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ПРЕХОДЪТ КЪМ КЛИЕНТСКИ ФОКУСИРАН ПОДХОД
В КОРПОРАТИВНОТО БАНКИРАНЕ

Докторант Хрисина Христова

I. Въведение

Необходимостта от прилагане на клиентски фокусиран подход в корпора-
тивното банкиране е обусловена от множеството сътресения и промени в бан-
ковата индустрия през последните десетилетия. Като основни драйвъри, из-
веждащи потребността от редефиниране на същността на взаимоотношенията
с клиентите могат да се посочат напредъкът в информационните технологии,
глобализацията, разпространението на финансовите иновации, дезинтермедиа-
цията, високите равнища на конкуренция, консолидационните процеси (както в
банковия сектор, така и сред корпоративните клиенти). Водещото предизвика-
телство на ХХІ век за банките несъмнено остават последствията от глобална-
та финансова криза. Промените в бизнес климата в световен мащаб (нараст-
нал риск, повишени оперативни разходи, намалени бизнесобеми, увеличени ре-
гулативни изисквания) се отразяват върху поведението, както на банките, така
и на корпоративните клиенти.

В предхождащия икономическата дестабилизация период ситуацията в
корпоративното банкиране се характеризира с ниски кредитни загуби, лесни
възможности за достъп до „евтин” капитал и добре работещ процес по продаж-
би. Реализирането на по-висока доходност се свързва с привличането на по-
широк кръг от клиенти и навлизането на нови пазари. Развитието на глобалната
рецесия, обаче, показа, че не всички изградени взаимоотношения са стабилни.
Липсата на задълбочен контакт и доверие между страните намира израз в зат-
руднен достъп на клиентите до финансови средства, бавен процес по вземане
на решения, по-високи лихвени проценти. Това естествено резултира в понижа-
ване нивата на клиентска удовлетвореност и преориентиране на клиентите към
други банкови институции.

Новите реалности, в комбинация с развитието на маркетинговата теория,
налагат сериозно преосмисляне на използвания спрямо корпоративните клиенти
подход и препозициониране на стратегическите приоритети. Банкирането по-
степенно се разграничава от традиционния транзакционен фокус и стремежът
за максимизиране на печалбата от всяка отделна сделка. На преден план се
извежда клиентът с неговите специфични потребности, които могат най-добре
да се диагностицират и удовлетворят в рамките на стабилни и доверени взаи-
моотношения.
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Тази статия засяга някои концептуални проблеми на маркетинга на взаи-
моотношенията във връзка с корпоративното банкиране. Целта на разработка-
та е на основата на сравнителен анализ между транзакционнобазирания и кли-
ентскиориентирания подход, да се очертаят предимствата на банкирането, на-
сочено към изграждането и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с
корпоративните клиенти. Застъпва се тезата, че негов естествен център е фо-
кусът върху клиента.

II. Ориентацията към клиента в корпоративното банкиране

Маркетинговата теория и практика през ХХ век е доминирана от ориента-
цията към транзакционния маркетинг. През 80-те години, обаче, с развитието
на маркетинга на взаимоотношенията (relationship marketing), се правят първи-
те реални опити за поставяне на ударение върху отделния клиент. Терминът
„маркетинг на взаимоотношенията” е споменат за пръв път от Томас (1976)1,
но е формулиран категорично и ясно през 1983 година от Бери2, който го описва
като философия, имаща солидна база в миналото. Той посочва, че идеята за
развитие на бизнеса чрез спечелване на удовлетворени и лоялни клиенти, не е
непозната дори за най-ранните търговци. Бери защитава прехода от транзакци-
онен подход, при който централна част заема привличането на нови клиенти,
към подход, който разглежда привличането на клиентите само като междинна
стъпка в маркетинговия процес3.

По същото време Левит подчертава, че организациите не трябва да бъдат
ориентирани единствено към максимизиране на продажбите, а би следвало да
поставят акцент върху клиентската удовлетвореност, която се определя от ка-
чеството на управление на взаимоотношенията с клиента от страна на продава-
ча. Според него, продажбата е начало, а не край на взаимоотношението между
купувача и продавача4. Две години по-късно, през 1985 г. Джаксън пренася тер-
мина в контекста на т.нар. business-to-business взаимоотношения5.

