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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας ασχολήθηκα με τα 

Μοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας στον Σχεδιασμό Νέων Προϊόντων. 

Η εργασία μου πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος της 

Επιχειρησιακής Έρευνας μπορεί να βοηθήσει στην πράξη τις 

επιχειρήσεις να βρουν, να αντιληφθούν και να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων – 

υπηρεσιών. Βέβαια, επειδή το παραπάνω θέμα, είναι πολύ γενικευμένο 

και χαοτικό, έγινε εξειδίκευση σε δύο βασικά σκέλη: (μοντέλα) και (νέα 

προϊόντα- υπηρεσίες). Συνεπώς, πραγματοποιείται αναφορά στο 

μοντέλο Quality Function Deployment (QFD) και στην εφαρμογή του 

μοντέλου κατά τον σχεδιασμό μιας νέας τραπεζικής υπηρεσίας το 

Internet Banking. Τέλος, καθίσταται σαφές ότι, για να υπάρξει σύνδεση 

της Επιχειρησιακής Έρευνας με το μοντέλο QFD, έπρεπε να βρεθεί ένας 

συνδετικός κρίκος, το μοντέλο Analytical Hierarchy Process (AHP), το 

οποίο ενισχύει και συμπληρώνει τα αποτελέσματα του QFD.  

Πιο αναλυτικά, η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο βασικά 

μέρη που μελετώνται και αναλύονται. Το πρώτο μέρος σχετίζεται με τον 

σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αφού εισάγουμε έναν 

ορισμό, αναφερόμαστε στην διαδικασία του σχεδιασμού η οποία 

διέπεται από λήψη αποφάσεων και κυρίως για πολυκριτήρια ανάλυση 

αποφάσεων. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να συνδέσουμε την 

επιχειρησιακή έρευνα με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων γιατί ο  

εξελισσόμενος χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι η Πολυκριτήρια 

Ανάλυση Αποφάσεων. Στην συνέχεια, κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με 

το βασικό μοντέλο της εργασίας που είναι το Quality Function 
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Deployment (QFD). Πριν μιλήσουμε περισσότερο για το μοντέλο, 

αποφασίσαμε να αναρωτηθούμε για το ποιοι είναι οι προβληματισμοί 

που απασχολούν τις επιχειρήσεις όταν προβαίνουν στον σχεδιασμό 

νέων προϊόντων και ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν 

τελικά να λανσάρουν ένα καινούργιο προϊόν / υπηρεσία στην αγορά. Σε 

αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το προαναφερθέν μοντέλο QFD 

επιλέχθηκε για την ανάλυση του σχεδιασμού της παρούσας εργασίας 

γιατί αποφασίσαμε να εστιάζουμε στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το 

μοντέλο QFD χρησιμοποιείται για να μεταφράσει τις ανάγκες των 

καταναλωτών με μηχανικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, μέσω της 

ενσωμάτωσης του μάρκετινγκ, του σχεδιασμού, της μηχανικής, της 

κατασκευαστικής και άλλων σχετικών λειτουργιών μιας επιχείρησης 

(Akao, 1990). 

Η QFD χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη μέθοδος που ανακαλύφθηκε 

ποτέ, για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 

η οποία συνδυάζει τις αποφάσεις που είναι σχετικές με το προϊόν / 

υπηρεσία και το σχεδιασμό του, βάσει των προσδοκιών και των 

αναγκών του καταναλωτή. Επιπλέον, κρίναμε ότι ήταν απαραίτητη μια 

ακόμα προσθήκη που αφορούσε την γνωριμία μας με το μοντέλο της 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, Analytical Hierarchy Process 

(AHP), με σκοπό ώστε να συνδέσουμε δύο διαφορετικούς χώρους 

έρευνας και ανάλυσης. Η σύνδεση των δύο μοντέλων, επεκτάθηκε και 

σε επόμενη ενότητα, από την οποία αποκομίζουμε το συμπέρασμα ότι 

τα δύο μοντέλα είναι αλληλοσυμπληρούμενα.  

Τέλος, κρίναμε ότι θα ήταν καλό να αναφερθούμε στις υπηρεσίες 

εκτενέστερα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
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προϊόντων και υπηρεσιών και αναφερόμαστε περισσότερο εκτεταμένα 

για ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες συγκριτικά με τα 

προϊόντα.  

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται λόγος για τον 

σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων τραπεζικών υπηρεσιών η οποία πρέπει 

να είναι μια δομημένη διαδικασία με σαφή περιγραφή των βημάτων 

και γενικότερα της  μεθόδου που ακολουθείται.  Αρχικά, αναφερόμαστε 

στην αναγκαιότητα της δημιουργίας νέων τραπεζικών υπηρεσιών και 

στα πλεονεκτήματα και προβλήματα που ανακύπτουν. Στην συνέχεια, 

όμως, εστιάζουμε στην νέα τραπεζική υπηρεσία η οποία αποτελεί και το 

αντικείμενο της έρευνας μας. Το Internet Banking ως νέα τραπεζική 

υπηρεσία, είναι ένα νέο κανάλι επικοινωνίας των τραπεζών που χαίρει 

όλο και περισσότερης αποδοχής από τους καταναλωτές. Έτσι απώτερος 

σκοπός μας είναι με την «εικονική» εφαρμογή του μοντέλου QFD να 

αντιληφθούμε τα συστατικά επιτυχίας της νέας αυτής τραπεζικής 

υπηρεσίας. Γι αυτό τον λόγο αναπτύσσουμε τη δομή του μοντέλου QFD 

όπως αυτό αναδιπλώνεται κατά τον σχεδιασμό της νέας τραπεζικής 

υπηρεσίας, του Internet Banking και ολοκληρώνουμε παραθέτοντας 

δύο πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου QFD σε 

Ισπανική και Σλοβακική Τράπεζα.  

Τέλος, ακολουθεί κριτική και συμπεράσματα από την εφαρμογή 

της μεθόδου αυτής στον τραπεζικό χώρο.  
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Για κάθε επιχείρηση ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσουν, τη ζωογόνο δύναμη, κυρίως για 

τις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες. Η επιχείρηση με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να εισέλθει σε τροχιά εξέλιξης  και σε μια διαδικασία 

ανανέωσης, τόσο των ενδοεπιχειρησιακών δεδομένων όσο της 

παρουσίας της στην αγορά. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών ενδέχεται να επιφέρει μια σειρά από θετικές 

επιδράσεις στην επιχείρηση που ανανεώνουν τη θέση της απέναντι στα 

ανταγωνιστικά προϊόντα και βελτιώνουν την γενικής της εικόνα ως 

εύρωστης και κερδοφόρας. Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων ορίζεται ως 

η μεταμόρφωση των ευκαιριών της αγοράς και της τεχνολογίας σε ένα 

απτό προϊόν προς πώληση. Πρόκειται για συγκερασμό πολλών 

δραστηριοτήτων: κατανόηση της αγοράς, μηχανικός σχεδιασμός, 

λειτουργική διαχείριση και συνεργασία όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης είτε πρόκειται για αναβάθμιση (βελτίωση) ενός ήδη 

υπάρχοντος προϊόντος είτε για μια καινούργια ιδέα. Επειδή ο 

σχεδιασμός νέων προϊόντων περιλαμβάνει μια εκτεταμένη περιοχή 

εργασίας και χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία στρατηγικής και 

διαφορετικά διαχειριστικά επίπεδα, η μεθοδολογία, οι στόχοι και τα 

επίπεδα πραγματοποίησης ποικίλουν. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις που 

πρέπει να ληφθούν είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιες: ιδέα για το νέο 

προϊόν, αρχιτεκτονική, διαμόρφωση, αποθέματα, διανομή, χρονικός 

προγραμματισμός κλπ. Υπό αυτήν την έννοια η διαδικασία του 
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σχεδιασμού νέου προϊόντος συνάδει με τη διαδικασία λήψη της 

απόφασης- η έννοια αυτή θα μας απασχολήσει παρακάτω.  

Στην έρευνα των Urban και Hauser (1993), προτείνεται η 

διαδικασία των 5 βημάτων για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων / 

υπηρεσιών: αναγνώριση της ευκαιρίας, σχεδιασμός, έλεγχος, εισαγωγή 

και διαχείριση του κύκλου ζωής1.  

 

 
 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (MATHESON D & J, 1998)  

                                                           
1 Ο κύκλος ζωής προϊόντος: περιλαμβάνει 5 διακριτά στάδια. (1)Ανάπτυξη προϊόντος, (2) Εισαγωγή: 

σε αυτό το στάδιο τα κέρδη δεν υπάρχουν λόγω αυξημένων εξόδων, (3) Ανάπτυξη: γρήγορη αποδοχή 

από την αγορά και ουσιαστική βελτίωση κερδών, (4) Ωριμότητα: κάμψη και σταθεροποίηση κερδών, 

το προϊόν έχει γίνει αποδεκτό από τους αγοραστές, (5)Πτώση: οι πωλήσεις μειώνονται και τα κέρδη 

εξαφανίζονται 
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2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Πολλοί είναι οι κλάδοι της επιστήμης που έχουν ασχοληθεί με τον 

σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών γιατί σαν τομέας έρευνας 

έχει πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. 

Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα (Cooper & Edgett & E. Kleinschmidt, 1997), 

(Sharpe & Keelin, 1998) για την Έρευνα & Ανάπτυξη, τα οποία όμως 

επικεντρώνονται σε διαφορετικά θέματα. Άλλα τονίζουν τη σημασία της 

τεχνολογίας και επιστήμης, άλλα (Lindstedt, & Liesiö & A. Salo, 2006). 

ενσωματώνουν στοιχεία μάρκετινγκ και κάνουν λόγο για τις γραμμές 

παραγωγής μιας επιχείρησης. Υπάρχουν άρθρα (Cooper & Edgett & E. 

Kleinschmidt, 2001) που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, άλλα (Allen, 2000) ασχολούνται με όλον τον εκάστοτε κλάδο 

παραγωγής και άλλα (Martikainen, J, 2002) διευρύνουν το πεδίο και 

αναλύουν τις επενδύσεις για την είσοδο προϊόντων στην αγορά ή για 

νέες αγορές.  

Στην εργασία μας θα ασχοληθούμε με τον κλάδο της 

Επιχειρησιακής Έρευνας2. Η Επιχειρισιακή Έρευνα και ο  εξελισσόμενος 

χώρος της Επιχειρησιακής Έρευνας που είναι η Πολυκριτήρια Ανάλυση 

Αποφάσεων (multicriteria decision aid, MCDA ή multicriteria decision 

making, MCDM) θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη 

διαδικασία σχεδιασμού νέων υπηρεσιών. Σκοπός μας είναι να 

αποκτήσουμε μια πρώτη επαφή με τον κλάδο και να κατανοήσουμε πώς 

το μοντέλο Quality Function Deployment (QFD) παρέχει τη δομή που 

                                                           
2 Μια πληθώρα μεθοδολογιών και αλγορίθμων της Επιχειρησιακής Έρευνας έχει αναπτυχθεί για την 

επίλυση διαφόρων κατηγοριών επιχειρησιακών προβλημάτων. Ειδικότερα η επιχειρησιακή έρευνα 

εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους σε πολύπλοκα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διοίκηση 

και διαχείριση μεγάλων συστημάτων ανθρώπων, μηχανών, υλικών ή χρημάτων στη γεωργία, 

βιομηχανία, επιχειρήσεις κλπ. 
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απαιτείται στις τράπεζες (εταιρείες παροχής υπηρεσιών) για να 

διασφαλίσουν την ποιότητα, την ικανοποίηση του καταναλωτή και κατ 

επέκταση να διατηρήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα με το λανσάρισμα 

νέων τραπεζικών υπηρεσιών που αποτελεί και το αντικείμενο της 

έρευνας μας.  

Ξεκινώντας λοιπόν, το «παραδοσιακό» μεθοδολογικό πλαίσιο της 

επιχειρησιακής έρευνας βασίζεται στα στάδια που παρουσιάζονται 

γραφικά στο Σχήμα:  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ROY(1996) 

 

Για τη λήψη αποφάσεων με βάση το «παραδοσιακό» 

μεθοδολογικό πλαίσιο της επιχειρησιακής έρευνας, θα πρέπει να 

τονίσουμε: 

1. Η ύπαρξη πολλαπλών κριτηρίων οδηγεί σε αντικρουόμενα 

αποτελέσματα, καθώς η επιλογή που εντοπίζεται ως βέλτιστη 

σύμφωνα με ένα κριτήριο δεν είναι απαραίτητα βέλτιστη και ως 

προς τα υπόλοιπα κριτήρια (στόχους) της ανάλυσης. 
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2. Δεδομένης της αντικρουόμενης φύσης των κριτηρίων δεν είναι 

δυνατός ο εντοπισμός μιας βέλτιστης λύσης. 

3. Η επιλογή της κατάλληλης λύσης είναι υποκειμενική και βασίζεται 

στην πολιτική λήψης αποφάσεων που ακολουθεί ο αποφασίζων. 

Ως κριτήριο θεωρείται μια μονότονη συνάρτηση x , δηλωτική των 

προτιμήσεων του αποφασίζοντος τέτοια ώστε για κάθε δύο 

εναλλακτικές x’ και x’’ να ισχύει 

 

Για τη λήξη ορθολογικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των εξεταζόμενων κριτηρίων 

διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων. Ένα σύνολο κριτηρίων 1 

2 ( , , ..., ) n x x x θεωρείται ότι διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια 

κριτηρίων εάν και μόνο εάν διαθέτει τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες: 

μονοτονία (monotonicity), επάρκεια (exhaustivity) και Μη πλεονασμός 

(non-redundancy) 

Η έννοια της λήψης αποφάσεων εισάγεται για πρώτη φορά στην 

εργασίας μας και η οποία θα μας απασχολήσει κατά κόρον, γιατί η 

διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

προϋποθέτει τη λήψη της «σωστής» απόφασης επί της διαδικασίας για 

μια σειρά θεμάτων όπως  π.χ. για την μέθοδο συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων, επιλογή των κριτηρίων, το λανσάρισμα ή όχι 

του προϊόντος, τα οποία θα δούμε αναλυτικά παρακάτω. 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων* (multicriteria decision aid, 

MCDA ή multicriteria decision making, MCDM) έχει γνωρίσει ιδιαίτερη 

άνθηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  Βασικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και διάδοση της πολυκριτήριας ανάλυσης αποτέλεσε η 
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απλή διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών 

προβλημάτων λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης 

ανάλυσης. Κατά την προσπάθεια,  εξέτασης όλων των παραμέτρων ενός 

προβλήματος και των κριτηρίων/παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη 

της κατάλληλης απόφασης, γεννάται ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

πρόβλημα, το οποίο ορισμένες φορές αποθαρρύνει τους 

αποφασίζοντες και αναλυτές από την υιοθέτηση αυτής της πιο 

ρεαλιστικής προσέγγισης. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνθεση όλων των 

παραμέτρων ώστε να επιτευχθεί η λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποτελεί το βασικό αντικείμενο 

της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και η επίλυση του ποικίλει, 

ανάλογα με τη μέθοδο της πολυκριτήριας ανάλυσης που 

χρησιμοποιούμε.  Η ειδοποιός όμως διαφορά της πολυκριτήριας 

ανάλυσης από άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις, δεν είναι η απλή 

σύνθεση όλων των παραμέτρων ενός προβλήματος. Αυτή 

πραγματοποιείται και μέσω άλλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Το 

βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυκριτήριας ανάλυσης είναι η 

πραγματοποίηση της αναγκαίας σύνθεσης υπό το πρίσμα της πολιτικής 

λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων και αξιών, το 

οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιεί ο αποφασίζων. Το 

χαρακτηριστικό αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο χώρο της λήψης 

αποφάσεων. Όπως είναι κατανοητό, το αποτέλεσμα της όποιας 

ανάλυσης πραγματοποιείται με σκοπό την αντιμετώπιση ενός 

προβλήματος λήψης αποφάσεων, έχει ως τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον 

αποφασίζοντα. Συνεπώς, η ανάπτυξη υποδειγμάτων λήψης αποφάσεων 
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μέσω μεθοδολογικών προσεγγίσεων που δεν είναι σε θέση να 

ενσωματώσουν τον αποφασίζοντα και τις προτιμήσεις του στη 

διαδικασία ανάπτυξης των υποδειγμάτων αυτών, ουσιαστικά 

προσδίδουν στον αποφασίζοντα έναν παθητικό ρόλο, ο οποίος 

περιορίζεται στην παρακολούθηση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

μαθηματικών υποδειγμάτων. Υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων αυτών, 

η πολυκριτήρια ανάλυση έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα 

θεμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση, μαθηματική μοντελοποίηση 

και αναπαράσταση των προτιμήσεων που διέπουν την πολιτική λήψης 

αποφάσεων από τη πλευρά του εκάστοτε αποφασίζοντα. Απώτερος 

στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την 

υποστήριξη της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, συμβάλλοντας 

στον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου 

προβλήματος καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των διαθέσιμων 

εναλλακτικών λύσεων. 

Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούμε επισταμένα σε ένα 

μοντέλο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, το Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Το AHP είναι μια πολυκριτήρια τεχνική λήψης 

αποφάσεων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση 

εναλλακτικών με πολλαπλές ιδιότητες που περιλαμβάνουν 

υποκειμενικά και άυλα κριτήρια. Το AHP μετρά με ακρίβεια και 

σταθερότητα τα αποτελέσματα ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τα 

συμπεράσματα της ανάλυσης μέσω της μεθόδου QFD.  

Στις επόμενες ενότητες, θα προβούμε σε μια πρώτη γνωριμία με το 

μοντέλο QFD. Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε στο μοντέλο 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, AHP, και τέλος θα συνδέσουμε 
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το QFD με το AHP και κατ επέκταση με τον κλάδο της επιχειρησιακής 

έρευνας. 
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2.3 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT(QFD) 

Λόγω της πολυπλοκότητας και της έντονης ανταγωνιστικότητας 

στην παγκόσμια αγορά κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να γίνει ή να 

παραμείνει ανταγωνιστική πρέπει ως ένα βαθμό να έχει την ικανότητα 

να αναπτύσσει επιτυχημένα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις συνήθως 

διαμορφώνουν ένα σχέδιο ανάπτυξης και σχεδιασμού προϊόντων, 

ακολουθώντας διάφορες διαδικασίες και χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές για την σωστή ανάπτυξη των 

προϊόντων τους. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συλλέγονται 

πληροφορίες και δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούν και να 

χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στα επόμενα στάδια. Μία από τις 

μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων  

προϊόντων και υπηρεσιών είναι η Quality Function Deployment (QFD). 

Η μέθοδος QFD είναι μια συστηματική διαδικασία που 

χρησιμοποιείται από πολύ- λειτουργικές ομάδες για να αναγνωρίσουν 

και να επιλύσουν ζητήματα σχετικά με παροχή προϊόντων, διαδικασιών, 

υπηρεσιών και στρατηγικών ώστε να τονώσουν την ικανοποίηση των 

καταναλωτών (González, M, 2001).  

Η μέθοδος Quality Function Deployment (QFD) ή διαφορετικά  

House of Quality ορίζεται ως η μετατροπή των αναγκών των 

καταναλωτών σε μεταβλητές με τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για 

μια μεθοδική τεχνική που αναλύει, ιεραρχεί, καταγράφει όλες τις 

απόψεις – απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό συμβαίνει ώστε το 

καινούργιο προϊόν - υπηρεσία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών και στη συστηματική ανάπτυξη σχέσεων στις διάφορες 
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φάσεις. Παρέχει τη δομή που απαιτείται σε εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών ώστε να διασφαλίσουν την ποιότητα, την ικανοποίηση του 

καταναλωτή και κατ επέκταση να διατηρήσουν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Η μέθοδος του QFD βασίζεται στη φιλοσοφία του 

σχεδιασμού του τελικού προϊόντος / υπηρεσίας μετατρέποντας τις 

πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών σε στοιχεία με τεχνικές 

προδιαγραφές τα οποία απαιτούνται για τον προσδιορισμό των 

πραγματικών αναγκών των καταναλωτών και επικεντρώνεται στην 

δημιουργία αξίας μέσω της εύρεσης των αντιληπτών και μη, αναγκών 

των πελατών, και εμπεριέχει στοιχεία δράσης για την ικανοποίηση των 

αναγκών αυτών (Akao Y, 1990), διασφαλίζοντας ότι όλες οι λειτουργικές 

μονάδες συνεργάζονται συστηματικά με σκοπό την εύρεση 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ποιοτικά και είναι ελεγχόμενες. Η 

μέθοδος QFD έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά πεδία έρευνας όπως της 

υγείας, εκπαίδευσης, σχεδιασμού υπηρεσιών. Η μέθοδος δύναται να 

διασφαλίσει την ποιότητα, όπως άλλωστε εκφράζεται και από το όνομα 

της. Με λίγα λόγια η QFD αξιολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από 

την οπτική του καταναλωτή και επιπλέον αποτελεί ένα εργαλείο 

σχεδιασμού και ελέγχου ποιότητας.  Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι 

το QFD δεν είναι μόνο ένα απλό εργαλείο, αλλά συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας, ή ολοκληρωμένη διαδικασία 

σχεδιασμού.  

 Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1966 από τον 

Yoki Akao, ενώ στις αρχές του 1980 εφαρμόστηκε στις υπηρεσίες 

(Mizuno, et al., 1978). Ο ίδιος ο Akao (1990)  ορίζει το QFD σαν μέθοδος 

σχεδιασμού ποιότητας όπως αυτή εκφράζεται από τις προσδοκίες των 

καταναλωτών και με βάση τις απαιτήσεις των καταναλωτών τίθενται οι 
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σχεδιαστικοί στόχοι και εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο 

ποιότητας για όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 

Η μέθοδος δεν καλείται τυχαία Quality Function Deployment. Αν 

αναλύσουμε την μέθοδο στα συστατικά της: ο  όρος “Deployment” στο 

QFD σημαίνει είτε την ανάλυση των αφηρημένων απαιτήσεων των 

καταναλωτών ή της τεχνολογίας, ή τη χρήση πίνακα που μετατρέπει τις 

σταθμίσεις των απαιτήσεων ποιότητας σε σταθμισμένα στοιχεία 

ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνει :  

• Organizational Deployment: Καταγραφή των βημάτων QFD στις 

διάφορες οργανωτικές λειτουργίες (ποιος είναι υπεύθυνος, για 

ποια δραστηριότητα, πότε εκτελείται, με ποιον τρόπο. Η 

Organizational Deployment συνίσταται να γίνεται πριν το QFD.  

• Customer Deployment: Δηλαδή την εύρεση οργανωσιακών 

στόχων στον ανταγωνισμό, στα χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών, στην τμηματοποίηση των καταναλωτών, με σκοπό 

ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες των καταναλωτών και να 

επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι.  

• Voice of Customer Deployment  (VOC): Συστήνονται πίνακες για 

την καταγραφή των δεδομένων των καταναλωτών, 

χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό του 

επίπεδου ποιότητας και διαχωρίζονται τα διάφορα είδη των 

χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Η ικανοποίηση των 

καταναλωτών είναι αποτέλεσμα κυρίως της κατανόησης των 

απαιτήσεων και έπονται τα μεθοδολογικά εργαλεία.    

• Quality Deployment: οι καταναλωτές αναζητούν την ποιότητα.   
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• Function Deployment: Για να προσδιοριστούν οι λειτουργικές 

περιοχές σε μια επιχείρησης οι οποίες πρέπει να επιτύχουν 

υψηλά επίπεδα ποιότητας. 

• New Concept Deployment: Επιλογή νέας διαδικασίας που θα 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών.  

• Task Deployment: Η ανάλυση των σημαντικών εργασιών 

τμηματικά. 

• Reliability Deployment: Αναγνωρίζει και αποτρέπει τις αποτυχίες 

όσον αφορά τις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

 

Πολλές φορές πολλοί αναφέρονται στο μοντέλο και το αποκαλούν 

Voice of Customer (VOC) λόγω της σημαντικής θέσης των απαιτήσεων 

των καταναλωτών στο μοντέλο, ή House of Quality (HOQ) από το 

χαρακτηριστικό σχήμα του μοντέλου QFD.  
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ΕΙΚΟΝΑ 3: ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (HOUSE OF QUALITY) 

Η δομή του μοντέλου QFD  συνήθως παρουσιάζεται ως ένα 

σύστημα πινάκων, γραφημάτων ή άλλων διαγραμμάτων.  

 

Πιο αναλυτικά,  

A. Το τμήμα αυτό περιέχει σε δομημένη λίστα (δένδρο) τις επιθυμίες 

και τις ανάγκες των πελατών. Συμπληρώνεται μετά από έρευνα αγοράς. 

B. Περιέχει τρεις κύριες κατηγορίες πληροφόρησης. (a) Ποσοτικά 

δεδομένα αγοράς, (b) καθορισμό στρατηγικών στόχων για το νέο 

προϊόν ή υπηρεσία, (c) Υπολογισμούς για την αξιολόγηση των 

απαιτήσεων των πελατών. Εδώ καταγράφονται πληροφορίες που 

απαντούν στα εξής ερωτήματα:  
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• Πόσο σημαντική είναι η απαίτηση στον πελάτη (από έρευνα 

αγοράς). 

• Πόσο καλά το υπάρχον προϊόν πληροί τις ανάγκες του πελάτη 

(από έρευνα αγοράς). 

• Πόσο καλά το ανταγωνιστικό προϊόν πληροί τις ανάγκες του 

πελάτη (από έρευνα αγοράς) 

• Πόσο καλά η εξεταζόμενη τράπεζα θέλει να εκπληρώσει την 

απαίτηση του πελάτη  

• Σε ποιο βαθμό η εκπλήρωση αυτής της ανάγκης θα 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης των πωλήσεων της 

τράπεζας. 

