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 Дребното банкиране днес е изправено пред трудностите на постоянно 
нарастващите потребителски очаквания и навлизането на новите техно-
логии и конкуренти. В тази пазарна ситуация, минимизирането на клиен-
тската миграция е предпоставкa за запазване на лидерската позиция на 
кредитните институции. Целта тази разработка е да се изследва влияние-
то на базисните фактори, влияещи върху клиентската миграция в дреб-
ното банкиране, с акцент върху ключовата роля на банковия персонал в 
тази комплексна релация. Получените чрез анкетно проучване и статис-
тически анализ резултати показват, че значително въздействие върху 
клиентската миграция оказва качественото обслужване, обусловено от 
професионализма и личностните качества на банковите кадри. 
 

© 2018 Икономически университет – Варна

Цитиране: МОМЧИЛОВА, Р. (2018) Банковият персонал – фактор за клиентската миграция в 
дребното банкиране. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 62 (4). с. 391 -
406. 

 

Въведение 

В пазарната реалност бизнесполето „Дребно банкиране“ е изправено пред 

сериозни предизвикателства. Генерирането на усещане за „незадоволително 

преживяване“ в процеса на обслужване поражда динамика в потребителските 

нагласи, в посока занижаване нивото на клиентската удовлетвореност. В усло-

вията на бурно развитие на дигиталните технологии, банковите мениджъри са 

принудени „да постигат повече чрез по-малко“, докато конкурентният натиск 

ескалира, както от страна на традиционните банки, така и в лицето на „новите 

играчи“ (Schlich et al, 2014). 
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Безусловната необходимост от промени в банковия бизнес извежда на пре-

ден план въпроса за необходимостта от анализ на потребителското поведение и 

нужди (Schlich et al, 2016). Все по-често фокусът попада върху клиентско-

центрираното банкиране, което е базирано на използване на знанията за клиен-

та, в посока задоволяване на потребностите му. (Maguire Et al, 2012). Разбиране-

то, че клиентът се превръща от наблюдател и „обект за покритие“ на маржове в 

„повратен пункт“ и равнопоставен бизнеспартньор, придава истински смисъл на 

дългосрочната ориентация на банката към постигане на устойчиви финансови 

резултати за двете страни (Вачков, 2015) 

Навлизащите модерни технологии предразполагат банките все повече да 

инвестират в стимулирането на онлайн и мобилното банкиране, постигайки по-

голяма разходна ефективност. Успехът на подобна политика е поставен под съм-

нение, поради факта, че стремейки се към клиентско центриране и задържане на 

удовлетворени потребители, кредитните институции не би следвало да губят 

личния си контакт с клиентите. Дори и в ерата на информационните технологии 

знанията, уменията и квалификацията на банковите кадри се определят като 

критични фактори за успех (Петров, 2009). Симбиозата между физическия кон-

такт и дигиталните услуги (digital + physical) представлява „субстратът“ на 

съвременната дигитална революция, която трасира прехода към „бионичната 

банка“. С това понятие се определят всички кредитни институти, които офери-

рат атрактивни комбинации между дигитална функционалност (за бързина и 

удобство) и внимателно и грижовно човешко общуване съобразно нуждите на 

клиента (Вачков, 2016). Във връзка с това се обуславя нуждата от цялостен ре-

инженеринг на банковите бизнесмодели в посока опростяване, като същевре-

менно се търсят и насърчават иновационните политики, както и постигането на 

информационни предимства. Тези дейности се осъществяват в комбинация с 

регулациите по отношение на управлението на риска и капитала (PWC, 2014), 

при което служителите придобиват ясна представа за своята лична отговорност 

в общото управление на рисковете в банката (Джапаров, 2015). 