Преходът към подход, който се основава на изграждането на дългосрочни
взаимоотношения с клиентите, се определя като една от фундаменталните про-
мени в сферата на маркетинга6. Постепенно маркетолозите се разграничават
от подхода на маркетинговия микс, при който взаимоотношенията с клиентите
се базират на стандартизирани предписания, без да се отчитат специфичните
индивидуални клиентски потребности. И докато през 70-те години на ХХ век
редица изследователи като Котлър, Хънт, Багози, подкрепят транзакционния

1 Thomas, B. The characteristics of a marketing relationship, Quarterly Review of Marketing. 1976, Vol.
2, pp. 1-6.

2 Berry, L. Relationship marketing, in Emerging perspectives in service marketing. 1983, pp. 25-28.
3 Berry, L., L. Gresham. Relationship retailing: transforming customers into clients. Business Horizons,

1986, Nov/Dec, pp. 43-47.
4 Levitt, T. The marketing imagination. The Free Press, NY, 1983, p. 111.
5 Jackson, B. Winning and keeping industrial customers. Lexington Books, 1985.
6 Webster, F. E. The changing role of marketing in the corporation. Journal of Marketing, 1992, vol. 56,

pp. 1-17.
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фокус на маркетинговата концепция, то в началото на 90-те години те възприе-
мат подхода на взаимоотношенията7. Авторите считат, че много повече стой-
ност може да бъде създадена, ако фокусът се премести от транзакциите към
взаимоотношенията. Това твърдение следва логиката, че доходът, който фир-
мата би получила от клиента в рамките на неговия жизнен цикъл, надхвърля
значително приходите от реализиране на единична транзакция.

Взаимоотношенията „банка – корпоративен клиент” също са засегнати от
посочената тенденция. Тяхното персонализиране може да генерира редица бла-
гоприятни последствия и за двете страни. В корпоративното банкиране фокуси-
рането върху специфичните потребности се разглежда като средство за осъще-
ствяване на кръстосани продажби и последващо максимизиране на притежава-
ния дял от клиентския портфейл. От една страна, фирмата получава привилеги-
рован достъп до кредит, което в периоди на икономическа нестабилност е от
особено значение за нея. От друга страна, банката си осигурява позицията на
водещ доставчик на финансови услуги и произтичащата от това възможност да
реализира по-висока печалба. С други думи, нарастващата обвързаност между
банката и клиента може да донесе редица допълнителни ползи и за двете страни.

За да се оцени съвременната парадигма на корпоративните банкови взаи-
моотношения е необходимо те да се разглеждат не като развиващи се във ваку-
ум, а като част от продължителна промяна, която води до трансформация във
всички аспекти от финансовите взаимоотношения. Нейното начало може да се
търси през 80-те години на ХХ век, когато начините за взаимодействие между
банката и нейните ключови клиенти се извеждат като водеща тема в маркетин-
говите дискусии. Много автори посочват нарастващото значение на изгражда-
нето и поддържането на стабилни взаимоотношения между банката и нейните
корпоративни клиенти – Екълс и Крейн (1988)8, Периен, Филиатраут и Рикард
(1992)9, Гронрос (1994)10. При business-to-business контактите поддържането на
дългосрочни връзки е предимство и за двете страни11. Взаимоотношенията се
разглеждат не като процес от действия и съответстващите им реакции, а като
взаимодействие между страните. Решенията за покупка не се основават един-
ствено на атрактивността на маркетинг микса на доставчика, а са естествен
резултат от дългогодишни взаимоотношения между страните12.

Поренца и Кастро отбелязват, че дори и да са изградени дългосрочни вза-
имоотношения между банката и корпоративните клиенти, много често те са
7 Wengler, S., Key account management in business-to-business markets: an assessment of its economic

value, GWV Fachverlage GmbH, 2006, pp. 1-25.
8 Eccles, R., D. Crane. Doing deals: investment banks at work, „Relationship management”. Harvard

Business School Press, 1988, pp. 179-203.
9 Perrien, J., P. Filiatrault, L. Ricard. Relationship marketing and commercial banking: a critical analysis.

IJBM,  1992, vol. 10, 7, pp. 25-29.
1 0 Grönroos, C. From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing.