Γ. Το τρίτο τμήμα είναι τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Technical 

Response). Αποτελούν ένα σύνολο ιδιοτήτων του προϊόντος και 

καλούνται και «επιχειρησιακές προσδοκίες» σε αντίθεση µε τις 

«προσδοκίες του πελάτη». Μπορεί να είναι: 

• Υψηλού επιπέδου λύσεις 

• Απαιτήσεις προϊόντος ή υπηρεσίας 

• Χαρακτηριστικά ή δυνατότητες του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

Συνήθως εκφράζεται υπό τη μορφή Σχεσιακού Διαγράμματος. Περιέχει 

µια υψηλού επιπέδου περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

θα αναπτυχθεί. Δημιουργείται από το τμήμα Α. 

Δ. Το τέταρτο τμήμα, Σχέσεις (relationship) είναι και το μεγαλύτερο3. 

Χρησιμοποιεί πίνακες προτεραιότητας. Σημειώνουμε το βαθμό στον 

οποίο οι διάφορες τεχνικές αποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη. 

Περιέχει την ιδία κρίση της ομάδας ανάπτυξης για τη σχέση μεταξύ 

                                                           
3 Στο σημείο αυτό ορισμένοι σταματούν την διαδικασία του QFD. 
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κάθε στοιχείου της τεχνικής περιγραφής και των απαιτήσεων των 

πελατών. 

E. Περιέχει την ιδία κρίση της ομάδας ανάπτυξης για τις συσχετίσεις 

μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής λύσης. Λόγω της μορφής του, έχουμε 

και την ονομασία σπίτι της Ποιότητας. Σε αυτό το τμήμα 

συμπληρώνουμε µε βάση την ταξινόμηση των τεχνικών λύσεων στην 

συμπλήρωση του πέμπτου τμήματος (benchmarking του 

ανταγωνισμού) και του έκτου τμήματος (Σκοποί . Targets). Και τα δύο 

αυτά τμήματα εκφράζονται σε μορφή αντίστοιχη των τεχνικών λύσεων. 

ΣΤ. Το έκτο και τελευταίο τμήμα είναι ο Πίνακας Τεχνικών Σχέσεων 

(Technical Correlation Matrix). Χρησιμοποιείται για να καταγράψει τον 

τρόπο µε τον οποίο οι τεχνικές λύσεις υποστηρίζουν η µία την άλλη. 

Περιέχει τρεις πληροφορίες. (a) Την υπολογισθείσα ταξινόμηση των 

λύσεων βάσει των στοιχείων Β και Δ, (b). Συγκριτική πληροφόρηση για 

τον ανταγωνισμό, (c) Στόχους τεχνικής απόδοσης 

Αφού διερευνήσαμε τη δομή, σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκόπιμο 

να απεικονίσουμε διαγραμματικά τις διαδικασιών του QFD. Ο πίνακας 

της ποιότητας μετατρέπει τις απαιτήσεις σε ποιότητας σε τεχνικά 

στοιχεία το οποίο συχνά καλείται House of Quality (HOQ). Στο HOQ 

διευκρινίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας των καταναλωτών που 

προέρχονται από τις γνώμες των καταναλωτών (voices of Customers -

VOC). Το αριστερό τρίγωνο δηλώνει τον καταναλωτή (απαιτήσεις 

ποιότητας). Το τρίγωνο στο πάνω μέρος υποδηλώνει την ποιότητα 

(στοιχεία ποιότητας).  
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ΕΙΚΟΝΑ 4:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ QFD 

 

Πράγματι, η QFD είναι µια μέθοδος δομημένης μελέτης και 

ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων, που επιτρέπει στην ομάδα 

μελέτης να προσδιορίσει µε σαφήνεια τις απαιτήσεις του πελάτη και τις 

ανάγκες και μετά να αξιολογήσει συστηματικά τις δυνατότητες του 

προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση µε τις απαιτήσεις.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα από τη χρήση QFD είναι ότι παρέχει 

ένα σύστημα ασφάλειας της ποιότητας που περιλαμβάνει τη φάση της 

ανάπτυξης του καινούργιου προϊόντος, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος, 

καθώς το καινούργιο προϊόν σχεδιάζεται χρησιμοποιώντας τις 

απαιτήσεις ποιότητας όπως εκφράζονται από τους καταναλωτές4. Η 

                                                           
4
 Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το μοντέλο QFD λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την αξιοπιστία 

του προϊόντος και ικανοποιούν τις απαιτήσεις όπως αυτές αναγράφονται για την πιστοποίηση 

ποιότητας  ISO 9000 και ISO 14000. 
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Διαδικασία της μεθόδου QFD περιλαμβάνει βήματα που να στερεώνουν 

το σύστημα ασφάλειας της ποιότητας τα οποία είναι:  

1) Προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

2) Συλλογή της γνώμης των καταναλωτών (voice of customers) 

3) Ανάπτυξη σεναρίου (ποιος, που, πότε χρησιμοποιεί την 

υπηρεσία) 

4) Μετατροπή της VOC σε στοιχεία απαραίτητα για την υπο 

εξέταση υπηρεσία (η απλή καταγραφή της γνώμης αναλύεται 

σε απαραίτητα στοιχεία –δηλ τις «πραγματικές» ανάγκες των 

καταναλωτών), οι οποίες αλληλοσχετίζονται. Αποσαφηνίζονται 

οι διάφορες καταστάσεις και τα απαιτούμενα στοιχεία 

5) Η μετατροπή των απαιτούμενων δεδομένων σε στοιχεία 

ποιότητας (quality requirement).  

6) Αναδίπλωση των απαιτούμενων στοιχείων ποιότητας (quality 

requirement): σε γενικές γραμμές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

αναδιπλώνονται  σε μια γενικότερη ιεραρχική δομή τριών 

επιπέδων  

7) Προσδιορισμός της στάθμισης για κάθε quality requirement. Η 

στάθμιση αντιπροσωπεύει το μέγεθος της ζήτησης στην αγορά 

για το συγκεκριμένο quality requirement 

8) Ο προσδιορισμός μεταβλητών ποιότητας (αξιολόγηση) για 

κάθε quality requirement 

9) Μετατροπή των quality requirement σε στοιχεία ποιότητας. 

Προσδιορίζονται τα τεχνικά στοιχεία που ικανοποιούν τα 

quality requirement του καταναλωτή 
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10) Αναδίπλωση των στοιχείων ποιότητας: όλα τα στοιχεία 

ποιότητας κατηγοριοποιούνται σε συνάφεια και 

κατασκευάζεται ένα διάγραμμα των ποιοτικών στοιχείων.  

11) Δημιουργία πίνακα Ποιότητας: ο πίνακας ποιότητας 

μετατρέπει τα Quality Requirements (απαιτήσεις των 

καταναλωτών) σε Quality Elements (στοιχεία ποιότητας). Σε 

αυτόν τον πίνακα γίνεται φανερή η σχέση που συνδέει τα 

Quality Requirements με τα Quality Elements. 

12) Έλεγχος του πίνακα ποιότητας 

13) Μετατροπή των σταθμίσεων των απαιτήσεων ποιότητας σε 

σταθμίσεις στοιχείων ποιότητας 

14) Σχεδιασμός της ποιότητας βασίζεται σε σταθμίσεις 

στοιχείων ποιότητας 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η QFD μετατρέπει τη 

γνώμη των καταναλωτών (VOC) σε τεχνικά στοιχεία τα οποία 

αποκαλούνται «στοιχεία ποιότητας». Το μοντέλο QFD μπορεί να 

απεικονίσει «τι θα έπρεπε να είχε γίνει» ώστε να ικανοποιηθούν οι 

«πραγματικές» απαιτήσεις των καταναλωτών. Η μέθοδος QFD 

χρησιμοποιείται κυρίως στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και επιφέρει 

σωστά αποτελέσματα εφόσον τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή 

δεδομένων δημιουργούνται από επαγγελματίες. Υπάρχει η δυνατότητα 

της ενσωμάτωσης ανοικτού τύπου ερωτήσεων έτσι αυξάνεται το εύρος 

των επιλογών. Η χρησιμοποίηση των σχετικών σταθμίσεων επιτρέπει 

τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των καταναλωτών που εφιστούν την 

προσοχή όπως και περιορισμούς. Με την ενσωμάτωση «δεδομένων» 

μεταβλητών ποιότητας λαμβάνουμε υπόψη θεμελιώδη δεδομένα τα 

οποία δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια από του τελικούς αποδέκτες. 
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Σε γενικές γραμμές η μέθοδος QFD μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε 

προβλήματα των οποίων το τελικό προϊόν είναι εμφανές, γιατί δύνανται 

να προσδιοριστούν τα «στοιχεία ποιότητας». Γι αυτό τον λόγο η 

μέθοδος θεωρείται χρήσιμη κατά τη φάση σχεδιασμού, αλλά όχι κατά 

την φάση της υλοποίησης γιατί δεν επιτυγχάνεται συνοχή. 

Παρόλα αυτά, η μέθοδος QFD είναι ένα εργαλείο που δεν είναι 

κατάλληλο μόνο για την φάση του σχεδιασμού ενός προϊόντος. Είναι 

ένα εργαλείο που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης του προϊόντος. Ο κύκλος του προϊόντος 

ξεκινάει από τη συλλογή των στοιχείων για τις απαιτήσεις των πελατών. 

Η χρήση της QFD από αυτή την αρχική φάση, μπορεί να επιμηκύνει τη 

διάρκεια της φάσης του προγραμματισμού, αλλά συνολικά μειώνει το 

κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος, μέχρι αυτό να βγει στην αγορά 

(Bouchereau και Rowlands, 2000). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και ως εξής: 

από τη στιγμή που αρχικά δαπανάται περισσότερος χρόνος στη 

συλλογή επαρκών στοιχείων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών, στη συνέχεια θα χρειαστεί πολύ λιγότερος χρόνος για να 

επανασχεδιαστεί ή να τροποποιηθεί κάποιο προϊόν ή κάποια 

διαδικασία. 

Η χρήση της QFD σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος την 

καθιστά ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Η πραγματική αξία της QFD 

βρίσκεται στην διαδικασία της επικοινωνίας και της λήψης αποφάσεων. 

Η QFD είναι προσανατολισμένη στη συμμετοχή ανθρώπων από 

διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης, όπως από το marketing, το 

μηχανικό σχεδιασμό προϊόντων (design engineering), τον έλεγχο 

ποιότητας, την παραγωγή, τα χρηματοοικονομικά κ.α.. Η ενεργός 

συμμετοχή όλων αυτών των τμημάτων κατά την ανάπτυξη ενός 
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προϊόντος συνεισφέρει στην ορθή εκτίμηση των απαιτήσεων των 

πελατών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και την επικοινωνία 

“κρυμμένων” πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων, που σε άλλη 

περίπτωση δεν θα γινόταν γνωστές. Η δομή της QFD βοηθάει το 

προσωπικό να κατανοήσει τις απαραίτητες απαιτήσεις των πελατών, τις 

εσωτερικές ικανότητες, τους περιορισμούς και να σχεδιάσει τελικά το 

προϊόν το οποίο θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή 

ικανοποιημένους πελάτες. 

Η QFD όντας ένα πελατοκεντρικό σύστημα δεν θα μπορούσε να 

λειτουργήσει χωρίς τη συνδρομή των ανθρώπων, των πελατών από τη 

μια και των εμπειρογνωμόνων από την άλλη. Η απαρχή της μεθόδου 

βρίσκεται στη “φωνή των πελατών” (Voice of Customer- VOC) που είναι 

ουσιαστικά οι απαιτήσεις των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που λέγονται και αυτών που εννοούνται, (spoken και unspoken), 

δηλαδή στο τι πραγματικά θέλουν οι πελάτες (Wants) (Bouchereau και 

Rowlands, 2000). Η VOC μπορεί να συλλεχθεί με πολλούς τρόπους 

όπως, με άμεση συζήτηση με τον πελάτη ή συνέντευξη, με έρευνα, με 

εστίαση σε ομάδες, με προδιαγραφές των πελατών, παρατήρηση κ.α. 

Είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να θυμάται ότι δεν υπάρχει μία μόνο 

φωνή από τους πελάτες, αλλά οι φωνές των πελατών είναι ποικίλες. 

Ακόμα και στη στοιχειώδη οικονομική μονάδα, που είναι η οικογένεια, 

υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Αυτές οι διαφορετικές φωνές πρέπει να 

εξετάζονται και να σταθμίζονται, έτσι ώστε να παράγεται ένα 

πραγματικά επιτυχημένο προϊόν.  
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Για την εξέταση αυτή, το μοντέλο έχει μια συγκεκριμένη δομή και 

προβλέπει την κατασκευή 4 μητρών houses of quality5 που δείχνουν τη 

σχέση των τμημάτων της αγοράς, απαιτήσεων καταναλωτών, των 

σημαντικών (τραπεζικών) διαδικασιών, των σημαντικών παραγόντων 

επιτυχίας για τη βελτίωση των (τραπεζικών) λειτουργιών και  εύρεση 

εναλλακτικών στρατηγικών  αύξησης της παραγωγικής ικανότητας (των 

τραπεζών) (Βλ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING). 

Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε μια 

αναλυτική περιγραφή της μεθόδου μέσω ενός παραδείγματος 

υλοποίησης του QFD (Sim, 2000), όπως αυτό αναπτύσσεται στις σελίδες 

του βιβλίου του Min Xie (2003). Ο στόχος μας είναι να δείξουμε τα 

βασικά βήματα που ακολουθούνται με την χρήση της μεθόδου για το 

παράδειγμα σχεδιασμού ενός καλαθιού αυτόματης συμπύκνωσης.  

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λίστας που να περιλαμβάνει τις 

επιθυμίες των καταναλωτών (Voice Of Customer - VOC). Αυτή η λίστα 

συμπληρώνεται μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και έρευνας. 

Στην συνέχεια οι επιθυμίες ιεραρχούνται με κλίμακα από το 1 (καθόλου 

σημαντικό) μέχρι το 10 (πολύ σημαντικό). Οι σταθμίσεις αυτές 

μετατρέπονται σε πολλαπλασιαστές επηρεάζοντας την μετέπειτα 

στατιστική ανάλυση, αποφάσεις και συμπεράσματα.  

 

 

                                                           
5 Η συμπλήρωση των πινάκων κάνει χρήση ορισμένων απλών εργαλείων Διοίκησης και Σχεδιασμού, 

όπως (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD): 

• Σχεσιακό Διάγραμμα - affinity diagram 

• Διάγραμμα δένδρου - tree diagram 

• Διάγραμμα πίνακα - matrix diagram 

• Πίνακας προτεραιοτήτων - Prioritization matrix -  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Ομαδοποιημένα δεδομένα καταναλωτών 

πρώτο δεύτερο τρίτο Κλίμακα 

(1έως 10) 

Ενίσχυση της 
ποιότητας του 

προϊόντος 

Καλή εμφάνιση 

Ελκυστική συσκευασία 

Εύκολο καθάρισμα 

Να μην λερώνει κατά την λειτουργία 

Σε κανονικό ύψος 

Να μην είναι ογκώδες 

Να ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο 

Από ανθεκτικό υλικό 

7 

8 

9 

4 

5 

6 

4 

Ασφαλές και 

οικολογικό 

Ασφαλές στη χρήση 

Αθόρυβο 
Να έχει κουμπί έκτακτης ανάγκης 

Ανθεκτικό στη ζέστη 

Για πολλές χρήσεις 

Να μην μυρίζει 

Να μην έχει διαρροές 

Να έχει ενδείξεις λειτουργίας 

Να μην ανοίγει κατά τη λειτουργία 

Να είναι άκαμπτο και συμπαγές.  

6 

3 
4 

5 

8 

7 

8 

7 

6 

7 

Καλή λειτουργία 

και φιλικό στον 

χρήστη 

Ευκολία στην 

χρήση 

Εύκολη απόθεση σκουπιδιών 

Εύκολο άδειασμα  

Εύκολα άνοιγμα και κλείσιμο 
Μεγάλο άνοιγμα 

Εύκολο στην χρήση 

Χειροκίνητη λειτουργία 

Εργονομικά σχεδιασμένο για όλες τις 

ηλικίες 

Αυτοματοποιημένο 

Εύκολα μετακινησιμο 

Ελαφρύ 

Να έχει χερούλια 

Εντειχισμένα  ντουλάπια 

9 

8 

5 
6 

7 

2 

 

6 

3 

2 

1 

3 

6 

Χαμηλό κόστος 

Όχι ακριβό 

Ελάχιστα υπολείμματα 
Χαμηλό κόστος συντήρησης 

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

Να μην χρειάζεται παρακολούθηση 

8 

9 
4 

5 

6 

 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των μηχανικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος / υπηρεσίας. Η λίστα αυτή 

συμπληρώνεται από μηχανικούς και την ομάδα σχεδιασμού και απαιτεί 

καταιγισμό ιδεών (brainstorming). Αυτά τα χαρακτηριστικά, 

τοποθετούνται ιεραρχικά χρησιμοποιώντας διαγράμματα δένδρου. 

Όταν η λίστα ολοκληρωθεί, αναγνωρίζονται τα κατάλληλα 
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χαρακτηριστικά τα οποία ποσοτικοποιούνται. Γι αυτό τον λόγο, οι 

στόχοι για κάθε μηχανολογικό χαρακτηριστικό μαρκάρεται με ένα από 

τα τρία παρακάτω σύμβολα: (�): αύξηση, (�) μείωση, (�) σταθερή 

αξία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ: Μηχανικά χαρακτηριστικά 

πρώτο δεύτερο τρίτο 

Παράγοντες σχεδιασμού και 

λειτουργίας 

Δημιουργία σκελετού 

Ανθεκτικότητα υλικών 

Μέγεθος ντουλαπιών 

Ετικέτα οδηγιών χρήσης 
Συχνότητα χρήσης 

Απαιτούμενος χρόνος 

αποβολής σκουπιδιών 

Συμπυκνωτής 

Μέγεθος δίσκων 

Θόρυβος 

Δύναμη συμπύκνωσης 

Κάδος 

Άνοιγμα κάδου 

Δύναμη στροφών 

Θέση κάδου 

Ενέργεια για το άνοιγμα και 

κλείσιμο κάδου 

Μέγεθος κάδου 

Αδιάβροχος 

Βάρος κάδου 

ανθεκτικότητα 

Άλλα χαρακτηριστικά 

Απαιτούμενη ενέργεια 

Ύπαρξη οθόνης 
Κουμπί έκτακτης ανάγκης 

Κουμπιά αισθητήρων 

 

Το τρίτο βήμα είναι η συσχέτιση των απαιτήσεων των 

καταναλωτών και μηχανικών χαρακτηριστικών. Η σχέση αυτή, γίνεται 

φανερή με τη χρήση συμβόλων. Για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη 

σχέσης, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα: «τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά έχουν θετική επίδραση στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών;». Η σχεδιαστική ομάδα, θα πρέπει να απαντήσει σε κάθε 

ερώτηση και οι απαντήσεις να εισαγχθούν στο “relationship matrix” με 

τη χρήση συμβόλων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην “relationship matrix”.  

Σύμβολο τιμή  

 0 Καμία σχέση 

� 1 Χαμηλή ή ασθενής σχέση 

� 3 Μεσαίου επιπέδου σχέση 

� 5 Υψηλή ή πολύ ισχυρή σχέση 

 

Το τέταρτο βήμα είναι η ανάπτυξη του “correlation matrix”. 

Βρίσκεται στην οροφή και δείχνει τη θετική ή αρνητική σχέση ανάμεσα 

στα μηχανικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 

ποια μηχανικά χαρακτηριστικά υποστηρίζουν το κάθε ένα και που 

εμφανίζονται προστριβές. Τέσσερα σύμβολα χρησιμοποιούνται για να 

δείξουν αυτή τη σχέση. Η ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσουμε εδώ 

είναι: «υπάρχει σχέση μεταξύ των ζευγαριών των μηχανικών 

χαρακτηριστικών;» 

Σύμβολο Σχέση 

� Ισχυρά θετική 

� Μεσαία θετική 

� Μεσαία αρνητική 

� Ισχυρά αρνητική 

 

Το τελευταίο βήμα που είναι εξίσου πολύ σημαντικό για την 

ιεράρχηση στην διαδικασία σχεδιασμού είναι το “competitive 

benchmarking”. Συνιστά ένα δύσκολο σημείο κυρίως όταν δεν υπάρχει 

ανταγωνιστής με ακριβώς το ίδιο προϊόν.  

 ☺ το δικό μας προϊόν 

� Το προϊόν Α 

� Το προϊόν Β 
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ΕΙΚΟΝΑ 5: ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ HOQ (SIM, 2000) 
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Στην επόμενη ενότητα, θα κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με το 

ANALYTICAL HIERACHY PROCCESS (AHP). Η συνοπτική αναφορά στο AHP 

καθώς και η περιεκτική αναφορά στην επόμενη ενότητα σχετικά με τη 

ΣΥΝΔΕΣΗ των δύο μοντέλων, θα μας δώσει πλήρη εικόνα για τον τρόπο 

στάθμισης της βαρύτητας και ιεράρχησης των αναγκών των 

καταναλωτών, που συνιστά το τελικό βήμα πριν τη λήψη αποφάσεων.  
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2.4 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANALYTICAL HIERACHY PROCCESS 

(AHP) 

Το AHP (Saaty, 1980) είναι ένα αναλυτικό εργαλείο της 

Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που υποστηρίζεται από απλά 

μαθηματικά, το οποίο επιτρέπει στους ερευνητές, να ιεραρχήσουν 

απτούς και άυλους παράγοντες. Η AHP είναι μια τεχνική λήψης 

αποφάσεων. Παρέχει ένα περιεκτικό πλαίσιο για τη λήψη 

πολυκρητιριακών αποφάσεων οργανώνοντας τα προβλήματα σε 

ιεραρχική δομή. Πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία που 

αναπαριστά τα στοιχεία του προβλήματος ιεραρχικά. Στηρίζεται στην 

βασική λογική του επαναπροσδιορισμού του γενικού προβλήματος σε 

ιεραρχική κατάταξη μικρότερων υπό- προβλημάτων τα οποία μπορούν 

εύκολα να κατανοηθούν και αξιολογηθούν. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η ιεραρχική δομή του AHP. Το πρώτο επίπεδο τοποθετείται ο 

γενικός στόχος του προβλήματος. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει 

σημαντικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίτευξη του 

γενικού στόχου. Ασφαλώς υπάρχουν και οι υπο- ομάδες. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6: ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ AHP 
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Η λειτουργία του μοντέλου AHP περιλαμβάνει προσδιορισμό της 

κλίμακας με βάση την οποία θα ιεραρχηθούν οι αποφάσεις αφού 

πρώτα συγκριθούν ανά ζευγάρια. Η σύγκριση ανά ζευγάρια γίνεται γιατί 

έτσι εκφράζεται η σχετική δυναμικότητα και η ένταση της επίδρασης 

των στοιχείων και συντίθενται οι εναλλακτικές προτάσεις (αποφάσεις). 

Τα κύρια βήματα λειτουργίας του AHP είναι: 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος 

2. Δημιουργία ιεραρχικής δομής, που να αναπαριστά το πρόβλημα. 

Θέτω τους στόχους, χαρακτηριστικά, κριτήρια, υπο κριτήρια, 

δραστηριότητες, εναλλακτικές κ.α. σε μια ιεραρχία. 

3. Σύγκριση ανά ζευγάρια των στοιχείων σε κάθε επίπεδο  

4. Υπολογισμός της κατά τόπους βαρύτητας των στοιχείων σε κάθε 

επίπεδο 

5. Χρησιμοποίηση της ιεραρχικής δομής και των σταθμίσεων στις 

εναλλακτικές 

6. Έλεγχος του μοντέλου και επανάληψη της διαδικασίας, όπου 

απαιτείται. 

Στο μοντέλο AHP η βασική κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι από 

το  1 μέχρι το 9, εκφράζοντας τις προτιμήσεις μεταξύ των επιλογών. Οι 

συγκρίσεις γίνονται ανά ζευγάρια και αναπαριστούν μια εκτίμηση του 

λόγου των σταθμίσεων των συγκρινόμενων στοιχείων. Εφαρμόζοντας τη 

μέθοδο eigenvector του  Saaty  (1980) στα δεδομένα, 

πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις των σταθμίσεων για κάθε ζευγάρι και 

σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας.  
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Η θεμελιώδης κλίμακας της μεθόδου AHP για τη σύγκριση ανά ζευγάρια (Saaty, 1980).  

Βαρύτητα σημασίας Ορισμός Εξήγηση 

1 Ίσης σημασίας Οι δύο δραστηριότητες είναι ισάξιες.  

3 
Μεσαία σημασίας Η εμπειρία και η κρίση ευνοούν τη 

μια δραστηριότητας έναντι της άλλης 

5 

Ισχυρής σημασίας Η εμπειρία και η κρίση ισχυρά 

ευνοούν τη μια δραστηριότητας 

έναντι της άλλης 

7 
Πολύ ισχυρή σημασία Μια δραστηριότητα ευνοείται ισχυρά 

και κυριαρχεί στην πράξη 

9 
Πολύ σημαντικής σημασίας Μια δραστηριότητα ευνοείται ισχυρά 

έναντι της άλλης 

2,4,6,8 Ενδιάμεση κατάσταση Όταν απαιτείται συμβιβασμός 

 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι μια σημαντική παράμετρος στο μοντέλο 

AHP είναι η ακρίβεια (είναι ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων 

ανά ζευγάρι). Η ακρίβεια είναι σημαντική, γιατί όταν οι συγκρίσεις δεν 

χαρακτηρίζονται από συνέπεια, αυτό συνεπάγεται είτε ότι οι 

ερωτηθέντες δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές μεταξύ των επιλογών του 

ερωτηματολογίου είτε δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη σχετική 

σημασία των συγκρινόμενων στοιχείων. Από την άλλη μεριά, η έλλειψη 

πληροφοριών για τα συγκρινόμενα στοιχεία , ή η έλλειψη 

συγκέντρωσης κατά την διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει 

στην ανακρίβεια. Η μέθοδος AHP παρέχει σημαντικό βαθμό ακρίβειας 

και μειώνει την ασυνέπεια κατά την διαδικασία της κρίσης και μετράται 

με το consistency ratio (CR). Ο CR = 0.10 ή και λιγότερο αποτελεί ένδειξη 

σαφούς  κρίσης. Σύμφωνα με τον Saaty (1988), ο λόγος ακρίβειας 

πρέπει να είναι 10% ή και λιγότερο, αν είναι περισσότερο, αυτό 

συνεπάγεται ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι τυχαίες και θα 

πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Επιπλέον, το μοντέλο AHP έχει τη 

δυνατότητα να δείξει σε σειρά αλληλουχίας, ποιες απαντήσεις είναι 

ανακριβείς, καθώς επίσης ποια αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από 
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ανακρίβεια, έτσι ο decision maker να πάρει την καλύτερη απόφαση με 

βάση τα κριτήρια. 

