεξοχήν µέσου επικοινωνίας, συνεπώς η αποδοχή της
αξιοπιστίας του ως µέσου διεξαγωγής χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών δεν είναι εύκολη.
Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς, όµως τα πράγµατα αλλάζουν. Από έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί για λογαριασµό τραπεζών υπολογίζεται ότι το 7% των πελατών των
τραπεζών κάνει σήµερα χρήση του τηλεφώνου για τραπεζικές συναλλαγές. Τα τελευταία
στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες, δείχνουν ότι το 2001 πραγµατοποιήθηκαν
100.000 εγχρήµατες συναλλαγές µέσω του κινητού τηλεφώνου και ο τζίρος ανήλθε σε 4 δις.
ευρώ. Για φέτος οι συναλλαγές αναµένεται να αυξηθούν σε 120.000 και ο τζίρος σε 10 δις.
ευρώ.

2.3 Τιµολογιακή πολιτική – Price
Τιµή είναι η ανταλλακτική αξία ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας εκφρασµένη σε χρηµατικές
µονάδες. Το ύψος της τιµής που είναι διατεθειµένος να πληρώσει ο καταναλωτής ή ο
χρήστης υπηρεσιών εξαρτάται από τον αναµενόµενο βαθµό κάλυψης των αναγκών του.
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Για κάθε προϊόν ή υπηρεσία, ο καταναλωτής αποφασίζει αν θα πρέπει να υποβληθεί σε
αντίστοιχη θυσία αγοραστικής δύναµης, που θα του στερήσει την ικανοποίηση άλλων
αναγκών του. Σταθµίζει δηλαδή, αν η αναµενόµενη χρησιµότητα ενός προϊόντος ή η
προσδοκώµενη ικανοποίηση από τη χρήση κάποιας υπηρεσίας θα αντισταθµίσει την
αντίστοιχη απώλεια αγοραστικής δύναµης.
Η τιµή είναι το µοναδικό στοιχείο του µίγµατος Μάρκετινγκ που δηµιουργεί έσοδα. Όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία του µίγµατος Μάρκετινγκ προξενούν έξοδα. Οι τράπεζες δεν τιµολογούν
όλες τις προσφερόµενες

υπηρεσίες. Μερικές από αυτές χρησιµοποιούνται σαν µέθοδοι

προώθησης των πωλήσεων των κύριων υπηρεσιών.
Στις τράπεζες, η τιµολογιακή πολιτική αφορά τον καθορισµό του ύψους των αµοιβών των
προσφερόµενων υπηρεσιών, δηλαδή των τόκων και προµηθειών, ανάλογα µε το κόστος των
προσφερόµενων υπηρεσιών από τη µια και τα δεδοµένα της αγοράς από την άλλη.
Κατά την τιµολόγηση ενός τραπεζικού προϊόντος πρέπει να εξυπηρετούνται τρεις
αντικειµενικοί σκοποί :
 Η δηµιουργία του µεγαλύτερου δυνατού όγκου πωλήσεων – εργασιών της τράπεζας
 Η θετική συνεισφορά της τιµολόγησης στην κερδοφορία της τράπεζας
 Η µετάδοση θετικής εικόνας για την τράπεζα στην εν δυνάµει κερδοφορία της
τράπεζας.

Κατά τον καθορισµό της τιµής πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη πέντε βασικούς παράγοντες :
1. Τους σκοπούς της τράπεζας ως επιχείρησης
2. Τη δοµή και τη λειτουργία της αγοράς
3. Την ανάλυση της ζήτησης
4. Την ανάλυση του κόστους
5. Την ανάλυση της τιµολόγησης των άλλων τραπεζών

Ανάλυση της ζήτησης
Η ανάγκη, η θέληση ή η επιθυµία γι ένα τραπεζικό προϊόν καταναλωτικής πίστης πρέπει να
υποστηρίζεται από το αναγκαίο χρηµατικό ποσό που θα καταστήσει δυνατή την αγορά του.
Στην οικονοµική ανάλυση, η ζήτηση βασίζεται πάντα στη θέληση και τη δυνατότητα να
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πληρώσει κανείς για ένα προϊόν και όχι απλώς στην επιθυµία ή την ανάγκη για το ίδιο το
προϊόν.
Η ζήτηση των καταναλωτών για τραπεζικά προϊόντα καταναλωτικής πίστης παριστάνεται µε
την καµπύλη ζήτησης D. Η καµπύλη ζήτησης είναι µια γραµµή που δείχνει τη σχέση µεταξύ
της τιµής του προϊόντος και της ζητούµενης ποσότητας του, σε κάθε χρονική περίοδο. Οι
περισσότερες καµπύλες ζήτησης έχουν αρνητική κλίση, επειδή οι τιµές είναι αντιστρόφως
ανάλογες των ζητούµενων ποσοτήτων. ∆ηλαδή, όσο πέφτει η τιµή ενός προϊόντος τόσο
µεγαλύτερες ποσότητες ζητούν να αγοράσουν οι αγοραστές. Ειδικότερα, καθώς η τιµή του
προϊόντος πέφτει από την τιµή p2 στην τιµή p1, η ζητούµενη συνολική ποσότητα θα
αυξάνεται από q1 σε q2. Η πτώση της τιµής ενός προϊόντος βοηθάει τους καταναλωτές να
αυξήσουν το διαθέσιµο εισόδηµά τους, γεγονός που θα τους επιτρέψει να αγοράσουν άλλα
προϊόντα.

ΣΧΗΜΑ 2.3 Α’

Η κλίση της καµπύλης ζήτησης παριστάνει το ρυθµό µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας
όταν αλλάζουν οι τιµές των προϊόντων.

Ανάλυση προσφοράς
Ως προσφορά εννοούµε την ποσότητα ενός προϊόντος που διατίθεται προς
πώληση από τις τράπεζες. Η καµπύλη προσφοράς S των καταναλωτικών προϊόντων
διαµορφώνεται από το σύνολο των επί µέρους διατιθέµενων τραπεζικών προϊόντων
καταναλωτικής πίστης. Η καµπύλη αυτή είναι µια γραµµή, η οποία δείχνει τη σχέση µεταξύ
της τιµής ενός τραπεζικού προϊόντος καταναλωτικής πίστης και της προσφερόµενης
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ποσότητας, σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όταν η τιµή ανέβει από p1 σε p2, τότε και
η προσφερόµενη ποσότητα από πλευράς των τραπεζών θα ανέβει από q1 σε q2.

ΣΧΗΜΑ 2.3 Β’

Το παραπάνω σχήµα δείχνει την καµπύλη της συνολικής προσφοράς τραπεζικών προϊόντων
καταναλωτικής πίστης.
Η παραπάνω καµπύλη προσφοράς έχει ανοδική (θετική) κλίση, επειδή η τιµή του προϊόντος
είναι ευθέως ανάλογη της προσφερόµενης ποσότητας. Αυτό σηµαίνει ότι όσο ανεβαίνει η
τιµή του προϊόντος τόσο ανεβαίνει και η προσφερόµενη ποσότητα του.

2.3.1 Πολιτικές τιµολόγησης που ακολουθούν οι τράπεζες για τα προϊόντα
καταναλωτικής πίστης
Οι πολιτικές τιµολόγησης που ακολουθούνται από τις τράπεζες είναι οι εξής:
1. Υψηλές τιµές για τα νέα προϊόντα
Η πολιτική αυτή τιµολόγησης που εφαρµόζεται στα περισσότερα νέα προϊόντα της τράπεζας
είναι γνωστή και ως πολιτική ξαφρίσµατος της αγοράς (Skimming). Αυτή η στρατηγική
επιτρέπει στην τράπεζα να επιβάλλει στην αγορά υψηλές τιµές και να απολαµβάνει της
αποδοχής του καλύτερου κοµµατιού της (αφρόκρεµα). Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι το
τραπεζικό προϊόν είναι καινούργιο στην αγορά και ο κόσµος δεν το γνωρίζει και ότι
απευθύνεται στα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα που έχουν χαµηλό βαθµό ευαισθησίας στις
υψηλές τιµές. Επιπλέον, η υιοθέτηση υψηλής τιµολογιακής πολιτικής για ένα συγκεκριµένο
προϊόν συµβάλλει στη δηµιουργία µιας εικόνας µε ανάλογα υψηλό γόητρο.
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Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο η τράπεζα θα εφάρµοζε τη παραπάνω µέθοδο, θα ήταν να
δοκιµάσει τη ζήτηση του προϊόντος που θα τιµολογήσει. Είναι προτιµότερο να ξεκινάει
κάποιος από υψηλές τιµές και να τις µειώνει σταδιακά, διότι η εφαρµογή της αντίστροφης
διαδικασίας πιθανότατα θα οδηγήσει σε αρνητικές αντιδράσεις και αµφισβητήσεις από την
πλευρά των πελατών.

2. Πολιτική διείσδυσης της αγοράς
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι τράπεζες κρίνουν σκόπιµο να τιµολογήσουν χαµηλά, ώστε να
διεισδύσουν στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα στην αγορά αποκτώντας ένα σηµαντικό
µερίδιο και αργότερα, όταν οι πωλήσεις αυξηθούν να κερδίσουν από τις οικονοµίες
κλίµακας, που θα επιτευχθούν από το µεγάλο όγκο των συναλλαγών. Η τιµολόγηση αυτή
είναι λογικό να εφαρµόζεται σε προϊόντα που απευθύνονται σε χαµηλά εισοδηµατικά
στρώµατα, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη ευαισθησία στις αυξοµειώσεις των τιµών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της τιµολογιακής πολιτικής αποτελεί η δωρεάν έκδοση
και χρήση των καρτών τύπου cash card.

3. Τιµολόγηση βάσει του ανταγωνισµού
-

Η τιµή καθορίζεται σε ένα µέσο επίπεδο των τιµών που ισχύουν στην αγορά για τα
καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο βρίσκεται πάνω από το συνολικό κόστος και
επιτρέπει την ύπαρξη κάποιου περιθωρίου κέρδους. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα
είναι σίγουρη ότι τιµολογεί σε ένα αποδεκτό από την αγορά επίπεδο, εξουδετερώνει
όµως την τιµή σαν όπλο ανταγωνισµού.

-

Η τιµή µπορεί να καθοριστεί πάνω από τη µέση τιµή του ανταγωνισµού, όταν η
τράπεζα επιθυµεί να τονίσει τη θετική συσχέτιση µεταξύ ποιότητας και τιµής.

-

Η τιµή µπορεί να καθοριστεί κάτω από τη µέση τιµή του ανταγωνισµού, όταν τόσο το
κόστος, όσο και η ποιότητα βρίσκονται σχετικά χαµηλά, οι δαπάνες προβολής δεν
θεωρούνται σκόπιµες και δεν επιδιώκονται µεγάλα κέρδη από τη συγκεκριµένη
υπηρεσία.

4. Τιµολόγηση βάσει του κόστους
Οι πολιτικές της τιµολόγησης βάσει του κόστους βασίζονται θεωρητικά στην οριακή
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ανάλυση ή στην ανάλυση του νεκρού σηµείου. Σύµφωνα µε την οριακή ανάλυση, η τιµή
καθορίζεται από την προβολή του σηµείου τοµής του οριακού εσόδου και του οριακού
κόστους επί της καµπύλης του µέσου εσόδου.

Η τιµολόγηση γίνεται είτε βάσει του

συνολικού κόστους και ενός επιθυµητού περιθωρίου κέρδους, είτε βάσει του οριακού
κόστους και ενός επιθυµητού περιθωρίου κέρδους, είτε βάσει του οριακού κόστους. Η
τιµολόγηση ενός προϊόντος κάτω του συνολικού κόστους είναι µια βραχυχρόνια πολιτική
αντεπίθεσης, που αποσκοπεί να εξαναγκάσει τους ανταγωνιστές σε εγκατάλειψη της
συγκεκριµένης αγοράς. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι και πολιτική άµυνας, όταν
η τράπεζα δεν κρίνει ακόµα σκόπιµο να εγκαταλείψει µια συγκεκριµένη αγορά και
προσπαθώντας να προστατεύσει τον υπάρχοντα όγκο συναλλαγών από τον ανταγωνισµό
τιµολογεί κάτω του συνολικού κόστους. Με αυτού του είδους την τιµολόγηση βέβαια, οι
τιµές πρέπει να καλύπτουν πάντα τα µεταβλητά ώστε

κάθε

πωλούµενη

µονάδα να

συµβάλλει τουλάχιστον στην κάλυψη των γενικών εξόδων ώστε κάθε πωλούµενη µονάδα
να συµβάλλει τουλάχιστον στην κάλυψη των γενικών εξόδων.
Η τιµολόγηση κάτω του συνολικού κόστους είναι σκόπιµη και σε περιπτώσεις που
κάποια συγκεκριµένη υπηρεσία πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν κράχτης ή σαν µέσο
προώθησης άλλης.

5. ∆ιαφορική τιµολόγηση
Καθορίζονται διαφορετικές τιµές για τα ίδια προϊόντα ανάλογα µε την ακολουθούµενη
στρατηγική προσέλκυσης πελατείας από ορισµένα τµήµατα της αγοράς και ανάλογα µε
το ύψος και το είδος των εργασιών που πωλούνται σε κάθε πελάτη. Οι λόγοι για τους
οποίους ακολουθούµε τέτοιας
µορφής πολιτική είναι η συγκράτηση του πελάτη, ώστε να µη διαρρεύσει στον
ανταγωνισµό, η επίτευξη

οικονοµιών κλίµακας και

η γενικότερη επιχειρηµατική

σκοπιµότητα που τυχόν υπάρχει για το χειρισµό των συγκεκριµένων πελατών.

6. Η τιµολογιακή πολιτική αλλαγής συµπεριφοράς
Εφαρµόζεται, όταν η τράπεζα θέλει να ΄΄εκπαιδεύσει΄΄ τον πελάτη και να συνηθίσει να
συµπεριφέρεται κατά τρόπο που θεωρεί ότι θα τον εξυπηρετεί καλύτερα, π.χ. η χρέωση µε
ένα ποσό για την έκδοση επιταγής όταν η αγορά άρχισε να υποφέρει από την κυκλοφορία
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επιταγών άνευ αντικρίσµατος, η επιβολή κατώτατου ορίου για άνοιγµα λογαριασµών
καταθέσεων ή η χρέωση κάποιου ποσού για λογαριασµούς οι οποίοι δεν κινούνται.
Κάποιες από τις παραπάνω πολιτικές τιµολόγησης χρησιµοποιούνται και για άλλα
προϊόντα των τραπεζών, πλην των προϊόντων καταναλωτικής πίστης.

2.4 Προβολή – Promotion
Το µίγµα προβολής των τραπεζικών προϊόντων / υπηρεσιών έχει γίνει πλέον ένα
σηµαντικό συστατικό στοιχείο στο τραπεζικό µάρκετινγκ. Αυτό περιλαµβάνει τέσσερις
βασικές µεταβλητές, οι οποίες συνθέτουν το λεγόµενο PromoMix, την προσωπική πώληση,
τη διαφήµιση, την προώθηση πωλήσεων και τις δηµόσιες σχέσεις.

1) Προσωπική πώληση
Ο ρόλος της προσωπικής πώλησης στο Μάρκετινγκ τραπεζικών υπηρεσιών καταναλωτικής
πίστης :

Ως προσωπική πώληση στις εµπορικές τράπεζες εννοούµε τη διαδικασία προώθησης των
πωλήσεων που περιλαµβάνει τις µεθοδευµένες προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπούν να
πείσουν τους πελάτες για το όφελος που θα αποκοµίσουν από τη συνεργασία τους µε την
τράπεζα. Τα στελέχη της τράπεζας προσπαθούν να πουλήσουν στον πελάτη µέσα από
µια πρόσωπο µε πρόσωπο διαδικασία.
Η προσωπική πώληση εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς :
i.

Την προσωπική επικοινωνία µεταξύ πελάτη και πωλητή. Κατά την διάρκεια αυτής
της αµφίδροµης επικοινωνίας δίνεται στον πωλητή η ευκαιρία να διαπιστώσει τις
επιθυµίες
προσφορά

και τις δυνατότητες του υποψήφιου πελάτη, να προσαρµόσει την
του

και

τις

ανάγκες

του

και

να

εµπνεύσει εµπιστοσύνη,

υπευθυνότητα και ετοιµότητα εξυπηρέτησης.Τη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.
Μ’ αυτήν δίνεται η ευκαιρία στον πωλητή να κερδίσει τον πελάτη.
Τη δέσµευση της προσοχής του πελάτη ν’ακούσει όλη την επιχειρηµατολογία του
υπαλλήλου και έτσι να αυξηθεί η πιθανότητα της συνεργασίας τους.
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ii.

Τη δηµιουργία αναγνωρισιµότητας για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία.

iii.

Την ανάπτυξη προτιµήσεων για τις προσφερόµενες υπηρεσίες.

iv.

Τη διαπραγµάτευση των όρων της συνεργασίας µε κάθε πελάτη και το κλείσιµο
της πώλησης.
Την παρακολούθηση και παροχή εξυπηρέτησης σε κάθε πελάτη, ώστε να

v.

δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις.

2) ∆ιαφήµιση 9
∆ιαφήµιση είναι η απρόσωπη παρουσίαση ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών, φυσικών και
νοµικών προσώπων, που αποσκοπεί µε την κατάλληλη χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής
επικοινωνίας να επηρεάσει τη συµπεριφορά των ατόµων που ανήκουν σε προκαθορισµένες
αγορές – στόχους.
Οι

αντικειµενικοί

σκοποί

της

διαφήµισης

γενικά

θα

µπορούσαµε

να

τους

προσδιορίσουµε σε δύο κατηγορίες :
-

άµεσοι σκοποί: οδηγούν σε αύξηση των µετρήσιµων µεταβλητών, όπως είναι οι
πωλήσεις

-

έµµεσοι σκοποί : επικεντρώνονται στην επικοινωνιακή ιδέα και στο image, και στην
αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, τα οποία βέβαια έχουν επίδραση στις
πωλήσεις µακροχρόνια.

Το τραπεζικό µίγµα όσον αφορά τη διαφήµιση περιλαµβάνει και τους άµεσους και τους
έµµεσους σκοπούς.
Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης κρίνεται µε βάση την επιτυχία των στόχων της,
που δεν είναι πάντοτε η αύξηση των πωλήσεων. Είναι φανερό ότι, στο στάδιο εισαγωγής
ενός νέου προϊόντος στην αγορά, ο στόχος δεν είναι η
µεγιστοποίηση των πωλήσεων, αλλά η ενηµέρωση των καταναλωτών για το νέο αυτό
προϊόν.
Οι σκοποί της διαφήµισης τραπεζικών υπηρεσιών µπορούν να συνοψισθούν στα εξής
σηµεία :

9

Th. Anderson, E. Cox, D.Fulcher: Bank Selection Decisions and Market Segmentation « Journal of
Marketing»Vol.40, Jan.86 σελ. 40-45.
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i.

Η αύξηση του βαθµού γνωριµίας της

τράπεζας και των προσφερόµενων απ’

αυτήν υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό.
ii.

