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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης 8α ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
όσους βοήθησαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, στην προσπάθεια για την 
εκπόνησή της.

Ιδιαίτερα εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κυρία Στυλιανή Ξηροτύρη-Κουφίδου 
για την πολύτιμη βοήθεια και τις κατευθύνσεις που μου έδωσε, τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης της μελέτης όσο και γενικότερου ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
ενδιαφέροντος.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ηθική και 
οικονομική συμπαράσταση που μου πρόσφερε καθ’ όλη τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών μου σπουδών και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της 
διπλωματικής μου εργασίας.

Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τις Τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα 
και ιδιαίτερα τους υπεύθυνους των Διευθύνσεων Ανθρωπίνων Πόρων που 
συνεργάστηκαν πρόθυμα για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων και 
συνέβαλαν μ’ αυτό τον τρόπο στη συλλογή εκείνων των πληροφοριών που ήταν 
απαραίτητες για τη διπλωματική αυτή εργασία. Χωρίς τη βοήθειά τους δε θα 
ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης.

ΚΥΡΪΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .JIO/UTIKFT ΓΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΠΛΟΓΗΤ- ΓΤΡΠΓΟΠΤΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
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ΚΥΡΊΑΖΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ: «ΠΟΛΓΠΚΕΓ ΓΓΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ·.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατάλληλη αξιοποίηση και η επένδυση στο προσωπικό αποτελούν τη νέα 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις τράπεζες, ιδιαίτερα τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες όπου, οι ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον του τραπεζικού 
κλάδου, ώθησαν τις τράπεζες στο διεθνή χώρο σε αναθεώρηση και 
επανασχεδιασμό των στόχων και πολιτικών τους.

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τις πολιτικές και μεθόδους στρατολόγησης 
και επιλογής προσωπικού στον τραπεζικό κλάδο στα πλαίσια των εξελίξεων των 
τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες άλλαξαν τις ανάγκες των τραπεζών ως προς τις 
γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού τους. Οι λόγοι για τους οποίους 
επιλέχθηκε ο χώρος των τραπεζών είναι αρκετοί και πολύ σημαντικοί. Η 
εξέταση του τραπεζικού κλάδου θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρη διότι, από τη 
δεκαετία 1970, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, 
στο επίκεντρο αυξανόμενων τάσεων διεθνοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών 
αλλά και σημαντικών αλλαγών στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσεων, σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα, ο τραπεζικός κλάδος διανύει 
μία φάση αναδόμησης και επαναπροσδιορισμού στόχων και στρατηγικών, 
ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας 
και, γενικότερα, της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και ο προσανατολισμός 
στις πελατοκεντρικές δομές, στην ευελιξία ανθρώπων και συστημάτων και στη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν ορισμένα από 
τα στοιχεία που συνθέτουν τη νέα στρατηγική των τραπεζών. Σημαντικό 
παράγοντα για την υλοποίησή της αποτελεί το προσωπικό των τραπεζών, από το 
οποίο απαιτούνται πλέον νέα χαρακτηριστικά και ικανότητες.

Επιπλέον, θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι πολιτικές στρατολόγησης και 
επιλογής προσωπικού σε έναν τομέα παροχής υπηρεσιών όπου οι διαδικασίες 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο σύνολό τους εμφανίζονται ιδιαίτερα 
συστημιατικές και αποτελεσματικές σε σύγκριση με άλλους κλάδους στον 
ελληνικό χώρο.

Ο αντικειμενικός, λοιπόν, στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να 
εξετάσει τις πολιτικές και μεθόδους στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού 
στα πλαίσια των εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών καθώς και των 
απαιτήσεων που προέκυμαν από τα νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο και να 
διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι ελληνικές τράπεζες έχουν προσαρμοστεί σε 
αυτές.
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Τα στοιχεία της εργασίας, εκτός της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας, 
είναι στοιχεία πρωτογενή και προέκυμαν από την έρευνα που έλαβε χώρα στις 
τράπεζες που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα βασίστηκε σε 
ερωτηματολόγια-συνεντεύξεις στις οποίες έλαβαν μέρος οι διευθυντές 
προσωπικού των τραπεζών ή οι υπεύθυνοι των διαδικασιών επιλογής 
προσωπικού, οι οποίοι ήταν οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν στις σχετικές 
ερωτήσεις.

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 
αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο από το οποίο προκύπτουν οι υποθέσεις της 
έρευνας, οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
επίσης αναλύονται οι στόχοι και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο και 
τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα.
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ΤΟΥΣ

1.5 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.7 Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
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Κεφάλαιο 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Οι ανταγωνιστικές πιέσεις της δεκαετίας 1990 δημιουργούν ένα άστατο και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον στον Ευρωπαϊκό κυρίως 
τραπεζικό κλάδο. Το χαλάρωμα των κανονιστικών ρυθμίσεων στον τραπεζικό 
τομέα, η σε υμηλό βαθμό αναδιοργάνωση σε επίπεδο επιχείρησης και η 
αυξανόμενη διεθνοποίηση προϊόντων και αγορών έχουν σαν αποτέλεσμα 
πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, ιδιαίτερα οι μικρού και μεσαίου μεγέθους, να 
αντιμετωπίζουν την επιτακτική ανάγκη της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους 
προκειμένου να επιβιώσουν κατά τη δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Αγοράς. Επιπλέον, οι χαμηλώτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και -σε ορισμένες 
περιπτώσεις- τα μειωμένα κέρδη, δημιουργούν την ανάγκη ριζικών αλλαγών 
στον τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα, οι εμπορικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ακόμη 
μεγαλύτερες πιέσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους και επίτευξη 
ουσιαστικών βελτιώσεων στην παραγωγικότητα των εργαζομένων σε όλα τα 
επίπεδα του οργανισμού (Hiltrop, 1991/Bournois-Torchy, 1992/Hunter, 1995).

Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο άρχισε να διαφαίνεται από τη 
δεκαετία του 1970 όταν πολλές κυβερνήσεις άρχισαν να μειώνουν τους κανόνες 
και τους περιορισμούς στη λειτουργία των διαφόρων οικονομικών οργανισμών 
και οι οικονομικές αγορές έγιναν περισσότερο προσπελάσιμες στους ξένους 
ανταγωνιστές. Ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός ήταν αποτέλεσμα 
ορισμένων παραγόντων οικονομικής φύσης, με κυριώτερους το αναπτυσσόμενο 
διεθνές εμπόριο - στα πλαίσια του οποίου οι τράπεζες επεκτάθηκαν σε διεθνείς 
αγορές ακολουθώντας τους πελάτες τους σε περισσότερες από μία χώρες - τον 
αναπτυσσόμενο με γοργούς ρυθμούς τραπεζικό κλάδο και τη δημιουργία νέων, 
πολύπλοκων ευρωπαϊκών αγορών. Οι παραπάνω οικονομικοί παράγοντες, σε 
συνδιασμό με τις αυξανόμενες τάσεις πολλών κυβερνήσεων για περιορισμό των 
κανονιστικών ρυθμίσεων στο χώρο των τραπεζών (deregulation), δημιούργησαν 
τις προϋποθέσεις για αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού (Quack-O’Reilly- 
Hildebrandt, 1995).

Η δεκαετία που διανύουμε, όπως άλλωστε είχε προβλεφθεί, αποτελεί μία από 
τις πιο κρίσιμες περιόδους για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στη νεώτερη ιστορία 
τους. Οι τράπεζες σ’ ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν τώρα, περισσότερο 
από ποτέ, έναν διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό σε όλα τα τμήματα της
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αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό των ραγδαίων εξλίξεων και ενός αβέβαιου 
οικονομικού περιβάλλοντος το γεγονός ότι οι πετυχημένες στο παρελθόν 
τακτικές των τραπεζών δε 9α αποτελέσουν απαραίτητα από μόνες τους και στο 
μέλλον την προϋπόθεση για την επιβίωση και την κερδοφορία. Καθώς, λοιπόν, 
οι τράπεζες αναζητούν πλέον νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και κέρδος, η ανάγκη 
για ρεαλιστικές και αποτελεσματικές τραπεζικές στρατηγικές γίνεται ακόμη πιο 
πιεστική. Η ικανότητα χειρισμού των αλλαγών με αποτελεσματικό τρόπο θα 
διαφοροποιήσει τις πετυχημένες τράπεζες από αυτές που εξαρτώνται από 
παραδοσιακές-αμυντικές πολιτικές. Στα πλαίσια όλων αυτών των εξελίξεων, οι 
τράπεζες στην Ευρώπη βρίσκονται προ σημαντικών στρατηγικών προκλίσεων 
(Gardener, 1987/Howcroft-Lavis, 1987/Create, 1997).

1.1.1 Ανταγωνισμός

Οι παραπάνω προκλίσεις αφορούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εξελίξεων στο 
περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου που σηματοδοτούν ριζικές αλλαγές στο 
συγκεκριμένο χώρο.

Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η μείωση των τοπικών, μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη, 
δημιουργούν πραγματικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για του ευρωπαϊκό 
τραπεζικό κλάδο. Η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία, ειδικότερα, έδωσε τη 
δυνατότητα στις τράπεζες και άλλους οικονομικούς οργανισμούς που έχουν 
άδεια λειτουργίας σε μία χώρα μέλος να παρέχουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είτε απευθείας από τη χώρα τους είτε μέσω 
θυγατρικών, χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική άδεια. Αυτό σημαίνει ότι η άδεια 
λειτουργίας που έχει ήδη μία τράπεζα σε μία χώρα μέλος, θα της δίνει αυτόματα 
τη δικαιοδοσία να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παραπάνω άδεια 
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον οι υπηρεσίες 
αυτές καλύπτονται από την οδηγία (Rugman-Theil-Verbeke, 1992/Dassesse, 1991).

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής κοινότητας αντιμετωπίζουν πλέον λιγότερα 
'προστατευτικά' εμπόδια εισόδου και θα πρέπει να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα ώστε να ξεπεράσουν και τα φυσικά εμπόδια στην προσπάθεια 
εισόδου τους στις διάφορες αγορές (Rugman-Theil-Verbeke, 1992). Το 
αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η μείωση μέχρι και 50% στις τιμές που 
χρεώνουν στους πελάτες τους οι οικονομικοί οργανισμοί. Στις εμπορικές
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τράπεζες, οι μειώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στο υμηλό κόστος δανεισμού σε 
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hiltrop, 1991/Johnson, 1990).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οι στρατηγικές που 8α υιοθετήσουν οι 
τράπεζες για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η δεύτερη οδηγία, 
οδηγούν σε όλο και περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές -ιδιαίτερα σ’ έναν 
τομέα σαν τον τραπεζικό όπου παρατηρείται πλεονάζον δυναμικό. Πράγματι, ο 
αριθμός των συγχωνεύσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών την τελευταία 
δεκαετία αυξήθηκε κατά 60%, ενώ τα 2/3 αυτών των συγχωνεύσεων αφορούν 
τον τραπεζικό κλάδο (Hillrop, 1991/Gardener, 1987).

Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς έχει 
συμβολική και πρακτική σημασία για τις τράπεζες, ένας αριθμός άλλων 
παραγόντων πρέπει επίσης να εξεταστεί.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν 
νέες μορφές ανταγωνισμού. Μία μορφή αυτού του ανταγωνισμού αποτελεί η 
δυναμική εμφάνιση των Ιαπωνικών τραπεζών στο προσκήνιο, οι οποίες, τα 
τελευταία χρόνια, κατάφεραν να ξεπεράσουν σε μέγεθος και κέρδη τις 
αντίστοιχες αμερικανικές και ευρωπαϊκές (Howcroft-Lavis, 1987).

Σαν αποτέλεσμα των τάσεων στις παγκόσμιες αγορές για διεθνοποίηση της 
παροχής οικονομικών υπηρεσιών, ασκούνται συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις 
στις κυβερνήσεις για χαλάρωμα των περιοριστικών κανονισμών και των 
ορίων που έθεταν στις δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου. Έτσι, εξαλείφεται 
ο 'προστατευτισμός' των τοπικών οργανισμών και το ολιγοπώλιο ορισμένων 
μεγάλων τραπεζών και αυξάνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Επιπλέον, έχουν 
αυξηθεί και οι πιέσεις που ασκούν οι πελάτες των τραπεζών, ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, για υμηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη ευελιξία των 
προϊόντων που προσφέρουν οι τραπεζικοί οργανισμοί. Εξαιτίας των παραπάνω 
παραγόντων, είναι δύσκολο πλέον για τις τράπεζες να διατηρήσουν τα κλασσικά 
εμπόδια εισόδου που αποτελούσαν η αφοσοίωση των πελατών και ο μεγάλος 
βαθμός εξειδίκευσης στα προϊόντα. Άλλωστε, οι πολυεθνικοί οικονομικοί 
οργανισμοί αναπτύσσουν νέες στρατηγικές με στόχο την καινοτομία και τη 
δημιουργία νέων προϊόντων για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια 
εισόδου των ξένων αγορών (Rugman-Theil-Verbeke, 1992).

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε η τάση 'συγκέντρωσης' στον 
τραπεζικό κλάδο. Οι παραδοσιακοί τομείς των οικονομικών οργανισμών άρχισαν 
να κυριαρχούνται σε μεγάλο βαθμό από μικρότερο αριθμό μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων. Συγχρόνως, πολλές τράπεζες άρχισαν να διευρύνουν τις υπηρεσίες
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τους. Αυτή η παγκοσμιοποίηση' και η προσφορά αυξανόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών αποτελούν χαρακτηριστικά του τραπεζικού κλάδου των 
περισσότερων πλέον ευρωπαϊκών χωρών (Gardener, 1987/Create, 1997).

Μία δεκαετία μετά την απορρύθμιση στον τραπεζικό κλάδο, οι καταναλωτές 
έχουν συνηθίσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών. Τώρα, απαιτούν όλο και 
περισσότερο υμηλότερα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Για τις τράπεζες, η 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο καινούριο περιβάλλον των αγορών 
σημαίνει όχι μόνο προσφορά προϊόντων σε λογικές τιμές αλλά, επιπλέον, 
ταίριασμα αυτών των προϊόντων με τις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτές οι 
ανάγκες, άλλωστε, έχουν μεταβληθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. 
Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πλέον περισσότερο ορισμένα παραδοσιακά 
προϊόντα αλλά παράλληλα επεκτείνονται στο χώρο των ασφαλειών και των 
επενδύσεων στις διεθνείς αγορές. Είναι περισσότερο ενημερωμένοι και πιο 
απαιτητικοί και πρόθυμοι ν’ αλλάξουν τράπεζα για να εξυπηρετηθούν καλύτερα 
Ο αναπροσανατολισμός, επομένως, των επιχειρησιακών στρατηγικών με στόχο 
την εκμετάλλευση των πελατειακών απαιτήσεων για νέα προϊόντα και 
ποιότητα εξυπηρέτησης πρέπει να γίνει στα πλαίσια της αλλαγής της 
αντιμετώπισης του θέματος από τα στελέχη των τραπεζών. Όταν οι τελευταίοι 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πελατοκεντρικού προσανατολισμού για την 
επιτυχία του οργανισμού, απλά θα σχεδιάσουν εκ νέου τις πολιτικές διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων (Keltner-Finegold, 1996).

Τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των τραπεζών, των χρηματιστηριακών και 
ασφαλιστικών οργανισμών εξαφανίζονται και ο ένας εισβάλλει στην περιοχή του 
άλλου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό 
των δραστηριοτήτων των οργανισμών του τραπεζικού τομέα. Επίσης, οι 
ασφαλιστικές εταιρίες και οι χρηματιστηριακές ήδη έχουν κάνει σημαντικές 
εισόδους στις παραδοσιακά τραπεζικές αγορές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών διευκόλυναν την είσοδο αυτή στις 
τραπεζικές αγορές, εφόσον μείωσαν τη σπουδαιότητα των κλασσικών δικτύων 
τραπεζικών καταστημάτων ως εμποδίων εισόδου στον κλάδο (Bournois-Torchy, 
1992).

Έναν ακόμη παράγοντα αλλαγής αποτελεί η ίδια η αγορά. Το αυξημένο 
μέγεθος και η πολυπλοκότητά της μαζί με την ένταση του ανταγωνισμού 
καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων της με τις 
διαθέσιμες πηγές. Οδηγούμαστε, λοιπόν, σε τμηματοποίηση της αγοράς - 
επιλογή των πελατών εκείνων που η τράπεζα μπορεί να εξυπηρετήσει πιο

14



KYP1AZH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗ7-ΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

αποτελεσματικά και αποδοτικά- η οποία απαιτεί συστήματα διανομής που 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες. Οι πελατειακές ανάγκες είναι πλέον 
διαφορετικές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από 
τα παραδοσιακά, προορισμένα για την επιτέλεση όλων των τραπεζικών εργασιών 
και τοποθετημένα σε κεντρικά σημεία καταστήματα (Howcroft-Lavis, 1987).

Την περίοδο 1991-1994 οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας στον τραπεζικό 
κλάδο μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό εξπιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης των περισσότερων παραδοσιακών τραπεζικών 
εργασιών αλλά και της προσπάθειας μείωσης του κόστους και αύξησης της 
παραγωγικότητας από την πλευρά των τραπεζών (Sparrow, 1996/Create, 1997).

1.1.2 Τεγνολονικό περιβάλλον

Ακριβώς όπως το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει, το ίδιο συμβαίνει και με 
την τεχνολογία της πληροφορικής, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Η τεχνολογία της πληροφορικής επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πετύχουν 
την αποκέντρωση των αποφάσεων και να αυξήσουν την ταχύτητα με την 
οποία στελέχη και υπόλοιπο προσωπικό ανταποκρίνονται στις αλλαγές των 
αγορών (Hiltrop, 1991/Sparrow, 1996/Rugman-Theil-Verbeke, 1992). Οι νέες 
τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα η επεξεργασία πληροφοριών 
(data-processing), παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές πλευρές των 
προσφερόμενων υπηρεσιών: στην παραγωγή, στην υποστήριξη αυτών που 
λαμβάνουν αποφάσεις, βοηθούν τους επαγγελματίες στις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς τους πελάτες και το έργο της εκπαίδευσης (Bournois-Torchy, 
1992).

I I τεχνολογία της πληροφορικής μείωσε την ανάγκη ύπαρξης εκτεταμένου 
δικτύου καταστημάτων, το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο για τη διενέργεια 
των χρηματικών συναλλαγών. To home banking, τα ATMs, κλπ. δίνουν τη 
δυνατότητα στις εμπορικές τράπεζες, για πρώτη φορά, να αναδιοργανωθούν 
χωρίς τον περιορισμό μίας δαπανηρής υποδομής. Επιπλέον, με το μεγάλο 
βαθμό αυτοματοποίησης, 'απελευθερώθηκε' ένα σημαντικό κομμάτι του 
ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών, το οποίο μπορεί να ασχοληθεί 
περισσότερο με το marketing και την παρακολούθηση της αγοράς αλλά και με 
την πελατειακή υποστήριξη (Howcroft-Lavis, 1987).

Η νέα τεχνολογία έχει στόχο την αλλαγή των τραπεζικών συστημάτων 
διανομής. Περιλαμβάνει βελτιώσεις στις δυνατότητες των υπολογιστών για
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ευκολότερη και Λιγότερο ακριβή συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση, 
αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών που αφορούν τον πελάτη. Επιπλέον, 
βελτιώσεις στον τομέα του επικοινωνιακού software και hardware επιτρέπουν 
την πιο εύκολη πρόσβαση στα αρχεία πελατών σε μεγάλες αποστάσεις. Όλες 
αυτές οι εξελίξεις στις δυνατότητες των συστημάτων διανομής επηρρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τις τραπεζικές διοικητικές αποφάσεις. Εκτός των ATMs και 
του phone banking, το πελατειακά κοινό των τραπεζών μπορεί πλέον από το 
σπίτι να πληρώνει λογαριασμούς, να προβαίνει σε καταθέσεις και να αλλάζει 
μορφή λογαριασμών και τραπεζικών προϊόντων χάρη στα νέα ηλεκτρονικά 
συστήματα. Η τεχνολογία αυτής της μορφής αυξάνει την παραγωγικότητα και 
μειώνει τα κόστη. Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι οι τράπεζες που δε θα 
θελήσουν να αναλάβουν το ρίσκο και το κόστος που συνεπάγεται η 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων εξελίξεων στην τεχνολογία, ίσως 
διαπιστώσουν σύντομα ότι μετατρέπονται με γρήγορους ρυθμούς σε μη 
ανταγωνιστικές (HempekSimonson-Coleman, 1986).

Τεχνολογία και ανταγωνισμός φαίνεται να αποτελούν μαζί τις ισχυρότερες 
δυνάμεις των αλλαγών στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια 
κυρίως των δύο τελευταίων δεκαετιών. Παρά, λοιπόν, τις προβλέμεις και την 
πιθανότητα για χαμηλούς ρυθμούς της πραγματικής ανάπτυξης, οι τράπεζες 
επιδίδονται σε προσπάθειες αναδιάρθρωσης και καινοτομίας με στόχο την 
παρακολούθηση των εξελίξεων και, φυσικά, την κερδοφορία, ίσως και την ίδια 
την επιβίωσή τους.

1.1.3 Κοινωνικές αλλανέε

Στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων του οικονομικού και τεχνολογικού 
περιβάλλοντος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός κοινωνικών και 
δημογραφικών τάσεων οι οποίες επηρρεάζουν το μέγεθος αλλά και τη σύσταση 
του εργατικού δυναμικού.

α) Μία από αυτές τις τάσεις είναι ο αυξανόμενος αριθμός των γυναικών 
που εντάσσονται στη δύναμη των εργαζομένων. Ειδικότερα ο τομέας παροχής 
υπηρεσιών, γνώρισε πραγματική έκρηξη όσον αφορά την απασχόληση των 
γυναικών, γεγονός που επιβάλλει σε ορισμένους οργανισμούς την επανεξέταση 
παραδοσιακών υποθέσεων σχετικών με την καριέρα, την προσφορά 
περισσότερων εναλλακτικών τύπων καριέρας και τη σοβαρή αντιμετώπιση των
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αναγκών των εργαζομένων στο σχεδίασμά των προγραμμάτων εργασίας (Hiltrop, 
1991).

β) Μία δεύτερη τάση αποτέλεσε η αλλαγή στην κατανομή του εργατικού 
δυναμικού. Από τη δεκαετία του 1980 παρατηρήθηκε στροφή προς τον τομέα 
παροχής υπηρεσιών και οι άνθρωποι όλο και περισσότερο ασχολούνται με 
δραστηριότητες τέτοιου είδους και λιγότερο με το χειρισμό των φυσικών 
αγαθών. Τέτοιες τάσεις επιβεβαιώνουν την άπομη ότι τα προβλήματα 
διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 
οργανισμοί στο μέλλον, θα διαφέρουν από αυτά του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, 
ενώ η προσοχή των στελεχών των επιχειρήσεων κατά το πρώτο μισό του 
εικοστού αιώνα ήταν περισσότερο στραμμένη στα προβλήματα διοίκησης του 
χειρωνακτικής εργασίας (manual) εργατικού δυναμικού, κυριώτερο μέλημα στο 
μέλλον θα αποτελέσει η προσέλκυση και η υποκίνηση ανθρώπων υμηλού 
επιπέδου επαγγελματισμού και μόρφωσης στα πλαίσια νέων δεδομένων 
εργασιακών κριτηρίων και προσδοκιών (Gardener, 1987).

γ) Επιπλέον, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών που ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1980, φαίνεται πως η δομή 
και το πρότυπο καριέρας των περισσότερων στελεχών αλλάζουν ριζικά. 
Είκοσι χρόνια πριν, τα διευθυντικά στελέχη αναμένονταν να είναι αφοσοιωμένα 
στην επιχείρησή τους και να μην αλλάζουν εργασία απλά και μόνο επειδή 
κάποια άλλη επιχείρηση προσέφερε καλύτερες ευκαιρίες. Σε διαφορετική 
περίπτωση, κρίνονταν αναξιόπιστοι. Σήμερα, η κινητικότητα αυτού του είδους 
αντιμετωπίζεται συχνά σαν απόδειξη ευελιξίας, ενώ οι σύμβουλοι καριέρας και 
οι γνωστοί ως 'κυνηγοί κεφαλών' έχουν επιδοθεί στον αγώνα διευκόλυνσης και 
απλοποίησης των διαδικασιών εναλλαγής εργασιών. Η συγκεκριμένη τάση 
σηματοδοτεί την απομάκρυνση από την καριέρα με την παραδοσιακή έννοια του 
όρου, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειές και επιχειρήσεις πιο συχνά 
(Hiltrop, 1991).

1.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς και οι ευκαιρίες και απειλές που 
εμφανίστηκαν σαν αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις, οδήγησαν σε μία σειρά 
στρατηγικών αντιδράσεων του τραπεζικού τομέα Οι αντιδράσεις αυτές αφορούν 
κυρίως τους παρακάτω τομείς:
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— Επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών σε διεθνείς αγορές
— Οργανωτικές αλλαγές
— Αλλαγές στη φιλοσοφία διοίκησης.

1.2.1 Επέκταση δραστηριοτήτων

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία δίνει τη δυνατότητα 
στις τράπεζες που έχουν άδεια λειτουργίας σε μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, να διεισδύσουν σε νέες γεωγραφικές αγορές, χωρίς την ανάγκη 
απόκτησης άλλης μορφής άδειας. I I δυνατότητα αυτή, όμως, απαιτεί συστήματα 
διανομής σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υιοθέτησαν διάφορες στρατηγικές διείσδυσης σε 
νέες, ευρωπαϊκές κυρίως αγορές, με κυριώτερες την ανάπτυξη νέων δικτύων 
καταστημάτων σε κάθε αγορά, τις εξαγορές υπαρχόντων δικτύων, τη σύναμη 
στρατηγικών συμμαχιών με τράπεζες άλλων χωρών και την αγορά μέρους των 
μετοχών των ανταγωνιστών στις νέες αγορές. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης για 
επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών ήταν αφενός η αύξηση του 
ανταγωνισμού στο χώρο και αφετέρου η ανάγκη για δημιουργία νέων 
συστημάτων διανομής και ευέλικτων δομών για την εξυπηρέτηση μίας πελατείας 
με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις στις διάφορες χώρες (Hiltrop, 
1991 /Ball-McCulloch, 1996/Verbeke. 1992).

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες 
επιδίωξαν και πέτυχαν τη μείωση της εξάρτησής τους από ένα συγκεκριμένο 
προϊόν και άρχισαν να κινούνται σε περιοχές διαφοροποιημένες σε μεγάλο 
6αθμό από τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Η κίνηση αυτή, για πολλές 
τράπεζες, ήταν επακόλουθο της δυνατότητας να ανταγωνιστούν άμεσα τους 
υπόλοιπους οικονομικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά 
οι δραστηριότητες των οργανισμών του τραπεζικού κλάδου. Ταυτόχρονα, 
εμπορικές τράπεζες, χρηματιστές και ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ξεπεράσει τα 
παραδοσιακά όρια των δραστηριοτήτων ανάμεσά τους, παρέχοντας οτιδήποτε, 
από καταναλωτική πίστη μέχρι συμμετοχή σε ασφαλιστικά ζητήματα και 
υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου/συναλλάγματος (Hiltrop, 1991). Η πετυχημένη 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και συνακόλουθα το marketing, αποτελούν 
πλέον απαραίτητα στοιχεία των αποτελεσματικών τραπεζικών στρατηγικών 
(Gardener, 1987).
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1.2.2 Διαφοροποίηση οργανωτικών δοιιών

Πέρα από τις προσπάθειες τους για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές, οι 
μεγαλύτερες κυρίως ευρωπαϊκές τράπεζες, υποκινούμενες από τις νέες εξελίξεις, 
προχώρησαν σε μία σειρά οργανωτικών αλλαγών, οι οποίες, αν πετύχουν, θα 
οδηγήσουν σε σημαντική αναδόμηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας 1990 (Hiltrop, 1991).

Ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών θεώρησαν απαραίτητη την αλλαγή της 
οργανωσιακής τους δομής, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στη 
μεταβαλλόμενη φύση του τραπεζικού τομέα. Ο απότερος στόχος τους είναι ο 
προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη και οι πελατοκεντρικές δομές, 
με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρουν αλλά και μείωση του λειτουργικού τους κόστους (Howcroft- 
Lavis, 1987). Η τάση αυτή είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι περισσότερες 
τράπεζες έχουν συνειδητοποιήσει ότι, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, δεν 
αρκεί μόνο νο προσφέρουν προϊόντα σε λογικές τιμές αλλά κυρίως να 
σχεδιάζουν αυτά τα προϊόντα με κριτήριο τις ανάγκες των πελατών τους. Η 
αντίδραση ενός μεγάλου αριθμού τραπεζών σ’ όλο τον κόσμο στην αυξημένη 
πολυπλοκότητα των καταναλωτικών αναγκών και απαιτήσεων ήταν η ανάπτυξη 
στρατηγικών που στοχεύουν σε προσανατολισμό της διοίκησης σε ορισμένα 
στοιχεία:
— δημιουργία προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες
— παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
— επένδυση στην τεχνολογία τόση, όση χρειάζεται για την υποστήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και
— αναζήτηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού, με στόχο την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, στον ελάχιστο χρόνο.

Το προσωπικό των τραπεζών έχει πλέον την ιδιότητα των οικονομικών 
συμβούλων των πελατών. Για πολλές τράπεζες, η προσωπική γνωριμία με τον 
πελάτη και η εξοικείωση με τις ατομικές, οικονομικές τους ανάγκες, αποτελεί 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Συντελεί στη δημιουργία και προσφορά 
των κατάλληλων προϊόντων και μειώνει τις πιθανότητες απώλειας της πελατείας 
(Keltner-Finegold, 1996).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, παρατηρείται η τάση δημιουργίας προσωπικού με 
ευρείες γνώσεις σε διάφορους τομείς που μπορεί να παρακολουθήσει και να 
ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε η τράπεζα να μπορεί
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να υπόσχεται γρήγορη, αποτελεσματική και ανάλογη με τις επιθυμίες των 
πελατών της εξυπηρέτηση. Η έμφαση αυτή στην ποιότητα εξυπηρέτησης 
οδήγησε σε αύξηση τωυ επενδύσεων στις αυτόματες μηχανές τραπεζικών 
συναλλαγών (ATMs) από το 1980 και μετά. Τα ATMs είναι διαθέσιμα στο κοινό 
όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας και υπόσχονται μικρότερες ουρές 
αναμονής και γρήγορη εξυπηρέτηση. Στο όνομα της βελτίωσης της 
εξυπηρέτησης πελατείας παρατηρείται επίσης παράταση του ωραρίου εργασίας 
πολλών τραπεζών τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα, ενώ του ίδιο σκοπό 
εξυπηρετούν και η εισαγωγή των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων 
(electronic banking) και του telephone banking (Create, 1997).

Ο παραδοσιακός προσανατολισμός τωυ τραπεζών στην παραγωγή -σε 
συνθήκες στις οποίες η πελατειακή αφοσοίωση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός 
και άλλοι παράγοντες έδιναν τη δυνατότητα στις τράπεζες υα επικεντρώσουν το 
ενδιαφέρον τους στην παραγωγή και όχι στην προώθηση και την πώληση τωυ 
προϊόντων τους- δεν είναι πλέον ούτε κατάλληλος ούτε ρεαλιστικός. Η 
στρατηγική που αφορά το τραπεζικό δίκτυο καταστημάτων έχει ήδη αρχίσει 
να αλλάζει με έμφαση στην επικοινωνία με τους πελάτες και την πώληση 
τωυ προϊόντων. Έτσι, δημιουργήθηκαυ καταστήματα με υμηλό βαθμό 
αυτοματοποίησης όλων των τραπεζικών εργασιών τα οποία παρέχουν 
στοιχειώδεις υπηρεσίες συναλλαγών που αφορούν διαχείρηση λογαριασμών και 
ρευστού και αντικαθιστούν τα παραδοσιακά καταστήματα. Επιπλέον, 
σχεδιάζονται ειδικά καταστήματα με προορισμό την προώθηση και πώληση 
προϊόντων σε εξειδικευμέυα τμήματα της αγοράς (Gardener, 1987). 
Συγκεκριμένα, δημιουργούνται δύο κατηγορίες καταστημάτων, τα καταστήματα 
που παρέχουν πλήρη γκάμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, στα μεγάλα 
αστικά κέντρα και τα περιφερειακά καταστήματα που παρέχουν τις βασικές 
υπηρεσίες σε ιδιώτες, στα προάστια και τις αγροτικές περιοχές. Επίσης, 
εμφανίζεται για πρώτη φορά κατηγορία προσωπικού που μετακινείται συνεχώς 
εκτός καταστημάτων και έχει το ρόλο της προώθησης προϊόντων που απαιτούν 
περισσότερη ενημέρωση του κοινού και πληροφόρηση. Τα λεγόμενο 
'καταστήματα εργοστάσια' αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις λειτουργίες όλων 
των παραπάνω κατηγοριών. Το προσωπικό που κινείται εκτός καταστημάτων και 
αυτό των καταστημάτων των αστικών κέντρων επικεντρώνονται στις πωλήσεις 
και το marketing. Καλούνται να έχουν πλήρη γνώση των προϊόντων και 
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, διαγνωστικές, καθώς και ικανότητες 
διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αντίθετα, το προσωπικό των περιφερειακών
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καταστημάτων αναμένεται να έχει τις δασικές γνώσεις των προϊόντων και 
κάποιες ικανότητες διαδικαστικές. Πέρα από τη δημιουργία νέων μορφών 
καταστημάτων, πραγματοποιείται και νέα χωροθέτηση των παραδοσιακών 
καταστημάτων με δημιουργία χώρων υποδοχής για το κοινό, όπου 
παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες από το προσωπικό των 
τραπεζών (Create, 1997).

Εξαιτίας του αναπροσανατολισμού των τραπεζών στις αγορές, γίνεται 
επιτακτική η ανάγκη συλλογής περισσότερων πληροφοριών για τους πελάτες. 
Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολλές τράπεζες ανέπτυξαν στρατηγικές 
τμηματοποίησης των αγορών και διαφοροποίησης προϊόντων με στόχο 
πάντα την πρόβλεμη και την κάλυμη των αναγκών κάδε κατηγορίας των 
πελατών τους. Στους πιο αποδοτικούς πελάτες προσφέρονται πολύπλοκα 
προϊόντα και υπηρεσίες και απαιτείται εκπαίδευση και κατάλληλη αξιοποίηση 
του προσωπικού, ενώ για τους πελάτες χαμηλής αποδοτικότητας. εφαρμόζεται η 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών της "πρώτης γραμμής" (front office) για την 
επίτευξη μείωσης του κόστους (Quack-O’Reilly-Hildebrandt, 1995).

Αμεσα συνυφασμένη με τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία πελατοκεντρικών δομών αλλά και 
την παρακολούθηση του ανταγωνισμού, είναι η τάση αποκέντρωσης και 
ευελιξίας στον τραπεζικό τομέα Τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης έρευνας των 
Mackay and Torrington (1986), δείχνουν ότι παραδοσιακές δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όπως αυτές της 
στρατολόγησης και επιλογής, όλο και περισσότερο ανατίθενται στα στελέχη 
γραμμής. Παρόμοια τάση εμφανίζεται και στον τραπεζικό τομέα. Έτσι, παρά το 
γεγονός ότι στο παρελθόν τα στελέχη των τραπεζικών καταστημάτων ήταν 
ικανοποιημένα με την ανάθεση των διαδικασιών στρατολόγησης και επιλογής 
στους ειδικούς του τμήματος προσωπικού, σήμερα, οι περισσότερες τράπεζες 
επιθυμούν τη συμμετοχή του προσωπικού όλων των επιπέδων του οργανισμού 
στη διαχείρηση των ανθρωπίνων πόρων (Hiltrop, 1991).

Μία ακόμη τάση σχετική με τις δομικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον 
τραπεζικό τομέα είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη γραφειοκρατία και το 
κόστος που συνεπάγονται το μεγάλο μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 
τραπεζικών οργανισμών. Στην προσπάθειά τους να πατάξουν τα παραπάνω 
φαινόμενα, ορισμένες τράπεζες ανέπτυξαν πρόγραμμα μείωσης του αριθμού 
των επιπέδων 6ioiKno^(de-layering), επομένως και του αριθμού των μεσαίων 
στελεχών του οργανισμού. Επιπλέον, μειώνοντας τα επίπεδα, οι τράπεζες

21



KYP1AZH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .-ΠΟΛΓΠΚΤΤ. ΕΤΡΑΤΟΛΟΓΉΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

επιθυμούν και ελπίζουν να φέρουν τους εργαζόμενους σε συχνότερη και 
στενότερη επαφή με τους πελάτες τους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις 
ανάγκες συγκεκριμένων αγορών και να αυξήσουν την ικανότητά τους για 
παροχή υμηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σ’ αυτές τις αγορές. Η 
μείωση, όμως, του διοικητικού βάθους αντιμετωπίζεται ενίοτε και σα μέσο 
μείωσης του κόστους, οπότε παρουσιάζεται σα μέρος της διαδικασίας βελτίωσης 
της παραγωγικότητας (Hiltrop, 1991/Hempel-Sinnonson-Co)eman, 1986).

1.2.3 Η νέα φιλοσοφία διοίκησηε

Όλες αυτές οι αλλαγές των τελευταίων δύο δεκαετιών που χαρακτηρίζουν τις 
προσπάθειες των τραπεζών για παρακολούθηση και προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα του περιβάλλοντος τους, δημιουργούν αυτόματα την ανάγκη για 
αναθεώρηση πολλών στοιχείων της φιλοσοφίας διοίκησης που, λίγα χρόνια πριν, 
χαρακτήριζαν τη λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών.

Πράγματι, καθώς οι δομές των τραπεζών γίνονται όλο και πιο ευέλικτες, η 
φιλοσοφία διοίκησης γίνεται πιο δυναμική. Όσον αφορά την κουλτούρα των 
τραπεζών, το αυστηρά προσανατολισμένο στην έννοια της ιεραρχίας στυλ 
διοίκησης που παρατηρήθηκε κατά το παρελθόν, δεν είναι πλέον το κατάλληλο. 
Η έμφαση τώρα δίνεται σε μία μορφή δυναμικού management με 
χαρακτηριστικά όπως ηγεσία και όραμα, ενώ ο συντηριτισμός, ο 
συγκεντρωτισμός, η τυφλή εμπιστοσύνη και η αποστροφή για το ρίσκο και την 
πρωτοβουλία έδωσαν τη θέση τους στη δυνατότητα λήμης πρωτοβουλιών και 
την αποκέντρωση των αποφάσεων (Howcroft-Lavis, 1987).