Необходимостта от промени в сегмента „дребно банкиране“ се обуславя и 

от повишеното желание на клиентите да „мигрират“ от обслужващата ги банка 

към конкурентен доставчик на финансово обслужване (World retail banking 

report, 2015). Въпросите кои са факторите, които влияят върху клиентската миг-

рация и каква е тяхната степен на значимост, са обект на оживена дискусия в 

научните и бизнес средите. Направеният, за целите на изследването, литерату-

рен обзор е представен в систематизиран вид в таблица 1. 
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Таблица 1  

Фактори, влияещи върху клиентската миграция в дребното банкиране 

Проучване Фактори 

Colgate & Hedge 

(2001) 

• фактори на ценообразуването;  

• фактори, свързани с проблеми в обслужването; 

• фактори, свързани с отказа от обслужване. 

Saiz & 

Pilorge(2010) 

• цена на предлаганите продукти/услуги; 

• качество на обслужването; 

• характеристика на самия продукт. 

Piason (2013) 

• клиентска удовлетвореност; 

• корпоративен имидж; 

• бариери за напускане. 

Clemes, Gan, & 

Zheng (2007) 

• фактори на ценообразуването на продукта/услугата; 

• репутация на банката; 

• поведение на банката при възникване на проблем с обслужването; 

• качество на обслужването; 

• качество на банковия продукт/услуга; 

• клиентска удовлетвореност; 

• клиентска ангажираност; 

• демографски характеристики на клиента; 

• ефективна рекламна политика (както на обслужващата банката, 

така и на конкурентните институции); 

• независещи от клиента и институцията причини. 

Khan и др. (2010) 

• ценообразуване на банковите продукти/услуги; 

• отдалеченост на банковия клон; 

• разходи за смяна на обслужващата банка (т.н. switching costs); 

• качество на обслужването; 

• репутация на банката; 

• независещи от клиента и институцията причини; 

• реклама на финансови продукти/услуги. 

 

Във всички разгледани мултифакторни теории ясно се вижда, че освен не-

изменния ценови фактор, по-голяма част другите, определящи клиентската миг-

рация променливи, са пряко или косвено свързани с професионалните и личнос-

тните качества на банковия персонал. Качеството на обслужването, клиентската 

удовлетвореност и репутацията на институцията в голяма степен зависят от 

представянето на банковите служители.  
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Това изследване си поставя за цел анализа на влиянието на група, синтези-

рани на база на литературния обзор, „базисни фактори“, върху миграционните 

процеси в „дребния“ банков сектор в България, като се акцентира върху ролята 

на служителите в разглежданите процеси.  

1. Методология и данни 

Настоящата разработка се основава на анализа на част от данните, получе-

ни чрез онлайн анкетно проучване, проведено в периода м. юли – м. септември 

2018 г., в което се използва алгоритъм на платформата Google Drive (Google 

Forms). В изследването вземат участие 443 респондента, които, според въведе-

ните общоприети критерии (Yamane (1967) и Amin (2005)), са достатъчни за 

представителност на извадката. Въпросникът е структуриран в четири основни 

секции (фигура 1).  

Тъй като разработката поставя фокуса на влиянието на „базисните“ мигра-

ционни фактори върху нагласите на клиентите в сектора дребно банкиране, ана-

лизът се основава на получените данни от Секция 1, 2 и 4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Структура на анкетното проучване 

Секция 1 
Очертава поведението на анкетираните в ролята им на банко-

ви клиенти 

Секция 2 

Диагностицира степента на влияние на определени базисни 

фактори върху явлението „клиентска миграция в дребното 

банкиране“: 

• професионални и личностни качества на служителите; 

• поведение на банката при възникване на проблеми; 

• качество на продукта/услугата; 

• цена на продукта/услугата; 

• репутация на банката; 

• разходи за смяна на обслужващата банка; 

• ефективна реклама; 

• отдалеченост на банковия клон. 

Секция 3 
Оценява специфичното влияние на банковия персонал върху 

вземането на т.нар. „миграционно решение“ 

Очертава демографския профил на анкетираните Секция 4 
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Както се вижда от фигура 1, в Секция 1 и 4 се подбират общи данни за рес-

пондентите. Разделянето на общите въпроси в две секции се налага поради не-

обходимостта от изтеглянето на демографския панел в края на анкетната карта. 