Η δηµιουργία του επιθυµητού κύρους για την τράπεζα.

iii.

Η επαύξηση, η διατήρηση ή η ελαχιστοποίηση της µείωσης (όποτε αυτή είναι
αναπόφευκτη) του µεριδίου αγοράς των προσφερόµενων υπηρεσιών.

iv.

Η συµβολή

στη

διαµόρφωση

εικόνας

για

κάθε

προσφερόµενη υπηρεσία

αντίστοιχης µε την προδιαγραφείσα στρατηγική τοποθέτησης (positioning).
v.

Η πληροφόρηση της υφιστάµενης ή της δυνητικής πελατείας για οποιαδήποτε
αλλαγή σε κάθε στοιχείο του Μίγµατος Μάρκετινγκ (νέες υπηρεσίες, τιµολογιακή
πολιτική, νέα καταστήµατα, λοιπά στοιχεία δικτύου διανοµής, νέες ενέργειες
προώθησης).

vi.

Η αύξηση της συχνότητας χρήσης στην υπάρχουσα πελατεία της τράπεζας.
Αυτού του είδους η διαφήµιση ενθαρρύνει τους πελάτες να αυξήσουν τη χρήση
των υπηρεσιών της τράπεζας, προωθώντας τους και άλλα προϊόντα (cross selling).
Πολλές τράπεζες χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και στέλνουν
περιοδικά στους πελάτες για ενηµέρωση κάποια statements, µε τα οποία τους
πληροφορούν και τους

προτείνουν

για

τις

δικές

τους

ανάγκες

κάποια

τραπεζικά προϊόντα.
vii.

Έµφαση στην διαφορετικότητα των τραπεζικών προϊόντων. Όπως αναφέραµε
στην

αρχή,

οι

τραπεζικές

υπηρεσίες

έχουν

κάποια οµοιογένεια, σκοπός,

λοιπόν, της διαφήµισης είναι να µπορεί ο πελάτης να ξεχωρίσει το προϊόν
από κάποιο αντίστοιχο άλλης τράπεζας.
Η αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών ως προς τον τρόπο

viii.

συναλλαγής µε τη τράπεζα. Για παράδειγµα, η αύξηση της χρήσης του e-banking για
κάποιες συναλλαγές τους και των ΑΤΜ’ς , δίνοντας έµφαση µέσω της διαφήµισης
στα πλεονεκτήµατα που θα αποκοµίσουν οι πελάτες από τη χρήση τους.
Το είδος της διαφήµισης προσδιορίζεται από τους στόχους της, δηλαδή αν αυτή αποσκοπεί
να ενηµερώνει, να πείσει ή να υπενθυµίσει :

α) Η πληροφοριακή διαφήµιση
Αυτή αποσκοπεί :
-

να δηµιουργήσει αρχική ζήτηση για ένα νέο είδος προϊόντος ή να ανατοποθετήσει
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παλαιά προϊόντα. Αφορά προϊόντα ή διαδικασίες που βρίσκονται στη φάση της
εισαγωγής ή επανεισαγωγής τους στην αγορά. Οι
επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική

διαφηµιστικές προσπάθειες

πληροφόρηση των νεωτεριστών και έχει

διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους.
-

να περιγράψει τις διαθέσιµες τραπεζικές υπηρεσίες.
να πληροφορήσει για τη διερεύνηση του δικτύου των καταστηµάτων.

-

να πληροφορήσει για την αλλαγή τιµολογιακής πολιτικής.

β) Η ανταγωνιστική διαφήµιση
Χρησιµοποιείται όταν κάποιες υπηρεσίες εισέρχονται στη φάση της ανάπτυξης και
αποσκοπεί στο να πείσει το χρήστη των υπηρεσιών µε τον τονισµό των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους, που τις διαφοροποιούν από τις οµοειδής υπηρεσίες του
ανταγωνισµού. Αυτή µπορεί να έχει τη µορφή της συγκριτικής ή της µη συγκριτικής
διαφήµισης.
Στόχοι της είναι :
-

να δηµιουργήσει προτίµηση για το συγκεκριµένο προϊόν υπηρεσία

-

να αλλάξει την εικόνα

-

να παρακινήσει για αγορά

γ) Η διαφήµιση υπενθύµισης
Χρησιµοποιείται κυρίως στη φάση της ωριµότητας του προϊόντος και αποσκοπεί στη
διατήρηση των υπαρχουσών µεριδίων της αγοράς.

δ) Η διαφήµιση επανενίσχυσης
Αποσκοπεί να αυξήσει την ασφάλεια των πελατών διαβεβαιώνοντάς τους ότι έχουν κάνει τη
σωστή επιλογή.

ε) Η συνεργατική διαφήµιση
Έχει σαν στόχο να µειώσει τη διαφηµιστική δαπάνη µε τη συµµετοχή περισσότερων
διαφηµιζοµένων στη διαφηµιστική εκστρατεία.∆ιακρίνεται σε κάθετη (διαφορετικό επίπεδο
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στο δίαυλο διανοµής), π.χ.
«Αποκτήστε τώρα την κουζίνα των ονείρων σας συµπληρώνοντας µία αίτηση δανείου»,
και οριζόντια (ίδιο επίπεδο).
ζ) Η θεσµική διαφήµιση
∆εν απευθύνεται µόνο στους πελάτες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό µε στόχο την έµµεση
προώθηση των πωλήσεων µέσω της ανύψωσης του κύρους της τράπεζας. Μ’ αυτήν δεν
προβάλλονται άµεσα οι υπηρεσίες της τράπεζας, αλλά το συνολικό της έργο και η
συνεισφορά της στην κοινωνία, την οικονοµία, την οικολογία ή τον πολιτισµό, ώστε
να δηµιουργηθεί ή να ενισχυθεί η θετική της εικόνα στο κοινό.10

10

Κων. Λυµπερόπουλος, Στρατηγικό Τραπεζικό Μάρκετινγκ, σελ. 315

52

Κ
Ε
Φ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Α

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Α
Ι
Ο

3
53

3.1 Η αναγνώριση των αναγκών των πελατών
Προκειµένου να εξασφαλίσουν την προσοχή του πελάτη οι τράπεζες, ανεξάρτητα
από το τι πουλάνε, θα πρέπει να το πουλάνε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλούν

το

ενδιαφέρον του. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος του πελάτη συνδυάζεται µε την
κάλυψη τυχόν ανικανοποίητων αναγκών του. Συνεπώς, το πρώτο αξίωµα είναι ότι, στην
πραγµατικότητα,

δεν πουλάνε οι τράπεζες στον πελάτη προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά

ικανοποιούν ανικανοποίητες ανάγκες του. Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι πολυποίκιλες και
ακόρεστες, όταν εκλαµβάνονται σαν σύνολο και µεταβάλλονται συνεχώς. Άλλος µε το
άνοιγµα ενός λογαριασµού αγοράζει

τη

σιγουριά του, άλλος των εκτίµηση του

κοινωνικού περιβάλλοντος, άλλος πάλι την αγάπη των εγγονών του. Το ίδιο ισχύει, για
παράδειγµα, για κάποιο που αγοράζει κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα και αναζητεί τη
σιγουριά για το µέλλον.
Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι ακόρεστες, όταν εκλαµβάνονται σαν σύνολο, πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι καλύφθηκε- χόρτασε, διαρκώς µια
καινούργια ανάγκη γεννιέται και ζητά την ικανοποίησή της. Οι ανάγκες είναι πολυποίκιλες,
διαφορετικές για κάθε άτοµο και µπορεί να παρουσιαστούν σε µορφή πυραµίδας, όπως
αυτή που κατασκεύασε ο Maslow.
Οι ανάγκες του ατόµου έχουν ταξινοµηθεί ιεραρχικά σε ορισµένες κατηγορίες.Σύµφωνα µε
την ταξινόµηση του Maslow, η µεγάλη κλίµακα αναγκών, ιεραρχικά, χωρίζεται στις
εξής κατηγορίες :
•

Οι φυσιολογικές ανάγκες

•

Οι ανάγκες εξασφάλισης

•

Οι ανάγκες κοινωνικής συµµετοχής

•

Οι ανάγκες εκτίµησης

•

Οι ανάγκες αυτοπραγµάτωσης

Για την τράπεζα οι παραπάνω ανάγκες αντιστοιχούν :
•

Οι φυσιολογικές ανάγκες µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτική πίστη,
εξόφληση λογαριασµών, κλπ.

•

Οι ανάγκες

εξασφάλισης

αποτελούν

οι

καταθέσεις,οι

θυρίδες

θησαυροφυλακίου, κλπ.
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Οι ανάγκες κοινωνικής συµµετοχής µε υπηρεσίες συναλλάγµατος,

•

προεγγραφές µετοχών, κ.α.
•

Οι ανάγκες εκτίµησης µε τις πιστωτικές κάρτες, το Private Banking,κ.α.

•

Οι ανάγκες αυτοπραγµάτωσης πραγµατώνονται µε την ικανοποίηση των
προηγούµενων τεσσάρων κατηγοριών αναγκών. Σηµαντικό ρόλο στην ικανοποίηση
της ανάγκης αυτής παίζει και ο βαθµός δηµιουργικότητας του ατόµου.

Η ανάλυση της συµπεριφοράς του πελάτη πραγµατοποιείται µέσα από την επιστηµονική
ανάλυση των κινήτρων του. Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ο πελάτης παρακινείται
να

πάρει

τις

αποφάσεις

του

από

τις

ανάγκες

και

τις επιθυµίες

που

έχει.

Αποφασίζοντας εάν θα αγοράσει, ο πελάτης πρέπει να σταθµίσει τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, πρέπει να συγκρίνει τα υπέρ και τα
κατά των εναλλακτικών επιλογών και να επιλέξει µεταξύ διαφόρων χαρακτηριστικών.
Στον τραπεζικό χώρο, αυτό µπορεί να σηµαίνει την αίτηση για καταναλωτικό δάνειο ή
κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Η απόφαση αγοράς είναι συχνά το αποτέλεσµα
µιας δύσκολης επιλογής και η επιλογή γίνεται ακόµα δυσκολότερη καθώς το προϊόν
ή η υπηρεσία γίνεται πιο πολύπλοκη.
Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία – κλειδιά που επηρεάζει αναµφισβήτητα την
ψυχολογία του πελάτη είναι η συµπεριφορά του πωλητή. Η συµπεριφορά αυτή κρύβει
µεγάλη δύναµη, µια δύναµη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
Η συµπεριφορά δεν είναι κάτι το αµετάβλητο, είναι κάτι που µπορεί να µεταβληθεί προς
όφελος της συναλλαγής. Η καλή συµπεριφορά του

πωλητή

αναπαράγει

την

καλή

συµπεριφορά του πελάτη.Η ευγενική καληµέρα, η εγκάρδια χειραψία και το πραγµατικό
χαµόγελο αφοπλίζουν τον άλλο και µετατρέπουν την αρχικά αγενή συµπεριφορά του
σε

ουδέτερη

ή απολογητική. Το αντίθετο συµβαίνει µε την κακή επαγγελµατική

συµπεριφορά, που εξαγριώνει τον πελάτη και τον µετατρέπει σε δύσκολο, διαµαρτυρόµενο
και τελικά δυσαρεστηµένο πελάτη, που δεν θέλει στο µέλλον να συναλλαγεί µε την
υπηρεσία και τη τράπεζα γενικότερα. Το χειρότερο είναι ότι ακολουθεί συνήθως η
δυσφήµηση. Μία µέτρηση έχει δείξει ότι η κακή εξυπηρέτηση ενός πελάτη γίνεται
κατά µέσο όρο γνωστή σε 11 άτοµα - πελάτες ή δυνητικούς πελάτες της τράπεζας – οι
οποίοι µε τη σειρά τους διαχέουν τη δυσάρεστη αυτή πληροφορία σε 4 γνωστούς του ο
καθένας. Αποτέλεσµα: 55 χαµένοι πελάτες, λόγω της κακής επαγγελµατικής συµπεριφοράς
του υπαλλήλου της τράπεζας.
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Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά, όταν βρίσκονται σε καταστάσεις
που τους κάνουν να αισθάνονται ευχάριστα.

Αντίστοιχα,

προβάλλουν

αντίσταση

ή

αποχωρούν, όταν βρίσκονται σε καταστάσεις που τους κάνουν να αισθάνονται δυσάρεστα
ή τους προκαλούν αµηχανία. Οι αρχές της εξυπηρέτησης πελατών και της πώλησης
βασίζονται σε αυτά τα απλά δεδοµένα. Εάν οι πελάτες

αισθάνονται

ότι

είναι

καλοδεχούµενοι, νιώθουν οικεία και απολαµβάνουν εκτίµηση, όταν έρχονται σε επαφή µε
εργαζόµενους της τράπεζας, τείνουν να κάνουν συναλλαγές (και να συνεχίσουν να κάνουν
συναλλαγές) µε την τράπεζα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα απορρίψουν µια πώληση ή θα
απευθυνθούν σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εάν αισθανθούν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται
για τις δοσοληψίες τους. Κατά συνέπεια, η διαδικασία πώλησης και η ικανοποίηση του
πελάτη εξαρτώνται, κατά µεγάλο βαθµό.Από την αποτελεσµατική, τεκµηριωµένη, ευγενική
και φιλική εξυπηρέτηση των πελατών.
Η σηµασία των ανθρωπίνων σχέσεων δεν θα πρέπει να υποτιµάται. Κάθε χρόνο, ένας
στους έξι πελάτες αποσύρουν τα χρήµατά τους από µία τράπεζα. Πολλοί πελάτες
αποσύρουν τα χρήµατά τους για λόγους τους οποίους η τράπεζα αδυνατεί να ελέγξειµετακοµίζουν σε άλλη περιοχή, ή βρίσκουν δουλειά σε µία άλλη πόλη, ή επιθυµούν
χαµηλότερα τραπεζικά έξοδα και πιο συµφέροντα επιτόκια. Έτσι, οι υπεύθυνοι των
υποκαταστηµάτων δεν µπορούν να κάνουν και πολλά πράγµατα, για να αποτρέψουν τους
πελάτες από το να φύγουν από την τράπεζα. Παρόλα αυτά, υπάρχει µια άλλη κατηγορία
πελατών που αποσύρουν τα χρήµατά τους για λόγους τους οποίους το προσωπικό των
υποκαταστηµάτων µπορεί να ελέγξει, όπως χαµηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, αγενείς και
απρόθυµοι υπάλληλοι, ψυχρή και απρόσωπη παροχή υπηρεσιών. Σίγουρα, λοιπόν, η
ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών είναι καθοριστική για την πλήρη ικανοποίηση του
πελάτη.

3.2 Πώς αγοράζει ο πελάτης τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης
Η πώληση είναι σηµαντικό στοιχείο στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Πολύ συχνά, το
προσωπικό

στα

γκισέ

είναι

΄΄αποδέκτες

εντολών΄΄.

Ο

πελάτης καταναλωτικών

προϊόντων συνήθως έρχεται γνωρίζοντας τι θέλει, ρωτάει περί αυτού, και παίρνει την
κατάλληλη απάντηση. Όµως, ένας τραπεζικός µε προσανατολισµό τον πελάτη συζητά
µαζί του, για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του. Είναι πολύ πιθανόν αυτό που
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ζητά ο πελάτης να µην είναι το κατάλληλο προϊόν για την κάλυψη της ανάγκης του. ∆εν
µπορούν να θεωρήσουν οι

υπάλληλοι της τράπεζας να θεωρήσουν πως οι πελάτες

γνωρίζουν τα πάντα σχετικά µε τα καταναλωτικά προϊόντα που προσφέρει η τράπεζα. Ο
τραπεζικός µε προσανατολισµό τον πελάτη προτείνει στον πελάτη προϊόντα, όχι µόνο για
µια άµεση ανάγκη, αλλά επιπρόσθετα προϊόντα που πιθανόν τον ενδιαφέρουν. Όλα αυτά
γίνονται, έχοντας ως στόχο την παροχή µια καλής υπηρεσίας και το συµφέρον του
πελάτη.
Η διαδικασία αγοράς προϊόντων καταναλωτικής πίστης έχει τέσσερις φάσεις,τις οποίες
πρέπει να αντιλαµβάνεται ένας καλός πωλητής :


αναγνώριση ανάγκης



διαδικασία ή έρευνα πριν την αγορά



απόφαση για αγορά



συναισθήµατα ή προβληµατισµός µετά την αγορά

Σε µία τράπεζα, όλοι εµπλέκονται, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη διαδικασία
πώλησης. Κάθε επαφή µε τον πελάτη είναι ουσιαστικά µια διαδικασία πώλησης, είτε η
επαφή είναι προσωπική είτε είναι γραπτή. Ακόµα και οι εργαζόµενοι που συνήθως
δεν έχουν επαφή µε τους πελάτες της τράπεζας παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία
πώλησης, διότι υποστηρίζουν το προσωπικό που έρχεται σε επαφή µε τον πελάτη.
Τα τραπεζικά στελέχη πρέπει να κατανοήσουν τη διαδικασία πώλησης προϊόντων
καταναλωτικής πίστης, να ασχοληθούν µε την πώληση αυτών των προϊόντων και των
υπηρεσιών της τράπεζας και κατ’ αυτό τον τρόπο να αναµειχθούν στη διαδικασία
αγοράς του πελάτη και να την επηρεάσουν. Τέτοιες γνώσεις και ικανότητες είναι
σηµαντικές για όλους τους σύγχρονους τραπεζίτες που επιδιώκουν την επιτυχία.
Στον τραπεζικό κόσµο, τα συναισθήµατα του πελάτη µετά την αγορά επηρεάζονται
από κάθε του συναλλαγή, κάθε επαφή και κάθε εµπειρία που έχει µε την τράπεζα. Στο
παρελθόν η επιθετική πώληση ήταν αυτή που κυριαρχούσε. Η πώληση έπρεπε να γίνει,
ασχέτως προς τις ανάγκες του πελάτη. Σήµερα όµως δε µιλάµε πλέον για πώληση
τραπεζικών προϊόντων, αλλά των ωφελειών τους. Το επικρατούν στυλ είναι η ενηµέρωση
– συµβουλευτική πώληση, οι τραπεζίτες πουλάνε πληροφορώντας τον πελάτη για τις
ανάγκες του. Η πώληση µιας πιστωτικής κάρτας δεν είναι πώληση ενός πλαστικού
δελτίου, αλλά και της ικανοποίησης που αυτό προσφέρει, του κύρους.
Η πώληση δεν τελειώνει µε το κλείσιµο της συµφωνίας. Ο πωλητής γνωρίζει ότι ο
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κάθε πελάτης είναι πηγή για νέες εργασίες. Γνωρίζει, επίσης, ότι η δηµιουργία
πελατών είναι πολύ πιο σηµαντική από καθεαυτή την πώληση. Κατά συνέπεια, είναι
απαραίτητο και µετά την πώληση να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή
µε τον πελάτη. Οι επαφές µε τον πελάτη δεν είναι πάντα πρόσωπο µε πρόσωπο, αλλά
µπορούν να γίνονται µε τηλεφωνήµατα, επιστολές, κάρτες, τηλεγραφήµατα, κλπ., όπως
έχουµε αναφέρει παραπάνω σε ανάλογο κεφάλαιο. Όλα αυτά βοηθούν στο χτίσιµο της
εµπιστοσύνης, και η εµπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περισσότερες
πωλήσεις.
Θα πρέπει να διακριθούν δύο ειδών αναγκών.Πρώτον,ο πελάτης καταναλωτικών προϊόντων
µπορεί να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι έχει µία ανάγκη. Αυτό