Management Decisions, 1994, vol.32, 2, pp. 4-20.
1 1 Sheth, J. Relationship marketing: a customer perspective. Proceedings of the 2nd Annual Relationship

Management Conference, 1994, June, pp. 1-7.
1 2 Thunman, C. Corporate banking: services and relationships. IJBM, 1992, vol. 10, 2, pp. 10-16.
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доминирани от транзакционния елемент13. В този случай на преден план изли-
зат транзакционните разходи и опортюнизма, а се пренебрегват много други
аспекти, които до голяма степен оказват влияние върху поведението на страни-
те по взаимоотношението. Невъзможността да се взаимодейства ефективно с
корпоративните клиенти произтича от това, че взаимоотношенията се възприе-
мат по-скоро като тактическа мярка за генериране на нарастващи продажби,
отколкото като стратегическа инициатива14.

Като се вземат под внимание високите нива на конкуренцията в банковия
сектор, широкият асортимент от продукти и услуги, изключително динамични-
те и несигурни пазарни условия, повишените изисквания и промените в потреб-
ностите на „посткризисния” клиент, необходимостта от прилагане на нов мар-
кетингов подход е обяснима. Образът на съвременния клиент се разграничава
съществено от присъщите му до преди 10 години характеристики. Той очаква
банката да разбере специфичните проблеми, пред които е изправен и е особено
чувствителен спрямо ползите, които извлича не само от отделния продукт/ус-
луга, а от взаимоотношенията си с банката като цяло. Времената, когато бан-
ковите клиенти са по традиция лоялни, на пазара се предлагат ограничен брой
продукти и услуги, конкуренцията е ясно дефинирана и банките оперират спо-
ред обичайните правила, са безвъзвратно отминали15.

Характерно за ХХ век е, че успехът се гарантира предимно на база привлича-
нето на възможно по-голям брой клиенти, за сметка на придобиването на познание
и максимизиране на печалбата от отделния клиент. През ХХІ век, обаче, тази стра-
тегия е крайнo недостатъчна за осигуряването на качествени резултати. Фокусът
върху реализиране на продажба на всяка цена и липсата на задълбочен информаци-
онен обмен между страните ограничава възможностите за печалба в сравнително
кратък времеви период. Създаването на стратегически взаимоотношения с клиен-
тите, за разлика от възприемането на транзакционен фокус, носи значителна полез-
ност в дългосрочен план. Влагането на ресурси за опознаване на клиентския бизнес
дава възможност на банката да идентифицира неговите потребности и да отговори
на изискванията му. По този начин става възможно предоставянето на най-правил-
ното за клиента продуктово решение в най-подходящото за него време. Навремен-
ните и индивидуализирани предложения, от своя страна, водят до значително по-
качване на нивата на клиентската удовлетвореност и лоялност. Повишената клиен-
тска лоялност пък се свързва с изразено предпочитание на банката пред конкурен-
тните институции и с перспективи за последващи покупки от страна на клиента.
Оттук банката придобива реални шансове за разширяване на притежавания дял от
клиентския портфейл и за увеличаване на печалбата.

От тази гледна точка маркетингът на взаимоотношенията може да се раз-
глежда като по-добра алтернатива от традиционния маркетинг, тъй като освен
1 3 Porenca, J., L. Castro. The substance of business banking relationships. Proceedings of the 16th IMP

Group annual conference, 2000.
1 4 Buttle, F. Relationship marketing: theory and practice. Paul Chapman Publishing Ltd., 1996, p. 101.
1 5 Zineldin , M. Bank-corporate client „partnership” relationship: benefits and lifecycle. International