Подобно структуриране на проучванията е необходимо най-вече с оглед макси-

малното задържане на вниманието и интереса на анкетираните (Желев, 2008). 

Структурата на първата секция от анкетното проучване дава достатъчно пълна 

информация за клиентско поведение на респондентите (ползвани продукти, 

предпочитани канали, използвани банки и миграция в последните 5 г.), която 

впоследствие предполага възможност за детайлен и мултидименсионален ана-

лиз на нагласите им. Тук е важно да се отбележи, че по отношение на изследва-

нето на смяната на обслужващата банка, анкетната карта включва серия от въп-

роси, целящи да установят конкретните причини за вземане на миграционното 

решение на част от респондентите. След тази група въпроси, използваният ал-

горитъм успява да открои мненията на „лоялните“, „мигриралите по собствено 

желание“ и „мигриралите по независещи от тях причини“, като последващият 

анализ се фокусира върху първите две групи участници в проучването. 

Влиянието на базисните фактори върху миграционните нагласи и поведе-

ние на анкетираните бива оценено като пред тях се поставя задачата да ранжи-

рат степента на въздействие на променливите (Секция 2). За целта се използва 

класическа 5-степенна скала на Ликерт („много силно“, „силно“, „неутрално“, 

„слабо“ и „много слабо“). Самият въпрос, изискващ ранжиране на влиянието на 

персонала, е зададен по различен начин, в зависимост от това, дали респонден-

тът е попаднал в категорията „мигрант“, или „лоялен. При оценката на влияние-

то на отделните фактори успешно може да бъде приложен методът на средната 

аритметична величина. Той дава възможност, освен за точно и ясно определяне 

на фактора с най-силно влияние, също така и за лесно сравняване на мненията 

на отделните групи респонденти. 

Последната част от анкетата (Секция 4) съдържа стандартните въпроси, 

чрез които се изгражда демографският профил на анкетираните (пол, възраст, 

образование, местожителство и професионална заетост). Специфичният еле-

мент в тази секция е свързан с избора на подход за изграждане на възрастовата 

структура на респондентите. Вместо стандартно прилагания интервален подход, 

при който анкетираните се разделят на няколко групи, покриващи един и същи 

времеви диапазон (напр. от по 10 години), тук респондентите се групират на 

база принадлежността им към някое от поколенията, които формират работната 

сила в България – т.нар. „Бейби бумъри“ (54-72 г.), X (39-53 г.), Y (24-38 г.) и 

пълнолетните представители на Z-поколението (18-23 г.). Хората, попадащи във 
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всяка от тези категории, притежават специфични нагласи, стил на поведение и 

отношение, както към работния процес, така и към потреблението на стоки и 

услуги (в това число и банкови) (McCrindle, 2012).  

„Бейби бумърите“ са платежоспособна и все още финансово активна част от 

населението (Harland Clark, 2017:а), която има високи очаквания за адекватен и 

разбираем консултинг като същевременно проявява лоялност към доставчика си 

на финансови решения (Harland Clark, 2017:b) и не е съвсем „твърд“ противник на 

новите технологии в банкирането (BBVA, 2017). Х-генерацията, от своя страна, е 

финансово независима част от населението (MetLife Mature Market Institute, 2013), 

която ползва разнообразни банкови продукти и услуги (BMO, 2014) и е „отворе-

на“ към технологичните нововъведения, но все още ползва активно банковия фи-

лиал (Global Banking and Finance Review, 2018). Поколението Y набира все по-

голяма финансова мощ (EFMA, 2010), като има високи очаквания и склонност 

към миграция (Kothamasu, 2014). Тази група използва активно модерните техно-

логии в банкирането (FICO, 2014), но същевременно изисква реален „човешки 

контакт“ (Banerjee, 2016) и цялостно „клиентско изживяване“ (BBVA, 2014). Най-

младото и „технологично“ поколение банкови клиенти – Z-генерацията, тепърва 

навлиза в пазара и търси начини за добиване на финансова култура (Dorsey & 

Villa, 2017). Тази група проявява най-силен интерес към алтернативните високо-

технологични доставчици на финансови решения (Raddon, 2017), като за тях мо-

билните приложения са основен начин за опериране (Vision Critical, 2017). 