ονοµάζεται

΄΄αναγνωρισµένη ανάγκη΄΄. Ένα άλλο είδος ανάγκης, που είναι πολύ συνηθισµένη, είναι η
µη-αναγνωρισµένη ανάγκη. Ένας πελάτης που έχει τέτοια ανάγκη δεν την αντιλαµβάνεται
ή δεν γνωρίζει ότι υπάρχει λύση. Μόλις αναγνωριστεί µία ανάγκη, ο πελάτης αρχίζει να
ψάχνει για τον καλύτερο τρόπο κάλυψης της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται σ’ αυτή
του την έρευνα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το κόστος, την αντοχή και την
πολυπλοκότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναζητά. Όταν αγοράζει ένα
τραπεζικό προϊόν καταναλωτικής πίστης, πιθανώς ο πελάτης ψάχνει µέσω των διαφηµίσεων
στην εφηµερίδα ή µπορεί για παράδειγµα να ψάξει στο internet στις διευθύνσεις των
τραπεζών και να συγκρίνει τα επιτόκια και γενιά τους όρους που προσφέρουν οι τράπεζες για
κάποιο καταναλωτικό προϊόν.
Οι πελάτες που προτιµούν να συναλλάσσονται µε µια συγκεκριµένη τράπεζα,µπορεί τότε
να έρθουν σε επαφή µε την τράπεζα, προκειµένου να πάρουν πληροφορίες. Οι
πελάτες ερευνούν για περισσότερο χρόνο και πιο προσεκτικά, όταν πρόκειται για κάποιο
δάνειο.Αφού µάθει όλα τα σχετικά µε τα προϊόντα και τις διευκολύνσεις που
παρέχονται, ο πελάτης ίσως συγκρίνει τα υπέρ και τα κατά καθενός, προκειµένου να κάνει
την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Οι σηµερινοί πελάτες των τραπεζών είναι, γενικά, καλύτερα ενηµερωµένοι απ’ ότι ήταν
στο

παρελθόν

και

συνηθίζουν

να

ζητούν

πληροφορίες

πριν

προβούν

σε

χρηµατοοικονοµικές επιλογές. Όσα περισσότερα χρήµατα πρόκειται να αποταµιεύσει,
να

επενδύσει

πληροφορηθεί,

ή

να

ώστε

δανειστεί
να

µειώσει

ο

πελάτης
τον

τόσο

κίνδυνο

µιας

περισσότερο

θα ζητήσει

να

λανθασµένης επιλογής. Στη

διαδικασία της συγκέντρωσης πληροφοριών και της απόφασης αγοράς, ο πελάτης ίσως
υποβάλλει ερωτήσεις ή φέρει αντιρρήσεις. Ο πωλητής όχι µόνο πρέπει να αναµένει αυτές
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τις ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει και να τις υποδέχεται ως ευκαιρία για να εξηγήσει
τις ιδιότητες του προϊόντος πιο εµπεριστατωµένα και να αποσαφηνίσει τυχόν αµφιβολίες
του πελάτη.
Αφού ο πελάτης κάνει µια αγορά, ακολουθεί αναπόφευκτα µια περίοδος αξιολόγησης
της απόφασης αγοράς. Ο πελάτης θέλει να επιβεβαιώσει ότι έκανε τη σωστή επιλογή.
Πολλοί είναι εκείνοι που αισθάνονται ανησυχία, ειδικά εάν η απόφαση

αγοράς ήταν

δύσκολη ή εάν έπρεπε να απορρίψουν κάποιες άλλες δελεαστικές προτάσεις. Ο πωλητής
θα πρέπει να κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απαλλάξει τον πελάτη από οποιεσδήποτε
ανησυχίες που µπορεί να έχει, να τον καθησυχάσει και να τεκµηριώσει την ορθότητα της
επιλογής του.
Η πραγµατική πώληση απαιτεί ευαισθησία στις ανάγκες του πελάτη, τις δικές του
προσωπικές και οικονοµικές ανάγκες. Για να εξακριβωθούν αυτοί οι σκοποί, πρέπει οι
υπάλληλοι της τράπεζας να ακούσουν προσεκτικά αυτά που τους λένε οι πελάτες τους.
Πολλές φορές, αυτό που λένε είναι κάπως διαφορετικό από τις ανάγκες τους. Για να
αποφασίσει ο πωλητής ποια

καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες χρειάζονται οι

πελάτες, απαιτείται να ξέρει τους πελάτες του και να τους κάνει να νιώθουν άνετα.
Παρόλο που µερικοί πελάτες εµφανίζονται µη επηρεαζόµενοι από προσωπικές αδυναµίες, ο
διαισθητικός πωλητής καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει τους πελάτες του να
αγοράσουν η έρευνα των αγοραστικών κινήτρων των πελατών δίνει στους υπεύθυνους του
Μάρκετινγκ τα αναγκαία στοιχεία για το σχεδιασµό των προσφερόµενων υπηρεσιών, την
ανάπτυξη νέων προϊόντων, την τιµολόγησή τους καθώς επίσης και για την κατάστρωση
του κατάλληλου προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων.

Τα χαρακτηριστικά του καλού πωλητή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών συνοψίζονται
στα ακόλουθα :
• Να ανακαλύπτει και να αναγνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη του.
• Να οργανώνει το χρόνο του κατά τον τρόπο που απαιτεί η πελατεία και η υπηρεσία.
• Να είναι καλά πληροφορηµένος για τις δραστηριότητες του πελάτη του,τον
ανταγωνισµό και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
• Να γνωρίζει σε βάθος οτιδήποτε αφορά τα προϊόντα που πουλάει.
• Να διεκπεραιώνει ο ίδιος τις πωλήσεις του, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην
εξυπηρέτηση και να αποκτά την εµπιστοσύνη του πελάτη του.
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Για πολλούς πελάτες προϊόντων καταναλωτικής πίστης οι συναλλαγές τους µε την τράπεζα
επιδρούν στο εγώ τους. Ως ΄΄εγώ΄΄ λογίζεται η αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό
του ή την αυτοεκτίµηση του. Όταν κάποιος πελάτης αγοράζει καταναλωτικά προϊόντα, το
΄΄εγώ΄΄ του συχνά συµµετέχει στη διαδικασία της απόφασης. Για παράδειγµα κάποιοι
πελάτες αρέσκονται στο να έχουν στην κατοχή τους πιστωτικές κάρτες και να κάνουν τις
αγορές τους µέσω αυτών, µόνο και µόνο λόγω του status που υποδηλώνουν. Η ικανοποίηση
του ΄΄εγώ΄΄ είναι ένα ισχυρό µέσο, το οποίο επηρεάζει σοβαρά την αγορά συγκεκριµένων
τραπεζικών προϊόντων. Είναι πολύ σηµαντικό, συνεπώς, από την πλευρά των τραπεζών να
κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται σηµαντικός. Από την ίδια του τη φύση, το να
αισθάνεται ο πελάτης σηµαντικός ικανοποιεί το εγώ του. Ένα άτοµο που αισθάνεται
την εκτίµηση της τράπεζας ως προς το άτοµό του είναι πιο πιθανό να γίνει και να
παραµείνει πελάτης. Έτσι, η ικανοποίηση του ΄΄εγώ΄΄, καθ’ όσο αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της διαδικασίας αγοράς, είναι επίσης και σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία
πώλησης.

3.3 Η πώληση των τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης
Στην αρχή της συζήτησης ο πωλητής προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον του πελάτη και
στη

συνέχεια

επιζητάει

να

το

διατηρήσει

αµείωτο

καθ’

όλη

τη διάρκεια της

επίσκεψης. Η κατάλληλη προετοιµασία παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της πώλησης.
Η ύπαρξη ενός προγράµµατος επισκέψεων και η µελέτη του για την οργάνωσή τους καθώς
επίσης και η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων (αν υπάρχουν) για την πορεία του πελάτη
βοηθούν τον πωλητή να οργανωθεί σωστά.
Η προετοιµασία περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες :
α) Φροντίδα για την εµφάνιση. Ο πωλητής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στην εµφάνιση του, να είναι περιποιηµένος και καθαρός.
β) Φροντίδα για το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στην παρουσίαση. Πρέπει να
γίνεται προσεκτικός έλεγχος του υλικού που απαιτείται για µια παρουσίαση:ένα
µπλοκ, ενηµερωτικά ή διαφηµιστικά έντυπα, συµβόλαια, αποδείξεις, η καρτέλα
του πελάτη, πιθανά στοιχεία από έρευνες σχετικές µε το προϊόν,κλπ.
γ) Η ψυχολογική προετοιµασία του πωλητή. Ο πωλητής πρέπει να έχει πίστη
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στον εαυτό

του, να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει πίστη στο προϊόν, να

διαφοροποιείται από τους άλλους, να έχει υποµονή και επιµονή και να µη φοβάται
τον πελάτη.
Οι τράπεζες πρέπει να ανταποκριθούν στις οικονοµικές ανάγκες των καταναλωτών
που εξυπηρετούν, εν προκειµένου για καταναλωτικά προϊόντα. Ο πελάτης είναι ο λόγος
που οι ίδιοι οι υπάλληλοι εργάζονται. Εάν η πελατεία µιας τράπεζας αυξηθεί στο σηµείο
που το υπάρχον προσωπικό να µην µπορεί να αντεπεξέλθει στο φόρτο εργασίας, αυτό
δηµιουργεί την ανάγκη για επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Παροµοίως, εάν η πελατεία
της τράπεζας µειώνεται, τα κεφάλαια και τα δάνεια της ελαχιστοποιούνται, και έτσι
χρειάζεται

λιγότερο προσωπικό για να υποστηρίξει τις εργασίες αυτές, και ως

αποτέλεσµα έχουµε απώλεια θέσεων εργασίας. Η εξασφάλιση της θέσης εργασίας
εξαρτάται από το βαθµό διατήρησης του πελάτη και τη δυνατότητα απόκτησης νέων
πελατών.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι πελάτες µπαίνουν στην τράπεζα, ζητούν ένα συγκεκριµένο
προϊόν και ο αρµόδιος υπάλληλος απλώς συµπληρώνει την εντολή για την παροχή αυτού
του προϊόντος. ∆εν υπάρχει διάλογος µεταξύ τους πέρα από τις διαδικαστικές ερωτήσεις
που

πρέπει

να

γίνουν

για

την

εξακρίβωση

της ταυτότητας, του ονόµατος, της

διεύθυνσης κατοικίας, κλπ. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι, αφού ο πελάτης ξέρει τι θέλει,
δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. Αυτό όµως δεν αποτελεί τεχνική
προσέγγισης που εστιάζεται στον πελάτη.
Οι τράπεζες προσφέρουν µεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε ένα από αυτά
καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων πελατών. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις ανάγκες
της

οµάδας εκείνης των πελατών, µε την οποία συναλλάσσεται πιο συχνά το

προσωπικό του υποκαταστήµατος, δηλαδή τους καταναλωτές. Όµως, µέσα σε αυτή την
οµάδα καταναλωτών, υπάρχουν διάφορες υποοµάδες και επιµέρους τµήµατα. Υπάρχουν
παιδιά, σπουδαστές, νεαροί εργαζόµενοι,
µε

µεγάλα

νεαρά

παντρεµένα

ζευγάρια,

οικογένειες

παιδιά, συνταξιούχοι, κ.α. Κάθε µία από αυτές τις οµάδες έχει διαφορετικές

ανάγκες και αυτές οι διαφορές που έχουν µεταξύ τους αντικατοπτρίζονται στις ανάγκες
τους για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός και
απαριθµεί τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης που συνήθως χρειάζονται τα άτοµα σε
διάφορες φάσεις της ζωής τους :
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ΣΧΗΜΑ 3
Η πρόκληση για τον πωλητή είναι να κατανοήσει τι παρακινεί το µεµονωµένο καταναλωτή
να αγοράσει και τι ανάγκες µπορεί να έχει ένας συγκεκριµένος πελάτης.
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3.4 Σταυροειδείς Πώληση- Cross selling
Η σταυροειδείς πώληση (cross selling) είναι µία τεχνική πωλήσεων, όπου η τράπεζα
προσφέρει στον πελάτη ένα προϊόν ή υπηρεσία επιπρόσθετα σ’ εκείνα που αναζητά ή ήδη
χρησιµοποιεί.
Για να αρχίσει µια σταυροειδείς πώληση, θα πρέπει ο υπάλληλος να διακρίνει αν ο πελάτης
έχει µια χρηµατοοικονοµική ανάγκη. Οι πελάτες δεν συνηθίζουν να ζητούν από την αρχή
επιπρόσθετα προϊόντα. Ίσως να µην γνωρίζουν ότι το προϊόν υπάρχει. Ή µπορεί να έχουν
παραπληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος και έτσι υποθέτουν
ότι δεν είναι το κατάλληλο γι’ αυτούς. Μερικοί πελάτες µπορεί να είναι απρόθυµοι να
αλλάξουν τις συνήθειες τους, ακόµα και όταν πρόκειται για το συµφέρον τους. Σε κάθε
περίπτωση, αντί να ρωτήσουν ή να ζητήσουν αυτό που θέλουν ή χρειάζονται, πολλοί πελάτες
δίνουν µόνο ενδείξεις ότι συµβαίνει κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγµα όταν ένας πελάτης
αναφέρει ότι η κόρη του φεύγει για σπουδές. Άλλες ενέργειες προέρχονται από τις ενέργειες
του πελάτη. Μόλις διακρίνει ο υπάλληλος της τράπεζας ότι ο πελάτης έχει µία ανάγκη που η
τράπεζα µπορεί να καλύψει, θα πρέπει να τον θεωρήσει πιθανό πελάτη.
Για να αυξηθεί η επιτυχία του cross selling θα πρέπει οι πωλητές των τραπεζικών προϊόντων
να µάθουν τα συµπληρωµατικά προϊόντα. Το είδος λογαριασµού που έχει ήδη ο πελάτης
στην τράπεζα ή εκείνο που ανοίγει ένας νέος πελάτης, θα δώσει ενδείξεις στον υπάλληλο
σχετικά µε τα επιπρόσθετα προϊόντα που θα µπορούσε να βρει χρήσιµα.
Το cross selling αρχίζει, όταν ο υπάλληλος αντιληφθεί ότι ο πελάτης µπορεί να έχει µια
χρηµατοοικονοµική ανάγκη. Τότε προτείνεται ένα προϊόν, συνδέοντας τα οφέλη του µε την
ανάγκη που έχει αποκαλύψει ο πελάτης. Κατόπιν, θα πρέπει να εξαλειφθούν τυχόν
αντιρρήσεις του πελάτη ή δυσκολίες που έχει στο να κατανοήσει το προϊόν που του
προσφέρεται.
Η αρχή του cross selling που προσφέρουν οι µονάδες του δικτύου της τράπεζας προορίζεται
να αποτελέσει το βασικό παράγοντα επιτυχίας των στόχων, που περιλαµβάνονται στη νέα
αντίληψη για την αναδιοργάνωση των καταστηµάτων και την επέκταση των εργασιών τους.
Η διαδικασία αυτή είναι πολύ παραγωγική, γιατί, ενώ βοηθάει τον πελάτη να αγοράσει
σχετικά ή επιπρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες που θα του φανούν χρήσιµα, παράλληλα η
οικονοµική σχέση του πελάτη µε την τράπεζα διευρύνεται, αυξάνοντας τα πιθανά της κέρδη
και ενισχύοντας την αφοσίωση του πελάτη.
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Οι παραποµπές του πελάτη σε άλλα τµήµατα της τράπεζας είναι αρκετά συχνές στη
διαδικασία της πώλησης. Η συχνότητα τους, παρόλα αυτά, εξαρτάται από τη δοµή της
τράπεζας και το πόσο εξειδικευµένο ή µη είναι το τραπεζικό προσωπικό. Σ’ ένα µικρό
υποκατάστηµα, για παράδειγµα, ο ∆ιευθυντής µπορεί να χειρίζεται τις αιτήσεις δανείων, να
ανοίγει νέους λογαριασµούς και να διεκπεραιώνει και πολλές άλλες εργασίες, οι οποίες σε
µία µεγάλη τράπεζα, διεκπεραιώνονται από διαφορετικούς υπαλλήλους και τµήµατα.