Journal of Bank Marketing, 14, (3), 1996, pp. 14-22.
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върху привличането на клиенти, акцентира върху последващото им задържане и
развитие на взаимоотношенията с тях в дългосрочен план16. Като доказателство
за това могат да се посочат определенията, които дава за маркетинга Американ-
ската Маркетингова Асоциация (АМА) през различните периоди. Те свидетел-
стват за своеобразно отстъпление от принципите на транзакционния маркетинг.
През 2004 г. АМА дефинира маркетинга по нов начин – „маркетингът представ-
лява организационна функция и набор от процеси за създаване и дистрибутиране
на стойност за клиента и за управление на взаимоотношенията с клиента по на-
чин, който доставя ползи за организацията и нейните стейкхолдъри”. През 2007 г.
маркетингът се определя като широкообхватна дейност, включваща процесите
по създаване, доставяне и размяна на оферти, които носят стойност за клиентите,
партньорите и обществото като цяло. Ако сравним тези дефиниции с по-ранното
определение на маркетинговата дейност, валидно от 1985 година, ясно се виждат
новите аспекти и тенденции – „маркетинг е процесът по планиране и осъществя-
ване на концепция, ценообразуване, промоция и дистрибуция на продукти, идеи и
услуги, с оглед постигане на индивидуалните и организационни цели”17.

Валидността на традиционните маркетингови правила отслабва и се нала-
га цялостна преоценка на начините за взаимодействие с клиентите. Клиентски
центрираната бизнесфилософия се извежда като условно начало на управлени-
ето на взаимоотношенията с клиентите18. За много банки новата икономическа
ситуация, визирайки периода след 2007 г., се явява движещ фактор на промяна-
та. В много случаи това е моментът, когато става ясно, че взаимоотношения
въобще не съществуват, защото това, което ги определя в добри времена, се
оказва недостатъчно за поддържането им в неблагоприятни ситуации19. Един-
ствено банките, които успеят да предефинират ролята на маркетинга – от тран-
закционен към клиентскиориентиран, ще получат възможност за постигане на
успех в дългосрочна перспектива.

III. Предимства при прилагането на клиентски ориентиран подход
в корпоративното банкиране

Дискусията относно ползите, които могат да се реализират от въвеждането
на клиентскиориентирана стратегия в корпоративното банкиране, не е нова. Днес,
обаче, тя е особено актуална. От началото на финансовата криза до момента
банките са изправени пред сериозни предизвикателства в поддържането и запазва-

1 6 Cravena, D. W., N. F. Piercy. Releationship marketing and collaborative networks in service
organizations. International Journal of Service Industry Management, 1994, vol. 5, 5, pp. 39-54.
Grönross, C. The marketing strategy continuum: towards a marketing concept for the 1990s. Management
Decisions, 1991, vol. 32, 2, pp. 4-20.

1 7 American Marketing Association, The American marketing Association releases  new definition for
marketing, 14 Jan 2008,  www.marketingpower.com.

1 8 Вачков, Ст. Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за бъдещето. Изд. „Наука и
икономика”, 2011, с. 266-267.

1 9 Emerson, R. Relationships in commercial banking, in Managing banking relationships. Woodhead
Publishing Ltd., 1997, pp. 12-25.
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нето на взаимоотношенията си със съществуващата клиентска база. Икономичес-
ката нестабилност провокира значителен спад в нивото на клиентското доверие,
който непосредствено влияе върху клиентските възприятия за банката и желанието
им да взаимодействат с нея. В сферата на корпоративното банкиране спечелване-
то на клиентското доверие отново не е лека задача, която може да се осъществи
единствено чрез добре планирани стратегически инициативи, поставящи действи-
телен фокус върху същинските бизнес потребности в рамките на цялостния клиен-
тски жизнен цикъл. Познаването и разбирането на клиентските потребности прово-
кира чувствително по-високи равнища на клиентска удовлетвореност, което, от своя
страна, допринася за нарастване на клиентската лоялност и задържане. По този
начин банките получават възможност да достигнат статуса на водеща банка и да
максимизират доходността от взаимоотношенията с клиентите (вж. таблица 1).

Таблица 1

Предимства от заемане на лидерска позиция
в корпоративното банкиране20

С нарастване значението на конкретната банка за клиента намалява броят
на използваните от него финансови институции. Приходите, които реализира
банката, завоювала позицията на главен доставчик за клиента, са неколкократ-
но по-високи, в сравнение с възможностите за реализиране на печалба на по-
ниските нива в йерархията на взаимоотношенията. Оттук логически се стига
до заключението, че банката може да увеличи в много по-голяма степен пе-
чалбата си чрез максимизиране на доходността от управление на цялостната
релация с клиента, отколкото ако се съсредоточи върху максимизиране на дохо-
да от отделната транзакция или продукт.
2 0 Greenwich Associates, Financial services without borders: how to succeed in professional financial

services, John Wiley & Sons, 2001, p. 108.

