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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια των είκοσι τελευταίων χρόνων το κλίμα που επικρατεί στο 

χώρο των επιχειρήσεων αποτέλεσε πρόκληση για τα στελέχη της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων προκειμένου να βοηθήσουν τους οργανισμούς αρχικά να 

επιβιώσουν και στη συνέχεια να αναπτυχθούν κάτω από τις συνθήκες της 

πίεσης της αλλαγής που επικρατούσαν.

Οι αγορές δημιουργούνται, μεγαλώνουν, εξαφανίζονται με όλο και 

μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν ριζικά αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, 

δημιουργώντας έντονες πιέσεις. Αυτό που παραμένει όμως σταθερό είναι η 

διαφοροποίηση που μπορεί να επιτευχθεί μέσο των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών και της συνεισφοράς των εργαζομένων στον οργανισμό. Οι 

επαγγελματίες στο χώρο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έχουν τη 

δυνατότητα και τη δύναμη να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην περίοδο 

αυτή να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά 

τους πλεονεκτήματα (Alldredge Μ., Nilan Κ, 2000).

Άτομα με ψηλές αποδόσεις είναι απαραίτητα για οργανώσεις που αναζητούν 

υψηλές αποδόσεις. Οδηγούμενοι είτε από την ανάγκη για αύξηση της 

αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, ή κερδοφορίας, είτε από την επιθυμία για 

παροχή άψογης εξυπηρέτησης στους πελάτες, ο συνδυασμός δύο 

παραγόντων είναι σημαντικός. Συγκεκριμένα η επιλογή ταλαντούχου και με 

υψηλές αποδόσεις ανθρώπινου δυναμικού, που θα εργάζεται για την 

πραγματοποίηση της αποστολής του οργανισμού από την μια και τη 

δημιουργία της κουλτούρας που θα τους υποστηρίζει.

Δύο προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί είναι καταρχήν η 

αναγνώριση των πιο αποτελεσματικών μέσων για την στρατολόγηση, 

επιλογή και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού με υψηλές αποδόσεις, 

ιδιαίτερα στα πλαίσια μιας δύσκολης αγοράς εργασίας, καθώς και η

ι
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δημιουργία και διατήρηση μιας δυναμικής κουλτούρας για εργαζόμενους που 

αναζητούν την επιτυχία. Στην προσπάθεια αυτή τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά παρέχουν τα θεμέλια με τη βοήθεια των οποίων τα στελέχη 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία 

του οργανισμού.

Στο παρελθόν οι οργανισμοί προσλάμβαναν προσωπικό που εκτελούσε 

διάφορα καθήκοντα εστιάζοντας κυρίως σε τεχνικές γνώσεις. Στο γρήγορα 

αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει 

την αξία του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν περιορίζεται μονάχα στην 

κατοχή υψηλών κυρίως τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά αυτό που έχει τη 

δυνατότητα να μαθαίνει γρήγορα, να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να 

επικοινωνεί αποτελεσματικά και να αναζητά διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτοί οι 

παράγοντες και τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, είναι ουσιώδη για την 

επιβίωση ενός οργανισμού, τη συνεχή ανάπτυξη του και την αύξηση της 

παραγωγικότητας του (Rodriguez D. et al., 2002).

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί αρχικά βάση αρθρογραφικών και 

βιβλιογραφικών αναφορών, η έννοια του όρου των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η σημασία των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η 

ερμηνεία των συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών και η χρήσης τους για την αποτελεσματική χάραξη των 

πολιτικών, οι αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στο χώρο των 

τραπεζών και τέλος η εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος-μοντέλου για 

τη διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στις τράπεζες.

Βασιζόμενη στο θεωρητικό αυτό υπόβαθρο θα παρουσιαστεί μια 

περιπτωσιακή ανάλυση που μελέτησε την εφαρμογή των παραπάνω θεωριών 

σε μια ξένη τράπεζα στην Ελλάδα, συγκριτικά με αντίστοιχες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (Competencies)

Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από ορισμούς για την έννοια των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών όπως αυτή έγινε αντιληπτή από τους 

διάφορους ερευνητές.

Τα θεμελιώδη ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά παρέχουν στον οργανισμό έναν 

τρόπο καθορισμού σε όρους συμπεριφοράς, για το τι πρέπει να κάνουν οι 

εργαζόμενοι ώστε να παράγουν τα αποτελέσματα που ο οργανισμός επιθυμεί 

με έναν τέτοιο τρόπο που να συμβαδίζει με την κουλτούρα του (Intagliata et 

al.,2000).

Υπάρχουν εκατοντάδες ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 

σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία. Οι Spencer, McClelland και 

Spencer (1994) υποστηρίζουν, ότι αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες: γνώσεις, ικανότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά.

s Γνώση (knowledge)

Γνώση των γεγονότων και των διαδικασιών: χρηματοοικονομική ανάλυση, 

γνώση υπολογιστών, διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών.

S Ικανότητες (skills)

Γνωστικές ή συμπεριφοριστικές ικανότητες: ανάπτυξη τρίτων, ομαδικότητα 

και συνεργασία, δημιουργία σχέσεων, αναλυτική σκέψη, προσανατολισμός 

στη λεπτομέρεια.

s Προσωπικά_χαρακτηριστικά (persona! characteristics)

Γνώρισμα που μπορεί να περιλαμβάνει αυτοεκτίμηση, προσαρμοστικότητα, 

αυτοέλεγχο, ανεκτικότητα στο στρες, εντιμότητα (Moinat S., 2003).
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Κατά τους Trucker και Cofsky (1994) τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

ομαδοποιούνται ως εξής:

s Ικανότητες (skills) - Η επίδειξη των επιδεξιοτήτων 

s Γνώση (knowledge) - Πληροφορίες συσσωρευμένες σε ένα συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο

S Αντίληψη του εαυτού μας (self concept) - Στάση, αξίες 

ν' Χαρακτηριστικά γνωρίσματα (traits) - Μια γενική διάθεση να 

συμπεριφέρεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο 

s Κίνητρα (motives) - Επαναλαμβανόμενες σκέψεις που οδηγούν σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές

Ο οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά τείνουν 

να δίνουν δικούς τους ξεχωριστούς ορισμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες 

και στα χαρακτηριστικά του οργανισμού.