 

                          ,                                   CI=  

• CR = Λόγος ακρίβειας (Consistency ratio) 

• CI = δείκτης ακρίβειας, του πίνακα αποφάσεων 

• RI = τυχαίος δείκτης του πίνακα αποφάσεων 

• λmax  = ο μέγιστος eigenvalue για τον πίνακα αποφάσεων 

• Ν = αριθμός στηλών και γραμμών του πίνακα αποφάσεων 

Saaty (1980) 
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2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFD ΜΕ ΤΗΝ MULTI-CRITERIA-DECISION-

ANALYSIS  

Η μέθοδος QFD είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική διαχείρισης για την 

λήψη πολυκριτήριων αποφάσεων, εξαιτίας της απλότητας και 

διαφάνειας. Βασίζεται στην κατασκευή και ανάλυση του HOQ το οποίο 

παρουσιάζει με λεπτομέρεια τη μετατροπή των αναγκών των 

καταναλωτών σε τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ενσωματωθούν στην 

νέα υπηρεσία. Όλες σχεδόν οι μελέτες για το QFD και την κατασκευή 

του House of Quality (HOQ) εστιάζουν πρωταρχικά στην ανάλυση των 

αναγκών των καταναλωτών (VOC). Αυτό συμβαίνει γιατί 

αντιλαμβανόμαστε ότι το κύριο πλεονέκτημα του HOQ είναι ότι 

επικεντρώνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν αυτές οι ανάγκες 

καθώς και η βαρύτητα τους, με ακρίβεια. Οι πίνακες ιεράρχησης 

χρησιμοποιούνται στο HOQ και  μας πληροφορούν για τη σχετική 

βαρύτητα των απαιτήσεων των καταναλωτών (Cohen, 1995). 

Η μέθοδος AHP έχει προταθεί από τον ίδιο τον Akao (1990) και  

Aswad (1989) και εφαρμόζεται στο QFD στη δημιουργία της σχετικής 

βαρύτητας των απαιτήσεων των καταναλωτών (VOC). Οι Armacost et al 

(1994) και Doukas et al. (1995) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο AHP για να 

αναγνωρίσουν και να ιεραρχήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το 

AHP είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων και λήψη 

αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Χωρίς την αρωγή της AHP η 

στάθμιση των εναλλακτικών συντελείται σύμφωνα με ένα μόνο 

κριτήριο και σε ένα μόνο επίπεδο, όπως στη μέθοδο του πίνακα 

ιεράρχησης (prioritization matrix method- PMM). Η μέθοδος AHP δομεί 
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ένα πολύπλοκο και πολυκριτήριο πρόβλημα ιεραρχικά. Ο Gosh et al. 

(1995) προτείνουν τη μέθοδος AHP για την καλύτερη ιεράρχηση, ενώ 

χρησιμοποιούν την QFD για την πρωταρχική επιλογή των σημαντικών 

παραγόντων.  

Το AHP με μερικές τροποποιήσεις χρησιμοποιείται για να 

αξιολογήσει τη σχετική βαρύτητα της ποιότητας των απαιτήσεων στο 

HOQ. Όταν χρησιμοποιούμε το AHP, το HOQ μπορεί να ειδωθεί σαν ένα 

ιεραρχικό σύστημα με τρία επίπεδα, με συγκριμένα στοιχεία, 

εναλλακτικές και χαρακτηριστικά. Η διαδικασία που ακολουθούμε για 

να επιλύσουμε αυτό το ιεραρχικό σύστημα με τη μέθοδο AHP είναι η 

ακόλουθη: 

• Κάνουμε συγκρίσεις σε ζευγάρια, αναφορικά με τον στόχο (π.χ. 

πίνακας Α) 

• Συγκρίνουμε τις εναλλακτικές με βάση τα κριτήρια στο ανώτερο 

επίπεδο6.  

• Λαμβάνουμε τις τελικές σταθμίσεις και ιεραρχίες των μηχανικών 

χαρακτηριστικών (ΜΧ) με βάση τον στόχο.  

• Αν συγκρίνουμε την ιεράρχηση της διαδικασίας HOQ με την AHP, 

διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν ελαφρώς (π.χ. 

πίνακας Β).  

 

Πίνακας Α: 

     VOCs 

VOCs 
Β Γ Δ Ε Ζ Η 

Α 2,0 7,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

Β  5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Γ   1/2 1/3 1/4 1/4 

Δ    1,0 1/2 1/2 

Ε     1,0 1,0 

                                                           
6 Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στο Shen (2000) 
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Ζ      1,0 

 

Πίνακας Β: 

 ΜΧ1 ΜΧ2 ΜΧ3 ΜΧ4 ΜΧ5 ΜΧ6 ΜΧ7 ΜΧ8 ΜΧ9 

Βαρύτητα 

με HOQ 
424,6 389,4 481,0 315,3 301,1 329,7 164,6 196,1 350,3 

Ιεράρχηση 

με HOQ 
2 3 1 6 7 5 9 8 4 

Βαρύτητα 

με AHP 
0,132 0,108 0,141 0,085 0,088 0,090 0,075 0,086 0,195 

Ιεράρχηση 

με AHP 
3 4 2 8 6 5 9 7 1 

 

Παραθέτουμε παράδειγμα προϊόντος γραφής, από τους 

Wasserman (1993) και Shillito (1994).  

Για να σταθμίσουμε τις απαιτήσεις των καταναλωτών με την χρήση 

του AHP αντλούμαι τα στοιχεία από τη σύγκριση ανά ζεύγη των 

απαιτήσεων, οι αξίες των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Σύγκριση ανά ζεύγη των VOCs 

 
Εύκολο στο 

κράτημα 
Δεν λεκιάζει Διαρκεί Δεν γλιστράει 

Εύκολο στο 
κράτημα 

1 0,5 1/3 1 

Δεν λεκιάζει 2 1 0,5 2 

Διαρκεί 3 2 1 3 

Δεν γλιστράει 1 0,5 1/3 1 

Σταθμίσεις με 

τη μέθοδο AHP 
0.141 0.263 0.455 0.141 

 

Οι σταθμίσεις για κάθε VOC υπολογίζονται. Σύμφωνα με τις 

συγκρίσεις ανά ζεύγη και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο AHP, 

λαμβάνουμε τη σχετική βαρύτητα των αξιών για κάθε απαίτηση. Τα 

αποτελέσματα επίσης παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα και 

επειδή τείνουν στο 0,0 γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι 

αποτελεσματικά.  
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Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του AHP και 

πολλαπλασιάζοντας τα με τις σχέσεις του HOQ  βρίσκουμε τη σχετική 

βαρύτητα κάθε μηχανικού χαρακτηριστικού, όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα.   

Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα σε σταθμίσεις.  

 
Μήκος 

μολυβιού 

Διάρκεια 

μεταξύ 

ξυσιμάτων 

Δημιουργία 

σκόνης 

μολύβδου 

εξαγωνικότητα 

Ελαχιστοποίηση 

υπολειμμάτων 

Υψηλής 
σημασίας 

5 6 18 18 
18 

Μεσαίας 
σημασίας 

1.019 2.154 6.462 2.538 
6.462 

Αξιολόγηση 5 4 1 3 1 

Με βάση τα αρχικά αποτελέσματα του HOQ διαπιστώνουμε ότι η 

σχετική βαρύτητα κάθε μηχανικού χαρακτηριστικού με τη μέθοδο AHP 

διαφέρει αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο HOQ, ακόμα κι αν η κλίμακα 

είναι η ίδια.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 7: ΤΟ HOQ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ  (Wasserman, 1993) 
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Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε καλό να παραθέσουμε με 

περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο που τα δύο μοντέλα ιεραρχούν  - 

σταθμίζουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών.  

Στην μέθοδο HOQ η σχετική βαρύτητα των VOCs  λαμβάνεται 

απευθείας από τους καταναλωτές. Η ερώτηση του «Πόσο σημαντική 

είναι η συγκεκριμένη ανάγκη για τον καταναλωτή», απαντιέται άμεσα 

μέσω έρευνας αγοράς. Δεν απαιτείται οι καταναλωτές να προβούν σε 

συγκρίσεις μεταξύ 2 εναλλακτικών, αντίθετα τους ζητείται για κάθε 

ανάγκη να εκφράσουν επίσης έναν αριθμό (σχετική βαρύτητα) με βάση 

τα δικά τους κριτήρια και προδιαγραφές. Κατά την διαδικασία 

δημιουργούνται πίνακες ιεράρχησης. Τα βήματα που ακολουθούμε για 

να κατασκευάσουμε ένα HOQ χρησιμοποιώντας πίνακες ιεράρχησης 

είναι: 

• Δημιουργία λίστας με τις απαιτήσεις των καταναλωτών (WHATs) 

• Δημιουργία λίστας με τα μηχανικά χαρακτηριστικά (HOWs) 

• Δημιουργία πίνακα συσχέτισης μεταξύ των WHATs και HOWs 

• Δημιουργία πίνακα αλληλοσυσχέτισης σε ζευγάρια των HOWs. 

• Ανάπτυξη της ιεραρχίας των VOCs  

• Ανάπτυξη της ιεραρχίας των μηχανικών χαρακτηριστικών 

 

Στο HOQ ο βαθμός βαρύτητας των απαιτήσεων των καταναλωτών 

δίνεται από τους καταναλωτές. Οι βαθμοί αντιστοιχούν σε αδύναμη 1 

(weak), μέτρια 3 (medium) και ισχυρή 9 (ισχυρή) σχέση. 

Πολλαπλασιάζοντας τις γραμμές (σταθμίσεις) με τις σχέσεις, 

λαμβάνουμε τη βαρύτητα των μηχανικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς 

είμαστε σε θέση να ιεραρχήσουμε τα μηχανικά χαρακτηριστικά (HOWs).  
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Η μέθοδος AHP συνίσταται στην επίλυση πραγματικών και μεγάλης 

κλίμακας προβλημάτων. Για το μοντέλο HOQ η ιεράρχηση, είναι η 

τελική πράξη μιας σύνθετης, πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων. Η 

ανάληψη των σταθμίσεων των απαιτήσεων των καταναλωτών και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών υπολογίζονται δύσκολα στο HOQ, παρόλα 

αυτά η πληροφόρηση που λαμβάνουμε είναι πολύ χρήσιμη. Η 

χρησιμοποίηση του μοντέλου AHP είναι η καταλληλότερη εναλλακτική 

για να σταθμίσουμε τις απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς και τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά, από το σπίτι της ποιότητας (HOQ). Η έρευνα 

μας στην προηγούμενη βιβλιογραφία έδειξε ότι οι ερευνητές 

εφαρμόζουν το μοντέλο AHP για να σταθμίσουν τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών που προέρχονται από το HOQ. Επιπλέον, το μοντέλο AHP, 

εφαρμόζεται άμεσα και στην ιεράρχηση των μηχανικών 

χαρακτηριστικών (engineering characteristics). Με αυτό τον τρόπο οι 

ερευνητές κατορθώνουν να επιτύχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση 

HOQ7.  

Για να εφαρμόσουμε το AHP στην ιεράρχηση των απαιτήσεων και 

των μηχανικών χαρακτηριστικών του HOQ εκτελούμε τα παρακάτω 

βήματα: 

• Ορίζουμε το πρόβλημα 

• Ορίζουμε την ιεραρχία που αναπαριστά το πρόβλημα 

• Συγκρίνουμε ανά ζευγάρια τα VOCs ανάλογα με τον στόχο που 

έχει τεθεί στο HOQ 

• Συγκρίνουμε ανά ζευγάρια τα μηχανικά χαρακτηριστικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα VOCs. 

                                                           
7 Η μέθοδος AHP δύναται να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην στάθμιση των VOC, αλλά επίσης και σε 

ολόκληρη τη διαδικασία ιεράρχησης που λαμβάνει χώρα στο HOQ.  
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• Υπολογίζουμε τις σταθμίσεις των VOCs και των μηχανικών 

χαρακτηριστικών, τοποθετώντας τα ιεραρχικά 

• Ελέγχουμε το μοντέλο και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω 

βήματα.  

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, το μοντέλο AHP απαιτεί την 

ανεξαρτησία των εναλλακτικών και των κριτηρίων στο ίδιο επίπεδο 

ιεραρχίας. Σε όλο το σύστημα πινάκων του HOQ, οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών (VOCs) διέπονται από ανεξαρτησία, παρόλα αυτά, τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά μπορεί να συσχετίζονται και οι σχέσεις αυτές 

καταδεικνύονται στην «οροφή» του σπιτιού του HOQ. Η εν λόγω 

δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί και μπορούμε να διατηρήσουμε την 

προϋπόθεση της ανεξαρτησίας, διαιρώντας τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά σε πιο λεπτομερή μορφή τα οποία λαμβάνονται ως νέα. 

Για να διεξάγουμε σαφέστερα συμπεράσματα,  θα συγκρίνουμε τις 

διαδικασίες των μεθόδων QFD και AHP, αναλύοντας τα υπέρ και τα 

κατά της κάθε μίας.   

Η μέθοδος AHP είναι ένα χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων. Η 

μέθοδος QFD, σαν εργαλείο ανάπτυξης προϊόντων, το οποίο 

χρησιμοποιεί πίνακες ιεράρχησης (Prioritization Matrix Method- PMM), 

συνιστά μια τεχνική λήψης αποφάσεων η οποία μπορεί να εφαρμοστεί 

σε ευρείας κλίμακας εφαρμογές. Και οι δυο τεχνικές προσφέρουν τα 

μέσα για την οργάνωση και αξιολόγηση των πληροφοριών, τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  

Οι πίνακες ιεράρχησης του QFD απαιτούν λιγότερα στοιχεία σε 

σύγκριση με το AHP. Για παράδειγμα αν έχουμε «n» επιλογές και «3» 

παράγοντες θα απαιτούνται «3n» ομάδες σύγκρισης. Αντίθετα για το 

μοντέλο AHP, για «n» επιλογές, θα απαιτούνται «n(n-1)/2» ομάδες 
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σύγκρισης. Όσο ο αριθμός των επιλογών αυξάνεται, ο αριθμός των 

απαιτούμενων ομάδων σύγκρισης αυξάνεται εξίσου.  

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών είναι το πρωταρχικό 

στοιχείο για την μέθοδο QFD, θα πρέπει να εστιάσουμε στον 

προσδιορισμό αυτών των απαιτήσεων. Επειδή θεωρείται ότι πιο 

ακριβής ανάλυση των απαιτήσεων συντελείται με τη μέθοδο AHP, 

επιλέγεται η εφαρμογή της από τους περισσότερους ερευνητές. Μέσω 

των συγκρίσεων μεταξύ των ζευγαριών η AHP, μπορεί να αποδώσει 

καλύτερα τις απαιτήσεις των καταναλωτών (WHATs). Αντίθετα, στη 

μέθοδο HOQ, μέσω της στάθμισης των συγκρίσεων, λαμβάνουμε τη 

σχετική βαρύτητα των VOCs, χωρίς περεταίρω επεξεργασία. Στην πράξη, 

δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των συγκρίσεων, αλλά 

μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ανακρίβειες αυτές. Στο μοντέλο 

AHP, χρησιμοποιούμε τον λόγο ακρίβειας (Consistency Ratio- CR) σαν 

δείκτη. Αν CR <=0.1, τότε η σύγκριση θεωρείται αποδεκτή. Αν CR>1 η 

σύγκριση θεωρείται μη αποδεκτή γιατί δεν ικανοποιεί τα πρότυπα 

ακριβείας. Έτσι, με τη μέθοδο AHP μπορούμε να κάνουμε καλύτερες 

συγκρίσεις για τους παράγοντες σε σχέση με την μέθοδο HOQ.  

Αν και η μέθοδος AHP μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια 

στην ανάλυση των απαιτήσεων των καταναλωτών, το κόστος των 

συγκρίσεων των ζευγαριών είναι υψηλότερο. Ο αριθμός των ομάδων 

σύγκρισης που απαιτούνται είναι υψηλότερος (n(n-1)/2) >3n. Επίσης 

στην βιομηχανία, το κόστος του κύκλου ζωής των προϊόντων θα πρέπει 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αγοράς. Η είσοδος στην αγορά 

συνεπάγεται χαμηλό κόστος, αυξημένη ποιότητα και αυξημένα έσοδα 

για την επιχείρηση. Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να τα διασφαλίσει η 

μέθοδος AHP.  
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Η μέθοδος AHP, μπορεί να δώσει ευκολότερα και με ακρίβεια την 

ανάλυση των απαιτήσεων των καταναλωτών, που έχουν βρεθεί με τη 

μέθοδο HOQ, αλλά απαιτεί περισσότερους χρηματικούς πόρους χρόνο.  

Η μείωση του χρόνου ανάλυσης και η συρρίκνωση του κόστους, είναι 

ζωτικής σημασία για την επιχείρηση, συνεπώς συνίσταται η ανάλυση 

των απαιτήσεων των καταναλωτών με τη μέθοδο QFD. Αν αντίθετα, 

επιθυμούμε, μακροχρόνια ανάλυση και ανταγωνιστική επισκόπηση, η 

μέθοδος που συνίσταται είναι η AHP. Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να 

γίνουν τμηματικά.  

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, είναι δύσκολο να αποκτήσουμε τις γνώμες 

των καταναλωτών και να τις σταθμίσουμε με ακρίβεια στην πράξη, έτσι 

είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε την ανάλυση ευαισθησίας της 

VOCs. Για να διεξάγουμε ανάλυση ευαισθησίας8 της VOC, 

μεταβάλλουμε ελαφρώς (αυξάνοντας ή μειώνοντας) τα αποτελέσματα 

από τις συγκρίσεις μεταξύ ζευγαριών (pair wise comparison), στο 

μοντέλο AHP. Για να παρατηρήσουμε την ευαισθησία, συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα που λαμβάνουμε με τα αρχικά, και κατά συνέπεια 

λαμβάνουμε διαφορετική ιεράρχηση των μηχανικών χαρακτηριστικών.  

 

Π.χ. αυξάνουμε κατά μία μονάδα τα αποτελέσματα από τη σύγκριση 

των ζευγαριών: όταν μεταβάλλεται ο λόγος των συγκρίσεων των 

ζευγαριών, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφορά στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών, κατά συνέπεια, αλλάζουν τα αποτελέσματα της μεθόδου 

AHP, και αναμένουμε να μεταβληθεί εξίσου η ιεράρχηση του μοντέλου 

HOQ. Δηλαδή, αν αυξήσουμε τον λόγο όλων των συγκρίσεων των 
                                                           
8 Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity analysis): εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται η άριστη 

λύση και ή άριστη αντικειμενική αξία από τις μεταβολές διάφορων παραμέτρων που θεωρούνται 

σημαντικοί.  
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ζευγαριών κατά μία μονάδα, αυτό σημαίνει ότι η σχέση (ισχυρή, μέτρια, 

αδύναμη) του παράγοντα Α συγκρινόμενο με τον παράγοντα Β 

μεταβάλλεται. Συμπέρασμα, οι συστηματικές αλλαγές (+1 ή -1) στα 

αποτελέσματα που προήλθαν από τη μέθοδο AHP, δεν επηρεάζουν 

σημαντικά την ανάλυση HOQ, η οποία είναι ανθεκτική σε συστηματικές 

αλλαγές (systematic changes). Αντίθετα η ανάλυση  HOQ επηρεάζεται 

από τις τυχαίες μεταβολές (random changes).  

Επιπλέον, αν η ιεράρχηση των μηχανικών χαρακτηριστικών 

(engineering characteristics)  εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία στις 

σταθμίσεις των VOCs, τότε οι σταθμίσεις θα πρέπει να διατυπωθούν με 

ακρίβεια και ενδεχομένως να χρειαστούν κι άλλες πηγές 

πληροφόρησης. Η προσέγγιση που μας βοηθά να διεξάγουμε ανάλυση 

ευαισθησίας στα VOCs είναι η AHP, που βασίζεται σε στοιχεία του HOQ. 

Τέλος, η μέθοδος QFD χρησιμοποιείται κατά τα αρχικά στάδια για 

να απεικονίζει τους παράγοντες, και για τη συλλογή των απαιτήσεων 

των καταναλωτών, ενώ στην συνέχεια, η μέθοδος AHP μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην ιεράρχηση αυτών των απαιτήσεων.  Αφού 

κατασκευάσουμε το HOQ, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η 

ιεράρχηση των τεχνικών χαρακτηριστικών έτσι ώστε η υπηρεσία ή το 

προϊόν να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται όσο το 

δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Μια απλή 

ιεράρχηση των τεχνικών χαρακτηριστικών μπορεί να μην είναι αρκετή 

για τους decision makers, κυρίως όταν οι πληροφόρηση δεν είναι 

αρκετή, ούτε λεπτομερής. Στην ιεράρχηση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο AHP αντί 

να βασιστούμε στην ιεράρχηση της μεθόδου HOQ. Στην 

πραγματικότητα, διαφορετικά ήδη πληροφοριών είναι απαραίτητα 
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κατά την ιεράρχηση με τη μέθοδο AHP και HOQ, γεγονός που σημαίνει 

ότι πρόκειται για συμπληρωματικές τεχνικές.  

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που καταδεικνύουν τα 

διαφορετικά πεδία εφαρμογής του QFD και ο συνδυασμός της μεθόδου 

με άλλες τεχνικές. Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουμε είναι 

χαμηλότερα σχεδιαστικά και λειτουργικά κόστη, λιγότερες σχεδιαστικές 

αλλαγές (ή πραγματοποίηση τους στην αρχή της διαδικασίας), 

λιγότερος χρόνος παραγωγής, μειωμένα προβλήματα στα αρχικά 

στάδια, βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, βελτίωση της 

ποιότητας της υπηρεσίας και πάνω από όλα αύξηση της ικανοποίησης 

του καταναλωτή (Franceschini, F., Rossetto, S., 1995), (Kim, J.K., Han, 

C.H., Choi, S.H., Kim, S.H., 1998).  

Ο τραπεζικός κλάδος συνιστά ένα από τα πεδία εφαρμογής του 

μοντέλου QFD, για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών καθώς και για την 

βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών στον τραπεζικό χώρο. Καθώς στο  

τραπεζικό χώρο, το κυρίαρχο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η 

διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές, οι τράπεζες επιθυμούν είτε να 

αλλάξουν τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή να προσθέσουν μια 

καινοτόμα υπηρεσία που δύσκολα θα μπορούσαν οι ανταγωνιστές να 

αντιγράψουν. Έτσι ύστερα από έρευνα αφού εντοπιστούν τα niches για 

ειδικευμένες υπηρεσίες, επιλέγεται το κατάλληλο σχέδιο δράσης. Τότε 

εφαρμόζεται το μοντέλο QFD για να μετατρέψει τα επιθυμητά οφέλη 

εκφρασμένα από τους καταναλωτές σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά 

προσφερόμενα από μια υπηρεσία. Επινοούνται  ακόμα εναλλακτικές 

υπηρεσίες για να υποβληθούν σε αντικειμενική ανάλυση. Από κάθε 

υπηρεσία καταγράφονται χαρακτηριστικά και στο τέλος επιλέγεται 

αυτήν η υπηρεσία η οποία ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις του 
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χρήστη. Το αποτέλεσμα είναι ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη μιας 

καινούργιας ιδέας στον τομέα του personal banking και μιλάμε για την 

υπηρεσία Internet Banking. Με την εφαρμογή του μοντέλου QFD 

γίνεται αντιληπτό το σημείο παραγωγικής ικανότητας των τραπεζών και 

η στρατηγική των τραπεζών όσον αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών το οποίο θα δούμε εκτενέστερα παρακάτω. 

Πριν όμως από αυτό, καλό είναι να τονίσουμε ότι η διαδικασία 

σχεδιασμού νέου προϊόντος / υπηρεσίας είναι μια δυναμική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων όπου κάθε σημείο απόφασης αξιολογείται, 

επιλέγεται και κατηγοριοποιείται. Είναι γεγονός ότι σε όλα τα στάδια 

κυριαρχεί η αβεβαιότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών και η 

δυναμικότητα των ευκαιριών, τα οποία θα μας απασχολήσουν στην 

αμέσως επόμενη ενότητα με τους «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ /ΚΡΙΤΗΡΙΑ». 
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ / 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών πολλά είναι τα 

θέματα και τα κριτήρια που θα πρέπει να εξεταστούν. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντος συνιστούν ένα αυτοτελές 

έργο (project). Το «project» είναι ένα μοναδικό εγχείρημα χωρίς 

προηγούμενο. Συνεπώς είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη η εκτίμηση όλων 

παραμέτρων που θα πρέπει να γίνουν για να έρθει το «project» εις 

πέρας.  