Στο παρελθόν, η αφοσοίωση των εργαζομένων στα πλαίσια μίας τυφλής 
εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση θεωρούνταν δεδομένη. Τώρα πλέον, αφοσοίωση 
και εμπιστοσύνη κερδίζονται σ’ ένα περιβάλλον με στόχους σαφώς 
ορισμένους και από τις δύο πλευρές και κατανοητούς από όλους. Η 
πατερναλιστική κουλτούρα έδωσε τη θέση της σε μία μορφή κουλτούρας 
προσανατολισμένης σιην επίδοση -από την παροχή απασχόλησης σε έναν 
οργανισμό για μία ολόκληρη ζωή, σε βελτίωση των ικανοτήτων του ατόμου ώστε 
να μπορεί να εργαστεί και σε άλλους οργανισμούς, χωρίς να περιορίζεται. Αυτή 
ήταν άλλωστε και η πρόθεση των προσπαθειών ορθολογισμού που ξεκίνησαν
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στον τομέα από τις αρχές της δεκαετίας 1990. Τα χαρακτηριστικά αυτής της 
νέας κουλτούρας είναι τα εξής;
— εργαζόμενοι ικανοί να αντιληφθούν τους εργοδότες τους σαν πελάτες των 
υπηρεσιών τους
— ενθάρρυνση του προσωπικού στο να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους 
ταυτόχρονα και ως εργοδότη, με ισχυρή δέσμευση στην προσπάθεια ευημερίας 
της επιχείρησης των πελατών του
— η απόκτηση νέων, προοδευτικών ικανοτήτων που διευκολύνουν αυτή τη νέα 
σχέση, ενώ πραγματοποιείται η διαδικασία προετοιμασίας των εργαζομένων για 
καριέρα μέσα και έξω από τον οργανισμό τους
— η βελτίωση της επιχειρησιακής βάσης, σαν αποτέλεσμα, με τρόπο που 
δυναμώνει την αμοιβαιότητα του ενδιαφέροντος μεταξύ προσωπικού και 
στελεχών και
— η δημιουργία μιας διαφορετικής αίσθησης ασφάλειας μέσα στον οργανισμό, 
σαν αποτέλεσμα αυτής της βελτίωσης (Create, 1997).

Οι προθέσεις όλης αυτής της προσπάθειας υποστηρίζονται και από επίσημες 
αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, με έμφαση στη συμμετοχικότητα, τη 
συμβουλευτική και την αμεσότητα. Η όλη διαδικασία επικεντρώνεται σε δύο 
θέματα που καθιστούν τη φιλοσοφία διοίκησης περισσότερο συμβατή με την 
υιοθετημένη κουλτούρα: αναγνώριση και επιβράβευση του προσωπικού με κάθε 
επιθυμητό αποτέλεσμα και επίτευξη στόχων και δραστηριότητα των στελεχών ως 
συμβούλων και μεντόρων μέσω μίας πολιτικής 'ανοιχτών θυρών', όπου το 
προσωπικό ενημερώνεται για κάθε απόφαση ή αλλαγή στον οργανισμό που το 
αφορά άμεσα ή έμμεσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα είναι 
τα επιθυμητά. Οι παράγοντες που κυρίως συμβάλλουν σ’ αυτή την κατεύθυνση 
είναι οι εξής;
— η ενεργός συμμετοχή του επικεφαλής και της ομάδας διοίκησης σε όλα τα 
θέματα που αφορούν το προσωπικό
— η αποδοχή της κριτικής με την έννοια της επανατροφοδότησης και
— η αποδοχή του γεγονότος ότι η παραδοχή των σφαλμάτων αποτελεί ισχυρό 
εργαλείο μάθησης για ολόκληρο τον οργανισμό (Keltner-Finegold, 1996).

Η νέα μορφή διοίκησης προέκυμε κυρίως από την προσπάθεια το πρότυπο 
των ιδανικών εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα τη δεκαετία 1990 να γίνει 
πραγματικότητα Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε προσωπικό αφοσοιωμένο και 
δεσμευμένο στην επιχείρηση, προσωπικό που μεταβιβάζει τις γνώσεις του και 
στους άλλους και συνεργάζεται μαζί τους και που βοηθά στην ευώδοση της

23



KYP1AZH ΓΥΑΓΤΕΛΙΑ ^ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΐΣΗΣ KAJ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΓ.Α..

επιχειρησιακής στρατηγικής. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων αυτών αποτελεί η 
διοίκηση με έμφαση στη συμμετοχή, την ομαδικότητα και την έννοια του 
'ανήκω'. Τα κύρια στοιχεία αυτής της ιδέας είναι το μοίρασμα σημαντικών 
πληροφοριών και εξουσίας, η ενθάρρυνση για ανάληιρι ευθύνης και η 
ανταμοιβή με κριτήριο την επιτυχία του οργανισμού. Οι άνθρωποι που 
συμμετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια είναι άνθρωποι δυναμικοί, σύγχρονοι, 
πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, να συμμετέχουν στις 
αποφάσεις της διοίκησης και παράλληλα άνθρωποι που έχουν την αίσθηση της 
αυτοπραγμάτωσης, που ταυτίζονται με τους σκοπούς της επιχείρησης -αυτό 
επιτυγχάνεται με επαναπροσδιορισμό των στόχων του οργανισμού στη νέα 
κουλτούρα που περιγράφηκε παραπάνω- άνθρωποι που εξωτερικεύουν τα ταλέντα 
τους και χρησιμοποιούν τις δικές τους δυνάμεις και ικανότητες λήμης 
αποφάσεων (Hiltrop, 1996).

1.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες 
υπέστησαν ισχυρές πιέσεις για αλλαγές στο εσωτερικό τους και ήδη αυτές οι 
αλλαγές φάνηκαν σε πολλούς τομείς. Οι πιέσεις ήταν αποτέλεσμα αλλαγών στο 
οικονομικό περιβάλλον του τραπεζικού τομέα, όπως ο αυξημένος διεθνής 
ανταγωνισμός και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αλλά και αλλαγών στο 
τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες επίσης έχουν παρατεθεί 
παραπάνω. Όλες αυτές οι εξελίξεις επηρρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 
αποτελεσματική διαχείρηση των ανθρωπίνων πόρων και έχουν επίσης αλλάξει 
σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις και προσδοκίες μεταξύ των δύο μερών: 
εργαζομένων και εργοδοτών. Ένας τρόπος για να κατανοήσει κάποιος και να 
συνομίσει τις αλλαγές αυτού του τομέα, είναι να αναλύσει τις αλλαγές του 
'μυχολογικού συμβολαίου' (Morrison, 1994).

Ο όρος 'μυχολογικό συμβόλαιο' χρησιμοποιείται για να δηλώσει την 
υποκειμενική φύση των εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό που 
έδωσε ο Rousseau το 1994, πρόκειται για τον τρόπο που κατανοούν οι άνθρωποι 
τη δέσμευση με τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Από μία λειτουργική 
σκοπιά, τα μυχολογικά συμβόλαια πετυχαίνουν δύο κυρίως στόχους:

24



KYP1AZH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ·.

— βοηθούν στην πρόβλεμη του είδους των αποτελεσμάτων που οι εργοδότες θα 
πάρουν από τους εργαζομένους και
— στην πρόβλεμη του είδους των ανταμοιβών που ο εργαζόμενος θα κερδίσει 
επενδύοντας χρόνο και προσπάθεια στον οργανισμό (Hiltrop, 1996).

Τα μυχολογικό συμβόλαια είναι δυναμικά, με νέα στοιχεία προστιθέμενα με 
το χρόνο και προσδοκίες που αλλάζουν, καθώς αλλάζει και η αντίλημη των 
εργαζομένων για την έννοια της δέσμευσης. Πρόκειται για ανοιχτές συμφωνίες 
όσον αφορά το 'πάρε-δώσε' των δύο μερών και συγκέντρωση των άγραφων 
ατομικών συμβολαίων που αφορούν την κοινωνική και συναισθηματική πλευρά 
της σχέσης εργαζόμενοι>-εργοδότη (Sparrow, 1996).

Έρευνες τονίζουν το γεγονός ότι στα συμβόλαια στα οποία η ανταλλαγή αυτή 
βρίσκεται σε ισορροπία οι εργαζόμενοι είναι αφοσοιωμένοι, με κίνητρα και 
πίστη, με αποτέλεσμα οι στρατηγικές αλλαγές να επιτυγχάνονται χωρίς υμηλά 
έμμεσα κόστη. Και ενώ τα 'καλά συμβόλαια' δεν οδηγούν αυτόματα σε 
υμηλότερες επιδόσεις, τα αποτυχημένα συμβόλαια λειτουργούν αρνητικά ως προς 
την υποκίνηση των εργαζομένων και αντικατοπτρίζονται στη συμπεριφορά 
αποχής από τη λειτουργία του οργανισμού (Pascale, 1995).

Το 'παλιό' ιιυγολονικό συιιβόλαιο
Το παραδοσιακό μυχολογικό συμβόλαιο που ίσχυε μεταξύ εργαζομένων και 

οργανισμού, δεν υφίσταται πλέον. Πριν από δύο δεκαετίες περίπου, δεν ήταν 
ασυνήθιστο για πολλούς εργαζομένους και τα παιδιά τους να εργάζονται για μία 
ολόκληρη ζωή σε έναν μόνο οργανισμό. Σαν αποτέλεσμα, προσωπικό και 
διοίκηση πίστευαν στο μυχολογικό συμβόλαιο που διαρκεί επίσης ολόκληρη 
ζωή: σκληρή δουλειά και αφοσοίωση ανταμείβονταν με ασφάλεια εργασίας και 
σταθερές αμοιβές (οικονομικές και καριέρας). Τα παραδοσιακά μυχολογικό 
συμβόλαια επικρατούσαν σε οργανισμούς που χαρακτηρίζονταν από 
σταθερότητα, προβλεμιμότητα και ανάπτυξη. Οι οργανισμοί αυτοί 
αντιμετώπιζαν το προσωπικό τους σα σταθερό και μόνιμο και οικοδομούσαν 
την αφοσοίωση μεταξύ των εργαζομένων επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους και 
δίνοντας εγγυήσεις για μακροχρόνια απασχόληση. Οι εργαζόμενοι από την 
πλευρά τους, ήταν αφοσοιωμένοι και δεσμευμένοι στην επιχείρηση και 
προσδοκούσαν εξέλιξη στην κορυφή της επιχειρησιακής κλίμακας (Sims, 1994). 
Οι λέξεις κλειδιά που μπορούν να περιγράμουν το 'παλιό' μυχολογικό 
συμβόλαιο είναι σταθερότητα, μονιμότητα, προβλεμιμότητα, δικαιοσύνη, 
παράδοση και αμοιβαίος σεβασμός (Hiltrop, 1996).
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Το νέο υυγολονικό συυβόλαιο
Σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει παγιωθεί ένας νέος τύπος 

μυχολογικού συμβολαίου, προσαρμοσμένος στις νέες συνθήκες. Ένας 
βραχυπρόθεσμος τύπος yυχoλoγlκoύ συμβολαίου που υποθέτει ότι κάθε πλευρά 
εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από την άλλη για την επιβίωση και την ανάπτυξή 
της. Το νέο συμβόλαιο μπορεί να οριστεί ως εξής: δεν υπάρχει πλέον η 
ασφάλεια της εργασίας. Ο εργαζόμενος απασχολείται μόνο για όσο διάστημα 
προσθέτει αξία στην επιχείρηση και είναι προσωπικά πλέον υπεύθυνος να βρεί 
νέους τρόπους για να το πετύχει. Σε ανταπόδοση, έχει το δικαίωμα να απαιτεί 
ενδιαφέρουσα και σημαντική δουλειά, έχει την ελευθερία και τις πηγές ώστε να 
αποδόσει καλύτερα, αμείβεται βάση της συνεισφοράς του και αποκτά την 
εμπειρία και τη γνώση που χρειάζεται για την απασχόλησή του στον ίδιο ή και 
σε κάποιον άλλο οργανισμό (Mirvis-Hall, 1994).

Οι αλλαγές στη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών είναι σημαντικές και 
ταιριάζουν στον τραπεζικό τομέα σε μεγάλο βαθμό:
— οι οργανισμοί απαιτούν πολλά περισσότερα από τους εργαζομένους και τη 
δουλειά που προσφέρουν. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να κάνουν τη δουλειά 
τους σωστά, να βρίσκουν τρόπους να τη βελτιώνουν και να συνεισφέρουν στις 
διαδικασίες μάθησης και αλλαγών (Carlile, 1991)
— οι εργαζόμενοι δε συνάπτουν πλέον 'συμβόλαιο καριέρας' και οι εργοδότες 
τους δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το ατομικό τους εισόδημα (Hiltrop, 
1995)
— δεν μπορούμε πλέον να ελπίζουμε στη σταθερότητα και τη μακροβιότητα των 
οργανισμών (Carlile, 1991)
— όλο και πιο πολύ, οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη 
και πρέπει να περιμένουν τις μετακινήσεις τους μέσα στον οργανισμό, καθώς οι 
ανάγκες μεταβάλλονται. Για να διατηρήσουν το προσωπικό τους εισόδημα και 
τις ικανότητες τους, πρέπει να σχεδιάζουν ο καθένας τη δική του ανάπτυξη, να 
οικοδομούν την επαγγελματική τους φήμη και να χειρίζονται την καριέρα τους ( 
Hiltrop, 1995)
— πολλοί από τους παράγοντες που παραδοσιακά υποστήριζαν και 
ενδυνάμωναν την αίσθηση επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, του 
αυξανόμενου εισοδήματος και του κοινωνικού status που προέκυπτε από τη 
θέση εργασίας, γίνονται όλο και λιγότερο επιτεύξιμοι και περισσότερο τυχαίοι. 
Έτσι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καλούνται να επανεξετάσουν τις προσδοκίες 
που αφορούν την καριέρα τους και να αναζητήσουν αλλού τις πηγές της
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προσωπικής ικανοποίησης ώστε να αποφύγουν την εμπειρία μιας αποτυχίας 
(Mirvis-Hall, 1994)
— προώθηση και προαγωγές αποτελούσαν κίνητρα της προηγούμενης εποχής. 
Αυτό που έχει σημασία πλέον είναι ο εμπλουτισμός της εργασίας και η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων ώστε να είναι κύριοι του εαυτού 
τους (Hiltrop, 1995)
— επειδή οι οργανισμοί δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν την προώθηση σαν 
αμοιβή για την αφοσοίωση και την επίδοση, τα συστήματα αμοιβών αλλάζουν 
ώστε οι εργαζόμενοι να μην αμείβονται βάση της θέσης τους αλλά, αντίθετα, 
της συνεισφοράς τους στον οργανισμό (Hiltrop, 1995).

Οι παραπάνω εξελίξεις υποθέτουν ότι η δέσμευση στους επιχειρησιακούς 
στόχους μειώνεται και ότι η ασφάλεια της εργασίας και η αφοσοίωση είναι σε 
χαμηλότερα επίπεδα από ποτέ. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι αφοσοίωση και 
δέσμευση των εργαζομένων αποτελούν παρελθόν. Αντίθετα, οι συγκεκριμένες 
αξίες πρέπει να αναπτυχθούν μέσω διαφορετικών οδών και αυτό επιτυγχάνεται 
σε σημαντικό βαθμό μέσα από τις αλλαγές στην κουλτούρα και τον τρόπο 
διοίκησης, που έχουν περιγράφει παραπάνω. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προσπαθήσουν σκληρότερα ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές. Ευκαιρίες 
εξέλιξης και αυξήσεις στις αμοιβές δεν είναι πλέον οι ίδιες σε επιχειρήσεις που 
μειώνουν τις θέσεις εργασίας και αναδομούνται. Συμπερασματικά, πρέπει να 
αναπτυχθούν νέες πολιτικές και μέθοδοι προσέλκυσης και διατήρησης 
εργαζομένων με ταλέντα και όρεξη για δουλειά. Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
για την προσαρμογή και την αξιοποίηση των νέων δεδομένων του μυχολογικού 
συμβολαίου από τα δύο μέρη εξίσου, φέρει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

Οι λέξεις κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί από 104 μεσαία στελέχη για να 
περιγράμουν το νέο μυχολογικό συμβόλαιο, είναι: άμεσα αποτελέσματα, 
ευελιξία, αβεβαιότητα, ατομικότητα, υμηλό ρίσκο, συνεχής αλλαγή, 
ατομικά επιτεύγματα, ανάπτυξη ικανοτήτων, αυτοΰποκίνηση, 
επαγγελματική αφοσοίωση, αμοιβή βάση αποτελεσμάτων, ανησυχία, 
φόβος και συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση (Hiltrop, 1996).

Πράγματι, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη την εμπειρία των συγκεκριμένων 
αλλαγών με την έννοια, κυρίως, της μειωμένης αίσθησης ασφάλειας και 
αναγνώρισης μέσα στον οργανισμό που εργάζονται. Τέτοιου είδους 
συναισθήματα, όμως, δεν προκαλούνται μόνο σαν αποτέλεσμα των 
οργανωσιακών αλλαγών, όπως μείωση θέσεων εργασίας και αναδιοργάνωση. 
Αντίθετα, ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις
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'αγοράζουν' το μισό μόνο νέο μυχολογικό συμβόλαιο. Αδυνατούν να 
προσφέρουν ασφάλεια και μονιμότητα αλλά ταυτόχρονα δε θέλουν να χάσουν 
την παραδοσιακή δέσμευση και αφοσοίωση των εργαζομένων. Καταλήγουμε, 
λοιπόν, και πάλι στην ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών οδών για τη διατήρηση 
αυτών των αξιών (Sparrow, 1996).

1.4 ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥΣ

Όλες αυτές οι δραματικές αλλαγές που έχουν ήδη περιγράφει, έφεραν τις 
τράπεζες αντιμέτωπες με έναν αριθμό ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν την 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους αλλά και τις νέες απαιτήσεις από 
αυτό. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις αυτές θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ως 
εξής;

α) Ευελιξία προσωπικού. Η ευελιξία αυτή αφορά τη λειτουργική ευελιξία 
των εργαζομένων στις τράπεζες που σημαίνει ικανότητες χειρισμού ενός 
μεγάλου αριθμού προϊόντων και ανταπόκρισης στην ανάγκη για εκτέλεση 
περισσοτέρων της μίας εργασιών αλλά και ικανότητες γρήγορης προσαρμογής 
στις οργανωτικές αλλαγές -οι οποίες αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στις 
περισσότερες τράπεζες τα τελευταία χρόνια Επιπλέον, η ευελιξία του 
προσωπικού αναφέρετπι στη γεωγραφική ευελιξία που σημαίνει ικανότητα 
παροχής υπηρεσιών του τραπεζικού τομέα σε διεθνές επίπεδο και στην ευελιξία 
σε όρους απασχόλησης που θέτει σαν κεντρικό ζήτημα τη μερική απασχόληση. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια, πράγματι αυξήθηκε σημαντικά το προσωπικό μερικής 
απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα. Ιδιαίτερα οι εμπορικές τράπεζες, αύξησαν 
το εποχιακό προσωπικό τους με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας και τη μείωση 
του κόστους αποζημείωσης (Hiltrop, 1991).

β) Εξειδικειηιένη ννώση. Οι διαρκείς μεταβολές στον τραπεζικό τομέα τα 
τελευταία χρόνια, δημιουργούν επίσης την ανάγκη για ανθρώπους με ειδικές 
γνώσεις σε τομείς όπως αυτοί του συναλλάγματος και των χρηματοοικονομικών 
αναλύσεων ή της διαχείρησης χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι 
τράπεζες χρειάζονται και ανθρώπους με γενική γνώση των τραπεζικών 
εργασιών, όχι μόνο στις ανώτερες θέσεις αλλά και στ ις θέσεις των μεσαίων 
στελεχών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη μεγάλη ποικιλία των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τράπεζες που μπορούν να κάνουν αυτούς τους δύο 
τύπους ανθρώπων να συνεργαστούν αποτελεσματικά, θεωρείται ότι
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συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο μέλλον (Hihrop, 
1991). Επιπλέον, ο υμηλότερος βαθμός διαφοροποίησης και πολυπλοκότητας των 
προϊόντων επηρρεάζει την οργάνωση της δουλειάς των τραπεζών αλλά και τις 
απαιτήσεις από το προσωπικό. Ενώ τα πιο απλά προϊόντα μπορούν εύκολα να 
προωθηθούν και να διατεθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του αυτοματισμού 
και με συστήματα αυτοεξυπηρέτησης των πελατών, πιο περίπλοκα προϊόντα 
απαιτούν συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Έτσι, 
το προσωπικό των τραπεζών καλείται να έχει την ικανότητα προώθησης και 
πώλησης των διατιθέμενων τραπεζικών προϊόντων και, γενικά, να φέρει σε 
πέρας ένα μεγάλο εύρος εγχειρημάτων που ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 
παροχής των παγκόσμιων τραπεζικών υπηρεσιών. Πρόκειται για ικανότητες και 
γνώσεις απαραίτητες για την πώληση πολύπλοκων προϊόντων και την προσφορά 
σύνθετων υπηρεσιών σε διαρκώς πιο πολύπλοκες αγορές (Quack- 
O’Reilly-Hildebrandt, 1995).

γ) Προσφορά υπηρεσιών υιιηλήε ποιότηταε/ΈιΐΦαση στην ποιότητα. Η
προσέλκυση πλέον και σταθεροποίηση της πελατείας των τραπεζών δεν 
επιτυγχάνεται τόσο με την υπόσχεση των χαμηλών τιμών -πράγμα που μπορούν 
να προσφέρουν όλοι σχεδόν στο συγκεκριμένο χώρο- όσο με υμηλής ποιότητας 
υπηρεσίες και προσωπικό που μπορεί να ης προσφέρει, με πρόβλεμη των 
πελατειακών αναγκών και σχεδιασμό προϊόντων που ικανοποιούν αυτές τις 
ανάγκες. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι δεν είναι οι βασικές γνώσεις που 
χρειάζονται αλλά οι κοινωνικές δεξιότητες και οι ανάλογοι τρόποι, η ικανότητα 
επιτυχούς διαχείρησης και λύσης των προβλημάτων που προκύπτουν στις 
καθημερινές συναλλαγές και, βέβαια, η σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Οι 
εργαζόμενοι με τέτοιου είδους ικανότητες συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών 
πελατειακών σχέσεων και δημιουργούν μία ισχυρή πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για τις τράπεζες (Keltner-Finegold, 1996).

δ) Βελτίωση παηανωνικότητας. Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός 
τέλος και η γενική τάση για διαφοροποίηση, δημιουργούν την ανάγκη για 
βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν το λειτουργικό 
τους κόστος προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αυτό σημαίνει την απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Οι 
απολύσεις, όμως, δημιουργούν συνήθως κλίμα δυσπιστίας και καχυπομίας και 
οδηγούν αυτούς που παραμένουν στην απάθεια ή ακόμη και την παραίτηση. Η 
προσπάθεια, επομένως, των τραπεζών να μειώσουν το κόστος τους με απολύσεις
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προσωπικού, δημιουργεί νέα προβλήματα που αφορούν τη συγκράτηση και 
αφοσοίωση των εργαζομένων που παραμένουν στον οργανισμό (Sparrow, 1996).

* Τα θέματα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. 
Οι άξονες στους οποίους θα πρέπει να βασιστεί η στρατηγική εξασφάλισης του 
κατάλληλου προσωπικού από τις τράπεζες υποστηρίζεται ότι είναι:
— Αυξημένο ενδιαφέρον και κίνητρα με σκοπό την προσέλκυση και 
διατήρηση των εργαζομένων με προσόντα και γνώσεις. Η αυξανόμενη 
σημασία της τεχνολογίας έχει καταστήσει αναγκαίες τις γνώσεις αλλά και την 
εμπειρία των επαγγελματιών στο συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, ο αριθμός των 
νέων, με τέτοιου είδους εφόδια, στην αγορά εργασίας μειώνεται συνεχώς. Οι 
τράπεζες θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους προσέλκυσης αυτών των ανθρώπων, 
διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν προβλήματα έλλειμης των ικανοτήτων που 
χρειάζονται (Bournois-Torchy, 1992). Η ανάγκη απασχόλησης πιο έμπειρων 
εργαζομένων και επαγγελματιών, ικανών να παρέχουν υμηλού επιπέδου 
υπηρεσίες, συνδέεται επίσης με την ανάγκη για έλεγχο και μείωση των 
αποχωρήσεων που συνεπάγονται υμηλό κόστος. Αυτός είναι ο λόγος που ένας 
μεγάλος αριθμός τραπεζών εισήγαγε μία σειρά κινήτρων για την προσέλκυση 
και τη διατήρηση του έμπειρου προσωπικού. Επιπλέον, οι χαμηλότεροι ρυθμοί 
ανάπτυξης της αγοράς έχουν επηρρεάσει τη δυνατότητα πολλών τραπεζών να 
προσφέρουν στο προσωπικό τους ευκαιρίες εξέλιξης και σιγουριά εργασίας. 
Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους 
υποκίνησης των εργαζομένων και να επανεξετάσουν όλες τις πολιτικές και 
μεθόδους που επηρρεάζουν την ασφάλεια και τις δυνατότητες καριέρας του 
προσωπικού (Hiltrop, 1991).
— Συνεργασία των τραπεζών με πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν το κόστος 
εκπαίδευσης και να ανεβάσουν το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των νέων 
στρατολογουμένων. Άλλωστε, η αύξηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων και 
η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούν αυτόματα την ανάγκη για απασχόληση 
περισσότερων πτυχιούχων στον τραπεζικό κλάδο. Πολλές τράπεζες
συμπεριλαμβάνουν πλέον στα κριτήρια επίδοσης των εργαζομένων στοιχεία 
όπως γνώση ξένων γλωσσών, ικανότητα αποτελεσματικής επίλυσης
προβλημάτων, ηγεσία και δημιουργικότητα, στοιχεία στα οποία ανταποκρίνονται 
συνήθως καλύτερα οι κάτοχοι πτυχίων. Επιπλέον, αυξάνοντας τον αριθμό των 
πτυχιούχων, πολλές τράπεζες επιδιώκουν την προσέλκυση και απόκτηση μιας
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ομάδας εργαζομένων με διεθνή εμπειρία, οι οποίοι 8α μπορούν να 
Λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα (Keltner-Finegold, 
1996/Hihrop, 1991)

Τα νέα δεδομένα στον τραπεζικό χώρο οδηγούν τις τράπεζες στη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η κατάλληλη αξιοποίηση και η επένδυση 
στο προσωπικό τους αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες πηγές 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ό κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση' είναι πράγματι κοινή παραδοχή πολλών υπευθύνων και μη της 
διαχείρησης ανθρωπίνου δυναμικού των τραπεζών (Create, 1997). Η στρατηγική 
αυτή αναδυκνύει σε κεντρικό ζήτημα τις πολιτικές στελέχωσης των τραπεζών 
και ειδικότερα αυτές της στρατολόγησης και της επιλογής.
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1.5 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η στρατολόγηση προσωπικού αποτελεί διαδικασία αποφασιστικής σημασίας 
για έναν οργανισμό, καθώς επηρρεάζει σε σημαντικό βαθμό την απόδοσή του 
και ελέγχει την παρούσα και μελλοντική του ανάπτυξη. Γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο, πρέπει να γίνει κατανοητή και να αναλυθεί σα στρατηγική δράση της 
επιχείρησης, σε όλες της τις προεκτάσεις. Η στρατολόγηση προσωπικού δεν 
αποτελεί απλά την επιλογή ορισμένων μεθόδων με στόχο την προσέλκυση και 
επιλογή του καλύτερου υπομηφίου για μία δεδομένη θέση. Στην πράξη, το είδος 

' της πολιτικής στρατολόγησης που ένας οργανισμός επιλέγει πρέπει να συνδέεται 
στενά με την πολιτική της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και με την πολιτική 
της επιχείρησης στο σύνολό της (Dany-Torchy, 1994). Η στρατολόγηση 
προσωπικού ορίζεται σαν τη διαδικασία για την εύρεση ατόμων με προσόντα και 
την ενθάρρυνση αυτών των ατόμων να δείξουν ενδιαφέρον για μία 
συγκεκριμένη θέση ενός οργανισμού. Μαζί με τη διαδικασία επιλογής 
προσωπικού, αποτελούν μία πλευρά της διαχείρησης ανθρωπίνων πόρων που 
"δίνει ζωή" στον οργανισμό (French, 1993). Πέρα, όμως, από την κάλυμη των 
αναγκών του οργανισμού για επιπλέον προσωπικό, η διαδικασία στρατολόγησης 
πρέπει να στοχεύει και στην ικανοποίηση των αναγκών των υπομηφίων. Η 
στρατολόγηση προσωπικού δεν προσελκύει απλά άτομα αλλά, επιπλέον, αυξάνει 
τις πιθανότητες να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στον οργανισμό, εφόσον 
προσληφθούν (Sparrow-Hiltrop, 1994).

Οι στόχοι της στρατολόγησης προσωπικού στις επιχειρήσεις είναι οι εξής:
— ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός υπομηφίων με προσόντα, με το μικρότερο 
δυνατό κόστος για τον οργανισμό
— η αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, με 
τη μείωση του αριθμού των υπομηφίων που ξεπερνούν ή δεν καλύπτουν τις 
προσδοκίες του οργανισμού
— η μείωση της πιθανότητας οι υπομήφιοι, αφού στρατολογηθούν και 
επιλεγούν, να αποχωρήσουν από την επιχείρηση σε μικρό χρονικό διάστημα, 
παρέχοντας στους υπομηφίους ικανοποιητική πληροφόρηση σχετικά με τον 
οργανισμό και τη συγκεκριμένη θέση που καλούνται να καλύμουν, ώστε να 
αποφασίσουν οι ίδιοι αν είναι οι κατάλληλοι ή όχι, πριν ακόμη από τη 
διαδικασία στρατολόγησης και επιλογής
— η τήρηση των νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όσον 
αφορά τη σύνθεση του ανθρωπίνου δυναμικού της
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— η αύξηση της αποτελεσματικότητας ατόμων και οργανισμού, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα και
— η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τεχνικών και πηγών 
στρατολόγησης που στοχεύουν σε όλους τους τύπους υπομηφίων (Schuler-Huber, 
1993).

Οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισμοί, ιδιαίτερα, έχουν συνειδητοποιήσει το 
γεγονός ότι η επιβίωσή τους πλέον εξαρτάται από την ποιότητα του προσωπικού 
τους και ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, γΓ αυτό το λόγο, απαιτεί μία 
συνειδητή και σαφώς ορισμένη κατεύθυνση προσπαθειών, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Ειδικά στα πλαίσια της σημαντικής αναδόμησης που λαμβάνει 
χώρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, στρατολόγηση και επιλογή δεν επικεντρώνονται 
πλέον στο ταίριασμα της προηγούμενης επίδοσης του ατόμου με τη 
συγκεκριμένη θέση αλλά στην ανάγκη να αξιολογήσουν την ικανότητα των 
υπομηφίων για διαρκή μάθηση και προσαρμογή στις οργανωσιακές αλλαγές 
(Sparrow-Hiltrop, 1994).

Λαμβάνοντας υπόμη και το γεγονός ότι πολλές τράπεζες πλέον αναγνωρίζουν 
στο προσωπικό τους και την κατάλληλη αξιοποίησή του την πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων οργανισμών, η σημασία της 
διαδικασίας στρατολόγησης προσωπικού στον τραπεζικό τομέα αποτελεί μία 
κρίσιμη πράγματι πλευρά της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων 
στο συγκεκριμένο τομέα.

1.5.1 Οι νέεε τόσειε otic διαδικασίεε στρατολόνησηε προσωπικού στον 
ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1970, οι σχετικά σταθερές συνθήκες στο 
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και οι προοπτικές απασχόλησης, οδήγησαν τις 
τράπεζες σε μία συνεχή και αυξανόμενη έμφαση στη στρατολόγηση νέων 
ανθρώπων, υμηλού επιπέδου μόρφωσης. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, οι τράπεζες 
στον ευρωπαϊκό χώρο άρχισαν να μειώνουν το προσωπικό τους και να 
καταφεύγουν στην εξωτερική στρατολόγηση προσωπικού σα δεύτερη λύση, 
εφόσον δεν είναι δυνατή η εσωτερική στρατολόγηση 
(Quack-O’Reilly-Hildebrandt, 1995).

Οι περισσότερες τράπεζες θεωρούν ότι τα άτομα με σχετικά υμηλό επίπεδο 
μόρφωσης θα μπορέσουν πιο αποτελεσματικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των νέων μορφών οργάνωσης και εξυπηρέτησης στον τραπεζικό τομέα
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Θεωρούνται πιο ανεξάρτητα, υπεύθυνα και ικανά να εξηγήσουν τα πολύπλοκα 
προϊόντα στους πελάτες; ικανότητες απαραίτητες για τις νέες, προσωπικές 
πελατειακές σχέσεις. Στην Αγγλία, ειδικότερα, οι ικανότητες πώλησης και 
δημιουργίας ισχυρών πελατειακών σχέσεων κρίνονται πλέον πιο σημαντικές από 
τα παραδοσιακά προσόντα της ακρίβειας και των αριθμητικών ικανοτήτων 
(Rowe, 1992).

Το 1989, το 11% των εργαζομένων στις γερμανικές τράπεζες κατείχαν κάποιο 
πανεπιστημιακό πτυχίο. Καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας 1980, οι 
περισσότερες τράπεζες αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των πτυχιούχων 
πανεπιστημιακών σχολών σε θέσεις όπως οικονομικών συμβούλων πελατείας, 
στον τομέα καταναλωτικής πίστης και συναλλάγματος. Αλλά και κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας 1990, συνεχίστηκε η συγκεκριμένη τάση, παρά την 
ανακοίνωση από πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες της ανάγκης μείωσης του 
προσωπικού. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης του βαθμού 
απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις υμηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και τις αυξημένες ανάγκες στην προώθηση και πώληση 
πολύπλοκων προϊόντων αλλά και την ανάγκη για προσωπικό με ικανότητες 
ανάπτυξης ισχυρών πελατειακών σχέσεων; ειδικότερα στο γερμανικό τραπεζικό 
σύστημα, η στρατολόγηση ανειδίκευτου προσωπικού αποκλείεται ακόμη και για 
θέσεις με χαμηλές απαιτήσεις((3ιιαο^ΟΈβΐ1Ιγ-Ηΐ1άβΙ)Γ3ηάί, 1995/Rynes-Boudreau, 
1986).

Πολλές τράπεζες, επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει τη στρατολόγηση στελεχών με 
ειδικές γνώσεις στο marketing, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και την 
παραγωγή από επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. Αυτή η 
τάση, βέβαια, αφορά ένα μικρό μέρος του προσωπικού, προορισμένο για μεσαίες 
και ανώτερες ιεραρχικές θέσεις, με στόχο την εισαγωγή μιας πνοής ανανέωσης 
και αλλαγής στον οργανισμό (Steedman, 1993).

Παράλληλα, αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των ατόμων μερικής 
απασχόλησης για διαδικαστικές, υπαλληλικές εργασίες, γεγονός στο οποίο 
αντικατοπτρίζεται η γενικότερη τάση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας; ικανά 
άτομα που, τελειώνοντας το σχολείο, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και 
χαμηλοί σχετικά ρυθμοί αύξησης των αποφοίτων πανεπιστημίων 
(Quack-O’Reilly-Hildebrandt, 1995).

Την τελευταία δεκαετία, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περισσότερες τράπεζες 
μείωσαν τις διαδικασίες στρατολόγησης προσωπικού σε χαμηλά επίπεδα, ενώ 
συνεχίζουν να προσλαμβάνουν αποφοίτους πανεπιστημίων για ειδικές κυρίως
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θέσεις και θέσεις στελεχών. Εξαιτίας αυτής της τάσης, παρατηρείται ήδη έλλειμη 
προσωπικού στον τραπεζικό τομέα με εμπειρία δύο ή τριών χρόνων, γεγονός το 
οποίο είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει μελλοντικά ένα μεγάλο κενό στον 
τομέα των στελεχών (Williams, 1993).

Ο τραπεζικός τομέας, κατά κοινή ομολογία, είναι ένας τομέας που απαιτεί 
εργαζόμενους με υμηλού επιπέδου ικανότητες, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των 
τελευταίων δεκαετιών. Η ανάγκη αυτή οδήγησε πολλές τράπεζες να 
προχωρήσουν, σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία, στη δημιουργία ή τη συμμετοχή 
στην ίδρυση ειδικών εκπαιδευτικών οργανισμών του τομέα, με στόχο τη 
δημιουργία και απορρόφηση μίας μερίδας προσωπικού με ειδικές γνώσεις και 
ικανότητες στα τραπεζικά αντικείμενα. Παράλληλα, ξεκίνησαν και συνεργασίες 
με διάφορους ανώτατους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
και για την προετοιμασία ενός αριθμού σπουδαστών για τη μελλοντική 
απασχόλησή τους στον τραπεζικό τομέα. Πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η Γαλλία, με τη Γερμανία και την Αγγλία να ακολουθούν 
(Quack-O’Reilly-Hildebrandt, 1995).

Στην Ελλάδα, ορισμένες τυπικές και προγραμματισμένες δραστηριότητες στον 
τομέα της στρατολόγησης προσωπικού, για αρκετά χρόνια, παρατηρούνταν μόνο 
στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Μόλις από τις 
αρχές της δεκαετίας 1980, οι ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να υιοθετούν την 
πολυπλοκότητα των μεθόδων στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού που 
εφαρμόζουν οι ξένες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο. Έτσι σήμερα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας του Κανελλόπουλου (1990), οι διαδικασίες που 
θεωρούν από τις πιο σημαντικές τα τμήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων των 
ελληνικών οργανισμών, είναι αυτές της στρατολόγησης και επιλογής 
προσωπικού (Papalexandris, 1992).

Μέχρι πρόσφατα, λίγες ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούσαν συστηματικές 
πολιτικές στρατολόγησης προσωπικού για τις θέσεις στελεχών. Σήμερα, οι 
περισσότερες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να στρατολογούν 
νέους, αποφοίτους πανεπιστημίων, με προοπτικές ανάλημης περισσότερων 
καθηκόντων και ευθυνών, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν πολιτική 
στελέχωσης του οργανισμού εσωτερικά.

Συνήθως, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος 
και το καθεστώς ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
να χρησιμοποιούν τις περισσότερες πηγές στρατολόγησης, ενώ οι μικρότερες 
κάνουν εκτεταμένη χρήση των προσωπικών τους γνωριμιών και των συστάσεων
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φίλων και γνωστών. Επίσης, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιο απαιτητικές 
ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υπομηφίων. Οι θυγατρικές 
ξένων επιχειρήσεων εκτιμούν περισσότερο χαρακτηριστικά όπως η προηγούμενη 
εμπειρία, η ικανότητα συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα, όπως και το επίπεδο 
μόρφωσης αναφορικά με τη συγκεκριμένη θέση, σε συνδιασμό με την κατοχή 
κάποιου MBA. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν κυρίως ευφυία και 
ικανότητες ευρείας αντίλημης ή εμπειρία (Papalexandrus, 1992).

1.5.2 Παοάνοντες επιτυγίας τηε διαδικασίας στρατολόνησηε προσωπικού

Πολλοί επιχειρησιακοί παράγοντες επηρρεάζουν την επιτυχία ενός 
προγράμματος ςττρατολόγησης:
— η φήμη της επιχείρηςπτς όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει και η εικόνα που έχει δημιουργήσει στην κοινότητα που 
δραστηριοποιείται, επηρρεάζουν την ικανότητά της να προσελκύει τους 
υπομηφίους που επιθυμεί
— οι σχέσεις με τα σωματεία εργαζομένων επηρρεάζουν επίσης σημαντικά τη 
φήμη της επιχείρησης, όπως και η προσφορά χαμηλών ή υμηλών αμοιβών
— η κουλτούρα και το κλίμα της επιχείρησης είναι σημαντικά, διότι 
πληροφορίες σχετικές 'διαρέουν' στην αγορά εργασίας από τους εργαζομένους 
στην επιχείρηση
— το κόστος των μεθόδων ςττρατολόγησης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόμη. 

Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού επηρρεάζουν
επίσης τη διαδικασία ςττρατολόγησης, συγκεκριμένα:
— οι συνθήκες στην αγορά εργασίας καθορίζουν την ύπαρξη ή μη των 
κατάλληλων υπομηφίων
— οι οικονομικές συνθήκες επηρρεάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που 
αναζητούν συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης
— η κοινωνική αντιμετώπιση ορισμένων επαγγελμάτων καθορίζει τον αριθμό 
των υπομηφίων
— σε ορισμένους κλάδους, και τα σωματεία μπορούν να επηρρεάσουν τον 
αριθμό των διαθέσιμων υπομηφίων, με την έννοια των συστάσεων
— τελικά, οι κανονκτπκές ρυθμίσεις που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης, καθορίζουν τα πλαίσια ςττα οποία πρέπει να λειτουργήσει ένα 
πρόγραμμα στρατολόγησης προσωπικού (French, 1993/Dessler, 1994).
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1.5.3 Εσωτερική / Εξωτερική σΤρατολόνηση

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες στρατολόγησης προσωπικού: εσωτερική και 
εξωτερική. Με την εσωτερική στρατολόγηση, η επιχείρηση αναζητά υπoynφ{oυς 
ανάμεσα σ’ αυτούς που ήδη απασχολεί, για όλες τις θέσεις, με εξαίρεση τις 
λεγάμενες θέσεις εισόδου στον οργανισμό (entry level). Η εξωτερική 
στρατολόγηση έχει στόχο την προσέλκυση υπομηφίων από την εξωτερική αγορά 

„ εργασίας. Ο Brewster (1993) σημειώνει ότι εσωτερική και εξωτερική 
στρατολόγηση χρησιμοποιούνται από κοινού και ως ένα βαθμό από όλους τους 
οργανισμούς. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί το γεγονός ότι, όσο περισσότερο 
μία επχείρηση ή μία χώρα βασίζονται στην εσωτερική αγορά εργασίας, τόσο πιο 
εύκολα καθορίζεται αυτό που κάνει ένα στέλεχος πιο αποτελεσματικό για την 
επιχείρηση (Sparrow-Hiltrop, 1994).

Ένα από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής στρατολόγησης αποτελεί το 
γεγονός ότι ο εργαζόμενος είναι ήδη γνωστός στην επιχείρηση. Η μελλοντική 
του απόδοση στον οργανισμό είναι περισσότερο προβλέμιμη από αυτή ενός 
υπομηφίου εξωτερικά στρατολογούμενου. Επιπλέον, απαιτείται λιγότερη γενικά 
εκπαίδευση και προσανατολισμός στην επιχείρηση, ενώ το ίδιο το άτομο 
χρειάζεται λιγότερο χρόνο προσαρμογής στο περιβάλλον εργασίας. Όσον αφορά 
τις θέσεις εργασίας ανώτερου ιεραρχικού επιπέδου, η εξωτερική στρατολόγηση 
μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή και δύσκολη, οπότε η εσωτερική στρατολόγηση 
σ’ αυτή την περίπτωση αποτελεί την πιο αποτελεσματική επιλογή από την άπομη 
του κόστους. Η εσωτερική στρατολόγηση, επίσης, βοηθάει στη βελτίωση του 
επιπέδου ηθικής μεταξύ των εργαζομένων, ενδυναμώνει τη δέσμευση και την 
ασφάλεια, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες καριέρας και βελτιώνει το 
εργασιακό κλίμα (French, 1993).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να αδυνατεί μία επιχείρηση να 
καλύμει κάποια κενή θέση από το υπάρχον προσωπικό. Σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις, η κάλυμη ενός κενού σε κάποιο τμήμα, σημαίνει τη δημιουργία 
ενός άλλου κενού στον οργανισμό, οπότε η καλύτερη λύση είναι η εξωτερική 
στρατολόγηση. Επιπλέον, εφόσον οι ευκαιρίες εξέλιξης είναι περιορισμένες, 
προωθώντας κάποιο άτομο που μπορεί να μην είναι το πλέον κατάλληλο ή 
επιθυμητό από την υπόλοιπη ομάδα, δημιουργούνται προβλήματα στο εσωτερικό 
του οργανισμού. Ακόμη και για τους μεγάλους οργανισμούς, η υπερβολική 
προσκόλληση στη μέθοδο της εσωτερικής στρατολόγησης μπορεί να αποδειχθεί 
αναποτελεσματική. Χωρίς το νέο αίμα από την εξωτερική αγορά εργασίας, η

37



ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «ΠΟΛΓΓΙΚΓΤ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ..

διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να γίνει αδρανής και να χάσει την επαφή της 
με τον ανταγωνισμό και το εξωτερικό περιβάλλον γενικότερα (Dessler, 1994 
/French, 1993).

Κίνητρα για την εφαρμογή της εξωτερικής στρατολόγησης, αποτελούν τα 
εξής στοιχεία*
— το 'νέο αίμα' στον οργανισμό, ιδίως στα πλαίσια μιας γενικότερης αλλαγής 
στην οργανωσιακή κουλτούρα
— η δυνατότητα παρακολούθησης των ανταγωνιστών
— ο φθηνός τρόπος απόκτησης εκπαιδευμένου προσωπικού
— η κάλυμη περιστασιακών αναγκών με προσωπικό μερικής απασχόλησης για 
επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και
— η δυνατότητα ανταπόκρισης στις νομοθετικές ρυθμίσεις περί ίσων ευκαιριών 
απασχόλησης (Sparrow-Hittrop, 1994).

Υπάρχει μία γενική τάση σε όλη την Ευρώπη για χρήση της εσωτερικής 
στρατολόγησης σε μεγαλύτερη έκταση. Για παράδειγμα, το 66% των Ισπανών 
εργοδοτών προτιμούν να στρατολογούν τις περισσότερες κατηγορίες προσωπικού 
από τους εργαζομένους στην επιχείρηση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με ένα 
παρόμοιο ποσοστό σουηδικών επιχειρήσεων (Sparrow-Hiltrop, 1994). Η 
Βρεταννία, ωστόσο, είχε πάντα μία δραστήρια εξωτερική αγορά εργασίας και 
στο Βέλγιο, οι περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στη μέθοδο της εξωτερικής 
στρατολόγησης για την κάλυμη των κενών θέσεων, μολονότι τα τελευταία 
χρόνια οι Βέλγοι επενδύουν όλο και περισσότερο στα εσωτερικά προγράμματα 
εκπαίδευσης (Morgan-Smith, 1995).

Η εξωτερική στρατολόγηση και η επιλογή προσωπικού θεωρούνται τα δύο πιο 
σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί της διαχείρησης ανθρωπίνων 

" πόρων στην Ελλάδα Δεδομένης της έλλειμης διοικητικών προσόντων και 
διευθυντικών στελεχών, οι ελληνικοί οργανισμοί έχουν να επιλέξουν ανάμεσα 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού τους και στην αναζήτηση αυτών 
των ικανοτήτων μέσω της εξωτερικής στρατολόγησης. Οι θυγατρικές των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων πολλές φορές το θεωρούν λιγότερο δαπανηρό να 
φέρουν από το εξωτερικό τα ανώτερα στελέχη τους. Ωστόσο, κυβερνήσεις και 
οργανισμοί ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων στην Ελλάδα κάνουν ήδη 
προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικασιών στρατολόγησης και επιλογής, 
ώστε να εντοπιστεί και να αξιοποιηθεί ανάλογα το 'ελληνικό ταλέντο' στο 
συγκεκριμένο τομέα (Papalexandris, 1992).

38



KYP1AZH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ..ΠΟΛΓΤΙΚΠ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

1.5.4 IlnvEc στρατολόνησηε και αΕιολόνηση του συστήιιατοε 

Εσωτερική στρατολόνηση
Η πιο δημοφιλής, ίσως, μέθοδος ανεύρεσης υπομηφίων στα πλαίσια της 

εσωτερικής στρατολόγησης είναι η ανακοίνωση των κενών θέσεων εργασίας 
σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Οι πίνακες ανακοινώσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό. Ορισμένες επιχειρήσεις ανακοινώνουν τις 
κενές θέσεις μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους 
εργαζόμενους να πληροφορούνται τις νέες ανάγκες της επιχείρησης από τις 
οθόνες των υπολογιστών τους. Οι ανακοινώσεις αυτές παρέχουν πληροφορίες 
για το είδος της θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται, ενώ οι εργαζόμενοι 
καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυμη των συγκεκριμένων 
θέσεων (French. 1993).

'Ενας άλλος τρόπος για την εξεύρεση υπομηφίων μέσα στον οργανισμό είναι 
και οι συστάσεις των εργαζομένων άλλων τμημάτων. Η άτυπη μορφή 
επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυμη ότι ο 
καταλληλότερος υπομήφιος για μία κενή θέση εργάζεται ήδη σε κάποιο άλλο 
τμήμα της επιχείρησης (Illes-Salaman, 1995).

Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν ηλεκτρονικά αρχεία πληροφοριών όσον 
αφορά τις ικανότητες του προσωπικού που απασχολούν. Πληροφορίες σχετικές 
με τις ικανότητες των εργαζομένβ^;, το μορφωτικό τους επίπεδο, το ιστορικό της 
απασχόλησής τους στο συγκεκριμένο οργανισμό και άλλους σημαντικούς 
παράγοντες είναι αποθηκευμένες σε μία βάση πληροφοριών, οι οποίες στη 
συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των εργαζομένων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις για μία συγκεκριμένη θέση (French, 1993).

Εξωτερική στρατολόνηση
Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός διαθέσιμων μεθόδων εξωτερικής 

στρατολόγησης. Οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικές 
μεθόδους συγχρόνως, αν και στην πράξη, οι ανακοινώσεις στον τύπο, οι 
προσωπικές γνωριμίες και οι συνεντεύξεις αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι 
των περισσότερων συστημάτων στρατολόγησης και επιλογής (Sparrow-Hiltrop, 
1994).

Οι ανακοινώσεις ξεκινούν από την πιο απλή μορφή του 'Ζητείται βοήθεια', 
μέχρι τις διαφημιστικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανεξάρτητα, 
όμως, από τη μορφή τους, έχουν το πλεονέκτημα της προσέγγισης ενός μεγάλου
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αριθμού πιθανών υπομηφίων (French, 1993). Η αποτελεσματικότητα τέτοιου 
είδους ανακοινώσεων εξαρτάται από την ικανότητα να 'τραβούν' την προσοχή 
και από τις πληροφορίες που παρέχουν στους πιθανούς υπομηφίους: το είδος της 
θέσης, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και την αμοιβή. Η επιλογή, επίσης, του 
μέσου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας πάντα υπόμη το 
κοινό στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

„ περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν τις εφημερίδες (Dessler, 1994). Η έρευνα 
των Mathews and Redman (1996), έδειξε ότι το ποσοστό της παρουσίας 
προσωπικών χαρακτηριστικών στις ανακοινώσεις στρατολόγησης προσωπικού 
είναι υμηλό. Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις ξεχωρίζουν στις ανακοινώσεις 
τους ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, με συχνότερα τις ικανότητες 
επικοινωνίας, ευελιξία, καινοτομία, δημιουργικότητα, αυτοϋποκίνηση και
πρωτοβουλία. Οι απόμεις διίστανται ως προς την αποτελεσματικότητα τέτοιου 
είδους ανακοινώσεων, είναι, όμως, σίγουρο ότι βοηθούν σημαντικά στην 
απόφαση για το πού θα απευθυνθεί μία διαφημιστική εκστρατεία και έτσι 
μειώνουν το συνολικό κόστος της διαδικασίας στρατολόγησης.

Τα εθνικά γραφεία απασχόλησης και αυτά των εκπαιδευτικών οργανισμών 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία στρατολόγησης σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, υπάρχουν και διάφορα ιδιωτικά γραφεία
ανεύρεσης στελεχών, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα γνωστά πρόσφατα
Ειδικεύονται στην αναζήτηση υμηλού επιπέδου στελεχών για την κάλυμη 
ειδικών επιχειρησιακών θέσεων και πελάτες τους είναι οι εργοδότες και όχι 
άτομα που αναζητούν απασχόληση (Dessler, 1994).

Πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί στρατολογούν προσωπικό κατευθείαν από 
σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια. Οι επιχειρήσεις στέλνουν δικούς τους 
ανθρώπους στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με σκοπό την ανακοίνωση στους 
σπουδαστές όσων προσφέρει η επιχείρηση και την εξεύρεση πιθανών
υπομηφίων. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεργασία με τα ανάλογα γραφεία 
των εκπαιδευτικών οργανισμών, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω
(Sparrow-Hiltrop, 1994).

Παρά τις πρόσφατες καινοτομίες στις μεθόδους εξωτερικής στρατολόγησης, οι 
προσωπικές επαφές συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική πηγή. Στην 
περίπτωση αυτή, όταν όλες οι άλλες πληροφορίες δεν ξεχωρίζουν κάποιον 
υπομήφιο, εκδηλώνεται προτίμηση στις συστάσεις των φίλων. Η χρήση, ωστόσο, 
των άτυπων προσωπικών σχέσεων άρχισε να εφαρμόζεται από πολλούς 
οργανισμούς με πιο συστηματικές μορφές. Στη Δανία για παράδειγμα, ένας
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μεγάλος αριθμός εργαζομένων έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις στις οποίες 
γνωρίζουν κάποιον, εφόσον επιθυμούν να αλλάξουν εργασία και αρκετές 
επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει συστηματικά αρχεία πληροφοριών για τους 
πιθανούς-μελλοντικούς συνεργάτες τους (Cook, 1995).

Τέλος, παρατηρείται συχνά και η αυθόρμητη προσέλευση υπομηφίωυ προς 
αναζήτηση εργασίας. Ένα μεγάλο ποσοστό μάλιστα επιχειρήσεων, θεωρούν 
αυτούς τους υπομηφίους πολύ σημαντική πηγή, ιδιαίτερα για την κάλυμη 
κατώτερων θέσεων σε γραφεία ή θέσεων στην παραγωγή (French, 1993).

Για όσους εργάζονται για πρώτη φορά σε κάποιον οργανισμό, η εμπειρία αυτή 
περιέχει αντιθέσεις, εκπλήξεις και κάποιο ποσοτό αβεβαιότητας. Είναι, λοιπόν, 
αναμενόμενο ότι ένας αριθμός ερευνών απέδειξαν το μεγάλο βαθμό εξάρτησης 
της προσαρμογής αυτών των ατόμων από την ακριβή πληροφόρηση που τους 
παρέχεται για τη μελλοντική τους εργασία. Έρευνες σχετικές με την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων πηγών στρατολόγησης έδειξαν ότι οι 
ανεπίσημες πηγές (συστάσεις εργαζομένων και αυθόρμητη προσέλευση) έχουν 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η παραμονή των υπομηφίωυ, που 
στρατολογούνται με τέτοιου είδους πηγές, στην επιχείρηση μετά την επιλογή 
τους, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος 
είναι ότι οι ανεπίσημες πηγές στρατολόγησης παρέχουν στους υπομηφίους πιο 
ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση αλλά και 
για τον οργανισμό στο σύνολό του (Saks, 1994).

Όσου αφορά τέλος την αξιολόγηση του προγράμματος στρατολόγησης, 
είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, τυπικά, οι επιχειρήσεις τείνουν να το 
αξιολογούν βραχυπρόθεσμα με κριτήρια όπως, η κάλυμη των κενών με άτομα 
που πληρούν το ελάχιστο των απαιτήσεων της θέσης και με λογικό κόστος ή αν 
οι συγκεκριμένες πηγές στρατολόγησης αυξάνουν τον αριθμό των υπομηφίωυ 
και βοηθούν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα στα επιθυμητά χρονικά 
όρια που θέτει κάθε επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αξιολόγηση του συστήματος 
στρατολόγησης είναι:
— ο αριθμός των υπομηφίωυ
— το κόστος για κάθε υπομήφιο
— ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για του εντοπισμό των υπομηφίωυ
— τα ποσοστά αποδοχής ή απόρριμης των θέσεων από τους υπομηφίους
— οι αρχικές προσδοκίες όσων εργάζονται για πρώτη φορά στην επιχείρηση.
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Μετά την πρόσλημη, τα κριτήρια αξιολόγησης του συστήματος στρατολόγησης 

είναι:
— η δέσμευση στον οργανισμό
— η απόδοση στη δουλειά
— τα ποσοστά απουσίας και
— τα ποσοστά παραμονής των νεοπροσληφθέντων στην επιχείρηση, συνήθως 

* μετά από χρονικό διάστημα ενός έτους (Sparrow-Hiltrop, 1994).
Στοιχεία, ωστόσο, που δεν αξιολογούνται συχνά από τις επιχειρήσεις είναι τα 

ποσοστά αποδοχής της θέσης από την πλευρά των υπομηφίων, οι αρνητικές ή 
θετικές εντυπώσεις που αποκομίζουν οι υπομήφιοι και μπορούν να μεταφερθούν 
σε πιθανούς υπομηφίους ή να επτιρρεάσουν την εικόνα της εταιρίας σα σύνολο, 
τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν οι αμοιβές του νέου προσωπικού στις 
απαιτήσεις του υπάρχοντος προσωπικού ή και οι επιπτώσεις της αναζήτησης 
προσωπικού από την εξωτερική αγορά στη δέσμευση αυτών που ήδη εργάζονται 
στην επιχείρηση (Iles-Salaman, 1995).

1.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού είναι δύο διαδικασίες που 
αλληλοσυμπληρώνονται. Η επιλογή, ωστόσο, καλύπτει το κομμάτι της 
διαδικασίας κατά το οποίο συγκεντρώνονται νόμιμα πληροφορίες για τους 
υπομηφίους κάποιων θέσεων εργασίας ώστε να ληφθεί η απόφαση ποιοι θα 
επιλεγούν για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη απασχόληση. Η διαδικασία 
επιλογής προσωπικού, ακόμη, περιλαμβάνει την ανάγκη της αξιολόγησης και 
τελικής τοποθέτησης του ατόμου, με το ταίριασμα των προσωπικών ικανοτήτων, 
γνώσεων, προτιμήσεων, ενδιαφερόντων και προσωπικότητας με τη συγκεκριμένη 
θέση (Towers, 1996).

Η εξέταση των υπομηφίων γίνεται σε μία σειρά διαστάσεων, οι οποίες 
ποικίλουν από συγκεκριμένες και μετρήσιμες (π.χ. επαγγελματική εμπειρία), 
μέχρι τις αφηρημένες και προσωπικές (π.χ. ηγετικές ικανότητες). Για την 
επίτευξη των παραπάνω, οι οργανισμοί στηρίζονται σε μία ή περισσότερες 
μεθόδους επιλογής κάθε μία από τις οποίες πρέπει να πληρεί ορισμένες 
προϋποθέσεις νομιμότητας και σύνδεσης με το ζητούμενο, ενώ τα αποτελέσματά
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τους στον υπομήφιο και του οργανισμό σα σύνολο πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόμη (French, 1993).

Οι κυριότεροι στόχοι της διαδικασίας επιλογής είναι οι εξής:
— η απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών όσου αφορά τις θέσεις, τα άτομα 
και του οργανισμό, με απώτερο στόχο τις αποτελεσματικές αποφάσεις
— η μετατροπή αυτών των πληροφοριών σε προβλέμεις για τη μελλοντική 
συμπεριφορά των υπομηφίων και τη συνεισφορά τους στους επιχειρησιακούς 
στόχους
— η επιβεβαίωση της σχέσης κόστους-αποτελέσματος στην επένδυση που 
γίνεται στους εργαζομένους
— η αξιολόγηση, πρόσλημη και τοποθέτηση των υπομηφίωυ με βάση το κοινό 
συμφέρον του ατόμου και της επιχείρησης
— η δυνατότητα του οργανισμού να πραγματοποιήσει τις στρατηγικές του 
(Cook, 1995).

Η αντιμετώπιση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού έχει αρχίσει να 
αλλάζει υπό τις επιδράσεις των νέων τάσεων στη διαδικασία στρατολόγησης 
προσωπικού, οι οποίες, όπως είδαμε, έκαναν την εμφάνισή τους τις δεκαετίες 
1980 και 1990. Οι επιχειρήσεις πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά 
το δέμα της αποτελεσματικότητας και της εγγυρότητας του συστήματος επιλογής 
που χρησιμοποιούν (Bournois-Torchy, 1992).

1.6.1 Η τυπική διαδικασία επιλονήε

Η επιλογή προσωπικού περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων, με πρώτη 
την ανάλυση της θέσης εργασίας (job analysis). Στόχος της είναι ο σαφής 
ορισμός μίας συγκεκριμένης εργασίας, του σκοπού και της θέσης της μέσα στον 
οργανισμό, των υποχρεώσεων και των ευθυνών που συνεπάγεται καθώς και των 
εργασιακών σχέσεων που δημιουργεί. Το στάδιο αυτό ακολουθείται από τη 
στρατολόγηση προσωπικού, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ακολουθεί η 
διαδικασία επιλογής, η οποία συνήθως περιλαμβάνει μία σειρά από μεθόδους 
για την αξιοποίηση των πληροφοριών του οργανισμού των σχετικών με τους 
υπομηφίους έτσι, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση της επιλογής στο 
τελευταίο στάδιο της διαδικασίας (Sparrow-Hiltrop, 1994).

Τα ειδικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή και βάση των 
οποίων αξιολογούνται οι υπομήφιοι, πρέπει να επιλέγονται με προσοχή. Η 
ακριβής πρόβλεμη της επιτυχίας ενός υπομηφίου σε μία συγκεκριμένη θέση
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προϋποθέτει ότι τα κριτήρια αυτά πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις: πρέπει να 
είναι αξιόπιστα και έγκυρα και να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη 
συγκεκριμένη θέση (Dany-Torchy, 1994).

Η αξιοπιστία μιας μεθόδου επιλογής αφορά τη συνέπεια των αποτελεσμάτων 
που παράγει. Η εγκυρότητα μίας μεθόδου αναφέρεται στο βαθμό που τα 
αποτελέσματά της συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την επιτυχία ενός 
υπομηφίου σε μία συγκεκριμένη θέση. Προφανώς, εγκυρότητα και αξιοπιστία 
συνδιάζονται. Αν μία μέθοδος δεν είναι αξιόπιστη σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί 
να είναι ούτε έγκυρη. Η σύνδεση των κριτηρίων επιλογής με μία 
συγκεκριμένη εργασία, προϋποθέτει ότι είναι σχετικά με την πραγματική 
απόδοση του ατόμου σ’ αυτή την εργασία Αν μία θέση γραμματέα απαιτεί 
γνώσεις δακτυλογράφησης, τότε η εφαρμογή ενός τεστ ταχύτητας 
δακτυλογράφησης παρουσιάζει υμηλό βαθμό συσχέτισης με τη συγκεκριμένη 
θέση. Τέλος, τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής πρέπει να είναι αποδεκτά και 
από νομικής άπομης, να είναι σύμφωνα με κάποιους ομοιόμορφους κανόνες 
επιλογής προσωπικού, οι οποίοι καθορίζονται από τους επίσημους οργανισμούς 
απασχόλησης προσωπικού (French, 1993).

1.6.2 Μέθοδοι επιλονήε προσωπικού

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων επιλογής 
προσωπικού, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν μόνο τα 
παραδοσιακά συστήματα επιλογής. Οι περισσότερες από τις μεθόδους επιλογής 
που χρησιμοποιούνται, είναι διαθέσιμες τα τελευταία είκοσι χρόνια, με εξαίρεση 
τις συνεντεύξεις 'πραγματικών καταστάσεων' και τα τεστς που γίνονται με την 
υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες, 
οι μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
μέγεθος των επιχειρήσεων: οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνήθως ακολουθούν τα 
τυπικά στάδια της διαδικασίας, ενώ οι μικρότερες στην πλειομηφία τους 
ακολουθούν άτυπες διαδικασίες (Sparrow-Hiltrop, 1994).

Πράγματι, η έρευνα των Scholarios and Lockyer (1996) έδειξε ότι ένας 
περιορισμένος αριθμός αλλαγών στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής 
προσωπικού έχει παρατηρηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, όσου αφορά τα θέματα 
της αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ θεωρίας και 
πράξης. Ενώ πολλοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι τελευταία παρατηρείται μία 
κίνηση προς πολυπλοκότερες διαδικασίες επιλογής, τέτοιου είδους μεταβολές
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περιορίζονται σ’ ένα σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων, συνήθως στις μεγάλες. 
Ακόμη, όμως, και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που «ραίνεται να στρέφονται 
τελευταία σε ένα συνδιασμό μυχολογικών μεθόδων επιλογής, δε γνωρίζουν 
αναγκαστικά συγχρόνως τη βάση και τους περιορισμούς τους. Η πράξη 
αποδεικνύει ότι πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν τυπικές, παραδοσιακές 
διαδικασίες δίνοντας πολύ μικρή έμφαση στις απαιτήσεις ενός συνεχώς 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, εξωτερικού και επιχειρησιακού (Towers, 1996).

Οι κυριώτερες μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς 
των ευρωπαϊκών χωρών, σε διαφορετικό, βέβαια, βαθμό είναι η αίτηση, οι 
συνεντεύξεις, τα τεστς, οι συστάσεις, η γραφολογία, τα κέντρα 
αξιολόγησης, τα βιογραφικά και οι ιατρικές εξετάσεις. Είναι, λοιπόν, φανερό 
ότι, παρά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι οποίες προκαλούν ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, παρά τις πιέσεις που ασκούνται στους 
οργανισμούς για αλλαγές και παρά τις νέες τάσεις στη στρατολόγηση 
προσωπικού, όπως έχουν ήδη περιγραφεί, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στην 
πλειομηφία τους δεν έχουν επηρρεαστεί σε σημαντικό βαθμό προς την 
κατεύθυνση της ανανέωσης των μεθόδων επιλογής προσωπικού που 
χρησιμοποιούν.

Αιτήσειε
Το έντυπο της αίτησης είναι ένα φύλλο χαρτιού με κενά τα οποία 

συμπληρώνονται από τους υπομηφίους. Σκοπός της είναι η αποκόμιση βασικών 
πληροφοριών σχετικών με το μορφωτικό επίπεδο του υπομηφίου, την 
επαγγελματική του εμπειρία, προηγούμενες αμοιβές κλ.π. Το βιογραφικό 
σημείωμα μπορεί να καλύπτει το ίδιο περίπου είδος πληροφοριών, η αίτηση, 
όμως, έχει το πλεονέκτημα του καθορισμένου από πριν τύπου, που βοηθάει τα 
στελέχη της επιχείρησης να κωδικοποιούν τις πληροφορίες και να καταλήγουν 
σε συμπεράσματα πιο γρήγορα (Morgan-Smith, 1996).

Για τους περισσότερους εργοδότες, η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης 
από του ενδιαφερόμενο αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας επιλογής 
προσωπικού. Ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης παρέχει τεσσάρων ειδών 
πληροφορίες: πληροφορίες σχετικές με βασικά Θέματα όπως αυτά της μόρφωσης 
και της εμπειρίας του υπομηφίου, στοιχεία για την πρόοδο και την ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου ατόμου στο παρελθόν, πληροφορίες σχετικές με τη σταθερότητα 
του ατόμου, οι οποίες προκύπτουν από το ιστορικό της προηγούμενης εργασίας 
του υπομηφίου. Τέλος, οι πληροφορίες που παρέχει η αίτηση μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεμη της μελλοντικής επιτυχίας του υπομηφίου 
στη συγκεκριμένη θέση. Το είδος των αιτήσεων διαφέρει ανάλογα με τις θέσεις 
για τις οποίες πραγματοποιείται η διαδικασία επιλογής, ενώ οι ερωτήσεις πρέπει 
να επιλέγονται προσεκτικά και, ιδιαίτερα, όσες αφορούν στοιχεία όπως 
θρησκεία, φύλλο, ηλικία και εθνικότητα, τα οποία αφορούν μερικούς από τους 
πιο ευαίσθητους τομείς της προσωπικής ζωής και συχνά γίνονται αντικείμενο 
διακρίσεων (Dessler, 1994).

Οι αιτήσεις σα μέθοδος επιλογής προσωπικού χρησιμοποιούνται στη Γαλλία 
και τη Βρετανία σε ποσοστό πάνω από 95%, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 85% (Sparrow-Hiltrop, 1994).

ΒιονοαΦίκά σηιιειώιιατα
Συχνά αναφέρεται ότι, η επίδοση ενός ατόμου στο μέλλον μπορεί να 

προβλεφθεί καλύτερα με βάση αυτά που πέτυχε στο παρελθόν. Το βιογραφικό 
σημείωμα αποτελεί ένα συστηματικό τρόπο τέτοιου είδους αξιοποίησης των 
πληροφοριών που παρέχει. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αιτήσεις και βιογραφικό 
σημειώματα επικαλύπτονται σ’ ένα μεγάλο μέρος τους, όσον αφορά τις 
πληροφορίες που δίνουν. Τα βιογραφικά σημειώματα, ωστόσο, διαφέρουν από 
τον παραδοσιακό τύπο αίτησης στο σημείο που οι απαντήσεις των υπομηφίων 
συγκεντρώνονται και αξιολογούνται με τρόπο ανάλογο αυτού που ακολουθείται 
στην περίπτωση των τεστς. Ένα βιογραφικό σημείωμα, συνήθως, περιέχει 
πληροφορίες σχετικές με ιστορικά και στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιωθούν 
αφενός και, αφετέρου, πληροφορίες για θέματα λιγότερο συγκεκριμένα, όπως 
εκτιμήσεις, κίνητρα και προσδοκίες των υπομηφίων. Τα βιογραφικά αποτελούν 
σχετικά πρόσφατη μέθοδο επιλογής στην Ευρώπη και χρησιμοποιούνται σε 
μεγάλη έκταση στη Βρετανία (Storey, 1990).

ΣυνεντεύΕειε
Το εργαλείο που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την εξέταση και αξιολόγηση 

ενός υπομηφίου είναι η συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα στον 
εξεταστή να εκτιμήσει τον υπομήφιο προσωπικά. Επιπλέον, δίνουν τη
δυνατότητα διερεύνησης στοιχείων όπως ο εθουσιασμός και η ευφυία του 
υπομηφίου, στοιχεία που δεν μπορούν να προκύμουν από τις αιτήσεις ή τα 
βιογραφικά. Ακόμη, με τη συνέντευξη κάποιος έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει 
υποκειμενικές πλευρές του εξεταζομένου, όπως εκφράσεις προσώπου,
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αντιδράσεις γενικότερες ή νευρικότητα Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι 
συνεντεύξεις αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση του 
υπομηφίου (Dessler, 1994). Ωστόσο, οι συνεντεύξεις, σύμφωνα με τα ευρήματα 
πρόσφατων ερευνών, δεν αξιοποιούνται πάντα σωστά σα μέθοδος επιλογής. Η 
εγκυρότητα, η αξιοπιστία αλλά και η χρησιμότητα γενικότερα μίας συνέντευξης 
εξαρτώνται από τον τρόπο που διεξάγονται. Παλαιότερες έρευνες αξιολογούσαν 
τη συνέντευξη σα μέθοδο επιλογής προσωπικού χαμηλά, με κριτήριο την 
εγκυρότητα. Οπωσδήποτε, το κλειδί της επιτυχίας μίας συνέντευξης βρίσκεται 
στα χέρια του ανθρώπου που τη χειρίζεται (Graves-Karren, 1996).

Τα είδη των συνεντεύξεων που συνήθως χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού είναι τα παρακάτω:
— οι συνεντεύξεις ομάδων υπομηφίων, στις οποίες οι υπομήφιοι εξετάζονται 
ταυτόχρονα και συζητούν μεταξύ τους θέματα σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση 
εργασίας, ενώ κάποιος παρατηρητής τους βαθμολογεί. Το είδος αυτό της 
συνέντευξης είναι περισσότερο κατάλληλο για την επιλογή στελεχών
— στις pane) συνεντεύξεις, ένας μόνο υπομήφιος εξετάζεται από δύο ή 
περισσότερους εκπροσώπους της επιχείρησης, οι οποίοι συμμετέχουν όλοι στις 
ερωτήσεις και στη συνέχεια συνεργάζονται για το αποτέλεσμα
— η πιο συνηθισμένη μορφή συνέντευξης είναι η συνέντευξη ένας προς 
έναν, στην οποία λαμβάνουν μέρος ένας υπομήφιος και ένας εκπρόσωπος του 
οργανισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση, συνήθως ο υπομήφιος περνάει από 
περισσότερες συνεντεύξεις, αρχικά με του υπεύθυνο του τμήματος προσωπικού 
της επιχείρησης, στη συνέχεια με του άμεσο προϊστάμενο της κενής θέσης και 
τελικά με κάποιον ανώτερο του τελευταίου
— υπάρχουν και οι ηλεκτρονικά υποστηριζόμενες συνεντεύξεις, κατά τις 
οποίες οι ερωτήσεις εμφανίζονται στην οθόνη ενός video και ο υπομήφιος 
απαντά πατώντας κάποιο πλήκτρο (Morgan-Smith, 1996).

Με κριτήριο τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σχεδίασμά και τη 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων, διακρίυουται τρία είδη:
— οι δομημένες συνεντεύξεις, στις οποίες οι ερωτήσεις είναι 
προκαθορισμένες, ελαχιστοποιώντας μ’ αυτό του τρόπο την πιθανότητα να 
συγκεντρωθούν άσχετες πληροφορίες για του υπομήφιο ή να γίνει η επιλογή 
βάση προκαταλήμεωυ και υποκειμενικών εκτιμήσεων. Αυτός που διεξάγει τη 
συνέντευξη γνωρίζει επίσης από πριν τις καλύτερες απαντήσεις. Οι δομημένες 
συνεντεύξεις είναι αποτελεσματικές στην πρόβλεμη της μελλοντικής απόδοσης 
του υπομηφίου, ενώ έρευνες έχουν δείξει, ότι οι εργαζόμενοι που επιλέγονται μ’
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αυτή τη μέθοδο συνεισφέρουν τα μέγιστα, αλλάζουν δουλειές πιο σπάνια και 
ανταποκρίνονται καλύτερα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Εξάλλου, 
είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες από τις περισσότερες χώρες στον κόσμο 
(Sparrow-Hiltrop, 1994)
— στις ελεύθερες συνεντεύξεις, αντίθετα, οι ερωτήσεις δεν είναι 
προκαθορισμένες αλλά γίνεται ελεύθερη συζήτηση, επιτρέποντας τον υπομήφιο 
πολλές φορές να την κατευθύνει, εκφράζοντας σκέμεις και απόμεις σχετικές με 
τη θέση για την οποία εξετάζεται. Η μέθοδος αυτή παρέχει ορισμένες 
πληροφορίες που δεν μπορεί να δώσει η δομημένη συνέντευξη αλλά περικλείει 
και τον κίνδυνο να μη θιγούν σημαντικές πλευρές των προσόντων και 
ικανοτήτων του υπομηφίου και η συζήτηση να ξεφύγει από το ζητούμενο. Αυτός 
είναι ο λόγος που το είδος αυτό της συνέντευξης δεν προτιμάται από τις 
περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια (Cook, 1995)
— από τα μέσα περίπου της δεκαετίας 1980 χρησιμοποιείται και η situational 
συνέντευξη, με στόχο την αύξηση της προβλεμιμότητας των συνεντεύξεων. 
Εδώ, ο υπομήφιος καλείται να λύσει κάποιο πρόβλημα ή να ολοκληρώσει 
κάποιο εγχείρημα που αφορά τη θέση εργασίας για την οποία εξετάζεται. Το 
μέτρο σύγκρισης των αποτελεσματικών και μη αντιδράσεων είναι από πριν 
καθορισμένο και Βοηθά στην απόφαση της επιλογής (Dessler, 1994).

Ανεξάρτητα από το είδος της συνέντευξης που χρησιμοποιείται, πρέπει πάντα 
να αντιμετωπίζονται ορισμένα προβλήματα, που μειώνουν την 
αποτελεσμπτικότητα των συνεντεύξεων. Όσοι διεξάγουν τις συνεντεύξεις 
καλούνται να αγνοήσουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η έρευνα των Graves 
and Karren (1996) έδειξε ότι η ύπαρξη στερεοτύπων επηρρεάζει συχνά την 
κρίση αυτών που παίρνουν μέρος στις συνεντεύξεις και αποτελεί το 
σημαντικότερο παράγοντα διακρίσεων σε βάρος μειονοτήτων, γυναικών, 
ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με ειδικά προβλήματα Ένα ακόμη συχνό 
πρόβλημα είναι η προσκόλλιση όσων διεξάγουν τη συνέντευξη σε ένα μόνο 
χαρακτηριστικό του υπομηφίου, το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές ή 
αρνητικές εντυπώσεις και οδηγεί τους υπεύθυνους στο να αγνοήσουν τις 
υπόλοιπες πλευρές του ατόμου που έχουν μπροστά τους, κάνοντας λανθασμένες 
κρίσεις. Μία ακόμη πιθανή αιτία υποκειμενικών κρίσεων μετά από μία 
συνέντευξη, αποτελεί και το γεγονός ότι η κρίση αυτού που κάνει τη συνέντευξη 
μπορεί να επηρρεαστεί από το Βαθμό στον οποίο διακρίνει κάποια ομοιότητα 
μεταξύ του υπομηφίου και του ίδιου (Graves-Karren, 1996). Η κατάλληλη, τέλος, 
διάρθρωση των ερωτήσεων αλλά και η στιγμή κατά την οποία τίθενται στον
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υπομήφιο, αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας μίας συνέντευξης. Σε μία 
δομημένη συνέντευξη, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες ώστε να 
δίνουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά συγχρόνως δεν πρέπει να 
φανερώνουν στον υπομήφιο την απάντηση που ο υπεύθυνος της συνέντευξης θα 
ήθελε να ακούσει (French, 1993/Sparrow-Hiltrop, 1994/Cook, 1995/Dessler, 
1994/Morgan, 1996).

Ψυγοιιετρικά teotc

Τα μυχολογικά τεστς στα οποία υποβάλλονται οι υπομήφιοι κατά τη 
διαδικασία επιλογής, έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: είναι απαλλαγμένα 
από προσωπικές-υποκειμενικές κρίσεις και συνήθως εκφράζονται με νούμερα 
έτσι, ώστε να υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση και να ελέγχεται η εγκυρότητά 
τους. Ωστόσο, τα μυχολογικά τεστς αποτελούν ίσως την πιο αμφιλεγόμενη 
μέθοδο επιλογής, λόγω των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση 
τους (διακρίσεις, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κλπ.). Όλοι, ωστόσο, συμφωνούν 
ότι τα τεστς αυτού του είδους πρέπει να τα χειρίζονται άτομα κατάλληλα 
εκπαιδευμένα στο χειρισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους 
(Storey, 1990).

Τα αποτελεσματικά ρυχολογικά τεστς καθορίζονται με βάση ορισμένα 
κριτήρια, χωρίς τα οποία είναι καταδικασμένα σε λανθασμένες αποφάσεις. Τα 
κριτήρια αυτά είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητά, η αντικειμενική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων, απαλλαγμένη από υποκειμενικές κρίσεις, η συνεπής 
διαχείριση με κοινούς κανόνες για όλους τους υπομηφίους και τα 
αποτελεσματικά μέτρα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Dessler, 1994).

Για τους σκοπούς της επιλογής προσωπικού, τα (ψυχομετρικά τεστς χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: στα γνωστικά (ευφυία και αριθμητικές ικανότητες) και στα 
τεστς προσωπικότητας (αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου βάση ενός 
μοντέλου των αφανών στοιχείων της προσωπικότητας). Η έρευνα των Saville 
and Holdsworth στη Βρετανία (1992) έδειξε ότι το 71% 361 μεγάλων 
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τεστς προσωπικότητας και το 68%, γνωστικά τεστς. 
Οι μικρότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο τα μυχομετρικά τεστς σα 
μέθοδο επιλογής, ενώ και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί πολλές φορές περιορίζουν 
τη χρήση τους στις περιπτώσεις της αξιολόγησης υπομηφίων στελεχών 
(Dany-Torchy, 1994). Η απασχόληση ειδικών επαγγελματιών για το χειρισμό και 
την ερμηνία των τεστς, η εκπαίδευση των ειδικών της διοίκησης ανθρωπίνων
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πόρων στη χρήση τους αλλά και ο χώρος και χρόνος που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή τους, συνεπάγονται ένα σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα η χρήση τους να περιορίζεται πράγματι σε περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητα (French, 1993).