Структурирано по този начин, изследването дава възможност за задълбо-

чен, мултидименсионален анализ на въздействието на „базисните фактори“ вър-

ху миграционните нагласи на клиентите на дребното банкиране в България. 

2. Резултати и изводи 

Анализът на данните логически следва да започне с обзор на демографска-

та структура на респондентите и тяхното поведение като банкови потребители. 

В таблица 2 са представени стойностите за възрастовата структура на участни-

ците в емпиричното изследване, съпоставени с тези от националната статистика 

(НСИ, 2018). Данните показват, че възрастовото разпределението на участници-

те в емпиричното изследване до голяма степен съответства на това на населени-

ето на България, с отчитане на факта, че в проучването са взели участие повече 

представители от по-младите генерации (Y и Z), за сметка на по-възрастните 

поколения (Х и „Бейби бумъри“). Случайният подбор на респондентите и елект-

ронният характер на самото допитване са обективни предпоставки за по-голяма 

активност на младите т.нар. „дигитални“ поколения. 
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Таблица 2 

Възрастова структура на респондентите на анкетното проучване 

18 – 23 г. 

(Z-пок.) 

24 – 38 г. 

(Y-пок.) 

39 – 53 г. 

(Х-пок.) 

54 – 72 г. 

(„Бейби бумъри“) 

Възрастова структура на участни-

ците в анкетното проучване 
16,70% 34,54% 27,09% 21,67% 

Възрастова структура на населе-

нието на България (18-72г.) 
9,48% 28,04% 30,12% 32,36% 

 

Информацията за останалите демографски признаци, изследвани във въп-

росника (пол, образование, професионално занимание и местоживеене), е пред-

ставена обобщено в таблица 3.  

Таблица 3  

Демографска структура на респондентите 

Пол 
мъж жена 

33,86% 66,14% 

Образование 
основно средно висше 

0,45% 17,38% 82,17% 

Професионално 

занимание 

ученик/ 

студент 

държавен 

служител 

зает в 

собствен 

бизнес 

зает в 

частния 

сектор 

безработен друго 

7,67% 21,44% 8,80% 57,11% 2,93% 2,03% 

Местоживеене 
село малък град областен град 

4,06% 18,96% 76,98% 

 

От представените данни се вижда, че участниците в анкетното проучване 

са предимно висококвалифицирани кадри (82,17% са с висше образование), 

жени (66,14%), живеещи главно в областните центрове на страната (76,98%). От 

гледна точка на професионалното занимание на респондентите, преобладават 

заетите в частния сектор (57,11%), а тези, които са посочили алтернативата 

„друго“, работят предимно в сферата на образованието. Високата образованост 

и професионалната реализация на анкетираните лица, предполага рационална 

обоснованост на посочените отговори, отразяващи взетите от тях решения по 

отношение на поведението им като потребители на банкови продукти и услуги. 
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Анализът на данните, свързани с клиентското поведение на анкетираните со-

чи, че най-масово ползваните финансови решения са в сферата на разплащанията 

– разплащателна сметка и дебитна карта. По отношение на спестяванията и при 

двата основни продукта (безсрочен влог и срочен депозит) се наблюдава прибли-

зително еднакво потребление – около 20%, като безсрочните влогове се оказват 

по-популярният продукт сред анкетираните. Спестовните алтернативи се ползват 

предимно от анкетирани участници, попадащи в по-възрастните поколения (X и 

„Бейби бумъри“), докато вариантите за кредитиране са типични основно за предс-

тавителите на Y-поколението (23 – 38 г.). Този факт, от своя страна, кореспондира, 