Έτσι το πρώτο σημείο που θα μας απασχολήσει είναι η έννοια του 

στόχου προς εκπλήρωση (Andersen ES, 1996), προσανατολιζόμαστε 

δηλαδή μόνο στο αποτέλεσμα το οποίο το συγκρίνουμε με ένα άλλο, το 

οποίο έχουμε αναγάγει ως σημείο αναφοράς. Αντιλαμβανόμαστε ότι 

σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία για να φτάσουμε σε 

αυτό. Στην πράξη,  η απόδοση και οι στόχοι προκαθορίζονται έτσι ώστε 

το νεοσχεδιαζόμενο προϊόν να πληροί την απόδοση και τους στόχους 

του τελικού προϊόντος, αλλά η διαδικασία σχεδιασμού δύσκολα 

προκαθορίζεται. Παρόλα αυτά είναι σημαντική η ύπαρξη της γιατί ο 

σχεδιασμός δεν εγγυάται την επιτυχία αλλά η έλλειψη του συνεπάγεται 

εξασφαλισμένη αποτυχία (D. Dvir, Tzvi Raz, Aaron J. Shenhar, 2003). 

Παρόλα αυτά, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος / υπηρεσίας αν και ήταν συνεπές με 

τον αρχικό σχεδιασμό (χρόνο, προϋπολογισμό, απόδοση), δεν κατάφερε 

να προσδώσει πραγματικό όφελος στον καταναλωτή και έσοδα ή 

κέρδος στην εταιρεία παραγωγής. Σύμφωνα με τον Bart ck (1993), η 

παραδοσιακή προσέγγιση του σχεδιασμού και ελέγχου του τμήματος 
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Έρευνας και Ανάπτυξης τείνει στην αποτυχία λόγω του αυστηρού 

ελέγχου που αποδυναμώνει τον ρόλο της δημιουργικότητας. Αλλά από 

την άλλη μεριά, ακόμα κι αν ελαχιστοποιηθεί ο έλεγχος, τίποτε δεν 

εγγυάται την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών με την 

ολοκλήρωση του «project».  

Η έννοια της ποιότητας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα σημαντική και 

στενά συνυφασμένη με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα και να 

προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει γιατί η έννοια της 

ποιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με καλύτερα οικονομικά 

αποτελέσματα, διατήρηση πελατολογίου, υψηλό μερίδιο αγοράς και 

άλλες μορφές απόδοσης μια επιχείρησης, καθώς έχει γίνει πλέον 

αποδεκτό ότι η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας επηρεάζει το 

επίπεδο ικανοποίησης του καταναλωτή, το οποίο όπως θα δούμε 

παρακάτω, προσδιορίζει τις μελλοντικές αποφάσεις της επιχείρησης. Οι 

Buzzell και Gale (1994) υποστηρίζουν ότι «η ποιότητα είναι ό,τι ορίζει ο 

πελάτης για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και η ποιότητα 

κρίνεται βάσει του πώς ο πελάτης την αντιλαμβάνεται». Από τον 

παραπάνω ορισμό αντιλαμβανόμαστε ότι η ποιότητα είναι μια έννοια 

υποκειμενική, ο καθορισμός της οποίας εξαρτάται από τις ανάγκες, 

προτιμήσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών. Η υποκειμενικότητα 

ενδέχεται να δημιουργήσει ασάφειες και προβληματισμούς για τα 

τελικά συμπεράσματα. Έτσι, σαν πρώτο βήμα για την ποιοτική 

αναβάθμιση ή για τον σχεδιασμό προϊόντος / υπηρεσίας είναι να 

προσδιορίσει η επιχείρηση τι αντιλαμβάνεται ο  αγοραστής ως στοιχείο 

ποιότητας. Μόνο όταν προσδιοριστούν οι ποιοτικές παράμετροι που ο 

αγοραστής έχει κατά νου όταν αξιολογεί μια υπηρεσία, τότε και μόνο 
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τότε μπορεί μια επιχείρηση να προχωρήσει στον επανασχεδιασμό των 

υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών προκειμένου να 

προσφέρει ποιοτικότερες λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες των 

αγοραστών της. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

θέτει σαν στόχο το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών 

γιατί η επίτευξή του συνεπάγεται επιτυχία. Ο καταναλωτής επιδιώκει να 

επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης κάποια ανάγκης μέσα από 

την αγορά και τη χρήση ενός προϊόντος / υπηρεσίας. Άρα ικανοποίηση 

είναι το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει ο καταναλωτής, αφού 

εξετάσει τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του πριν από την αγορά 

και της απόδοσης του προϊόντος- υπηρεσίας. Η επιχείρηση από την 

πλευρά της, επιδιώκει την ικανοποίηση ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αξιολόγησης μιας αγοραστικής επιλογής.  

Η ικανοποίηση του καταναλωτή μπορεί να προέλθει σαν 

αποτέλεσμα πλήρωσης μιας παλιάς ή  μιας νέας ανάγκης. Η δημιουργία 

νέα ανάγκης είναι συνυφασμένη με την καινοτομία (βλ. παρακάτω για 

τον ορισμό). Από επιχειρηματικής σκοπιάς ο καινοτόμος είναι και ο 

επιτυχημένος στην αγορά. 

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέου προϊόντος / υπηρεσίας βασίζεται 

σε ένα σύστημα πληροφοριών των καταναλωτών (Siskos, Y., 

Matsatsinis, N.F., 1993). Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

ερωτηματολόγια με συνεντεύξεις. Κατά την διάρκεια έρευνας οι 

καταναλωτές καλούνται να αξιολογήσουν μια σειρά από προϊόντα τα 

οποία περιλαμβάνονται στην έρευνα με βάση μιας ομάδας κριτηρίων, 

καθώς και να εκφράσουν τις απαιτήσεις τους και τις ανάγκες τους που 

θα ήθελαν να καλυφθούν. Στο αρχικό στάδιο, ο σκοπός είναι η σύλληψη 
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του συνολικού πλαισίου μέσω της χρήσης περιγραφικών στατιστικών. Η 

χρησιμοποίηση μοντέλων πρόβλεψης και ανάλυσης δεδομένων 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς και καταναλωτών. Μέσω 

αυτής της προσέγγισης προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις της αγοράς. 

Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση (management) είναι 

ζωτικό στοιχείο της ανάπτυξης νέου προϊόντος / υπηρεσίας και της 

καινοτομίας. Ο απώτερος στόχος κατά την διαδικασία σχεδιασμού νέου 

προϊόντος περιλαμβάνει την μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη, σε μια 

καλά δομημένη αλληλουχία φάσεων. Κάθε φάση ενσωματώνει 

σταθμούς αποφάσεων όπου η διοίκηση αποφασίσει για το μέλλον του 

προϊόντος / υπηρεσίας. Η διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες των καταναλωτών, τις στρατηγικές της επιχείρησης, την 

τεχνολογία και τις διαθέσιμες πηγές και να τα ενσωματώνει σε ένα νέο 

προϊόν / υπηρεσία. Μαζί με την σωστή διαχείριση, η επιχείρηση θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει τα νέα προϊόντα / υπηρεσία ή 

χαρακτηριστικά προς ανάπτυξη, το ποσό της χρηματοδότησης, τον 

τρόπο υλοποίησης κλπ. Όπως γίνεται σαφές, καμιά διαδικασία 

σχεδιασμού δεν μπορεί να στεφτεί με επιτυχία χωρίς την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος λήψης αποφάσεων. Ο Cooper 

(1997a)9 αναφέρει ότι η διαχείριση της έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί 

πρόκληση στις επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί, ασχολείται με τα 

μελλοντικά γεγονότα, και το μέλλον είναι αβέβαιο. Το περιβάλλον 

λήψης αποφάσεων είναι δυναμικό, και τέλος ο κύκλος ζωής των 

προϊόντων διαφέρει. Έχει αναγνωριστεί ένας αριθμός σημαντικών 

προβλημάτων στην διαχείριση της καινοτομίας, όπως οι διαφορετικές 

οπτικές και υψηλή πολυπλοκότητα, που όμως απαλείφονται με την 
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κατάλληλη διαδικασία λήψης αποφάσεων αν και η έλλειψη 

πληροφοριών, οι περιορισμοί, οι αλληλεπιδράσεις και η αβεβαιότητα10 

δυσχεραίνουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων.  

Μέθοδοι για αναβάθμιση της σειράς προϊόντος ή των υπηρεσιών ή 

για τον σχεδιασμό νέων έτσι ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει 

συγκριτικό πλεονέκτημα εξετάζεται από όλους τους επιχειρηματίες τα 

τελευταία 100 χρόνια από την επιστημονική σκοπιά της διοίκησης του 

Fredrick Taylor μέχρι τις δημιουργικές φιλοσοφίες του IDEO11. Κατά τον 

σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό 

να ελέγχεται διεξοδικά κάθε στάδιο και να συνεργάζονται όλα τα 

τμήματα γιατί κάθε λάθος συνεπάγεται επανάληψη της διαδικασίας. 

Έτσι αναπτύχτηκαν νέοι τρόποι όπως οι “collaborative new product 

development” όπου όλη η βασική δουλειά γίνεται στην αρχή από όλα τα 

τμήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ταυτόχρονη σχεδίαση και η 

δυναμικότητα στην ανάπτυξη του προϊόντος. 

Η διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων, από τη φύση του, 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα*. Επειδή η διαχείριση της 

αβεβαιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού νέου 

προϊόντος, συνεπάγεται ότι έχουν καταγραφεί διαφορετικές 

προσεγγίσεις στην βιβλιογραφία που προσδιορίζουν και αναλύουν την 

ανάπτυξη των νέων προϊόντων (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο 

παράρτημα). Συνοψίζοντας θα πούμε ότι οι αβέβαιοι παράγοντες για 

τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ταξινομούνται σε 2 βασικές κατηγορίες:  

• Κίνδυνοι από το εσωτερικό περιβάλλον  

                                                           
10 Όλα τα προβλήματα λήψης αποφάσεων μαστίζονται από αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα ορίζεται ως 

έλλειψη της απαιτούμενης πληροφορίας για την πλήρη κατανόηση ενός φαινομένου. Η αβεβαιότητα 

πηγάζει από τεχνικά, διοικητικά εμπορικά συστήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το προϊόν.  
11
 IDEO πρόκειται για μια συμβουλευτική εταιρεία σχεδιασμού και καινοτομίας με έδρα στις ΗΠΑ.  
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o Κίνδυνοι διοίκησης και το προσωπικό του τμήματος 

έρευνας και ανάπτυξης 

• κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον. 

o Παράγοντες της αγοράς όσον αφορά τον ανταγωνισμό, 

καταναλωτές, προμηθευτές και τεχνολογικούς παράγοντες 

Έχοντας επίγνωση της υψηλής αβεβαιότητας η οποία διαταράσσει 

την ακρίβεια των αποφάσεων κατά την διαδικασία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, είναι πολύ σημαντική η εξισορρόπηση των 

στρατηγικών αποφάσεων διαχείρισης δηλ. η ανάπτυξη των κατάλληλων 

για την αγορά και επιχείρηση προϊόντων / υπηρεσιών εφόσον έχουμε 

επιτύχει κατάλληλη κατανομή πόρων, με ταχτικές μεθόδους λήψης 

αποφάσεων (εκτέλεση των σχεδίων δράσης ελαχιστοποιώντας τους 

παράγοντες κινδύνου). Η επιλογή του σχεδίου δράσης είναι καίριας 

σημασίας για την μείωση κινδύνου στον σχεδιασμό νέων προϊόντων 

(Cooper, 1983). Σαφώς, το κατάλληλο σχέδιο δράσης στον σχεδιασμό 

νέων προϊόντων / υπηρεσιών προϋποθέτει την εξεύρεση λύσης σε 

σημαντικά ερωτήματα:  

• Γίνεται η κατανομή της χρηματοδότησης στα προϊόντα που θα 

έχουν επιτυχία; 

• Υπάρχει ισορροπία μεταξύ κινδύνων και απόσβεσης χρημάτων σε 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέδια δράσης; 

• Ασχολούμαστε με τα κατάλληλα σχέδια δράσης και προγράμματα 

καταβάλλοντας την αντίστοιχη προσπάθεια; 

• Υπάρχουν μέθοδοι ελαχιστοποίησης της αβεβαιότητας και των 

κινδύνων που ενδεχομένως  οδηγήσουν στην αποτυχία; 

Σε μια μελέτη  (G. B.uy.uk., ozkan, O. Feyzıoglu, 2002), έγινε 

προσπάθεια για τον προσδιορισμό των καλύτερων νέων προϊόντων / 
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υπηρεσιών σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή στρατηγική, 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους και την αβεβαιότητα. Η 

μέθοδος fuzzy logic προϋποθέτει τη λήψη απόφασης υπο αβεβαιότητα. 

Επιτρέπει τον προσδιορισμό των καλύτερων νέων προϊόντων σε 

συνδυασμό με την καταλληλότερη στρατηγική ανάπτυξης με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων. (η μέθοδος αυτή όπως και η λήψη 

απόφασης υπό αβεβαιότητα δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας της 

παρούσας εργασίας, γι αυτό γίνεται απλή αναφορά). 

Σαφώς,  οι υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερα γνωρίσματα που καθιστούν 

δύσκολη την μελέτη τους, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η 

διερεύνηση τους όσον αφορά τη φάση του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης τους. Σε επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη νέων τραπεζικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα της 

νέας τραπεζικής υπηρεσίας «internet banking».  

3.1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες συγκριτικά με τα προϊόντα, θα πρέπει 

καταρχήν να έχει ξεκάθαρη εικόνα, αναφορικά με την έννοια των 

υπηρεσιών. Αυτή η ξεκάθαρη εικόνα δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να 

αποδοθεί. Η διάκριση μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται όλο και 

πιο δυσχερής. Σε αυτό το σημείο κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε 

τις δυο βασικές έννοιες του προϊόντος και της υπηρεσίας. Η έννοια του 

προϊόντος είναι γνωστή και εύκολα κατανοητή σε όλους. Από 

οικονομικής σκοπιάς, προϊόν αποκαλούμε το χειροπιαστό αποτέλεσμα 

μιας παραγωγικής διαδικασίας το οποίο εμπεριέχει κάποια 

προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία είναι αποτέλεσμα του 
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κόστους (των πρώτων υλών, εργασίας, πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 

των κεφαλαίων). Το προϊόν έχει συγκεκριμένη μορφή και 

χαρακτηριστικά (σχήμα, χρώμα), έχει συγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές και όρια λειτουργίας και κατ επέκταση είναι συγκρίσιμο 

με άλλα ευθέως ανταγωνιστικά ή υποκατάστατα του. Επίσης το προϊόν 

μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί όταν και όπου ο 

αγοραστής του κρίνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος θα τον 

εξυπηρετούσε και γενικότερα είναι ένα αντικείμενο το οποίο ο 

άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί με περισσότερες από δυο αισθήσεις 

κάθε φορά. Η υπηρεσία αποτελεί το αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

πράξεων στις οποίες προβαίνει ο παροχέας, των επιδόσεων που ο 

παροχέας έχει προβαίνοντας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και 

των αποτελεσμάτων που οι πράξεις αυτές, σε συνδυασμό με την 

ικανότητα του παροχέα να επιτυγχάνουν συγκεκριμένες αποδόσεις. Οι 

υπηρεσίες στερούνται υλικής υπόστασης και αποτελούν την εμπειρία 

που αποκομίζει ένας καταναλωτής ως αποτέλεσμα: 

• Συγκεκριμένων ενεργειών από τον παροχέα 

• Της ικανότητας να επιτυγχάνει και να διατηρεί συγκεκριμένα 

πρότυπα κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών 

• Του βαθμού του οποίου ικανοποιούνται οι προσδοκίες του 

καταναλωτή αναφορικά με την εμπειρία που ήλπιζε να 

αποκομίσει προτού αποφασίσει να εμπλακεί σε μια σχέση 

συναλλαγής (αποδοχή του κόστους αποκόμισης της υπηρεσίας 

έχοντας ως προσδοκία το όφελος της απολαβής της υπηρεσίας) 

με τον παροχέα.  
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Πολλές φορές όμως ως προϊόντα ορίζονται είτε οι υπηρεσίες που 

προσφέρει ένας παροχέας υπηρεσιών, είτε τα αγαθά που παράγει ένας 

παραγωγός είτε ο συνδυασμός υπηρεσιών και αγαθών σε μια συνολική 

ενοποιημένη προσφορά προς τον καταναλωτή. Στην παρούσα εργασία 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναφέρονται με την έννοια που ορίζεται 

στην παρούσα ενότητα. 

Σε αυτό το σημείο πριν αναφερθούμε σε ζητήματα που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε 

τι ακριβώς είναι μια νέα υπηρεσία. Για να κατανοήσουμε ακριβώς την 

έννοια της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να προσδιορίσουμε την έννοια 

της καινοτομικότητας μιας υπηρεσίας. Ως καινοτομικότητα θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το βαθμό στον οποίο μια νέα 

υπηρεσία που εισάγεται στην αγορά, διαφέρει από τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες. Η καινοτομία λαμβάνει χώρα, από τη στιγμή που ένα νέο 

προϊόν, υπηρεσία, ή μέθοδος παραγωγής εμπορευματοποιείται για 

πρώτη φορά, δημιουργώντας νέες αγορές και ικανοποιώντας νέες 

ανάγκες. Σύμφωνα με ερευνητές (Stevens, G. & J. Burley, 1997), 

απαιτούνται περίπου 3000 νέες ιδέες για να επιλεχθεί η μία η οποία θα 

είναι εμπορική επιτυχία. Η παραπάνω διαδικασία είναι γνωστή ως 

«innovation funnel». Γενικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε έξι 

επίπεδα καινοτομικότητας μιας νέας υπηρεσίας: 

• Νέες υπηρεσίες στην αγορά 

• Νέες υπηρεσίες για την επιχείρηση 

• Υπηρεσίες με νέες διαδικασίες εξυπηρέτησης: επανασχεδιασμό 

των διαδικασιών εξυπηρέτησης και προώθησης της ίδια 

υπηρεσίας. 
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• Διαφοροποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών: ενσωμάτωση νέων 

χαρακτηριστικών 

• Επεκτάσεις υφισταμένων υπηρεσιών 

• Επανατοποθετήσεις υφισταμένων υπηρεσιών 

Νέα υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία την οποία αναπτύσσει η 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και τη λανσάρει στην αγορά. Μια νέα 

υπηρεσία μπορεί να έχει διαφορετικό βαθμό καινοτομικότητας, 

ανάλογα αν είναι μια νέα υπηρεσία για την αγορά (μέγιστος βαθμός 

καινοτομικότητας) ή απλώς μια επανατοποθέτηση μιας υφιστάμενης 

υπηρεσίας (ελάχιστος βαθμός καινοτομικότητας). Το πρώτο βήμα στην 

προσπάθεια ανάπτυξης μιας νέας υπηρεσίας είναι η στρατηγική της 

επιχείρησης που αφορά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: (1) στρατηγική 

διείσδυσης για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (2) διείσδυση σε νέες 

αγορές (3) εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου για να βελτιωθούν οι 

πωλήσεις από συγκεκριμένο πελατολόγιο. (4) διαφοροποίηση, 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τη προσέγγιση νέων αγορών και 

τμημάτων της αγοράς. Είναι απολύτως απαραίτητο για την διασφάλιση 

της επιτυχίας της νέας υπηρεσίας, προτού η επιχείρηση ξεκινήσει τη 

διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας υπηρεσίας, να έχει εξετάσει το 

στρατηγικό της πλαίσιο και να συνδυάσει την νέα υπηρεσία με την 

γενικότερη στρατηγική. Στις μέρες μας, οι αγορές είναι πολύ 

απαιτητικές ως προς την ποιότητα, απόδοση, μικρότερο κύκλο ζωής του 

προϊόντος και χαμηλότερο κόστος. Η ανάπτυξη της στρατηγικής της 

καινοτομίας12 προϋποθέτει οργάνωση, τεχνολογία, οικονομική 

ευρωστία, επιμονή στον στόχο και πρωτοπορία ιδεών. Ανεξαρτήτως της 

                                                           
12 Καινοτομία: η διαδικασία εξέλιξης του ήδη καθιερωμένου. Για μια επιχείρηση η καινοτομία είναι η 

υλοποίηση μιας νέας ιδέας για να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές, να βελτιώσει την απόδοση, την 

τεχνογνωσία της.  
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στρατηγικής που θα επιλέξει μια επιχείρηση, οφείλει να λαμβάνει 

ορισμένους παράγοντες υπόψη ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν 

ευνοϊκότερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η επισκόπηση της 

βιβλιογραφία πρέπει να γίνεται πάντα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα 

λάθη του παρελθόντος (N. Bhuiyan et Al, 2006). Επιπλέον, καθοριστικής 

σημασίας  σε ένα project αποτελεί το management (Souder, 1988), 

όπως αναφέραμε νωρίτερα, καθώς και η ποιότητα όπως θα δούμε 

παρακάτω.  

Στις μέρες μας, οι οικονομικές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη. Το βασικό 

συστατικό για τη βελτίωση της ποιότητας είναι η εφαρμογή εργαλείων 

που επιτρέπουν την ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ τω τραπεζών 

και των πελατών τους (customer-bank relationship). Πρέπει να 

τονίσουμε ότι στον τομέα των υπηρεσιών, η ποιότητα συνιστά το 

κυριότερο συστατικό επιτυχίας δηλ επίτευξη και διατήρηση του 

ανταγωνιστού πλεονεκτήματος στην αγορά (Kandampully, J., Duddy, R., 

1999).  Ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

του καταναλωτή και η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν 

σε αυτές τις απαιτήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις να βλέπουν τους καταναλωτές ως ξεχωριστή οντότητα και 

έτσι θα επιτύχουν τη δημιουργία θετικής εικόνας. Οι υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας είναι αυτές που έχουν σε υψηλό βαθμό τα θετικά 

χαρακτηριστικά τους και όχι αυτές που ελαχιστοποιούν τα αρνητικά. 

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών, οι γνώμες και οι προσωπικές 

αντιλήψεις θεωρούνται πολύ σημαντικές καθώς η εκπλήρωσή τους, 

συνεπάγεται εκπλήρωση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών, κατά 

μέσο όρο τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών θα πρέπει να συμβαδίζουν 
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με τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, 

ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα οικονομικά προϊόντα 

συνιστούν υπηρεσίες, έτσι οι τράπεζες προσφέρουν στην αγορά 

πανομοιότυπα προϊόντα, τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν μόνο 

με την ύπαρξη ποιοτικών χαρακτηριστικών (Stafford,  1996), (Kim, Han, 

Choi, Kim, 1998),  συνεπώς η ύπαρξη ολικής ποιότητας είναι ο απόλυτος 

παράγοντας συνυφασμένος με την επιτυχία για κάθε νέα οικονομική 

υπηρεσία και κυρίως νέα τραπεζική υπηρεσία (Bennett, Higgins, 1988). 

Η παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

συνυφασμένη με μεγάλο μερίδιο της αγοράς, υψηλότερα έσοδα, 

αυξημένες πωλήσεις και διατήρηση της πελατείας δηλαδή όχι μόνο με 

την επιβίωση αλλά και την επιτυχία μιας τράπεζας. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα ποιοτικά προϊόντα, αυξάνουν την φήμη της τράπεζας, 

συμβάλλουν στην διατήρηση αλλά και απόκτηση νέας πελατείας και 

αυξάνουν την οικονομική απόδοση και κερδοφορία. παρά το γεγονός 

ότι είναι πολύ σημαντική για τις τράπεζες η ποιότητα, είναι πολύ λίγες 

οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί που να μελετούν τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ταυτόχρονα – αν και σε γενικές γραμμές στην βιβλιογραφία υπάρχει 

έρευνα για την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών (Bolton, Drew, 

1991), (Parasuraman, Berry, Zeithaml, 1991), (Garvin, 1988). Τέλος να 

αναφέρουμε ότι στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται δυο διαφορετικές 

οπτικές γωνίες για την ποιότητα των υπηρεσιών, έτσι γίνεται λόγος για 

την «πολυπόθητη ποιότητα» και «αντιλαμβανόμενη ποιότητα» και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι εμπλέκονται δύο πλευρές: η πλευρά του 

καταναλωτή και η πλευρά του παροχέα. Αυτή η διάκριση παρουσιάζεται 

ευκρινέστερα στην εικόνα 8. Ο καταναλωτής ή αλλιώς πελάτης (είναι 
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αυτός που μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία) είναι πολύ 

σημαντικός στην αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδιασμού και παροχής 

όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι 

καταναλωτές εκφράζουν προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται από 

διάφορους παράγοντες. Αρχικά οι προσδοκίες είναι αποτέλεσμα 

προηγούμενης εμπειρίας του καταναλωτή με την υπηρεσία, από 

προσωπικές του εμπειρίες καθώς επίσης και από την εικόνα της 

επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία. Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε 

σκόπιμο να αναφέρουμε τη διάκριση της «πολυπόθητης ποιότητας- 

sought quality» και την «αντιλαμβανόμενη ποιότητα». Ο όρος 

πολυπόθητη ποιότητα σημαίνει το επίπεδο ποιότητας που άμεσα ή 

έμμεσα ζητούν και αναμένουν οι καταναλωτές από τους παροχείς. ο 

όρος «αντιλαμβανόμενη ποιότητα – perceived quality» σημαίνει την 

συνολική αντίληψη που έχει ο καταναλωτής αφού έχει χρησιμοποιήσει 

την υπηρεσία. Το χάσμα μεταξύ της πολυπόθητης και 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας αποτελεί σημείο ποσοτικής αποτίμησης 

της ικανοποίησης εφόσον εντοπιστούν τα κατάλληλα, ακριβή και 

πραγματικά κριτήρια με βάση τα οποία οι καταναλωτές αξιολογούν τις 

υπηρεσίες.  
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ΕΙΚΟΝΑ 8: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από την οπτική του παροχέα η ποιότητα της υπηρεσίας 

αντανακλάται στην οργάνωσης της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα 

(προσωπικό, λειτουργικοί κανόνες, παραγωγικότητα, δίκτυο 

επικοινωνίας, όπως επίσης ηγεσία, διαχείριση, συντονισμός, έλεγχος. 