Συστάσεις
Οι συστάσεις περιλαμβάνουν την επαφή με προηγούμενους εργοδότες και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον υπομήφιο. Οι 
συστάσεις εξυπηρετούν δύο στόχους: επιβεβαιώνουν όσα ο υπο^φιος ήδη έχει 
απoκαλύyει στην επιχείρηση και αποκομίζουν επιπρόσθετες πληροφορίες που 
μπορεί να φανούν χρήσιμες στην τελική απόφαση επιλογής (French, 1993).

Οι περισσότεροι εργοδότες ελέγχουν τις συστάσεις. Πρόσφατη έρευνα έδειξε 
ότι το 96% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν ελέγχουν το λόγο αποχώρησης 
από την προηγούμενη εργασία, ενώ το 90% ελέγχουν τις αμοιβές και τη θέση 
του υπομηφίου στην πιο πρόσφατη απασχόλησή του (Dany-Torchy, 1994).

Με τον κατάλληλο χειρισμό τους, οι συστάσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα 
χρήσιμες για την τελική απόφαση, καθώς μάλιστα αποτελούν έναν ανέξοδο και 
εύκολο τρόπο συγκέντρωσης περισσότερων πληροφοριών ή απλά επιβεβαίωσης 
όσων έχουν ήδη συλλεγεί απευθείας από τον υπομήφιο (Dessler, 1994).

Ωστόσο, η αξιοπιστία των συστάσεων ως μεθόδων επιλογής είναι αρκετά 
χαμηλή. Συγκεκριμένα, στις περισσότερες συγκρίσεις συστάσεων για το ίδιο 
άτομο βρέθηκε ότι οι απόμεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα ο 
εργοδότης να μην μπορεί να αποφασίσει ποια απ’ όλες θα πρέπει να λάβει 
vn0yn του. Σ’ αυτή την περίπτωση τίθεται και το ζήτημα της ικανότητας των 
εργοδοτών να ξεχωρίζουν τις αντικειμενικές συστάσεις και αυτές που βασίζονται 
σε προσωπική εμπειρία όσων τις δίνουν και όχι σε απλές πληροφορίες που 
έχουν για κάποιο άτομο όσον αφορά τις ικανότητες και την προσωπικότητά του.

Κέντρα αΕιολόνηοηε υποιιηφίων
Ο όρος 'κέντρο αξιολόγησης' αφορά τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για 

την αξιολόγηση των υπομηφίων μέσα στις επιχειρήσεις. Στη διαδικασία αυτή 
παίρνουν μέρος πολλοί και εκπαιδευμένοι παρατηρητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
έναν αριθμό μεθόδων επιλογής, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη περιγραφεί, 
με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη συμπεριφορά των 
υπομηφίων. Οι υπομήφιοι αξιολογούνται βάση της επίδοσής τους σε κάποια 
εγχειρήματα σχετικά με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης εργασίας για
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την οποία εξετάζονται Τα κέντρα αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν 
πρόκειται για μετακινήσεις σε νέες θέσεις που απαιτούν νέες ικανότητες 
(Sparrow-Hiltrop, 1994). Τα κέντρα αξιολόγησης σαν μέθοδος επιλογής είναι 
έγκυρα και προβλέπουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τη μελλοντική επίδοση των 
υπομηφίων σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών. Προβλέπουν με αρκετά μεγάλα 
ποσοστά επιτυχίας ης προοπτικές κάποιου ατόμου για ανάλημη θέσης ευθύνης 
και μάλιστα μακροπρόθεσμα, μέχρι και 30 χρόνια μετά, ενώ θεωρούνται 
ιδιαίτερα αξιόπιστα στην ανίχνευση ταλέντων για θέσεις στελεχών (Dessler, 
1994).

Γραιρολονία
Η χρήση της γραφολογίας ως μεθόδου επιλογής προσωπικού βασίζεται στην 

υπόθεση ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υπομηφίου 
εκφράζονται μέσα από τον τρόπο γραφής του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 
γραφολογία έχει κάποια ομοιότητα με τα τεστς προσωπικότητας. Ο γραφολόγος 
εξετάζει και αναλύει τον τρόπο γραφής του υπομηφίου ώστε να ανακαλύμει τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες και το μυχολογικό του προφίλ (Dessler, 1994).

Η απόδειξη, βέβαια, της εγκυρότητας των προβλέμεων που γίνονται με τη 
μέθοδο της γραφολογίας δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Στο ερώτημα αν η 
γραφολογία μπορεί να προβλέμει τη μελλοντική απόδοση του ατόμου στη 
συγκεκριμένη θέση, οι υποστηρικτές της μεθόδου απαντούν ότι ο στόχος τους 
δεν είναι ακριβώς αυτός, όταν χρησιμοποιούν τη γραφολογία ως μέθοδο 
επιλογής αλλά το φιλτράρισμα, κατά κάποιον τρόπο, των ακατάλληλων 
υπομηφίων, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία (Boumois-Torchy, 1992).

Η μέθοδος της γραφολογίας, παρά τη μεγάλη αμφισβήτησή της, 
χρησιμοποιείται σε μεγάλα ποσοστά από τις γαλλικές επιχειρήσεις, ενώ 
υπολογίζεται ότι πάνω από 1.000 αμερικανικές επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν 
για την αξιολόγηση υπομηφίων που εξετάζονται για συγκεκριμένες στρατηγικές 
θέσεις (Dessler, 1994).

Ιατοικέε είετάσειε
Ένα από τα τελευταία βήματα της διαδικασίας επιλογής, πριν από την τελική 

απόφαση, είναι η διεξαγωγή κάποιων ιατρικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές
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εξυπηρετούν ορισμένους σκοπούς: βοηθούν την επιχείρηση να τοποθετήσει τους 
εργαζομένους στις κατάλληλες θέσεις, αποκαλύπτουν τους υπομηφίους με τις 
περισσότερες πιθανότητες απουσιών από την εργασία τους στο μέλλον, ενώ 
βάση του αρχείου των οργανισμών, δικαιολογούνται και κάποιες διεκδικήσεις 
των εργαζομένων για περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εφόσον οι εξετάσεις πριν την 
πρόσλημη αποκλείουν την ύπαρξη προβλήματος εκείνη τη στιγμή. Οι εξετάσεις 
αυτές πραγματοποιούνται από το ιατρικό τμήμα των μεγάλων επιχειρήσεων ή 
από συνεργαζόμενους γιατρούς, όταν πρόκειται για μικρότερες επιχειρήσεις 
(French, 1993).

Έχοντας εξετάσει τις δυνατές μεθόδους επιλογής και λαμβάνοντας υπόμη τα 
νέα δεδομένα στο χώρο των τραπεζών και τις νέες απαιτήσεις των τελευταίων 
από το προσωπικό τους, θα περίμενε κανείς ότι οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια 
έχουν στραφεί σε λιγότερο παραδοσιακές μεθόδους επιλογής, χρησιμοποιώντας 
συχνότερα τα μυχομετρικά τεστς και τη μέθοδο της γραφολογίας, για την 
ανίχνευση ικανοτήτων και στοιχείων προσωπικότητας που αναζητούν και που 
θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά ή τα κέντρα αξιολόγησης για την ανεύρεση των 
ατόμων που μπορούν να αναλάβουν απαιτητικές θέσεις ευθύνης. Οι 
παραδοσιακές μέθοδοι επιλογής (συστάσεις, βιογραφικά κλπ.) χρησιμοποιούνταν 
ευρέως και έδιναν τη δυνατότητα διαπίστωσης των τυπικών προσόντων που 
ζητούσαν οι τράπεζες λίγα χρόνια πριν. Τώρα που οι απαιτήσεις των τραπεζών 
έχουν μεταβληθεί, θα ήταν αναμενόμενο να αλλάξουν και οι μέθοδοι επιλογής 
που εφαρμόζονται για την ικανοποίησή τους.

Η ευρωπαϊκή ευπειρία

Τα ευρήματα της έρευνας του Price Waterhouse Cranfield, σχετικά με τις 
μεθόδους επιλογής που χρησιμοποιούν συχνότερα οι επιχειρήσεις των διαφόρων 
ευρωπαϊκών χωρών, φαίνονται στον πίνακα 1.1
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Πίνακας 1.1 Μέθοδοι επιλογής προσωπικού στην Ευρώπη (%)

DW DK

Αιτήσεις 96 48
Συνέντευξη panel 86 99
Βιογραφικά σημειώματα 20 92
Ψυχομετρικά τεστς 6 38
Γραφολογία 8 2
Συστάσεις 66 79
Κέντρα αξιολόγησης 13 4
Άλλες 3 2

Ε FFINIRL Ν NL Ρ S Τ UK

87 95 82 91 59 94 83 na 95 97
85 92 99 87 78 69 97 69 64 71
12 26 48 7 56 20 62 69 39 8
60 22 74 28 11 31 58 24 8 46
8 57 2 1 0 2 2 0 01

54 73 63 91 92 47 55 96 69 92
18 9 16 7 5 27 2 5 4 18
432656 0 564

Πηγή: Sparrow-Hitarop, 1994

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, καταρχάς, μολονότι 
η εγκυρότητα της γραφολογίας ως μεθόδου επιλογής προσωπικού είναι 
περιορισμένη και αμφιλεγόμενη, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από το 57% 
των γαλλικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, χρησιμοποιείται σπάνια από τις υπόλοιπες 
χώρες. Τα κέντρα αξιολόγησης, τα οποία θεωρούνται μία από τις πιο έγκυρες 
τεχνικές, δε χρησιμοποιούνται συχνά, εκτός από την περίπτωση της Ολλανδίας. 
Οι κλασσικές, όμως, μέθοδοι αίτηση-συνεντεύξεις-συστάσεις, χρησιμοποιούνται 
συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επιλογής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές τα 
τελευταία χρόνια σ’ αυτό του τομέα. Η επιστημονική, ωστόσο, εγκυρότητα των 
τριών αυτών μεθόδων επιλογής προσωπικού αμφισβητείται από ένα σημαντικό 
αριθμό ερευνών (Πίνακας 12).

Πίνακας 12, Εγκυρότητα, κόστος και αποδοχή των μεθόδων επιλογής

Μέθοδος Εγκυρότητα Κόστος Αποδοχή

Κέντρα αξιολόγησης Υμηλή Υμηλό Πολύ καλή
Τεστς γνωστικών ικαυ/τωυ Υμηλή Χαμηλό Καλή
Βιογραφικά σημειώματα Μέση Μέσο Καλή
Συστάσεις Χαμηλή Χαμηλό Πολύ καλή
Συνεντεύξεις Χαμηλή Μέσο Πολύ καλή
Τεστς προσωπικότητας Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή
Γραφολογία Καμία εγκ/τα Μέσο Καλή

Πηγή: Dany-Torchy, 1994
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Η εξήγηση του γεγονότος ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
χρησιμοποιούν μεθόδους επιλογής με το χαμηλότερο βαθμό εγκυρότητας μπορεί 
να δοθεί με δύο επισημάνσεις:
— τα στελέχη των επιχειρήσεων δε γνωρίζουν πάντα το βαθμό επιστημονικής 
εγκυρότητας των μεθόδων επιλογής που χρησιμοποιούν αλλά συνήθως, 
στηρίζουν την επιλογή τους σε προσωπικές κρίσεις, σε κριτήρια εγκυρότητας 
όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται αλλά και στο κόστος και την πρακτικότητα. 
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού αλλά και 
των πιέσεων που ασκούνται στις επιχειρήσεις για μείωση του λειτουργικού 
κόστους, προέκυμε η ανάγκη για έλεγχο του κόστους των συστημάτων επιλογής. 
Έτσι, η χρησιμότητα των μεθόδων επιλογής ελέγχεται σε πολλές περιπτώσεις με 
την αποτίμησή τους με κριτήριο τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 
αλλά και το κόστος που συνεπάγονται για τον οργανισμό (Sparrow-Hihrop, 
1994)
— τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ορατά. Η αποτελεσματικότητα μίας 
μεθόδου επιλογής προσωπικού είναι δύσκολο να αξιολογηθεί και ελάχιστες 
επιχειρήσεις προβαίνουν σε τέτοιου είδους αξιολόγηση συστηματικά. Μόνο οι 
πολύ προφανείς αποτυχίες του συστήματος είναι ορατές. Τέλος, η αποτυχία ενός 
εργαζόμενου δεν οφείλεται μόνο στο σύστημα επιλογής αλλά και σε άλλους 
παράγοντες που αφορούν την επιχείρηση και το ίδιο το άτομο (Dany-Torchy, 
1994).

1.7 Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μερικές δεκαετίες πριν, από το 1950 περίπου που άρχισαν να εμφανίζονται 
συστηματικά και οργανωμένα τμήματα προσωπικού των επιχειρήσεων, αυτά 
αποτελούσαν το κέντρο όλων των διαδικασιών και αποφάσεων σε θέματα που 
αφορούν το προσωπικό των οργανισμών. Οι ειδικοί των συγκεκριμένων 
τμημάτων, παραδοσιακά, ορίζονταν ως υπεύθυνοι για το σχεδίασμά, την 
οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την τελική απόφαση σε όλα τα 
θέματα του προσωπικού, καθώς και τη διοικητική υποστήριξή τους. Το
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προσωπικό όλων των υπολοίπων τμημάτων του οργανισμού ήταν ικανοποιημένο 
με την ανάθεση των συγκεκριμένων θεμάτων στους ανθρώπους που θεωρούνταν 
ειδικοί σε θέματα προσωπικού.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα άλλαξαν 
ριζικά. Η τάση πλέον, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, είναι η μετάθεση των 
ευθυνών από το 'κέντρο' προς τα λειτουργικά τμήματα του οργανισμού. Η 
αναίρεση οποιουδήποτε άλλου ρόλου, εκτός του συντονιστικού και 
κατευθυντικού ρόλου των τμημάτων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 
συνδιασμένη με την ενθάρρυνση των στελεχών των διαφόρων τμημάτων της 
επιχείρησης για λήμη οποιοσδήποτε απόφασης που βοηθάει στην επίτευξη των 
στόχων τους, αποτελεί πραγματικότητα (Storey, 1993).

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στο ανταγωνιστικό, τεχνολογικό 
περιβάλλον και στην αγορά εργασίας των περισσότερων χωρών, όπως ήδη 
περιγράφηκαν παραπάνω, ώθησαν τις επιχειρήσεις σε μία σειρά εσωτερικών 
αλλαγών, με κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της 
ποιότητας και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Για το τμήμα 
ανθρωπίνων πόρων, οι εξελίξεις αυτές σήμαιναν περισσότερη προσοχή στον 
προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και 
μεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας, της μορφής διοίκησης και της οργανωσιακής 
κουλτούρας. Οι δύο κύριες τάσεις που εμφανίστηκαν στα πλαίσια των παραπάνω 
προσπαθειών είναι η αποκέντρωση, με την έννοια της ανακατανομής ρόλων και 
λειτουργιών μέχρι τώρα κεντροποιημένων και, πιο συγκεκριμένα, η ανάθεση των 
ευθυνών, τις οποίες μέχρι τώρα αναλάμβαναν οι ειδικοί της διοίκησης 
προσωπικού, στα στελέχη γραμμής (Brewster-Soderstrom, 1994).

Η τάση αποκέντρωσης σημαίνει νέους ρόλους για το προσωπικό της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αλλά και για τα στελέχη γραμμής. Ο νέος ρόλος 
των πρώτων είναι πλέον αυτός του στρατηγικού σχεδιασμού, του συντονισμού 
και της υποστήριξης των στελεχών γραμμής, τα οποία έχουν ενεργό και 
ουσιαστική συμμετοχή σε παραδοσιακές διαδικασίες του τμήματος προσωπικού, 
όπως αυτές της στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, των αμοιβών/παροχών 
και της εκπαίδευσης των εργαζομένων. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις 
διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής, τα στελέχη γραμμής είναι υπεύθυνα 
για την καταγραφή των αναγκών, συμμετέχουν ουσιαστικά στην επιλογή των 
πηγών στρατολόγησης και στο 'φιλτράρισμα' των υπομηφίων, ενώ λαμβάνουν 
μέρος απαραίτητα στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής των υπομηφίων που 
προορίζονται για την ομάδα εργασίας της οποίας ηγούνται. Σύμφωνα με τα
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ευρήματα της έρευνας του Price Waterhouse Cranfield, οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση μόνο την Ισπανία, Πορτογαλλία και Τουρκία 
έχουν πράγματι μεταβάλλει τους ρόλους των ειδικών της διοίκησης προσωπικού 
και των στελεχών γραμμής, με τους τελευταίους να έχουν αυξημένες ευθύνες 
(Bournois-Torchy, 1992). Ταυτόχρονα, η έρευνα του σουηδικού ινστιτούτου IPF 
(Hedlund and Rolander, 1990) έδειξε μία σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας 1980 στον προσανατολισμό των τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων σε ένα ρόλο στρατηγικό, συμβουλευτικό και διοικητικό/συντονιστικό 
(Brewster-Soderstrom, 1994).

Η αποκέντρωση, βέβαια, αυτή δημιουργεί και ένα σημαντικό πρόβλημα Ένας 
σημαντικός αριθμός ρόλων τους οποίους παραδοσιακά είχαν άτομα με ειδική 
εκπαίδευση και ικανότητες αλλά και επικέντρωση στη συγκεκριμένη, μοναδική 
περιοχή, ανατέθηκαν στα στελέχη γραμμής, τα οποία έχουν συνήθως ελάχιστα 
εφόδια για το συγκεκριμένο έργο και τα οποία έχουν ένα σημαντικό αριθμό 
άλλων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να νιώθουν άβολα και να είναι 
επιφυλακτικοί. Σε ιδανικές συνθήκες, οι νέοι αυτοί ρόλοι των στελεχών γραμμής 
προϋποθέτουν τουλάχιστον την υποστήριξή τους από τους ειδικούς σε θέματα 
προσωπικού, την υποκίνηση αλλά και την ειδική εκπαίδευσή τους από τον 
οργανισμό (Storey, 1993). Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα των ερευνών, 
ελάχιστοι οργανισμοί παρέχουν συστηματική και επίσημη εκπαίδευση στα 
στελέχη τους, ώστε να τα βοηθήσουν να χειριστούν αποτελεσματικότερα τα 
θέματα προσωπικού που τους ανατίθενται. Η κυριώτερη εξήγηση για το 
συγκεκριμένο φαινόμενο είναι η άπομη ότι τα στελέχη γραμμής, όταν 
ασχολούνται ενεργά με θέματα προσωπικού, αποκτούν την εμπειρία η οποία 
καθιστά περιττή οποιαδήποτε επίσημη εκπαίδευση (Brewster-Soderstrom, 1994).

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των ειδικών της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 
η σχετική έρευνα του Storey (1993) φανέρωσε ποικίλες αντιδράσεις σχετικά με 
τους νέους ρόλους αυτών των ατόμων. Ένας σημαντικός αριθμός διευθυντών 
προσωπικού αντιμετωπίζουν πλέον διαφορετικά τις αρμοδιότητές τους και 
πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον αυτοί που δημιουργούν κανόνες και επιβλέπουν 
τις διαδικασίες. Θεωρούν ότι ο νέος ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και 
υποστηρικτικός. Υπάρχει, ωστόσο, και μία μερίδα που επιμένει ακόμη στον 
παραδοσιακό ρόλο του τμήματος προσωπικού ως κέντρου αποφάσεων για τα 
συγκεκριμένα θέματα

Όποιες κι αν είναι οι αντιδράσεις των δύο μερών, η αναγκαιότητα της 
ενεργού συμμετοχής των στελεχών γραμμής σε θέματα που αφορούν τη
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διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί πλέον γεγονός. Για τους 
περισσότερους οργανισμούς, η πιο σημαντική πλευρά του λειτουργικού τους 
κόστους είναι το προσωπικό. Παράλληλα, οι πιέσεις που ασκούνται στις 
περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια για μείωση του κόστους και 
βελτίωση της παραγωγικότητας, είναι σημαντικές. Συγχρόνως, τα στελέχη 
γραμμής είναι αυτά που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το προσωπικό και είναι 
σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
τομέα. Η παραχώρηση, λοιπόν, στα στελέχη γραμμής της δικαιοδοσίας να 
ελέγχουν αλλά και να ανταμείβουν, ακόμη και να επιλέγουν αυτό το προσωπικό 
αλλά και η υποστήριξή τους σ’ αυτή την κατεύθυνση, τους κάνει 
αποτελεσματικούς στη διαχείρισή του και η επιχείρηση αποκτά πιο έυκολα το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο, κατά κοινή ομολογία πλέον, προκύπτει 
κυρίως από την κατάλληλη αξιοποίηση/διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων ενός 
οργανισμού (Dopson-Neumann-Newell, 1997).
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1.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Όλα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω με βάση τη βιβλιογραφία, κινούνται γύρω 
από δύο βασικούς άξονες: τις αλλαγές στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 
των τραπεζών και την επίδραση των νέων δεδομένων αυτού του περιβάλλοντος 
στις πολιτικές στελέχωσης των τραπεζών. Η αλληλεπίδραση αυτή, η οποία 
εξετάστηκε και αναλύθηκε ποιοτικά, παρουσιάζεται σχηματικά στο παρακάτω 
πρότυπο:

Συμπερασματικά, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων 
ετών στον τραπεζικό κλάδο εντοπίζονται στο ανταγωνιστικό, τεχνολογικό και 
κοινωνικό περιβάλλον των τραπεζών. Συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των τραπεζών έχει φθάσει σε υμηλά επίπεδα εξαιτίας κυρίως των ευκαιριών που
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προσφέρει η δεύτερη ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα και της χαλάρωσης των 
κανονιστικών ρυθμίσεων στο χώρο. Συγκεκριμένοι τομείς που επηρρεάστηκαν 
είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων 
των τραπεζών, οι πελατειακές απαιτήσεις αλλά και η μείωση των περιθωρίων 
κέρδους με αποτέλεσμα την ανάγκη για μείωση του λειτουργικού κόστους των 
τραπεζών.
Η τεχνολογική εξέλιξη στον τραπεζικό κλάδο αφορά τον υμηλό βαθμό 
αυτοματοποίησης των παραδοσιακών εργασιών, τη βελτίωση των
μηχανογραφικών συστημάτων των τραπεζών και τη χρήση Η/Υ στις 
περισσότερες θέσεις εργασίας καθώς και ηλεκτρονικών συστημάτων για τη 
βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών.
Οι κυριώτερες τάσεις στο κοινωνικό περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου είναι 
η απασχόληση περισσότερων γυναικών και η αλλαγή στα πρότυπα καριέρας με 
χαρακτηριστικό την ευελιξία και την κινητικότητα των στελεχών στο χώρο.

Οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα με επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, με δημιουργία νέων, ευέλικτων 
πελατοκεντρικών δομών και νέων μορφών συστημάτων διανομής και με 
διαμόρφωση νέας φιλοσοφίας διοίκησης με χαρακτηριστικά όπως συμμετοχή 
του προσωπικού στη λήμη αποφάσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, υποστήριξη των 
εργαζομένων, κουλτούρα προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων.

Οι παραπάνω εξελίξεις μαζί με τις εσωτερικές αλλαγές στις οποίες 
προχώρησαν οι τράπεζες, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου μυχολογικού 
συμβολαίου με χαρακτηριστικά όπως μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον, 
λιγότερες ευκαιρίες εξέλιξης, ανάγκη για αυτοϋποκινούμενα άτομα με ικανότητες 
λήμης πρωτοβουλιών, αμοιβές με βάση την απόδοση του κάθε εργαζομένου και 
προώθηση με κριτήριο τις ικανότητες.
Παράλληλα διαμορφώθηκαν νέες ανάγκες των τραπεζών από το προσωπικό 
τους στον τομέα των γνώσεων αλλά κυρίως όσον αφορά ικανότητες (πωλητές, 
υμηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, ισχυρές πελατειακές σχέσεις) και στοιχεία 
προσωπικότητας -ενθουσιασμός, δυναμισμός, πολλαπλά ενδιαφέροντα, όρεξη για 
δουλειά.

Με βάση το νέο μυχολογικό συμβόλαιο και τις απαιτήσεις των τραπεζών, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν, οι τράπεζες άρχισαν να προσανατολίζονται σε νέες 
πολιτικές στρατολόγησης προσωπικού με έμφαση στην αναζήτηση 
περισσότερων πτυχιούχων, στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για 
την απορρόφηση ατόμων με εξειδικευμένη γνώση και στην εφαρμογή της
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εξωτερικής στρατολόγησης σαν δεύτερης λύσης, εφόσον δεν αποδίδει η 
εσωτερικά
Ωστόσο, οι μέθοδοι επιλογής, παρά τις σημαντικές εξελίξεις στο χώρο, δε 
διαφοροποιούνται σημαντικά Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι επιλογής 
παραμένουν οι συνεντεύξεις, οι αιτήσεις και οι συστάσεις.

Τέλος, ο ρόλος των στελεχών γραμμής στις παραπάνω διαδικασίες είναι 
πλέον ουσιαστικός: συμμετέχουν στην επιλογή των πηγών στρατολόγησης 
καθώς και στο 'φιλτράρισμα' των υπομηφίων και λαμβάνουν μέρος στις 
επιτροπές επιλογής αποφασίζοντας για τα άτομα που θεωρούν κατάλληλα να 
συμπεριληφθούν στην ομάδα εργασίας της οποίας είναι επικεφαλής. Παράλληλα, 
ο ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στις παραπάνω διαδικασίες γίνεται 
περισσότερο συντονιστικός-οργανωτικός και στρατηγικός, σε μία προσπάθεια 
αποκέντρωσης και αποτελεσματικότερης επιλογής των ατόμων που 
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
22 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Κεφάλαιο 2: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1.1 Οι στόγοι me epeuvoc

Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των πολιτικών και 
μεθόδων στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού των τραπεζών στην Ελλάδα 
στα πλαίσια των εξελίξεων των τελευταίων ετών και των απαιτήσεων που 
προέκυμαν από τα νέα δεδομένα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο.
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι:
— Να εντοπιστούν οι αλλαγές στο ανταγωνιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον 
των τραπεζών και ο βαθμός στον οποίο επηρρεάζουν τις απαιτήσεις των 
τραπεζών από το προσωπικό τους. Καθώς οι εξελίξεις τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες στο χώρο των τραπεζών διεθνώς ήταν ραγδαίες και επηρρέασαν τη 
φυσιογνωμία των τραπεζών, θεωρήθηκε σημαντικό να διερευνηθούν οι 
διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων.
— Να εξακριβωθεί αν και σε ποιο βαθμό οι τράπεζες στον ελληνικό χώρο 
προχώρησαν αφενός σε κάποιες εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές, προκειμένου 
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και αφετέρου αν αυτές οι αλλαγές 
δημιούργησαν νέες ανάγκες για γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού των 
τραπεζών.
— Να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του νέου μυχολογικού συμβολαίου, 
καθώς και ο τρόπος που αυτά επηρρεάζουν τις απαιτήσεις των τραπεζών από το 
προσωπικό τους και, τέλος,
— Να προσδιορισθεί ο ρόλος των στελεχών γραμμής στις διαδικασίες 
στρατολόγησης και επιλογής, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή 
των στελεχών γραμμής σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται όλο και πιο ουσιαστική 
στις παραπάνω διαδικασίες.

2.1.2 Οι υποθέσειε xnc epeuvqc

Η μελέτη και παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της συγκεκριμένης 
έρευνας στο προηγούμενο κεφάλαιο, οδηγεί στη διατύπωση τεσσάρων 
υποθέσεων, με στόχο τη διερεύνηση των τάσεων και πολιτικών στρατολόγησης
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και επιλογής προσωπικού αλλά και των αναγκών και απαιτήσεων των τραπεζών 
στον ελληνικό χώρο, όσον αφορά το προσωπικό τους.

1η Υπόθεση
Η πρώτη υπόθεση έχει σχέση με τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στο 

οικονομικό-τεχνολογικό-κοινωνικό περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου. 
Υποστηρίζεται ότι, η αύξηση του ανταγωνισμού και η ραγδαία τεχνολογική 
εξέλιξη στον τραπεζικό κλάδο ωθούν τις τράπεζες σε μία σειρά εσωτερικών 
αλλαγών που αφορούν αφενός τη δημιουργία ευέλικτων πελατοκεντρικών δομών 
και αφετέρου την καθιέρωση μίας νέας φιλοσοφίας διοίκησης που ενθαρρύνει 
την αποκέντρωση και τη λήμη πρωτοβουλιών, με κύριο στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας εξυπηρέτησης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2η Υπόθεση
Η δεύτερη υπόθεση αφορά το νέο μυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτών. Υποστηρίζεται ότι, στα πλαίσια των παραπάνω 
εξελίξεων στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των τραπεζών, 
διαμορφώθηκε ένα μυχολογικό συμβόλαιο, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου 
είναι η ευελιξία, η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι αμοιβές βάση απόδοσης, η 
αυτοϋποκίνηση αλλά και οι λιγότερες ευκαιρίες εξέλιξης, η αβεβαιότητα, το 
υμηλό ρίσκο και η συνεχής αλλαγή.

3η Υπόθεση
Η τρίτη υπόθεση έχει σχέση με τις πολιτικές στρατολόγησης και επιλογής 

που ακολουθούν οι τράπεζες με στόχο την προσέλκυση ατόμων ικανών να 
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της εποχής. Υποστηρίζεται ότι, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, οι τράπεζες αναζητούν άτομα με υμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και ειδικές ικανότητες/δεξιότητες, διαφοροποιώντας τις 
πολιτικές στρατολόγησης ενώ οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού δε φαίνονται να 
έχουν αλλάξει σημαντικά συγκριτικά με αυτές του παρελθόντος.

4η Υπόθεση
Η τέταρτη υπόθεση της εργασίας τονίζει το ρόλο των στελεχών γραμμής 

στις διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής. Υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή 
των στελεχών γραμμής στις παραπάνω διαδικασίες γίνεται όλο και περισσότερο 
ενεργός και ουσιαστική, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.2.1 Το δείνυα me έρευνας

Για τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων έγινε έρευνα η οποία διεξήχθη 
Απρίλιο-Μάιο του 1997 στις εμπορικές τράπεζες που Λειτουργούσαν στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης.

Το δείγμα της έρευνας αποτέΛεσαν όΛες οι ελληνικές και ξένες εμπορικές 
τράπεζες που λειτουργούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των 
οποίων ανέρχεται σε 25. Αν και απευθυνθήκαμε σε όλες, μόνο 18 από αυτές 
δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι μία 
τράπεζα, ελληνική και υπό τον έλεγχο του δημοσίου, υπάγεται ολοκληρωτικά 
στον κυβερνητικό νόμο 2190/94 περί προσλήμεων (ο οποίος τροποποιήθηκε από 
το Ν. 2247/94 και το Ν. 2349/95), με αποτέλεσμα, όπως μας διαβεβαίωσαν οι 
υπεύθυνοι της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων της συγκεκριμένης τράπεζας, οι 
εκάστοτε ανάγκες στελέχωσης της τράπεζας να καλύπτονται με διαδικασίες οι 
οποίες ελέγχονται ολοκληρωτικά από το ελληνικό κράτος. Αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί 
η συγκεκριμένη τράπεζα στο δείγμα της έρευνας.

Μεταξύ των τραπεζών του δείγματος, υπάρχουν πέντε τράπεζες στις οποίες το 
δημόσιο συμμετέχει με ποσοστά που κυμαίνονται από 22%-68%. Οι υπόλοιπες 
δεκατρείς τράπεζες είναι αποκλειστικά ιδιωτικού ενδιαφέροντος, ενώ πέντε από 
αυτές είναι ξένες -το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει 100% σε αλλοδαπούς.

Ο αριθμός των εργαζομένων στις παραπάνω τράπεζες ποικίλλει, με τη 
μικρότερη να απασχολεί 65 άτομα και τη μεγαλύτερη να αριθμεί 14.709 
εργαζομένους. Το δείγμα, επίσης, αποτελείται από τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα από τον προηγούμενο αιώνα και ελέγχονται σε κάποιο ποσοστό 
από το δημόσιο, καθώς και από τράπεζες νεώτερες και σχετικά μικρότερες, οι 
οποίες ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ξένες.

2.2.2 Ερωτηιιατολόνιο-Συνεντεύξειε

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι η 
διερεύνηση και ανάλυση των πολιτικών και μεθόδων στρατολόγησης και 
επιλογής προσωπικού των τραπεζών της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια όμως των
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τελευταίων εξελίξεων του περιβάλλοντος που επηρρέασαν τον τομέα σε τέτοιο 
βαθμό διεθνώς, ώστε να παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνησή τους και στην 

ελληνική πραγματικότητα
Η προσέγγιση των τραπεζών του δείγματος έγινε σε πρώτο στάδιο με 

τηλεφωνική επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα ανθρωπίνων πόρων και με 
στόχο την ενημέρωση των υπευθύνων σε κάθε τράπεζα για την επικείμενη 
διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια ταχυδρομήθηκαν επιστολές στις 
διευθύνσεις προσωπικού όλων των τραπεζών, προκειμένου να ζητηθεί και 
επίσημα η έγκριση συμμετοχής τους στην έρευνα Σ' ένα τελικό στάδιο, μετά τη 
λήμη των απαντήσεων όλων των τραπεζών, με τηλεφωνική επικοινωνία και πάλι, 
ρυθμίστηκαν ο χρόνος και ο τόπος των συνεντεύξεων με τους διευθυντές 
προσωπικού των τραπεζών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για τις 
διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού σε κάθε τράπεζα Η 
συνέντευξη με κάποια άλλα άτομα που πιθανότατα λαμβάνουν μέρος στις 
σχετικές διαδικασίες των τραπεζών (στελέχη γραμμής, εκπρόσωποι 
εργαζομένων, γενικοί διευθυντές) θα πρόσθετε σίγουρα σημαντικά στοιχεία στην 

έρευνα κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο εξαιτίας κυρίως του περιορισμένου 
χρόνου διεξαγωγής της έρευνας. Κάθε μία συνέντευξη είχε διάρκεια από μία 
έως δύο ώρες, χρόνος ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν αρκετός για τη 
λεπτομερή κάλυμη όλων των ερωτήσεων. Ωστόσο, ο χρόνος που μπορούσαν να 
διαθέσουν συνήθως οι διευθυντές προσωπικού των τραπεζών ήταν 
περιορισμένος λόγω του προγράμματος τους.

Κάθε συνέντευξη ήταν δομημένη και σύμφωνη με το ερωτηματολόγιο το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα. Η δομή αυτή τηρήθηκε σε όλες τις 
συνεντεύξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των πληροφοριών που 
συνελλέγησαν, ένας μικρός αριθμός όμως στελεχών, παρά τη διαβεβαίωση της 
διασφάλισης του απορρήτου των πληροφοριών, απέφυγαν να δώσουν 
λεπτομερείς απαντήσεις.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από ανοικτές κυρίως ερωτήσεις και 
ορισμένες μερικώς κλειστές. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είχαν στόχο την 
ενθάρρυνση μεγαλύτερης ποικιλίας απαντήσεων, οι οποίες οδήγησαν στη 
συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών. Η διερεύνηση, άλλωστε, των νέων 

εξελίξεων στον τραπεζικό ελληνικό κλάδο και των απαιτήσεων των τραπεζών 

από το προσωπικό τους οδήγησαν αναγκαστικά σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Οι 
μερικώς κλειστές ερωτήσεις, στις οποίες παρουσιάζονται αρκετές επιλογές αλλά 

ο ερωτώμενος μπορεί να δώσει οποιαδήποτε άλλη δική του απάντηση.
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αποσκοπούσαν στη συλλογή νέων δεδομένων, που δεν υπήρχαν στο 

ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από επτά ενότητες που αφορούν:

— τα γενικά στοιχεία των τραπεζών (έτος ίδρυσης, αριθμός καταστημάτων και 
εργαζομένων, μορφωτικό επίπεδο προσωπικού, μορφή ιδιοκτησίας, σύνθεση 
μετοχικού κεφαλαίου, ύπαρξη ή όχι σωματείου εργαζομένων στις τράπεζες)
— τις εξελίξεις στο περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου (ανταγωνισμός, 
τεχνολογία, νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα)
— την αντίδραση των τραπεζών (διεθνοποίηση, δομικές αλλαγές, αλλαγές στο 

στυλ διοίκησης)
— το νέο μυχολογικό συμβόλαιο (χαρακτηριστικά, νέα πρότυπα καριέρας των 

στελεχών)
— τη στρατολόγηση προσωπικού (πολιτικές και μέθοδοι)

— την επιλογή προσωπικού (πολιτικές και μέθοδοι) και
— το ρόλο των στελεχών γραμμής στις παραπάνω διαδικασίες

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σε δύο τράπεζες, μία δημόσια και μία 
ιδιωτική, πριν την τελική διανομή του στις τράπεζες του δείγματος και έγιναν οι 
απαραίτητες διορθώσεις.

Οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου, οι οποίες αφορούν τις 
μεταβολές στο ανταγωνιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον και την αντίδραση 
των τραπεζών, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τα στελέχη των 
τραπεζών που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις και τα οποία, στην πλειομηφία 
τους, είχαν εντοπίσει ήδη αρκετά από αυτά που τους ρωτήθηκαν. Για τις πιο 
συγκεκριμένες ερωτήσεις των διαδικασιών στρατολόγησης και επιλογής 
χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή με σκοπό την ενθάρρυνση των στελεχών να 
μιλήσουν περισσότερο και την αποφυγή επιφυλακτικότητας από την πλευρά τους 
σε περίπτωση άγνοιας κάποιου θέματος ή υπόνοιας ότι κάτι δε γίνεται σωστά 
από την επιχείρηση. Η επιλογή προσωπικού, άλλωστε, από μόνη της αποτελεί 
ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν που 
διεξάγει τη συνέντευξη να παραμείνει αντικειμενικός και να μην επηρρεάσει τα 
αποτελέσματα με υποκειμενικές κρίσεις και γι’ αυτό καταβλήθηκε ιδιαίτερη 
προσπάθεια.
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2.2.3 Μεθοδολογικοί πεοιοοισιιοί και ευπιστευτικότητα

Ο χρόνος συλλογής των στοιχείων αποδείχθηκε ιδιαίτερα περιορισμένος, 
δεδομένης και της μεσολάβησης των γιορτών του Πάσχα, κατά τη διάρκεια των 
οποίων δεν ήταν δυνατή καμία προσέγγιση. Επίσης, το διάστημα διεξαγωγής της 
έρευνας αποτελεί ταυτόχρονα, όπως εξακριβώθηκε, μεταβατικό στάδιο για έναν 
αριθμό τραπεζών, λόγω συγχωνεύσεων και επανεξέτασης των πολιτικών τους, 
οπότε, προφανώς, αδυνατούσαν να δώσουν πληροφορίες για οποιαδήποτε υπό 
εξέταση πολιτική τους. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι 
διευθύνσεις ανθρωπίνου δυναμικού των τραπεζών που λειτουργούν στη 
Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην Αθήνα, με εξαίρεση μία τράπεζα που έχει την 
έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία προσέγγισης αυτών των στελεχών και 
η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στην Αθήνα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
χρονοβόρες και περιόρισαν ακόμη περισσότερο το χρόνο διεξαγωγής της 
έρευνας.