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μπορούν να τοποθετηθούν και σε 

υποκατηγορίες ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση τους:

ν Ουσιώδη - Χρησιμεύουν ως θεμέλιο για τη γνώση και τις ικανότητες που 

χρειάζεται ο καθένας (Spencer et al 1990). Αυτά μπορούν να 

αναπτυχθούν μέσο της εκπαίδευσης και είναι εύκολο να αναγνωριστούν 

X Διαφοροποιημένα - Διαχωρίζουν την ανώτερη από τη μέση απόδοση 

(Spencer et al 1990). Αυτά αναφέρονται στην αυτοαντίληψη, τα ατομικά 

γνωρίσματα και τα κίνητρα. Αν και τα παραπάνω είναι δύσκολο να 

αναπτυχθούν, μπορούν να εξασφαλίσουν μακροχρόνια επιτυχία στην 

εργασία. Με μια έγκυρη μέθοδο ανάπτυξης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών κανείς μπορεί να καθορίσει, μετρήσει και επιβραβεύσει 

τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.
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s Στρατηγικά - Είναι τα βασικότερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν έναν οργανισμό και τον καθιστούν ηγέτη (Unites States 

Office of Personnel Management 1999).

0 Me Clelland ήταν αρκετά ασαφής στον προσδιορισμό της έννοιας των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών συγχέοντας την μάλιστα με τον όρο 

δεξιότητες. Άλλοι συγγραφείς τα περιγράφουν σαν συμπεριφορά, 

επιχειρηματική κουλτούρα, γνώση. Ωστόσο υπάρχει ένα κοινό σημείο μεταξύ 

των διαφορετικών αυτών ορισμών, που μας οδηγεί σε έναν αποδεκτό ορισμό 

που θεωρεί τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μια παρατηρούμενη 

δραστηριότητα με κατεύθυνση την αποπεράτωση ενός έργου. Πιο απλά, 

είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτελούμε την εργασία μας.

Για παράδειγμα μπορεί δύο εργαζόμενοι που κατέχουν το ίδιο επίπεδο 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, αλλά να διαφέρουν στην απόδοση τους 

στην ίδια εργασία επειδή έχουν ξεχωριστά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Το 

καλύτερο άτομο σε απόδοση δεν διαθέτει μόνο το απαιτούμενο επίπεδο 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών για την αποπεράτωση του έργου αλλά 

μπορεί συγχρόνως να τα εφαρμόσει άμεσα, με ακρίβεια και επιτυχία κάτι που 

οι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν.

Ένας άλλος διαχωρισμός που δόθηκε για τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, 

από μια ομάδα συμβούλων στο Λονδίνο (Omega Management 

Consultants, London UK), είναι ο ακόλουθος:

Είδη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών (competencies)

s Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με συγκεκριμένη εργασία 

(job specific competencies)

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με συγκεκριμένη εργασία 

αποτελούν τις όψεις των δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο ρόλο ή θέση
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που συνδέονται με αποτελεσματική απόδοση. Αποτελούν τα γνωρίσματα που 

απαιτούνται για την επιτυχή αποπεράτωση ενός έργου.

Κάθε εργασία απαιτεί συγκεκριμένα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Το εύρος 

των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών τείνει στο άπειρο, και κάθε 

ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό συνήθως δεν μεταβιβάζεται, με αποτέλεσμα 

να μην αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας σε κάθε λειτουργία.

s Γενικά διοικητικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (general management 

competencies)

Τα γενικά διοικητικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά συνιστούν τους τρόπους 

με τους οποίους ένα άτομο αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

του οργανισμού όπου και αν αυτοί βρίσκονται ιεραρχικά. Καθώς κάθε 

εργασία απαιτεί επικοινωνία και συναναστροφή με άλλα άτομα ανεξάρτητα 

από τον τύπο του οργανισμού, τα διοικητικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις σε μια εργασία.

r Εταιρικά ανταγωνιστικό χαρακτηριστικά (corporate specific 

competencies)

Τα εταιρικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στα μέσα που 

χρησιμοποιεί ένα άτομο για να προσαρμόζει τον τρόπο εργασίας του στην 

κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εντάσσεται, ανεξάρτητα από τον 

ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει.

Ενώ τα δυο παραπάνω είδη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών σχετίζονται 

άμεσα με την ατομική απόδοση σε ένα συγκεκριμένο έργο, τα εταιρικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με το επίπεδο επιτυχίας του 

εργαζόμενου στα πλαίσια του συνολικού οργανισμού.
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Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από ένα σύνολο βασικών υποθέσεων 

και αξιών που θεωρούνται δεδομένα και τα ενστερνίζονται τα μέλη του 

οργανισμού. Η κουλτούρα ενός οργανισμού θεωρείται μοναδική καθώς 

εξελίσσεται σε συνάρτηση με συγκεκριμένες καταστάσεις που βιώνει ο 

οργανισμός στη διάρκεια των χρόνων. Η κουλτούρα θεωρείται ένας 

σημαντικός παράγοντας από την πλειοψηφία των οργανισμών καθώς αυξάνει 

την συναισθηματική δέσμευση και ταυτοποίηση των υπαλλήλων με τους 

στόχους του οργανισμού, βοηθώντας τους παράλληλα να αντιδρούν με 

παρόμοιο και αναμενόμενο τρόπο σε διφορούμενες περιστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της οργανωσιακής κουλτούρας, τα εταιρικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να απαιτούνται στα πλαίσια ενός 

οργανισμού, στα πλαίσια ενός άλλου μπορεί να προβούν εντελώς περιττά και 

άχρηστα. Απαιτείται επομένως από τα άτομα να έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται με την εισαγωγή τους σε ένα νέο οργανισμό προκειμένου 

να υιοθετήσουν την κουλτούρα του και στη συνέχεια τα συνοδευόμενα 

εταιρικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε η ίδια ομάδα συμβούλων στο Λονδίνο 