3.5 Αντιµετώπιση δύσκολων πελατών
Οι δύσκολοι πελάτες είναι εκείνοι οι οποίοι δηµιουργούν τακτικά προβλήµατα στα γκισέ των
τραπεζών και αποτελούν συχνά το φόβο των νέων υπαλλήλων και το βραχνά των
παλαιότερων. Οι πελάτες αυτοί, από τη στιγµή που θα µπουν µέσα στο κατάστηµα,
δηµιουργούν προβλήµατα µε φωνές και διαµαρτυρίες, ξεσηκώνουν καµία φορά και τους
άλλους πελάτες και αποπροσανατολίζουν τους υπαλλήλους από το αντικείµενο της εργασίας
τους.
Όλοι αυτοί έχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά. Κατά κανόνα προβάλλουν διάφορες
αντιρρήσεις, καλύπτοντας, ωστόσο, την πραγµατική αιτία των αντιρρήσεών τους. Για µια
κοινή αντιµετώπιση πρέπει οι υπάλληλοι της τράπεζας να αντιπαρέρχονται το ΄΄καµουφλάζ΄΄,
που αποτελεί το προκάλυµµα της αντίρρησης και να εντοπίζουν την πραγµατική αιτία
αντίρρησης. Στη συνέχεια, να επαναδιατυπώνουν θετικά την αντίρρηση σαν θετική
προϋπόθεση για παραπέρα συνεργασία και να συγκεκριµενοποιούν την αντίρρηση. Στο
τέλος, καλό είναι να συσχετίζουν την αντίρρηση µε άλλα µακροπρόθεσµα οφέλη για τον
πελάτη.
Γενικά, τους δύσκολους πελάτες µπορούµε να τους κατατάξουµε στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Αγχώδης πελάτης. Ανασφαλές άτοµο, δειλό και αγχώδες, δεν συγκρούεται και γενικά
φοβάται τις προστριβές, καλύπτεται πίσω από άλλους και αποφεύγει να παίρνει
αποφάσεις, προβάλλοντας δικαιολογίες. Για να τον αντιµετωπίσουν τα τραπεζικά
στελέχη θα πρέπει να καθησυχάσουν τους πραγµατικούς του φόβους.
• Ανοργάνωτος πελάτης. Είναι άτοµο µε χαρακτήρα ιδιαίτερα ευµετάβλητο και αλλάζει
συνεχώς θέµα συζήτησης. Μολονότι ασχολείται µε πολλά αντικείµενα δεν έχει
σοβαρές γνώσεις σε κάτι συγκεκριµένο. Είναι µάλλον πνευµατικά οκνηρός. Για την
αντιµετώπιση του πρέπει η κάθε του αντίρρηση να επαναδιατυπώνετε από τον
υπάλληλο σαν να πρόκειται για θετική κριτική. Ο υπάλληλος ακόµη, θα πρέπει να
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κάνει τα πάντα δυο φορές, επειδή συνήθως την πρώτη φορά δεν τον πρόσεξε, και δεν
θα πρέπει να τον διακόπτει, αλλά να τον ακούει.
• Εριστικός πελάτης. Είναι άτοµο πολύ δύσκολο στον χειρισµό του επειδή δεν µπορεί
κανείς ούτε να συµφωνήσει ούτε να διαφωνήσει µαζί του. Έχει την καλύτερη γνώµη
για τον εαυτό του. Συνήθως δεν ανέχεται όσους διαφωνούν µαζί του. Η πλέον
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του εστιάζεται στην από την αρχή αποκάλυψη των
προκαταλήψεων του. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος συνδέει τις υπηρεσίες της τράπεζας
µε τις προσωπικές του αξίες και θα πρέπει να αξιοποιήσει την µαταιοδοξία του
πελάτη.
• ∆ιστακτικός πελάτης. Λόγω του ότι η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων
αποτελεί µία σηµαντική απόφαση για τους περισσότερους καταναλωτές, υπάρχουν
αρκετοί πελάτες που ενώ δεν αντιτίθενται στην αγορά, είναι απρόθυµοι να πάρουν
αµέσως µιαν απόφαση. Μία κοινότυπη απάντηση ενός διστακτικού πελάτη είναι, για
παράδειγµα, ότι θέλει να το ξανασκεφτεί ή να το συζητήσει µε τη σύζυγό του. Αν και
πρόκειται για µία λογική αντίδραση, είναι στο µέγιστο όφελος της τράπεζας να
προσπαθήσει να κλείσει την πώληση χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο πελάτης φύγει από
την τράπεζα,υποσχόµενος ότι θα αποφασίσει σύντοµα, ίσως και να µην ξαναγυρίσει
ποτέ. Έτσι, οι πωλητές, δίχως να γίνονται πιεστικοί, θα πρέπει να τον παρακινούν να
πάρει την απόφαση αγοράς εκείνη τη στιγµή.
Τέσσερις τεχνικές που βοηθούν σ’ αυτό και έχουν αποδειχτεί αποτελεσµατικές είναι οι
ακόλουθες :
•

Συγκεκριµένη πρόταση στον πελάτη από τον υπάλληλο της τράπεζας.

•

∆ιαβεβαίωση προς τον πελάτη ότι παίρνει τη σωστή απόφαση.

•

Τονισµός των δυσάρεστων αποτελεσµάτων της αναµονής για την απόφαση.

•

Υπενθύµιση των αναγκών του και το πώς η προσφορά της τράπεζας µπορεί να τις
καλύψει.

3.6 Αντιµετώπιση παραπόνων

Είναι σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο στις τράπεζες να έρθει ένας πελάτης συγχυσµένος ή
θυµωµένος για κάτι. Ακόµα και στις τράπεζες που είναι περισσότερο εστιασµένες στον
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πελάτη συµβαίνουν λάθη, οι πελάτες ενοχλούνται ή οι υπάλληλοι αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών. Για αυτούς τους τραπεζικούς που έρχονται σε
επαφή µε τον πελάτη, τέτοιες καταστάσεις είναι δυσάρεστες, αλλά, µε κατάλληλους
χειρισµούς, µπορεί να αποσυµφορηθούν και να γίνουν ευκαιρίες ενίσχυσης της καλής
θέλησης του πελάτη προς την τράπεζα.
Υπάρχουν δύο καθοριστικά βήµατα που θα πρέπει να κάνει ο τραπεζικός υπάλληλος,
προκειµένου να ηρεµήσει το θυµό ή την ενόχληση του πελάτη : η επαναδιατύπωση της
αντίρρησης κατά την οποία ο πελάτης πληροφορείται ότι υπάρχει κατανόηση από µέρους της
τράπεζας και

η συγγνώµη που θα πρέπει να ζητηθεί στον πελάτη από τον υπάλληλο,

ασχέτως εάν είχε ο τελευταίος σχέση µε το τι συνέβη στον πελάτη ή όχι.
Στον τραπεζικό τοµέα, το πιο συχνό παράπονο από τους πελάτες είναι οι ατελείωτες ώρες
αναµονής στις ουρές των γκισέ. Στις ώρες αιχµής, η αναµονή είναι αναπόφευκτη. Όµως,
εκείνο που ενοχλεί τους πελάτες περισσότερο από την αναµονή είναι, όταν το τραπεζικό
προσωπικό παραµένει απαθές στην ταλαιπωρία του. Ο ∆ιευθυντής πρέπει να δείξει
ενδιαφέρον και να ελαττώσει τη φόρτιση του πελάτη, ανοίγοντας ένα επιπλέον ταµείο, ή να
επισπεύσει τις συναλλαγές, δίνοντας προτεραιότητα ή απλώς εκφράζοντας την συγγνώµη του
στον κόσµο που περιµένει και διαβεβαιώνοντας του ότι θα κάνουν ότι µπορούν για να τους
εξυπηρετήσουν καλύτερα. Ο ∆ιευθυντής εκπροσωπώντας την τράπεζα του, έχει την ευθύνη
να µεταβεί επί τόπου και να δει περί τίνος πρόκειται.
Ο πωλητής των τραπεζικών προϊόντων ή οι υπάλληλοι του τµήµατος εξυπηρέτησης
πελατείας είναι συχνά δέκτες παραπόνων. Όταν ο πωλητής αντιµετωπίζει ένα παράπονο, έχει
την ευκαιρία να επιδείξει όλες του τις ικανότητες. Καταρχήν, επιβάλλεται να πλησιάσει τον
πελάτη όσο µπορεί γρηγορότερα. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό για έναν πελάτη από το
να σκεφτεί ότι για το παράπονο του δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ο πωλητής θα πρέπει να
ακούσει µε συµπάθεια τα παράπονα του πελάτη, να δείξει ότι συµµερίζεται τις ανησυχίες του
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετώπισε, όπως και την πιθανή ζηµία, που µπορεί να
υπέστη. Για παράδειγµα, ο πωλητής προµήθευσε στον πελάτη µια κάρτα MasterCard, η
οποία δεν είναι αποδεκτή στα καταστήµατα της πόλης που επισκέφτηκε. Αντί ο πωλητής να
συγκρουστεί µαζί του, εξηγεί τη διαδικασία µε ηρεµία και στη συνέχεια ίσως δηµιουργήσει
την επιχειρηµατική ευκαιρία να του πουλήσει µια πιστωτική κάρτα Visa.
Ο πωλητής θα πρέπει να καθησυχάσει τον πελάτη, λέγοντας του ότι θα κάνει οτιδήποτε
απαιτείται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για να διορθώσει την κατάσταση το ταχύτερο
δυνατό. Ακολούθως, θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ικανοποίηση του
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πελάτη. Η άµεση ενεργοποίηση του κολακεύει και βελτιώνει το ηθικό του πελάτη.
Υποδηλώνει ότι τόσο εκείνος όσο και η τράπεζα ενδιαφέρονται για το πρόβληµα και ότι η
επίλυση του προβλήµατός του έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα από οποιοδήποτε θέµα, εκείνη
τη στιγµή. Ένας πελάτης που έχει παράπονο είναι ένας πελάτης που βρίσκεται σε δύσκολη
θέση. Ο πωλητής που δείχνει ότι ενδιαφέρεται και ασχολείται µε το θέµα του πελάτη και
προσπαθεί να κάνει κάτι γι’ αυτόν δεν µπορεί παρά να κερδίσει την εκτίµησή του. Ο τρόπος
µε τον οποίο αντιδρά σ’ αυτές τις περιπτώσεις έχει µακροπρόθεσµα µεγαλύτερη σηµασία
από την τιµή την οποία προσφέρει το προϊόν του ή την ποιότητα του προϊόντος του. Η
αξιοπιστία, ιδιαίτερα σε στιγµές κρίσης, είναι η καλύτερη σύσταση στην πώληση. Η
τιµιότητα και η ειλικρίνεια µπορεί, επίσης, να προσθέτει µια ανταγωνιστική πλευρά στο
στέλεχος.

3.7 Κλείσιµο συµφωνίας στην πώληση
Ο ικανός πωλητής που κλείνει µια συµφωνία αγοράς κατανοεί, πρώτα από όλα, τους λόγους
για τους οποίους πωλεί ένα τραπεζικό προϊόν ή µια υπηρεσία. Ο ρόλος του συνίσταται στο να
βοηθήσει τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες τους, να τους πληροφορήσουν για
τις διαθέσιµες υπηρεσίες και τα προϊόντα και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που µπορεί
να έχουν ή να υπερνικήσουν τυχόν αντιθέσεις που µπορεί να προβάλουν. Όταν ο πωλητής
έχει πράξει ανάλογα, τότε ο πελάτης είναι πιθανόν να δεχτεί το κλείσιµο της συµφωνίας.
Αυτή η αποδοχή είναι καλό για τον πελάτη, γιατί λύνει ένα πρόβληµα ή καλύπτει µία ανάγκη
του, είναι καλό για την τράπεζα, γιατί συνεπάγεται περισσότερες συναλλαγές, και καλό για
τον πωλητή, γιατί του προσφέρει ικανοποίηση, τον βοηθά να αποδώσει καλά και πιθανά του
ανοίγει νέους ορίζοντες στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία.
Γενικά, υπάρχουν τρεις γνωστοί τρόποι, για να πείσει τον πελάτη ο πωλητής να προχωρήσει
σε απόφαση αγοράς :
• να συνοψίσει τα πλεονεκτήµατα και να επιδιώξει τη συµφωνία µε τον πελάτη ως προς
των ωφελιµότητα τους
• να προβούν σε συµφωνία πώλησης
• να προχωρήσουν σε άµεση πώληση
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Σε µερικές περιπτώσεις, αρκεί ο πωλητής να συνοψίσει τα οφέλη που έχει προσφέρει στον
πελάτη και να καταλήξει σε συµφωνία µαζί του ως προς το όφελος της προσφοράς του. Ο
τρόπος που θα ανταποκριθεί ο πελάτης στην ανακεφαλαίωση των πλεονεκτηµάτων του
προγράµµατος και η αντίδρασή του ως προς την ωφελιµότητά τους θα υποδηλώσει αν είναι ή
όχι πρόθυµος να αγοράσει.
Εάν ο πωλητής υποθέτει ότι ο πελάτης έχει αποφασίσει να αγοράσει, µπορεί να προβεί σε
κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα µε την περίπτωση :
 να ζητήσει από τον πελάτη να υπογράψει
 να προσφέρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις
 να προσφέρει περιορισµένο αριθµό επιλογών.
Σε πολλές περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να ζητηθεί από τους πελάτες να επιλέξουν µεταξύ δύο
ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων. Ο πωλητής θεωρεί ότι η απόφαση αγοράς είναι
δεδοµένη και απλά ζητάει τη γνώµη τους σχετικά µε το ποιο προϊόν ή υπηρεσία νοµίζουν ότι
είναι η καλύτερη.
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, ο ρόλος του στελέχους είναι εξίσου
σηµαντικός και µετά την πώληση. Το αποτελεσµατικό στέλεχος έχει καθήκον να βρίσκεται
σε συνεχή επαφή µε τους πελάτες του, να αντιµετωπίζει τυχόν παράπονα, να επιλύει
ανακύπτουσες παρεξηγήσεις, να προλαµβάνει τυχόν δυσαρέσκειες, να βοηθάει στην
κατανόηση των περίπλοκων για τους πελάτες διαδικασιών και συστηµάτων της τράπεζας και
να παρέχει κάθε είδους συµβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικά µε το αντικείµενο του. Πρέπει να
ενταθούν οι προσπάθειες, ώστε κάθε στέλεχος να γνωρίζει και τις τεχνικές των πωλήσεων
αλλά και εκείνες τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες, για να µείνει ο πελάτης
ικανοποιηµένος από τη συνεργασία του µε την τράπεζα και να µετατραπεί σε πελάτη
µόνιµης συναλλαγής.
Το στέλεχος Μάρκετινγκ θα πρέπει να συνεχίσει τις επαφές του µε τους πελάτες και µετά το
κλείσιµο της πρώτης συνεργασίας, για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, που θα
βοηθήσουν στην επιτυχία των σκοπών της τράπεζας. Επιπλέον, το στέλεχος θα πρέπει να
συνεχίσει τις επαφές του και σε πελάτες, τους οποίους δεν έπεισε σε προηγούµενη
συνάντηση να συνεργαστούν µε το κατάστηµα τους, ενηµερώνοντας τους για τις νέες
υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα ή η βελτίωση των παλαιών, παρέχοντάς τους
ενδεχοµένως το κίνητρο για συνεργασία µε το κατάστηµα.
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Η σηµασία των επαφών και των επισκέψεων στον πελάτη µετά την πώληση παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα της τράπεζας, επειδή µπορεί ένας πελάτης να
αρχίσει τη συνεργασία του µε πολύ δειλά βήµατα, στη συνέχεια, όµως, να την επεκτείνει και
σε βάθος (µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών) και σε εύρος (περισσότερα είδη προσφερόµενων
από την τράπεζα εξυπηρετήσεων). Σκοπός των δραστηριοτήτων µετά την πώληση είναι να
δηµιουργηθεί µία καλή εικόνα για την εξυπηρέτηση που προσφέρει το κατάστηµα και κατ’
επέκταση η τράπεζα, να αυξήσει τη φήµη και το καλό όνοµα (goodwill) και να δηµιουργήσει
µόνιµη και αφοσιωµένη πελατεία.

11

11

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Χρ. Αθανασούλης ,Εκδόσεις Σταµούλης, 1996
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4.1 Η οργάνωση του Μάρκετινγκ στις τράπεζες
Η παραδοσιακή οργάνωση των τραπεζών είναι η µικτή οργάνωση, επιτελική και γραµµική,
κατά γεωγραφικές περιοχές και λειτουργίες. Με το είδος αυτό της οργάνωσης η τράπεζα είναι
διαρθρωµένη :
I.

Σε επιτελικές ∆ιευθύνσεις (µε εισηγητικές αρµοδιότητες, δηλαδή προετοιµασίας των
αποφάσεων της ∆ιοίκησης, ή κάποιων ∆ιευθύνσεων γραµµής) π.χ. :

ΣΧΗΜΑ 5.

Επιτελικές ∆ιευθύνσεις στις τράπεζες είναι οι ∆ιευθύνσεις : Οργάνωσης, µελετών,
Στρατηγικού Προγραµµατισµού, Επιθεώρησης και Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και
Μάρκετινγκ και ∆ηµοσίων Σχέσεων.

II.

Σε ∆ιευθύνσεις γραµµής, οι οποίες διακρίνονται κατά :
α) Γεωγραφικές περιοχές (περιφερειακές ∆ιευθύνσεις)
β) Λειτουργία, δηλαδή :
•

∆ιευθύνσεις Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

•

∆ιοικητικές ∆ιευθύνσεις
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•

Βοηθητικές ∆ιευθύνσεις

•

Παραγωγικές ∆ιευθύνσεις

Φυσικά, οι διακρίσεις εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε τράπεζας. Τα καταστήµατα
είναι χωρισµένα οργανωτικά κατά προσφερόµενες υπηρεσίες (Συνάλλαγµα, Εισαγωγές,
Εξαγωγές, Εγγυητικές επιστολές, Καταθέσεις, Χορηγήσεις, Χρεόγραφα).
Το είδος αυτής της οργάνωσης όµως δεν είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες του
Μάρκετινγκ, γιατί δεν είναι δοµηµένο µε κύριο άξονα τα προβλήµατα του πελάτη και την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του. Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ο πελάτης, πρέπει
µ’ αυτό το σύστηµα να απευθυνθεί σε πολλούς διαφορετικούς υπευθύνους διαφόρων
τµηµάτων ή ∆/ντες ∆/νσεων και Υπηρεσιών, χωρίς κανένας απ’ αυτούς να είναι σε θέση ή να
τον ενδιαφέρει να εκτιµήσει τη συνεργασία σαν σύνολο και να προσφέρει τους ανάλογους
όρους, τιµές και εκπτώσεις.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον τρόπο προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών επέβαλαν διεθνώς
την αντικατάσταση της τραπεζικής κατά παραγγελία, από την τραπεζική των σχέσεων
(relationship banking). Οι τράπεζες δηλαδή αναγνώρισαν το γεγονός ότι για να εξασφαλίσουν
µακροχρόνια τα κέρδη τους πρέπει να φροντίζουν την αποδοτικότητα της συνολικής τους
σχέσης µε τον πελάτη και όχι να ενδιαφέρονται για τη µεγιστοποίηση του κέρδους σε κάθε
µεµονωµένη συναλλαγή. Οργανωτικά αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας
κατά τµήµα της αγοράς ή κατηγορία πελατών.
Ο υπεύθυνος του πελάτη, ή ο ∆ιευθυντής Σχέσεων µε την πελατεία (account officer, ή
relationship manager) είναι ο σύνδεσµος µεταξύ τράπεζας και πελάτη. Αυτός φροντίζει για
την ανάπτυξη των εργασιών µε νέους πελάτες, ενδιαφέρεται για τη συνολική αποδοτικότητα
του πελάτη και δραστηριοποιείται για τη διατήρηση και την επαύξηση των εργασιών κάθε
πελάτη µε την τράπεζα.Επίσης συντονίζει τις λειτουργίες των διαφόρων τµηµάτων και
∆ιευθύνσεων της τράπεζας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από την τραπεζική διοίκηση, επιβάλουν την εγκατάλειψη της
οργάνωσης κατά προσφερόµενη υπηρεσία και την αντικατάσταση της µε την οργάνωση κατά
κατηγορία πελατών, δηλαδή κατά τµήµατα της αγοράς (∆/νση Μεγάλων Επιχειρήσεων,
∆/νση Ιδιωτών, ∆/νση Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, κλπ.). Κάθε µία από τις παραπάνω
∆/νσεις χωρίζεται σε τµήµατα ανάλογα µε την τµηµατοποίηση της αγοράς που έχει κάνει η
τράπεζα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με την τµηµατοποίηση µιας
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ετερογενούς αγοράς σε επιµέρους τµήµατα επιτυγχάνεται η εξειδικευµένη εφαρµογή των
εργαλείων του Μάρκετινγκ σε κάθε τµήµα της αγοράς.
∆ηλαδή, εξειδικευµένα κατά αγορά- στόχο: τιµολογιακή πολιτική και πολιτική όρων και
εκπτώσεων, εκπαίδευση προσωπικού για τις ειδικές χρηµατοδοτικές ανάγκες κάθε τµήµατος
της αγοράς, ειδικά διαφηµιστικά φυλλάδια, ειδική διαφηµιστική εκστρατεία, κλπ. Έτσι η
τράπεζα προσφέρει πακέτα λύσεων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε
κατηγορίας πελατών.
Η οργάνωση της τράπεζας σύµφωνα µε τις αγορές – στόχους αποσκοπεί στη δηµιουργία
εξειδικευµένων τραπεζών προσαρµοσµένων στις ανάγκες της πελατείας, µέσα στα πλαίσια
του ίδιου τραπεζικού ιδρύµατος. Αυτού του είδους η οργάνωση εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά από τη City Bank της Νέας Υόρκης, η οποία το 1969 αναδιοργανώθηκε µε βάση τις
αγορές – στόχους, δηµιουργώντας τις εξής επιµέρους τράπεζες µέσα στην τράπεζα που
λειτουργούσαν σαν κέντρα κέρδους :
• Corporate Banking για τις µεγάλες επιχειρήσεις.
• Commercial Banking για τις επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους.
• Personal Banking για τους ιδιώτες.
• Investment Management για τη διαχείριση της περιουσίας των µεγάλων πελατών
ιδιωτών και οργανισµών.
• International Banking για το συντονισµό των θυγατρικών της στο εξωτερικό και των
υπολοίπων διεθνών δραστηριοτήτων της µέσω του δικτύου των ανταποκριτών της.
Παρόµοιες αναδιοργανώσεις έκαναν και οι υπόλοιπες αµερικάνικες καθώς και οι ευρωπαϊκές
τράπεζες. Την αναγκαιότητά τους άρχισαν να την καταλαβαίνουν και οι ελληνικές τράπεζες
από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 δηµιουργώντας αρχικά ιδιαίτερες ∆ιευθύνσεις ∆ηµοσίου
και Μεγάλων Επιχειρήσεων µε κάποιες παραλλαγές της θέσεως εργασίας του Account
Officer. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να δηµιουργούνται οι πρώτες ∆ιευθύνσεις
Private Banking για την εξυπηρέτηση των µεγάλων πελατών – ιδιωτών και το 1994 πρώτη η
Εµπορική Τράπεζα αποφάσισε τη µεγάλη τοµή για τα ελληνικά τραπεζικά δεδοµένα και
δηµιούργησε εξειδικευµένες τραπεζικές µονάδες µέσα στην τράπεζα.
Σε πολλές τράπεζες το Μάρκετινγκ λειτουργεί και αποκεντρωµένα σε Υποµονάδες
Μάρκετινγκ