Πέρα από τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, εξαιτίας κυρίως του 
ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, ζητήθηκε από τα στελέχη των τραπεζών 
που πήραν μέρος στην έρευνα να διασφαλισθεί το απόρρητο των στοιχείων που 
δόθηκαν. Έτσι, δε γίνεται καμία επώνυμη αναφορά σε τράπεζες ή πρόσωπα σε 
όλη την έκταση ανάλυσης των δεδομένων, όπως συμφωνήθηκε με τις τράπεζες. 

Η αναφορά σε καθεμία από τις δέκα οκτώ τράπεζες που συμπεριλαμβάνονται 
στο δείγμα, στα επόμενα κεφάλαια, θα γίνεται με τη χρήση ενός αριθμού από το 
1-18. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μία τράπεζα, ενώ η παρουσίαση και η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επόμενη ενότητα, όπου 
απαιτείται η αναφορά καθεμίας από τις τράπεζες, θα γίνεται με τη συγκεκριμένη 
αρίθμηση-ονομασία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

3.1 ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

32 ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ

3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Κεφάλαιο 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

3.1 ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον του 
τραπεζικού κλάδου κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών προκάλεσαν 
την αντίδραση των τραπεζών, οι οποίες προέβησαν σε ορισμένες εσωτερικές 
αλλαγές που αφορούν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, 
τον προσανατολισμό σε πιο ευέλικτες, πελατοκεντρικές δομές και σ’ ένα νέο 
στυλ διοίκησης. Τα δεδομένα αυτά συνθέτουν το νέο τραπεζικό περιβάλλον, τα 
χαρακτηριστικά του οποίου διερευνήθηκαν στις τράπεζες του δείγματος της 
συγκεκριμένης έρευνας.

3.1.1 Οι εΕελιίεκ στο περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου 

Α. Αντανωνισυόε
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όλες οι τράπεζες έχουν 

επηρρεαστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση του 
ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία χρόνια Οι τομείς που 
επηρρεάστηκαν περισσότερο είναι αυτοί της διάθεσης τραπεζικών προϊόντων, 
των πελατειακών απαιτήσεων και της ικανοποίησής τους, καθώς και των 
περιθωρίων κέρδους των τραπεζών (Πίνακας 3.1.1α).

69



ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: <Ί~ίΟΛΓΠΚΓΤ ΓΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ TPAIIFTIKO TOMFA.,

Πίνακας 3.1.1α; Εξελίξεις ατο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Ανταγωνισμός- 
-τομείς που 
επηρρεάστηκαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(ν=18)

—Ποικιλία προϊόντων 
—Διαφοροποίηση 

των πελατειακών

13 (72%)

απαιτήσεων
—Εξυπηρέτηση

15 (83%)

πελατείας
—Διεύρυνση δράστη-

12 (67%)

ριοτήτων
—Μείωση περιθωρίων

6 (33%)

κέρδους
—Ανάγκη για μείωση

14 (78%)

λειτουργ. κόστους 3 (17%)
—Επέκταση δικτύου 5 (28%)
—Συγχωνεύσεις 3 (17%)

Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών θεωρεί ότι ο αυξανόμενος 
ανταγωνισμός έχει επηρρεάσει αρκετούς τομείς των δραστηριοτήτων της, 
ωθώντας τις σε αναθεώρηση και επανασχεδιασμό διαδικασιών και στόχων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι τράπεζες που θεωρούν ότι επηρρεάστηκαν σε 
μικρότερο βαθμό είναι οι περισσότερες ξένες τράπεζες που λειτουργούν στη 
Θεσσαλονίκη. Ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης, όπως διευκρινίστηκε από 
τους υπεύθυνους των συγκεκριμένων τραπεζών, είναι ότι από την προηγούμενη 
δεκαετία ακόμη φρόντισαν να τμηματοποιήσουν την αγορά και να επιλέξουν 
εκείνους τους πελάτες που θα τους απέφεραν περισσότερα κέρδη. Σε δύο 
περιπτώσεις, μάλιστα, αναφέρθηκε σκόπιμη μείωση της πελατείας που απέδιδε 
χαμηλά περιθώρια κέρδους και διατήρηση των αποδοτικότερων πελατών, με 
κύριο στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και την πληρέστερη 
εξυπηρέτηση της δεύτερης κατηγορίας. Η επικέντρωση αυτών των τραπεζών σε 

μικρότερα τμήματα της αγοράς είχε σαν αποτέλεσμα τη σε μικρότερο βαθμό 
ανάγκη δυναμικής εισόδου στο 'παιχνίδι' του ανταγωνισμού στο χώρο.

Ωστόσο, όλες οι τράπεζες ανέφεραν έναν ή περισσότερους τομείς στους 

οποίους χρειάστηκε να προχωρήσουν σε αλλαγές 'προκειμένου να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές', όπως ακριβώς δήλωσαν οι υπεύθυνοι.
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Δέκα τρεις τράπεζες εντόπισαν την ένταση του ανταγωνισμού στον τομέα της 
προσφοράς νέων και πιο πολύπλοκων προϊόντων, σαν αποτέλεσμα των νέων 
πελατειακών αναγκών. Τα νέα προϊόντα που προσφέρονται τα τελευταία χρόνια 
από αυτές τις τράπεζες είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακά προϊόντα, 
ασφάλειες, πιστωτικές κάρτες και διάφορα είδη χρηματοδότησης (καταναλωτικά, 
προσωπικά δάνεια κλπ.). Η κίνηση αυτή, όπως υποστηρίχθηκε από τις τράπεζες 
του δείγματος, πραγματοποιήδηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για 
διαφοροποίηση των τραπεζών στον τομέα των προσφερόμενων προϊόντων και 

της δυνατότητας ανταπόκρισης στις αυξημένες πελατειακές ανάγκες των 
τελευταίων ετών. Και σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειομηφία 
των ξένων τραπεζών ανέφεραν ότι δεν προχώρησαν στην ανανέωση των 
προϊόντων τους σε μεγάλο βαθμό, διότι πολλά από τα νέα προϊόντα τα οποία 
στην ουσία δοκιμάζονται αυτά τα χρόνια στον ελληνικό χώρο, κρίθηκε από τις 
μητρικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες προηγήθηκαν σ’ αυτό τον τομέα, 
ότι δεν είναι σκόπιμο να διατεθούν στην ελληνική αγορά για λόγους 
περιορισμένης δυνατότητας κέρδους και μεγάλου κυρίως κόστους. Διατηρώντας 
πολύ συγκεκριμένο αριθμό πελατών, οι ξένες τράπεζες δήλωσαν ότι γνωρίζουν 
καλά τις ανάγκες τους και προσπαθούν να ανταποκρίνονται σ’ αυτές.

Η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών αναφέρθηκε επίσης στις αυξημένες 
απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά τις τιμές αλλά, κυρίως, τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και την ποικιλία των προϊόντων. Αναγνωρίζεται ότι οι πελάτες πλέον 
είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με τα επιτόκια και τα προϊόντα στη 
διατραπεζική αγορά και γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς χρειάζονται. Μάλιστα, 
ο διευθυντής προσωπικού μίας τράπεζας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι 
περισσότεροι πελάτες είναι διατεθημένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω 
προκειμένου να τύχουν της ανάλογης εξυπηρέτησης. Σαν αποτέλεσμα αυτού του 
γεγονότος, οι περισσότερες τράπεζες χρειάζονται πολύ πιο εντατικές 
προσπάθειες, όχι μόνο για την προσέλκυση πελατείας αλλά και για τη 
διατήρηση της υπάρχουσας.

Έντεκα τράπεζες του δείγματος θεωρούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό 
των στόχων τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των πελατών τους και το 

επίπεδο εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες αυτές τόνισαν την ανάγκη 

αντιμετώπισης της πελατείας τους από τη σκοπιά των συμβούλων που 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για την καθοδήγηση και ενημέρωση των 
πελατών τους, ως προς τις καλύτερες μορφές επένδυσης και χρηματοδότησης 
που οι τελευταίοι μπορούν να έχουν. Ορισμένες τράπεζες, άλλωστε,
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παρατήρησαν ότι τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες είναι αυτές που προσεγγίζουν 
τους υπομήφιους πελάτες και όχι οι πελάτες τις τράπεζες.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιριών,
χρηματιστηριακών και αμοιβαίων κεφαλαίων, σαν προσπάθεια ανταπόκρισης 
στον αυξανόμενο ανταγωνισμό αναφέρθηκε από έξι τράπεζες του δείγματος. Οι 
τράπεζες αυτές αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις μεγαλύτερες στον ελληνικό 
χώρο, ενώ οι μικρότερες δεν έχουν επεκταθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στη 
δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων.

Η πλειομηφία επίσης των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα 
αναγνώρισαν το γεγονός της αισθητής μείωσης των περιθωρίων κέρδους, 
γεγονός το οποίο αποδίδουν κυρίως στον ανταγωνισμό τιμών και, η μειομηφία 
αυτών, στο είδος των νέων προϊόντων. Ωστόσο, μόνο τρεις τράπεζες 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη για μείωση του λειτουργικού τους κόστους 
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με έμφαση στον αριθμό των 
εργαζομένων και στα προσφερόμενα προϊόντα αλλά και στην αγορά στόχο.

Ένας μικρός αριθμός τραπεζών προχώρησε σε επέκταση του δικτύου των 
καταστημάτων του σε μία προσπάθεια προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού 
πελατών και δυναμικής παρουσίας, όπως αναφέρθηκε, σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Θα περίμενε κανείς 
ότι με τα νέα δεδομένα ως προς τα περιθώρια κέρδους και την τμηματοποίηση 
της αγοράς, οι τράπεζες θα προσανατολίζονταν σε νέες μορφές καταστημάτων 
με μικρότερο κόστος και μειωμένες επενδύσεις, προκειμένου να μειώσουν το 
συνολικό τους κόστος και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα Ωστόσο, 
ορισμένες τράπεζες θεωρούν ότι τα παραδοσιακά δίκτυα καταστημάτων 
συνεχίζουν να είναι σημαντικά στον ελληνικό χώρο για την προσέγγιση των 
πελατών και τη διάθεση των προϊόντων. Η άπομη αυτή ίσως αντικατοπτρίζει την 
παράλλειμη αυτών των τραπεζών να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας 
νέων, πιο ευέλικτων μορφών καταστημάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι στην 
παρούσα φάση οι νέες συνθήκες δεν τους έχουν ακόμη αναγκάσει να προβούν 
σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι πετυχημένες τράπεζες του μέλλοντος θα έπρεπε ίσως, 
έχοντας ήδη εντοπίσει σημαντικές εξελίξεις, να προσανατολίζονται από τώρα σε 
νέα δίκτυα διανομής και νέες δομές που θα τα υποστηρίξουν.

Μία μόνο τράπεζα αναφέρθηκε στις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών 
στον ελληνικό χώρο σαν αποτέλεσμα των νέων δεδομένων του ανταγωνισμού 
στον τραπεζικό κλάδο και αυτό, μάλλον, οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιου
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είδους κινήσεις μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται από τις τράπεζες 
στην Ελλάδα.

Β. Τεγνολονία
Όσον αφορά την εξέλιξη της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, η πλειομηφία 

των τραπεζών έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας 
για την παρακολούθηση των νέων δεδομένων και έχει ήδη προβεί σε αλλαγές 
και βελτιώσεις που αφορούν το επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους, 
τα μηχανογραφικά τους συστήματα, τις νέες μηχανογραφικές εφαρμογές στις 
παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες και την τοποθέτηση τερματικών Η/Υ στις 
περισσότερες θέσεις εργασίας (Πίνακας 3.1.16).

Πίνακας 3.1.16: Εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Α. Επίπεδο 
Τεχνολογίας

—Υμηλός βαθμός 
αυτοματ/σης 

—Βελτίωση συστή
ματος μηχανο
γράφησης 

—Νέες εφαρμογές 
στις παραδοσιακές 
τραπεζ,εργασΐες 

—Τερματικά Η/Υ στις 
περισσότερες θέσεις 
εργασίας

+ -- + +--++- + + - + + + - +

+ - - + + -- + + - + + - + + + - +

+ + - +

+++++++++-- 4- + + + + + +

Β.Διαμόρφωση των 
θέσεων εργασίας

•Μείωση θέσεων
εργασίας + - + +
Νέες θέσεις
εργασίας + - + +
Καμία αλλαγή - + - -

+-------+ + + + - + + + +

+-------+ + + + - + + + - +
- + + +----------- + - - - + -

Σύμβολα: + = ναι / - = όχι
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Συγκεκριμένα, οι περισσότερες τράπεζες, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.16, 
έχουν πετύχει υμηλό βαθμό αυτοματοποίησης όλων των διαδικασιών σε μία 
προσπάθεια αύξησης της ακρίβειας και της ποιότητας των υπηρεσιών και 
μείωσης των λαθών αλλά και του χρόνου που απαιτείται για τις διάφορες 
εργασίες και, γενικότερα, για την εξυπηρέτηση των πελατών. Η μεγάλη 
πλειομηφία των τραπεζών έχει on line συστήματα παρακολούθησης των πελατών, 
ενώ ένας επίσης μεγάλος αριθμός τραπεζών έχουν στο δίκτυό τους μηχανήματα 
αυτόματων συναλλαγών (ATMs) και εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα 
εξυπηρέτησης της πελατείας.

Ο ίδιος αριθμός τραπεζών έχει βελτιώσει σημαντικά τα μηχανογραφικά του 

συστήματα για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των εργασιών που επιτελούνται 
από τα καταστήματα των δικτύων τους.

Το 50% των τραπεζών που ρωτήθηκαν για τον τρόπο εκτέλεσης των 
παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών (παρακολούθηση λογαριασμών πελατών, 
συναλλαγές χρηματοδότησης, διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου κλπ.), ανέφεραν 
ότι χρησιμοποιούν νέες μηχανογραφικές εφαρμογές για τις περισσότερες από 
αυτές τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα την αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες 
των πελατών, τον έλεγχο του φόρτου εργασίας και, κυρίως, την αποδέσμευση 
ενός μεγάλου αριθμού των εργαζομένων από τις θέσεις εκτέλεσης απλών 
διαδικαστικών λειτουργιών. Μ’ αυτό τον τρόπο ένα μέρος του προσωπικού 
αξιοποιείται σε θέσεις προσέλκυσης και εξυπηρέτησης πελατείας, οι οποίες, 
όπως τονίστηκε από την πλειομηφία των τραπεζών, είναι ζωτικής σημασίας για 
τις τράπεζες, ενώ παράλληλα βελτιώνεται και η παραγωγικότητα των 
εργαζομένων.

Σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν τοποθετήσει τερματικά Η/Υ στις περισσότερες 
θέσεις εργασίας. Οι λόγοι που προχώρησαν σε κάτι τέτοιο, όπως τόνισαν, είναι 
αφενός η παρακολούθηση των προϊόντων από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
αριθμό εργαζομένων και αφετέρου η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πελατών, οι 
οποίοι μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν χωρίς να ταλαιπωρούνται γυρνώντας 
από γραφείο σε γραφείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Επιπλέον, όσον 
αφορά το προσωπικό, δόθηκε η δυνατότητα για επιτέλεση περισσότερων 
λειτουργιών από το ίδιο άτομο, ενώ αυξήθηκε και η παραγωγικότητα εξαιτίας 
του καλύτερου επιπέδου υποστήριξης των εργαζομένων από την τεχνολογία

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ακόμη και οι τράπεζες που δεν προχώρησαν 
σε σημαντικό βαθμό αυτοματοποίησης των εργασιών ή δεν έχουν αλλάξει το
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μηχανογραφικό τους σύστημα τα τελευταία χρόνια, ανέφεραν ότι είναι στη φάση 
σχεδιασμού και προώθησης τέτοιου είδους αλλαγών και βελτιώσεων.

Η πλειομηφία των τραπεζών θεωρεί ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας μπορεί 
να απαξίωσε κάποιες παραδοσιακές θέσεις εργασίας, παράλληλα, όμως, 
δημιούργησε νέες θέσεις με διαφορετικές απαιτήσεις από το προσωπικό. Οι 
απαιτήσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με το είδος της θέσης. Οι νέες θέσεις που 
δημιουργήθηκαν στις υπηρεσίες μηχανογράφησης των τραπεζών δημιούργησαν 

την ανάγκη για προσωπικό με ειδικές γνώσεις σε θέματα μηχανογράφησης και 
πληροφορικής, με εμπειρία αλλά και ανάλογα πτυχία. Όσον αφορά τις νέες 
απαιτήσεις στα καταστήματα, εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης των Η/Υ και, 
γενικότερα, της νέας τεχνολογίας, οι περισσότερες τράπεζες καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες με προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 
προσωπικού. Υπάρχει, όμως, και ένας αριθμός τραπεζών που δήλωσαν ότι 
απαιτούν σχετικές γνώσεις ακόμη και γι’ αυτές τις θέσεις και φροντίζουν να 

προσλαμβάνουν άτομα με γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Η πλειομηφία των τραπεζών υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης των 

θέσεων εργασίας, διότι τα μέσα της νέας τεχνολογίας χρειάζονται ανθρώπους 
να τα χειρίζονται και επιπλέον, δημιουργήθηκαν αρκετές νέες θέσεις σε 
πολλούς άλλους τομείς όπως αυτοί του marketing, των δημοσίων σχέσεων, της 
διαχείρισης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ένας μικρότερος αριθμός τραπεζών δήλωσαν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει 
αξιοσημείωτες αλλαγές στις θέσεις εργασίας εξαιτίας της νέας τεχνολογίας. 
Πρόκειται για τις τράπεζες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει, όπως αναφέρθηκε, 
σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτές 
οι τράπεζες έχουν σαν φιλοσοφία τους την επένδυση στη νέα τεχνολογία σε 
βαθμό που απαιτείται απλά για την υποστήριξη του έργου των εργαζομένων.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η πλειομηφία των τραπεζών του δείγματος έχει 
συνειδητοποιήσει τη σημασία της επένδυσης στην τεχνολογία, όχι μόνο για την 
παρακολούθηση των νέων δεδομένων αλλά και για την υποστήριξη του 
προσωπικού και τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής του. Το γεγονός αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οδηγεί στη δημιουργία της κατάλληλης 
υποδομής για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και την 
επίτευξη των στόχων τους κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες στο περιβάλλον 
του χώρου.

Με βάση τις νέες εξελίξεις στο ανταγωνιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον 
του τραπεζικού κλάδου αλλά και το βαθμό στον οποίο επηρρεάστηκαν οι
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τράπεζες στην Ελλάδα, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί πώς διαμορφώνεται το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων. Αν και οι 
απόμεις των στελεχών διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, ήταν 
ενδεικτικές της κατεύθυνσης των τραπεζών και των στόχων τους στην 
προσπάθειά τους να ξεχωρίσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ενώ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών θεωρεί 
ότι η επένδυση στο προσωπικό και η υποστήριξή του μαζί με την κατάλληλη 
αξιοποίησή του, θα δώσουν στις τράπεζες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 
χρειάζονται.

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η πλειομηφία των τραπεζών 
αναφέρθηκε σε δύο σημεία στα οποία πρέπει να στρέμουν το ενδιαφέρον τους 

οι τράπεζες αν θέλουν να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές ή ακόμη και να 
επιβιώσουν, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε. Το ένα σημείο αφορά την σε 

μεγαλύτερο βαθμό αξιοποίηση του προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις και την 
επένδυση των τραπεζών στους εργαζομένους που ανήκουν στο δυναμικό τους 
είτε με τη μορφή της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής 
πολιτικής είτε με τη βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
μεθόδων στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού. Οι συγκεκριμένες τράπεζες 
έχουν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι κλειδί για τη μελλοντική τους πορεία 
προς το έτος 2000 αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο πιστεύουν 
ότι πρέπει να υποστηρίξουν και να υποκινήσουν, με στόχο την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων του στο μέγιστο βαθμό.

Το δεύτερο σημείο αφορά τον προσανατολισμό των στόχων και 
στρατηγικών στις ανάγκες των πελατών και την ικανοποίησή τους και τη 
βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης με τη δημιουργία πελατοκεντρικών 
δομών. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι, στα πλαίσια των τελευταίων εξελίξεων, 
αυτό που κάνει ορισμένες τράπεζες να ξεχωρίζουν είναι η δυνατότητα να 
προσφέρουν στην πελατεία τους μηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και να προβλέπουν 
τις ανάγκες τους ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις τους, ακόμη κι αν χρειαστεί ο πελάτης 'να πληρώσει κάτι παραπάνω'.

Ως προς την πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις τράπεζες 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στο χώρο, εκφράστηκαν και ορισμένες άλλες 
απόμεις, οι οποίες αξίζει να παρατεθούν:

— ο υμηλός βαθμός αυτοματοποίησης και ο εκσυγχρονισμός των τραπεζικών 
εργασιών με στόχο το λιγότερο δυνατό απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση 

των παραδοσιακών εργασιών, τη μείωση των λαθών και την αποδέσμευση ενός
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μέρους του προσωπικού προκειμένου να απασχοληθεί σε άλλους τομείς ζωτικής 
σημασίας, που αφορούν όλοι την εξυπηρέτηση των πελατών
— η ευελιξία σε προϊόντα και αγορές, όχι μόνο εγχώριες αλλά και διεθνείς, 
καθώς και η ανάπτυξη μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων και ο μεγαλύτερος 
βαθμός εξειδίκευσης
— οι συγχωνεύσεις των τραπεζικών οργανισμών και η μείωση του λειτουργικού 
κόστους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων με το λιγότερο δυνατό κόστος
— η προσφορά φθηνού χρήματος, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
έξαρση στα προϊόντα και τις μορφές δανεισμού
— το όραμα και οι σαφώς καθορισμένοι στόχοι και φιλοσοφία της επιχείρησης, 
για την καλύτερη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
— η ανάπτυξη και έδρα εργασιών στη Βόρεια Ελλάδα και η στήριξη της 
οικονομικής κίνησης της περιοχής, δεδομένης της σπουδαιότητάς της στην 
οικονομική εξέλιξη των Βαλκανίων.

Γ. Κοινωνικές εΖίελιΕεις

Όσον αφορά τις κοινωνικές τάσεις των τελευταίων ετών, οι τράπεζες 
ανέφερες τις εξής μεταβολές:
— Αύξηση του αριθμού των γυναικών που εργάζονται στις τράπεζες τα 
τελευταία χρόνια
— Αλλαγές στα πρότυπα καριέρας των στελεχών του τραπεζικού κλάδου. Η 
αυξημένη κινητικότητα των στελεχών την προηγούμενη δεκαετία σε αναζήτηση 
καλύτερων αμοιβών και προοπτικών εξέλιξης έδωσε τη θέση της στην 
αναζήτηση της σιγουριάς που προσφέρουν ορισμένες τράπεζες τα τελευταία 
χρόνια, καθώς επήλθε κορεσμός στο συγκεκριμένο χώρο την τελευταία 
δεκαετία, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το παραπάνω φαινόμενο σε χαμηλότερα 
επίπεδα

— Αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για απασχόληση στις τράπεζες, 
γεγονός το οποίο φανερώνει την κοινωνική στάση των νέων απέναντι στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά και τις συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας 
στην οποία επικρατεί αυξημένη προσφορά και περιορισμένη ζήτηση
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3.1.2 Ανταπόκριση των τραπεζών στα νέα δεδουένα 

Α. Επέκταση δραστηριοτήτων
Οι παραπάνω εξελίξεις στο περιβάλλον των τραπεζών οδήγησαν τις τράπεζες 

να προβούν σε αλλαγές που αφορούν επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε 
νέες αγορές, αλλαγή στην οργανωτική τους δομή και στη φιλοσοφία διοίκησης.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες τράπεζες του δείγματος 
έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 

κυρίως σε Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία και στα Βαλκάνια, Βουλγαρία και 
Ρουμανία Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ένας αριθμός τραπεζών 
προγραμματίζουν τα τελευταία χρόνια την περαιτέρω επέκτασή τους σε 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κάποιες άλλες πρόκειται να επεκτεθούν 
στο άμεσο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η πλειομηφία των τραπεζών στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο της εκμετάλλευσης των ευκαιριών 
που προσφέρει η δεύτερη τραπεζική ντιρεκτίβα και το άνοιγμα των συνόρων 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για δραστηριοποίηση σε αγορές άλλων κρατών, με 
σκοπό να ακολουθήσουν τους πελάτες τους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και, 
κυρίως, να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς σε πολλά υποσχόμενες αγορές της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εδικότερα με την επέκταση στις Βαλκανικές χώρες, οι 
τράπεζες στοχεύουν στην παρακολούθηση από κοντά αλλά και στην 
εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρουν οι συγκεκριμένες χώρες, καθώς 
διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων εκεί. Άλλωστε, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων ελληνικών 
επιχειρήσεων που έχουν ήδη επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στο χώρο των 
Βαλκανίων, προκαλούν το ενδιαφέρον των τραπεζών στην Ελλάδα για 
δραστηριοποίηση σε αντίστοιχες περιοχές και στήριξη των συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων.

Β. Διαφοροποίηση οργανωτικών δοιιών
Όσον αφορά τις επιπτώσεις των τελευταίων εξελίξεων στην οργανωτική δομή 

των τραπεζών, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η πελατοκεντρική δομή 

που θεωρείται σήμερα η πλέον κατάλληλη ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να 

ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις, δε φαίνεται να κυριαρχεί ακόμη. Ωστόσο, 
ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών φαίνεται πως διανύει μεταβατικό στάδιο προς 
την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας ως προς τη δομή τους (Πίνακας 3.1.2α).

78



KYP1AZH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .<ΠΟΛΓΠΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΟΓΤΤΚΟΥ ΣΤΟΝ TPAnFTTKD TOMFA,,

Πίνακας 3.12α: Διαφοροποίηση των οργανωτικών δομών

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΑ ΝΕΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Α. ΔΟΜΗ

--Κλασσική δομή 
—Πελατοκεντρικές 

δομές
—Διαφορετική 

χωροθέτηση στα 
καταστήματα 

—Νέες μορφές 
τραπεζικών κατ/των 

—Αύξηση ορίων 
λήμης αποφάσεων 
σε επίπεδο κατ/τος

+-++++-+++++ -+++++

+++++--+++++ - + + + - +
Σύμβολα: + = ναι / - = όχι / = σε εξέλιξη

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3.1.2α, μόνο μία 
μικρή μειομηφία των τραπεζών απάντησε ότι δεν έχει σχεδιάσει ακόμη κάποιες 
αλλαγές ως προς τη δομή της. Και αυτές οι τράπεζες, όμως, σημείωσαν ότι 
έχουν εντοπίσει την ανάγκη δημιουργίας πιο ευέλικτων δομών και είναι ζήτημα 
χρόνου η σχεδίασή τους. Ένας επίσης περιορισμένος αριθμός τραπεζών, οι 
οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ξένες, έχουν αλλάξει την οργανωτική τους 
δομή εδώ και αρκετά χρόνια, όταν εντόπισαν την αύξηση του ανταγωνισμού και 
τις αλλαγές στις πελατειακές ανάγκες και απαιτήσεις.

Οι τράπεζες που ερευνήθηκαν, στο σύνολό τους σχεδόν διατηρούν τις 
παραδοσιακές δομές με τα εξής χαρακτηριστικά:
— ύπαρξη ανώτατου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τον 
πρόεδρο της κάθε τράπεζας, το γενικό διευθυντή και τα μέλη. Ο ρόλος του είναι 
συντονιστικός-στρατηγικός
— διευθύνσεις διοικητικές με ρόλο την υποστήριξη των καταστημάτων του 
δικτύου των τραπεζών και

— τα καταστήματα στην κλασσική τους μορφή (branches), με όλη την ποικιλία 
των τραπεζικών εργασιών και στόχο την αγορά στο σύνολό της.
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Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται κεντροποιημένο και συγκεντρωτικό, με 
οποιαδήποτε απόφαση αφορά το επίπεδο καταστημάτων να ελέγχεται από τις 

κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες, με εξαίρεση έναν περιορισμένο αριθμό 
θεμάτων για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι τα συμβούλια των 

καταστημάτων του δικτύου.
Παράλληλα με την ύπαρξη, όμως, κλασσικών δομών, η μεγάλη πλειομηφία 

των τραπεζών ανέφεραν ότι διανύουν ένα μεταβατικό στάδιο προς την ανάπτυξη 
νέων πελατοκεντρικών και περισσότερο λειτουργικών δομών, με νέα 

οργανογράμματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω στοιχεία:
— τμηματοποίηση της αγοράς και σχεδιασμός διαφορετικών τακτικών 
προσέγγισης των πελατών-επιχειρήσεων αφενός και των πελατών-ιδιωτών 

αφετέρου
— δημιουργία ειδικών διοικητικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση των 
ξεχωριστών τμημάτων της αγοράς και την υποστήριξη των καταστημάτων στις 
αντίστοιχες δραστηριότητες (corporate/private banking) και υπηρεσιών 
παρακολούθησης και υποστήριξης των νέων προϊόντων (πιστωτικές κάρτες, 

ATMs κλπ.)
— ανακατανομή των ρόλων στα μεσαία στελέχη των καταστημάτων, με βάση τα 
νέα οργανογράμματα αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία με την αύξηση των ορίων 
λήμης αποφάσεων σε επίπεδο καταστήματος και
— δημιουργία νέων θέσεων με αποκλειστικό ρόλο την παρακολούθηση και 
εξυπηρέτηση της πελατείας, επίσης στα καταστήματα του δικτύου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αλλαγές έχουν προχωρήσει σε 
διαφορετικό βαθμό στις τράπεζες του δείγματος, με έναν μικρότερο αριθμό 
τραπεζών να έχουν ήδη φθάσει στο τελικό στάδιο αυτών των εξελίξεων.

Όσον αφορά τη χωροθέτηση των καταστημάτων, ένας μικρότερος αριθμός 
τραπεζών έχει προχωρήσει σε αλλαγές στους συγκεκριμένους χώρους, οι οποίες 
επικεντρώνονται στη δημιουργία περισσότερων και πιο άνετων χώρων υποδοχής 
και εξυπηρέτησης πελατείας, όπου ο πελάτης μπορεί πιο άνετα να συζητήσει με 
τον υπεύθυνο του καταστήματος. Επιπλέον, στόχος αυτών των αλλαγών είναι η 
αμεσότερη επαφή πελατών και υπαλλήλων, με στόχο πάντα τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μόνο μία τράπεζα, ωστόσο, προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές ως προς την 

οργάνωση και τη μορφή των καταστημάτων ως μέσων διανομής. Οι 
συγκεκριμένες αλλαγές αφορούν τη δημιουργία πιο ευέλικτων καταστημάτων, με 
μικρότερο λειτουργικό κόστος, στα οποία απλά απευθύνονται και εξυπηρετούνται
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οι πελάτες και, βέβαια, διεκπεραιώνονται κάποιες βασικές εργασίες. Υπηρεσίες 
όπως αυτές του εξωτερικού εμπορίου και των χορηγήσεων υπάρχουν μόνο σε 
επίπεδο head office, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και γίνονται οι 
σχετικές ενέργειες ώστε τα καταστήματα να αναλάβουν το τελικό στάδιο στη 
συναλλαγή με το κοινό. Πρόκειται για καταστήματα με τη μορφή των delivery 
units με τα οποία, όπως τόνισε η συγκεκριμένη τράπεζα, επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη ευελιξία, μικρότερο κόστος αλλά παράλληλα διατηρείται η 
απαραίτητη επαφή του πελάτη με ένα από τα καταστήματα της τράπεζας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών έχει 
προχωρήσει σε αύξηση των αρμοδιοτήτων και των ορίων στη λήμη αποφάσεων 
σε επίπεδο καταστημάτων. Οι περισσότερες τράπεζες ανέφεραν αύξηση στις 
αρμοδιότητες των μεσαίων στελεχών των καταστημάτων τους καδώς και στις 

δυνατότητες λήμης πρωτοβουλιών από τα ορισμένα συμβούλια στα καταστήματα, 
κυρίως σε αποφάσεις που αφορούν θέματα χρηματοδότησης των πελατών. 
Ωστόσο, παρά τη διεύρυνση των ορίων στη λήμη αποφάσεων στις περισσότερες 
τράπεζες, τα καταστήματα σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν 
κατόπιν εισηγήσεων προς τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και εγκρίσεων 
επίσης από τις τελευταίες. Η τήρηση αυτής της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη 
για θέματα που επηρρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία των 
τραπεζών και σημαίνουν την ανάλημη κινδύνων, εξαιτίας της δομής των 
τραπεζών και των καταστημάτων σε διαφορετικές περιοχές, τα οποία είναι 
δύσκολο να παρακολουθούνται με διαφορετικό τρόπο.

Τα συγκεντρωτικά συστήματα και δομές βάση των οποίων λειτουργούσαν οι 
τράπεζες για πολλά χρόνια φαίνεται πως καθιστούν αρκετά δύσκολο και 
χρονοβόρο το έργο της μεταβολής των οργανωτικών δομών των τραπεζών. 
Άλλωστε, το πέρασμα σε νέες, πελατοκεντρικές δομές απαιτεί διαδοχικά βήματα 
και παράλληλο ανασχεδιασμό όλων των στόχων και στρατηγικών των τραπεζών, 
ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή για τις συγκεκριμένες δομές. 
Ιδιαίτερα, μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας ενός συγκεντρωτικού συστήματος, 
μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς ότι η επίτευξη της ευελιξίας και ο 
προσανατολισμός στον πελάτη δε θα είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση για τις 
τράπεζες. Το γεγονός, βέβαια, ότι οι περισσότερες τράπεζες έχουν 

συνειδητοποιήσει τη σημασία αλλαγής της οργανωτικής τους δομής, αποτελεί 
από μόνο του ένα πρώτο σημαντικό βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση.
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Γ. Διαφοροποίηση στη φιλοσοφία Διοίκησης
Οι τράπεζες, επιπλέον, θεωρούν ότι, λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ετών 

και των εσωτερικών αλλαγών στις οποίες προέβησαν με στόχο την προσαρμογή 
στα νέα δεδομένα, είναι αναγκαίες και κάποιες αλλαγές στην κουλτούρα και το 
στυλ διοίκησης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 'υποστήριξη του 
προσωπικού', η 'ομαδική εργασία', η 'αμοιβή με βάση τα αποτελέσματα του 
οργανισμού' και η 'ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στην επίτευξη 
στόχων' έχουν αποδοχή καθολικού χαρακτήρα (Πίνακας 3.1.26).

Πίνακας 3.1.26: Διαφοροποίηση φιλοσοφίας διοίκησης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(ν=18)

Β. Κουλτούρα/ 
/Μορφή διοίκησης

--Συμμετοχικό/
/Συμβουλευτικό 7 (39%)

—Πολιτική ανοιχτών 
θυρών 14 (78%)

—Υποστήριξη
προσωπικού 18 (100%)

—Κίνητρα για ανά
πτυξη πρωτοβουλιών 6 (33%)

—Ομαδική εργασία 18 (100%)
—Συμμετοχή στη 

λήμη αποφάσεων 0
—Αμοιβές βάση 

αποτελεσμάτων 18 (100%)
—Επαναπροσδιορισμός

στόχων 5 (28%)
—Κουλτούρα προσαν/νη 

στην επίτευξη στόχων 18 (100%)

Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στις περισσότερες τράπεζες και η 
διασπορά των καταστημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι οι δύο
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κυριώτεροι Λόγοι για τους οποίους καμία τράπεζα του δείγματος, όπως προκύπτει 
και από του πίνακα 3.1.26, δευ προχώρησε στη συμμετοχή του προσωπικού στη 
Λήμη αποφάσεων. Ακόμη και η εκπροσώπηση των εργαζομένων στις διαδικασίες 
Λήμης αποφάσεων των τραπεζών πιστεύεται ότι μπορεί να Λειτουργήσει ποΛύ 
περιορισμένα, διότι και πάΛι δημιουργεί προβλήματα δυσκαμμίας και 
χρουοβόρωυ διαδικασιών εξαιτίας του μεγέθους των τραπεζών αλλά και της 
δομής τους. Άλλωστε, η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα συμβούλια 
αποφάσεων μέσω των διευθυντικών στελεχών των καταστημάτων, δε σημαίνει 

ότι συμμετέχουν άμεσα σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Συνήθως, ο σύλλογος 
εργαζομένων των τραπεζών αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει το προσωπικό σε 
κάθε περίπτωση λήμης σημαντικών αποφάσεων από τις διοικήσεις των 
τραπεζών. Αξίζει επίσης να αυαφερθεί ότι, οι περισσότερες τράπεζες αυέφεραυ 
ότι προβλέπουται συζητήσεις του προσωπικού με τα διευθυντικά στελέχη των 
καταστημάτων αυά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι 
σχολιάζουν διάφορα θέματα στα οποία έχουν εντοπίσει προβλήματα και 
καλούνται να εκφράσουυ την άπομή τους για πιθανές λύσεις αυτών των 
προβλημάτων. Οι διευθυντές των κατά τόπους καταστημάτων είναι υπεύθυνοι για 
τη μεταφορά αυτών των απόμεων και προτάσεων στις αρμόδιες διοικητικές 
υπηρεσίες των τραπεζών. Ωστόσο, και οι συγκεντρώσεις αυτές περιορίζονται 
συνήθως σε θέματα προσωπικού και σε επίπεδο καταστημάτων.

Τέτοιου είδους προβλήματα αναφέρθηκαν από τις τράπεζες και ως προς τη 
δυνατότητα καθιέρωσης συμμετοχικού στυλ διοίκησης, ενώ ένας μικρός αριθμός 
τραπεζών έχει εφαρμόσει το συμβουλευτικό στυλ, με προσπάθειες παροχής 
συμβουλών και κατευθύνσεων υποστηρικτικού χαρακτήρα σε όλο το προσωπικό 
από ειδικούς σε διοικητικές θέσεις με αρμοδιότητες σε θέματα προσωπικού.

Ένας επίσης μικρός αριθμός τραπεζών φροντίζει για την παροχή κινήτρων 
στους εργαζομένους για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, με τη μορφή οικονομικών 
παροχών και βαθμολογικής εξέλιξης, σε επίπεδο κυρίως στελεχών αλλά και 
προσωπικού βάσης, σε μικρότερο βαθμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες 
αυτές είναι οι μικρότερες και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι 
προχωρούν σε τέτοιου είδους κίνητρα εξαιτίας των περισσότερων δυνατοτήτων 

που τους προσφέρει το μέγεθός τους αλλά και εξαιτίας της διαφορετικής 
φιλοσοφίας που προκύπτει από το καθεστώς ιδιοκτησίας.

Θεωρούμε, ότι, παρά το μέγεθος των τραπεζών και του μεγάλου αριθμού 

εργαζομένων, οι δυνατότητες λήμης πρωτοβουλιών και συμμετοχής του 
προσωπικού στις αποφάσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με τη δημιουργία
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πιο ευέλικτων δομών και την ανακατανομή των ρόλων με διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων των μεσαίων στελεχών. Το συγκεντρωτικό σύστημα των τραπεζών 
είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιου είδους αλλαγές ούτε 
και να ελέγξει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήμη αποφάσεων. Η 
επίτευξη, αντίθετα, μεγαλύτερης ευελιξίας στην οργάνωση των τραπεζών 8α 

πετύχαινε τέτοιου είδους υποκίνηση του προσωπικού χωρίς την ανάγκη 
χρονοβόρων διαδικασιών ή ελέγχου αυτών των διαδικασιών από ένα και 
μοναδικό κέντρο αποφάσεων.