(Omega Management Consultants, London UK), τα σημαντικότερα και 

επικρατέστερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται κυρίως σε 

διοικητικές θέσεις, διαχωρισμένα σε οχτώ ομάδες είναι τα παρακάτω:

■ Ενεργητικό μάνατζμεντ- περιλαμβάνει την λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο 

των εξελίξεων και την ανάληψη διορθωτικών πράξεων σε συνάρτηση με 

τα αποτελέσματα

■ Μάνατζμεντ των αλλαγών - η προθυμία να αναλαμβάνεις ευθύνες και να 

αποδέχεσαι την αλλαγή

■ Συντονισμός - ο συνεχής συντονισμός των δραστηριοτήτων και των 

ατόμων

■ Δημιουργικότητα- το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να οραματίζεσαι και 

να επηρεάζεις την αλλαγή και την απαραίτητη πρωτοτυπία και διαίσθηση
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■ Ηγεσία - η αποτελεσματική επιρροή πάνω στα άτομα σε σχέση με ένα 

σκοπό ή στόχο

■ Υποκίνηση - η δημιουργία μιας υποχρέωσης / δέσμευσης και η επίγνωση 

και το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να παρακινείς και να ελέγχεις τους 

άλλους επιτυχώς

■ Οργάνωση - ο καθορισμός των πηγών και ο τρόπος οργάνωσης και 

εφαρμογής τους υπό το φως της διαίσθησης και αξιολόγησης των 

εναλλακτικών

■ Σχεδιασμός - η ανάλυση και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τους 

στόχους καθώς και οι επιπτώσεις των ενεργειών που είναι απαραίτητες 

για την επιτυχή πραγματοποίηση αυτών

Τα παραπάνω ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δεν χαρακτηρίζουν όπως είναι 

επόμενο μονάχα ένα άτομο, ούτε και υφίσταται μια εργασία η οποία να 

απαιτεί την συνύπαρξη όλων αυτών. Κάθε διαφορετική ιεραρχικά θέση έχει 

άλλες απαιτήσεις και η απόδοση του κάθε εργαζόμενου κρίνεται βάση των 

χαρακτηριστικών αυτής στα πλαίσια του οργανισμού στον οποίο εργάζεται 

(New G., 1996).

Ο συμπεριφοριστής Bergenhenegouwen (1990) όρισε τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες ενός ατόμου 

σχετιζόμενα με κάθε είδους ενέργεια και κατάσταση.

Καθώς οι οργανισμοί αποτελούν δημιούργημα αυτών που συμμετέχουν σε 

αυτούς, κανείς πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

συνδέονται με κοινωνικούς παράγοντες όπως οι αξίες και τα πρότυπα.

Οι De Montmollin (1984) και Me Clelland (1993) περιγράφουν τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σαν τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικό που 

αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες, ώστε να ενεργεί το άτομο με 

επιτυχία στην εργασία και σε άλλες καταστάσεις (Godbout A., 2000).
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1.2. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Οι Spencer and Spencer (1993) δηλώνουν ότι η αρχιτεκτονική των 

ανθρώπινων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών μπορεί να οριστεί σαν μια 

σειρά από επίπεδα. Το πρώτο αποτελείται από τις γνώσεις και δεξιότητες που 

συνδέονται με την εργασία και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτά 

συνήθως είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μια 

συγκεκριμένη θέση, ώστε η εργασία ή η δραστηριότητα να αποδοθεί 

αποτελεσματικά. Ο όρος "know-how" αποδίδει καλύτερα τις οργανικές 

γνώσεις και δεξιότητες μια εργασίας. Είναι μάλιστα αυτές οι δεξιότητες που 

μπορούν να μαθευτούν σε τμήματα επαγγελματικής και τεχνικής 

εκπαίδευσης.

Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με δεξιότητες που δεν συνδέονται άμεσα με 

την εργασία και εφαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι δεξιότητες 

αυτές χαρακτηρίζονται και ως μεταβιβάσιμες δεξιότητες ή προσωπικά 

προσόντα, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 

γενικές τεχνικές γνώσεις, βασικές προσεγγίσεις που αφορούν την εργασία και 

την επίλυση προβλημάτων.

Η εκμάθηση της κατάλληλης συμπεριφοράς αναπτύσσεται μέσο της ατομικής 

καθοδήγησης και επανατροφοδότησης. Η εκμάθηση των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών αυτών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και για το λόγο αυτό 

και σχετικά ακριβή.

Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από τις αξίες, ηθική, ήθος του ατόμου στο 

οποίο αναφερόμαστε, και πως αυτές συνδέονται με τις κοινωνικές και 

πολιτικές προσδοκίες που έχει ο οργανισμός. Για την πλειοψηφία των θέσεων 

εργασίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερίκευση αυτών των αξιών από 

τους επαγγελματίες ως μια εγγύηση ποιότητας και σέρβις. Τα τρία επίπεδα
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που αποτελούν μέρος της δομής των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

αναφέρονται και ως επαγγελματικά προσόντα ενός ατόμου.

Το τελευταίο επίπεδο αποτελείται από προσωπικά χαρακτηριστικά που είναι 

δύσκολο να διακρίνουμε και να αποτιμήσουμε. Περιλαμβάνει παράγοντες 

όπως πραγματισμός, αυτοαντίληψη, κίνητρο, και την πηγή ενθουσιασμού και 

αφοσίωσης στο αποτέλεσμα. Αυτή η κατηγορία ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών είναι που διακρίνει τον εργαζόμενο με μέση και ανώτερη 

απόδοση στην εργασία. Το πρόβλημα είναι ότι πρακτικά είναι δυσδιάκριτα 

και δύσκολο να εντοπιστούν στον υποψήφιο κατά την διάρκεια της επιλογής 

καθώς και στα πλαίσια της εκτίμησης της απόδοσης.