Ниво на взаимоотношенията
банка-клиент, според степента на

сътрудничество

Приходи
на ниво

(%)

Брой ползвани
банки на ниво

Приходи на
отделна банка

(%)
Висока степен на сътрудничество
(колаборативни взаимоотношения)

Водещо

Второстепенно

Третостепенно

Четвъртостепенно

Ниска степен на сътрудничество
(транзакционни взаимоотношения)

54

19

13

14

1,9

2,1

2,8

7,8

28

9

5

2
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Както се вижда от данните в таблица 1, ефектът от придвижването към
клиентскицентриран модел може да повлияе значително върху резултатите на
банката. Зад тази философия се крият важни икономически мотиви и ползите,
които банката може да извлече, са21:

- по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал;
- повишаване на клиентската доходност;
- понижаване на капиталовите разходи, което се постига благодарение на

дългосрочните внимателно управлявани взаимоотношения с клиентите;
- повече възможности за инвестиране, като резултат от по-доброто вник-

ване в клиентските финансови потребности.
Проучванията показват, че от гледна точка на разходите, привличането на

един нов клиент струва няколкократно повече отколкото задържането на един
съществуващ клиент22. Дългосрочните взаимоотношения с клиента са по-дохо-
доносни за банката, тъй като предоставят възможности за кръстосани продаж-
би на продукти. Наблюдава се силна позитивна корелация между броя на при-
тежаваните от клиента продукти и нивата на удовлетвореност и лоялност. С
колкото повече продукти разполага клиентът, толкова по-малка е вероятността
той да се преориентира към конкурентите. Колкото по-дългосрочни са взаимо-
отношенията, толкова по-богата е информацията, която доставя на банката и
съответно възможността за прецизирани продуктови оферти.

За да се изяснят и оценят предимствата, които носи подходът, акцентиращ
върху взаимоотношенията в корпоративното банкиране, е необходимо да се на-
прави съпоставка между различните начини за взаимодействие с клиентите,
залегнали в банковите стратегии. По характер взаимоотношенията между бан-
ката и клиентите могат да се разделят на две групи – транзакционни взаимоот-
ношения и взаимоотношения, базирани на дългосрочна обвързаност и доверие.

Транзакционното банкиране представлява всяка услуга или група от услуги,
които банката предлага срещу заплащане на определена такса. Неговата фило-
софия най-добре може да се опише от израза „hit and run”, което означава извли-
чане на печалба от определена сделка и загуба на последващ интерес за под-
държане на взаимоотношения. За транзакционни се приемат взаимоотношения-
та, при които компанията държи банката на разстояние, предоставя й лимитирана
информация, активно проучва оферти от множество банки и е склонна да смени
доставчика, ако открие по-добра алтернатива. Всяка отделна сделка представ-
лява нов бизнес. На преден план излизат краткосрочната ориентация и ценовата
чувствителност на фирмите. Изборът на банка се определя от предложената най-
ниска цена и най-изгодни условия по сделката. Решението на клиента да работи с
определена банка зависи единствено от очакваните резултати, без да има отно-
шение към бъдеща съвместна дейност или изграждане на дългосрочни връзки.
Транзакционните банки също отдават по-голямо значение на специфични части
от бизнеса, отколкото на развитието на взаимоотношения с клиента.
2 1 Chaudhry, A. CRM making it simple for the banking industry. Paper 180-29, SUGI 29 Proceedings,

Montreal, Canada, May 2004.
2 2 Farrance, C. Managing relationships in a corporate bank. Financial World Publishing, 2002, p. 6.
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При обвързаното банкиране компанията поддържа дългосрочни взаимо-
отношения с ограничен брой банки (ако не само с една) и цената не е водещ
фактор в изграждането им. Причината търсенето да не се отличава с висока
ценова еластичност е, че клиентите ценят ползите, които може да им предоста-
ви конкретната банка. Сделките се разглеждат като част от взаимоотношения-
та с доставчика. Фирмите откриват и експлоатират потенциала на дългосроч-
ното коопериране и са разходно и стойностно ориентирани23.