Ένας ακόμη μικρότερος αριθμός τραπεζών έχουν επαναπροσδιορίσει τους 
γενικούς και επιμέρους στόχους τους ώστε να συμφωνούν με αυτούς του 
προσωπικού. Ο βασικότερος λόγος που ώθησε τις τράπεζες αυτές σε κάτι τέτοιο 
ήταν η ανάγκη να έχουν το προσωπικό σύμφωνο με τους στόχους της 
επιχειρήσεις, να δεσμεύσουν δηλαδή ηθικά τους εργαζομένους ώστε να 
συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων των τραπεζών και στην 

υλοποίηση των στρατηγικών τους. Δεδομένης μάλιστα της σε μεγάλο βαθμό 
στήριξης των τραπεζών στο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ο επαναπροσδιορισμός 
των στόχων τους θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και τις περαιτέρω προσπάθειες αξιοποίησης του προσωπικού 
τους.

Αντίθετα, η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών εφαρμόζει πολιτική 'ανοιχτών 
θυρών' και ενημέρωσης του προσωπικού για οτιδήποτε αφορά την τράπεζα και 
τους εργαζομένους και για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται και αφορά άμεσα 
ή έμμεσα το προσωπικό, με ειδικές ανακοινώσεις και εγκύκλια έγγραφα. Οι 
τράπεζες δηλώνουν ότι θεωρούν πλέον απαραίτητες τις διαφανείς διαδικασίες 
και την ενημέρωση του προσωπικού για κάθε τι που λαμβάνει χώρα και 
επηρρεάζει τον οργανισμό, διότι, χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, πιστεύεται ότι 
δεν μπορούν να περιμένουν την ανάλογη ανταπόκριση και δέσμευση των 
εργαζομένων στο έργο τους, στοιχεία τα οποία θεωρούν ζωτικής σημασίας στον 
τραπεζικό χώρο εξαιτίας ιδιαίτερα των τελευταίων εξελίξεων.

Το 100% των τραπεζών Θεωρούν την κάθε είδους υποστήριξη του προσωπικού 
τους ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική επιτυχία, ακόμη και για την 

επιβίωσή τους. Η υποστήριξη αυτή επιτυγχάνεται με την αναθεώρηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής εν όμει των εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο, με τις 
αυξημένες επενδύσης στην εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των 
εργαζομένων όχι μόνο σε Θέματα που άπτονται αυστηρά του αντικειμένου τους
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αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος των τραπεζών και με την 
προσπάθεια εμπλουτισμού και αύξησης του ενδιαφέροντος των διαφόρων 
εργασιών ώστε να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του προσωπικού.

Η κουλτούρα επίσης όλων των τραπεζών της έρευνας είναι
προσανατολισμένη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην επίτευξη σαφώς 
καθορισμένων στόχων σε όλα τα επίπεδα και το φάσμα των τραπεζικών 
εργασιών με στόχο την καλύτερη και πιο αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων 
και την παρακολούθηση της πορείας του οργανισμού. Ο προσανατολισμός αυτός 

θεωρείται απαραίτητος από τη μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών κυρίως εξαιτίας 
της αύξησης του ανταγωνισμού και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν οι 
αγορές τα τελευταία χρόνια

Για την επίτευξη αυτών των στόχων όλες οι τράπεζες θεωρούν απαραίτητη 
την ομαδική εργασία και την αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων σε 
συγκεκριμένες ομάδες. Όπως τονίστηκε από το σύνολο των τραπεζών, η 
εργασία στο χώρο τους είναι κατ’ ανάγκη ομαδική και αυτός είναι ο λόγος που 
φροντίζουν ώστε τα άτομα που προσλαμβάνουν να διακρίνονται από ανάλογο 
πνεύμα και να έχουν τη δυνατότητα εποικοδομητικής συνεργασίας στα πλαίσια 
της ομάδας τους.

Τέλος, επίσης το 100% των τραπεζών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι σαφώς 
προσανατολίζονται στις αμοιβές, χρηματικές και μη, με κριτήριο τα 
αποτελέσματα και την απόδοση της τράπεζας στο σύνολό της, βάση των στόχων 
που έχουν τεθεί και αυτές οι αμοιβές είναι συνήθως κάτι περισσότερο απ’ ότι 
προσφέρεται ήδη βάση του ενιαίου μισθολογίου από όλες τις τράπεζες. Ωστόσο, 
με βάση τις εξελίξεις που έχουν περιγραφεί παραπάνω και του προσανατολισμού 

των τραπεζών στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και την αύξηση της 
παραγωγικότητας, θα περιμέναμε σύνδεση των αμοιβών με την απόδοση και την 
επίτευξη στόχων σε ατομικό επίπεδο. Ο τρόπος αυτός υποκίνησης του 
προσωπικού θα μπορούσε να ξεχωρίσει τα άτομα στα οποία οι τράπεζες 
μπορούν να στηριχτούν για την επιτυχή εφαρμογή μίας κουλτούρας 
προσανατολισμένης στην επίτευξη στόχων. Χωρίς, άλλωστε το σαφή καθορισμό 
και τη στενή παρακολούθηση αυτών των στόχων είναι πολύ δύσκολο να 

διατηρήσουν οι τράπεζες την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον.
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3.2 ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

3.2.1 Τα γαρακτηριστικά του νέου υυγολονικού συυβολαίου

Οι εξελίξεις στο ανταγωνιστικό κυρίως και κοινωνικό περιβάλλον και η 
ανταπόκριση των τραπεζών στα νέα δεδομένα προσδίδουν διαφορετική 
διάσταση στις άτυπες σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και 
διαμορφώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά του λεγάμενου μυχολογικού 
συμβολαίου που πρώτη φορά καλούνται να συνειδητοποιήσουν και να χειριστούν 
τα δύο μέρη (Πίνακας 3.2.1).

Πίνακας 3.2.1: Τα χαρακτηριστικά του νέου Ψυχολογικού Συμβολαίου

ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

—Συνεχής αλλαγή/ 
/αδυναμία προβλέμεων 

—Εργασία χωρίς 
εγγυήσεις

—Αμοιβές με βάση τα 
αποτελέσματα 

—Αμοιβές με βάση τη 
συνεισφορά των 
εργαζομένων 

—Προώθηση βάση 
ικα νοτήτων(βαθμολογικ ή) 

—Προώθηση βάση 
ικανοτήτων(θέσεις)

—Λιγότερες ευκαιρίες 
εξέλιξης

+++++++++++ + + + + + + +

- + - - - + -

+ + + ++++++++ + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

=++==+++---=+ ===+= 

+++ ++++++++ + + + ++++
Σύμβολα: + = ναι / - = όχι / = σε εξέλιξη

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του πίνακα 3.3.1, όλες οι τράπεζες του 
δείγματος συμφωνούν ότι οι δύο τελευταίες κυρίως δεκαετίες χαρακτηρίζονται 

από συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου με αποτέλεσμα να 
είναι δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεμη για το μέλλον.
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Όσον αφορά τις εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει π εργασία στον 
τραπεζικό κλάδο, η πλειομηφία των τραπεζών πιστεύει ότι η σιγουριά που 
πρόσφερε αυτή η εργασία μέχρι τώρα δεν μπορεί να είναι ίδια και στο μέλλον. 
Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η αβεβαιότητα στον ελληνικό χώρο δεν αφορά τις 
απολύσεις, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον ούτε οι εργαζόμενοι στον κλάδο 
αισθάνονται να απειλούνται προς το παρόν. Εδώ, αξίζει να αναφερθεί το 
γεγονός ότι στην Ελλάδα, η δύναμη του συνδικαλισμού στο χώρο των τραπεζών 

είναι αρκετά μεγάλη, σε πολλές τράπεζες, ώστε να αντιδράσει έντονα ή ακόμα 
και να εμποδίσει οποιαδήποτε απόφαση για μείωση του προσωπικού με σκοπό 
τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών και με την αιτιολογία τις 
μειωμένες ανάγκες για προσωπικό. Αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες δε φαίνεται να 
έχουν εξετάσει, τουλάχιστον προς το παρόν, το ενδεχόμενο μείωσης του 
προσωπικού καθώς επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας οι οποίες αντισταθμίζουν 
τη μείωση των θέσεων εργασίας εξαιτίας της τεχνολογίας.

Βέβαια, τονίστηκε ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει πολύ σύντομα 
εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα του ανταγωνισμού και των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, που φαίνεται να έχουν ξεκινήσει και στον 
ελληνικό χώρο μεταξύ των τραπεζών. Υπάρχει και ένας μικρότερος αριθμός 
τραπεζών, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ιδιωτικές και μάλιστα ξένες, οι 
οποίες δεν μπορούν να δώσουν καμία εγγύηση για το μέλλον και θεωρούν πολύ 
πιθανή ακόμη και την ανάγκη μείωσης του προσωπικού.

Οι αμοιβές με κριτήριο τα αποτελέσματα της τράπεζας στο σύνολό της 
αποτελούν πραγματικότητα σε όλες τις τράπεζες του δείγματος. Πρέπει, βέβαια, 
να διευκρινιστεί ότι οι αμοιβές των εργαζομένων στις τράπεζες είναι, όπως 
επιβεβαιώθηκε, σύμφωνες αναγκαστικά με το ενιαίο μισθολόγιο. Οτιδήποτε 
περαιτέρω παρέχεται από κάθε τράπεζα ξεχωριστά με τη μορφή bonus ή merit 
επαφίεται στην κρίση του κάθε εργοδότή και φυσικά στην πορεία της κάθε 
τράπεζας. Είναι πάντως σίγουρο ότι καμία τράπεζα δεν περιορίζεται σε όσα 
προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο των εργαζομένων στο χώρο αλλά οι παροχές 
είναι συνήθως περισσότερες, σε διαφορετικό βαθμό στην κάθε τράπεζα, και 

έχουν τη μορφή όχι μόνο χρηματικών κινήτρων αλλά και άλλου είδους παροχών 
(ασφαλιστικών πακέτων, διαφόρων επιδομάτων θέσης ή τέκνων κλπ.).

Οι αμοιβές με κριτήριο τη συνεισφορά και την απόδοση του κάθε ατόμου 
κατόπιν συστηματικού τρόπου μέτρησης των αποτελεσμάτων της εργασίας του 
είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται, τουλάχιστον προς το παρόν όπως τόνισε ένας
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αρκετά μεγάλος αριθμός τραπεζών, από καμία τράπεζα Εξαίρεση αποτελούν 
τρεις μόνο τράπεζες από όσες συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίες αξίζει να 
σημειωθεί ότι είναι ξένες και οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα αμοιβών με 
βάση την αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων σε όλες τις 
κατηγορίες. Επίσης, ένας μικρός αριθμός άλλων τραπεζών ανέφεραν ότι 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο καθιέρωσης τέτοιου είδους αμοιβών. Όπως 
ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, η αμοιβή κάθε ατόμου με βάση την απόδοσή 
του θεωρείται πλέον απαραίτητη, ωστόσο, η ύπαρξη του ενιαίου μισθολογίου για 
όλο το προσωπικό, καθώς και η νοοτροπία των εργαζομένων που έχουν 

συνηθήσει σε άλλου είδους αμοιβές όλα αυτά τα χρόνια, καθιστούν αρκετά 
δύσκολη τη σύνδεση των αμοιβών με την απόδοση κάθε ατόμου χωριστά.

Η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της προώθησης του προσωπικού στον 
τραπεζικό κλάδο αποδείχτηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Καταρχάς, πρέπει να 
αναφερθεί ότι η βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού των τραπεζών ακολουθεί 
αναγκαστικά την επετηρίδα προσωπικού που υπάρχει σε κάθε τράπεζα και 
κατατάσσει το προσωπικό με κριτήριο τα χρόνια εργασίας, την αρχαιότητα όπως 
ονομάζεται από ορισμένες τράπεζες. Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια, όλες οι 
τράπεζες εφαρμόζουν παράλληλα με την επετηρίδα και το σύστημα των κατ’ 
εκλογή προαγωγών του προσωπικού. Οι βαθμολογικές αυτές προαγωγές 
αποφασίζονται από ειδικές επιτροπές, σε ετήσια συνήθως βάση, με κριτήριο την 
αξιολόγηση του ατόμου σε διάφορες διαστάσεις που αφορούν τη γνώση του 
αντικειμένου εργασίας, την κρίση, την προσωπικότητα, το ήθος ή το ενδιαφέρον 
για τη δουλειά του.

Μέχρι πρόσφατα, η εξέλιξη των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο ως προς 
την ανάλημη περισσότερων ευθυνών και την τοποθέτηση σε μηλότερες θέσεις 
ακολουθούσε επίσης την επετηρίδα προσωπικού της κάθε τράπεζας. Σήμερα, 
ένας πολύ μικρός αριθμός τραπεζών, όπως προκύπτει και από τα δεδομένα του 
πίνακα 3.3.1, συνεχίζει τη συγκεκριμένη πολιτική τοποθετήσεων στις διάφορες 
θέσεις. Η πλειομηφία των τραπεζών έχουν καθιερώσει από καιρό ή πιο 
πρόσφατα την εξέλιξη των εργαζομένων στις διάφορες θέσεις ευθύνης με 
κριτήριο αποκλειστικά τις ικανότητές τους. Οι περισσότερες ελληνικές ιδιωτικές 
τράπεζες και όλες οι ξένες δήλωσαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το 

προσωπικό τους στην καθιέρωση του συγκεκριμένου συστήματος τοποθετήσεων. 
Ορισμένες όμως ελληνικές τράπεζες με κάποιο ποσοστό δημοσίου 
ενδιαφέροντος ανέφεραν ορισμένα προβλήματα που αφορούν την αντίδραση 

μιας μερίδας του προσωπικού, συνήθως των μεγαλύτερων σε ηλικία και
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παλαιότερων σε χρόνια εργασίας, τα οποία ωστόσο ξεπερνιούνται βαθμιαία, 
καθώς η εξέλιξη βάση ικανοτήτων θεωρείται αναγκαία

Φαίνεται πως οι τράπεζες έχουν συνειδητοποιήσει τελικά την ανάγκη να 
αναδείξουν και να προωθήσουν τα άτομα με μοναδικό κριτήριο τις ικανότητές 
τους, ώστε να ξεκαθαρίσουν σε ποιους μπορούν να στηριχτούν για την επίτευξη 

των στόχων τους.
Ως προς τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον για εξέλιξη των 

εργαζομένων στις τράπεζες, αυτές σε γενικά πλαίσια αναγνωρίζεται από όλες τις 

τράπεζες ότι είναι σαφώς περιορισμένες και λιγότερες σε σχέση με τις ευκαιρίες 
καριέρας που προσφέρονταν πριν από μερικά χρόνια Ακόμη και όσοι 
παρουσιάστηκαν περισσότερο αιδιόδοξοι στο θέμα των εγγυήσεων της εργασίας 
στον τραπεζικό κλάδο, δήλωσαν ότι, όσοι παραμείνουν στο μέλλον στις 

τράπεζες και έχουν δυνατότητες εξέλιξης, θα είναι αναμφισβήτητα οι καλύτεροι.
Στην ερώτηση αν αυξήθηκε η κινητικότητα των στελεχών στον τραπεζικό 

χώρο εξαιτίας των παραπάνω εξελίξεων όσον αφορά τις αμοιβές αλλά και τις 
ευκαιρίες καριέρας σε κάθε τράπεζα, η πλειομηφία των τραπεζών απάντησε ότι 
η κινητικότητα αυτή τα τελευταία χρόνια μειώθηκε. Κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης δεκαετίας παρατηρήθηκε πράγματι μία έντονη τάση μετακίνησης 
των στελεχών προς διάφορες τράπεζες, κυρίως τις μικρότερες ιδιωτικές που 
έκαναν την εμφάνισή τους στον ελληνικό χώρο, λόγω των καλύτερων 
προοπτικών που αυτές υπόσχονταν στο θέμα των αμοιβών και της εξέλιξης. Τα 
τελευταία χρόνια, όμως, οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο και κυρίως ο 
αυξανόμενος ανταγωνισμός και τα μειωμένα περιθώρια κέρδους είχαν σαν 
αποτέλεσμα έναν κορεσμό στην αγορά, ο οποίος οδήγησε σε μείωση της 
κινητικότητας των στελεχών των τραπεζών. Ένας άλλος λόγος που αναφέρθηκε 
από τις τράπεζες ως υπεύθυνος για τη μείωση της έκτασης του παραπάνω 
φαινομένου είναι ότι, τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για σιγουριά την οποία 
προσφέρουν ακόμη ορισμένες τράπεζες στον ελληνικό χώρο, ιεραρχείται από τα 
στελέχη μηλότερα σε σχέση με την καλύτερη αμοιβή που μπορεί να πετύχουν 
κάπου αλλού, μειώνοντας όμως το αίσθημα ασφάλειας που τους προσφέρει η 
εργασία. Είναι φανερό ότι η ευελιξία των στελεχών έχει πράγματι αυξηθεί στο 
χώρο των τραπεζών στην Ελλάδα, ωστόσο, η αβεβαιότητα που έχει ήδη κάνει 
αισθητή την παρουσία της στο συγκεκριμένο τομέα οδηγεί τα στελέχη των 

τραπεζών πλέον σε πιο προσεκτικές κινήσεις. Αλλωστε, και ο κορεσμός που 
επήλθε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τραπεζική αγορά εργασίας, μετά την 
αυξημένη κινητικότητα της προηγούμενης δεκαετίας, οδήγησε σε μία
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διαφορετική κατάσταση από αυτήν που παρουσιάζεται σαν ιδανική (Hiltrop, 

1991) με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τα δεδομένα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος.

3.2.2 Οι νέεε απαιτήσειε των τραπεζών 
Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν παραπάνω, παράλληλα με την προσπάθεια των 

τραπεζών για προσαρμογή και η ως ένα βαθμό διαφοροποίηση των 
χαρακτηριστικών του νέου μυχολογικού συμβολαίου και στον τραπεζικό χώρο 
στην Ελλάδα, οδήγησαν όλες τις τράπεζες του δείγματος στην αναθεώρηση και 
τον αναπροσανατολισμό όσον αφορά τις απαιτήσεις τους από το προσωπικό σε 
τρεις τομείς: γνώσεις, ικανότητες και στοιχεία προσωπικότητας. Όσον αφορά τις 
απαιτούμενες γνώσεις, δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των τραπεζών, σε 
αντίθεση με τους τομείς των ικανοτήτων και της προσωπικότητας στους οποίους 
οι τράπεζες εκτιμούν ορισμένα χαρακτηριστικά σε διαφορετικό βαθμό (Πίνακας 
322).
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Πίνακας 322: Διαμόρφωση των απαιτήσεων των τραπεζών

ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ν=18)

Α. Ικανότητες
—Γ ρήγορη / καλύτερη

εξυπηρέτηση 18 (100%)
—Σύμβουλοι πελατείας 5 (28%)
—Πώληση/προώδηση

προϊόντων 9 (50%)
—Άριστες σχέσεις με

τους πελάτες 4 (22%)
—Χειρισμός προβλημάτων 1 (5%)
Β. Προσωπικότητα
—Ήδος/ακεραιότητα 11 (61%)
—Φιλοδοξίες 12 (67%)
—Δυναμισμός 9 (50%)
—Όρεξη για δουλειά 10 (56%)
—Σύγχρονοι άνδρωποι 3 (17%)
—Πολλαπλά ενδιαφέροντα 5 (28%)
—Πρωτοβουλία 6 (33%)
Γ. Γνώσεις

—Γνώση ξένων γλωσσών 18 (100%)
—Ικανότητα χρήσης Η/Υ 18 (100%)

Είναι πράγματι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες έχουν 
επικεντρώσει την προσοχή και το ενδιαφέρον τους περισσότερο σε στοιχεία που 
αφορούν τις ικανότητες και την προσωπικότητα των εργαζομένων και λιγότερο 
στα τυπικά προσόντα και τις γνώσεις, εκτός βέβαια από αυτά που δεωρούν 
απολύτως απαραίτητα. Έτσι, οι τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν 
η καθεμία ένα ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν τις ικανότητες του 
προσωπικού τα οποία εκτιμούν ιδιαίτερα και δεωρούν ιδιαίτερα κρίσιμα για την 
επιτυχή πορεία των ατόμων αλλά και της τράπεζας ως οργανισμού. Οι 
ικανότητες, λοιπόν, που ζητούν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια από το 
προσωπικό τους, όπως προκύπτει από τον πίνακα 322, είναι;
— η γρήγορη και καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών

— η ικανότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες
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— η ικανότητα χειρισμού αλλά και προώθησης των νέων και πιο πολύπλοκων 

τραπεζικών προϊόντων
— η δημιουργία προσωπικών σχέσεων με την πελατεία, οι οποίες θεωρούνται 
απαραίτητες για τη διατήρηση του πελατολογίου, καθώς αυτές αποτελούν μία 
από τις κυριώτερες πηγές προσέλκυσης και διατήρησης συγχρόνως της 
πελατείας τα τελευταία χρόνια και
— η ικανότητα χειρισμού των προβλημάτων που προκύπτουν από τις 
καθημερινές συναλλαγές με το κοινό και, γενικότερα, από τις συνεχείς 
μεταβολές στο χώρο των τραπεζών.

Είναι φανερό ότι οι τράπεζες πλέον όλο και περισσότερο προσανατολίζονται 
στην απόκτηση πωλητών, με δυνατότητες υμηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και με 
πελατοκεντρική αντίλημη, στην οποία, βέβαια, και οι ίδιες προσπαθούν να 
μυήσουν το προσωπικό.

Ως προς την προσωπικότητα των εργαζομένων, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
τράπεζες σήμερα πιστεύουν πως τα μόνα άτομα που θα επιβιώσουν αλλά και θα 
πετύχουν στο χώρο των τραπεζών, με δεδομένα και τα νέα στοιχεία του 

μυχολογικού συμβολαίου, είναι:
— άτομα με φιλοδοξίες και πολλαπλά ενδιαφέροντα που δεν περιορίζονται στο 
χώρο της εργασίας τους
— άτομα δυναμικά με ικανότητες λήμης πρωτοβουλιών
— άτομα με ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά, την οποία αντιμετωπίζουν σαν 
ένα δημιουργικό κομμάτι της ζωής τους και όχι σα μερικές ώρες της ημέρας που 
αναγκαστικά περνούν σε κάποιο χώρο απασχολούμενοι με ένα τυχαίο 
αντικείμενο, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε και
— νέοι, σύγχρονοι άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι ζητάνε από τη 
δουλειά τους και είναι έτοιμοι να αποδείξουν ότι αξίζουν και μπορούν να 
προχωρήσουν.

Όσον αφορά τις γνώσεις των υπομηφίων, οι τράπεζες στο σύνολό τους τα 
τελευταία χρόνια απαιτούν τη γνώση ξένων γλωσσών από όλες τις κατηγορίες 
προσωπικού απαραίτητα καθώς και την ικανότητα χρήσης Η/Υ από τις 
περισσότερες κατηγορίες προσωπικού. Η μεγάλη επίσης πλειομηφία των 
τραπεζών τελευταία στρατολογούν περισσότερους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών 

με οικονομική κατεύθυνση, διότι πιστεύεται ότι αυτά τα άτομα εκτός από τις 

ειδικές γνώσεις που μπορεί να έχουν σε οικονομικά αντικείμενα, μπορούν να 

χειρίζονται καλύτερα τα πολύπλοκα προϊόντα και να ανταπεξέρχονται
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αποτελεσματικότερα σε συνθήκες που απαιτούν τη λύση διαφόρων προβλημάτων 

στις καθημερινές συναλλαγές με το κοινό.
Αξίζει, άλλωστε, εδώ να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών 

έκριναν σκόπιμο να αναφέρουν αλλά και να τονίσουν το γεγονός ότι ο μέσος 
όρος ηλικίας του προσωπικού τους είναι αρκετά χαμηλός, πράγμα το οποίο 
συνήθως επιδιώκουν. Οι νέοι άνθρωποι είναι σίγουρο ότι μπορούν να 
αντιμετωπίσουν αλλά και να χειριστούν τις αλλαγές στο χώρο 
αποτελεσματικότερα, χωρίς αρνητικές αντιδράσεις για τους νέους ρόλους και 
λειτουργίες και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα σαν ευκαιρίες 
που τους δίνονται για να εξελιχθούν αποδεικνύοντας την ικανότητά τους.

3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

3.3.1 Στρατολόνηση προσωπικού

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν υπομηφίους για την κάλυμη των 
αναγκών που προκύπτουν κατά καιρούς, οι τράπεζες που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα στο σύνολό τους καταφεύγουν πάντα στην εσωτερική στρατολόγηση 
κατά πρώτο λόγο. Η εξωτερική στρατολόγηση αποτελεί την αμέσως επόμενη 
λύση, στην περίπτωση που δεν μπορεί μία τράπεζα να στρατολογήσει και να 
επιλέξει τα άτομα που χρειάζεται από το υπάρχου προσωπικό. Άλλωστε, η 
μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών δηλώνει ότι έχει περιορίσει σε σημαντικό 
βαθμό τη στρατολόγηση προσωπικού, προσπαθώντας να καλύμει τις κενές 
θέσεις που προκύπτουν κατά καιρούς με άτομα από το δυναμικό της. Εξαίρεση 
αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις των τραπεζών κάποιες ανάγκες για 
εξειδικευμέυα στελέχη για τα οποία αναγκαστικά οι τράπεζες στρέφονται στην 
εξωτερική αγορά, εφόσον δεν καλύπτονται εσωτερικά. Αξίζει, επίσης, να 
σημειωθεί ότι μόνο μία τράπεζα του δείγματος εφαρμόζει αποκλειστικά την 
πολιτική εξωτερικής στρατολόγησης για θέσεις στελεχών. Ο λόγος για τη 
συγκεκριμένη επιλογή είναι ότι η φιλοσοφία της διοίκησης, η οποία πρέπει να 
αυαφερθεί ότι αποτελείται στην πλειομηφία της από αλλοδαπούς, είναι τέτοια 
που ζητάει συνήθως την ανανέωση του προσωπικού με 'νέο αίμα' από την 

εξωτερική αγορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.
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Όσον αφορά το προσωπικό με το οποίο στελεχώνονται τα καταστήματα ή 
γραφεία στο εξωτερικό, όλες οι τράπεζες, χωρίς καμία διαφοροποίηση, 
απάντησαν ότι το κατώτερο προσωπικό και τα μεσαία στελέχη επιλέγονται από 
τις χώρες υποδοχής, προκειμένου να γνωρίζει καλά τη γλώσσα και την αγορά. 
Όσον αφορά τις ανώτερες στελεχιακές δέσεις, αυτές καλύπτονται στο σύνολό 
τους ή εν μέρει από Έλληνες-στελέχη που στέλνουν οι τράπεζες στο εξωτερικό. 
Τα στελέχη των τραπεζών που μεταβαίνουν στα καταστήματα και τα γραφεία 
των τραπεζών στο εξωτερικό είναι τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα και 
καταλαμβάνουν τις μηλότερες διοικητικές θέσεις, ενώ αναλαμβάνουν τη 
στελέχωση των καταστημάτων και την επίβλεμη και συντονισμό των 
δραστηριοτήτων.

Η μέθοδος της εσωτερικής στρατολόγησης εφαρμόζεται από όλες τις 
τράπεζες για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εφόσον είναι δυνατό, αλλά 
κυρίως για θέσεις στελεχών. Η εσωτερική στρατολόγησα υπαλλήλων κατώτερων 

θέσεων μπορεί να σημαίνει τη δημιουργία κάποιου κενού σε άλλες θέσεις και 
αυτός είναι ο λόγος που συνήθως γΓ αυτές τις κατηγορίες προσωπικού 
εφαρμόζεται η εξωτερική στρατολόγηση αναγκαστικά.

Στη μέθοδο της εξωτερικής στρατολόγησης προσωπικού προσανατολίζονται 
συνήθως οι τράπεζες εφόσον δεν μπορούν να βρουν τους υπομηφίους μέσω της 
εσωτερικής στρατολόγησης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι εξωτερικά
στρατολογούμενοι καλύπτουν όλες τις κατηγορίες προσωπικού, κυρίως όμως τις 
κατώτερες θέσεις και τις ανώτερες στελεχιακές, οι οποίες απαιτούν ειδικές 
γνώσεις (dealing room, αναλυτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ.).

Οι πηγές εσωτερικής στρατολόγησης που χρησιμοποιούνται σχεδόν εξίσου 
από το σύνολο των τραπεζών του δείγματος είναι οι δημοσιεύσεις των κενών 
θέσεων στο προσωπικό και η αναζήτηση υπομηφίων με βάση το ηλεκτρονικό 
αρχείο πληροφοριών που τηρούν οι τράπεζες για το προσωπικό τους, ενώ, όταν 
οι τράπεζες προσανατολίζονται στην εξωτερική στρατολόγηση, οι πηγές που 
θεωρούν περισσότερο αποτελεσματικές και εφαρμόζουν σ’ ένα μεγάλο ποσοστό 
είναι τα βιογραφικά των υπομηφίων, οι ανακοινώσεις στον Τύπο και οι 
συστάσεις (Πίνακας 3.3.1α).
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Πίνακας 3.3.1α: Πηγές στρατολόγησης προσωπικού

ΠΗΓΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ν=18)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Εσωτερική 
στρατολόγηση

--Δημοσίευση θέσεων 
στο προσωπικό 8 (44%)

—συστάσεις
εργαζομένων 0

—ηλεκτρονικό αρχείο 
στοιχείων 10 (56%)

Β. Εξωτερική 
στρατολόγηση 

—Βιογραφικά 
(αυθόρμητα) 10 (56%)

—Ανακοινώσεις στον 
Τύπο 11 (61%)

—Συνεργασία με 
εκπαιδ. οργανισμούς 0

—Συστάσεις 11 (61%)
—Προκυρήξεις 

διαγωνισμών 4 (22%)
—Συνεργασία με 

εξωτερικά γραφεία 3 (17%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών ανατρέχει στο 
ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί με πληροφορίες για το προσωπικό, στην 
αναζήτηση υπομηφίων από το υπάρχον δυναμικό. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν την πορεία των εργαζομένων στη συγκεκριμένη τράπεζα και συνήθως 
συγκεντρώνονται με βάση την αξιολόγηση του προσωπικού που γίνεται σε 
ετήσια βάση. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στη γνώση των εργαζομένων ως 
προς το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και το γενικότερο μορφωτικό τους 
επίπεδο, στις ικανότητες και την προσωπικότητά τους, ενώ υπάρχουν και κάποια 
βασικά στοιχεία που αναφέρονται στην ηλικία, το φύλλο και την οικογενειακή 
κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν το προφίλ του κάθε εργαζομένου- 

υπομηφίου δίνοντας τη δυνατότητα στον υπεύθυνο που έχει ορίσει κάθε τράπεζα 
να διακρίνει τους πιθανούς υπομηφίους. Το επόμενο βήμα για τις περισσότερες
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τράπεζες είναι κάποιου είδους συνέντευξη, άτυπη συνήθως, με τους υπομηφίους, 
κατά την οποία εξετάζεται η γνώμη του υπομηφίου σχετικά με την πιθανή 

μετακίνησή του αλλά και τυχόν εμπόδια που μπορεί να ανφέρει ο τελευταίος. Οι 
τράπεζες που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, ανέφεραν δύο λόγους για την 
επιλογή της: πιστεύουν ότι με την προσεκτική εξέταση των στοιχείων του 
ηλεκτρονικού τους αρχείου για κάθε εργαζόμενο έχουν πληρέστερη εικόνα και 
είναι σε θέση να αποφασίσουν ποιος είναι κατάλληλος για κάθε θέση με 
μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ένας ακόμη λόγος που αναφέρθηκε από έναν αριθμό 
τραπεζών είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί λιγότερο χρόνο και είναι 
ταυτόχρονα αποτελεσματική. Ωστόσο, με τη συγκεκριμένη μέθοδο οι τράπεζες 
κινδυνεύουν να αποκλείσουν κάποιους ανθρώπους με τις ίδιες ικανότητες αλλά 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κάλυμη της συγκεκριμένης θέσης, οι οποίοι 
θα μπορούσαν εξαιτίας αυτού του ενδιαφέροντος να αποδειχθούν πιο 

αποτελεσματικοί.
Προκειμένου να δημοσιεύσουν τις κενές θέσεις στο προσωπικό τους, οι 

τράπεζες σε ποσοστό 44%, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του πίνακα 
3.3.1α, αποστέλλουν fax ή χρησιμοποιούν άλλου είδους ανακοινώσεις, στις 
οποίες δίνονται στοιχεία που αφορούν το είδος της θέσης και τις απαιτήσεις της 
τράπεζας όσον αφορά τις γνώσεις και τα προσόντα των υπομηφίων. Ορίζεται 
συνήθως κάποιο διάστημα μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
ανταποκριθούν και αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους 
εργαζομένους. Στη συνέχεια, εξετάζονται όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
για να αποφασιστεί ποιοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 
θέσης. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπομήφιοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την κάλυμη κάποιας θέσης, οι τράπεζες συνήθως καταφεύγουν 
ή σε κάποιου είδους συζήτηση με τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να 
αποφασίσουν ή ανατρέχουν στα στοιχεία του φακέλου του κάθε υπομηφίου για 
να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες. Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζεται η 
συγκεκριμένη μέθοδος εσωτερικής στρατολόγησης υπομηφίων, όπως ανέφεραν 
οι τράπεζες, είναι η θέληση να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζομένους, ανεξαιρέτως, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και βεβαίως 
ενδιαφέρονται για την κάλυμη κάποιας θέσης.

Η επιφύλαξη που εξέφρασε η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών αναφορικά με 

τις συστάσεις των εργαζομένων σαν πηγή εσωτερικής στρατολόγησης 
προσωπικού, είναι ότι αυτές μπορεί να γίνονται κατόπιν υποκειμενικών κρίσεων, 
οπότε είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση μίας από τις προηγούμενες μεθόδους,
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ακόμη και crrnv περίπτωση που μπορεί να λαμβάνονται υπόμη σ’ έναν μικρό 
βαθμό και μόνο στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Μ’ αυτό του τρόπο οι 
τράπεζες αποφεύγουν το ενδεχόμενο να παρασυρθούν από υπερβολικές 
εκτιμήσεις κάποιων ατόμων, ενώ ταυτόχρονα διασταυρώνουν τις πληροφορίες 

που συγκεντρώνουν με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων.
Οι μέθοδοι εξωτερικής στρατολόγησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα 

από τις τράπεζες της έρευνας, όπως προκύπτει και από τα δεδομένα του πίνακα 
3.3.1α, είναι αυτές της συγκέντρωσης βιογραφικών και των ανακοινώσεων στον 
Τύπο. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών 
χρησιμοποιούν περισσότερες από μία πηγές εξωτερικής στρατολόγησης 
προσωπικού, όταν κάποιες που εφαρμόζουν σαν πρώτη λύση δεν αποδίδουν.

Τα βιογραφικά σαν πηγή εξωτερικής στρατολόγησης χρησιμοποιούνται από 
την πλειομηφία των τραπεζών. Αξίζει να ανφερθεί ότι όλες οι τράπεζες του 
δείγματος, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν τα βιογραφικά ή όχι στην 
αναζήτηση υπομηφίων, τόνισαν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 
πολύ σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που στέλνουν βιογραφικά στις 
διάφορες τράπεζες αυθόρμητα, προς αναζήτηση εργασίας. Το γεγονός αυτό 
πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει τις συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας με 
την πολύ μεγάλη προσφορά εργασίας και τη μικρότερη ζήτηση αλλά ταυτόχρονα 
φανερώνει και την κοινωνική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος 
από την πλειομηφία των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δείχνουν σαφή προτίμηση 
στο χώρο. Τα βιογραφικά συγκεντρώνονται από τις τράπεζες και 
αρχειοθετούνται σε κατηγορίες με διάφορα κριτήρια που συνήθως είναι η ηλικία, 
το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, η εμπειρία στο χώρο και η οικογενειακή 
κατάσταση. Έτσι, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη κάλυμης κάποιας θέσης από 
την εξωτερική αγορά, οι τράπεζες ανατρέχουν στα βιογραφικά που ήδη έχουν 
συγκεντρώσει και αναζητούν υπομηφίους. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι 
αποφέρει έναν ικανοποιητικό αριθμό υπομηφίων κάθε φορά και μάλιστα με 
ελάχιστο κόστος και σε λιγότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να είναι περιττή η 
αναζήτηση υπομηφίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ένας αριθμός τραπεζών, 
ωστόσο, θεωρούν ότι δεν μπορούν να βασιστούν στα συγκεκριμένα βιογραφικά, 
διότι πιστεύουν ότι οι ανάγκες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου αλλά και η 
διαθεσιμότητα των υπομηφίων, οπότε προτιμούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες 

τη στιγμή που προκύπτει κάθε φορά ανάγκη για την κάλυμη κάποιας θέσης.
Οι ανακοινώσεις στον τύπο, επίσης, αποτελούν ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μέθοδο εξωτερικής στρατολόγησης. Οι ανακοινώσεις αυτές παρέχουν
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πληροφορίες για το είδος της δέσης και για τις απαιτήσεις ως προς τα προσόντα 
των υπομηφίων, τα οποία συνήθως αναφέρονται σε γνώσεις ή επαγγελματική 
εμπειρία και όχι σε στοιχεία προσωπικότητας και τα οποία διερευνώνται με 
άλλον τρόπο, σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας, σε αντίθεση με την έρευνα 
των Mathews and Redman (1996) που έδειξε ότι σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις 
η πλειομηφία των επιχειρήσεων αναφέρει τουλάχιστον ένα προσωπικό 
χαρακτηριστικό που αναζητάει στους υπομηφίους. Δεδομένου, όμως, του 
προσανατολισμού των τραπεζών σε συγκεκριμένες ικανότητες και στοιχεία 
προσωπικότητας, θα περίμενε κανείς την παρουσία αυτών των στοιχείων στις 
ανακοινώσεις, προκειμένου να καθοριστεί ξεκάθαρα ο στόχος των τραπεζών και 
να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης μεγάλου αριθμού υπομηφίων 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι, δύο τράπεζες από τις 
έντεκα που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, ανέφεραν ότι την αντιμετωπίζουν σα 

δεύτερη λύση μετά τα βιογραφικά. Οι υπόλοιπες τράπεζες θεωρούν τη 
συγκεκριμένη πηγή ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προς τον αριθμό υπομηφίων 
που συγκεντρώνονται και όχι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η συνεργασία με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με σκοπό τη 
στρατολόγηση και απορρόφηση πτυχιούχων για συγκεκριμένες Θέσεις, είναι κάτι 
που δεν γίνεται από καμία τράπεζα από όσες συμμετείχαν στην έρευνα Οι 
λόγοι που αποτρέπουν τις τράπεζες από τέτοιου είδους συνεργασία με τα 
πανεπιστήμια είναι, όπως τόνισαν, η πληθώρα των βιογραφικών που εισρέουν 
καθημερινά στις τράπεζες και έχουν σαφώς μικρότερο κόστος, οι μειωμένες 
ανάγκες για προσωπικό ενός σημαντικού αριθμού τραπεζών αλλά και το 
πρόβλημα του στρατού για τους άνδρες αμέσως μετά τις σπουδές τους, το οποίο 

θα οδηγούσε αναγκαστικά στη στρατολόγηση αποκλειστικά των γυναικών, 
δηλαδή σε διάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μικρός αριθμός τραπεζών 
τόνισε τη μεγαλύτερη σημασία που έχει γι’ αυτές η εμπειρία σε σχέση με την 
ξερή ακαδημαϊκή γνώση που Θεωρούν ότι παρέχεται στα περισσότερα 
πανεπιστήμια. Ωστόσο, αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι περισσότερες τράπεζες 
διατηρούν άλλου είδους συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς: λαμβάνουν 
μέρος σε μέρες καριέρας που διοργανώνονται από τα πανεπιστήμια, σε 
σεμινάρια και γενικά δηλώνουν πρόθυμες να παρέχουν κάθε είδους συμβουλές 

και να ενημερώνουν τους σπουδαστές σχετικά με την αγορά εργασίας και την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η ξερή, ωστόσο, ακαδημαϊκή γνώση, όπως 
χαρακτηρίστηκε από κάποιες τράπεζες, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη αν οικοδομούνταν συνεργασίες με τα πανεπιστήμια στα πλαίσια των
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οποίων οι τράπεζες 8α καθόριζαν τις απαιτήσεις τους και παράλληλα θα 
συνέβαλλαν στην απόκτηση γνώσης συνδεδεμένης με την καθημερινή εμπειρία 
στο συγκεκριμένο χώρο. Οι τράπεζες μπορούν και θα έπρεπε να αξιοποιήσουν 

τέτοιου είδους συνεργασίες, ώστε να απορροφήσουν άτομα με τα κατάλληλα 
εφόδια, μειώνοντας έτσι το κόστος και το χρόνο προετοιμασίας των 
νεοεισερχόμενων στο χώρο τους. Δεδομένης μάλιστα και της παραδοχής ότι τα 
νέα δεδομένα δημιουργούν την ανάγκη περισσότερων πτυχιούχων στις τράπεζες 
για το χειρισμό και την προώθηση πολύπλοκων προϊόντων, θα έπρεπε να 

εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της συνεργασίας με τα πανεπιστήμια
Οι συστάσεις χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τράπεζες του δείγματος 

μόνο στην περίπτωση που αναζητούν άτομα για την κάλυμη ιεραρχικά μηλών 
θέσεων με αυξημένες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή και λόγω των ιδιαίτερα 
μηλών απαιτήσεων, θεωρείται ότι οι συστάσεις βοηθούν στη συγκέντρωση 
πολλαπλών πληροφοριών που αφορούν τις γνώσεις αλλά κυρίως το προφίλ των 
υπομηφίων από αξιόπιστα άτομα του συγκεκριμένου χώρου εργασίας. Οι 
υπόλοιπες τράπεζες δεν καταφεύγουν στη συγκεκριμένη πηγή στρατολόγησης 
διότι τη θεωρούν υποκειμενική, έχει αποδειχθεί αναξιόπιστη στο παρελθόν και, 
όπως αναφέρθηκε από ορισμένες τράπεζες, προσπαθούν να αποφύγουν τις 
διακρίσεις που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η μέθοδος.