Αυτό ονομάζεται quality of corfomance. Έτσι αυτό που είναι σημαντικό 

είναι η επιχείρηση να διέπεται από το κατάλληλο σύστημα ποιότητας (ο 

ρόλος της διοίκησης, δομή ευθύνης, πολιτική ποιότητας, ελέγχου, 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, περιβάλλον εργασίας, εγκαταστάσεις, 

πληροφόρηση, μέθοδοι, εργαλεία, διαδικασία σχεδιασμού, 

προετοιμασία στόχων). Η διαμόρφωση της ποιότητας εκ των έσω 

αντανακλάται και στο προϊόν.  

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσον αφορά τις 

υπηρεσίες internet οι καταναλωτές είναι πολύ ευαίσθητοι στην 

ποιότητα, στον τρόπο παροχής, στην επικοινωνία με το προσωπικό, 

στην εξέλιξη του e commerce και στην επαφή με τους ηλεκτρονικούς 
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υπολογιστές. Είναι πολύ σημαντικό ο παροχέας να εμπνέει 

εμπιστοσύνη και η υπηρεσία να διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

ευκολία, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, γρήγορη εκτέλεση, ασφάλεια. Για 

τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, η ασφάλεια είναι στοιχείο 

ποιότητας υψίστης σημασίας. Για να βελτιώσουν την ποιότητα του 

online banking, οι τραπεζικοί οφείλουν αρχικά να κατανοήσουν τα 

κριτήρια με βάση τα οποία οι καταναλωτές κρίνουν την ποιότητας της 

υπηρεσίας (Minjoon, Shaohan , DaeSoo, 2002).  

Για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες, η ποιότητα είναι 

θεμελιώδες και ζωτικό χαρακτηριστικό. Έτσι έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για την μέτρηση της. Το Μοντέλο Servqual προτάθηκε από 

τους Parasuraman, Berry και Zeithaml (1985) για να ερμηνεύσει και να 

μετρήσει την έννοια της ποιότητας της υπηρεσίας. Σύμφωνα με το 

μοντέλο, ο καταναλωτής βάσει των προσωπικών του αναγκών, της 

προηγούμενης εμπειρίας του, δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες. Ο 

καταναλωτής πραγματοποιεί τη σύγκριση μεταξύ της υπηρεσίας που 

ανέμενε ότι θα του παρεχόταν με την υπηρεσία που τελικώς του 

παρασχέθηκε. Άρα μιλάμε για την έννοια της ποιότητας της υπηρεσίας 

όπως γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη και όχι βάσει προδιαγραφών. Η 

υποκειμενική ποιότητα δημιουργεί χάσματα και τα χάσματα 

παρερμηνείες και αποτυχία.  

Χάσμα Ι: οι «άγνωστες» προσδοκίες του πελάτη. Η πρώτη και μια 

από τις πιο σοβαρότερες αιτίες για τις οποίες μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών αποτυγχάνει να δώσει στην αγορά ποιοτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς είναι διότι δεν γνωρίζει ποιες 

είναι οι προσδοκίες και οι ανάγκες της αγοράς. Π.χ. η εμπορική 

τράπεζα, στην προσπάθεια της να διασφαλίσει τους πελάτες της, έχει 
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θεσπίσει την αρχή ότι οι πιστωτικές κάρτες παραλαμβάνονται από τον 

ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα όπου έκανε αίτηση έκδοσης της κάρτας. 

Η πρακτική αυτή, να  και φαίνεται να διασφαλίζει ότι πράγματι η κάρτα 

δεν θα πέσε σε «λάθος» χέρια, ωστόσο υποβάλλει κάποιους πελάτες 

της τράπεζας σε επιπλέον ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου για την 

παραλαβή της κάρτας τους. Εναλλακτικά, η τράπεζα θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει στην αίτηση έκδοσης της κάρτας μια επιλογή για 

αποστολή της κάρτας με μια εταιρεία ταχυμεταφορών και παράδοσης 

της προσωπικά με την επίδειξη της ταυτότητας του δικαιούχου. Το 

πρώτο χάσμα αντιμετωπίζεται με την συγκέντρωση των παραπόνων των 

καταναλωτών, με την τμηματοποίηση της αγοράς και την εφαρμογή των 

πρακτικών Μάρκετινγκ Σχέσεων.   

Χάσμα ΙΙ: αδυναμία μετατροπής των προσδοκιών σε 

προδιαγραφές, που αντιμετωπίζεται με την επάνδρωση των τμημάτων 

της επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό.  

Χάσμα ΙΙΙ: παροχή υπηρεσιών έξω από τα πρότυπα της 

επιχείρησης. Η Eurobank υπήρξε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

τράπεζες στην ελληνική αγορά κατά την περίοδο 1997 – 2000. Οι ταχείς 

ρυθμοί ανάπτυξης αλλά και οι εξαγορές που πραγματοποίησε η τράπεζα 

την περίοδο αυτήν δεν είναι χωρίς κόστος στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που έδινε στους πελάτες της. Οι εργαζόμενοι 

μετακινούνταν από κατάστημα σε κατάστημα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με αποτέλεσμα ζητήματα πελατών να εκκρεμούν ή να 

χρειάζεται να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία επίλυσης τους. 

Ταυτόχρονα, το μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας δεν ήταν 

κατάλληλα προετοιμασμένο να στηρίξει τη στρατηγική ποιότητας που η 

ανώτερη διοίκηση επιθυμούσε να υλοποιήσει. Έτσι για παράδειγμα, οι 
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πελάτες ελάμβαναν προωθητικό υλικό για να αγοράσουν υπηρεσίες 

όπως οι πιστωτικές κάρτες τις οποίες είχαν ήδη αγοράσει. Το χάσμα 

αυτό επιλύεται με την διασφάλιση ελέγχου.  

Χάσμα IV: παροχή υπηρεσιών κατώτερη των υποσχέσεων της 

επιχείρησης, που διορθώνεται με τον συντονισμό μεταξύ των 

δραστηριοτήτων. 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 9: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL 

 

Στην  επόμενη ενότητα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο η 

μέθοδος QFD που χρησιμοποιείται στην διαδικασία σχεδιασμού 

συνταιριάζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών με τα χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες και κυρίως θα δούμε την 

υπηρεσία e-banking.  
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING 

Θεωρείται καλό η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των 

τραπεζικών υπηρεσιών  να είναι μια δομημένη διαδικασία με σαφή 

περιγραφή των βημάτων και γενικότερα της  μεθόδου που 

ακολουθείται. Η κάθε μέθοδος διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Στην παρούσα ενότητα, θα μιλήσουμε για την αναγκαιότητα των 

τραπεζών να αναπτύσσουν νέες τραπεζικές υπηρεσίες που να 

ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών. Η επιτυχία μιας τέτοιας 

προσπάθειας μπορεί να δομηθεί και να στηριχθεί σε μια μέθοδο, την 

μέθοδο Quality Function Development (QFD) η οποία έχει εφαρμοστεί 

κατά το παρελθόν στον τραπεζικό χώρο προκειμένου να βοηθήσει στην 

επιτυχή εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου γενικότερα, και στον σχεδιασμό 

και ανάπτυξη νέων τραπεζικών υπηρεσιών ειδικότερα.  

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ζούμε σε μια εποχή συνεχών και γρήγορων εξελίξεων της 

τεχνολογίας και της εφαρμογής της στον τραπεζικό κλάδο. Οι τράπεζες 

οφείλουν να είναι ευέλικτες για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις 

της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, στον συντηρητικό χώρο των τραπεζών  

έχει αρχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο επιτακτικά η ανάγκη για 

υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας, η χρήση της τεχνολογίας και της έρευνας 

αγοράς στον σχεδιασμό των νέων προϊόντων.   

Έχει παρατηρηθεί ότι οι τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις των πελατών τους, μόνο εφόσον είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν και να αποκτήσουν πλήρη γνώση της αγοράς –στόχου, 

να καταστρώσουν ένα σχέδιο δράσης και να σχεδιάσουν και να 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ QFD ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: INTERNET BANKING 

 

 

αναπτύξουν τις κατάλληλες υπηρεσίες. Συνεπώς, η τράπεζα οφείλει: (1) 

να εισαγάγει τη νέα φιλοσοφία και να τοποθετήσει  στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τις επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη, (2) να αρχίσει να 

αναζητά μια  νέα βάση διαφοροποιημένων πλεονεκτημάτων. Οι 

τράπεζες δεν είναι πλέον στενά συνυφασμένες με τις αποταμιευτικές 

εργασίες. Μπαίνουν σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες για να 

βρουν τι επιθυμεί ο πελάτης. Έτσι αντιμετωπίζουν την κατάσταση με 

γνώμονα τη συνεχή ανανέωση προσφέροντας νέες και σημαντικές 

υπηρεσίες στους πελάτες  (π.χ. νέες υπηρεσίες για την εποχή τους ήταν 

οι πιστωτικές κάρτες, τα χριστουγεννιάτικα αποταμιευτικά 

προγράμματα, τα αυτόματα τραπεζικά δάνεια, τα ειδικευμένα 

τραπεζικά προϊόντα- εορτοδάνεια).  Μια επιτυχής καινοτομία 

εξασφαλίζει στην τράπεζα ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα. Παρόλα 

αυτά, οι χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες εύκολα 

αντιγράφονται και τα πλεονεκτήματα έχουν μικρή διάρκεια ζωής. 

Αντίθετα, αν η τράπεζα επενδύει συνεχώς σε καινοτομίες, αυτή 

πράγματι θα παραμείνει πρωτοπόρα σε σχέση με τις άλλες τράπεζες της 

περιοχής. Το σημαντικό είναι η διαφοροποίηση
13.  

Μελετώντας το θέμα του τραπεζικού κλάδου, μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι όπως όλες οι επιχειρήσεις έτσι και οι τράπεζες, είναι 

υποχρεωμένες να πάρουν έναν αριθμό αποφάσεων σχετικά με τις 

                                                           
13 Στον χώρο της διαφοροποίηση της τραπεζικής αγοράς διακρίνονται εύκολα δυο τμήματα στα 

οποία οι τράπεζες απευθύνονται με διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Είναι ο χώρος των 

επιχειρήσεων που οι τράπεζες απευθύνονται με το λεγόμενο corporate banking και ο χώρος των 

ιδιωτών στους οποίους απευθύνονται με το λεγόμενο private banking. Αυτά τα δύο τμήματα της 

αγοράς της τραπεζικής αγοράς έχουν  διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διαφορετικό μείγμα και 

στρατηγικές μάρκετινγκ. Μια άλλη προσέγγιση της τραπεζικής αγοράς  είναι το κομμάτι του 

λεγόμενου retail banking (περιλαμβάνει τις μικροσυναλλαγες).  
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υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό. Τα βασικά ερωτήματα που 

απασχολούν τις τράπεζες είναι:  

• Πού θα ιδρυθούν τα διάφορα καταστήματα τραπεζών και 

σε τι μέγεθος το καθένα  

• Πώς θα γίνει η προώθηση της πώλησης των υπηρεσιών και 

η επαφή με το κοινό  

• Με ποια επιτόκια και προμήθειες πρέπει να προσφέρονται 

οι υπηρεσίες αυτές, και τέλος  

• Τι υπηρεσίες θα προσφερθούν.  

Αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως και τις νέες 

υπηρεσίες η τράπεζα οφείλει να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:  

• σε ποια πελατεία απευθύνεται και τι χρειάζεται η πελατεία 

αυτή  

• την συμφέρει να προσφέρει την υπηρεσία Α ή να σχεδιάσει 

μια νέα υπηρεσία Β  

• δύναται να προσφερθεί στους πελάτες ότι θέλουν και με 

τον τρόπο που το θέλουν.  

Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες υφίσταται ένας διαχωρισμός 

ο οποίος είναι αναγκαίος: παραδοσιακές υπηρεσίες (εξυπηρετούν τον 

αρχικό βασικό σκοπό της λειτουργίας των τραπεζών), λοιπές τραπεζικές 

υπηρεσίες και τέλος σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες  (είναι μια 

σύνθεση των σημερινών αναγκών των πελατών, της σύγχρονης 

τεχνολογίας και του σύγχρονου προσανατολισμού των τραπεζών)με τις 

οποίες θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία και κυρίως το Internet 

Banking. Οι σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες δεν νοούνται χωρίς  την 

υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας, τη δηλωμένη πρόθεση της 

τράπεζας να παρακολουθήσει την εξέλιξη των αναγκών των πελατών με 
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τρόπο που να εξυπηρετούνται οι σημερινές απαιτήσεις. Οι σύγχρονες 

τραπεζικές υπηρεσίες στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη, σε 

κάθε συναλλαγή του με την τράπεζα, δηλ από πλευράς ταχύτερης και 

πολλαπλών εναλλακτικών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης και 

ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες/ επιθυμίες των 

συναλλασσόμενων. Οι νέες τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να στοχεύουν 

στη ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών. Παρακάτω 

παραθέτουμε συνοπτικά τις νέες και σύγχρονες υπηρεσίες της 

τράπεζας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες 

του πελάτη και στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και 

λειτουργικότητα του συστήματος. Η φιλοσοφία εδώ είναι η έρευνα και 

ο εντοπισμός των αναγκών ή των επιθυμιών των πελατών των τραπεζών 

και προσπάθεια δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται σε αυτές 

τις ανάγκες. Οι σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες είναι:  

• Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων με το on line σύστημα των 

τραπεζών. Με μια απλή εντολή μεταφέρεται ένα χρηματικό 

ποσό.  

• Άλλη μορφή ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων είναι διάφορες 

μηχανές αυτόματης ανάληψης(automated telling machines – 

ATMs). 

• Μια άλλη σύγχρονη υπηρεσία της τράπεζας είναι οι έξυπνες 

κάρτες οι οποίες διαθέτουν ειδικά ηλεκτρονικά 

μικροκυκλώματα, τα οποία διαχειρίζονται πληροφορίες  που 

αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές του καταναλωτή.  

• Τα τερματικά στα σημεία πώλησης (EFTPOS) είναι συστήματα 

πληροφόρησης τοποθετημένα σε εμπορικά σημεία (σούπερ 

μαρκετ) συνδεδεμένα με την τράπεζα. Με αυτά ο 
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συμβεβλημένος πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις 

συναλλαγές του χωρίς να πληρώνει με πραγματικό χρήμα. Το 

ποσό της αγοράς του χρεώνεται στο λογαριασμό του στην 

τράπεζα και αυτόματα πιστώνεται ο λογαριασμός του 

καταστήματος. Ο μηχανισμός αυτός προϋποθέτει συνεργασία 

της τράπεζας του πελάτη με το κατάστημα.  

• Το phone banking, είναι μια η συστηματική παροχή ενός πλήθους 

υπηρεσιών που προσφέρονται από τις τράπεζες στους πελάτες 

μέσω τηλεφώνου.  

• Τέλος μια από τις σύγχρονες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί 

και θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία είναι το Internet 

Banking
14

  (τραπεζική υπηρεσία μέσω διαδικτύου).  Το Internet 

Banking είναι μια νέα τραπεζική υπηρεσία με βάση την οποία ο 

πελάτης από το σπίτι του να συνδεθεί με τον υπολογιστή της 

τράπεζας και να πραγματοποιήσει ορισμένες προκαθορισμένες 

συναλλαγές.  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται 

σήμερα από τις τράπεζες είναι πολύ σημαντικές για την γρήγορη 

εξυπηρέτηση του πελάτη από απόσταση, γι αυτό όλο και 

μεγαλύτερη σημασία δίνεται σε αυτού του είδους τις 

υπηρεσίες15.  

 

 

 

 

                                                           
14

 οι περισσότερες τράπεζες υιοθέτησαν την τραπεζική υπηρεσία μέσω διαδικτύου μέσα στη διετία 

2000-2002. 
15

 Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η alpha bank, η οποία αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στη εισαγωγή 

νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχει αναπτύξει: 

το alphaphone για τραπεζικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, το alphaline για τραπεζικές συναλλαγές 

μέσω προσωπικού υπολογιστή, alpha web banking για τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ, alpha 

bank m-banking για τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου 
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4.2 INTERNET BANKING: ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, το ίντερνετ έχει 

επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής 

αγοράς (Gunasekaran, Love, 1999). Κυρίως οι τράπεζες επιθυμούν να 

εκμεταλλευτούν τα νέα κανάλια επικοινωνίας και συναλλαγών που τους 

προσφέρει το διαδίκτυο, με αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι τράπεζες να 

έχουν ιστοσελίδα (Aladwani, 2001). Μέχρι το 2004, είχαν καταγραφεί 

11,250 τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, να διαθέτουν δική τους 

ιστοσελίδα. Έχουν επίσης αρχίσει να αναπτύσσονται δύο κυρίαρχα είδη 

στην τραπεζική διαδικτυακή βιομηχανία. Τα δυο αυτά είδη είναι τα e-

banks16 και e-branches από τα οποία μόνο το δεύτερο θα μας 

απασχολήσει γιατί συνιστά νέα τραπεζική υπηρεσία. Το e-branch bank,  

είναι η παραδοσιακή σε όλους μας τράπεζα η οποία προσφέρει 

επιπλέον υπηρεσίες Internet banking στους πελάτες της. Αν και το e-

banks κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, προς το παρόν 

τουλάχιστον οι καταναλωτές δείχνουν να προτιμούν την υπηρεσία  e-

branch (Ravi, Schrick, Parzinger, 2001).  

Η καινούργια υπηρεσία «e-branch» ή “on line banking services” 

οποία προβάλλεται πολύ από τις τράπεζες, γνωρίζει μεγάλη άνθηση17. 

Στις μέρες μας το internet banking αντιπροσωπεύει μια τεράστια e-

commerce υπηρεσία, γι αυτό η τράπεζα του σήμερα θα πρέπει να έχει 

πλήρη γνώση της τεχνολογίας. Το Internet banking  έχει αλλάξει πολλές 

μορφές προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις των καταναλωτών, έτσι από 

απλή ενημερωτική υπηρεσία μετατράπηκε σε συναλλακτική διαδικασία. 

                                                           
16 Το e-bank είναι ένας τραπεζικός οργανισμός που υφίσταται μόνο στο ίντερνετ. Αυτού του είδους η 

δομή παρέχει πλεονεκτήματα όπως ανυπαρξία γραφειοκρατίας, γεωγραφικού περιορισμού, 

ωραρίου. 
17 http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,788,00.html  
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Η άνθηση του internet banking έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά και 

άλλους τομείς τραπεζικών υπηρεσιών κυρίως (Sahut, Hrnciar, 2003) την 

αλληλεπίδραση των υπηρεσιών μεταξύ των, τη διαχείριση και το εύρος 

των υπηρεσιών, και τα ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των 

τραπεζικών υπηρεσιών. Το Internet banking σαν τραπεζική υπηρεσία 

ανήκει στην ομάδα των άυλων, με έμμεση επαφή με τον πελάτη (όσον 

αφορά την επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών). Το Internet banking 

αντιμετωπίζει δυο σημαντικές προκλήσεις: τεχνικές προκλήσεις (υλικό, 

λογισμικό, διαδικτυακά ζητήματα, τρόπους πληρωμής, ασφάλεια, 

τεχνική υποστήριξη). Οι οποιεσδήποτε τεχνικές αναβαθμίσεις , 

βελτιώνουν την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών. Η δεύτερη 

πρόκληση είναι η υιοθέτηση, κατανόηση και χρησιμοποίηση του 

internet banking από τους καταναλωτές (είναι ένα από τα θέματα που 

εξετάζονται ευρέως στην βιβλιογραφία. Ο Centeno (2004) 

επιχειρηματολογεί ότι η ταχύτητα, η άνεση, η διαθεσιμότητα, η μη 

χρέωση της υπηρεσίας και η ποιότητα ωθεί στην ταχεία επέκταση της 

υπηρεσίας).  

Ο ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών όπως τον ορίσαμε 

προηγουμένως, πρέπει να αντανακλάται στις υπηρεσίες Internet 

banking καθώς η υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε άτομο ξεχωριστά, έτσι 

σε περίπτωση που η τράπεζα επιθυμεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα 

αυτήν την υπηρεσία θα πρέπει να ικανοποιεί τους καταναλωτές. Η 

εύρεση αυτών των στοιχείων ποιότητας δεν είναι εύκολη αν σκεφθεί 

κανείς ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

εξετάζουν το e commerce σε γενικά πλαίσια. Επίσης, οι προτιμήσεις των 

καταναλωτών είναι ευμετάβλητες και οι αλλαγές δεν είναι εύκολο να 
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προβλεφθούν. Η υπηρεσία Internet banking όμως, σχεδιασμένη σε 

ευέλικτο πλαίσιο, δύναται να μετασχηματιστεί.  

Η δυνατότητα ευελιξίας μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την 

μέθοδο Quality Function Deployment στον τομέα του e-business. Οι 

τεχνικές και τα εργαλεία που ενσωματώνονται στο QFD μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας του e-commerce και κατ 

επέκταση του e-banking και στην αποτελεσματική διαχείριση τους. Η 

μέθοδος QFD έχει την μοναδική ικανότητα να συνενώνει τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας, βοηθάει πολύ την σχεδιαστική ομάδα ώστε να 

δημιουργήσει μια υπηρεσία-προϊόν ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των καταναλωτών (Shaikh, Whittaker & others, 2001).  

 

4.3 INTERNET BANKING & ΜΕΘΟΔΟΣ QFD 

Η μέθοδος QFD είναι σημείο αναφοράς για το Internet Banking Το 

QFD δεν είναι απλά ένα μεθοδολογικό και στατιστικό εργαλείο, αλλά 

δίνει μια συνολική εικόνα για τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε κάθε 

επίπεδο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος / υπηρεσίας ή μιας 

γραμμής παραγωγή  (Chan, Wu M, 2002). Ερευνώντας τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών όσον αφορά τις online banking υπηρεσίες, μας 

δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού κριτηρίων που διασφαλίζουν την 

ικανοποίηση του καταναλωτή την στιγμή της κατανάλωσης της 

υπηρεσίας και έτσι οι παράγοντες ρυθμίζουν το επίπεδο ποιότητας της 

υπηρεσίας Internet banking. Η κατασκευή του House of Quality για το 

Internet banking τονίζει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκθέτοντας 

το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας, τα αξιοσημείωτα στοιχεία και τη 

θέση στην αγορά με βάση τον ανταγωνισμό. Η στρατηγική αλλαγή για 
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την κατανόηση της voice of a customer κάθε πελάτη είναι αναπόφευκτη 

διαδικασία για μια τράπεζα. Η ανάλυση των απόψεων (VOC) του 

καταναλωτή και η δημιουργία πλαισίου αλλαγής που εφαρμόζονται 

στην πράξη, είναι τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας και οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που διασφαλίζουν το επίπεδο ποιότητας της 

υπηρεσίας Internet banking. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν 

πραγματοποιηθεί όπως πρέπει, δεν δύναται να έχουμε πραγματική 

εικόνα της κατάστασης, και κατά συνέπεια χάνουμε πολύτιμο χρόνο, 

χρήμα και πόρους. Αυτό που απαιτείται είναι ένας συστηματικός και 

μόνιμος έλεγχος των απαιτήσεων των καταναλωτών για όλες τις 

τραπεζικές διεργασίες και ένα σύστημα ιεράρχησης θα εξασφαλίσει 

πολλά οφέλη και θα οδηγήσει την επιχειρηματική προσπάθεια να 

ανταποκρίνεται στο σύνολό της στις απαιτήσεις και ανάγκες των 

καταναλωτών. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της 

σωστής αξιολόγησης των απαιτήσεων των καταναλωτών και την 

ενσωμάτωση τους στην επιχειρηματική διαδικασία. Για να 

επωφεληθούμε από το οφέλη του QFD οφείλουμε να σχεδιάσουμε μια 

QFD application. Η διαδικασία υλοποίησης συνίσταται στην 

συμπλήρωση μιας σειράς πινάκων, ο πρώτος από τους οποίους είναι το 

σπίτι της ποιότητας (House of Quality), εικόνα 10. 
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ΕΙΚΟΝΑ 10: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι στην πράξη πρόκειται για 

μια προσέγγιση μέσω πινάκων για τον σχεδιασμό ποιοτικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι πίνακες είναι θεμελιώδους σημασίας  στην 

μεθοδολογία και διαδικασία του QFD. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας διαφορετικού μεγέθους μήτρες δημιουργούνται (planning 

matrix/HoQ, concept selection matrix, subsystem/assembly deployment 

matrix, process planning matrix). Οι πίνακες αυτοί συνδέονται μεταξύ 

τους, σύμφωνα µε την εικόνα 11. Για την ολοκλήρωση Μιας υπηρεσίας 

απαιτείται να μεταφέρουμε πληροφορίες από τον ένα πίνακα σε 

άλλους. Ο τρόπος που γίνεται η μεταφορά της πληροφόρησης φαίνεται 

στον πίνακα 1. 
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ΕΙΚΟΝΑ 10: ΣΥΝΕΔΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ QFD. 

• Whats είναι οι επιθυμίες ή οι στόχοι που αποσκοπούμε να 

επιτύχουμε. Αυτές ταξινομούνται (έρευνα αγοράς, ιδία κρίση, κλπ.). Η 

ταξινόμηση αυτή ή το βάρος τους τίθεται στα δεξιά του πίνακα. 

• Στη συνέχεια δημιουργούνται τα Hows που τίθενται στο άνω τμήμα 

του πίνακα. Αποσκοπούν στην εκπλήρωση των Whats. 

• Με βάση τα Whats και το βάρος τους και την επίδραση που κάθε 

Hows  έχει στα Whats ταξινομούνται τα Hows (αποκτούν βάρος) που 

τίθεται στο κάτω τμήμα του πίνακα. Στη συνέχεια τα Hows γίνονται 

Whats στον επόμενο πίνακα και συνεχίζεται η διαδικασία. 