Изграждането на дългосрочни взаимоотношения намира израз във високи
нива на доверие между банката и клиента, които съдействат за намаляване на
транзакционните разходи, асоциирани с процеса на размяна. От една страна, се
съкращават разходите за набиране на информация за идентификация на парт-
ньор и договаряне, тъй като по-голяма част от условията по сделките са вече
изяснени. От друга страна, наличието на продължителна обвързаност затвърж-
дава убедеността, че предоставяната информация не е подвеждаща и намаля-
ва склонността на страните да се предпазват от опортюнистично поведение.
По този начин се редуцират ресурсите за мониторинг върху изпълнението на
договорените задължения. Съкращаването на транзакционните разходи може
да се обвърже с възможността за реализиране на по-добри резултати от стра-
ните по взаимоотношенията.

Банки, ориентирани към създаване на взаимооизгодни отношения, разпо-
лагат с детайлно познание за бизнеса на компанията, което се актуализира не-
прекъснато чрез редовни срещи с клиента24. По този начин се поддържа посто-
янен бизнес с компанията и се откриват перспективи за реализиране на нови
сделки. В практически рамки банката трябва да реализира достатъчен цялос-
тен приход и да не търси максимизиране на печалбата от всяка сделка/услуга,
а компанията трябва да извлече стойност, за да оправдае своите разходи.

Въз основа на споменатите особености на двата типа взаимоотношения, в
таблица 2 са обобщени техните основни характеристики.

2 3 Axelsson, B. Wynstra, F., Buying business services. John Wiley & Sons Ltd., 2002.
2 4 Grout, J. On banks, in Managing banking relationships, Ed. Gerald Leahy. Woodhead publishing Ltd,

1997, pp. 1-11.
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Таблица 2

Характеристики на двата типа взаимоотношения
банка – корпоративен клиент

В основата на клиентски ориентирания подход всъщност лежи различна
философия за начина, по който се осъществява банковaта дейност. Разликите
между транзакционното и клиентски ориентираното банкиране са представени
в таблица 3.

Таблица 3

Различия между транзакционно банкиране
и банкирането основаващо се на взаимоотношенията25

2 5 Разработването на таблица 3 се базира до определена степен на: Farrance, C. Managing relationships
in a corporate bank, Financial World Publishing, 2002, p. 7.

Близки взаимоотношения Транзакционни взаимоотношения
- обмяна на богат поток от информация

между страните
- постоянен обем на бизнеса и достъп на

банката до големи сделки
- по-ниска ценова чувствителност

- обвързване между банката и клиента

- очаквания за дългосрочни взаимоотно-
шения и високи нива на лоялност

- ограничени или лимитирани потоци от
информация

- осъществяване на единични сделки

- зависимост на бизнеса от ценови
фактори

- временни или случайни връзки между
страните

- липсват значителни очаквания за
бъдещето

Критерии за
сравнение

Транзакционно
банкиране

Банкиране, основаващо се
на взаимоотношенията

1. Фокус на банковата
институция

- фокус върху продажбите

- фокус върху продукто-
вите характеристики

- разширяване на
пазарния дял

- реализиране на
единична продажба

- действие

- фокус върху клиентското
задържане

- фокус върху ползите, които
носи продукта

- нарастване на портфолиото
от клиенти

- осъществяване на
повтарящи се покупки

- взаимодействие

2. Времеви интервали
на взаимоотноше-
нията

- краткосрочни времеви
интервали

- дългосрочни времеви
- интервали
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В крайна сметка банковите стратегии трудно биха могли да се определят
като чисто транзакционни или ориентирани единствено към поддържането на
дългосрочни взаимоотношения. Обикновено се счита, че инвестиционните банки
са по-транзакционно ориентирани, а търговските банки са съсредоточени върху
изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите26. Ако се вземат
предвид характеристиките на кредитирането, осъществявано от търговските бан-
ки, което на практика е продължителен процес, а не еднократен акт, посоченото
твърдение би могло да се приеме за вярно. В действителност, обаче, застъпване-
то между транзакционния и фокусирания върху взаимоотношенията подход (въпре-
ки че на пръв поглед изглеждат несъвместими) е чувствително и банките рядко
извървяват целия път в определената посока. Това е така, тъй като не всички
клиенти са насочени към създаване дългосрочна връзка с банката. Трябва да се
вземе под внимание, че някои клиенти желаят да поддържат само транзакционни
взаимоотношения и инвестирането на допълнителни ресурси за изграждане на
по-дълбоки взаимоотношения с тях е ненужно. Прилагането на стратегия, целя-
ща изграждане на дългосрочни взаимоотношения спрямо клиент, който избира
банката въз основа на предлаганата цена, е несъстоятелно, тъй като всяка друга
по-изгодна оферта (визирайки по-ниска такса, по-нисък лихвен процент) би дове-
ла да прекъсване на взаимоотноше-нията с нея.