Προκηρύξεις διαγωνισμού πραγματοποιούνται μόνο από τέσσερις τράπεζες 
του δείγματος, οι οποίες έχουν κάποιο ποσοστό δημοσίου ενδιαφέροντος, ενώ 
η μέθοδος αυτή προβλέπεται από το καταστατικό τους και χρησιμοποιείται μόνο 
στην περίπτωση στρατολόγησης προσωπικού κατώτερων θέσεων.

Τέλος, στη συνεργασία με εξωτερικά γραφεία καταφεύγουν μόνο τρεις 
τράπεζες του δείγματος και στην περίπτωση που αναζητούν στελέχη με ειδικές 
γνώσεις, οπότε θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα γραφεία μπορούν να βοηθήσουν, 
παρόλο που το κόστος είναι μεγαλύτερο.

Όσον αφορά τον προσανατολισμό των πολιτικών στρατολόγησης των 
τραπεζών σε κάποιες ειδικές κατηγορίες προσωπικού, καμία από τις τράπεζες 
του δείγματος δεν προσανατολίζεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες 
στρατολόγησης ειδικά γυναικών ή ατόμων διαφόρων μειονοτήτων, ενώ αντίθετα 
η μεγάλη πλειομηφία τους στρατολογεί προσωπικό μερικής απασχόλησης 
(Πίνακας 3.3.16).
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Πίνακας 3.3.10: Ειδικές κατηγορίες στρατολογουμένων

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(ν=18)

—Γ υναίκες 0
—Ατομα ομάδων

μειονοτήτων 0
—Παιδιά υπαλλήλων 4 (22%)
—Ατομα με ειδικές

ανάγκες 17’ (94%)
—Προσωπικό μερικής

απασχόλησης 15 (83%)

Ωστόσο, όλες οι τράπεζες τόνισαν ότι δεν αποκλείουν κανένα από τα άτομα 
των παραπάνω κατηγοριών εφόσον ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις 
κάποιας Θέσης, απλά προσπαθούν να δώσουν ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Μάλιστα, 
αξίζει να σημειωθεί ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τραπεζών ανέφεραν την 
αύξηση του ποσοστού των γυναικών που απασχολείται σ’ αυτές τα τελευταία 
χρόνια Ο αριθμός των γυναικών, όμως, στις ανώτερες θέσεις αυτών των 
τραπεζών είναι μικρότερος από αυτόν των ανδρών, γεγονός που αποδίδεται στην 

επιλογή πρόωρης συνταξιοδότησης από πολλές γυναίκες ή σε επιλογή που έχει 
να κάνει με την οικογενειακή τους κατάσταση και όχι σε οποιουδήποτε είδους 
προκατάλημη από την πλευρά των εργοδοτών.

Όσον αφορά τη στρατολόγηση και επιλογή ενός αριθμού από τα παιδιά των 
εργαζομένων στις τράπεζες της έρευνας, σαν ειδική κατηγορία, μόνο τέσσερις 
τράπεζες της έρευνας, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3.3.20, 
ανέφεραν κάτι τέτοιο και μάλιστα σε περιορισμένο 0αθμό σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Τα παιδιά αυτά υποδάλλονται στις ίδιες διαδικασίες με 
τους υπόλοιπους και πάντα κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, καθορίζεται, όμως, 
ένα συγκεκριμένο ποσοστό που πρέπει να επιλεγεί κάθε φορά.

Ειδικές διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής ατόμων με ειδικές ανάγκες 
δε γίνονται από τις τράπεζες, διότι καλύπτονται από το σχετικό νόμο 1648/86 ο 

οποίος προθλέπει την απασχόληση ατόμων αυτής της κατηγορίας από όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των πενήντα ατόμων και σε ποσοστό
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3%-8% των ετήσιων προσλήμεων. Οι τράπεζες στο σύνολό τους δηλώνουν 
πρόθυμες να προσφέρουν απασχόληση στα άτομα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, ωστόσο αναφέρθηκε ότι οι θέσεις είναι λίγες με αποτέλεσμα ο 
παραπάνω νόμος να επιβάλλει την απασχόληση ατόμων που συχνά δεν μπορούν 
να απορροφηθούν. Επιπλέον, οι τράπεζες δεν μπορούν να αποφασίσουν για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται πραγματικά για συγκεκριμένες θέσεις, 
από τη στιγμή που δεν πραγματοποιούνται οι συνηθισμένες διαδικασίες 
στρατολόγησης και επιλογής αλλά η απασχόληση συγκεκριμένων ατόμων αυτής 
της κατηγορίας επιβάλλεται στις τράπεζες βάση των ρυθμίσεων του νόμου 
1648/86. Ο συγκεκριμένος νόμος, βέβαια, δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει 
την απασχόληση των συγκεκριμένων ατόμων, αποκλείοντας έτσι την πιθανή 
αδιαφορία ορισμένων οργανισμών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, γι’ αυτό και 
κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή του. Θα μπορούσε, ωστόσο, να βρεθεί η 
χρυσή τομή, με τις τράπεζες να συμμετέχουν στην επιλογή κάποιων από τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι ικανά να καλύμουν ορισμένες θέσεις, ώστε 
ο συγκεκριμένος νόμος να εφαρμόζεται χωρίς τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις 
των τραπεζών, οι οποίες άλλωστε τονίζουν ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν.

Προσωπικό μερικής απασχόλησης χρειάζονται οι περισσότερες τράπεζες, 
όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.3.16, για την κάλυμη αναγκών που προκύπτουν 
συνήθως το καλοκαίρι, λόγω αυξημένου όγκου εργασιών αυτή την περίοδο. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλες αυτές οι τράπεζες προτιμούν φοιτητές 
που κάνουν την πρακτική τους και, κυρίως, φοιτητές ανωτέρων σχολών για 
αποσχόληση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων και συνήθως για 
διάστημα έξι μηνών. Μ’ αυτό τον τρόπο καλύπτουν τις αυξημένες κατά 
περιόδους ανάγκες τους για προσωπικό αλλά παράλληλα στοχεύουν στη βοήθεια 
των φοιτητών, ως προς την απόκτηση μικρής έστω εμπειρίας, στα πλαίσια του 
κοινωνικού έργου των τραπεζών. Οι απαιτήσεις από τα συγκεκριμένα άτομα δεν 
είναι μεγάλες, διότι τοποθετούνται σε θέσεις των οποίων οι προϋποθέσεις 
σίγουρα πληρούνται από τα εφόδια των σπουδαστών. Εξάλλου, πρόκειται για 
απασχόληση μικρού διαστήματος για να απαιτήσουν κάτι περισσότερο από 
κάποιες τυπικές γνώσεις. Ωστόσο, η πλειομηφία των τραπεζών απέκλεισε το 

ενδεχόμενο μόνιμης απασχόλησης αυτών των ατόμων μετά τη λήξη της 

προσωρινής σύμβασης, εξαιτίας αποκλειστικά της επιλογής τους ως εποχιακού 

προσωπικού. Βέβαια, δεν απέκλεισαν και την πιθανότητα να ξεχωρίσουν 
ορισμένα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες και να τα συμπεριλάβουν στους 
υπομηφίους για την κάλυμη θέσεων που θα προκύμουν στο μέλλον.
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Όσον αφορά τις δυσκολίες για την εξεύρεση συγκεκριμένων κατηγοριών 
προσωπικού με κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες, οι περισσότερες 
τράπεζες φαίνεται ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα, 
εξαιτίας της μεγάλης προσφοράς εργασίας που παρατηρείται στο χώρο τα 
τελευταία χρόνια αλλά και της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου και της 
εμπειρίας στο χώρο, από τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί ένας 
μεγάλος αριθμός τραπεζών στην ελληνική αγορά, οι οποίες έχουν δημιουργήσει 
ικανά στελέχη. Μία τράπεζα, μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι, αρκεί να 
πληρώσει κανείς και βρίσκει αυτό που θέλει. Έξι μόνο τράπεζες του δείγματος 
ανέφεραν κάποιες δυσκολίες στην εξεύρεση διευθυντικών στελεχών για τα 
καταστήματα του δικτύου που να συγκεντρώνουν εμπειρία αλλά και ικανότητες 
πώλησης και marketing καθώς και στελεχών για θέσεις διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων ή θέσεις στο dealing room των τραπεζών, όπου 
απαιτούνται οι γνώσεις σε συνδιασμό με κάποια απαραίτητα στοιχεία 
προσωπικότητας: ευστροφία, οξυδέρκεια, ετοιμότητα, αντοχή σε συνθήκες υμηλής 
πίεσης κλπ. Όλες αυτές οι τράπεζες θεωρούν ότι τέτοιου είδους στελέχη είναι 
λίγα στην ελληνική αγορά εργασίας, γεγονός που κάνει δύσκολη την εξεύρεσή 
τους. Οι δυσκολίες, λοιπόν, που εντοπίζονται στο συγκεκριμένο τομέα, δεν 
αφορούν τόσο τις γνώσεις αλλά το συνδιασμό ειδικών γνώσεων με κάποια 
στοιχεία προσωπικότητας των υπομηφίων που θεωρούνται απαραίτητα από τις 
τράπεζες.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων πηγών στρατολόγησης 
προσωπικού που χρησιμοποιούνται, δε φαίνεται να διενεργείται με συστηματική 
διαδικασία πέρα από την εξέταση δύο παραμέτρων, του κόστους και του χρόνου 
που απαιτούν οι σχετικές διαδικασίες, με βάση τα οποία κρίνονται κατάλληλες ή 
όχι. Αναρωτιώμαστε, όμως, αν η αξιολόγηση κάποιων άλλων παραγόντων όπως 
αυτών των αποτελεσμάτων που έχουν οι διάφορες πηγές στρατολόγησης στο 
υπάρχον προσωπικό και στους υπομηφίους στην εξωτερική αγορά εργασίας, 
αναφορικά με την εικόνα που σχηματίζουν για τη συγκεκριμένη τράπεζα, και 
που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμοι για την επιτυχία των συγκεκριμένων 
διαδικασιών (Sparrow-Hiltrop, 1994/Iles-Salaman, 1995), θα έπρεπε να 
προβληματίσει τις τράπεζες του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας.
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3.3.2 Επιμονή προσωπικού

Οι γνώσεις και ικανότητες, ακόμη και τα στοιχεία προσωπικότητας που 
απαιτούνται από το προσωπικό των τραπεζών διαφέρουν συνήθως ανάλογα με 
την κατηγορία προσωπικού και τις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν, από τις 
βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ που απαιτούνται από το 
προσωπικό βάσης στο λογιστικό κλάδο, μέχρι ειδικές γνώσεις οικονομικού 
περιεχομένου και προγραμματιστών και πτυχία σχολών οικονομικής
κατεύθυνσης ή πληροφορικής που απαιτούνται για κάποιες ειδικές ή ανώτερες 
θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, από τα στελέχη του τμήματος μηχανογράφησης και 
πληροφορικής των τραπεζών απαιτούνται ανάλογα πτυχία και γνώσεις 
προγραμματισμού, ενώ από τους εργαζομένους στο dealing room απαιτούνται 
γνώσεις και πτυχία οικονομικής κατεύθυνσης και, συνήθως, κάποια εμπειρία στο 
σχετικό αντικείμενο. Το νομικό τμήμα των τραπεζών αναλαμβάνουν άτομα με 
ανάλογη δικηγορική εμπειρία στο χειρισμό νομικών θεμάτων τραπεζικού 
ενδιαφέροντος. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
τραπεζών, οι οποίες στρέφονται σε πρώτο στάδιο πάντα στην κατεύθυνση της 
εσωτερικής στρατολόγησης, τοποθετεί υπαλλήλους χαμηλώτερων θέσεων στα 
τμήματα μηχανογράφισης και στο dealing room οι οποίοι μετακινούνται από 
άλλες υπηρεσίες ή τμήματα της τράπεζας, διαφορετικού αντικειμένου και 
φροντίζει για την εκπαίδευση ή απλά την ενημέρωσή τους στο νέο αντικείμενο, 
υπό την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών. Η επιλογή ατόμων από την 
εξωτερική αγορά συνήθως λαμβάνει χώρα όταν προκύπτει ανάγκη κάλυμης 
μηλότερων θέσεων για τις οποίες, πέρα από τις σχετικές γνώσεις, εκτιμάται 
ιδιαίτερα η εμπειρία σε ανάλογο χώρο και αντικείμενο.

Αναφορικά με τις ικανότητες που απαιτούνται από τις διάφορες κατηγορίες 
προσωπικού, η πλειομηφία των τραπεζών θεωρεί απαραίτητη την ικανότητα 
πώλησης προϊόντων και δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με την πελατεία για τα 
στελέχη των καταστημάτων του δικτύου αφενός και αφετέρου ικανότητες 
έρευνας αγοράς και γενικότερες διοικητικές ικανότητες για τα στελέχη 
τμημάτων της διοίκησης. Ένας περιορισμένος αριθμός τραπεζών ανέφερε ότι οι 

ικανότητες αυτές διερευνώνται και στο επίπεδο των υπαλλήλων που 

προορίζονται για τις κατώτερες θέσεις, διότι επιθυμούν να προσλαμβάνουν 

άτομα με δυνατότητες εξέλιξης στο μέλλον. Οι περισσότερες τράπεζες, ωστόσο, 
συμφωνούν ότι στην περίπτωση αυτή απαραίτητες κρίνονται μόνο ορισμένες 
βασικές γνώσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και τα υπόλοιπα είναι θέμα
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εμπειρίας και επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης του 

καθενός.
Οι απαιτήσεις όλων των τραπεζών που ρωτήθηκαν αναφορικά με τις γνώσεις 

ή κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες των στελεχών που προορίζονται για τα γραφεία 
και τα καταστήματα των τραπεζών στο εξωτερικό, αφορούν απαραίτητα τη 
γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και τη μεγάλου εύρους εμπειρία στις 
τραπεζικές εργασίες. Ορισμένες τράπεζες απάντησαν ότι δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα σε κάποιου είδους συζήτηση που λαμβάνει χώρα με τον υπομήφιο πριν 
την αποστολή, κατά την οποία εξετάζεται η γνώμη του υπομηφίου για το 
συγκεκριμένο εγχείρημα και διερευνώνται οι δυνατότητες προσαρμογής και 
απόδοσής του σε διαφορετικό περιβάλλον, λαμβανομένης υπόμη και της μέχρι 

τώρα πορείας του. Η διαδικασία, ωστόσο, αυτή ακολουθείται από τη μειομηφία 
των τραπεζών και οι περισσότερες περιορίζονται στη γνώση της ξένης γλώσσας 
και την ικανοποιητική εμπειρία του στελέχους στον τομέα των τραπεζικών 
εργασιών και ιδιαίτερα την εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης 
τράπεζας.

Τα στοιχεία προσωπικότητας που εκτιμούν και επιζητούν οι τράπεζες, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού 
ανεξαιρέτως και είναι όσα παρουσιάστηκαν στον πίνακα 3.22, τα οποία μάλιστα 
θεωρούνται πολύ σημαντικά για την επιτυχή πορεία τόσο των εργαζομένων όσο 
και του οργανισμού στο σύνολό του.

Έχοντας καθορίσει τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις γνώσεις, ικανότητες 
και τα στοιχεία προσωπικότητας που απαιτούν από το προσωπικό τους, οι 
τράπεζες προχωρούν στην εφαρμογή ορισμένων μεθόδων επιλογής προσωπικού, 
προκειμένου να διερευνήσουν όλα όσα ζητάνε και να φθάσουν στην τελική 
απόφαση επιλογής. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι επιλογής 
προσωπικού από τις τράπεζες που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι οι 
συνεντεύξεις, το βιογραφικά σημειώματα και οι συστατικές επιστολές (Πίνακας 
3.3.2).
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Πίνακας 332: Επιλογή προσωπικού

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(ν=18)

—Συνεντεύξεις 18 (100%)

—Βιογραφικά 18 (100%)

—Αιτήσεις 5 (28%)

—Τεστς γνώσεων 6 (33%)

—Συστατικές επιστολές 11 (61%)

—Ιατρικές εξετάσεις 15 (83%)

—Γραφολογία 0
—Κέντρα αξιολόγησης 0

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 
διαφορετικής φιλοσοφίας της κάθε τράπεζες και, σε κάποιες περιπτώσεις, για 

ορισμένες μόνο κατηγορίες προσωπικού.
Οι τράπεζες του δείγματος στο σύνολό τους, όπως προκύπτει από τα 

δεδομένα του πίνακα 3.3.2, συμφωνούν ότι η συνέντευξη είναι η μόνη μέθοδος 
με την οποία μπορούν να εξετάσουν την προσωπικότητα των υπομηφίων, να 
ελέγξουν τις αντιδράσεις του και, γενικότερα, να εξακριβώσουν αν, πέρα από τις 
γνώσεις και τις ικανότητες των υπομηφίων, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία 
τα οποία εγγυώνται ως ένα βαθμό την καταλληλότητά τους για μία 
συγκεκριμένη θέση αλλά και για τη φιλοσοφία του οργανισμού. Τα είδη των 
συνεντεύξεων και τα άτομα που συμμετέχουν σ’ αυτές διαφοροποιούνται 
σημαντικά μεταξύ των τραπεζών που εξετάστηκαν.

Στις περισσότερες τράπεζες, όλες οι κατηγορίες υπομηφίων περνούν από μία 
ή περισσότερες συνεντεύξεις προκειμένου να αποφασιστεί αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την κάλυμη κάποιων θέσεων ή όχι. Μόνο τέσσερις τράπεζες, 
οι οποίες διεξάγουν παράλληλα κάποια γραπτά τεστς γνώσεων στα οποία 
συμμετέχει ένας μεγάλος κάθε φορά αριθμός υπομηφίων, επιλέγουν τα άτομα 
που θα περάσουν από συνέντευξη με κριτήριο την επίδοσή τους στα γραπτά 
τεστς που έχουν προηγηθεί. Οι τράπεζες αυτές πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 

από τις μεγαλύτερες του δείγματος και δηλώνουν αδυναμία να διεξάγουν 
συνεντεύξεις για όλους τους υπομηφίους των κατώτερων θέσεων του λογιστικού 
κλάδου. Οι υπομήφιοι, όμως, των ανώτερων θέσεων περνούν απαραιτήτως και
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στο σύνολό τους από συνέντευξη. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι μία τράπεζα 
του δείγματος δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις μόνο για την επιλογή 
στελεχών, διότι μόνο σ’ αυτή την περίπτωση κρίνει απαραίτητη την προσωπική 
γνωριμία και αξιολόγηση πριν από την τελική απόφαση επιλογής.

Ως προς τον αριθμό των συνεντεύξεων που διεξάγονται για κάποιον 
υπομήφιο, αυτός καθορίζεται με κριτήριο τα άτομα που έχει ορίσει η κάθε 
τράπεζα και που συμμετέχουν στις συνεντεύξεις για την επιλογή προσωπικού. 
Έτσι, για τις περισσότερες τράπεζες του δείγματος αρκεί μία μόνο panel 
συνέντευξη για κάθε υπομήφιο, κατά την οποία οι υπεύθυνοι μπορούν να 
σχηματίσουν την εικόνα που χρειάζονται, όπως ανέφεραν. Επτά από τις 
τράπεζας της έρευνας εφαρμόζουν δύο ή τρεις συνεντεύξεις για κάθε υπομήφιο 

του είδους ένας προς έναν, στις οποίες, βέβαια, συμμετέχει κάθε φορά 
διαφορετικό άτομο ορισμένο από την τράπεζα Πρόκειται για τις μικρότερες, 
ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες συνήθως εξετάζουν περιορισμένο αριθμό 
υπομηφίων, ανάλογο των αναγκών τους και οι οποίες θεωρούν ότι αυτού του 
είδους οι συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε έναν εκπρόσωπο της 
τράπεζας να σχηματίσει μία εικόνα για τον υπομήφιο χωρίς να επηρρεάζεται 
από τους υπόλοιπους, γεγονός που τις καθιστά αποτελεσματικότερες, πάντα 
σύμφωνα με την άπομή τους.

Στις περιπτώσεις των τραπεζών που οι υπομήφιοι περνούν από δύο ή τρεις 
συνεντεύξεις, η πρώτη συνέντευξη συνήθως διεξάγεται από τον άμεσα 
ενδιαφερόμενο προϊστάμενο της θέσης και ακολουθούν ο διευθυντής του 
τμήματος ανθρωπίνων πόρων και κάποιο ανώτατο μέλος της διοίκησης, σε 
περίπτωση τριών συνεντεύξεων. Οι panel συνεντεύξεις, που είναι και οι πιο 
συχνές μεταξύ των τραπεζών του δείγματος, γίνονται από τις λεγόμενες 
επιτροπές προσλήμεων που ορίζει η κάθε τράπεζα και στις οποίες συμμετέχουν 
απαραίτητα ο διευθυντής ή κάποιος υπεύθυνος της διεύθυνσης προσωπικού των 
τραπεζών, κάποια μέλη του ανώτατου διοικητικού συμβουλίου και, κατά 
περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος προϊστάμενος της Θέσης ή ο διευθυντής δικτύου, 
όταν πρόκειται για θέσεις προσωπικού βάσης στα καταστήματα του δικτύου των 
μεγαλύτερων τραπεζών, οι οποίες ενίοτε κάνουν μαζικές προσλήμεις. Στις 

επιτροπές προσλήμεων των τραπεζών, οι οποίες ελέγχονται σε κάποιο ποσοστό 
από το δημόσιο, συμμετέχει και ο σύλλογος εργαζομένων του προσωπικού της 

κάθε τράπεζας με ένα ή δύο μέλη, τα οποία βαθμολογούν και συνεπιλέγουν 
τους υπομηφίους από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Ανεξάρτητα 
από το είδος της συνέντευξης, οι εκπρόσωποι των τραπεζών πάντα
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ανταλλάσσουν απόμεις, συζητούν τα συμπεράσματά τους και αποφασίζουν από 
κοινού για το αποτέλεσμα της συνέντευξης και την καταλληλότητα ή μη του 

κά8ε υπομηφίου.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών 

ανέφεραν ότι προτιμούν τις ελεύθερες συνεντεύξεις στις οποίες η συζήτηση 
κατευθύνεται με οδηγό συνήθως τα βιογραφικά των υπομηφίωυ, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο ίδιος ο υπομήφιος με τις αντιδράσεις και τις 

απαντήσεις του καθορίζει τη συνέχεια της συνέντευξης. Μ’ αυτό τον τρόπο 
πιστεύεται ότι συγκεντρώνονται πολύ πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές 
πληροφορίες για τους υπομηφίους, χωρίς τον περιοριστικό χαρακτήρα των 
συγκεκριμένων, δομημένων ερωτήσεων. Δεδομένων, όμως, των κινδύνων λαθών 
που κρύβουν οι ελεύθερες συνεντεύξεις, εξαιτίας των οποίων μάλιστα 
αποφεύγονται διεθνώς (Cook, 1995), αναρωτιώμαστε αν οι συγκεκριμένες 
τράπεζες καταφέρνουν σε κάθε περίπτωση να μειώνουν αυτό του κίνδυνο και να 
προστατεύονται από υποκειμενικές κρίσεις και του κίνδυνο να παρασύρουται σε 
άσκοπες συζητήσεις που δεν οδηγούν τελικά στο ζητούμενο.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υπομηφίων επίσης χρησιμοποιούνται από το 
σύνολο των τραπεζών σαν μέθοδος επιλογής προσωπικού. Ακόμη και οι 
τράπεζες που αποφεύγουν να λαμβάνουν υπόμη τους τα βιογραφικά που 
αποστέλλουν αυθόρμητα οι ενδιαφερόμενοι, όταν προκύμει η ανάγκη κάλυμης 
κάποιας θέσης τα ζητούν από τους υπομηφίους. Ένας μικρότερος, ωστόσο, 
αριθμός τραπεζών, οι οποίες διεξάγουν γραπτά τεστς για την κατηγορία 
προσωπικού βάσης, χρησιμοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα μόνο για την 
επιλογή στελεχών. Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι τράπεζες από τα 
βιογραφικά των υπομηφίωυ αφορούν τυπικά στοιχεία σχετικά με την ηλικία, του 
τόπο διαμονής, την οικογενειακή κατάσταση κλπ. και ουσιαστικά στοιχεία 
γνώσεων και ικανοτήτων ή ενδιαφερόντων καθώς και προηγούμενης εμπειρίας, 
κυρίως όταν πρόκειται για στελέχη. Η συγκέντρωση και η εξέταση των 
βιογραφικώυ θεωρείται απαραίτητο πρώτο στάδιο στη διαδικασία επιλογής, ώστε 
να μπορέσουν να περάσουν στη συνέχεια και αφού κριθεί ότι κάποιος αριθμός 
υπομηφίωυ πληρούν τις προϋποθέσεις των γνώσεων και ικανοτήτων ή του 
μορφωτικού επιπέδου που απαιτείται, στη συνέντευξη και την προσωπική 
γνωριμία για την τελική απόφαση.

Οι αιτήσεις, όπως ήδη αυαφέρθηκε, χρησιμοποιούνται μόνο από ένα μικρό 
αριθμό τραπεζών σαν πρώτο στάδιο στη διαδικασία επιλογής, με στόχο των 
καθορισμό των υπομηφίωυ που θα λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις εφόσον
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πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις από πριν καθορισμένες όπως ηλικία, 
μορφωτικό επίπεδο κλπ^ οι οποίες διερευνώνται μέσα από τη φόρμα της 
αίτησης. Μία μόνο τράπεζα του δείγματος, χωρίς να χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
των γραπτών τεστς, δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τη φόρμα της αίτησης μόνο για 
λόγους επισημότητας και κατοχύρωσης των υπομηφίων. Για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες προσωπικού χρησιμοποιούνται μόνο τα βιογραφικά, τα οποία 
θεωρείται ότι παρέχουν πληρέστερη πληροφόρηση, λόγω της πιο ελεύθερης 

μορφής τους σε σχέση με τις αιτήσεις, ενώ συγχρόνως καλύπτουν και τις 
αιτήσεις, λόγος για τον οποίο δε χρησιμοποιούνται καθόλου από την πλειομηφία 
των τραπεζών.

Και οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται από έξι μόνο τράπεζες του δείγματος, 
όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.3.2, από τις μεγαλύτερες τράπεζες, σε 
περίπτωση μαζικών προσλήμεων προσωπικού προοριζόμενου για τις 
χαμηλώτερες θέσεις. Οι εξετάσεις αυτές έχουν τη μορφή τεστς γνώσεων και 
περιλαμβάνουν δοκιμασίες σε μία ξένη γλώσσα, σε θέματα πρακτικής 
αριθμητικής, γενικών γνώσεων και στη γραφή έκθεσης, ενώ μία μόνο τράπεζα 
συμπεριλαμβάνει και γνώσεις του τομέα των Η/Υ. Οι υπόλοιπες τράπεζες 
θεωρούν ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή τη συγκεκριμένη διαδικασία, τη 
στιγμή μάλιστα που αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές οι υπόλοιπες 
μέθοδοι επιλογής προσωπικού.

Μόνο μία τράπεζα εφαρμόζει κάποια τεστς προσωπικότητας και ευφυίας στη 
διαδικασία επιλογής προσωπικού, τα οποία σχεδιάζονται και σταθμίζονται από 
ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες της συγκεκριμένης τράπεζας και 
αξιολογούνται από τους ίδιους σε συνεργασία με την επιτροπή προσλήμεων της 

διοίκησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι μία ακόμη τράπεζα ανέφερε ότι τέτοιου 
είδους τεστς εφαρμόζονται στο προσωπικό μόνο μετά τις προσλήμεις, με στόχο 
κυρίως την αξιοποίηση των εργαζομένων στις κατάλληλες θέσεις και με 
κριτήριο τις πληροφορίες που αποκομίζονται από τη διεξαγωγή των 
μυχομετρικών τεστς.

Οι συστατικές επιστολές αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής προσωπικού και χρησιμοποιούνται από την πλειομηφία των τραπεζών 

μόνο μετά την απόφαση επιλογής συγκεκριμένων ατόμων. Οι λόγοι 

συγκέντρωσης των συστατικών επιστολών σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής είναι περισσότερο τυπικοί και απλά, για τις περισσότερες τράπεζες, 

επιβεβαιώνουν την κοινωνική αποδοχή των επιλεγέντων. Αξίζει σ’ αυτό το 
σημείο να αναφερθεί ότι δύο από τις τράπεζες του δείγματος ανέφεραν ότι
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μέσω των συστατικών επιστολών εντοπίζουν κάποιους πιθανούς πελάτες για την 
τράπεζα κι έτσι ο ρόλος των συστατικών επιστολών γίνεται διπλός. Οι υπόλοιπες 
τράπεζες θεωρούν τις συστατικές επιστολές περιττές, εφόσον έχει προηγηθεί η 
τυπική διαδικασία επιλογής, μέσω της οποίας κρίθηκε αξιόπιστα ποια άτομα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.

Και η κατάθεση ιατρικών εξετάσεων απαιτείται από τη μεγάλη πλειομηφία 
των τραπεζών στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, από τους νεοπροσληφθέντες, 
για τυπικούς μόνο λόγους διαπίστωσης της καλής φυσικής και μυχικής τους 
κατάστασης. Περιλαμβάνουν μία γενική εξέταση από παθολόγο, ακτινογραφίες 
θώρακα και σε ορισμένες μόνο τράπεζες ζητούνται εξέταση από νευρολόγο- 
μυχίατρο και από οφθαλμίατρο. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε σε 
δημόσιο νοσοκομείο είτε από τους συνεργαζόμενους γιατρούς κάποιων 
τραπεζών.

Οι μέθοδοι της γραφολογίας και των κέντρων αξιολόγησης δεν εφαρμόζονται 

από καμία τράπεζα του δείγματος, καθώς αμφισβητείται η αξιοπιστία τους και 
κρίνεται υπερβολικά μεγάλο το κόστος τους. Ένας αριθμός τραπεζών, άλλωστε, 
παρατήρησε ότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του συστήματος επιλογής 
προσωπικού, εφόσον οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποδίδουν. Αυτή η 
παρατήρηση σημαίνει ότι δε σκοπεύουν να εξετάσουν την εφαρμογή 
διαφορετικών μεθόδων επιλογής προσωπικού τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, 
παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να αποδειχθούν περισσότερο 
αποτελεσματικές.

Επιπλέον, καμία από τις τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν ανέφερε 
κάποια συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος επιλογής που 
χρησιμοποιείται, εκτός των κατά καιρούς άτυπων συζητήσεων που γίνονται στα 
πλαίσια των επιτροπών προσλήμεων σχετικά με το κόστος των διαφόρων 
μεθόδων και το χρόνο που αυτές απαιτούν. Κάποιες τράπεζες θεωρούν ότι δε 
συντρέχει λόγος αναθεώρησης του συστήματος επιλογής προσωπικού, εξαιτίας 
της απουσίας αποτυχιών αυτού του συστήματος στο παρελθόν, ενώ ένας 
μικρότερος αριθμός τραπεζών παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν εξετάσει σοβαρά 
μέχρι τώρα το ενδεχόμενο συστηματικής αξιολόγησης της διαδικασίας επιλογής, 

κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον. Δεδομένης της μεγάλης σπουδαιότητας 
των διαδικασιών επιλογής για την πορεία, ίσως και την ίδια την επιβίωση των 
τραπεζών στο μέλλον, οι οποίες τα τελευταία χρόνια περισσότερο από ποτέ 
χρειάζονται το προσωπικό τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ίσιος θα 

έπρεπε να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός συστήματος
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αξιολόγησης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο των 

συγκεκριμένων διαδικασιών.
Ως προς το συντελεστή βαρύτητας των διαφόρων μεθόδων επιλογής που 

εφαρμόζουν οι τράπεζες του δείγματος και που έχουν περιγραφεί παραπάνω, η 
μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών φθάνει στην τελική απόφαση επιλογής με 

κριτήριο στο μεγαλύτερο βαθμό τα αποτελέσματα της συνέντευξης, όσον αφορά 
τις κατηγορίες του προσωπικού βάσης. Στην περίπτωση πρόσλημης στελεχών, η 
συνέντευξη παίζει καταλυτικό ρόλο στο σύνολο των τραπεζών διότι είναι η μόνη 
μέθοδος που φανερώνει, εκτός των τυπικών προσόντων, και πολύ κρίσιμα 

στοιχεία προσωπικότητας που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις τράπεζες, όπως 
τονίστηκε. Μόνο ένας μικρός αριθμός τραπεζών, στις οποίες διεξάγονται γραπτά 
τεστς γνώσεων για την κατηγορία του προσωπικού βάσης, αναφέρθηκε ότι οι 
συνεντεύξεις απλά ολοκληρώνουν την εικόνα που έχει ήδη σχηματιστεί με βάση 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεστς.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στο θέμα των ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων επιλογής προσωπικού από τις τράπεζες στην 
Ελλάδα συμφωνούν σε ένα μεγάλο ποσοστό με τα αποτελέσματα της έρευνας 
του Price Waterhouse Cranfield, όπου το κλασσικό πλαίσιο αιτήσεις- 
συνεντεύξεις-συστάσεις εφαρμόζεται ευρέως από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Αν αντικαταστήσουμε στο αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας τις αιτήσεις από 
τα βιογραφικά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρούμε την ίδια τάση και στις τράπεζες 
που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα.

Οι μέθοδοι επιλογής, όμως, που παρουσιάστηκαν και αναλήθηκαν αφορούν 

την εξωτερική στρατολόγηση προσωπικού στις τράπεζες. Στην περίπτωση 
εσωτερικής στρατολόγησης προσωπικού, η μεγάλη πλειομηφία επίσης των 
τραπεζών εφαρμόζουν αποκλειστικά τη μέθοδο των συνεντεύξεων, τυπικά ή 
άτυπα με τη μορφή απλής συζήτησης με τους υπομηφίους. Μόνο ένας μικρός 
αριθμός τραπεζών απλά ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση για τη 
μετακίνησή του, χωρίς να προηγηθεί κάποια συνέντευξη και, εφόσον δεν 
υπάρξουν αντιρρήσεις από την πλευρά των επιλεγέντων, οι τράπεζες προχωρούν 
στην υλοποίηση της απόφασης. Οι συνεντεύξεις αυτές είναι συνήθως του τύπου 

ένας-προς-έναν και διεξάγονται από τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων ή τον άμεσα ενδιαφερόμενο προϊστάμενο της θέσης, όταν πρόκειται για 
προσωπικό βάσης και μεσαία στελέχη.
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Μπορεί, λοιπόν, εύκολα να συμπεράνει κανείς με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα, στο σύνολό τους, 
εμμένουν στην ευρεία χρήση των παραδοσιακών μεθόδων επιλογής, 
βιογραφικών, συνεντεύξεων και συστάσεων. Τη σταθερότητά τους αυτή τη 
δικαιολογούν με τη διαπίστωση ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι επιλογής έχουν 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να 
θεωρούν ότι δε συντρέχει λόγος αλλαγής του συγκεκριμένου συστήματος, όπως 
ήδη αναφέρθηκε. Ωστόσο, δεδομένων των εξελίξεων που έχουν επηρρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό τις τράπεζες του δείγματος και της αλλαγής της φυσιογνωμίας 
των περισσότερων τραπεζών αλλά, κυρίως, εξαιτίας των απαιτήσεων των 
τραπεζών από το προσωπικό τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, θα περίμενε κανείς να έχει μεταβληθεί και το σύστημα επιλογής των 
τραπεζών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση όλων των στοιχείων 
που επιζητούνται και την κάλυμη των νέων αναγκών. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες 
είδαμε ότι εκτιμούν ιδιαίτερα ορισμένες ικανότητες των υπομηφίων, όπως αυτές 
της προώθησης προϊόντων και της δημιουργίας ισχυρών πελατειακών σχέσεων. 
Θα ήταν, λοιπόν, αναμενόμενο να στραφούν οι τράπεζες σε λιγότερο 
παραδοσιακές μεθόδους διερεύνησης αυτών των απαιτήσεων, με κυριώτερη τα 
κέντρα αξιολόγησης των υπομηφίων στα οποία μπορεί να αξιολογηθεί η 
απόδοση των υπομηφίων σε συγκεκριμένα εγχειρήματα και καταστάσεις που 
αφορούν πλέον τη συγκεκριμένη θέση που καλούνται να καλύμουν. Είναι, 
βέβαια, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν ήδη συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη προσανατολισμού σε συγκεκριμένες ικανότητες και στοιχεία 
προσωπικότητας προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, είναι, όμως, 
σκόπιμο να επανεξετασθούν και οι μέθοδοι διερεύνησης αυτών των στοιχείων, 
τα συτήματα επιλογής που χρησιμοποιούνται και τα οποία δημιουργήθηκαν για 
την ικανοποίηση κάποιων αναγκών των τραπεζών προηγούμενων ετών.