както с фазата от живота, в която се намират последните, така и със склонността 

на тази генерация да „живее на кредит“. Анализът на данните показва също, че 

по-голяма част от анкетираните ползват повече от един продукт или услуга (най-

често срещаната комбинация е „разплащателна сметка“ + „дебитна карта“). Освен 

ползваните продукти и услуги, друг основен въпрос, подпомагащ диагностицира-

нето на клиентското поведение на респондентите, е този за това колко често те 

ползват отделните дистрибуционни канали, които кредитните институции предла-

гат в портфолиото си. Получените резултати сочат, че най-често ползваните и 

предпочитаните дистрибуционни канали от страна на участниците в проучването, 

са тези, свързани с възможностите, които банките предоставят за самообслужване 

(банкомат, POS-терминал), което кореспондира и с най-често ползваните продук-

ти и услуги, а именно тези, свързани с разплащанията. Поради същата причина, 

следващата по популярност „точка за достъп“ на респондентите до обслужващата 

ги кредитна институция е онлайн банкирането (в основната си част то е свързано 

със справки и нареждания на парични преводи). Интересно е да се отбележи, че 

другият електронен вариант за достъп до банковите продукти и услуги – мобил-

ното банкиране, все още е доста непопулярен сред българските потребители 

(42,86% от тях никога не са го ползвали). Най-непопулярният сред анкетираните 

начин за връзка с доставчика им на финансови решения е телефонното банкиране. 

От анализираните данни може да се направи и констатацията, че въпреки навли-

зането на модерните технологии и предимно стандартизирания характер на полз-

ваните от респондентите продукти и услуги, филиалът все още запазва ролята си 

на значително популярен начин за достъп до обслужващата институция – над 40% 

от анкетираните споделят, че посещават банков клон много често или често. Това 

факт сочи, че въпреки дигитализацията на пазара на финансови продукти и услу-

ги, личният контакт и консултингът все още имат значителна важност за потреби-

телите, особено за по-възрастните и финансово стабилни поколения (X и „Бейби 

бумъри“). 
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Друг важен аспект, свързан с установяването на клиентското поведение на 

анкетираните, е въпросът за тяхната лоялност като потребители и миграционни-

те им нагласи. В съответствие с поставените изследователски цели и задачи, 

анализът на миграционното поведение и нагласи на участниците в анкетното 

проучване следва да се съсредоточи върху групите на „лоялните“ (71,11%) и на 

„мигриралите по собствено желание“ (20,77%) респонденти. 

Анализът на миграционните нагласи на участниците следва, първо, да оце-

ни ролята на разглежданите „базисни фактори“ върху потребителските решения 

на „лоялните“ участници в анкетното проучване. Получените резултати показ-

ват, че пет от осемте изброени основни двигатели на клиентската миграция, 

оказват „силно“ или „много силно“ въздействие върху решението на респонден-

тите да не сменят обслужващата ги институция – факт, доказващ, че потреби-

телската лоялност е явление, зависещо от почти всеки аспект от взаимоотноше-

нията между банката и нейните клиенти. В таблица 4 са представени данните, 

както за всички „лоялни“ участници в анкетното проучване, така и за нагласите 

към базисните миграционни фактори на отделните възрастови групи (поколе-

ния) в разглежданата съвкупност. Средноаритметичната оценка на въздействие-

то на „базисните миграционни фактори“ показва, че качеството на продук-

та/услугата е променливата с най-силно влияние върху култивирaнeто на лоял-

ност у респондентите, а съответно ефективната реклама – с най-слабо. Същес-

твено значение за тази група респонденти има и поведението на банката при 

възникване на проблем. 