των

περιφερειακών

∆ιευθύνσεων

και

µε

συνδέσµους

Μάρκετινγκ

Καταστηµάτων, που έχουν την ευθύνη της εκπόνησης εξειδικευµένων µελετών και της
υλοποίησης των συναποφασισθέντων µε συστήµατα Management by Objectives των
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προγραµµάτων Μάρκετινγκ της περιφέρειας ή του καταστήµατος τους. Βέβαια το σύγχρονο
Τραπεζικό Μάρκετινγκ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν αποκλειστική αρµοδιότητα κάποιων
οργανωτικών µονάδων, αλλά σαν µία αντίληψη, µία µέθοδος θεώρησης της εργασίας και
ένας τρόπος λειτουργίας και δράσης κάθε ∆ιεύθυνσης που πρέπει να έχει στο επίκεντρο των
δραστηριοτήτων της, τόσο τον εσωτερικό, όσο και τον εξωτερικό πελάτη. Η αντίληψη αυτή
ξεκινάει σαν µια φιλοσοφία ∆ιοίκησης, που πρέπει να διακατέχει την ανώτατη ηγεσία κάθε
τράπεζας και φθάνει µέσω της εκπαίδευσης σαν µία νοοτροπία που πρέπει να αποκτήσει
κάθε τραπεζοϋπάλληλος που αντιµετωπίζει µε επαγγελµατισµό και ενδιαφέρον την εργασία
του.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όταν η Τράπεζα έχει ένα συγκεντρωτικό τµήµα Μάρκετινγκ, ο
τίτλος και η θέση του επικεφαλής του τοµέα Μάρκετινγκ στο οργανόγραµµα της τράπεζας
είναι ενδεικτικό του επιπέδου επίγνωσης. Από πλευράς της τράπεζας της σπουδαιότητας του
Μάρκετινγκ. Για παράδειγµα, εάν η τράπεζα θεωρεί ότι το Μάρκετινγκ αποτελεί βασικό
εργαλείο για τις εργασίες της, ο επικεφαλής του τοµέα µάρκετινγκ, εφόσον πρόκειται για
µικρή τράπεζα, ίσως αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο ή σε κάποιο άλλο ανώτατο
διοικητικό στέλεχος που έχει ευρείες αρµοδιότητες και λογοδοτεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για την πορεία και την αποδοτικότητα της τράπεζας και θα έχει την ίδια θέση που θα έχουν
και οι άλλοι επικεφαλής των εκτελεστικών τµηµάτων της Τράπεζας αυτής. Σε µία
µεγαλύτερη Τράπεζα δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ ο τίτλος, όσο η δύναµη του προσώπου, στο
οποίο οι επικεφαλής του Μάρκετινγκ αναφέρονται. Έτσι, σε µία τράπεζα που τοποθετεί το
Μάρκετινγκ σε υψηλή προτεραιότητα, ο επικεφαλής του τοµέα Μάρκετινγκ µπορεί να
αναφέρεται σε έναν Υποδιοικητή ή Αντιπρόεδρο της. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι είτε
απευθείας είτε δια µέσου της αλυσίδας των εντολών ο επικεφαλής του Μάρκετινγκ θα πρέπει
να µπορεί να κινητοποιεί πολλούς επιτελικούς τοµείς καθώς και διαφόρους τοµείς του
προσωπικού της τράπεζας

όπως συστήµατα, διαδικασίες και διοίκηση Καταστηµάτων,

προκειµένου να υποστηρίξει το σχέδιο Μάρκετινγκ.

4.2 Η ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης
Σε ορισµένες τράπεζες, οι οποίες είναι οργανωµένες κατά εκτελεστικούς τοµείς, τα προϊόντα
αναπτύσσονται από οποιονδήποτε λειτουργικό χώρο που είναι υπεύθυνος να τα
εξυπηρετήσει.Έτσι, λοιπόν, η ∆/νση Καταναλωτικής πίστης είναι υπεύθυνη για τα
καταναλωτικά προϊόντα που περιγράψαµε σε ανάλογο κεφάλαιο. Η διεύθυνση αυτή, όπως
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προκύπτει από τη µελέτη που κάναµε στις ίδιες τις τράπεζες, µπορεί να έχει την αρµοδιότητα
της σχεδίασης νέων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά σε µικρότερου µεγέθους, κυρίως,
τράπεζες, η σχεδίαση νέων προϊόντων δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα τους.
Σε περίπτωση αρµοδιότητας σχεδίασης νέων προϊόντων, η ∆/νση Καταναλωτικής πίστης θα
συνεργαστεί µε τη Μηχανογραφική Υπηρεσία, έτσι ώστε το προσωπικό να κάνει τις
απαραίτητες µηχανογραφικές προσαρµογές, προκειµένου να προσφερθεί το προϊόν αυτό.
Επίσης, θα πρέπει να συνεργαστεί και µε τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων και µε την
Υπηρεσία Κοστολόγησης, προκειµένου να κοστολογηθεί το συγκεκριµένο προϊόν.
Όσον αναφορά την προώθηση του σχεδιασθέντος προϊόντος µπαίνει το τµήµα Μάρκετινγκ
της τράπεζας στη διαδικασία του να προωθήσει επιτυχώς το προϊόν.Στις τράπεζες, στις οποίες
η καταναλωτική πίστη αποτελεί σηµαντικό ποσοστό στη κερδοφορία της , υπάρχει ξεχωριστό
τµήµα Μάρκετινγκ στη ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης. Βέβαια το τµήµα αυτό έχει
αρµοδιότητες προβολής και προώθησης των καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά, αλλά σε
οποιαδήποτε περίπτωση συνεργάζεται και µε την κεντρική ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ της
τράπεζας.Σε αρκετές τράπεζες η ∆/νση καταναλωτικής πίστης υπάγεται στη ∆/νση Ιδιωτών, η
οποία είναι υπεύθυνη για το σύνολο των προϊόντων, τα οποία απευθύνονται στους ιδιώτες,
από καταθέσεις και επενδυτικά προγράµµατα µέχρι τη χορήγηση και παρακολούθηση των
δανείων.
Τέλος, ένας συνηθισµένος τρόπος οργάνωσης των τραπεζών γίνεται µε βάση το οποίο οι
Υπεύθυνοι προϊόντος αναφέρονται σε δύο άτοµα και συγκεκριµένα στον επικεφαλής του
Μάρκετινγκ και στον επικεφαλής του αντίστοιχου τµήµατος, π.χ. ο υπεύθυνος για το προϊόν
΄΄προσωπικά δάνεια ΄΄ αναφέρονται παράλληλα στο διευθυντή του τµήµατος Μάρκετινγκ και
στον επικεφαλής του τραπεζικού τοµέα για την εξυπηρέτηση των ιδιωτών πελατών. Σ’ αυτόν
τον τύπο οργάνωσης, ο επικεφαλής του τµήµατος είναι γενικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη
και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων που απευθύνονται στους ιδιώτες πελάτες και
ειδικά για την εφαρµογή των σχεδίων Μάρκετινγκ στο συγκεκριµένο προϊόν.12

12

Στρατηγικό Τραπεζικό Μάρκετινγκ Κων/νος Λυµπερόπουλος, INTERBOOKS, Αθήνα 1994
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Μεθοδολογία

Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά
µε το τραπεζικό Μάρκετινγκ από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
τραπεζική αγορά.
Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε εκτενές ερωτηµατολόγιο
(9 σελίδες – 21 ερωτήσεις). Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο προήλθε από τη µελέτη
της

βιβλιογραφίας

και

αρθρογραφίας

σχετικά

µε θέµατα Τραπεζικό Μάρκετινγκ.

Επίσης, διεξήχθη ικανός αριθµός προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη Τραπεζών των
τµηµάτων –διευθύνσεων Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Πίστης.
Τα ερωτηµατολόγια εστάλησαν σε 3 τράπεζες της ελληνικής αγοράς οι οποίες µε µεγάλο
ενδιαφέρον και προθυµία τα συµπλήρωσαν.
Η

συµπλήρωση

των

περισσότερων

ερωτηµατολογίων

έγινε

κατά

τη

διάρκεια

προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη που η θέση τους ήταν τέτοια που τους έδινε τη
δυνατότητα

να

γνωρίζουν

περί

του

Τραπεζικού

Μάρκετινγκ

για

τα

προϊόντα

καταναλωτικής πίστης στην δική τους τράπεζα.
Στη παρούσα πτυχιακή εργασια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τους 3
τραπεζικούς οργανισµούς. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων ακολουθεί τη δοµή του
ερωτηµατολογίου, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα που βρίσκεται στο τέλος. Η
ανάλυση των απαντήσεων διακρίνεται σε δύο ενότητες :
1η Ενότητα → Περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
2η

Ενότητα → Περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΗΣ.
Με τον

τρόπο

αυτό

ο

αναγνώστης

έχει

τη δυνατότητα να προσφύγει στο

ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος και να εντοπίσει τις συγκεκριµένες ερωτήσεις πάνω
στις οποίες βασίζεται η ανάλυση του κεφαλαίου.
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Στόχοι της έρευνας

Στόχος της ευρύτερης έρευνας υπήρξε η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το
Τραπεζικό Μάρκετινγκ που εφαρµόζουν οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες για τα
προϊόντα καταναλωτικής πίστης.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από
την επεξεργασία ολόκληρου του ερωτηµατολογίου και όχι µιας µόνο επιµέρους ενότητας
ερωτήσεων. Μια τέτοια ανάλυση αποβλέπει στην παράθεση µιας σηµαντικής σε έκταση
παρουσίασης των αποτελεσµάτων, χωρίς βέβαια να φθάνει στο µεγαλύτερο δυνατό βάθος
και εξειδίκευση.. Η έρευνα αυτή ελπίζουµε να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διεξαγωγή
σειράς περισσότερο εξειδικευµένων και ως εκ τούτου λεπτοµερέστερων ερευνών πάνω
σε ειδικά θέµατα Τραπεζικού Μάρκετινγκ.
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Στο θεωρητικό τµήµα της παρούσας εργασίας, περιγράψαµε κάθε ένα στοιχείο του
Τραπεζικού Μίγµατος Μάρκετινγκ.
Στο κεφάλαιο αυτό η ανάλυση επικεντρώνεται στο σχεδιασµό και στην τοποθέτηση των
νέων προϊόντων καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά.Για τη συγκέντρωση των
πληροφοριών σχετικά µε τη σπουδαιότητα των παραγόντων που

επιδρούν

στην

παραγωγή νέων προϊόντων χρησιµοποιήθηκε µια λίστα 7 παραγόντων, τα οποία οι
ερωτώµενοι κλήθηκαν να κατατάξουν ως προς τη σηµασία τους στην παραγωγή νέων
καταναλωτικών προϊόντων. Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert

κατηγορίες

µε

από

«καθόλου σηµαντικό» (1 βαθµός) έως «εξαιρετικά σηµαντικός» (5 βαθµοί). Η ίδια
κλίµακα χρησιµοποιήθηκε και για τον εντοπισµό των πηγών ιδεών που οδηγούν στη
σχεδίαση νέων τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Σε αυτή την περίπτωση
χρησιµοποιήθηκε σχετική λίστα µε 8 πιθανές πηγές ιδεών.
Για τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής της
κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των καταναλωτικών προϊόντων, αναπτύχθηκε
λίστα µε 5 πιθανούς παράγοντες. Η λίστα αυτή παρουσιάσθηκε στους ερωτώµενους
προκειµένου να αξιολογηθεί το αν και κατά πόσο κάθε ένας από τους παράγοντες
αυτούς λήφθηκε υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής
τοποθέτησης

των

προϊόντων

στην

ελληνική

αγορά.Για

το

σκοπό

αυτό

χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert µε κατηγορίες από «δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη» (1
βαθµός) µέχρι «λήφθηκε σοβαρά υπόψη» (9 βαθµοί).
Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδουν οι τράπεζες σε κάθε ένα από
τους 7

παράγοντες για την παραγωγή νέων προϊόντων παρουσιάζονται στον

παρακάτω πίνακα :
Παράγοντες

Average

Std. Deviation

Υπεράσπιση µεριδίου αγοράς

4,63

1,06

Προγεφύρωµα σε αναπτυσσόµενη µελλοντική αγορά

4,13

0,83

Προληπτική κατάληψη τµήµατος αγοράς πριν από

4,38

0,52

τον ανταγωνισµό
∆ιατήρηση εικόνας προοδευτικής τράπεζας

3,75

0,71

Αξιοποίηση τεχνολογίας

3,75

0,46

Αξιοποίηση δυναµικού στα δίκτυα διανοµής

4,25

0,46

Αύξηση ταµειακής εισροής

4,63

0,52
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η υπεράσπιση του µεριδίου της αγοράς και η αύξηση της
ταµειακής εισροής είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη τους οι
τράπεζες για την παραγωγή νέων προϊόντων. Έπεται σε σηµασία η προληπτική
κατάληψη τµήµατος αγοράς πριν από τον ανταγωνισµό.Πολύ σηµαντικός παράγοντας
όµως, αποτελεί και η αξιοποίηση δυναµικού στα δίκτυα διανοµής και ακολουθεί ο
παράγοντας, από πλευράς σηµασίας στην παραγωγή νέων προϊόντων, το προγεφύρωµα
σε αναπτυσσόµενη µελλοντική αγορά. Από τους λιγότερο σηµαντικούς παράγοντες
για την παραγωγή νέων καταναλωτικών προϊόντων είναι η διατήρηση εικόνας
προοδευτικής τράπεζας και η αξιοποίηση της τεχνολογίας.
Αυτό, όµως, που πρέπει να τονισθεί είναι ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες
εµφανίζουν µέσο όρο υψηλό που τους καθιστά περισσότερο από σηµαντικούς για την
παραγωγή νέων προϊόντων. Βγαίνει συνεπώς το συµπέρασµα ότι όλοι οι παράγοντες του
παραπάνω πίνακα έχουν κάποιο βαθµό σπουδαιότητας και παίζουν µεγάλο ρόλο για την
παραγωγή εκ µέρους των τραπεζών νέων προϊόντων.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουµε για τις συνθήκες που επικρατούν στην
ελληνική τραπεζική αγορά η κατάταξη των κριτηρίων είναι θα λέγαµε αναµενόµενες.
Λόγω του ολοένα αυξανόµενου ανταγωνισµού στο τραπεζικό περιβάλλον είναι
λογικό οι τράπεζες να δίνουν περισσότερη σηµασία την υπεράσπιση του µεριδίου τους
στην αγορά, όπου δραστηριοποιούνται, καθώς και στην αύξηση της ταµειακής τους
εισροής, λόγω βιωσιµότητας και ανάπτυξης.
Το επόµενο θέµα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου

έχει να

κάνει µε τη σηµαντικότητα των πηγών ιδεών για τη σχεδίαση νέων τραπεζικών
προϊόντων καταναλωτικής

πίστης. Για το σκοπό αυτό παρουσιάσθηκαν στους

συµµετέχοντες 8 πιθανές πηγές ιδεών και τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν τον βαθµό
σηµαντικότητας των ιδεών αυτών.
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ΠΗΓΕΣ Ι∆ΕΩΝ

Average

Std. Deviation

∆ιεθνής εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα

4,00

0,53

Ανταγωνισµός

4,88

0,35

Ανάγκες πελατών

5,00

0,00

Νεότερη επιστηµονική έρευνα και η
εξέλιξη

3,63

0,52

Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου

4,25

1,16

Έµπειρα διευθυντικά στελέχη

4,25

0,46

∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ

4,25

0,71

Υπάλληλοι της τράπεζας

3,50

1,20

Στη συγκεκριµένη ερώτηση του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert µε
κατηγορίες από «καθόλου σηµαντική» (1 βαθµός) µέχρι «εξαιρετικά σηµαντική» (5
βαθµοί). Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η σηµαντικότερη πηγή ιδεών για τη σχεδίαση
των προϊόντων είναι οι ανάγκες των πελατών, η οποία παρουσιάζει µέση τιµή ίση µε 5,
που αντιστοιχεί στην

κατηγορία «εξαιρετικά σηµαντική». Αυτό το αποτέλεσµα που

αναδείχτηκε µέσα από την έρευνα µας, έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα όσα έχουν
ειπωθεί στο πρώτο µέρος της εργασίας (θεωρητικό µέρος), στο ότι δηλαδή σήµερα οι
τράπεζες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
τους

(πελατοκεντρική

αντίληψη).