Το τι περιέχει κάθε πίνακας σε ένα σύστημα QFD φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα . 

Πίνακας 1. Μεταφορά δεδοµένων από ένα πίνακα σε ένα άλλο. 

Πίνακας Απαιτήσεις Λύσεις 

Σπίτι Ποιότητας Απαιτήσεις του πελάτη Μετρήσεις Τεχνικής 

Απόδοσης 

Πίνακας Σχεδίασης 

Συστήματος 

Μετρήσεις Τεχνικής 

Απόδοσης 

Χαρακτηριστικά 

εξαρτημάτων 

Πίνακας Σχεδίασης Χαρακτηριστικά Παράμετροι Διαδικασιών 
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Εξαρτημάτων εξαρτημάτων 

Πίνακας Σχεδίασης 

Διαδικασιών 

Παράμετροι Διαδικασιών Παραγωγικές Διαδικασίες 

 

Συνεχίζοντας παραθέτουμε τη γενική μεθοδολογία της μεθόδου 

QFD όπως αυτή εφαρμόζεται στην υπηρεσία Internet Banking. Η 

παρακάτω εικόνα 11 απεικονίζει την εφαρμογή του QFD στις υπηρεσίες  

Internet Banking. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFD ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET BANKING 

 

Σε γενικές γραμμές, οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί αντλούν πληροφορίες από τους πελάτες της τράπεζας 

για να εκφράσουν τη γνώμη τους για υπηρεσίες που ήδη 

χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια συγκεκριμένης 

μορφής (γενικές πληροφορίες, απαιτήσεις των καταναλωτών, 

ερωτήσεις σύγκρισης). Η βασική μορφή της μεθόδου QFD 
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τροποποιείται ελαφρώς ώστε να εφαρμοστεί στον τραπεζικό κλάδο. 

Έτσι, το μοντέλο περιλαμβάνει 3 φάσεις αντί για 418 εικόνα 12:  

1. Planning matrix. Αυτή η φάση είναι γνωστή ως“House of Quality”. 

Όλες οι δραστηριότητες σε αυτήν τη φάση επικεντρώνονται στο 

να κατανοήσουν τι θέλει ο καταναλωτής από μια τράπεζα: 

αναγνωρίζονται οι καταναλωτές, προσδιορίζονται οι ανάγκες 

τους και η σημασία των, αναλύονται οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών (what's), προσδιορίζονται οι τρέχουσες μέθοδοι και 

διαδικασίες (how's), ιεραρχούνται τα στοιχεία της υπηρεσίας 

δημιουργώντας συσχετίσεις μεταξύ του καταναλωτή και των 

στοιχείων της υπηρεσίας, αναπτύσσεται και αναλύεται το house 

of quality (HOQ). 

2. Critical part matrix. Αυτή η φάση αντιστοιχεί στον σχεδιασμό και 

συνδέει τα στοιχεία της υπηρεσίας (που προσδιορίστηκαν στην 

φάση 1 με τις λειτουργίες της υπηρεσίας) 

3. Action plans matrix. Σε αυτήν τη φάση αναπτύσσεται ένα σχέδιο 

δράσης που βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από τα 

δυο προηγούμενα στάδια 

                                                           
18 Σ' αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ο τέταρτος πίνακας δε χρησιμοποιείται από όλους τους 

μελετητές. Υπάρχουν κάποιοι που την τέταρτη φάση την παρουσιάζουν σαν πίνακα (Kahraman et al., 

2006) και άλλοι που απλά αναλύουν τι γίνεται στη φάση αυτή αλλά χωρίς τη χρήση πίνακα (Ermer 

και Kniper, 2007). 
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EIKONA 12: ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD  

Πιο αναλυτικά, Φάση 1 (Planning Matrix): κατανόηση της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τραπεζικό χώρο: Οι συσχετίσεις 

στον τραπεζικό χώρο, δηλαδή  οι σχέσεις μεταξύ των τραπεζών με τους 

πελάτες τους έχει πολλές πτυχές έρευνας και είναι ένα πολύπλοκο 

φαινόμενο με δυναμική και ιεραρχική δομή. Οι παραπάνω σχέσεις 

συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη στην βιβλιογραφία, ενώ αντίθετα 

μεγάλη σημασία δίνεται σε δραστικά και αποτελεσματικά θέματα ή 

ακόμα κι όταν γίνεται λόγος για τη συσχέτιση τραπεζών και 

καταναλωτών, δεν αποδίδεται η απόλυτη σημασία στο συνολικό 

τραπεζικό μείγμα μάρκετινγκ. Στον τραπεζικό χώρο ωστόσο, όπως και σε 

οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματικό χώρο, η επιτυχία είναι αποτέλεσμα 

της εξέτασης των θεμελιωδών στοιχείων. Θεμελιώδες στοιχείο στην 

περίπτωση μας είναι ο προσδιορισμός των αναγκών – προσδοκιών – 
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προτάσεων των καταναλωτών δηλ αυτό που αποκαλείται Voice Of 

Customers (VOC), και η ενσωμάτωση της στον σχεδιασμό ενός 

εύρωστου σχεδίου δράσης, το οποίο θέλουμε να πληρεί τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών και τους επιχειρηματικούς στόχους.  

Για να προσδιορίσουμε όμως τις ανάγκες των καταναλωτών θα 

πρέπει προηγουμένως  προσδιορίσουμε τους καταναλωτές ή 

διαφορετικά την ομάδα στόχο. Από στρατηγικής άποψης, όλες οι 

τράπεζες επιδιώκουν να αναγνωρίσουν και να διατηρήσουν τους πιο 

επικερδείς πελάτες. Έτσι οι τραπεζικοί οργανισμοί οφείλουν να 

βρίσκουν τρόπους για να βελτιώσουν  την ωφελιμότητα αυτών των 

πελατών. Αυτό μπορεί να συμβεί με τη μείωση των προμηθειών που 

λαμβάνει η τράπεζα για μερικές υπηρεσίες που προσφέρει. Μερικοί 

πελάτες εκτιμούν πολύ να αλληλεπιδρούν με τις τράπεζες και 

επιθυμούν να εκτελούν την τραπεζική εργασία μόνοι τους. Οι 

επικερδείς πελάτες επιζητούν την πλήρη προσοχή και εξυπηρέτηση και 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν γι αυτό, εφόσον ικανοποιούνται τα 

συμφέροντα τους και επιπλέον εκτιμούν την πραγματική προστιθέμενη 

αξία από τέτοιου είδους υπηρεσίες.  

Αφού προσδιορίσουμε την ομάδα στόχο είμαστε σε θέση να 

εστιάσουμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών και τη σημασία τους. Η 

διαδικασία ξεκινά με το voice of the customer, που μετατρέπεται μέσω 

του house of quality σε απαιτήσεις των καταναλωτών (what’s). Οι 

απαιτήσεις των καταναλωτών προσδιορίζονται μέσω έρευνας στους 

ταχτικούς πελάτες – χρήστες των καθημερινών υπηρεσιών της 

τράπεζας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πελάτες τράπεζας, 

συγκεντρώθηκαν 535 απαιτήσεις (What’s) (Marvin, González, Gioconda 

Quesada, Federico Picado, Carl A. Eckelman, 2004). Επειδή ο αριθμός 
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τους ήταν μεγάλος για να συμπεριληφθούν σε έναν πίνακα σχεδιασμού, 

χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα συνάφειας και συσχέτισης (affinity 

and relation diagram) για να ομαδοποιηθούν οι μεταβλητές. Στην 

συνέχεια, διεξάγονται  διαφορετικές στατιστικές αναλύσεις όπως 

δυναμική ανάλυση και ανάλυση παραγόντων για να ταξινομήσουμε και 

να ιεραρχήσουμε τα What’s.  Σε αυτήν την φάση πρέπει να γίνει 

ομαδοποίηση και σύνοψη των μεταβλητών με τα εργαλεία του total 

quality management (διάγραμμα συνάφειας και συσχέτισης).  

Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την έρευνα των González et al 

(2004) θα δούμε πως εφαρμόζεται το μοντέλο QFD για τον σχεδιασμό 

νέας τραπεζικής υπηρεσίας – Internet Banking στην πράξη. Οι 535 

απαιτήσεις των καταναλωτών ομαδοποιούνται σε 14 ομάδες και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Παρόλα αυτά περαιτέρω 

μείωση είναι αναγκαία προκειμένου να χτιστεί το house of quality. 

Τέλος, είναι επίσης απαραίτητο να ορίσουμε τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών προκειμένου να τις κατανοήσουμε.  

Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το customer window quadrant 

(CWQ), οπότε οι απαιτήσεις των καταναλωτών συνοψίζονται . Το CWQ 

είναι ένα αναλυτικό εργαλείο ποιότητας, σχεδιασμένο να ομαδοποιεί 

και να ταξινομεί, τις απαιτήσεις των καταναλωτών με βάση το επίπεδο 

σημασίας και ικανοποίησης όπως εκφράζεται από τους καταναλωτές, σε 

4 τεταρτημόρια.  
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ΕΙΚΟΝΑ 13: CUSTOMER WINDOW QUADRANT (CWQ)  

Υπάρχουν 4 τεταρτημόρια (Quadrant Α, Β, Γ, ∆): 

1. Τεταρτημόριο A. ο καταναλωτής ζητάει αλλά δεν το έχει. 

Πρόκειται για σημαντικό τεταρτημόριο. Όλες οι απαιτήσεις που 

τοποθετούνται εδώ χρήζουν άμεσης ενεργοποίηση. Απαιτείται 

ένα σχέδιο δράσης ώστε όλα τα ζητήματα να μετακινηθούν στο 

τεταρτημόριο Β 

2. Τεταρτημόριο Β. ο καταναλωτής ζητά και του παρέχεται. Υψηλή 

βαρύτητα / υψηλή ικανοποίηση. Είναι το πιο επιθυμητό 

τεταρτημόριο. Όλες οι σημαντικές απαιτήσεις θα πρέπει να 
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βρίσκονται και να παραμείνουν εδώ.  Βελτίωση και έλεγχος όλων 

των χαρακτηριστικών ποιότητας που τοποθετούνται εδώ.  

3. Τεταρτημόριο Γ. Ο καταναλωτής δεν θέλει να του παρέχεται. 

Χαμηλή βαρύτητα/ υψηλή ικανοποίηση. Ενέργειες πρέπει να 

γίνουν στην περίπτωση που η υπηρεσία είναι ακριβή και 

εγκυμονεί κινδύνους για την επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο, αν η 

ποιότητα είναι σε χαμηλό επίπεδο δεν είναι αξιοπρόσεκτο από 

τον καταναλωτή.  

4. Τεταρτημόριο Δ. Ο καταναλωτής δεν το θέλει και δεν το έχει. 

Χαμηλή σημασία / χαμηλή ικανοποίηση. Αυτό το τεταρτημόριο 

έχει την μικρότερη επιχειρηματική σημασία. Δεν λαμβάνεται 

καμιά ενέργεια, εκτός κι αν υποδεικνύεται από την αγορά.  

Στην συνέχεια προχωρούμε στην ανάλυση των απαιτήσεων των 

καταναλωτών (what’s) χρησιμοποιώντας δυναμικές αναλύσεις, έτσι 

ώστε οι απαιτήσεις να βαθμολογηθούν (González, Eckelman, 1999). 

Στην περίπτωση του σχεδιασμού νέων προϊόντων, ο αριθμός των 

παραπόνων, των διαφορετικών στόχων και των συγκρίσεων των 

ανταγωνιστών λαμβάνεται υπόψη. Το HoQ περιλαμβάνει μια μήτρα 

στην οποία συγκρίνεται η ικανότητα μιας τράπεζας να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών σε σύγκριση με άλλες τράπεζες που 

προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες. Και άλλες πληροφορίες 

συνοψίζονται στο house of quality όπως: 

• το σημείο πώλησης (το σημείο στο οποίο η επιχείρηση έχει την 

ικανότητα να πουλήσει ένα προϊόν ή υπηρεσία εφόσον 

ικανοποιείται κάποια ανάγκη του καταναλωτή) 

• ο λόγος βελτίωσης (που συσχετίσει τον στόχο με την τρέχουσα 

απόδοση) 
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• και τη συνολική βαρύτητα (συνολική αξία που προέρχεται από τη 

σημασία του καταναλωτή, το λόγο βελτίωσης και το σημείο 

πώλησης.  

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βοηθούν τις τράπεζες να 

προσδιορίσουν τι είδους ενέργειες να πάρουν για να βελτιώσουν τη 

θέση τους στην εκτίμηση των καταναλωτών. Στην παρακάτω εικόνα 

γίνεται σαφές ότι πολλές φορές υπάρχει διαφορά μεταξύ της 

βαρύτητας που αποδίδεται από τον καταναλωτή (importance of the 

what's) και της βαρύτητας που αποδίδεται μετά την συνολική 

αξιολόγηση δηλ, μετά την ανάλυση διαφορετικών κριτηρίων (overall 

importance). Για παράδειγμα τα machine availability, user-friendly 

human interface, και security είναι ιεραρχημένα υψηλά στην κατάταξη 

και έχουν μεγάλη βαρύτητα για τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, όταν 

όμως συνδέουμε τη βαρύτητα που αποδίδεται από τον καταναλωτή, και 

το σημείο πώλησης, η ιεραρχία αλλάζει σε machine availability και user-

friendly human interface. Για αυτήν τη διαταραχή ευθύνεται το σημείο 

πώλησης, το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την έρευνα. Στο εξής τα 

αποτελέσματα καθορίζονται μόνο από τη βαρύτητα των what's και το 

λόγο βελτίωσης. Στην περίπτωση της Ασφάλειας (security) ο λόγος 

βελτίωσης είναι χαμηλός και αυτό συνεπάγεται ικανοποιητικός. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ επιθυμητής 

μελλοντικής αξίας και τρέχουσας αξίας. Αν κοιτάξουμε τη στήλη της 

συνολικής βαρύτητας διαπιστώνουμε ότι machine availability και user-

friendly human interface είναι οι πιο σημαντικές απαιτήσεις των 

καταναλωτών και έπονται openness και service schedule. 
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EIKONA 14: CUSTOMER REQUIREMENTS EVALUATION (GONZALEZ ET AL. 2004) 

 

Ένας από τους κύριους λόγους για την χρησιμοποίηση της μεθόδου 

QFD είναι για να αναπτύξουμε υπηρεσίες που θα συναρπάσουν τους 

καταναλωτές και θα τους παρακινήσουν να τις χρησιμοποιήσουν. Με 

την μέθοδο QFD μπορούμε να προσδιορίσουμε τον παράγοντα 

βελτίωσης (improvement factor), έτσι ώστε να μπορούμε να 

σχεδιάσουμε τους στόχους και τη γενική στρατηγική ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Στην παραπάνω 

εικόνα παρουσιάζεται μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών μιας 

τράπεζας και άλλων δύο ανταγωνιστών. Η τράπεζα (του παραδείγματος 

μας) δεν παρουσιάζει κανένα σημείο πώλησης σε σύγκριση με τους 
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ανταγωνιστές, παρόλα αυτά οι μελλοντικές υπηρεσίες θα 

παρουσιάσουν βελτιωμένη απόδοση και θα πληρούν όλα τα κριτήρια 

που έχουν θέσει οι πελάτες, γιατί οι δυο ανταγωνιστές εμφανίζουν, 

μέχρι τώρα καλύτερα αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε στην παραπάνω 

εικόνα, η τιμή του παράγοντα βελτίωσης είναι >1, που σημαίνει ότι 

διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν ως προς όλες τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών ώστε να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε 

το επιθυμητό επίπεδο ικανοποίησης και βαρύτητας όπως ορίζεται από 

τους καταναλωτές της προς εξέταση τράπεζας. Ο προσδιορισμός των 

σημείων πώλησης θα δώσει στο τμήμα μάρκετινγκ τις πληροφορίες που 

χρειάζεται ώστε να σχεδιάσει και να λανσάρει μια στρατηγική 

μάρκετινγκ που θα τονίσει αυτά τα δυνατά σημεία.    

Εκτός από τα “What’s” το μοντέλο προσδιορίζει τη μορφή του και 

από τα “How’s”  -Technical requirements - τρέχουσες μέθοδοι ή 

στοιχεία υπηρεσιών.  Έτσι, Οι απαιτήσεις των καταναλωτών θα πρέπει 

αρχικά να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (τρόπους 

με τους οποίους η τράπεζα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των καταναλωτών) που θα ενσωματωθούν στις ήδη τρέχουσες της 

επιχείρησης. Βέβαια, πολλές φορές οι απαιτήσεις των καταναλωτών δεν 

δύνανται να ικανοποιηθούν από τις τρέχουσες διαδικασίες της 

επιχείρησης, γι αυτό τον λόγο μεταφράζονται τα what's σε στοιχεία 

υπηρεσιών που αποκαλούνται how's. Τα στοιχεία των υπηρεσιών 

τοποθετούνται στην κορυφή του house of quality. Για να 

προσδιορίσουμε το how's, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να 

απαντήσουμε στην ερώτηση: «είναι αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο 

καταναλωτής?» Πως μπορούμε να το μετρήσουμε με την τρέχουσα 

διαδικασία?» O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία της 
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υπηρεσίας που επιλέχτηκαν μέσω της διαδικασίας. Στην συνέχεια στον 

critical matrix αυτά τα στοιχεία της υπηρεσίας χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες (λειτουργικά και στοιχεία πελατών).  

Πίνακας: customers’ expectations summary  

 

Technical requirements περιγραφή 

Επιβεβαίωση ενέργειας Ύπαρξη αυτόματου συστήματος που θα 

επιβεβαιώνει την οποιαδήποτε ενέργεια και 

θα παρέχεται ένας αριθμός αναφοράς στον 

όποιο θα ανατρέχει όταν θα θέλει να 

ρωτήσει   

Διαφημιστική Καμπάνια Λόγω έλλειψης πληροφόρησης για το 

internet banking, προτείνεται διαφήμιση για 

τα οφέλη της υπηρεσίας 

Αυξημένη δυνατότητα συναλλαγών Μέσω internet banking να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν πολλές συναλλαγές 

Αύξηση ωφέλειας Μειωμένες τραπεζικές προμήθειες ή και 
καθόλου 

ασφάλεια Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία έναντι απάτης 

Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Θα παρέχεται επικουρική βοήθεια μέσω 
τηλεφώνου από εξειδικευμένο προσωπικό 

Αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών Θα παρέχονται ενημερωμένες πληροφορίες, 
όπως επίσης το σύστημα της τράπεζας να 

ενημερώνεται αυτόματα για τις συναλλαγές 

χωρίς χρονοκαθυστέρηση 

Φιλικός ο σχεδιασμός ιστοσελίδας Εύχρηστη πλοήγηση, γρήγορη πρόσβαση 

στο σύστημα 

Προσωποποίηση  Δυνατότητα τροποποίησης κάποιων 

προσωπικών του ρυθμίσεων που να 

διευκολύνουν τον χρήστη της ιστοσελίδας 

Πρόσθετα στοιχεία Δυνατότητα παροχής αναφορών σύμφωνα 

με τα ενδιαφέροντα και τις κινήσεις του 

χρήστη.  
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Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, περνάμε στην ιεράρχηση 

των στοιχείων της υπηρεσίας Internet Banking. Τα trade offs, βρίσκονται 

στην «οροφή» του House Of Quality και δείχνουν τις θετικές ή αρνητικές 

επιδράσεις των αλλαγών από την διαδικασία σχεδιασμού. 

Χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν σημαντικές συνδέσεις στον 

σχεδιασμό. Οι συνδέσεις αυτές είναι απαραίτητες και αναπόσπαστες 

στην μέθοδο QFD γιατί ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς αλλαγές. Η 

παρακάτω εικόνα δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων της 

υπηρεσίας.  

 

EIKONA 9: TECHNICAL REQUIREMENTS CORRELATIONS  

 

Τελευταίο βήμα πριν από το χτίσιμο του House Of Quality  είναι να 

δημιουργηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ του πελάτη και των στοιχείων της 
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υπηρεσίας.  Αν παρατηρήσουμε καλά το matrix HOQ της εικόνας Χ από 

το παράδειγμα μας φαίνεται ότι υπάρχει δυνατή συσχέτιση που 

προέρχεται από την απαίτηση “Comfort” και από τα στοιχεία της 

υπηρεσίας marketing campaign, phone support service and 

personalization. Αυτό συνεπάγεται ότι αν οι πελάτες της εν λόγω 

τράπεζας ζητούν περισσότερη άνεση κατά την χρήση της υπηρεσίας 

internet banking, τότε αν η τράπεζα πληρεί τα στοιχεία της υπηρεσίας 

(marketing campaign, phone support service και personalization), τότε 

ικανοποιεί μέρος της απαίτησης για comfort. Η μήτρα HOQ δείχνει όλες 

τις πληροφορίες για τις απαιτήσεις των καταναλωτών (customer 

requirements) και τα στοιχεία της υπηρεσίας (service elements) και 

παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να προσδιοριστούν οι 

ιδιότητες των υπηρεσιών που είναι σημαντικές για να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Όπως γίνεται φανερό στην μήτρα HOQ η 

υπο εξέταση τράπεζα οφείλει να ανταποκριθεί περισσότερο στις 

απαιτήσεις των πελατών της γιατί σε όλες τις περιπτώσεις, η 

αξιολόγηση που γίνεται από τους πελάτες είναι κάτω από τον μέσο όρο 

και πολύ κάτω από τους ανταγωνιστές (performance gap). Το HOQ 

παρέχει επίσης πληροφορίες για την αξιολόγηση των στοιχείων 

υπηρεσίας (how's). Σύμφωνα με την μήτρα HOQ τα παρακάτω how's θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το τελικό σχέδιο δράσης: marketing 

campaign (179.4), security warranty (142.0) and personalization (152.8). 

Επιπλέον το HOQ δείχνει ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες να γίνουν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών: openness, security, 

service schedule and multi-branch capability, μιας και λαμβάνουν τις 

χαμηλότερες αξιολογήσεις κατά τη συγκριτική ανάλυση και θα πρέπει 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ QFD ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: INTERNET BANKING 

 

 

να διευθετηθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

πελατών της τράπεζας.  

Στην Φάση 2: αναπτύσσουμε το critical part matrix.  Στην critical 

matrix παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά  μέρη κάθε στοιχείου της 

υπηρεσίας και χωρίζεται σε δυο τμήματα: λειτουργική υπηρεσία, 

υπηρεσία πελάτη. Υπάρχουν πολλοί δείχτες που παρουσιάζονται στην 

μήτρα αυτή, για παράδειγμα importance of service attribute και target 

values είναι δυο δείκτες που βοηθούν στο να προσδιορίσει η τράπεζα τι 

χρειάζεται να κάνει ώστε να ενσωματώσει τα διάφορα στοιχεία στην 

παρεχόμενη υπηρεσία. Επιπλέον στην μήτρα παρουσιάζονται 

συγκριτικά στοιχεία για τη θέση της υπό εξέταση τράπεζας με τους 2 

ανταγωνιστές. Σε γενικές γραμμές, οι ανταγωνιστές έχουν καλύτερη 

απόδοση σε κάθε στοιχείο της υπηρεσίας (performance gap). Τέλος, η 

critical matrix μας επιτρέπει να διεξάγουμε ορισμένα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι τα στοιχεία marketing 

campaign, security warranty και personalization θεωρούνται ζωτικής 

σημασίας για το Internet Banking.  
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EIKONA 16: MATRIX (HOQ)  

 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ QFD ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: INTERNET BANKING 

 

 

Η Φάση ΙΙΙ περιλαμβάνει την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης που 

μπορεί να είναι περισσότερα από ένα εφόσον πληρούνται οι 

απαιτήσεις των πελατών19. Στο παράδειγμα μας, δύνανται να 

εφαρμοστούν 3 σχέδια δράσης:  

1. να γίνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (εξοπλισμός, λογισμικό, 

εξειδικευμένο προσωπικό) 

2. περισσότερη συμμετοχή των πελατών μέσω έρευνας για την 

γνώμη τους 

3. δημιουργία ομάδων που συνεχώς θα αξιολογούν τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών και θα συγκρίνουν την απόδοση της τράπεζας 

με τους ανταγωνιστές (competitive benchmarking20). 

Action plan matrix                                                                          

Πίνακας: προσδοκιών των καταναλωτών 

Ανάγκες των καταναλωτών Περιγραφή 

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Οι ιστοσελίδες να διευκολύνουν τους καταναλωτές και να 

μην χρησιμοποιούνται μόνο για την προβολή της 

τράπεζας 

Διαθεσιμότητα και ευκολία παροχής 

της υπηρεσίας 

Το internet banking έχει το πλεονέκτημα χρήσης 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε 

Φιλική επιφάνεια εργασίας Είναι σημαντική η εύκολη πλοήγηση και η συνοπτική 

εικόνα των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας 

Προσβασιμότητα  Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη από το 

χρήστη 

                                                           
19
 Όλες οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από την τράπεζα παρουσιάζονται στον πίνακα με τον 

τεχνικό ορισμό των απαιτήσεων (technical requirement definitions). 
20 Κατά την Ανταγωνιστική Αξιολόγηση (Competitive Benchmarks) αυτό που γίνεται είναι ότι κάθε 

τεχνικό χαρακτηριστικό του ήδη υπάρχοντος προϊόντος που θεωρείται σημαντικό από την 

επιχείρηση συγκρίνεται με το αντίστοιχο χαρακτηριστικό των προϊόντων των κυριότερων 

ανταγωνιστών. Μ' αυτό τον τρόπο η αρμόδια ομάδα μπορεί να καταλάβει την θέση στην οποία 

βρίσκονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που παράγει σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

και ταυτόχρονα να δει ποια θα ήταν η επιθυμητή απόδοση του νέου προϊόντος που θα αναπτύξει η 

επιχείρηση. Έτσι για κάθε τεχνική απαίτηση σημειώνονται στο κελί που αντιπροσωπεύει κάθε 

επιχείρηση το πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η απαίτηση για το προϊόν που παράγει η κάθε 

επιχείρηση και στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα μεταξύ τους. 
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Ειδικές υπηρεσίες Οι καταναλωτές επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 

είδη λογαριασμών τους και να κάνουν μεταφορές.  