При най-младите, лоялни към банката си участници в анкетното проучване 

– пълнолетните представители на Z-поколението, не се наблюдава отклонение 

от общото за цялата група на немигриралите мнение за това, кои са факторите с 

най-силно и най-слабо влияние върху техния потребителски избор. Въпреки 

това е важно да се отбележи, че при разглежданата генерация се наблюдава ця-

лостно завишаване на чувствителността към всички „базисни“ миграционни 

фактори, сравнено с общите за всички „лоялни“ респонденти нива. Наблюдава-

ният извод може да бъде обяснен с факта, че за представителите на разглежда-

ното поколение, като правило, е характерно по-голямо завишаване на потреби-

телските очаквания, както по отношение на ценовите параметри на предлагани-

те финансови решения, така за цялостното качество на обслужване и връзка с 

обслужващата ги банкова институция. 
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Таблица 4 

Средноаритметична оценка на влиянието 

на базисните миграционни фактори върху лоялните респонденти 

(сравнени по възрастови категории) 

 

Всички 

лоялни 

респонденти 

18 – 23 г. 

(Z) 

24 – 38 г. 

(Y) 

39 – 53 г. 

(X) 

54 – 72 г. 

(„Бейби бумъри“) 

Професионални 

и личностни 

качества на 

служителите 

3,87 3,98 3,65 3,84 4,24 

Поведение на 

банката при 

възникване 

на проблеми 

4,08 4,18 3,91 4,16 4,13 

Качество на 

продукта/услугата 
4,15 4,25 4,14 4,11 4,11 

Цена на 

продукта/услугата 
3,99 4,18 3,95 4,03 3,81 

Репутация 

на банката 
3,90 3,95 3,87 4,04 3,69 

Разходи за смяна 

на обслужващата 

банка 

3,24 3,54 3,29 3,42 2,52 

Ефективна 

реклама 
2,50 2,52 2,41 2,65 2,37 

Отдалеченост на 

банковия клон 
3,28 3,39 3,21 3,28 3,31 

 

Представителите на следващата възрастова група – Y-поколението, от своя 

страна, също са най-силно повлияни от качеството на продукта/услугата и 

респективно, най-слабо, от ефективната реклама, при решението си да не сме-

нят обслужващата ги банка. За разлика от Z-генерацията, при тази група рес-

понденти се наблюдава леко занижена чувствителност към почти всички „ба-

зисни фактори“ (с изключение на разходите за смяна на обслужващата банка), 

сравнено с осреднените данни за цялата разглеждана група анкетирани. 

При участниците от X-генерацията се запазва тенденцията най-слабо въз-

действие върху решението им да останат лоялни на обслужващата ги банка да има 

ефективната реклама, но базисният фактор, който има най-голяма роля върху 
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тяхното потребителско решение е поведението на банката при възникване на 

проблеми. Този факт доказва, че навременната и компетентна намеса на банковите 

служители при възникването на проблемна ситуация се оказва ключова за задър-

жането на една от най-финансово стабилните групи от банкови клиенти. Голямо 

значение за тях, също така има качеството на обслужване и репутацията на 

банката. Важно е да се отбележи, че представители на X-поколението също така 

са доста чувствителни към ценовите аспекти на сключените от тях банкови сдел-

ки – констатация, ясно кореспондираща с факта, че именно тази група потребите-

ли ползват разнообразни и комплексни финансови решения.  

Най-възрастната част от анкетираните, които не са сменили обслужващата 

си банка в последните 5 годни – т.нар. „Бейби бумъри“, също са най-слабо пов-

лияни за това си потребителско решение от ефективната рекламна политика на 

банковите институции. При тях също се наблюдава разминаване с общите за 

групата изводи по отношение на най-силно въздействащата „базисна“ миграци-

онна променлива. Участниците, попадащи във възрастовата група 54 - 72 г., най-

силно са повлияни от професионалните и личностните качества на банковите 

служители, поведението на банката при възникване на проблем и качеството 

на продукта/услугата – факт, показващ важността на личностния контакт меж-

ду банката и тези нейни потребители. Тази констатация, от своя страна, се пот-

върждава и от наблюдението, че респондентите от тази генерация проявяват 

най-слаба чувствителност към ценовите аспекти на банковото обслужване, в 

сравнение с тези от другите разглеждани поколения.  