Ease of learning

Α Know-how task skills

Criticality to sustained 
performance

Transferable skills liabilities

Values, standards, etiquette, 
Judgment

Motives, work ethics, enthusiasm, 
Self-image

Spencer's layered model of human competence

Καθώς οι οργανισμοί απαιτούν συνεχώς καλύτερες αποδόσεις από κάθε 

εργαζόμενο το εύρος των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που απαιτείται 

διαρκώς αυξάνεται. Οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία της επιλογής δίνουν 

πλέον πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για το καθορισμό της μελλοντικής 

απόδοσης στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, παρά στις γνώσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Η επιστημονική γνώση που αποδεικνύεται με τα 

διπλώματα είναι λίγο πολύ δεδομένη μεταξύ των υποψηφίων. Αυτό που
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διαφοροποιεί τον καλύτερο υποψήφιο, είναι η επαγγελματική του 

δυναμικότητα για προσπάθεια, ενθουσιασμό, κίνητρο (Godbout A., 2000).

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ένα τρισδιάστατο μοντέλο ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών που δεν εστιάζεται μονάχα στα ατομικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, αλλά λαμβάνει εξίσου υπόψη και τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού.

Οι τρεις διαφορετικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι τα βασικά, 

τα γενικά και τεχνικά ή λειτουργικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, όπως 

αυτά θα παρουσιαστούν στην συνέχεια.

• Βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αποτελούνται από εκείνα τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που καθοδηγούν την επιχειρησιακή 

στρατηγική, ενισχύουν τις αξίες της τράπεζας και διαφοροποιούν την 

τράπεζα από τους ανταγωνιστές της. Είναι τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάθε μέλος του οργανισμού σε 

ένα μίνιμουμ επίπεδο τουλάχιστο.

• Γενικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που πρέπει να υπάρχουν 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτούνται. Όταν σχετίζονται με την 

εργασία μπορεί να αποτελέσουν χαρακτηριστικό του εργασιακού προφίλ.

• Τεχνικά ή λειτουργικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που 

διαφοροποιούν μια εργασία από την άλλη - αυτά που διαφοροποιούν τον 

αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών από τον επενδυτικό αναλυτή και 

τον μάνατζερ της διοίκησης προσωπικού (Bratton D., 2003).

11



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1.3. Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Godbout (1998) προτείνει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του 

"knowledge management" και μια διαρκής ανάπτυξη των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών, δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσο 

πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και οργανωσιακής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον 

Della Costa (1995) και άλλων, τα προγράμματα "knowledge management" 

πρέπει να εμπεριέχουν συνάφεια σκοπού μεταξύ της ανώτερης διοίκησης, 

των στελεχών γραμμής και των εργαζομένων. Διαφορετικά είναι αμφίβολο 

εάν ο οργανισμός θα καταφέρει να αναπτύξει οποιοδήποτε ανταγωνιστικό 

χαρακτηριστικό καθώς και σημαντική αλλαγή στο επίπεδο των ατομικών 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών.

SENIOR

MANAGEMENT

SUPERVISORS AND 

MENTORS

EMPLOYEE

ORGANIZATIONAL 

CORE COMPETENCIES

CONDITIONS OF 

APPLICATION

INCREASED
KNOWLEDGE

ASSETS

DYNAMIC INDIVIDUAL 

COMPETENCIES

Competencies logical framework

1.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αποτελούν έναν τρόπο αναγνώρισης για 

το τι ακριβώς κάνει τη διαφορά στην απόδοση μιας εργασίας. Αποτελούν 

χαρακτηριστικά που καθοδηγούν την απόδοση. Βοηθώντας τους 

εργαζόμενους να αναγνωρίσουν πιο ξεκάθαρα τι αναμένεται από αυτούς από 

άποψης συμπεριφοράς στην εργασία, μπορούν να κάνουν την δουλειά τους
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πολύ καλύτερα. Οι μάνατζερ και διευθυντές μπορούν να είναι πιο 

αντικειμενικοί και να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη καθοδήγηση στους 

εργαζόμενους, ώστε να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά τους (Bratton D., 2003).

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των ατόμων αποτελούν το βασικότερο 

θεμέλιο ενός οργανισμού καθώς έχουν αντίκτυπο σε κάθε τομέα του 

οργανισμού και συνεπώς και στο κέρδος. Συμβαίνει πολύ συχνά κάποιος να 

αποστέλλει το βιογραφικό του σε μια εταιρία στην οποία τελικά 

προσλαμβάνεται και αυτό να τοποθετείται στη συνέχεια σε μια ομάδα την 

οποία κανείς δεν ξανακοιτάει όσο καιρό το άτομο αυτό εργάζεται για την 

εταιρία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μια κλασσική περίπτωση, κατά την οποία 

ο εργαζόμενος εκφράζει παράπονα για το γεγονός ότι ποτέ δεν προτάθηκε 

και δεν του δόθηκε η ευκαιρία για προαγωγή ή αλλαγή θέσης στα πλαίσια 

της ίδια εταιρίας, για τον απλούστατο λόγο ότι ο εργοδότης δεν γνωρίζει τα 

επιπρόσθετα προσόντα και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αποκτήθηκαν 

από τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εταιρία.

Η χρησιμότητα της διαχείρισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στους οργανισμούς που στηρίζονται στον ομαδικό τρόπο 

εργασίας και λειτουργούν στα πλαίσια ενός γρήγορα εξελισσόμενου κλάδου 

όπου η σπουδαιότητα της γνώσης είναι στρατηγικής σημασίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών βοηθάει τον 

οργανισμό:

> Να μάθει γρήγορα και με ακρίβεια το προφίλ των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών των εργαζόμενων ώστε να μπορεί με ευκολία να 

δημιουργεί τις κατάλληλες ομάδες έργων.

> Να ενσωματώσει τους συντελεστές ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στη 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και στο στρατηγικό μάνατζμεντ, με στόχο 

την κατανομή πόρων και τη συστηματική παρακολούθηση του επιπέδου
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γνώσης ή του πνευματικού κεφαλαίου του οργανισμού, έτσι ώστε αυτός 

να παρακολουθεί και να ηγείται του ανταγωνισμού.