Συρρίκνωση του κόστους Οι διάφορες υπηρεσίες του internet banking δεν 

εμπεριέχουν προμήθεια 

Αποταμίευση χρόνου Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο σπίτι και η διάρκεια 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής είναι μικρότερη του 

1λεπτού.  

Αυτόματη ενημέρωση Οι καταναλωτές απαιτούν την άμεση ενημέρωση του 

συστήματος για την συναλλαγή που μπορεί να αφορά 

μετοχές κλπ 

Ασφάλεια Η παροχή ασφαλών υπηρεσιών στο e commerce είναι 

προαπαιτούμενο για την ύπαρξη του.  

Προγραμματισμός υπηρεσίας Οι καταναλωτές απαιτούν να έχουν πάντα πρόσβαση στον 

λογαριασμό τους και να διαχειρίζονται τα οικονομικά 

τους όπως επίσης να έχουν επικοινωνία με το help desk.  

Παροχή ίδιων δυνατοτήτων σε όλα 

τα υποκαταστήματα 

Οι καταναλωτές απαιτούν οι υπηρεσίες internet banking 

να είναι παρόμοια στημένες για όλες τις τράπεζες.  

Ευκολία  Κατανόηση χωρίς πολυπλοκότητες, με λογική αλληλουχία, 

γρήγορη χωρίς να κουράζει και χωρίς να επιφέρει 

παρεξηγήσεις.  

Δυνατότητα συστήματος ανοικτής 

επικοινωνίας με email  

Οι καταναλωτές απαιτούν η ηλεκτρονική υπηρεσία να 

περιλαμβάνει πληροφόρηση, διαπραγματεύσεις και 

εκτέλεση 

Επιπρόσθετη αξία Οι καταναλωτές απαιτούν πέρα από την ασφαλή εκτέλεση 

των συναλλαγών και την ευκολία τους 

Τυποποίηση  Οι καταναλωτές απαιτούν την τυποποίηση, συγκεκριμένη μορφή 

σε μηνύματα και πρωτόκολλο επικοινωνίας 

 

4.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ QFD ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Μια από τις σημαντικότερες έρευνες στον τραπεζικό χώρο έγινε 

στην Ισπανία για το πώς η Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας, δημόσιων 

συμφερόντων, μέσω του e banking και πιο συγκεκριμένα της νέας 

υπηρεσίας Internet Banking θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 

πελατών της. Ο λόγος για τον οποίο αναφερόμαστε στην Ισπανία είναι 

γιατί ο τραπεζικός κλάδος και οι οικονομικές συνθήκες παρομοιάζουν 

με αυτές της Ελλάδας.  

Στο άρθρο των Marvin et al., (2004) παρουσιάζονται οι κινήσεις 

που έγιναν για την εισαγωγή της νέας υπηρεσίας e banking στην Εθνική 

Τράπεζα της Ισπανίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η QFD και 

αποτελούσε το μέσο για την προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών. 
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Στόχοι αυτής της έρευνας ήταν αφενός μεν η ανάπτυξη μιας μεθόδου 

για e banking (ηλεκτρονική τραπεζική) έχοντας σαν βάση της την 

ποιότητα, τόσο για την ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών, όσο και 

για τις εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες και αφετέρου ο ορισμός 

μιας βελτιωμένης, πελατοκεντρικής στρατηγικής που θα βασίζεται στα 

κρίσιμα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από την 

ανάλυση ποιότητας. Κύριος άξονας του άρθρου είναι η επίτευξη 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο e banking. Ο σκοπός αυτός 

ενισχύεται από το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και 

συγκεκριμένα οι  τραπεζικές υπηρεσίες, όπως έχουμε ήδη αναφέρει 

στην ενότητα με τους ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, δεν διαφέρουν μεταξύ τους 

σχεδόν καθόλου, γι’ αυτό και το κύριο όπλο των τραπεζών, έναντι των 

ανταγωνιστών, είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν 

(Stafford 1996, Kim et al. 1998). Τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες 

ενισχύουν τη φήμη της τράπεζας, βελτιώνουν τη διατήρηση των 

πελατών, προσελκύουν νέους πελάτες και αυξάνουν την 

χρηματοοικονομική απόδοσή της.  

Στην έρευνα αυτή, ο Marvin et al. Χρησιμοποιούν την μέθοδο QFD 

ως μια διαδικασία προγραμματισμού που συνδυάζει τις απαιτήσεις των 

πελατών με τα στοιχεία των υπηρεσιών του e banking. Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας, στάλθηκαν 4.000 ερωτηματολόγια21 μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) σε χρήστες των κανονικών υπηρεσιών της 

τράπεζας από τη Μαδρίτη. Το παραπάνω δείγμα ήταν τυχαίο. Από αυτά 

επέστρεψαν συμπληρωμένα τα 824, ποσοστό περίπου 20,6%. Αν και η 

συμβατική μεθοδολογία της QFD, χρησιμοποιεί τέσσερις φάσεις, αυτή 
                                                           
21 Τα ερωτηματολόγια ήταν χωρισμένα σε τρία τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρωνόταν με 

γενικές πληροφορίες των πελατών, το δεύτερο είχε να κάνει με τις απαιτήσεις των πελατών και το 

τρίτο με ερωτήσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές (benchmarking questions). 
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τροποποιήθηκε σε μια μεθοδολογία τριών φάσεων για τις ανάγκες του 

μοντέλου και της έρευνας. Οι τρεις φάσεις της έρευνας είναι ο “πίνακας 

προγραμματισμού” κατά τον οποίο προκύπτει ο Οίκος της Ποιότητας 

(House of Quality), ο “πίνακας κρίσιμων μερών” και ο “πίνακας σχεδίου 

δράσης”. Οι τρεις αυτοί οίκοι φαίνονται και από την εικόνα 7. 

Κατά την πρώτη φάση της ανάλυσης της QFD, η προσοχή των 

αναλυτών συγκεντρώνεται στο να κατανοήσουν τις αντιδράσεις των 

πελατών των τραπεζών, γεγονός που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

καθορισμός των πελατών, καθορισμός των απαιτήσεων των πελατών 

καθώς και της σημαντικότητάς τους, η ανάλυση των απαιτήσεών των 

πελατών (Wants), ο καθορισμός των μεθόδων και διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται (How’s), η ιεράρχηση των στοιχείων των υπηρεσιών, 

η δημιουργία των συσχετίσεων μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών 

και των στοιχείων των υπηρεσιών και η ανάπτυξη και ανάλυση του 

Οίκου της Ποιότητας (House of Quality). Στην πρώτη φάση, κατά τον 

καθορισμό των πελατών, αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι ο 

καθορισμός και η διατήρηση των πιο κερδοφόρων πελατών. Η εύρεση 

τρόπων για να γίνουν οι κερδοφόροι πελάτες πιο πιστοί, καθώς και η 

συνεχής ικανοποίησή τους είναι διαδικασίες μέγιστης σημασίας που 

χρήζουν συνεχή έρευνα. Οι πιο κερδοφόροι πελάτες είναι αυτοί που 

χρειάζονται και την μεγαλύτερη προσωποποίηση στις υπηρεσίες που 

τους παρέχονται. Ο καθορισμός των απαιτήσεων των πελατών καθώς 

και η σημαντικότητά τους είναι ουσιαστικά η φωνή του πελάτη (οι 

ανάγκες των πελατών, οι προσδοκίες τους και οι προτάσεις τους), που 

στον Οίκο της Ποιότητας (House of Quality) μεταφράζονται σε 

απαιτήσεις των πελατών. Από την έρευνα και τις προσωπικές 

επανεξετάσεις των συνεντεύξεων συγκεντρώθηκαν 535 απαιτήσεις των 
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πελατών. Αυτές οι απαιτήσεις προκειμένου να είναι χρήσιμες και 

επεξεργάσιμες από τη μέθοδο QFD, έπρεπε να μειωθούν. Έτσι για την 

ομαδοποίηση και ιεράρχηση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν πολλά 

εργαλεία από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, όπως τα Διαγράμματα 

Συγγένειας (Affinity Diagrams) και τα Σχεσιακά Διαγράμματα (Relation 

Diagrams). Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις, 

όπως η Δυναμική Ανάλυση (Dynamic Analysis) και η Παραγοντική 

Ανάλυση (Factor Analysis), για την ταξινόμηση και την ιεράρχηση των 

απαιτήσεων των πελατών. Κατά το τέλος αυτών των αναλύσεων οι 

απαιτήσεις των πελατών είχαν μειωθεί επειδή ομαδοποιήθηκαν από 

535 σε 14. Στη συνέχεια της φάσης αυτής, πραγματοποιείται η ανάλυση 

των απαιτήσεων των πελατών (Wants) και χρησιμοποιώντας τη 

Δυναμική Ανάλυση (Dynamic Analysis) προσδιορίζεται το επίπεδο 

σημαντικότητας της κάθε απαίτησης. Σ’ αυτή τη φάση εξετάζονται ο 

αριθμός των παραπόνων, οι διαφορετικοί στόχοι και γίνεται 

αξιολόγηση των ανταγωνιστών σε σχέση με τις δεδομένες απαιτήσεις 

των πελατών. Υπολογίζονται επίσης τα σημεία πωλήσεων (sales points), 

η αναλογία βελτίωσης (improvement ratio) και η συνολική 

σημαντικότητα (overall importance). Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν 

ως στόχο τον προσδιορισμό των ενεργειών που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η αναλογία για τις 

διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών.  

Μετά από όλες αυτές τις αναλύσεις φαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα 

της Ισπανίας πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της σε σχέση με όλες τις 

απαιτήσεις των πελατών, γιατί οι άλλες δυο ανταγωνίστριες τράπεζες 

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα “Wants” που τελικά 

αναλύονται στον Οίκο της Ποιότητας (House of Quality) είναι τα 
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ακόλουθα: διαθεσιμότητα μηχανημάτων, διαθεσιμότητα και 

καταλληλότητα υπηρεσιών, ειλικρίνεια, ειδικές υπηρεσίες, αποφυγή 

κόστους, αναβάθμιση πληροφοριών/ πραγματικός χρόνος, ασφάλεια, 

πρόγραμμα υπηρεσιών, δυνατότητα εξυπηρέτησης σε πολλά 

υποκαταστήματα, άνεση, ολοκλήρωση στο σύστημα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, καλύτερη απόδοση, σταθεροποίηση.  

Συνεχίζοντας την ανάλυση κατά την πρώτη φάση ακολουθεί ο 

καθορισμός των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται 

(How’s). Οι απαιτήσεις των πελατών μεταφράζονται σε συγκεκριμένες 

ενέργειες που κάνει η επιχείρηση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

αυτών μέσω διαδικασιών και μεθόδων. Τα “How’s” που τοποθετούνται 

τελικά στον Οίκο της Ποιότητας (House of Quality) είναι τα ακόλουθα: 

επιβεβαίωση των εντολών/ ενεργειών, καμπάνια marketing, αύξηση 

των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet, αύξηση αποδοτικότητας, 

εγγύηση ασφάλειας, υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, αναβάθμιση του 

συστήματος δεδομένων, βελτίωση του συστήματος web, 

προσωποποίηση, πρόσθεση περιεχομένων αξίας. 

Τοποθετώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα στον Οίκο της 

Ποιότητας (House of Quality) τελικά προκύπτει ότι η Εθνική Τράπεζα της 

Ισπανίας πρέπει να ενισχύσει όλες τις απαιτήσεις των πελατών γιατί 

υστερεί σε σχέση με τις τράπεζες του ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται ότι οι σημαντικότερες διαδικασίες και μέθοδοι που 

ακολουθούνται (How’s) είναι η καμπάνια marketing, η εγγύηση 

ασφάλειας και η προσωποποίηση. Επίσης φαίνεται ότι χρειάζεται 

βελτίωση στην ειλικρίνεια, στην ασφάλεια και τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης σε πολλά υποκαταστήματα. 
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Στη δεύτερη φάση της ανάλυσης γίνεται ο προγραμματισμός των 

μερών (parts planning) και συνδέονται τα στοιχεία των υπηρεσιών που 

καθορίστηκαν στην πρώτη φάση με τις λειτουργίες των υπηρεσιών. Τα 

κρίσιμα στοιχεία χωρίζονται σε δύο μέρη, στα λειτουργικά και στις 

υπηρεσίες των πελατών. Τα κρίσιμα στοιχεία που μπαίνουν στον πίνακα 

της QFD είναι τα ακόλουθα: 

• Λειτουργικά, δηλαδή η βελτίωση της πληροφορικής τεχνολογίας 

(Ιnformation Τechnology), οι 1800 κλήσεις εξυπηρέτησης, η 

αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και η αξιολόγηση 

ομάδων, και 

• Υπηρεσίες των πελατών, δηλαδή η ανατροφοδότηση των 

πελατών, η επίβλεψη των απαιτήσεων των πελατών και η 

μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

Οι δείκτες σημαντικότητας των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών 

και αξίας των στόχων δείχνουν τι πρέπει να κάνει η τράπεζα για να 

ενσωματώσει τα στοιχεία στις υπηρεσίες που παρέχει. Με βάση τη 

σύγκριση που γίνεται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ισπανίας και των 

ανταγωνιστικών τραπεζών σχεδόν σε κάθε στοιχείο των υπηρεσιών οι 

ανταγωνιστές παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση.  

Κάποια από τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η 

καμπάνια marketing, η εγγύηση ασφάλειας και η προσωποποίηση είναι 

ζωτικής σημασίας, καθώς το ίδιο συμβαίνει με τις 1800 κλήσεις 

εξυπηρέτησης και την ανατροφοδότηση των πελατών. Έτσι, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη σημασία από την επιχείρηση στις παραπάνω περιοχές 

για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών που αναφέρθηκαν 

στον πίνακα της πρώτης φάσης. 
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Στην τρίτη και τελευταία φάση της ανάλυσης αναπτύσσεται ένα 

σχέδιο δράσης που βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στις 

δύο προηγούμενες φάσεις. Τα τρία σημαντικότερα σχέδια δράσης που 

πρέπει να εφαρμόσει η Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών είναι τα ακόλουθα: 

• Επενδύσεις σε νέες πληροφοριακές τεχνολογίες 

συμπεριλαμβανομένου τον εξοπλισμό, το λογισμικό και το 

επαγγελματικό προσωπικό. 

• Η αύξηση της συμμετοχής των πελατών σε συχνές κλήσεις, 

ανατροφοδότηση, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, έρευνες κ.α. και 

• Η συνεχής δημιουργία βελτιωμένων ομάδων για την αξιολόγηση 

των απαιτήσεων των πελατών και της απόδοσης των 

ανταγωνιστικών τραπεζών. 

 

4.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ QFD ΣΕ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Παρακάτω, θα αναφερθούμε σε ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής 

της μεθόδου Quality Function Deployment σε μια ιδιωτική τράπεζα που 

εδρεύει σε μια ανεπτυγμένη τεχνολογικά χώρα, στη Σλοβακία, κυρίως 

όσον αφορά το ηλεκτρονικό τμήμα ανάπτυξης το 2002 (SAHUT Jean-

Michel, KUCEROVA Zuzana). Βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι, Όλες οι 

τράπεζες στη Σλοβακία τείνουν να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε 

ξεχωριστές προσωπικές ανάγκες του πελάτη. Όπως διαφορετικούς 

πελάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, που κάνουν 

διάκριση μεταξύ πελάτη ως μεμονωμένο άτομο, ένας επιχειρηματίας 

και μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η προς εξέταση τράπεζα που λειτουργεί από το 1993 εργάζεται 

πάνω σε προχωρημένη τεχνολογική πλατφόρμα, παρόλα αυτά δεν είναι 
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σε θέση να προωθήσει την ποιότητα στις online services σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Η συλλογή των δεδομένων λαμβάνεται ύστερα 

από επισκέψεις στην τράπεζα. Η εφαρμογή του QFD περιλαμβάνει το 

Voice of the Customer Deployment το οποίο αποτελείται από πολλά 

περισσότερα βήματα.  

ΒΗΜΑ 1: Voice of the Customer Deployment το πρώτο βήμα είναι 

να προσδιορίσουμε τα κριτήρια που απαιτούνται από τους 

καταναλωτές από την υπηρεσία. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με την 

μορφή ανοικτών προτάσεων και ιδεών για τις τραπεζικές διαδικτυακές 

υπηρεσίες και αναλύθηκαν: 

• Συμπλήρωση λίστας με τις προτάσεις 

• Ομαδοποίηση των προτάσεων εξαιτίας των αοριστιών  (23 

ομάδες) 

• Προσδιορισμός των κριτηρίων ποιότητας 

• Οι ομάδες κατανέμονται μεταξύ των κριτηρίων απαιτούμενης 

ποιότητας 

• Ιεράρχηση των κριτηρίων ποιότητα 

Αυτό το πρώτο βήμα μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τα 

χαρακτηριστικά τα οποία αναμένουν οι καταναλωτές από μια υπηρεσία 

και συνιστούν τα κριτήρια ποιότητας. Παρακάτω αναφέρουμε τα 

κριτήρια ποιότητας για το internet banking. Από αυτά η 

προσαρμοστικότητα στις προσωπικές προτιμήσεις και η δυνατότητα 

μεταβολής του περιβάλλοντα ηλεκτρονικού χώρου ώστε να 

προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι από τα πιο 

σημαντικά κριτήρια. Ακολουθούν η επικοινωνία με τους καταναλωτές, η 

γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, η παροχή σχετικής 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ QFD ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: INTERNET BANKING 

 

 

πληροφόρησης σε κατάλληλη μορφή και σε κατάλληλο περιγραφικό 

επίπεδο.  

Internet Banking Quality Criteria 

 

Χρόνος αντίδρασης Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας από τη 

στιγμή που θα πατήσουμε το κλικ του ποντικιού – ο μικρότερος 

χρόνος 

Διεύρυνση λειτουργικότητας Δυνατότητα προσθήκης αξίας σε υπάρχουσα βασική υπηρεσία, όσον 

αφορά το internet banking, η προσθήκη νοείται με open information 

system  και cross-selling the financial services and products. 

Επικοινωνία με τον πελάτη Συστηματική ενημέρωση του πελάτη και προσδιορισμός των 

απαιτήσεων του  

ευκολία Στην πρόσβαση, στον χρόνο και τεχνολογία 

Διαθεσιμότητα οικονομικών και 

διαχείριση οικονομικών πόρων 

Δυνατότητα εύρεσης του ιστορικού και δυνατότητα 

προγραμματισμού των μελλοντικών συναλλαγών  

Application modularity Δυνατότητα ευελιξίας στις απαιτήσεις του κάθε καταναλωτή που 

αυτό εξαρτάται από το βαθμό ενημέρωσης  

αξιοπιστία Παροχή Μόνιμης και ακριβής λόγω αυστηρού προγραμματισμού 

ενημέρωση Δυνατότητα πληροφόρησης για τους οικονομικούς πόρους και για τις 

συναλλαγές από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας (ενημέρωση με 

SMS, με email, εμφάνιση μηνύματος για επιτυχή ή ανεπιτυχή 

προσπάθεια) 

Ασφάλεια Δυνατότητα του συστήματος να προστατεύσει τις οικονομικές 

συναλλαγές και πληροφορίες 

Εύκολη λειτουργία και πλοήγηση Ο αριθμός των ενεργειών για την επίτευξη ικανοποιητικού 

αποτελέσματος 

σχεδιασμός (Λειτουργική) διαφάνεια και γραφική διευθέτηση 

 

Βήμα 2 Quality Deployment: στο βήμα 2 πραγματοποιείται η 

κατασκευή του House of Quality. Αυτό συνεπάγεται την μετάφραση των 

κριτηρίων ποιότητας των υπηρεσιών που εκφράστηκαν από τους 

καταναλωτές σε τεχνικά χαρακτηριστικά διασφαλίζοντας έτσι την 

ποιότητα της υπηρεσίας Internet banking και της ικανοποίησης του 

καταναλωτή. Το Quality Deployment περιλαμβάνει 

• Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ποιότητας της υπηρεσίας (η 

ομάδα του Internet banking που αποτελείται από τον IB manager, 

τον τεχνικό και τον υπεύθυνο μάρκετινγκ συνεργάζονται ώστε να 

βρουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας τα οποία 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας τα οποία απαιτούν οι 

καταναλωτές.  
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• Αξιολόγηση των συσχετίσεων μεταξύ των κριτηρίων ποιότητας 

των καταναλωτών και των χαρακτηριστικών ποιότητας της 

υπηρεσίας 

• Αξιολόγηση της δυσκολίας κατά την υλοποίηση των 

χαρακτηριστικών ποιότητας της υπηρεσίας 

• Υπολογισμός της σημασίας από τεχνικής άποψης για κάθε 

χαρακτηριστικό ποιότητας της υπηρεσίας 

• Συγκριτική ανάλυση βασιζόμενη στα κριτήρια ποιότητας των 

καταναλωτών καθώς επίσης και στα χαρακτηριστικά ποιότητας 

της υπηρεσίας 

 

 

EIKONA 17: QUALITY DEPLOYMENT FOR INTERNET BANKING SERVICES  

 

Συμπερασματικά, οι τράπεζες καθώς και όλες οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να εξετάζουν συνεχώς τις μεθόδους προστιθέμενης αξίας και 

να αναζητούν καινούργιες. Οι τράπεζες οφείλουν να βλέπουν 

(1)Απαιτήσεις 

ποιότητας των 

καταναλωτών 

(2)βαρύτητα 

(3)χαρακτηριστικά 

ποιότητας  της 

υπηρεσίας 

(4) μήτρα 

συσχετίσεων 

(5) δυσκολία 

υλοποίησης 

(6) τεχνική βαρύτητα 
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μακροπρόθεσμα και να επιζητούν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που 

θα προσφέρουν υπηρεσίες άριστης ποιότητας σε χαμηλές τιμές. Οι 

τράπεζες που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να 

προσδιορίσουν υψηλής –αξίας πελάτες με μεγαλύτερη ευκολία. Η 

αποτυχία αναγνώρισης και προσέκλυσης υψηλής αξίας πελατών 

συνεπάγεται στρατηγικό μειονέκτημα. Έχει παρατηρηθεί ότι όλες οι 

τράπεζες αρχίζουν να εφαρμόζουν μια αμυντική πολιτική που σαν 

σκοπό έχει να διατηρήσει την υπάρχουσα πελατεία και να την κάνει να 

ενδιαφερθεί για τα online συστήματα. 

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD βοηθάει 

πολύ τους μάνατζερ της τράπεζας σχεδιάσουν τη νέα υπηρεσία Internet 

Banking με τρόπο ώστε να συνδέονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών 

με τις διαδικασίες της τράπεζας με σκοπό οι ενέργειες της τράπεζας να 

εκπληρώσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών. Αυτή η σύνδεση 

συνιστά επιτυχία. Για να πραγματοποιηθεί όμως  αυτό στον τραπεζικό 

τομέα, απαιτείται μια μεθοδολογία ανάλυσης όπως του QFD για να 

εξετάσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Η ανάλυση αφορά: 

στρατηγικές βελτίωσης με βάση τους καταναλωτές, τα στοιχεία 

υπηρεσίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα αναλυτικά εργαλεία της 

QFD,και σχέδια δράσης που να ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις.  

Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των καταναλωτών, οι 

τράπεζες είναι σε θέση τώρα να διασφαλίσουν την υπεροχή τους έναντι 

των ανταγωνιστών ασκώντας χαμηλή τιμολογιακή πολιτική. Η 

ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες έχει ελάχιστο κόστος σε 

σύγκριση με άλλα κανάλια διανομής, αλλά θα πρέπει να προσφέρει κι 

άλλα οφέλη ώστε οι πελάτες της τράπεζας χρησιμοποιήσουν την νέα 

αυτή υπηρεσία για την διεκπεραίωση των συναλλαγών τους.  
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Κλείνοντας, και με βάση τα παραδείγματα της εφαρμογής της QDF 

στην Σλοβακία και Ισπανία  θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα από 

την ανάλυση της μεθόδου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι 

Διαχειριστές Έργου (Project Managers) και οι Διευθυντές Βελτίωσης 

Ποιότητας (Quality Improvement Managers) μπορούν να ωφεληθούν 

και από τη χρήση της μεθόδου και από εργαλεία τα οποία συνδυάζουν 

τις απαιτήσεις των πελατών με τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας 

και έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των πελατών. Τα προϊόντα που 

υποβάλλονται σε τέτοιες αναλύσεις  υπόκεινται αφενός μεν σε 

πελατοκεντρικές, βελτιωμένες στρατηγικές που βασίζονται στα στοιχεία 

των υπηρεσιών που παράγονται από τη QFD ενώ αυτή χρησιμοποιείται 

σαν ένα εργαλείο ποιότητας και αναλύει σχέδια δράσης για 

διαφορετικές απαιτήσεις που ζητούν επανεξέταση και την προσοχή της 

διοίκησης. Φυσικά, προτείνεται μια πιο συστηματική χρήση της 

μεθόδου QFD ώστε να επιταχυνθούν οι όποιες βελτιώσεις που έχουν 

γίνει σε νωρίτερα στάδια. Από τα παραπάνω παραδείγματα εφαρμογής 

αποδεικνύεται ότι οι προσπάθειες των τραπεζών για ευθυγράμμιση και 

ολοκλήρωση των προσπαθειών με τους στόχους τους έφερε 

αποτέλεσμα. Η QFD προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει και στο 

μέλλον για τη διατήρηση της εξαιρετικής απόδοσης και θα 

επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις που θα έχουν παρθεί θα είναι οι σωστές 

και ταυτόχρονα θα είναι ο οδηγός για βήματα που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν. 