Въз основа на анализираните данни, относно „базисните миграционни фак-

тори“, може да се обобщи, че анкетираните, които са останали лоялни на обс-

лужващата си банка през последните 5 години, най-силно са повлияни от качес-

твото на предлаганите им продукти и услуги, което до голяма степен зависи от 

компетентността и поведението на служителите. Ефективната реклама, от своя 

страна, се явява като променливата, която оказва най-слабо въздействие върху 

тази група от респонденти. Представените данни също така сочат, че мненията и 

нагласите на анкетираните в голяма степен, зависят и от тяхната възрастова ка-

тегория, като от направения обзор се констатира сериозно влияние на банковия 

персонал, главно върху по-възрастните участници в проучването. 

След направения анализ на мненията на респондентите, които не са смени-

ли обслужващата си банка, същият алгоритъм на изследване следва да бъде 

приложен и при разглеждането на мненията на тези, които са мигрирали към 

конкурентен доставчик на финансови продукти и услуги (таблица 5). Получени-

те резултати показват, че за разлика от лоялните към банката си респонденти, 
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„мигриралите“ не са повлияни в решението си от целия „комплекс“ от фактори. 

Докато потребителската лоялност се култивира с помощта на всички аспекти от 

банковото обслужване, миграционното решение е провокирано въз основата на 

възникването на определен „конфликт“ или „критичен инцидент“ в отношения-

та между кредитната институция и нейните клиенти. От данните се вижда, че 

факторът, оказал най-силно въздействие върху решението на анкетираните да 

сменят обслужващата си банка, е цената на продукта/услугата. Другите по-

значимост за тази група респонденти „базови“ фактори са качеството на про-

дукта/услугата и поведението на банката при възникване на проблеми. Най-

слабо въздействие върху решението на „мигрантите“ (както и при лоялните 

участници) има банковата реклама.  

Таблица 5 

Средноаритметична оценка на влиянието 

на базисните миграционни фактори върху мигриралите респонденти 

(сравнение по възрастови категории) 

 

Всички 

мигрирали 

респонденти 

18 – 23 г. 

(Z) 

24 – 38 г. 

(Y) 

39 – 53 г. 

(X) 

54 – 72 г. 

(„Бейби бумъри“) 

Професионални 

и личностни 

качества на 

служителите 

3,58 3,75 3,21 3,94 3,62 

Поведение на 

банката при 

възникване на 

проблеми 

3,92 4,13 3,52 4,22 4,03 

Качество на 

продукта/услугата 
3,99 4,38 4,00 4,50 3,45 

Цена на 

продукта/услугата 
4,04 4,44 4,00 4,44 3,62 

Репутация 

на банката 
3,55 4,25 3,69 3,50 3,07 

Разходи за смяна 

на обслужващата 

банка 

3,13 3,56 3,14 3,44 2,69 

Ефективна 

реклама 
2,33 2,69 2,31 2,17 2,24 

Отдалеченост на 

банковия клон 
2,80 3,25 2,69 2,89 2,62 
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В таблицата са представени и получените данни на база принадлежността 