Изборът на конкретна стратегия е функция на различни фактори-специфи-
ка на клиента, икономическа ситуация, възможност за реализиране на печалба.
Последствията от финансовата криза, обаче, категорично накланят везните в
полза на клиентскиориентираното банкиране, защото е много по-вероятно кли-
ентът да продължи да осъществява бизнес с дадена банка, ако са изградени
стабилни взаимоотношения. Всяка транзакционна дейност трябва да се вклю-
чи в цялостна стратегия, поставяща клиента на преден план. Адаптацията към
новите условия на средата не позволява да се разчита единствено на традици-
онните похвати за разширяване на бизнеса.

IV. Заключение

В контекстта на новите бизнес условия методите, техниките и инструмен-
тите на класическия транзакционен маркетинг се оказват неспособни да помог-
нат на финансовите институции да планират своята бизнес активност и да опреде-

2 6 Donaldson, T. The place of corporate relationships in bank strategy, in Managing banking relationships,
Woodhead  publishing Ltd, 1997, p. 69.

1. Акцент върху
качеството

- качество, осигурено от
продуктите

- качество, базирано на
обслужването/способности
те на персонала

2. Източник на
печалба

- реализиране на печалба
от единичната
транзакция

- доходност, основаваща се
на клиентския жизнен
цикъл

3. Маркетинг микс - стандартизиран - ориентиран към клиента
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лят бъдещата си пазарна позиция. Новите реалности внасят нови аспекти във вза-
имоотношенията банка-клиент и налагат развитие и прилагане на клиентски фоку-
сиран подход. Възможностите пред банките са две – или да отговорят на промени-
те, или да загубят пазарен дял. За добре управляваните, иновативни банкови инсти-
туции промените предоставят по-скоро нови възможности за развитие на потенци-
ала им. Задържането на клиентите и изграждането на клиентска лоялност във вре-
мето, чрез познаването и удовлетворяването на техните потребности, е ключ към
дългосрочния бизнес успех. На практика разковничето се крие в преобразуване на
единичната бизнес транзакция в продължителна обвързаност с клиента.
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Abstract

The development of marketing theory in combination with the new business realities
necessitates a serious rethinking of the approach used towards customers. Taking into
consideration the extremely uncertain and volatile market conditions, the increased requirements
of corporate customers and the changes in their wants, the need for repositioning the strategic
priorities of the bank is understandable. In the present article there is made an attempt at comparing
the transactional orientation typical of banking institutions and the type of banking that emphasizes
the development of long-term relations with key customers. The aim of the work is to underscore
the advantages brought by the use of customer-oriented strategy in corporate banking.

ПЕРЕХОД  К  ОРИЕНТАЦИИ  НА  КЛИЕНТА  В  ПОДХОДЕ
К  КОРПОРАТИВНОМУ  БАНКИРОВАНИЮ

Аспирант Христина Христова

Резюме

Развитие маркетинговой теории, вместе с новой реальностью бизнеса, вызывает
необходимость серьезного переосмысления применяемого подхода к клиентам. Если
учесть исключительно непрочные и изменчивые условия рынка, повышенные требова-
ния корпоративных клиентов и изменения в их потребностях, то вполне объяснима необ-
ходимость перепозиционирования стратегических приоритетов банков.

В настоящей статье предпринята попытка сопоставления между характерной для
банковских институций транзакционной ориентацией и банкированием с акцентом на
создании долгосрочной увязки с ключевыми клиентами. Цель настоящего изложения –
выявить преимущества, которыми обладает применение стратегии, ориентированной на
клиента в корпоративном банкировании.