Παρά τα θετικά στοιχεία, η μέθοδος QFD παρουσιάζει και αρνητικά 

χαρακτηριστικά ορμώμενα από τη δομή της  κυρίως και πολλοί είναι 

αυτοί που δεν συνιστούν την εφαρμογή της. Οι διαφορετικές απόψεις 
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καθώς και τα συμπεράσματα παρατίθενται στην επόμενη και τελευταία 

ενότητα της εργασίας μου με τίτλο ΣΥΖΗΤΗΣΗ.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η διπλωματική αυτή εργασία αναδιπλώνεται σε δύο διαφορετικά 

τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα κριτήρια για τον 

σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το δεύτερο μέρος 

περιέχει αναλυτική παρουσίαση με ταυτόχρονη εφαρμογή του 

μοντέλου QFD. Σε αυτή την ενότητα θα προβληματιστούμε για το πόσο 

εύκολη ή δύσκολη είναι η φάση του σχεδιασμού νέων τραπεζικών 

υπηρεσιών και αν τελικά η εφαρμογή του μοντέλου QFD ωφελεί τις 

τράπεζες που το χρησιμοποιούν.  

Για κάθε τραπεζικό ίδρυμα η ανάπτυξη νέων επιτυχημένων 

υπηρεσιών και η βελτίωση αυτών που ήδη παράγει είναι μια 

διαδικασία αρκετά επίπονη και με μεγάλο βαθμό ρίσκου. Αυτό πιθανόν 

να συμβαίνει γιατί η επιτυχία που χρειάζεται ένα προϊόν στηρίζεται σε 

δύο βασικά μέρη: αφενός να βρεθούν και να μετρηθούν οι απαιτήσεις 

και οι ανάγκες των πελατών και αφετέρου αυτά τα αποτελέσματα να 

μεταφραστούν στη γλώσσα της επιχείρησης και να εφαρμοστούν. 

Πολλές είναι οι τράπεζες που αναθέτουν σε εξειδικευμένες εταιρίες την 

επαφή με τους πελάτες και τη μέτρηση και την αξιολόγηση των 

στοιχείων που προκύπτουν από την πώληση αλλά και από τα παράπονα 

των ίδιων των πελατών. Το αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία 

δεν είναι πάντα σωστά με αποτέλεσμα οι τράπεζες να 

προσανατολίζονται τελικά στο τι είναι λάθος και όχι στο τι πρέπει να 

γίνει για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών τους.  

Είναι γεγονός ότι, η διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων 

ταλανίζεται από διάφορους προβληματισμούς και κριτήρια, η εκτίμηση 
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των οποίων στο σύνολο τους, είναι αδύνατη. Στην παρούσα εργασία 

επιχειρείται μια προσπάθεια συλλογής των διάφορων ζητημάτων με 

σκοπό την αναγνώριση και αντιμετώπιση τους και κυρίως των θεμάτων 

που απασχολούν τις υπηρεσίες, γιατί η επιτυχία μιας νέας υπηρεσίας 

κρίνεται από πολλούς παράγοντες που η πράξη έχει αποδείξει ότι 

ακόμα κι αν πληρούνται δεν συνεπάγεται κερδοφορία. Πράγματι ο 

σχεδιασμός μιας νέας υπηρεσίας συνιστά ένα μοναδικό εγχείρημα 

χωρίς προηγούμενο, κατά συνέπεια, είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη η 

εκτίμηση όλων παραμέτρων.  Έτσι ο σχεδιασμός μιας νέας υπηρεσίας 

πρέπει να διέπεται από αριστοτελική λογική και να θέτει σημεία 

αναφοράς. Μια υπηρεσία ικανοποιεί τους καταναλωτές όταν διέπεται 

από ποιοτικά στοιχεία τα οποία γίνονται αντιληπτά. Η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα μπορεί να επιτύχει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης του 

καταναλωτή που είναι και ο απώτερος σκοπός.  Τα υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης επιτυγχάνονται όταν αφουγκράζονται οι «φωνές των 

καταναλωτών – voice of customer». Σαφώς όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά όταν διέπονται από αποτελεσματική διαχείριση και 

ορθό σύστημα λήψης αποφάσεων δύνανται να επιφέρουν επιτυχία 

κατά τη διαδικασία σχεδιασμού μιας νέας υπηρεσίας χωρίς ωστόσο η 

ύπαρξη τους να μπορεί να το εγγυηθεί. Τα κριτήρια σχεδιασμού, 

διαφέρουν ανάλογα με τον προϊόν / υπηρεσία και ανάλογα με τον 

κλάδο. Στην παρούσα εργασία θέτουμε στο στόχαστρο τον τραπεζικό 

κλάδο και τη νέα τραπεζική υπηρεσία που είναι το Internet Banking. 

Το Internet Banking είναι μια σχετικά νέα υπηρεσία η οποία 

τυγχάνει ταχείας αποδοχής από το σύνολο των καταναλωτών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας λοιπόν, είναι να προσδιορίσουμε τους 

λόγους αυτής της επιτυχίας. Σε γενικές γραμμές, έχει παρατηρηθεί ότι 
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οι τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των πελατών τους, 

μόνο εφόσον είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αποκτήσουν 

πλήρη γνώση της αγοράς –στόχου, να καταστρώσουν ένα σχέδιο 

δράσης και να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες 

υπηρεσίες. Εδώ υπεισέρχεται το μοντέλο QDF.  

Η μέθοδος της QFD έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές και μεγάλες 

εταιρείες ανά τον κόσμο, παρόλα αυτά η εφαρμογή της στον τραπεζικό 

τομέα είναι σε πρώιμο στάδιο είτε αφορά τη σχεδίαση νέας υπηρεσίας 

είτε άλλο πεδίο έρευνας22. Ο λόγος που έγινε ευρέως γνωστή αυτή η 

μέθοδος είναι γιατί προσπαθεί να αποδείξει ότι οι πραγματικές 

απαιτήσεις των πελατών επεκτείνονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και τη διανομή των νέων προϊόντων που παράγει μια επιχείρηση. 

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο της διοίκησης, το οποίο είναι 

εντελώς προσανατολισμένο στον πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης ενός προϊόντος. Ταυτόχρονα όμως 

διαθέτει πολλές λειτουργίες, αφού ενσωματώνει στοιχεία για τα 

αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών. 

Συνεχίζοντας να αναφέρουμε ότι η μέθοδος QFD είναι επίσης ένα 

πολύ καλό εργαλείο προγραμματισμού και σχεδιασμού και ένας 

μοναδικός οδηγός για την ιεράρχηση και εφαρμογή νέων στρατηγικών. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις των πελατών και 

καταλήγοντας στις διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την 

βελτίωση της πορείας της επιχείρησης που μελετάται. Επίσης, η QFD 

                                                           
22 Στον τραπεζικό χώρο, η QFD έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την εύρεση κριτηρίων επιλογής 

τραπεζών, (Γκολτίου Μαρία, 2008), για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στα Equity δάνεια(Chuck 

Cox, 2009), ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη ενός μοντέλου for 

customer-oriented banking structures.  
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είναι ένα εργαλείο που ως δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων της τράπεζας που την 

εφαρμόζει.  Και επειδή όλα τα παραπάνω έχουν ως κυριότερο στόχο 

τους τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών, θα λέγαμε ότι η QFD είναι 

μια απολύτως πελατοκεντρική μέθοδος. (Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι σαν εισροές χρησιμοποιεί ως 

δεδομένα τις απαιτήσεις των πελατών, οπότε και βρίσκεται κατευθείαν 

στο κέντρο του στόχου των επιχειρήσεων, που είναι η ικανοποίηση των 

πελατών). 

Η πελατοκεντρική αυτή μέθοδος  ενδείκνυται στον τραπεζικό 

κλάδο γιατί οι τράπεζες ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

επηρεάζονται θετικά από τη χρησιμοποίηση του QFD. Τα 

πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα παρακάτω  Η QFD ενσωματώνει 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά (η υποστήριξη της διοίκησης για την 

εφαρμογή της QFD και η συνεργασία πολλών τμημάτων κατά την 

ανάπτυξη της μεθόδου), οι πηγές των πληροφοριών που είναι 

διαθέσιμες και τα εργαλεία και οι τεχνικές της QFD που 

χρησιμοποιούνται. Ένα επίσης θετικό της μεθόδου είναι η δομή της. 

Όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε στα παραδείγματα που 

παρατίθενται, οι πίνακες που δημιουργούνται συγκεντρώνουν όλα τα 

απαιτούμενα δεδομένα για να παράγουν μέσα από ένα οπτικό και 

συμπυκνωμένο εργαλείο, τον ορισμό των καλών προϊόντων, τη 

σχεδίαση, την παραγωγή και τις αποφάσεις δράσης. Η σειρά με την 

οποία παράγονται οι πίνακες επιτρέπουν το συγχρονισμό όλων των 

αποφάσεων που παίρνονται με τις απαιτήσεις των πελατών, ενώ 

ταυτόχρονα η κατασκευή των πινάκων αναδεικνύει την περιοχή όπου 
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πιθανόν να χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για τη λήψη των 

αποφάσεων. Επιπλέον, οι πίνακες αφενός αποθηκεύουν όλες τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να μην χάνεται 

τίποτα και αφετέρου είναι το μέσο που επικοινωνεί απευθείας με τη 

διοίκηση(Partovi και Corredoira, 2001). Συνεπώς η τράπεζα που 

εφαρμόζει την μέθοδο QFD για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων 

τραπεζικών υπηρεσιών παρουσιάσει θετικές αποδόσεις στα εξής 4 

σημεία 

• Περισσότερη ποιότητα 

• Χαμηλότερο κόστος 

• Μικρότερος χρόνος 

• Πλεονέκτημα marketing 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα συμπληρώνονται επίσης και από 

άλλα θετικά στοιχεία για τις τράπεζες που εφαρμόζουν τη μέθοδο 

όπως:  μειώνονται τα προβλήματα κατά το ξεκίνημα, η ανάλυση 

ανταγωνιστικότητας είναι πλέον δεδομένη, γίνεται ξεκάθαρος έλεγχος, 

υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών 

τμημάτων της επιχείρησης και ο σχεδιασμός φτάνει μέχρι την 

παραγωγή. Τέλος, η μέθοδος συμβάλλει στο να λαμβάνεται υπόψη η 

ποιότητα από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος και όχι στα 

μετέπειτα στάδια, ενώ ταυτόχρονα συλλέγεται ένας μεγάλος όγκος 

δεδομένων που οργανώνονται με λογικό τρόπο.  

Παρόλο που στην αρθρογραφία και τις περισσότερες μελέτες 

περιπτώσεων καταγράφονται τα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου 

QFD (Cristiano, 2000, και Cauchick Miguel, 2005), αυτό δε σημαίνει ότι η 

μέθοδος δεν έχει μειονεκτήματα και δυσκολίες κατά την εφαρμογή της. 

Συνεπώς, μεγάλα προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν στο μέγεθος 
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των πινάκων που χρησιμοποιούνται, στη σύσταση των ομάδων και στην 

έλλειψη γνώσης. Από τα μεγαλύτερα εμπόδια συνιστούν η συλλογή, η 

κατανόηση και η οργάνωση των απαιτήσεων των πελατών και το 

μεγάλο μέγεθος των πινάκων23. Αυτό φαίνεται και από έρευνα την 

οποία έχουν διεξάγει ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας, οι  Cristiano, Liker, και White, (2000) που μόλις το ένα τρίτο 

των αμερικανικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τη δεύτερη φάση της 

QFD, Ανάπτυξη Μερών, Part Deployment, ενώ στην Ιαπωνία το ποσοστό 

αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. 

Στις παραπάνω αδυναμίες της QFD να συμπληρώσουμε ότι η 

χειρονακτική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις των 

πελατών μέσω ερευνών είναι μια υπόθεση δύσκολη και χρονοβόρα. 

Επίσης, ο Οίκος της Ποιότητας μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο και 

πολύπλοκο, ενώ ταυτόχρονα σ’ αυτή τη φάση δεν μπορούν να τεθούν 

τιμές στόχων και το επίπεδο των σχέσεων είναι πιθανόν να καθοριστεί 

λάθος. Επιπλέον, παρόλο που η QFD είναι μια μέθοδος που συμβάλλει 

στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, μπορεί να μην είναι η σωστή μέθοδος σε περιβάλλοντα 

πολύ δυναμικά, όπου κύριος στόχος είναι η καινοτομία. Η μέθοδος QFD 

έχει δύο ακόμα μειονεκτήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Αφενός, λόγω του ότι η QFD χρησιμοποιεί πολλούς πόρους για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών και απαιτεί τη συμπλήρωση 

πολλών πινάκων να μην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την 

εμφάνιση νέων ιδεών, και αφετέρου η μέθοδος αυτή ενισχύει ένα 

                                                           
23 Το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η πολυπλοκότητά της. Οι πίνακες που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της από την πρώτη φάση, που είναι το House of Quality, μέχρι 

και την τέταρτη φάση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και απαιτούν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου 

από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να γίνει σωστή χρήση της μεθόδου και να οδηγήσει σε 

αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.  
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γραμμικό τρόπο σκέψης για την ανάπτυξη των προϊόντων αφήνοντας 

έτσι ελάχιστο χώρο στο μη δομημένο τρόπο σκέψης, ο οποίος 

χρειάζεται στην ροή των καινοτομιών. 

Από την έρευνα που έγινε φάνηκε ότι πάρα πολλές εταιρείες σε 

όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της QFD, αλλά σε όλες 

αυτές τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα μετρήσιμα. Πάντως, κατά 

γενική ομολογία, κατ’ ελάχιστο η χρήση της μεθόδου συμβάλλει στην 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και των διαδικασιών που 

χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια η μέθοδος 

ανάπτυξης της QFD έχει εξελιχθεί και συνδυάζεται με άλλες μεθόδους, 

όπως είναι η Fuzzy logic (Temponi et al., 1999), τα τεχνικά νευρωνικά 

δίκτυα και η μέθοδος Taguchi, για την εξαγωγή πιο βελτιωμένων 

αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός των μεθόδων αυτών δεν μελετήθηκε 

στην παρούσα διπλωματική εργασία, γιατί το αντικείμενο αυτό ξέφευγε 

από τους παρόντες εκπαιδευτικούς στόχους. 

Τέλος, σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι τα ευρήματα της 

μεθόδου QFD τόσο στην ελληνική βιβλιογραφία όσο και στις ελληνικές 

τράπεζες και επιχειρήσεις γενικότερα (έρευνα και εφαρμογή) είναι 

ανύπαρκτα. Για την εφαρμογή της QFD σε ελληνικές επιχειρήσεις 

πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες μιας και δεν υπάρχουν 

εμπειρογνώμονες που να σχετίζονται με την μέθοδο αυτή, και 

ταυτόχρονα η χώρα δεν συμμετέχει με μελέτες και εφαρμογές στα 

ετήσια συμπόσια που γίνονται από το Ινστιτούτο της QFD. Τα 

περιθώρια μελέτης, ανάπτυξης και εφαρμογής της μεθόδου στην τοπική 

αγορά, από επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, είναι 

τεράστια. Η χρήση της QFD θα μπορούσε πιθανόν να βελτιώσει τη θέση 
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κάποιων ελληνικών τραπεζών και όχι μόνο τόσο στην τοπική αγορά 

αλλά και στην παγκόσμια.  
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (MULTI CRITERIA DECISION 

ANALYSIS).  

Αν αναλύσουμε την έννοια της πολυκριτηριακής ανάλυσης 

αποφάσεων στα συστατικά της, ξεχωρίζουμε από τη μια την «ανάλυση 

αποφάσεων» και από την άλλη την «πολυκριτηριακή».  

Η ανάλυση αποφάσεων παρέχει μια συστηματική προσέγγιση κατά 

τη λήψη αποφάσεων24. Η ανάλυση των αποφάσεων (decision 

analysis)με την αυστηρά δομημένη διαδικασία (φιλοσοφίας, θεωρίας 

και μεθοδολογίας) διευκολύνει την επιλογή της καλύτερης ταχτικής. Ο 

στόχος είναι η συστηματική αποσαφήνιση του προβλήματος και η 

κατασκευή λογικού πλαισίου. Στην πράξη, όταν σκεφτόμαστε ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα στο σύνολο του, περιλαμβάνει ανακρίβειες. Οι 

ασάφειες μπορούν να συρρικνωθούν διαχωρίζοντας το πρόβλημα στα 

συστατικά του. Η ανάλυση αποφάσεων (Decision analysis) παρέχει τα 

εργαλεία για να αξιολογήσουμε τα συστατικά του προβλήματος25, αν 

και σε περίπλοκα προβλήματα με πολλές εναλλακτικές και κριτήρια, τα 

πολυκριτηριακά μοντέλα μας δίνουν πλήρη εικόνα για τα 

αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Noorderhaven (1995)26 κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας με πολυκριτηριακά μοντέλα ων μοντέλων 

διακρίνονται 5 στάδια: η αναγνώριση του προβλήματος, η εύρεση 

εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση των εναλλακτικών, επιλογή και 

υλοποίηση.  

                                                           
24 Bunn, D. W. (1984): Applied Decision Analysis, McGraw-Hill, Inc. 

25 Mustajoki J., R. P. Hämäläinen & M. R. K. Lindstedt (2006): Using intervals for Global Sensitivity and 

Worst Case Analyses in Multiattribute Value Trees, European Journal of Operational Research, Vol. 

174, No. 1, 278-292. 
26 Noorderhaven, N. (1995): Strategic Decision Making, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
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Για τα προβλήματα τα οποία περιλαμβάνουν πολλά κριτήρια και 

πολλές εναλλακτικές επιλογές, έχει αναπτυχθεί η Πολυκριτήρια 

Ανάλυση Αποφάσεων (ΠΑΑ) (Multicriteria Decision Analysis – MCDA). 

Ένας από τους κύριους στόχους των μεθόδων ΠΑΑ είναι να βοηθήσουν 

τους decision makers να οργανώσουν και να συνθέσουν την 

πληροφόρηση µε έναν τρόπο, ο οποίος θα τους κάνει να νιώσουν πιο 

άνετοι και σίγουροι σχετικά µε τη λήψη μιας απόφασης, 

ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο να μετανιώσουν για την απόφαση 

τους, όντας ικανοποιημένοι ότι όλα τα κριτήρια έχουν ληφθεί υπόψη. 

Οι Bots και Hulshof (2000)27 επιχειρηματολογούν ότι οι αρχές του 

MCDA28 δημιουργούν ένα περιβάλλον που επικεντρώνεται σε 

λειτουργικούς στόχους και αποδίδει καλά προσδιορισμένα κριτήρια, 

εναλλακτικές πολιτικές κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης 

νέων προϊόντων.  Βάσει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα 

προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, ο χώρος της 

ΠΑΑ έχει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους: 

1. Την ανάλυση της ανταγωνιστικής φύσης των κριτηρίων. 

2. Τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων του αποφασίζοντος. 

3. Τον εντοπισμό ικανοποιητικών λύσεων. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο Roy (1996)29 πρότεινε ένα 

γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο ακολουθείται στα πλαίσια της 

πολυκριτήριας ανάλυσης. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τέσσερα 

στάδια και παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα  

                                                           
27 Bots, P. W. G. & J. A. M. Hulshof (2000): Designing Multi-Criteria Decision Analysis Processes for 

Priority Setting in Health Policy, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 9, 56-75 
28 Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) or Multi Criteria Decision Making είναι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για προβλήματα με πολλαπλά κριτήρια. 
29 Roy, B. (1996), Multicriteria Methodology for Decision Aiding, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht. 
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Γράφημα 1: Το μεθοδολογικό πλαίσιο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων 

 

Για πολυκριτηριακά προβλήματα αποφάσεων, το πλαίσιο επίλυσης 

που προτείνεται30 είναι multi-attribute value theory (MAVT). Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο, ο decision maker καλείται να αποφασίσει με βάση 

τις εναλλακτικές31 και τα χαρακτηριστικά αυτών. Τα επιθυμητά 

αποτελέσματα (στόχοι) δομούνται σε ένα ιεραρχικής αξίας δένδρο. Οι 

μεταβλητές αναπαριστούν τις εναλλακτικές με τα χαρακτηριστικά 

αυτών και τις σταθμίσεις των εναλλακτικών. Σε περίπτωση 

ανεξαρτησίας, τότε χρησιμοποιείται η παρακάτω εξίσωση. Η μέθοδος 

Multi-attribute utility theory (MAUT) έχει παρόμοιο πλαίσιο λειτουργίας 

με τη μόνη διαφορά ότι η αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων και το 

ρίσκο λαμβάνονται υπόψη.  

 

 

                                                           
30 Keeney, R. L. & H. Raiffa (1976): Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value 

Tradeoffs, John Wiley & Sons, Inc. 
31 Ως «εναλλακτική δραστηριότητα» ή απλά «εναλλακτική» (alternative ή action) ορίζεται κάθε 

πιθανή επιλογή η οποία αποτελεί λύση του εξεταζόμενου προβλήματος και η οποία πρέπει να 

αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητά της. Το σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων μπορεί 

να προσδιοριστεί είτε ως ένα διακριτό σύνολο (discrete set) είτε ως ένα συνεχές (continuous set). Σε 

ένα διακριτό σύνολο, είναι δυνατή η εξαντλητική (πλήρης) καταγραφή όλων των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων.  
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Μια γραμμική εξίσωση. Η συνολική αξία του V σε συνάρτηση του x 

ορίζεται ως ο σταθμικός μέσος της απόδοσης των επιλογών ανάλογα με 

τα διάφορα κριτήρια.  

 

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων διακατέχεται από αβεβαιότητα την 

οποία οφείλουμε να ελαχιστοποιήσουμε, αυξάνοντας παράλληλα την 

αποτελεσματικότητα των αποφάσεων μας. Στην εργασία των Fox et al32 

αναφέρονται οι τρεις διαστάσεις της αβεβαιότητας: τεχνική, αγοράς και 

διαδικασίας, και χαρακτηρίζεται ως υψηλή ή χαμηλή.  

• Τεχνική αβεβαιότητα (χαμηλή): Όταν η τεχνολογία – τεχνογνωσία 

που χρησιμοποιείται κατά τον σχεδιασμό είναι γνωστή στην 

επιχείρηση και σχετικά σταθερή. 

• Αβεβαιότητα αγοράς (χαμηλή): Η επιχείρηση έχει συγκεντρώσει 

πληροφορίες για τους καταναλωτές και ανταγωνιστές και τα 

προϊόντα διαχέονται μέσω των γνωστών καναλιών διανομής 

• Αβεβαιότητα διαδικασίας (χαμηλή) :Όταν η μηχανοποίηση, 

αγορά, επικοινωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές) είναι 

δοκιμασμένες, παρουσιάζουν σταθερότητα 

Σε άλλη μελέτη33 αναγνωρίζονται τρία επίπεδα αβεβαιότητας που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε 

μεταβαλλόμενες αγορές.  

• Οι ενδεχόμενοι πελάτες δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τις 

ανάγκες που το νέο προϊόν μπορεί να καλύψει. Έτσι οι 

                                                           
32 Fox, J., Gann, R., Shur, A., Glahn, L., Zaas, B., 1998. Process uncertainty: A new dimension for new product development. 
Engineering Management Journal 10, 19–27. 
33 Mullins, J.W., Sutherland, D.J., 1998. New product development in rapidly changing markets: An exploratory study. Journal 
of Product Innovation Management 15, 224–236. 
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επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν με σαφήνεια τις ευκαιρίες που 

προσφέρει μια αγορά ή το είδος της τεχνολογίας που θα πρέπει 

να αναπτυχθεί. 

• Οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν εύκολα σε νέε γραμμές 

παραγωγής ώστε να παραχθούν προϊόντα που θα ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των πελατών. 

• Η επιχείρηση είναι αβέβαιη ως προς το ποσό επένδυσης σε 

γρήγορα μεταβαλλόμενες αγορές.  

Οι Miller και  Lessard (2001)34  προσδιορίζουν τρείς σημαντικές 

κατηγορίες κινδύνου και αβεβαιότητας για μηχανολογικά προϊόντα: 

• Οι κίνδυνοι ολοκλήρωσης “completion risks’’ που περιλαμβάνουν 

τους τεχνικούς και λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους 

κατασκευής 

• Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά που περιλαμβάνουν τη 

ζήτηση, προσφορά και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.  

• Οι θεσμικοί κίνδυνοι που περιλαμβάνουν την κοινωνική αποδοχή 

και ανεξαρτησίας της διοίκησης.  

Σε μια άλλη μελέτη35 οι κίνδυνοι από τον σχεδιασμό νέων 

προϊόντων ταξινομούνται σε 3 γενικές κατηγορίες: 

• Οι τεχνικοί κίνδυνοι 

• Οι εμπορικοί κίνδυνοι  

• Οι κίνδυνοι που προέρχονται από το προσωπικό που εργάζεται 

στην έρευνα και ανάπτυξη.  

                                                           
34 Miller, R., Lessard, D., 2001. Understanding and managing risks in large engineering projects. International Journal of Project 
Management 19, 437–443. 
35 Riek, R.F., 2001. From experience: Capturing hard-won NPD lessons in checklists. 

Journal of Product Innovation Management 18, 301–313. 
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Παρόλα αυτά καθίσταται σαφές ότι, είμαστε σε θέση να 

προσδιορίσουμε τη δομή των κινδύνων και να τους κατατάξουμε στα 

αντίστοιχα τμήματα.  

• οι αβεβαιότητες της τοποθέτησης, τιμολόγησης και εκτίμησης 

των καταναλωτών αφορούν το τμήμα του μάρκετινγκ 

• Οι λειτουργικές αβεβαιότητες και οργανωτικοί κίνδυνοι αφορούν 

το τμήμα της οργάνωσης 

• Ο σχεδιασμός και η απόδοση αφορούν το σχεδιαστικό τμήμα 

• Οι προμήθειες, τα υλικά, η γραμμή παραγωγής και ι διαχείριση 

αφορούν το τμήμα διοίκησης 

 