> Να διαθέτει μια βάση δεδομένων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που 

να μπορεί να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς 

οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο μάνατζερ του τμήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων ή ο μάνατζερ της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να 

προβεί στον καθορισμό των απαιτούμενων ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών καθότι διαθέτει πλέον ένα προκαθορισμένο και καλά 

δομημένο πρόγραμμα. Υφίστανται ακόμη λεξικά ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στις αναφερόμενες βάσεις 

δεδομένων και περιλαμβάνουν όρους για κάθε ξεχωριστή ειδικότητα.

> Να μπορεί με βάση τη βάση δεδομένων να αναπτύσσει τα ανθρώπινα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (Homer Μ., 2001).

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την πραγματοποίηση της αλλαγής στον τομέα της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων. Ο ρόλος του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εστιάζεται 

περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στους κανόνες. Τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά αποτελούν ένα μέσο που βοηθάει τον οργανισμό να 

επανεξετάσει τι είναι σημαντικό και πως το ανθρώπινο δυναμικό θα 

λειτουργήσει επιτυχώς. Μέσο των συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, προσδιορίζονται τα βασικότερα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν και τα μέσα για τη 

μετάβαση στην αλλαγή.

Βοηθούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, το οποίο 

αποδεικνύεται από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1996 από έναν 

αμερικάνικο οργανισμό (American Compensation Association) που 

εξειδικεύτηκε στην εισαγωγή των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στο 

τμήμα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπου αποδείχθηκε ότι οι 

οργανισμοί χρησιμοποιούν τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε όλες τις 

πολιτικές. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται στην επιλογή και προώθηση των
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εργαζομένων, στην αναγνώριση και στο κλείσιμο του χάσματος των 

ατομικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και στην χάραξη πολιτικών 

αμοιβής που στηρίζονται στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Πολλοί 

ελπίζουν ότι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν τους 

οργανισμούς να επικοινωνήσουν τις επιθυμητές συμπεριφορές, να ελέγξουν 

το κόστος και να αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη.

Αυξάνουν σταδιακά τα κέρδη του οργανισμού, το οποίο επιτυγχάνεται ως 

εξής: Το ποιο σημαντικό είναι να καθοριστούν τα κύρια ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα ώστε ο οργανισμός να επιτεύξει τους 

στρατηγικούς του στόχους. Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για τον οργανισμό μέσο μιας 

αποτελεσματικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Ας αναλογιστούμε το 

κόστος της παραπάνω διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει συνήθως την 

διαφήμιση της θέσης, την παραλαβή των βιογραφικών, τον καθορισμό των 

κριτηρίων επιλογής, τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού βιογραφικών και 

την τελική επιλογή του κατάλληλου ατόμου το οποίο και στη συνέχεια θα 

εκπαιδευτεί κατάλληλα για τη θέση για την οποία προορίζεται.

Υπάρχει όμως και το σενάριο κατά το οποίο πρώτα απευθύνεσαι στη βάση 

δεδομένων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, 

αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που 

ήδη υπάρχουν στα πλαίσια της επιχείρησης και υπολογίζεται το κόστος 

ανάπτυξης των υπαρχόντων εργαζομένων προκειμένου να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της προκυρησσόμενης θέσης. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται το "crisis management" διότι ελέγχοντας τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά του οργανισμού μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

ελλείψεις σε κρίσιμες περιοχές και να αποφευχθούν πιθανά εμφανιζόμενα 

προβλήματα. Τα τυχόν χάσματα και ελλείψεις που θα προκύψουν θα 

αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη εκπαίδευση (Homer Μ., 2001).
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Χρησιμοποιούνται τέλος και ως στρατηγική για την ενδυνάμωση της σχέσης 

μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας, των αποτελεσμάτων και της ατομικής 

απόδοσης δίνοντας έμφαση στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, ως εργαλείο που βοηθάει στην περιγραφή 

της εργασίας και των απαιτήσεων του εργοδότη από τους εργαζόμενους.

1.5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΚΥΡΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ειδικοί που ασχολούνται με τα συστήματα-μοντέλα διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών προειδοποιούν ότι αυτά θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν και κάποιους δείκτες συμπεριφοράς που να περιέχουν 

διαβαθμίσεις που να μετρούν το βαθμό κάθε ανταγωνιστικού 

χαρακτηριστικού που κάθε εργαζόμενος οφείλει να διαθέτει. Οι δείκτες αυτοί 

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην περίπτωση χρήσης των συστημάτων- 

μοντέλων κατά τη διαδικασία επιλογής, ανάπτυξης του προσωπικού και της 

πολιτικής αμοιβών (Tucker and Cofsky, 1994).

Ο δείκτης συμπεριφοράς πρέπει να περιγράφει παρατηρούμενες και 

συγκεκριμένες συμπεριφορές μην αφήνοντας περιθώριο για υποθέσεις και 

ερμηνείες. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να μετρηθούν και να καθορίσουν 

κατά πόσο ο εργαζόμενος ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της θέσεις.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός τέτοιου δείκτη που 

αναφέρεται στην εξυπηρέτηση πελατών (Tucker and Cofsky, 1994).

Ανταγωνιστικόχαρακτηρισηκό: Κατανόηση και κάλυψη των

πελατειακών αναγκών

Περιγραφή: Η ανάγκη να εξυπηρετήσεις και να κάνεις κάτι που θα βοηθήσει 

τον πελάτη. Περιλαμβάνει πρωτοβουλία και εμμονή να κατανοήσεις τις 

ανάγκες των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών.

16



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συμπεριφοριστική άγκυρα (από χαμηλά σε υψηλά επίπεδα) (United States

Office of Personnel Management, 1999)

1. Να παρακολουθείς το αίτημα ενός πελάτη. Ενημερώνεις τον πελάτη για 

την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν.

2. Να αναζητάς την κατανόηση θεμάτων που απασχολούν τον πελάτη. Να 

διατηρείς μια ξεκάθαρη επικοινωνία με αυτόν. Να ακούς και να 

ανταποκρίνεσαι στις ανησυχίες του.

3. Να αναλαμβάνεις προσωπικές ευθύνες για την επίλυση προβλημάτων. Να 

είσαι πάντα διαθέσιμος σε κρίσιμες περιόδους.