на мигриралите участници към някое от разглежданите поколения. Както и при 

лоялните участници в изследването, и тук се запазва тенденцията най-силна 

чувствителност към изброените фактори да проявяват представителите на най-

младото – Z-поколение. Както при тях, така и при всички останали „мигранти“, 

най-слабо е влиянието на ефективната реклама. За анкетираните, попадащи 

във възрастовата категория 18 - 23 г., се запазва общата за разглежданата съв-

купност тенденция, цената на продукта/услугата да е най-определящият тях-

ното решение фактор, следван от качеството. При представителите на Y-

генерацията също се наблюдава силно въздействие на посочените фактори, но 

при тях средната оценка е равна – 4,00. При двете по-млади поколения е нор-

мално цената да е определящ фактор при вземането на потребителските реше-

ния, поради факта, че те все още са в началото на формиране на кариерното си 

развитие и финансова мощ. При по-възрастните, поколенията X и „Бейби бумъ-

ри“, се наблюдават известни различия. При Х-генерацията, факторът с най-

силно влияние е качеството на продукта/услугата. Важно е да се отбележи, че 

мигриралите респонденти, попадащи във възрастовата категория 39 - 53 г., също 

проявяват силна чувствителност към изброените фактори, като при „водещите“ 

потребителското поведение променливи, дори по-висока от тази на Z-

генерацията – констатация, лесно обяснима с по-големите знания и опит при 

работата с финансови инструменти и по-голямата стабилност на доходите. Най-

слаба чувствителност към изброените базисни миграционни променливи проя-

вяват най-възрастните респонденти – „Бейби бумърите“. При тях най-силно 

влияещият на потребителското им решение да сменят обслужващата си банка е 

факторът поведение на банката при възникване на проблем. Подобни потреби-

телски нагласи показват, че професионализмът, адаптивността и бързата реак-

ция на банкерите са ключови за миграционното решение на хората между 54 и 

72 г., което се потвърждава и от факта, че професионалните и личностните ка-

чества на служителите са вторият по важност базисен миграционен компо-

нент, равен по сила с цената на продукта/услугата. 

След направения анализ на получените от емпиричното изследване резул-

тати, може да се направи извод, че за разлика от лоялните участници в допитва-

нето, където почти целият комплекс от „базисни миграционни фактори“ има 

силно въздействие върху потребителското решение, при групата на „мигрирали-

те“ се наблюдава концентриране на причините за смяна на обслужващата банка 

около няколко основни променливи (отключващи т.нар. „критични инциденти“). 

Тази част от респондентите, които са прибягнали до конкурентен доставчик на 
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финансови продукти и услуги, в най-голяма степен са повлияни от цената на 

продукта/услугата и неговото качество, както и от поведението на банката 

при възникване на проблем. Както при лоялните, така и при мигриралите рес-

понденти, се наблюдават различия в нагласите, в зависимост от възрастовата 

категория на участниците – индикатор за необходимостта от индивидуализиран 

подход в обслужването на дребната банкова клиентела в България. 

3. Заключение 

Резултатите от проведеното изследване показват, че професионалните и 

личностните качества на банковия персонал и качественото обслужване са важ-

ни базисни фактори, влияещи върху клиентската миграция. Ограничаване на 

клиентската миграция би могло да се постигне чрез практическото прилагане на 

философията за клиентско-центрирано банкиране. Преходът към подобен тип 

обслужване е дълъг процес, изискващ цялостен реинженеринг на банковия биз-

несмодел и промяна в съзнанието и професионалните разбирания за начин на 

работа на служителите. Успешното внедряване на философията би трябвало да 

има еволюционен характер, даващ възможност, както мениджмънта, така и слу-

жителите, да възприемат идеята за индивидуалност на обслужването на масови-

те потребители. Въз основа на тези схващания и на резултатите от изследването, 

може да се предложи разработването и внедряването на иновативна политика, 

която комбинира стандартизирания с индивидуализирания подход за обслужва-

не на клиентите. Въпросната политика предполага преходът към клиентско-

центрирано банкиране да премине през фокуса на кредитните институции към 

специфичните нужди на определени групи потребители, които проявяват сходни 

нагласи и поведение по отношение на ползването на финансови продукти и ус-

луги, каквито са, например, различните поколения банкови клиенти. 
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BANK STAFF – FACTOR FOR THE CUSTOMER MIGRATION 

IN RETAIL BANKING 

Radina Momchilova 

Аbstract 

Retail banking today faces the challenges of constantly rising consumer expectations and 

emergence of new technologies and competitors. In this market situation, the minimization of 

customer migration is a premise for maintaining the leadership of credit institutions. The 

purpose of this paper is to investigate the impact of some basic factors, that have influence on 

customer migration in retail banking, with a focus on the key role of bank staff in this complex 

relationship. The results, based on a survey and statistical analysis, show that a significant 

impact on the client migration has the quality of service, determined by the professionalism 

and the personal qualities of the bank staff. 

Key words: customer migration, bank staff, retail banking, customer-centered banking. 