Μία

δεύτερη

σηµαντική πηγή ιδεών αποτελεί ο

ανταγωνισµός, και για αυτή την πηγή ιδεών ήταν αναµενόµενη η σηµαντικότητα της
σύµφωνα µε τα όσα έχουν λεχθεί σχετικά µε την αύξηση του ανταγωνισµού

στο

τραπεζικό χώρο. Τη µικρότερη µέση τιµή παρουσιάζουν οι υπάλληλοι της τράπεζας µε
3,50, και αντιστοιχεί στις κατηγορίες «σηµαντική – πολύ σηµαντική».
Από τις 3 τράπεζες που συµµετείχαν στην έρευνα οι 1 δήλωσε ότι λειτουργεί στην τράπεζα
της ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής πίστης.
Όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης καταναλωτικών προϊόντων, όλες οι τράπεζες της
έρευνας απάντησαν θετικά στο αν ακολουθούν κάποια συγκεκριµένη διαδικασία για την εν
λόγω ανάπτυξη. Στη συνέχεια της ερώτησης αυτής, ζητήθηκε από τις τράπεζες να
καταγράψουν τα βασικά
ανάπτυξης

καταναλωτικών

βήµατα

που ακολουθούν συνήθως κατά τη διαδικασία

προϊόντων.

Από

τις

απαντήσεις

που

µας δόθηκαν,

παρατηρήσαµε ότι, σε γενικές γραµµές οι τράπεζες ακολουθούν περίπου τα ίδια βήµατα.
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Τα κοινά τους σηµεία, στα οποία αξίζει να αναφερθούµε είναι ότι, αρχικά οι τράπεζες
κάνουν κάποια έρευνα αγοράς, µε σκοπό να εντοπίσουν τις ανάγκες που έχει η αγορά
για νέα προϊόντα. Από τη στιγµή που θα εντοπίσουν τι ανάγκες και ευκαιρίες υπάρχουν
στην αγορά, θα ξεκινήσουν το σχεδιασµό του προϊόντος, ώστε να το παρουσιάσουν στη
∆ιοίκηση της τράπεζας για έγκριση. Αν αποδεχθεί την ιδέα η ∆ιοίκηση,
∆ιεύθυνση,

που

ασχολείται

µε

αρχίζει η

τα καταναλωτικά προϊόντα, µια πιο λεπτοµερής

καταγραφή των χαρακτηριστικών του σχεδιασθέντος προϊόντος. Σε αυτό το σηµείο, όπως
µας υπόδειξαν οι περισσότερες τράπεζες κατά τη διάρκεια της επαφής που είχαµε
µαζί τους,συνεργάζονται περισσότερες ∆ιευθύνσεις µαζί (∆/νση Μάρκετινγκ, ∆/νση
Μηχανογράφησης), για να δουν πώς θα γίνει η ιδέα πράξη.
Όλα αυτά που καταγράφηκαν από τις τράπεζες σχετικά µε τα βασικά βήµατα που
ακολουθούν στη διαδικασία ανάπτυξης καταναλωτικών προϊόντων, έρχονται σε πλήρη
συµφωνία µε τα όσα έχουν ειπωθεί στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας σε σχετικό
κεφάλαιο.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή σχετικά µε το σχεδιασµό και την τοποθέτηση των
προϊόντων καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά, εξετάζεται το θέµα της
κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων αυτών.
Αναλυτικότερα,
απόφαση

εξετάζονται

ποιοι

παράγοντες

λαµβάνονται

υπόψη

κατά

την

επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των καταναλωτικών

προϊόντων στην ελληνική αγορά.
Για το σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν πέντε παράγοντες οι οποίοι θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από µια τράπεζα προκειµένου να επιλέξει ποια
στρατηγική τοποθέτησης θα εφαρµόσει για τα καταναλωτικά προϊόντα.
Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να κατατάξουν τους πέντε αυτούς παράγοντες ανάλογα µε το
αν και κατά πόσο κάθε ένας από αυτούς λήφθηκε υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης
επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων καταναλωτικής πίστης
στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert, µε την τιµή 1
να αντιστοιχεί στην απάντηση «δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη» και την τιµή 9 να αντιστοιχεί
στην απάντηση «λήφθηκε σοβαρά υπόψη». Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα :
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Παράγοντες επιλογής κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων
καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά
Παράγοντες

Average

Std. Deviation

Μοναδικότητα

7,75

1,83

Υψηλή ποιότητα

8,00

1,07

Χαµηλή τιµή

7,50

1,41

Συµφέροντες οικονοµικούς όρους

8,25

1,04

Προσωπική εξυπηρέτηση

7,75

1,49

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικά της σηµασίας που δίνουν οι
τράπεζες

στους διάφορους παράγοντες προκειµένου να αποφασίσουν ποια

στρατηγική τοποθέτησης θα ακολουθήσουν για τα καταναλωτικά τους προϊόντα.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες θεωρούνται από τις τράπεζες πολύ σηµαντικοί κατά τη
διαδικασία της επιλογής τους, αφού η µικρότερη µέση τιµή είναι 7,50.
Ο πλέον σηµαντικός παράγοντας που εξετάζεται είναι οι συµφέροντες οικονοµικοί όροι για
το συγκεκριµένο προϊόν. Ο συνδυασµός αυτού του παράγοντα µε την υψηλή ποιότητα του
προϊόντος, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο σηµαντικότερο παράγοντα, θα δώσουν

στην

τράπεζα το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τους στόχους
της για το συγκεκριµένο προϊόν.
Όµως και οι υπόλοιποι παράγοντες λαµβάνονται αρκετά υπόψη από τις τράπεζες κατά τη
διαδικασία

επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής positioning.Το αποτέλεσµα αυτό είναι

µάλλον αναµενόµενο, αφού οι τράπεζες για την στρατηγική positioning πρέπει να
επιλέξουν εκείνα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που είναι τα πιο ισχυρά και µπορούν
δύσκολα να αποκτηθούν από τους ανταγωνιστές και επίσης είναι πολύ σηµαντικά για τους
αγοραστές.
Επόµενος

στόχος

είναι

να

διαπιστωθεί

αν

το

ανταγωνιστικό

περιβάλλον

µιας

τράπεζας επηρεάζει τη σηµασία που δίδεται στους διάφορους παράγοντες που
λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης επιλογής της στρατηγικής τοποθέτησης των
καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά. Προκειµένου να εκτιµηθεί η επίδραση της έντασης
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του ανταγωνισµού, χρησιµοποιείται η µέθοδος που περιγράφηκε στο κεφάλαιο σχετικά
µε την ανάλυση του ανταγωνισµού. Στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιούνται όπως
είναι φυσικό τα µεγέθη που αναφέρονται στη συνολική ένταση του ανταγωνισµού που
αντιµετωπίζει µια τράπεζα.
Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Τράπεζες µε χαµηλό έως

Παράγοντες

µέτριο ανταγωνισµό
Average
Std.Deviation

Τράπεζες µε σηµαντικό έως
έντονο ανταγωνισµό
Average
Std. Deviation

Μοναδικότητα

9,00

0,00

7,33

1,97

Υψηλή ποιότητα

9,00

0,00

7,67

1,03

Χαµηλή τιµή

6,00

1,41

8,00

1,10

Συµφέροντες οικονοµικούς όρους

7,00

0,00

8,67

0,82

Προσωπική εξυπηρέτηση

9,00

0,00

7,33

1,51

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη διαφορά ανάµεσα στη µέση
τιµή των δύο οµάδων παρουσιάστηκε για τον παράγοντα που αναφέρεται στη χαµηλή
τιµή. Ενδεχοµένως οι τράπεζες που αντιµετωπίζουν σηµαντικό έως έντονο ανταγωνισµό
δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη χαµηλή τιµή ώστε να συναγωνιστούν τους ανταγωνιστές
τους. Γενικότερα, οι τράπεζες που δρουν στα πλαίσια έντονου ανταγωνισµού θεωρούν
πιο σηµαντικούς τους παράγοντες που σχετίζονται µε το κόστος του προϊόντος για την
επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων αυτών στην ελληνική
αγορά.
Μια άλλη διάσταση στο συγκεκριµένο θέµα, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι αν η
σχετική σηµασία κάθε παράγοντα διαφέρει σε κάθε τράπεζα, ανάλογα µε το ποσοστό που
κατέχουν τα καταναλωτικά προϊόντα σε κάθε µία από αυτές.
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Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Κατηγορίες τραπεζών µε βάση τι ποσοστό καταλαµβάνουν τα
καταναλωτικά προϊόντα στο σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων τους

50 – 30%

Παράγοντες

Average

5 – 20%

Std.Deviation

Average

Std.Deviation

Μοναδικότητα

8,00

2,00

7,50

1,91

Υψηλή ποιότητα

8,00

1,15

8,00

1,15

Χαµηλή τιµή

8,00

1,15

7,00

1,63

Συµφέροντες οικονοµικούς όρους

8,50

1,00

8,00

1,15

Προσωπική εξυπηρέτηση

7,50

1,91

8,00

1,15

Έπειτα από έλεγχο παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω παράγοντες
για τον οποίο παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τράπεζες
των δύο οµάδων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενδεχοµένως το ποσοστό που
καταλαµβάνουν τα καταναλωτικά προϊόντα στο σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων
των τραπεζών δεν παίζει ρόλο στην επιλογή της στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων
καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά. Έτσι παρόλο που

η µέση τιµή του

παράγοντα της χαµηλής τιµής είναι σηµαντική, δεν θα πρέπει να προβούµε στην εξαγωγή
συµπερασµάτων.
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2.1 Επικοινωνία µε τους πελάτες1

Στα προηγούµενη ενότητα αναλύθηκαν τα θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την τοποθέτηση
και την προώθηση των καταναλωτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Στη παρούσα ενότητα θα
παρουσιασθούν τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε την επικοινωνία των τραπεζικών στελεχών
µε τους πελάτες καταναλωτικών προϊόντων και τις τυχόν αντιρρήσεις, παράπονα που αντιµετωπίζουν
από αυτούς. Αρχικά για το σκοπό της έρευνας αναπτύχθηκε µία δήλωση και ζητήθηκε από τους
συµµετέχοντες

να

δηλώσουν

κατά

πόσο

συµφωνούν

ή

διαφωνούν

µε

αυτή.

Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert µε κατηγορίες από «διαφωνώ απόλυτα» (1 βαθµός)
µέχρι «συµφωνώ απόλυτα» (6 βαθµοί). Τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
Average

Η τµηµατοποίηση της αγοράς σε µικρότερες αγορές, τις
λεγόµενες

υποαγορές(πελατείας

στόχων,

target

Std. Deviation

5,50

0,76

groups),

διευκολύνει τα στελέχη των καταστηµάτων που ασχολούνται µε
τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ στην προσπάθεια τους να
αποτυπώσουν τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, στην οποία
αποτείνονται.

Η παραπάνω δήλωση καταδεικνύει θετική προδιάθεση εκ µέρους των τραπεζών απέναντι στην
τµηµατοποίηση της αγοράς σε µικρότερες αγορές, ώστε τα στελέχη των

∆ιευθύνσεων

του

Μάρκετινγκ να διατελέσουν καλύτερα το έργο τους, να αποτυπώσουν τις υφιστάµενες συνθήκες
της αγοράς που επιθυµούν να απευθυνθούν και έτσι να φτάσουν πιο κοντά στους στόχους που έχουν
θέσει.
Το 5,50 της µέσης τιµής δείχνει ότι τα στελέχη των ∆/νσεων Μάρκετινγκ συµφωνούν σε µεγάλο
βαθµό έως συµφωνούν απόλυτα στην παραπάνω δήλωση.
Όσον αναφορά την κατηγοριοποίηση των πιθανών πελατών των τραπεζών σε συγκεκριµένες
κατηγορίες, όλες οι τράπεζες απάντησαν και σε αυτή την ερώτηση θετικά.
1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6,7,9,10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Τα κριτήρια που χρησιµοποιούν για αυτήν την κατάταξη είναι τα πιο πολλά κοινά για όλες τις
τράπεζες. Αυτά είναι : τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, κλπ.), η προηγούµενη σχέση
του πελάτη µε την τράπεζα και το εισόδηµα. Σε δύο από τις τρείς τράπεζες που συµµετείχαν στην
έρευνα, αποτελεί κριτήριο κατάταξης των πελατών και ο τρόπος ζωής τους ( life style).
Σχετικά µε τις πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιούν οι τράπεζες για τον εντοπισµό των δυνητικών
πελατών τους προκειµένου να έρθουν σε επικοινωνία µαζί τους για την πώληση καταναλωτικών
προϊόντων, οι δύο τράπεζες µας απάντησαν ότι κατά βάση χρησιµοποιούν το ήδη υπάρχον
πελατολόγιο της τράπεζας ή του οµίλου τους. Επίσης οι δύο από αυτές χρησιµοποιούν στοιχεία και
από δηµοσιευµένες πηγές όπως είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κατάλογος του Ο.Τ.Ε., έρευνες
αγορών (που έχουν γίνει από διάφορους εγκεκριµένους φορείς).
Οι απαντήσεις που µας δόθηκαν στις δύο αυτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου έρχονται σε
πλήρη συµφωνία µε τα όσα αναπτύχθηκαν σε σχετικό κεφάλαιο στο θεωρητικό µέρος της
παρούσας εργασίας.
Για την άντληση πληροφοριών σχετικά µε τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιµοποιούν
οι τράπεζες προκειµένου να προσεγγίσουν τους πελάτες τους, αναπτύχθηκε λίστα µε τέσσερις
πιθανούς τρόπους. Η λίστα αυτή παρουσιάσθηκε στους ερωτώµενους και τους ζητήθηκε να
υποδείξουν πόσες φορές χρησιµοποιήθηκε κάθε ένας από τους τρόπους προκειµένου να έρθουν σε
επικοινωνία µε τους πελάτες.
Χρησιµοποιήθηκε και στην ερώτηση αυτή κλίµακα Likert, µε κατηγορίες από «ποτέ» (1 βαθµός)
µέχρι «τις πιο πολλές φορές» (7 βαθµοί). Τα αποτελέσµατα αυτού του θέµατος έχουν ως εξής :

Τρόποι επικοινωνίας

Average

Std. Deviation

Τηλεφωνική επικοινωνία

5,13

1,25

Αλληλογραφία

5,13

1,64

Προσωπική επαφή

6,88

0,35

Άλλοι

2,80

1,79
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Το συµπέρασµα που προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα
είναι ότι οι τράπεζες προτιµούν έντονα να επικοινωνούν µε τους πελάτες µέσα από την
προσωπική επαφή και αυτός ο τρόπος εφαρµόζεται σε συχνή βάση από αυτές. Η µέση
τιµή αυτού του τρόπου επικοινωνίας είναι 6,88 , πολύ κοντά της τιµής 7 που δηλώνει
ότι ένας τρόπος επικοινωνίας χρησιµοποιείται τις περισσότερες φορές.
Κατά τη διάρκεια των προσωπικών επαφών που είχαµε µε τις τράπεζες στα πλαίσια της
παρούσας

έρευνας, µας τόνισαν ότι η κατά τη διάρκεια αυτής της αµφίδροµης

επικοινωνίας δίνεται στο στέλεχος της τράπεζας να διαπιστώσει τις επιθυµίες και τις
δυνατότητες του υποψήφιου πελάτη, να προσαρµόσει την προσφορά του στις ανάγκες του
και να εµπνεύσει εµπιστοσύνη, υπευθυνότητα και ετοιµότητα εξυπηρέτησης.
Επίσης η πιθανότητα να κερδίσουν τον πελάτη µε την προσωπική επαφή είναι πολύ
µεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας.
Στη συνέχεια ερευνάται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη συχνότητα χρήσης των
τρόπων επικοινωνίας µε τους πελάτες µε βάση τι ποσοστό καταλαµβάνουν τα
καταναλωτικά προϊόντα στο σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων των τραπεζών.
Έπειτα από έλεγχο παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος επικοινωνίας για τον
οποίο να παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τράπεζες. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενδεχοµένως

το µέγεθος που καταλαµβάνουν τα

καταναλωτικά προϊόντα σε µια τράπεζα δεν παίζει ρόλο στην επιλογή του τρόπου
επικοινωνίας µε τους πελάτες για προϊόντα καταναλωτικής πίστης. Έτσι παρόλο
που στους όλους τους τρόπους επικοινωνίας εκτός από την προσωπική επαφή οι
διαφορές µεταξύ των µέσων όρων είναι σηµαντικές, δεν θα πρέπει να προβούµε στην
εξαγωγή συµπερασµάτων. Τέλος και στη σύγκριση αυτή, παρατηρούµε ότι η
προσωπική επαφή χρησιµοποιείται σε µεγάλη συχνότητα από τις τράπεζες από ότι οι
άλλοι τρόποι επικοινωνίας.
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Κατηγορίες τραπεζών µε βάση τι ποσοστό
καταλαµβάνουν τα καταναλωτικά προϊόντα στο σύνολο
των προσφερόµενων προϊόντων τους
50 – 30%

Τρόποι επικοινωνίας

Average

5 – 20%

Std. Deviation Average

Std. Deviation

Τηλεφωνική επικοινωνία

4,75

1,26

5,50

1,29

Αλληλογραφία

4,50

1,29

5,75

1,89

Προσωπική επαφή

6,75

0,50

7,00

0,00

Άλλοι

2,25

1,50

2,00

2,00
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2.2 Προώθηση–Προβολή των προϊόντων καταναλωτικής πίστης 2

Στο παρόν κεφάλαιο τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν

είναι η προώθηση και η

προβολή εκ µέρους των τραπεζών αυτών των προϊόντων.
Για να

ερευνηθεί

το

παραπάνω

θέµα

χρησιµοποιούνται

οι

απαντήσεις

των

προώθηση

των

συµµετεχόντων στην έρευνα σε ερωτήσεις που σχετίζονται :

 Με το σε
προϊόντων.

ποιες

κατηγορίες

καταναλωτών

στοχεύει

η

 Με το ποια είναι τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης που προωθούν τα
καταστήµατα των τραπεζών.
 Με το αν τα τραπεζικά στελέχη µέσω της προώθησης κάποιου
καταναλωτικού προϊόντος επιδιώκουν και την προώθηση και άλλων προϊόντων
(cross selling) και κατά πόσο επιτυγχάνετε αυτό.
 Με το ποιο τραπεζικό στέλεχος έχει την ευθύνη για την πώληση των
καταναλωτικών προϊόντων στα καταστήµατα της τράπεζας.

 Με το ποιοι είναι οι πιο σηµαντικοί τρόποι προβολής των καταναλωτικών
προϊόντων.

 Με τη σηµαντικότητα ορισµένων παραγόντων προκειµένου να είναι επιτυχής η
προβολή των καταναλωτικών προϊόντων.
 Με το ποια είναι η συχνότητα χρησιµοποίησης κάθε ενός από τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας για την προβολή των καταναλωτικών προϊόντων.