4. Να προσθέτεις αξία πέρα από τις ανάγκες του πελάτη.

5. Να μελετάς τις ανάγκες του πελάτη βαθύτερα από αυτές που έχει 

εκφράσει αρχικά, αναζητώντας το μακροχρόνιο όφελος για αυτόν.

6. Να αποτελείς έναν έμπιστο συμβουλάτορα. Να εμπλέκεσαι προσωπικά 

στις δραστηριότητες και αποφάσεις του πελάτη. Να προτείνεις νέες και 

διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση των προβλημάτων και στην 

ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

7. Να θυσιάζεις βραχυχρόνιες για μακροχρόνιες ωφέλειες.

Πηγή: Hay/McBer όπως τυπώθηκε στο ACA Journal, 1994, Vol 3 Νο.3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο Furnham (1990) δηλώνει ότι όρος των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

είναι καινούριος, όμως η έννοια είναι παλιά. Στις μεθόδους βασιζόμενες στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά πρωτοπόρησε η εταιρία Hay-Mc Ber, με κύριο 

εμπνευστή τον David McClelland στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου 

εργάζονταν ως ψυχολόγος στα τέλη του 1960 με αρχές του 1970 (Czarnecki, 

1995). Ο McClelland όρισε μεταβλητές που αφορούσαν τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της 

εργασιακής απόδοσης μη λαμβάνοντας υπόψη τη φυλή, το γένος και 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η έρευνα του βοήθησε στην 

αναγνώριση ζητημάτων που αφορούσαν την απόδοση στην εργασία, η οποία 

όμως απόδοση δεν ήταν πλέον συνδεδεμένη με την ευφυΐα και το επίπεδο 

γνώσεων, αλλά με τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου.

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία του McClelland (1973) βασισμένη στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αναφέρεται στα εξής:

Στη χρήση κριτικών παραδειγμάτων ή στη συστηματική σύγκριση μεταξύ 

ατόμων με ανώτερες και λιγότερο επιτυχημένες αποδόσεις με στόχο την 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών που οδηγούν στην επιτυχία, καθώς και 

στην διαπίστωση λειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών που 

συνδυάζονται με επιτυχημένα αποτελέσματα (New G., 1996).

2.2. ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Το κίνημα της διαχείρισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών αρχικά 

προωθήθηκε από τον David Me Clelland (1973) σαν μια εναλλακτική λύση 

στην προσέγγιση της νοημοσύνης και ιδιότητας για την πρόβλεψη και
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μέτρηση της ανθρώπινης απόδοσης. Τα κύρια πλεονεκτήματα της 

προσέγγισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και ο λόγος της 

γρήγορης υιοθέτησης της από τις επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα (Me 

Clelland, 1973):

□ Ο καλύτερος τρόπος κατανόησης της απόδοσης, είναι να παρατηρήσεις τι 

πραγματικά κάνουν τα άτομα ώστε να είναι επιτυχημένα, παρά να 

βασίζεσαι σε υποθέσεις σχετικά με θεμελιώδης ιδιότητες και γνωρίσματα 

όπως η νοημοσύνη

□ Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μπορούν να μαθευτούν και να 

εξελιχθούν στη διάρκεια των χρόνων σε αντίθεση με τις ιδιότητες και τα 

γνωρίσματα τα οποία είναι έμφυτα και αμετάβλητα

□ Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ορατά και προσιτά στο 

κοινό, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν και να 

αναπτύξουν το απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης

□ Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά πρέπει να συνδέονται με σημαντικές 

πτυχές της ζωής του ανθρώπου που να περιγράφουν τον τρόπο που τα 

άτομα πρέπει να δρουν στον έξω κόσμο

2.3. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Οι μέθοδοι διαχείρισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών υπηρέτησαν τη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων για πολλές δεκαετίες. Οι αλλαγές στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και η φύση της εργασίας δημιούργησαν νέα 

προβλήματα και προκλήσεις στην εισαγωγή και εφαρμογή των μεθόδων 

αυτών σε πολλούς οργανισμούς. Βασιζόμενοι στις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται σε πολλούς οργανισμούς, θα τονίσουμε πέντε βασικές 

τάσεις στην εξέλιξη των μεθόδων που θα επηρεάσουν άμεσα τη μελλοντική 

τους χρήση από τους επαγγελματίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

1. Ζήτηση για περισσότερο συμμετοχικές προσεγγίσεις ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών
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Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα προς αμφισβήτηση στο χώρο των πρακτικών των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών σήμερα και αποτελεί θέμα προς συζήτηση 

(Barrett, 1997; Spencer,1997; Boyatzis,1994).

Η διαδικασία της μοντελοποίησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

προέκυψε από την επιστημονική "ομάδα ελέγχου", μέθοδος βάσει της οποίας 

η συμπεριφορά μιας επιλεγμένης ομάδας ατόμων υψηλής απόδοσης, 

συγκρίνεται με μια αντίστοιχη ομάδα ατόμων μέσης απόδοσης. Η συχνότητα 

των συμπεριφορών μεταξύ των δύο ομάδων εξετάζεται στη συνέχεια για την 

ύπαρξη στατιστικών σημαντικά λαθών, δίνοντας ως τελικό αποτέλεσμα ένα 

σύστημα-μοντέλο ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών μοναδικά 

παρουσιασμένο από άτομα με υψηλές αποδόσεις.

Ενώ αυτή η προσέγγιση κατά βάση φαίνεται λογική, στη χρήση της 

αποδεικνύεται ότι δημιουργεί σε πολλούς οργανισμούς προβλήματα. Η 

προσέγγιση της "ομάδας ελέγχου" επανειλημμένα χρησιμοποιήθηκε με έναν 

παραπλανητικό τρόπο, μη ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες στο ποια 

πραγματικά ομάδα άνηκαν (υψηλής ή μέσης απόδοσης). Ο λόγος της 

παραπλάνησης σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες, είναι η ελαχιστοποίησης 

των προκαταλήψεων στη συλλογή στοιχείων που μπορεί να προκύψουν στην 

περίπτωση που τα άτομα γνώριζαν εκ των προτέρων σε ποια ομάδα άνηκαν.