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως προς τους εκπροσώπους 
των τραπεζών στις συνεντεύξεις υπομηφίων, αναφέρθηκε σε ορισμένες 
περιπτώσεις και η συμμετοχή ενός ή δύο μελών του συλλόγου εργαζομένων 
ενός μικρού αριθμού τραπεζών. Αξίζει να αναφερθεί ότι δέκα έξι τράπεζες του 
δείγματος ανέφεραν την ύπαρξη ενός σωματείου εργαζομένων με αναφορά στη 

δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ο.Τ.Ο.Ε. και με αντιπροσώπευση 
στη δύναμη της τριτοβάθμιας Γ.Σ.Ε.Ε, ενώ σε τρεις μόνο τράπεζες του δείγματος 
υπάρχει παντελής έλλειμη κάποιου σωματείου εργαζομένων, οι οποίες πρέπει να 

σημειωθεί ότι είναι όλες ιδιωτικές και οι δύο από αυτές ξένες. Ωστόσο, υπάρχει
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διαφοροποίηση ως προς το βαθμό συμμετοχής αυτών των σωματείων στις 
διαδικασίες επιλογής. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα σωματεία 
εργαζομένων των ιδιωτικών τραπεζών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
ελληνικών και ξένων και όπου αυτά υπάρχουν, δεν έχουν καμία ανάμειξη στις 

διαδικασίες επιλογής προσωπικού, απλά ενημερώνονται από τους υπεύθυνους. 
Αντίθετα, σε όλες τις τράπεζες με κάποιο ποσοστό δημοσίου ενδιαφέροντος ο 
σύλλογος εργαζομένων προβλέπεται θεσμικά να συμμετέχει και συμμετέχει 
ουσιαστικά στις παραπάνω διαδικασίες, συνεπιλέγει τους υπομηφίους και 

εκπροσωπείται στις επιτροπές προσλήμεων βαθμολογώντας, ενώ συμμετέχει και 
στην τελική απόφαση επιλογής εξίσου με τα στελέχει του τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων και τα στελέχη γραμμής των τραπεζών. Σωματεία υποστήριξης των 
συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων υπάρχουν, όπως μπορούμε να 
συμπεράνουμε, στην πλειομηφία των τραπεζών που εξετάστηκαν, η συμμετοχή 
τους όμως στις διαδικασίες επιλογής περιορίζεται σε ένα μικρότερο αριθμό 
τραπεζών και μάλιστα στις κατά ένα ποσοστό δημόσιες. Τέλος, αξίζει επίσης να 
αναφερθεί ότι ένας αριθμός τραπεζών ιδιωτικών θεωρούν ότι η συνδικαλιστική
οργάνωση στο χώρο τους έχει υγιή μορφή, διότι, όπως υποστηρίζουν, έχουν
συζητήσει και συμφωνήσει τα δύο μέρη τους τομείς ενδιαφερόντων και
συμμετοχής τους, ενώ επίσης υποστηρίζουν ότι δε συντρέχει λόγος συμμετοχής 
αυτών των σωματείων στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

>

3.4 Ο ρόλος των στελεγών ypauimc και του τιιήιιατος ανθρωπίνων πόρων 
otic διαδικασίες στελέγωσηε

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας όσον αφορά τους ρόλους των 
στελεχών γραμμής και των ειδικών της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων των 
τραπεζών, συμφωνούν απόλυτα με τις διεθνείς τάσεις (Boumois-Torchy.
1992/Brewster-Soderstrom, 1994/Storey, 1993) ως προς την αναβάθμιση του 
ρόλου των τελευταίων, ενώ παρατηρήθηκαν διαφορετικές τάσεις ως προς τις 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στους πρώτους, στα πλαίσια των παραπάνω 
διαδικασιών (Πίνακας 3.4.1).
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Πίνακας 3.4.1: Ανακατανομή ρόλων μεταξύ των στελεχών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΑΑ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(ν=18)

--Διεύρυνση του ρόλου των 
στελεχών γραμμής 

--Αναβάθμιση του ρόλου των 
ειδικών της ΔΑ.Π.

--Καμία μεταβολή

0
16 (89%)

2 (11%)

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3.4.1, καμία 
τράπεζα από όσες συμμετείχαν στην έρευνα δεν ανέφερε περαιτέρω διεύρυνση 
του ρόλου των ειδικών της Δ.Α.Π. στις διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής 
προσωπικού. Ωστόσο, μόνο δύο τράπεζες διεύρυναν τις αρμοδιότητες και τη 
συμμετοχή των στελεχών γραμμής στις παραπάνω διαδικασίες ενώ η πλειομηφία 
των τραπεζών δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή. Από αυτές, μόνο τρεις 
ανέφεραν ότι τα στελέχη γραμμής δε συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, 
κυρίως λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί το μέγεθος τους αλλά και οι 
μαζικές προσλήμεις που γίνονται κατά καιρούς. Επιπλέον, υποστηρίχτηκε ότι οι 
ειδικοί της Δ.Α.Π. είναι οι πλέον αρμόδιοι για τα συγκεκριμένα θέματα και μαζί 
με τους διευθυντές του δικτύου των τραπεζών είναι σε θέση να αποφασίζουν 
έτσι, ώστε να αποφεύγονται και οι χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης του κάθε 
υπομηφίου από τον άμεσα υπεύθυνο της κάθε θέσης. Η συμμετοχή των 
στελεχών γραμμής στις παραπάνω τράπεζες εντοπίζεται μόνο στις περιπτώσεις 
θέσεων με υμηλές και ειδικές απαιτήσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή 
του άμεσα ενδιαφερομένου προϊστάμενου. Ωστόσο, οι ίδιες αυτές τράπεζες είναι 
που θεωρούν απαραίτητο στοιχείο της φιλοσοφίας τους την ομαδική εργασία, 
ενώ δηλώνουν ότι η κουλτούρα τους είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη 

στόχων. Τα δύο αυτά στοιχεία δε συμβιβάζονται με τον αποκλεισμό των 
στελεχών γραμμής από τις διαδικασίες επιλογής, καθώς αυτά τα στελέχη 
γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες τους και μπορούν να συμβάλλουν
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στη δημιουργία ομάδων οι οποίες θα εργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά 
προς την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι διοικήσεις των τραπεζών.

Οι περισσότερες, όμως, τράπεζες του δείγματος, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί 
ότι στην πλειομηφία τους είναι μικρότερες, ιδιωτικές, θεωρούν ιδιαίτερα 
σημαντική την παρουσία των στελεχών γραμμής στις διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού, διότι, όπως υποστηρίζουν, αυτοί είναι σε θέση περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο να κρίνουν τις ανάγκες τους και επιβάλλεται να 
αποφασίζουν οι ίδιοι για τα μέλη της ομάδας τους, ώστε να επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους. Σε ένα μικρό, μάλιστα, αριθμό ξένων τραπεζών, τα στελέχη 
γραμμής μετέχουν αποκλειστικά και παίρνουν αποφάσεις χωρίς την ανάμειξη 
κάποιων άλλων για τα άτομα που θα συμπεριλάβουν στην ομάδα τους, κυρίως σε 
περιπτώσεις επιλογής ατόμων που προορίζονται για χαμηλώτερες θέσεις. Η 
τακτική αυτή ακολουθείται από τις συγκεκριμένες τράπεζες, όπως μας 
επιβεβαίωσαν, εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει ανάγκη για 
αξιοσημείωτες αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν αναφέρθηκε κάποια 
αλλαγή ή διεύρυνση στο ρόλο των στελεχών γραμμής από τις παραπάνω 
τράπεζες, όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.4.1.

Όσον αφορά τις δυσκολίες ως προς τις γνώσεις και ικανότητες που 
απαιτούνται από τα στελέχη γραμμής, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στο συγκεκριμένο ρόλο, δεν αναφέρθηκε από κανέναν κάτι συγκεκριμένο. 
Αντίθετα, τονίστηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες 
τους με αποτέλεσμα να μη συναντούν δυσκολίες στο διαφορετικό αυτό ρόλο 
τους. Αυτός είναι και ο λόγος που καμία τράπεζα δεν παρέχει συγκεκριμένη 
εκπαίδευση στα στελέχη της για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους, 
δεδομένης και της κρισημότητας των αποφάσεων επιλογής προσωπικού. Οι 
συνεντεύξεις, άλλωστε, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ελεύθερες, όπως ήδη 
αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα στο χειρισμό τους από τα στελέχη γραμμής, όπως υποστηρίχθηκε 
από τις περισσότερες τράπεζες. Βέβαια, δε δόθηκε δυστυχώς η ευκαιρία 
συζήτησης και με τα στελέχη γραμμής, ώστε να έχουμε και τη δική τους άπομη 
στο θέμα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο μία ξένη τράπεζα, η οποία ανέφερε ότι 
υποστηρίζει τα στελέχη γραμμής στο συγκεκριμένο έργο τους με ειδικά 

σεμινάρια και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
Η πλειομηφία των τραπεζών θεωρεί ότι η στάση και των δύο μερών στο 

καταμερισμό των ρόλων είναι θετική. Τα στελέχη γραμμής χρειάζονται τη 

γνώμη και την καθοδήγηση των ειδικών της Δ.Α.Π., ενώ οι τελευταίοι
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συμφωνούν ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες καθίστανται περισσότερο 
αποτελεσματικές όταν συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι 
γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Οι τράπεζες στις 
οποίες τα στελέχη γραμμής δε συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής 
προσωπικού, υποστήριξαν ότι οι διαδικασίες αυτές ανατίθενται σε στελέχη που 
είναι ειδικά στα συγκεκριμένα θέματα και τα στελέχη γραμμής δε θεωρούν ότι 
είναι απαραίτητη η παρουσία τους, εφόσον υπάρχουν οι ειδικοί. Και στο θέμα, 
όμως, της αντίδρασης των δύο πλευρών θα ήταν καλό να έχουμε και την άπομη 

των ίδιων των στελεχών γραμμής.
Η τελική απόφαση για την επιλογή προσωπικού, στην πλειομηφία των 

τραπεζών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, λαμβάνεται από τα άτομα που 
λαμβάνουν μέρος στις συγκεκριμένες διαδικασίες και ειδικότερα από τη 
διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων η οποία συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις επικυρώνονται και υπογράφονται από τη 
Δ.Α.Π., ενώ σε κάποιες άλλες η τελική επικύρωση γίνεται από το Γενικό 
διευθυντή της τράπεζας κατόπιν εισήγησης της Δ.Α.Π. Πρόκειται για το 
διαδικαστικό στάδιο, το οποίο προβλέπεται συνήθως από το καταστατικό της 
κάθε τράπεζας. Στην περίπτωση των ξένων τραπεζών, ο διευθυντής προσωπικού 
είναι εξουσιοδοτημένος από τη μητρική επιχείρηση να επικυρώνει τις αποφάσεις 
στα συγκεκριμένα θέματα, με εξαίρεση μόνο μία τράπεζα, στην οποία το ρόλο 
αυτό έχει ο Γενικός διευθυντής.

Τέλος, αναφορικά με το ρόλο της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων της κάθε 
τράπεζας στις διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, φαίνεται 
πως στην ελληνική πραγματικότητα ο ρόλος αυτός παραμένει ουσιαστικός, με 
συμμετοχή σε κάθε βήμα των διαδικασιών, σε αντίθεση με τις τάσεις που 
εντοπίστηκαν στη διεθνή πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες 
τράπεζες, λιγότερες στον αριθμό, στις οποίες η Δ.Α.Π. έχει αναλάβει πλεόν ρόλο 
περισσότερο συντονιστικό και οργανωτικό των διαδικασιών στρατολόγησης και 
επιλογής προσωπικού, όπως μας επιβεβαίωσαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των πολιτικών και 
μεθόδων στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού στον τραπεζικό τομέα στα 
πλαίσια των εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες μετέβαλαν σε
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σημαντικό βαθμό τις συνθήκες λειτουργίας των οργανισμών του χώρου διεθνώς, 
και των απαιτήσεων που προέκυμαν σαν αποτέλεσμα.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι εξελίξεις στο 
ανταγωνιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον του τραπεζικού τομέα ήταν αισθητές, 
ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, και στον ελληνικό χώρο. Ο διαρκώς 
αυξανόμενος ανταγωνισμός επηρρέασε σημαντικούς τομείς των τραπεζών με 
κυριώτερους αυτούς των προσφερόμενων προϊόντων, των τιμών και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ανάγκες και απαιτήσεις 
της πελατείας των τραπεζών μετατοπίστηκαν από την περιοχή των χαμηλών 
τιμών προς την καλύτερη κυρίως εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη γκάμα 
προϊόντων, ενώ οι πελάτες των τραπεζών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ενημέρωσή τους ως προς τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο 
και είναι σε θέση πλέον να γνωρίζουν καλύτερα από ποτέ τις ανάγκες τους. Τα 
περιθώρια κερδών μειώθηκαν σημαντικά, ενώ δημιουργήθηκε η ανάγκη για 
πολλές τράπεζες να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να βελτιώσουν τα 
επίπεδα παραγωγικότητας προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στον 
τεχνολογικό τομέα, οι περισσότερες τράπεζες στον ελληνικό χώρο προχώρησαν, 
ή διανύουν φάση εξέλιξης με στόχο τη σε σημαντικό βαθμό αυτοματοποίηση 
των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, βελτίωσαν τα επίπεδα 
μηχανογράφισης και καθιέρωσαν τη χρήση των Η/Υ στις περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν η μείωση των θέσεων 
εργασίας λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας αλλά, παράλληλα, η δημιουργία 
νέων θέσεων σε τομείς προώθησης και πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων. Η 
σημαντικότερη εξέλιξη στο κοινωνικό περιβάλλον αφορά την αυξημένη 
προσφορά εργασίας και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για το 
συγκεκριμένο τομέα.

Η αντίδραση των τραπεζών στις παραπάνω εξελίξεις εκδηλώθηκε κυρίως με 
τον προσανατολισμό τους στη δημιουργία πιο ευέλικτων, πελατοκεντρικών 
δομών και οργανογράμματος, με τμηματοποίηση της αγοράς σε πελάτες-ιδιώτες 
και πελάτες-επιχειρήσεις και με διάθεση μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων που 
στοχεύουν στην προσέλκυση και διατήρηση της πελατείας, καθώς πετυχαίνουν 
περισσότερες δυνατότητες ικανοποίησης των πολύπλοκων αναγκών τους. 
Παράλληλα, στη μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών επιτεύχθηκε η 24ωρη 

εξυπηρέτηση με την τοποθέτηση και λειτουργία των ATMs και δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις με αποκλειστικό ρόλο την εξυπηρέτηση της πελατείας. Ωστόσο, δε 
διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες αλλαγές στα παραδοσιακά συστήματα διανομής, τα
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δίκτυα τωυ καταστημάτων στα οποία υπάρχει όλη η ποικιλία των τραπεζικών 
εργασιών, έγιναν όμως κάποιες προσπάθειες διαφορετικής χωροθέτησης, πάντα 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνεση του πελάτη. Ως προς το στυλ 
διοίκησης και τη φιλοσοφία των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα, ένα 
πολύ σημαντικό συμπέρασμα είναι ο προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
και οι προσπάθειες που αναφέρθηκαν για αμοιβές με βάση την επίτευξη αυτών 
των στόχων σε επίπεδο οργανισμού. Ένας σημαντικός αριθμός τραπεζών, όμως, 

εκφράζει κάποιες αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής τωυ 
εργαζομένων στη λήμη αποφάσεων και την αυάλημη πρωτοβουλιών, εξαιτίας του 
μεγέθους τους και της δυσκαμμίας που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο.

Η αβεβαιότητα για το μέλλον τωυ εργαζομένων στον τομέα δεν αφορά στον 
ελληνικό χώρο την άμεση ανάγκη και του προσανατολισμό τωυ τραπεζών σε 
μείωση προσωπικού. Είναι, όμως, ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, όπως 
τονίστηκε από τις περισσότερες τράπεζες, μόνο οι ικανότεροι θα επιβιώσουν στο 
μέλλον στο συγκεκριμένο χώρο. Στις περισσότερες τράπεζες, επίσης, ξεκίνησε η 
εξέλιξη και προώθηση τωυ εργαζομένων στις διάφορες θέσεις με κριτήριο τις 
ικαυότητές τους και όχι την αρχαιότητα βάση επετηρίδας. Στον τομέα, όμως, των 
αμοιβών δεν επιτεύχθηκε κάτι σημαντικό ως προς την αμοιβή με κριτήριο τη 
συνεισφορά του κάθε ατόμου, ενώ το ενιαίο μισθολόγιο ξεπερυιέται μόνο βάση 
των αποτελεσμάτων του οργανισμού ως συνόλου.

Οι απαιτήσεις τωυ τραπεζών από το προσωπικό τους διαφοροποιήθηκαν σε 
σχέση με το παρελθόν σε σημαντικό βαθμό ως προς τις γνώσεις αλλά κυρίως 
ως προς τις ικανότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας. Ως προς τις γνώσεις, 
απαιτούνται η γνώση ξένων γλωσσών, ο χειρισμός Η/Υ και τα πτυχία κυρίως 
οικονομικής κατεύθυνσης. Ως προς τις ικανότητες, απαιτούνται κυρίως η ευελιξία 
και η προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις στο χώρο και πιο συγκεκριμένα, 
ικανότητες πώλησης τωυ τραπεζικών προϊόντων και δημιουργίας ισχυρών 
σχέσεων με το κοινό. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες, 
περισσότερο από ποτέ, διαπιστώθηκε ότι ζητούν ανθρώπους νέους, σύγχρονους, 
δυναμικούς, με πολλαπλά ενδιαφέροντα και ισχυρή προσωπικότητα και με όρεξη 
για δουλειά, ευδιαφέρουται δηλαδή σε μεγάλο βαθμό για την προσωπικότητα 
των ανθρώπων που προσλαμβάνουν. Η επένδυση και η κατάλληλη αξιοποίηση 

του προσωπικού τωυ τραπεζών με τις παραπάνω ικανότητες και τα στοιχεία 
προσωπικότητας, αποτελούν τη νέα πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κατά 
την ομολογία ενός μεγάλου αριθμού τραπεζών.
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Όσον αφορά τη στρατολόγηση ατόμων για την κάλυμη των αναγκών σε 
προσωπικό, όλες οι τράπεζες διαπιστώθηκε ότι σαν πρώτη λύση διερευνούν τη 

δυνατότητα στελέχωσης των Θέσεων με άτομα από την εσωτερική αγορά και, 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, καταφεύγουν στην εξωτερική στρατολόγησα 
Στη δεύτερη περίπτωση, η πληθώρα αυθόρμητων βιογραφικών που εισρέουν τα 
τελευταία χρόνια στις τράπεζες αποτελούν σημαντική πηγή στρατολόγησης 
προσωπικού για μεγάλο αριθμό τραπεζών, ενώ παράλληλα δηλώνουν και το 
μεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για το συγκεκριμένο τομέα Οι ανάγκες 
των τραπεζών για πτυχιούχους με πτυχία οικονομικής κατεύθυνσης αυξήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των προϊόντων και των 
αναγκών της πελατείας των τραπεζών. Είναι, όμως, ιδιαίτερα σημαντικό το 
γεγονός ότι πολλές τράπεζες δηλώνουν ότι οι ανάγκες τους για προσωπικό είναι 
μειωμένες τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα όλο και λιγότερο να 
καταφεύγουν στην εξωτερική αγορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες 
αναζητούνται εξειδικευμένα στελέχη με ειδικές γνώσεις και ανάλογη εμπειρία 
στο χώρο. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο διαπιστώθηκε 
παντελής έλλειμη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς με στόχο την 
απορρόφηση αποφοίτων σε ανάλογες θέσεις, ενώ δεν πρέπει να παραβλέμουμε 
και την πεποίθηση ενός αριθμού τραπεζών ότι δεν μπορούν να στηριχτούν 
αποκλειστικά στην ξερή ακαδημαϊκή γνώση που προσφέρουν συνήθως οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι επιλογής προσωπικού από τις τράπεζες 
είναι τα βιογραφικά, οι συνεντεύξεις και οι συστατικές επιστολές. Ιδιαίτερα οι 
συνεντεύξεις αποτελούν για τη μεγάλη πλειομηφία των τραπεζών το 
σημαντικότερο εργαλείο διερεύνησης και εξακρίβωσης των στοιχείων της 
προσωπικότητας των υπομηφίων, τα οποία βαρύνουν σε σημαντικό βαθμό στην 
τελική απόφαση επιλογής. Τα τυπικά προσόντα των υπομηφίων διερευνώνται με 
βάση κυρίως τα βιογραφικά και σε μικρότερο βαθμό μέσω των συνεντεύξεων, 
ενώ ένας μικρότερος αριθμός τραπεζών εφαρμόζει τη μέθοδο των γραπτών 
τεστς γνώσεων γι’ αυτό το σκοπό. Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων 
γίνεται με κριτήρια κυρίως το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωσή τους, ενώ δεν αναφέρθηκε σε καμία περίπτωση συστηματική 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Λιγότερο παραδοσιακές μέθοδοι 
επιλογής προσωπικού, όπως αυτές της γραφολογίας και των κέντρων 
αξιολόγησης δε χρησιμοποιούνται πουθενά για λόγους κυρίως μεγάλου κόστους.
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Τέλος, η συμμετοχή των στελεχών γραμμής στις διαδικασίες στρατολόγησης 
και επιλογής προσωπικού από τις τράπεζες είναι σημαντική στην περίπτωση των 
μικρότερων, ιδιωτικών τραπεζών, οι οποίες μάλιστα θεωρούν απαραίτητη αυτή τη 
συμμετοχή για την αποτελεσματικότερη επιλογή ατόμων κατάλληλων για τις 
διάφορες ομάδες εργασίας των οποίων ηγούνται τα στελέχη γραμμής και 

κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Στις υπόλοιπες τράπεζες, 
ο βαθμός συμμετοχής των στελεχών γραμμής στην επιλογή προσωπικού 
περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην επιλογή στελεχών με ειδικές 

γνώσεις και για απαιτητικές θέσεις. Αλλωστε, θεωρείται ότι οι ειδικοί της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι οι πλέον αρμόδιοι να αναλάβουν τα 
συγκεκριμένα θέματα. Ο ρόλος των τελευταίων είναι σε λιγότερες τράπεζες 
συντονιστικός και οργανωτικός, ενώ στις υπόλοιπες, είναι περισσότερο 
συγκεντρωτικός, με συμμετοχή σε όλα τα βήματα των διαδικασιών 
στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα και δεδομένης της ιδιαίτερης 
κρισιμότητας των αποφάσεων επιλογής προσωπικού από τις τράπεζες, 
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν, κρίνεται 
αναγκαίο να επικεντρώσουν οι τράπεζες την προσοχή τους σε κάποια θέματα 
που αφορούν τις πολιτικές στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού. 
Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμο οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν σοβαρά το 
ενδεχόμενο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μία συνεργασία στα 
πλαίσια της οποίας θα καθορίσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις τους και θα 
βοηθήσουν στην κατεύθυνση της εποικοδομητικής και συνδεδεμένης με την 
πράξη γνώσης, με στόχο την προετοιμασία ανθρώπων με ειδικές γνώσεις στα 
τραπεζικά αντικείμενα, οι οποίοι θα μπορέσουν να απορροφηθούν από τις 
τράπεζες, μειώνοντας το κόστος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αμέσως μετά την 
πρόσλημη και προσφέροντας στις τράπεζες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Η 
απορρόφηση ατόμων με μεταπτυχιακούς τίτλους θεωρείται επίσης απαραίτητη, 
εφόσον τα πολύπλοκα προϊόντα και η παροχή υμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 
αλλά και ο χειρισμός πολύπλοκων καταστάσεων απαιτούν άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις και παράλληλα γενικότερες γνώσεις διοίκησης 
επιχειρήσεων, στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων. Ως προς τις μεθόδους στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, κρίνεται 
αναγκαίο οι τράπεζες να αξιολογήσουν συστηματικά και υπεύθυνα τις 

συγκεκριμένες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόμη όσο το δυνατόν περισσότερους
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παράγοντες, δεδομένης της κρισιμότητάς τους στην απόφαση για την επιλογή 
των κατάλληλων ανθρώπων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. Επιπλέον, επιβάλλεται, λόγω των 
συνθηκών στο συγκεκριμένο τομέα, η αναζήτηση ατόμων με υμηλή 
αυτοϋποκίνηση και αξίες, τα οποία θα δεσμευτούν και θα συμβάλλουν στην 
επιτυχία της επιχείρησης. Παράλληλα, εξίσου αναγκαίος κρίνεται και ο 
επαναπροσδιορισμός των στόχων των τραπεζών, ώστε να ταιριάζουν με αυτούς 
του προσωπικού τους, για την επίτευξη της αφοσοίωσης και της ηθικής 
δέσμευσης των εργαζομένων που επιβάλλονται πλέον προκειμένου να 
συνεχίσουν με επιτυχία οι τράπεζες το δύσκολο έργο τους σ’ ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αν και ήταν ενδιαφέροντα και σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικά του θέματος που διερευνήθηκε, θα 
μπορούσαν να είναι ακόμη πιο αντιπροσωπευτικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα περιορισμένος. Αν 
τα χρονικά περιθώρια ήταν μεγαλύτερα, η έρευνα θα μπορούσε να είναι 
περισσότερο εκτενής, ενώ οι τράπεζες που αδυνατούσαν να συνεργαστούν τη 
συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν ίσως να ανταποκριθούν αργότερα, 
καθιστώντας το δείγμα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα καθιστούσε τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης πιο αντιπροσωπευτικά, είναι ο αριθμός και η ποικιλία των απόμεων 

σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα Η συγκεκριμένη έρευνα περιορίστηκε 
αναγκαστικά στις απόμεις των υπευθύνων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων των 
τραπεζών, ενώ θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση με κάποιους 
άλλους ανθρώπους που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, 
όπως τα στελέχη γραμμής ακόμη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις 
διάφορες τράπεζες.

Θα ήταν, λοιπόν, ενδιαφέρον να προστεθούν στα δεδομένα αυτής της έρευνας 
στο μέλλον και οι απόμεις αυτών των ατόμων, ώστε να υπάρξει και μία 
διαφορετική σκοπιά του ίδιου θέματος και να συμπληρωθούν τα αποτελέσματα 

με τις μαρτυρίες πλέον όλων των κατηγοριών που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού στις τράπεζες. Κρίνουμε ότι αυτό θα
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βοηθούσε στη διερεύνηση του μυχολογικού συμβολαίου σε περισσότερο βάθος, 
όσου αφορά την πλευρά των εργαζομένων.

Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης και τη δυνατότητα 
για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν, ίσως, να προτρέμουυ τις τράπεζες, 
εξετάζοντάς τα, σε αναθεώρηση και βελτίωση ορισμένων θεμάτων που αφορούν 
τις πολιτικές στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού που ήδη εφαρμόζουν ή 
στην ακόμη μεγαλύτερη συστηματοποίηση των μεθόδων που θεωρούνται 
αποτελεσματικές. Η συμβολή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την περίοδο 
που διανύουμε, κατά την οποία οι τράπεζες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο 
ανθρώπινο δυναμικό τους, με στόχο την εξασφάλιση μίας επιτυχούς πορείας υπό 
αρκετά δύσκολες συνθήκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έτος ίδρυσης της Τράπεζας

2. Αριθμός καταστημάτων στην Ελλάδα και τη Θεσ/νίκη ειδικότερα

3. Δύναμη προσωπικού (αριθμός εργαζομένων)

4. Μορφωτικό επίπεδο προσωπικού:
— απόφοιτοι λυκείου

» Ανωτέρων σχολών
— » Ανωτάτων σχολών

— κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
— » διδακτορικού τίτλου

5. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει σε Έλληνες/αλλοδαπούς

6. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει σε Δημόσιο/Ιδιώτες

7. Ύπαρξη ή όχι συνδικαλιστικής οργάνωσης προσωπικού.
Αν ναι, ποιας μορφής.
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Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

1. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και ιδιαίτερα με τις δυο 
ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες και το άνοιγμα των συνόρων ο ανταγωνισμός εντάθηκε 

στον τραπεζικό κλάδο:
α πόσο επηρρέασε το συγκεκριμένο γεγονός την τράπεζά σας; 
β. ποιοι τομείς επηρρεάστηκαν περισσότερο;

2. Ποιες αλλαγές παρατηρήσατε στο: 
α τεχνολογικό
β. ανταγωνιστικό περιβάλλον;

3. Πώς νομίζετε ότι αυτές οι αλλαγές επηρρέασαν τις απαιτήσεις της τράπεζάς 
σας από το προσωπικό της;

4. Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών τελικά επηρρέασε 

σημαντικά τις θέσεις εργασιών στην τράπεζά σας;
α Δημιούργησε κάποιες καινούριες θέσεις-ειδικότητες; 
β. Αν ναι, ποιες οι απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις;

5. Στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων, πώς πιστεύεται ότι μπορεί να 
προκύμει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τράπεζά σας;

Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1. Η επέκταση των εργασιών του τραπεζικού κλάδου σε νέες χώρες και 
αγορές στα πλαίσια της τάσης διεθνοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, 
πιστεύετε ότι επηρρέασε το είδος των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται 
από το προσωπικό που προσλαμβάνετε;
Αν ναι, με ποιον τρόπο;

2. Οι νέες εξελίξεις στο περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου επέφεραν 
αλλαγές στη δομή και την οργάνωση της τράπεζάς σας;
α Αν ναι, ποιες ήταν αυτές οι αλλαγές; 
β. Ποιος ο σκοπός τους;

ΚΥΡΊΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ..nOAITIKFE ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ TPArTFZlKO ΤΟΜΕΑ»
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3. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή προς την εισαγωγή συστημάτων 
που επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και στη διάθεση 
μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων. Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις της τράπεζάς 
σας σε ικανότητες και γνώσεις του προσωπικού που προέκυμαν από τις 
συγκεκριμένες αυτές εξελίξεις;

4. Θεωρείτε αναγκαίες κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη φιλοσοφία και την 

κουλτούρα διοίκησης αλλά και τις αξίες που εκτιμάτε στην τράπεζά σας ώστε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής;
Αν ναι, ποιες συγκεκριμένα είναι αυτές οι αλλαγές;
— στυλ διοίκησης συμμετοχικό/συμβουλευτικό/άμεσο
— πολιτική 'ανοιχτών θυρών' και ειλικρίνεια στις σχέσεις στελεχών-υπαλλήλων
— υποστήριξη/ενδυνάμωση του προσωπικού
— κίνητρα για ανάπτυξη πρωτοβουλιών
— ομαδική εργασία
— συμμετοχή του προσωπικού στη λήμη αποφάσεων
— αναγνώριση και ανταμοιβές των εργαζομένων με κάδε επιθυμητό αποτέλεσμα
— επαναπροσδιορισμός των στόχων και αξιών της επιχείρησης έτσι, ώστε να 
συμφωνούν και με τους στόχους των εργαζομένων
— κουλτούρα προσανατολισμένη στην επίδοση και την επίτευξη στόχων

5. Οι αυξημένες πελατειακές απαιτήσεις για υμηλότερα επίπεδα ποιότητας 
εξυπηρέτησης αλλά και η σε μεγαλύτερο βαθμό γνώση και συνειδητοποίηση 
των αναγκών τους ποιες απαιτήσεις για γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού 
δημιούργησαν στην τράπεζά σας;

Γ. ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

1. Οι σχέσεις εργαζομένων-εργοδοτών αλλά και οι απαιτήσεις/ανάγκες των 
δύο μερών έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό στα πλαίσια του νέου 
μυχολογικού συμβολαίου:
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'Παλιό' ΨΣ. Νέο ΨΣ.
— συνεχής αλλαγή
— αμοιβές με βάση την επίδοση
— αμοιβές/συνεισφορά
— ανάπτυξη ικανοτήτων
— λιγότερες ευκαιρίες εξέλιξης
— καμία εγγύηση/εξασφάλιση

— σταθερό περιβάλλον
— ασφάλεια/σιγουριά

— αμοιβές/παλαιότητα
— προώθηση/προαγωγές
— εξέλιξη με κριτήριο την παλαιότητα
— εργασία 'μιας ζωής'
— επίπεδα ευθύνης με βάση την εξέλιξη — ενθάρρυνση πρωτοβουλίας 
Πιστεύετε ότι πρέπει, με βάση τα παραπάνω, η επιλογή του προσωπικού να 
γίνεται με διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά και 
τις ικανότητες;

2. Νομίζετε ότι η κινητικότητα των στελεχών
— αυξήθηκε
— μειώθηκε
— παρέμεινε η ίδια με τα χαρακτηριστικά του νέου μυχολογικού συμβολαίου;

3. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

1. Ποια είναι η κυριαρχούσα πολιτική στην τράπεζά σας όσον αφορά την 
εσωτερική-εξωτερική στρατολόγηση;

2. Αν προσανατολίζεστε στην εσωτερική στρατολόγηση; 
α. ποιες κατηγορίες προσωπικού καλύπτει;
β. με ποιες μεθόδους γίνεται και γιατί;

3. Αν εφαρμόζετε εξωτερική στρατολόγηση; 
α ποιες κατηγορίες προσωπικού καλύπτει;
β. με ποιες μεθόδους γίνεται και γιατί;

4. Χρησιμοποιείτε σαν πηγή στρατολόγησης τα βιογραφικά στην τράπεζά σας; 
α. Αν ναι, τι ακριβώς γίνεται;
β. Αν όχι, γιατί;

Δ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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5. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με τις ικανότητες- 
-γνώσεις που επιζητείτε;
Γιατί;

6. Πραγματοποιείται από την τράπεζά σας στρατολόγηση ατόμων κάποιων 

ειδικών κατηγοριών π.χ. γυναίκες που επιστρέφουν από περίοδο μητρότητας, 
προσωπικό μερικής απασχόλησης, άτομα ομάδων μειονοτήτων ή παιδιά 
υπαλλήλων;
Αν ναι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις γι’ αυτά τα άτομα;

7. Αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πηγών στρατολόγησης; 
α Αν ναι, με ποιον τρόπο;
6. Αν όχι, γιατί;

8. Έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες πηγές που θεωρείτε πιο αποτελεσματικές 
από άλλες;
α Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
6. Γιατί είναι πιο αποτελεσματικές;

9. Θεωρείτε τις συστάσεις αποτελεσματική πηγή πληροφόρησης στη 
διαδικασία στρατολόγησης προσωπικού;
α. Αν ναι, πόσο συχνά χρησιμοποιούνται και για ποιες κατηγορίες 
στρατολογουμένων;
6. Αν όχι, γιατί;

10. Συνεργάζεστε με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στα πλαίσια των διαδικασιών 
στρατολόγησης προσωπικού;

Θεωρείτε σκόπιμη τέτοιου είδους συνεργασία για τον ευκολότερο εντοπισμό των 
ατόμων που χρειάζεστε στην τράπεζά σας;
Ναι ή όχι και γιατί;

11. Ποια η συμμετοχή του συνδικαλιστικού οργάνου (συλλόγου εργαζομένων) 
της τράπεζάς σας στη διαδικασία στρατολόγησης προσωπικού;
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Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη 
φιλοσοφία της διοίκησης και που ζητάτε από τους υπομηφίους;

2. Ποιες είναι οι γνώσεις-ικανότητες που ζητάτε από κάδε μία από τις 
παρακάτω κατηγορίες υπομηφίων που προορίζονται για τις εξής θέσεις εργασίας:

— προσωπικό βάσης
— στελέχη υποκαταστημάτων

— στελέχη διοίκησης
— προσωπικό ειδικών τμημάτων όπως μηχανογράφησης, dealing room, νομικό 

τμήμα;

3. Χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους για τη διερεύνηση:
— γνώσεων
— ικανοτήτων
— στοιχείων προσωπικότητας των υπομηφίων;
Αν ναι, ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση της κάθε 
κατηγορίας;

4. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους επιλογής χρησιμοποιείτε και για ποιες 
κατηγορίες προσωπικού;
Συνεντεύξεις, τεστς, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, συστατικές επιστολές, 
ανάλυση γραφικού χαρακτήρα, κέντρα αξιολόγησης, ιατρικές εξετάσεις.

5. Χρησιμοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις (διαγωνισμοί) σα μέθοδος επιλογής 
από την τράπεζά σας;
α Αν ναι, τι ακριβώς περιλαμβάνουν; 
β. Αν όχι, γιατί;

6. Η φόρμα της αίτησής σας παρέχει αρκετές πληροφορίες για να πάρετε 
κάποια απόφαση;
α Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες; 

β. Τι σκοπό εξυπηρετούν;

128



ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ..nnATTTKFE ΕΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

7. Κάνετε συνέντευξη σε όλους τους υπομηφίους;
α. Αν ναι, χρησιμοποιείτε την αρχική και τελική συνέντευξη;

6. Αν όχι, γιατί;

8. Ποια είδη συνέντευξης εφαρμόζετε και ποιοι συμμετέχουν στο κάθε είδος; 
Πώς φθάνουν σε κάποιο τελικό αποτέλεσμα τα μέλη της ομάδας συνέντευξης;

9. Λαμβάνετε υπόμη τις συστατικές επιστολές;
Ναι ή όχι και γιατί.

10. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια μυχομετρικά τεστς:
α τι είδους είναι αυτά (τεστς προσωπικότητας, γνωστικά, ικανοτήτων);
6. ποιος είναι υπεύθυνος για τη σχεδίασή τους; 
γ. ποιος είναι υπεύθυνος για την ερμηνεία τους; 
δ. πώς ελέγχεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους;

11. Χρειάζεται οι υπομήφιοι να καταθέσουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις;
Αν ναι, τι είδους; Γιατί;

12. Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της ανάλυσης γραφικού χαρακτήρα;
Ναι ή όχι και γιατί.

13. Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο των κέντρων αξιολόγησης;
Ναι ή όχι και γιατί.

14. Κάνετε κάποιου είδους αξιολόγηση του συστήματος επιλογής που 
χρησιμοποιείτε;
α Αν ναι, πώς ακριβώς;
6. Αν όχι, γιατί;

15. Έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν κάποιες μέθοδοι επιλογής ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές;

Αν ναι, γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό;
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16. Ποια από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και σε ποιο 6α8μό βαρύνουν 

περισσότερο στην τελική σας απόφαση;

17. Πώς επιλέγονται όσοι προωθούνται με εσωτερική στρατολόγηση στις 
ανώτερες θέσεις για την κάλυμη των κενών;
Χρησιμοποιούνται οι ίδιες διαδικασίες επιλογής με αυτές της εξωτερικής 
στρατολόγησης ή κάποιες άλλες διαφορετικές;

18. Ποια η συμμετοχή του συνδικαλιστικού οργάνου (συλλόγου εργαζομένων) 

της τράπεζάς σας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού;

ΣΤ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των στελεχών γραμμής στις 
διαδικασίες στρατολόγησης και επιλογής σε κάθε θέση-βαθμίδα εργασίας στην 
τράπεζά σας;
Έχουν αυξηθεί ή όχι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους τα τελευταία χρόνια 
και γιατί;

2. Τι είδους δυσκολίες παρατηρήσατε όσον αφορά τις γνώσεις που 
απαιτούνται για την ανταπόκρισή τους στο συγκεκριμένο ρόλο;

3. Παρέχεται κάποιου είδους εκπαίδευση στα στελέχη γραμμής της τράπεζάς 
σας για τις συγκεκριμένες ανάγκες;
α. Αν ναι, τι είδους εκπαίδευση; 
β. Αν όχι, γιατί;

4. Ποια η αντίδραση των στελεχών γραμμής και των ειδικών του τμήματος 
ανθρωπίνων πόρων στον κταμερισμό των ρόλων; Θεωρούν οι πρώτοι ότι είναι 
ικανοί αλλά και διαθέσιμοι να συμμετάσχουν - είναι πρόθυμοι οι τελευταίοι να 
μοιραστούν τις αρμοδιότητές τους στα θέματα στρατολόγησης και επιλογής;

5. Υπάρχουν κάποιοι νομοθετικοί περιορισμοί ή περιορισμοί βάση 
καταστατικού ως προς το ποιος επιλέγει τελικά το προσωπικό στην τράπεζά σας;
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