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις κατηγορίες πελατών που στοχεύει η προώθηση των
προϊόντων καταναλωτικής πίστης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 8,11,12,13,15,18,19,20
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Κατηγορίες

Average

Std. Deviation

Νοικοκυριά

6,63

0,74

Συνταξιούχοι

4,50

1,69

Φοιτητές

4,88

1,81

Εργαζόµενους

7,00

0,00

Άλλο

4,00

0,82

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι οι τράπεζες στοχεύουν περισσότερο στην κατηγορία
των εργαζόµενων προκειµένου να προωθήσουν τα καταναλωτικά τους προϊόντα µε µέση
τιµή 7 που αντιστοιχεί «τις πιο πολλές φορές». Και στα νοικοκυριά η προτίµηση είναι
υψηλή, µε µέση τιµή 6,63.
Εποµένως οι εργαζόµενοι και τα νοικοκυριά είναι δύο οµάδες καταναλωτών στις οποίες
οι τράπεζες προτιµούν να προωθούν τα καταναλωτικά τους προϊόντα. Αντικείµενο έρευνας
µπορεί να

αποτελέσει επίσης το αν αυτές οι κατηγορίες διαφοροποιούνται, στην

επιλογή για την προώθηση των καταναλωτικών προϊόντων, από το αν οι τράπεζες
αντιµετωπίζουν

Κατηγορίες

ή

όχι

έντονο

ανταγωνισµό.Τα

αποτελέσµατα έχουν ως εξής :

Χαµηλός έως µέτριος

Σηµαντικός έως έντονος

ανταγωνισµός

ανταγωνισµός

Average

Std. Deviation

Average

Std. Deviation

Νοικοκυριά

7

0,71

6,50

0,84

Συνταξιούχοι

3

0,00

5,00

1,67

Φοιτητές

7

0,00

4,17

1,47

Εργαζόµενους

7

0,00

7,00

0,00

Άλλο

4

0,71

4,00

1,00
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Για το είδος της κατηγορίας που στοχεύουν οι τράπεζες προκειµένου να προωθήσουν τα καταναλωτικά
προϊόντα, η κατηγορία των φοιτητών εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντική ανάµεσα στις τράπεζες
των δύο κατηγοριών έντασης του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα οι τράπεζες που αντιµετωπίζουν
χαµηλό ανταγωνισµό στοχεύουν περισσότερο σε αυτή την κατηγορία (average 7) σε αντίθεση µε αυτές
που αντιµετωπίζουν υψηλό ανταγωνισµό (average 4,17). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι τράπεζες που πιέζονται
από τον ανταγωνισµό προτιµούν κάποιες άλλες κατηγορίες καταναλωτών, που ίσως να έχουν κάποιο
εισόδηµα ή κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους , ώστε να είναι πιο πολύ εξασφαλισµένοι.
Όσον αναφορά το ποια είναι τα καταναλωτικά προϊόντα τα οποία προωθούνται από τα καταστήµατα
των τραπεζών όλες οι τράπεζες µας απάντησαν ακριβώς αυτά που έχουµε

περιγράψει

στο

θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας σε σχετικό κεφάλαιο. ∆ηλαδή, προσωπικά και ανοικτά
δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, φοιτητικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου,

µεταφορά υπολοίπων και

πιστωτικές κάρτες. Οι διαφορές τους έγκειται στην ονοµασία που έχουν δώσει σε κάθε ένα προϊόν
αυτών των κατηγοριών.
Στην επόµενη ερώτηση, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν στην τράπεζα στην
οποία εργάζονται επιδιώκεται µέσω της προώθησης των προϊόντων καταναλωτικής πίστης και η
προώθηση

άλλων

προϊόντων

(cross

selling).

Στη συνέχεια, και εφ’ όσον η απάντηση στην

προηγούµενη ερώτηση ήταν καταφατική, ζητήθηκε να δείξουν πόσες φορές επιτυγχάνετε αυτή η
προώθηση, µέσω της κλίµακας Likert που περιείχε τιµές από 1 «ποτέ» έως 5 «τις πιο πολλές
φορές». Οι απαντήσεις που µας δόθηκαν έχουν ως εξής :
Όλες οι τράπεζες µας απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το cross selling. Όσον αφορά τις απαντήσεις τους
στο πόσες φορές επιτυγχάνεται αυτό, οι απαντήσεις έχουν ως εξής :

Συχνότητα επιτυχίας του cross selling
Average

Std. Deviation
3,38

0,74

97

Αυτό που µπορούµε να πούµε από το αποτέλεσµα αυτό είναι ότι οι τράπεζες
επιτυγχάνουν ως ένα βαθµό να προωθήσουν και άλλα προϊόντα της τράπεζας τους µέσω
της προώθησης των προϊόντων καταναλωτικής πίστης, όχι όµως τις πιο πολλές φορές, αφού
η µέση τιµή είναι 3,38. Ίσως οι πελάτες δεν επιθυµούν να δεσµευθούν παραπάνω από την
ήδη σχέση που έχουν µε την τράπεζα ή ίσως να είναι απρόθυµοι να αλλάξουν τις συνήθειές
τους, ακόµα και όταν πρόκειται για το συµφέρον τους.
Στο ερώτηµα ποιος / ποιοι είναι υπεύθυνος / οι για την πώληση των καταναλωτικών
προϊόντων στα καταστήµατα των τραπεζών οι απαντήσεις έχουν ως εξής :

Στελέχη των τραπεζών που έχουν την ευθύνη για την
πώληση καταναλωτικού προϊόντος στα καταστήµατα τους

Αριθµός
απαντήσεων

∆ιευθυντής

4

Επενδυτικός Σύµβουλος

3

Product Manager

4

Team Leader

2

Ταµίας

0

Προϊστάµενοι γραφείου ιδιωτών πελατών

1

Εξυπηρέτηση πελατών

1

Ο αριθµός των απαντήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των τραπεζών, γιατί κάθε τράπεζα
µπορούσε να υποδείξει περισσότερα από ένα στέλεχος. Επίσης τα δύο τελευταία
στελέχη,

δηλαδή οι προϊστάµενοι γραφείου ιδιωτών πελατών και τα στελέχη της

εξυπηρέτησης πελατών, υποδείχθηκαν από τις τράπεζες σηµειώνοντας την απάντηση
«άλλος», που υπήρχε στο ερωτηµατολόγιο.
Όπως παρατηρούµε, σε καµία από τις συµµετέχουσες τράπεζες ο ταµίας δεν έχει την ευθύνη
για την πώληση του καταναλωτικού προϊόντος στο κατάστηµα. Κατά τη διάρκεια της
προσωπικής επαφής που είχαµε µε τις τράπεζες µας πληροφόρησαν ότι καθήκον του ταµία
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είναι να παραπέµψει τον πελάτη σε κάποιο αρµόδιο στέλεχος, όταν θα διαπιστώσει ότι ο
πελάτης επιθυµεί να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του.
Επίσης, υπάρχουν στην τράπεζα εξειδικευµένα στελέχη που είναι αρµόδια για
ορισµένα προϊόντα καταναλωτικής πίστης (π.χ. υπεύθυνος για πιστωτικές κάρτες), οπότε
αυτό το στέλεχος έχει την ευθύνη για τα προϊόντα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
του και για τα οποία έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Ένα άλλο ζήτηµα που εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι τρόποι αντιµετώπισης της
έµφυτης αντίστασης των πελατών για τα νέα καταναλωτικά προϊόντα των τραπεζών.
Για

το

σκοπό

αυτό

αποτελεσµατικότητα

των

χρησιµοποιήθηκαν
οποίων

5

κλήθηκαν

πιθανοί
να

τρόποι

αντιµετώπισης, την

προσδιορίσουν

οι

ερωτώµενοι.

Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert µε κατηγορίες από «καθόλου αποτελεσµατικός» (1
βαθµός) µέχρι «εξαιρετικά αποτελεσµατικός» (5 βαθµοί). Τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν
ως εξής :
Τρόποι αντιµετώπισης

Average

Std. Deviation

Αποτελεσµατική επικοινωνία

5,00

0,00

Συχνή επικοινωνία

3,75

1,04

Μηνύµατα που µεγιστοποιούν τα πλεονεκτήµατα της

4,38

0,74

νέας επιλογής
Μηνύµατα που τονίζουν ιδιαίτερα την αποκλειστικότητα
της νέας επιλογής

3,00

1,07

∆ωρεάν δοκιµή ή δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων

1,63

1,06

Τα αποτελέσµατα του πίνακα ήταν τα αναµενόµενα, αφού όπως έχουµε τονίσει στο
θεωρητικό

µέρος της εργασίας, η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ του

τραπεζικού στελέχους και του πελάτη είναι πολύ σηµαντική, λόγω άλλωστε και των
ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι τραπεζικές υπηρεσίες. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες
θεωρούν ότι για να αντιµετωπίσουν την έµφυτη αντίσταση των πελατών τους στην
προώθηση νέων καταναλωτικών προϊόντων, η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τον πελάτη
αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης, µε µέση τιµή 5,00. Ο
επόµενος αποτελεσµατικός τρόπος είναι τα µηνύµατα που µεγιστοποιούν τα πλεονεκτήµατα
της νέας επιλογής, µε µέση τιµή 4,38 που αντιστοιχεί στο «πολύ αποτελεσµατικός». Και

99

αυτό είναι αναµενόµενο, διότι είναι πολύ σηµαντικό ο πελάτης να αισθανθεί ότι θα
κερδίσει αν επιλέξει το νέο προϊόν / υπηρεσία και θα του καλύψει κάποιες ανάγκες του, που
ίσως δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη τους. Ο λιγότερο σηµαντικός τρόπος αντιµετώπισης
είναι η δωρεάν δοκιµή ή δυνατότητα επιστροφής

χρηµάτων µε µέση τιµή

1,63,

που

αντιστοιχεί στο «καθόλου αποτελεσµατικός» προς «λίγο αποτελεσµατικός». Αυτός ο τρόπος
αντιµετώπισης της αντίστασης των πελατών δεν µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα στην
πράξη στην περίπτωση των τραπεζικών υπηρεσιών, λόγω τις ιδιοµορφίας τους.
Σχετικά µε τη σηµαντικότητα των τρόπων προβολής των καταναλωτικών προϊόντων,
ζητήθηκε

από τους συµµετέχοντες

να υποδείξουν τη σηµαντικότητα τους.

Χρησιµοποιήθηκαν 5 πιθανοί τρόποι προβολής αυτών των προϊόντων σε κλίµακα Likert
από «καθόλου σηµαντικός» (1 βαθµός) έως «εξαιρετικός σηµαντικός» (5 βαθµοί). Οι
απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Τρόποι προβολής

Average

Std. Deviation

Προσωπική πώληση

4,88

0,35

∆ιαφήµιση

4,75

0,71

Προώθηση πωλήσεων

4,38

0,52

∆ηµοσιότητα- ∆ηµόσιες Σχέσεις

3,38

0,52

Παρουσιάσεις (στο χώρο εργασίας του πελάτη, στα

3,75

0,89

γραφεία της τράπεζας, σε διάφορες κοινωνικές
εκδηλώσεις κλπ.)

Από τα στοιχεία του πίνακα βλέπουµε ότι η προσωπική πώληση είναι ο πλέον
σηµαντικός

τρόπος προβολής των καταναλωτικών προϊόντων, µε µέση τιµή 4,88.

Ακολουθεί η διαφήµιση µε µέση τιµή 4,75. Πάντως όλοι οι παραπάνω τρόποι
προβολής θεωρούνται περισσότερο από σηµαντικοί, αφού η µικρότερη µέση τιµή είναι
3,38 και αφορά τη δηµοσιότητα – δηµόσιες σχέσεις.
Ο ακόλουθος

πίνακας

παρουσιάζει

τη

σηµασία

των

τρόπων

προβολής

των

καταναλωτικών προϊόντων ανάλογα µε την ένταση του ανταγωνισµού :
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Τράπεζες

Τρόποι προβολής

που

αντιµετωπίζουν Τράπεζες

που

αντιµετωπίζουν

χαµηλό έως µέτριο ανταγωνισµό

σηµαντικό έως έντονο ανταγωνισµό

Average

Average

Std. Deviation

Std. Deviation

Προσωπική πώληση

5,00

0,00

4,83

0,41

∆ιαφήµιση

5,00

0,00

4,67

0,82

Προώθηση πωλήσεων

4,50

0,71

4,33

0,52

∆ηµοσιότητα- ∆ηµόσιες
Σχέσεις

4,00

0,00

3,17

0,41

Παρουσιάσεις (στο χώρο

3,00

0,00

4,00

0,89

εργασίας του πελάτη, στα
γραφεία της τράπεζας, σε
διάφορες κοινωνικές
εκδηλώσεις κλπ.)

Από τα στοιχεία του πίνακα και από τον έλεγχο

που έγινε για να διαπιστωθεί αν

υπάρχουν διαφορές στατιστικά σηµαντικές για τις δύο οµάδες του δείγµατος,διαπιστώσαµε
ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Εποµένως, η ένταση του ανταγωνισµού

δεν

επηρεάζει τη σηµαντικότητα των τρόπων προβολής των καταναλωτικών προϊόντων.
Και οι δύο οµάδες τραπεζών θεωρούν ότι η προσωπική πώληση και η διαφήµιση είναι
εξαιρετικά σηµαντικοί τρόποι προβολής.
Ένα άλλο θέµα που εξετάστηκε σχετικά πάλι µε την προβολή των προϊόντων που
απευθύνονται

στους ιδιώτες είναι η σηµαντικότητα κάποιων παραγόντων ώστε να

θεωρηθεί η προβολή αυτών επιτυχής. ∆όθηκαν, λοιπόν, στους συµµετέχοντες 4
παράγοντες

και

τους

ζητήθηκε

να

υποδείξουν

την

σηµαντικότητά

τους. Τα

αποτελέσµατα δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Παράγοντες
Attention (πρόκληση της προσοχής)
Interest (πρόκληση του ενδιαφέροντος)
Desire (διέγερση επιθυµίας)
Action (ενεργοποίηση της πώλησης)

Average

Std. Deviation
4,00
4,50
4,38
4,38

0,76
0,53
0,74
0,74

Παρατηρούµε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες θεωρούνται πολύ σηµαντικοί ώστε να
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θεωρηθεί η προβολή των προϊόντων επιτυχής, αφού η µικρότερη µέση τιµή είναι 4,00 και
αφορά

τον παράγοντα

της attention (πρόκληση

της προσοχής).Ο σπουδαιότερος

παράγοντας θεωρείται το interest (πρόκληση του ενδιαφέροντος) µε µέση τιµή 4,50.
Μία τελευταία ερώτηση σχετικά µε την προβολή των καταναλωτικών προϊόντων είναι η
συχνότητα χρησιµοποίησης των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Ζητήθηκε λοιπόν από τις
τράπεζες να υποδείξουν πόσο συχνά χρησιµοποιούν τα παρακάτω µέσα προκειµένου για
την προβολή των καταναλωτικών τους προϊόντων. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής :

Μέσα µαζικής επικοινωνίας

Average

Std. Deviation

Τηλεόραση

6,25

0,89

Ραδιόφωνο

5,63

1,60

Εφηµερίδες

5,88

1,36

Περιοδικά

5,50

1,51

Αφίσες

6,38

0,92

Παρατηρούµε ότι οι τράπεζες χρησιµοποιούν έντονα όλα τα παραπάνω µέσα µαζικής
επικοινωνίας, αφού η µικρότερη µέση τιµή είναι 5,50 και αφορά τα περιοδικά.
Προκειµένου λοιπόν για την προβολή των καταναλωτικών τους προϊόντων, οι
τράπεζες δεν αφήνουν ανεκµετάλλευτο κανένα από τα παραπάνω µέσα µαζικής
επικοινωνίας έτσι ώστε να προσελκύσουν ένα πιο ευρύ αριθµό καταναλωτών.
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2.3 Αντιρρήσεις και παράπονα των πελατών 3

Οι αντιρρήσεις και τα παράπονα των πελατών, όπως έχουµε αναφέρει στο θεωρητικό µέρος
της παρούσας εργασίας, δίνουν πολλές φορές την ευκαιρία στους τραπεζικούς υπαλλήλους
να

παρουσιάσουν καλύτερα τα προϊόντα τους ή ακόµη και να καταλήξουν στην

πώληση περισσότερων προϊόντων.
Μέσα από τις ερωτήσεις για αυτό το θέµα στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου,
προσπαθήσαµε να προσδιορίσουµε :
 Από πού προέρχονται οι αντιρρήσεις των πελατών.
 Ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα των πελατών για τα καταναλωτικά
προϊόντα.
 Σε

τι

χειρισµούς

προβαίνουν

τα

τραπεζικά

στελέχη

προκειµένου

να

αντιµετωπίσουν τα τυχόν παράπονα των πελατών τους.

Για την πρώτη, λοιπόν, ερώτηση που απαντήθηκε από τις συµµετέχουσες τράπεζες
σχετικά µε τις πηγές προέλευσης των πιθανών αντιρρήσεων των πελατών τους,
χρησιµοποιήθηκε ερώτηση της µορφής πολλαπλών επιλογών, µε τέσσερις πιθανές
απαντήσεις, στην οποία οι ερωτώµενοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερες από
µια απάντηση. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής :

Πηγές προέλευσης των αντιρρήσεων των πελατών

Αριθµός απαντήσεων
2

Συναισθηµατικού χαρακτήρα προκαταλήψεις του πελάτη
7
Ελλιπή πληροφόρηση
1
Επίδειξη και ανάγκη επιβεβαίωσης της δύναµης του
πελάτη
Άλλες

3

3
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Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι πιο πολλές τράπεζες
θεωρούν ότι οι αντιρρήσεις των πελατών τους προέρχονται κυρίως από την ελλιπή
πληροφόρηση τους για τα τραπεζικά προϊόντα που τους προσφέρουν.
Οι τράπεζες προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Καθήκον του
τραπεζικού υπαλλήλου είναι να εξηγήσει στον πελάτη πως ακριβώς λειτουργεί το
συγκεκριµένο προϊόν, ποια ανάγκη του καλύπτει και τι οφέλη θα αποκοµίσει από τη χρήση
του.
Οι

τράπεζες

που

έδωσαν

την

απάντηση

«άλλες»,

µας

εξήγησαν

ότι

αυτές

προέρχονται εξαιτίας κακής προηγούµενης εµπειρίας τους µε άλλη τράπεζα, καθώς και
οικονοµικής φύσεως αντιρρήσεις.
Για το ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα των πελατών των τραπεζών αναφορικά µε τα
καταναλωτικά προϊόντα 2 από τις τράπεζες µας απάντησαν ότι αυτά σχετίζονται µε το
κόστος του προϊόντος (ακριβό). Επίσης οι καθυστερήσεις τόσο για την έγκριση των δανείων
όσο και για την εξυπηρέτηση των πελατών µέσα στο χώρο της τράπεζας αποτελούν συχνά
παράπονα εκ µέρους των πελατών.
Τα τελευταία παράπονα σχετικά µε τις καθυστερήσεις

απαντήθηκαν από 2 επίσης

τράπεζες. Άλλα παράπονα αφορούν την χαµηλή εξυπηρέτηση των πελατών πριν και µετά
την πώληση (1 τράπεζα), την πολυπλοκότητα των διαδικασιών για την σύναψη δανείου ,
το µικρό δίκτυο τραπεζών της συγκεκριµένης τράπεζας στην Ελλάδα και ότι υπάρχουν
πολλά παρόµοια προϊόντα µε αποτέλεσµα οι πελάτες να παθαίνουν σύγχυση και να
µην µπορούν να επιλέξουν πιο θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους καλύτερα.
Όλα τα παραπάνω παράπονα των πελατών θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντικά και ότι
µειώνουν την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών. Έτσι, λοιπόν, είναι επιτακτική η
ανάγκη οι τράπεζες να ενδιαφερθούν για την επίλυση τους, ώστε να µην έχουν
δυσαρεστηµένους πελάτες.
Παρουσιάζει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε τι απάντησαν οι τράπεζες σχετικά µε
ποιοι είναι οι χειρισµοί που προβαίνουν ώστε να αντιµετωπίσουν τα παράπονα

των

πελατών τους.