Καθώς οι οργανισμοί οδηγούνται σε όλο και πιο ανοιχτές και συμμετοχικές 

εργασιακές συμφωνίες, η "επιστημονική" προσέγγιση της μοντελοποίησης 

των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα είναι όλο και λιγότερο εφαρμόσιμη.

Παρά το γεγονός ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μέθοδοι των 

"ομάδων ελέγχου", στο μέλλον οι πιο ανοιχτές και συμμετοχικές 

προσεγγίσεις της ανάλυσης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών αποτελούν την 

κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί το πεδίο των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών (Me Lagan & Nel,1997).
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Οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα εστιάσουν στο μέλλον, 

λιγότερο στον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών και περισσότερο στην ανάπτυξη τρόπων ώστε να 

διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση και σωστή χρήση από τους μάνατζερ και 

υπαλλήλους των μεθόδων διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, σε 

ένα αυξανόμενα ανοιχτό περιβάλλον πληροφοριών.

2. Μεταφορά σε μια βραχυχρόνια μέθοδο ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η παραδοσιακή προσέγγιση της 

μοντελοποίησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των ομάδων υψηλής και μέσης απόδοσης, την διεξαγωγή 

συνεντεύξεων που αφορούν την συμπεριφορά, την ανάλυση αυτών και την 

εξέταση στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Ενώ 

αυτή η προσέγγιση προσφέρει ένα βαθμό στατιστικής αξιοπιστίας στον 

καθορισμό συγκεκριμένων συμπεριφορών που διαφοροποιούν τα άτομα με 

τις υψηλές από αυτά με τις χαμηλές αποδόσεις, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρες και ακριβές για οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από πολλές 

εναλλαγές στη δομή των θέσεων εργασίας και στις απαιτήσεις τους ως προς 

την απόδοση.

Το αποτέλεσμα του αυξανόμενου ανταγωνισμού και η πίεση του υψηλού 

κόστους είναι οι οργανισμοί να μειώνουν δραματικά το χρόνο παραγωγής και 

παράδοσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά (Meyer,1993). Το 

γεγονός αυτό, έχει επηρεάσει το διαθέσιμο χρόνο για την απόκτηση και 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, αναγκάζοντας τους 

οργανισμούς να υιοθετήσουν διαφορετικά στρατηγικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά προκειμένου να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό πολλοί οργανισμοί οδηγούνται σε συστήματα- 

μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών περισσότερο ευέλικτα 

και με τη βοήθεια της ανάλυσης τους με τη χρήση συστημάτων
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ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν 

συντομότερα στις οργανωσιακές ανάγκες και στα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται.

Έχοντας στη διάθεση του ο οργανισμός μια κοινή βάση δεδομένων για τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, οι μάνατζερ και οι υπάλληλοι 

χρησιμοποιώντας τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών ενημερώνονται άμεσα για τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά 

την απόδοση, καθώς και τις πληροφορίες και την εκπαίδευση που 

χρειάζονται για να αποκτήσουν την προαπαιτούμενη γνώση και δεξιότητα 

(Me Lagan & Nel,1997). Τα συστήματα αυτά διευκολύνουν την αναγνώριση 

και επιλογή των ατόμων, που διαθέτουν τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά για κριτικά εγχειρήματα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Παρά το μειονέκτημα των αυτοματοποιημένων συστημάτων ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών ως προς την ακρίβεια συγκριτικά με τις εις βάθος 

προσεγγίσεις, αποζημιώνουν με την ταχύτητα με την οποία αναγνωρίζουν, 

αναπτύσσουν και εφαρμόζουν νέα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στα 

πλαίσια ενός οργανισμού.

Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα γίνονται όλο και πιο προσιτά και 

ευκολόχρηστα, οι αυτοματοποιημένοι μέθοδοι διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών στο μέλλον θα αποτελούν τον κανόνα.

3. Αύξηση της έμφασης που δίνεται στα ανερχόμενα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά

Η παραδοσιακή μέθοδος μοντελοποίησης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

εστιάζεται εκ φύσεως περισσότερο στην περιγραφή παρελθοντικών 

συμπεριφορών παρά στην αναζήτηση μελλοντικών απαιτήσεων στην 

απόδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

προσδιορίζονται μέσο της σύγκρισης των συμπεριφορών των ατόμων που 

στιγμιαία χαρακτηρίζονται ως άτομα υψηλής ή μέσης απόδοσης, και όχι από

22



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

τη σύγκριση μεταξύ των δυο ομάδων. Ενώ η προσέγγιση αυτή είναι 

αποδεκτή σε μεγάλο ποσοστό, εμφανίζονται παράλληλα δυο σημαντικά 

προβλήματα.

Καταρχήν η ανάλυση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών εστιάζει 

συνήθως στην απόδοση των ατόμων όπως αυτή εμφανίστηκε στο παρελθόν 

για την πραγματοποίηση αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα η συνέντευξη της 

κρίσιμης συμπεριφοράς, που αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες 

προσεγγίσεις για την ανάλυση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, απαιτεί 

από τα άτομα να θυμηθούν γεγονότα και κρίσιμα περιστατικά του 

παρελθόντος που οδήγησαν σε αποτελεσματικές ή μη αποδόσεις. Η 

διαδικασία αυτή παρουσιάζει ένα λεπτομερές προφίλ για τις επιτυχίες του 

παρελθόντος, αλλά συνήθως δίνει ελάχιστες πληροφορίες για το πώς πρέπει 

να συμπεριφέρονται τα άτομα διαφορετικά ώστε να αντεπεξέλθουν στις 

διαφοροποιημένες οργανωσιακές ανάγκες.