Οι απαντήσεις τους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Παράπονα

Χειρισµοί αντιµετώπισης

Κόστος προϊόντος

Περισσότερη πληροφόρηση του πελάτη ώστε να κατανοήσει ότι η
αξία των υπηρεσιών που του προσφέρονται ανταποκρίνεται στην
τιµή τους.
Ανάλυση των πλεονεκτηµάτων που η τράπεζα προσφέρει στον
πελάτη µε τη χρήση του προϊόντος / υπηρεσίας.

Καθυστερήσεις

Προσφορά εναλλακτικών δικτύων για την διεκπεραίωση των
συναλλαγών τους.
Οργάνωση αποτελεσµατικότερων µεθόδων έγκρισης δανείων.

Πολλά παρόµοια προϊόντα

Πλήρη και κατατοπιστική ενηµέρωση των πελατών για όλα
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν.
Προσωπική εξυπηρέτηση και µετά την αγορά του προϊόντος.

Περιπλοκότητα διαδικασιών

Απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών.
Οργανωτική αναδιάρθρωση

Χαµηλής ποιότητας εξυπηρέτηση
πριν και µετά την πώληση

Εκπαίδευση προσωπικού
Προσωπική επικοινωνία µετά την πώληση

Μικρό δίκτυο καταστηµάτων

Επέκταση δικτύου καταστηµάτων και χρήση νέων τεχνολογιών
(on-line banking) ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες από
απόσταση.
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2.4 Συγκριτικά πλεονεκτήµατα4
Στο

τέλος της παρουσίασης και της επεξεργασίας των απαντήσεων του

ερωτηµατολογίου, θεωρήσαµε σκόπιµο να εντάξουµε τα αποτελέσµατα από µια λίστα µε
διάφορες προτάσεις που παρατέθηκαν στις συµµετέχουσες τράπεζες, οι οποίες προτάσεις
περιγράφουν συγκεκριµένες διαστάσεις µέσω των οποίων θα µπορούσαν οι τράπεζες αυτές
να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να προσδιορίσουν το βαθµό
συµφωνίας ή διαφωνίας τους µε κάθε µία από αυτές. Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert
µε κατηγορίες από «διαφωνώ απόλυτα» (1 βαθµός) µέχρι «συµφωνώ απόλυτα» (6 βαθµοί).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα:
Average

Std.Deviation

Μεγάλος αριθµός καταστηµάτων

5,63

0,52

Μεγάλο εύρος προϊόντων

5,00

1,07

Ηλεκτρονική υποδοµή

5,13

0,83

Φιλική εξυπηρέτηση-Ευγενικό και πρόθυµο

5,75

0,46

προσωπικό
∆ιεθνείς διασυνδέσεις

4,00

1,07

Προσωπικό ενδιαφέρον για τα οικονοµικά

5,00

0,76

προβλήµατα του πελάτη
Έµπειρο, εκπαιδευµένο και πλήρως εξειδικευµένο

5,88

0,35

προσωπικό
Χρόνος εξυπηρέτησης

5,50

0,76

Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας- Ευελιξία

5,63

0,52

Μακρά ιστορία και παράδοση

5,00

0,76

Ευοίωνες µελλοντικές προοπτικές

4,75

0,89

Ευχάριστο περιβάλλον- καλαίσθητη και εργονοµικά

5,25

0,89

Νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή συστήµατα

5,00

0,76

διανοµής τραπεζικών υπηρεσιών
Συµφέροντες όροι συνεργασίας

5,50

0,76

και χωροταξικά σωστή διαρρύθµιση χώρων
συναλλαγής

4
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Το πρώτο συµπέρασµα που βγαίνει από τα στοιχεία του πίνακα είναι ότι όλες οι
παραπάνω προτάσεις παρουσιάζουν σχετικά υψηλή µέση τιµή, γεγονός που σηµαίνει ότι
συγκεντρώνουν

σχετικά

σηµαντικό βαθµό συµφωνίας από τους συµµετέχοντες στην

έρευνα. Η µικρότερη µέση τιµή είναι της τάξεως του 4,00 και αντιστοιχεί στη κατηγορία
«Σχετικά Συµφωνώ». Η µεγαλύτερη δε µέση τιµή είναι 5,88 και προσεγγίζει την
κατηγορία « Συµφωνώ απόλυτα» (6). Ο µεγαλύτερος βαθµός συµφωνίας αντιστοιχεί
στη

δήλωση

εξειδικευµένου

που

αναφέρει

ότι

προσωπικού

η

µέσω

του

τράπεζα

έµπειρου, εκπαιδευµένου και πλήρως
µπορεί

να αποκτήσει συγκριτικά

πλεονεκτήµατα. Και η δεύτερη µεγαλύτερη µέση τιµή αφορά το προσωπικό της τράπεζας
και συγκεκριµένα τη φιλική εξυπηρέτηση, το ευγενικό και πρόθυµο προσωπικό

µέσω

των οποίων η τράπεζα µπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Εποµένως, οι τράπεζες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στο προσωπικό τους και το
θεωρούν πολύ σπουδαίο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων τους.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ερ.1 Λειτουργεί στην τράπεζα σας ∆ιεύθυνση καταναλωτικής πίστης ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό νέων καταναλωτικών προϊόντων ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ερ2.Ακολουθείτε κάποια συγκεκριµένη διαδικασία ανάπτυξης
καταναλωτικών προϊόντων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ αναφέρατε τα βασικά βήµατα που ακολουθείται συνήθως:
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Ερ3.Παρακαλώ υποδείξτε τη σηµασία των παρακάτω παραγόντων για την
παραγωγή νέων προϊόντων :
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εξαιρετικά
σηµαντικός

Πολύ
σηµαντικός

Σηµαντικός

Λίγο
σηµαντικός

Καθόλου
σηµαντικός

Υπεράσπιση µεριδίου αγοράς
Προγεφύρωµα σε
µελλοντική αγορά

αναπτυσσόµενη

Προληπτική κατάληψη τµήµατος
αγοράς πριν από τον ανταγωνισµό

∆ιατήρηση
τράπεζας

εικόνας

προοδευτικής

Αξιοποίηση τεχνολογίας
Αξιοποίηση δυναµικού στα δίκτυα
διανοµής

Αύξηση ταµειακής εισροής

Ερ4.Υποδείξτε την σηµαντικότητα των παρακάτω πηγών ιδεών για τη σχεδίαση νέων
τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης.
ΠΗΓΕΣ Ι∆ΕΩΝ

Εξαιρετικά
σηµαντική

Πολύ
σηµαντική

Σηµαντική

Λίγο
σηµαντική

Καθόλου
σηµαντική

∆ιεθνής εξελίξεις στον τραπεζικό
τοµέα
Ανταγωνισµός
Ανάγκες πελατών
Νεότερη επιστηµονική έρευνα και
η εξέλιξη της τεχνολογίας
Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου
Έµπειρα διευθυντικά στελέχη
∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ
Υπάλληλοι της τράπεζας
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Ερ5. Παρακαλώ αναφέρατε σε ποιο βαθµό λάβατε υπόψη σας κάθε έναν από τους
παρακάτω παράγοντες ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική τοποθέτησης των
προϊόντων στην ελληνική αγορά:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Λήφθηκε
υπόψη

Μοναδικότητα

9

7

5

3

1

Υψηλή ποιότητα

9

7

5

3

1

Χαµηλή τιµή

9

7

5

3

1

Συµφέροντες οικονοµικούς όρους

9

7

5

3

1

Προσωπική εξυπηρέτηση

9

7

5

3

1

σοβαρά

∆εν
λήφθηκε
καθόλου υπόψη

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Ερ6. Κατά πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση:
‘Η τµηµατοποίηση της αγοράς σε µικρότερες αγορές, τις λεγόµενες υποαγορές
(πελατείας στόχων, target groups), διευκολύνει τα στελέχη των καταστηµάτων που
ασχολούνται µε τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ στην προσπάθεια τους να
αποτυπώσουν τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, στην οποία αποτείνονται’.
∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
∆ΙΑΦΩΝΩ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
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Ερ7. Προκειµένου για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων κατατάσσετε τους
πιθανούς πελάτες σε συγκεκριµένες κατηγορίες ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, ποια κριτήρια χρησιµοποιείτε για την κατηγοριοποίηση τους :

Ερ8. Προκειµένου για την προώθηση των καταναλωτικών προϊόντων της τράπεζας σας
δείξτε σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες καταναλωτών στοχεύετε περισσότερο :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τις πιο
πολλές
φορές

Νοικοκυριά

7

6

5

4

3

2

1

Συνταξιούχοι

7

6

5

4

3

2

1

Φοιτητές

7

6

5

4

3

2

1

Εργαζόµενους

7

6

5

4

3

2

1

Άλλο

7

6

5

4

3

2

1

Ποτέ

Ερ9. Παρακαλώ αναφέρετε τις πηγές πληροφοριών σας για τον εντοπισµό των δυνητικών
πελατών σας:

Ερ10. Επιλέξτε πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας µε τους
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πελάτες προκειµένου να τον προσεγγίσετε :
Τις πιο
πολλές
φορές

Ποτέ

Τηλεφωνική επικοινωνία

7

6

5

4

3

2

1

Αλληλογραφία

7

6

5

4

3

2

1

Προσωπική επαφή

7

6

5

4

3

2

1

Άλλοι

7

6

5

4

3

2

1

Ερ11. Επιλέξτε ποιος από τα παρακάτω στελέχη έχει την ευθύνη για την πώληση του
καταναλωτικού προϊόντος στο Κατάστηµά σας :
∆ιευθυντής
Επενδυτικός Σύµβουλος
Product Manager
Team Leader
Ταµίας
Άλλος

Ερ12. Αναφέρετε τα καταναλωτικά προϊόντα τα οποία προωθείτε µέσω των
καταστηµάτων σας :

Ερ13. Μέσω της προώθησης των προϊόντων καταναλωτικής πίστης επιδιώκετε και την
προώθηση άλλων προϊόντων ‘Σταυροειδής πωλήσεις (cross selling)’(π.χ. στεγαστικά
δάνεια);
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αν ΝΑΙ δείξτε πόσες φορές επιτυγχάνετε η παραπάνω προώθηση :
Τις πιο πολλές φορές

5

4

3

2

1

Ποτέ

Ερ14. Από την ως τώρα εµπειρία σας οι πιθανές αντιρρήσεις των πελατών σας πιστεύετε
ότι προέρχονται από :
Συναισθηµατικού χαρακτήρα προκαταλήψεις του πελάτη
Ελλιπή πληροφόρηση
Επίδειξη και ανάγκη
επιβεβαίωσης της δύναµης του
πελάτη
Άλλες

Ερ15. Λαµβάνοντας υπόψη σας όλες τις περιπτώσεις που χρειάσθηκε να αντιµετωπίσετε
την έµφυτη αντίσταση των πελατών σας στην προώθηση νέων καταναλωτικών
προϊόντων, υποδείξτε πόσο αποτελεσµατικοί ήταν οι παρακάτω τρόποι αντιµετώπισης :
ΤΡΟΠΟΙ

Εξαιρετικά
αποτελεσµατικός

Πολύ
αποτ/κός

Αποτ/κός

Λίγο
αποτ/κός

Καθόλου
αποτ/κός

Αποτελεσµατική επικοινωνία
Συχνή επικοινωνία
Μηνύµατα που µεγιστοποιούν
τα πλεονεκτήµατα της νέας
επιλογής

Μηνύµατα που τονίζουν
ιδιαίτερα την αποκλειστικότητα
της νέας επιλογής

∆ωρεάν δοκιµή ή δυνατότητα
επιστροφής χρηµάτων
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Ερ16. Ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα εκ µέρους των πελατών σας όσο αναφορά τα
καταναλωτικά προϊόντα ;

Ερ17. Σε τι χειρισµούς προβαίνετε προκειµένου να αντιµετωπίσετε τέτοιες καταστάσεις ;

Ερ18. Υποδείξτε την σηµαντικότητα των παρακάτω τρόπων προβολής των
καταναλωτικών προϊόντων :
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Εξαιρετικά
σηµαντικός

Πολύ
σηµαντικός

Σηµαντικός

Λίγο
σηµαντικός

Καθόλου
σηµαντικός

Προσωπική πώληση

∆ιαφήµιση

Προώθηση πωλήσεων

∆ηµοσιότητα- ∆ηµόσιες Σχέσεις

Παρουσιάσεις (στο χώρο εργασίας του
πελάτη, στα γραφεία της τράπεζας, σε
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις
κλπ.)
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Ερ19. Παρακαλώ υποδείξτε τη σηµασία των παρακάτω παραγόντων ώστε να θεωρηθεί η
προβολή των προϊόντων σας που απευθύνονται σε ιδιώτες επιτυχής :
Εξαιρετικά
σηµαντικός

Πολύ
σηµαντικός

Σηµαντικός

Λίγο
σηµαντικός

Καθόλου
σηµαντικός

Attention (πρόκληση της
προσοχής)

Interest (πρόκληση του
ενδιαφέροντος)

Desire (διέγερση
επιθυµίας)

Action (ενεργοποίηση
της πώλησης)

Ερ20. Προκειµένου για την προβολή των καταναλωτικών σας προϊόντων επιλέξτε τη
συχνότητα χρησιµοποίησης των παρακάτω µέσων µαζικής επικοινωνίας :
Τις πιο
πολλές
φορές

Ποτέ

Τηλεόραση

7

6

5

4

3

2

1

Ραδιόφωνο

7

6

5

4

3

2

1

Εφηµερίδες

7

6

5

4

3

2

1

Περιοδικά

7

6

5

4

3

2

1

Αφίσες

7

6

5

4

3

2

1

Ερ21. Παρακαλώ υποδείξτε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τους παρακάτω
όρους µε τους οποίους µπορείτε να αποκτήσετε συγκριτικά πλεονεκτήµατα :

116

∆ιαφωνώ
απόλυτα

∆ιαφωνώ
σε µεγάλο
βαθµό

Σχετικά
∆ιαφωνώ

Σχετικά
Συµφωνώ

Συµφωνώ
σε µεγάλο
βαθµό

Συµφωνώ
απόλυτα

Μεγάλος αριθµός
καταστηµάτων
Μεγάλο εύρος
προϊόντων
Ηλεκτρονική υποδοµή
Φιλική εξυπηρέτησηΕυγενικό και πρόθυµο
προσωπικό
∆ιεθνείς διασυνδέσεις
Προσωπικό ενδιαφέρον
για τα οικονοµικά
προβλήµατα του πελάτη
Έµπειρο, εκπαιδευµένο
και πλήρως
εξειδικευµένο
προσωπικό
Χρόνος εξυπηρέτησης
Ελαχιστοποίηση της
γραφειοκρατίαςΕυελιξία
Μακρά ιστορία και
παράδοση
Ευοίωνες µελλοντικές
προοπτικές
Ευχάριστο περιβάλλονκαλαίσθητη και
εργονοµικά και
χωροταξικά σωστή
διαρρύθµιση χώρων
συναλλαγής
Νέα πρωτοποριακά
προϊόντα ή συστήµατα
διανοµής τραπεζικών
υπηρεσιών
Συµφέροντες όροι
συνεργασίας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
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Σε αυτή την εργασία έγινε µια γενική περιγραφή της καταναλωτικής πίστης όπως
εξελίχθηκε και λειτουργεί σήµερα.Ο τοµέας αυτός αποτελεί ένα νευραλγικό κοµµάτι των
δραστηριοτήτων των τραπεζών καθώς ένα µεγάλο ποσοστό των λειτουργικών τους
εσόδων προέρχεται από την πώληση δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων σε ιδιώτες
και νοικοκυριά. Οι τράπεζες παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευελιξία στη δηµιουργία των
κατάλληλων προϊόντων που θα καλύπτουν τις καταναλωτικές ανάγκες, καθώς παρέχουν
πληθώρα

προϊόντων

µε

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

που

προσαρµόζονται

στις

καταναλωτικές τάσεις.
Ωστόσο, ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει την βιβλιογραφία αλλά και την ευρωπαϊκή
ένωση και την πολιτική ηγεσία είναι το επίπεδο ανταγωνισµού του τραπεζικού
συστήµατος. Υπάρχει, στο σηµείο αυτό, περιθώριο για έρευνα που να αφορά την εξέλιξή
του ανταγωνισµού τα τελευταία αλλά και τα επόµενα χρόνια. Όσο αφορά στην πολιτική
µάρκετινγκ, οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εφαρµόζουν πρακτικές
διεθνώς αναγνωρισµένες για τα πλεονεκτήµατα τους, όπως τα συστήµατα διαχείρισης
πελατείας και εργαλεία πελατοκεντρικής προσέγγισης, για την αποδοτικότητα των οποίων
υπάρχει ερευνητικό κενό.
Από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προκύπτει καταρχάς ότι το
ελληνικό

τραπεζικό

σύστηµα

παρουσιάζει

υψηλή

συγκέντρωση

σε

όλες

τις

δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένου της καταναλωτικής πίστης και παρόλη την
προσπάθεια σύγκλισης τα ονοµαστικά επιτόκια δανεισµού των νοικοκυριών είναι
ιδιαίτερα υψηλά. Ένα θέµα που προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία των τραπεζών
είναι αυτό της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και ερευνητικό ενδιαφέρον
προκύπτει από την εξέταση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες τα
επόµενα χρόνια καθώς οι δείκτες καθυστερήσεων προβλέπεται επιπλέον αύξηση των
δεικτών καθυστερήσεων τα επόµενα χρόνια.
Ο βαθµός χρέωσης των νοικοκυριών και οι επιπτώσεις της υπερχρέωσης τόσο οικονοµικά
όσο και κοινωνικά απασχολεί την παγκόσµια πολιτική ηγεσία και τις επιµέρους
κυβερνήσεις, οι οποίες επιβάλουν µέτρα και νόµους προστασίας.Προκύπτει, επιπλέον, η
ανάγκη χρηµατοοικονοκής παιδείας των καταναλωτών, την οποία υποστηρίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες εθνικές ανεξάρτητες οργανώσεις.Επιπρόσθετα, οι τράπεζες
έχουν να διαχειριστούν την µειωµένη ζήτηση και τα προβληµατικά τους χαρτοφυλάκια
µέσα σε ένα συγκεκριµένο πανευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο.Η αρνητική οικονοµική
συγκυρία, λοιπόν, και οι κοινωνικοοικονοµικές τις συνέπειες και προοπτικές προσφέρουν
περιθώρια παρατήρησης και έρευνας.
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ΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

- Τράπεζα της Ελλάδος – www.bankofgreece.gr
- Ένωση Ελληνικών Τραπεζών- www.hba.gr
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