Στη συνέχεια τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τις νόρμες 

και αξίες, που αναφέρονται στο τι αντιπροσωπεύει μια υψηλή ή μέση 

απόδοση για έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτές οι νόρμες και αξίες 

επηρεάζουν άμεσα τον ορισμό της επιτυχίας και καθορίζουν τα άτομα που 

χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι με υψηλή ή μέση απόδοση. Συνεπώς τα 

περισσότερα συστήματα-μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών παρέχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση για την σωστή 

συμπεριφορά που αμείβεται από τη διοίκηση, παρά για το ποια θα είναι η 

αποτελεσματική απόδοση για το μέλλον. Καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης 

αυξάνονται σε όλους τους τομείς, η πρόβλεψη των μελλοντικών 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και η απομάκρυνση από τον παλιό τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς, θα αποτελόσουν σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.
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4. Αύξηση της εστίασης σε ομαδικά και διαδικαστικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά

Με την προσέγγιση της διαχείρισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

δόθηκε έμφαση στην ατομική εκπαίδευση και απόδοση. Το άτομο είναι ο 

κύριος παράγοντας μελέτης στην κατανόηση της αποδοτικότητας ενός 

οργανισμού, και συνεπώς για την ανάλυση των συστημάτων-μοντέλων 

διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να εστιάσουμε στην 

διαφοροποιημένη απόδοση μεταξύ των ατόμων.

Στη διάρκεια των χρόνων όμως η προσέγγιση αυτή έχει αλλάξει. Πιο 

συγκεκριμένα τα τμήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ανάλυση των ομαδικών συμπεριφορών.

5. Μετάβαση στην προσέγγιση της οργανωσ/ακής μάθησης

Η έννοια του οργανισμού που μαθαίνει αναφέρεται στην ικανότητα του 

οργανισμού να επιλύει συστηματικά τα προβλήματα, να πειραματίζεται, να 

μαθαίνει από παλαιότερες εμπειρίες, να μαθαίνει από τους άλλους και να 

μεταφέρει τη γνώση. Οι πέντε παραπάνω πρακτικές θα βοηθήσουν τους 

οργανισμούς στην εφαρμογή των συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στο μέλλον.

Καθώς η έννοια ωρίμασε, οι σκέψεις μεταφέρθηκαν σε μια πιο συγκεκριμένη 

εικόνα, της γνώσης, ικανότητας, ή άλλων χαρακτηριστικών που 

διαφοροποιούν την υψηλή, από τη μέση απόδοση (Mirable,1997 ρ75).

Η έννοια στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα στρατηγικό επίπεδο από τους 

Prahalad και Hamel (1990), οι οποίοι εισήγαγαν τον όρο των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών ως την μοναδική πνευματική διαδικασία συνδυαζόμενη με 

την ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο σήμερα
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η χρήση του όρου οργανωσιακό πλεονέκτημα, αναφερόμενος στην ομαδική 

μάθηση και στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά απόδοσης ενός συνολικού 

οργανισμού.

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά τελικά είναι ένα σύνολο παρατηρούμενων 

αποδόσεων που περιλαμβάνουν ατομικές γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, 

καθώς και συλλογικές διαδικασίες και οργανωσιακά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που είναι συνδεδεμένα με υψηλή απόδοση προσδίδοντας 

στον οργανισμό ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βασιζόμενοι στον παραπάνω ορισμό τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος ατομικών, ομαδικών και 

οργανωσιακών ικανοτήτων μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

□ Γνώση και ικανότητες συνδυασμένες με την παρούσα εργασιακή απόδοση

□ Αναδυόμενες γνώσεις και ικανότητες απαιτούμενα για την μελλοντική 

επιτυχία

□ Οι καλύτερες διανοητικές και συμπεριφορικές πρακτικές ατόμων και 

ομάδων με υψηλές αποδόσεις

□ Ικανότητες που αυξάνουν την οργανωσιακή και επιχειρηματική απόδοση

□ Νέοι τρόποι σκέψεις και συμπεριφοράς που προσφέρουν ευδιάκριτα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (AtheyT., Orth, Μ., 1999).

25



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1. ΣΥΣΤΗΜΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

αποτελεί ένα περιγραφικό εργαλείο που αναγνωρίζει τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, και συμπεριφορές που 

απαιτούνται για την αποδοτική εφαρμογή ενός ατόμου που αναλαμβάνει 

έναν ρόλο στα πλαίσια ενός οργανισμού βοηθώντας τον συγχρόνως να 

πραγματοποιήσει τους αντικειμενικούς του στόχους. Το αποτέλεσμα από τη 

χρήση των συστημάτων-μοντέλων αυτών είναι η αποσαφήνιση των 

εργασιακών απαιτήσεων, η επιλογή του καλύτερου διαθέσιμου ανθρώπινου 

δυναμικού, η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, η σύνδεση της 

συμπεριφοράς με τις οργανωσιακές στρατηγικές και αξίες καθώς και η 

υιοθέτηση της αλλαγής.

Οι παράγοντες που συνθέτουν ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών είναι οι ακόλουθοι:

- Ένας πίνακας που περιγράφει τα ουσιαστικότερα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά για το σύνολο του οργανισμού

- Μια γραπτή περιγραφή για κάθε ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό

ΟΦΕΛΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

s Μεγιστοποίηση της επένδυσης στην εκπαίδευση, στοχεύοντας στην 

εφαρμογή εσωτερικών και εξωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

θα εστιάζουν σε ελλείψεις σε βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

s Παροχή δικαιότερης αξιολόγησης της απόδοσης, συνδέοντας τις 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου με τα ανταγωνιστικά
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χαρακτηριστικά που θεωρούνται βασικότερα για την απόδοση στα 

πλαίσια ενός συγκεκριμένου ρόλου

υ Αποτελεσματικότερη επιλογή προσωπικού με στόχο την διαβεβαίωση ότι 

αυτό θα καλύψει και τις μελλοντικές απαιτήσεις της θέσης.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΓΗΜΑΤΩΝ- 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΠΚΩΝ

υ Κατανόηση του πως οι καθημερινές δραστηριότητες και ευθύνες τους 

συνδέονται με τα πλάνα και στις στρατηγικές κατευθύνσεις του 

οργανισμού

υ Σχεδιασμός και ανάπτυξη της καριέρας

υ Αναγνώριση για το πώς θα ανεβούν σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 

υ Καθορισμός των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που κατέχουν και το 

επίπεδο ανάπτυξης σε κάθε ένα από αυτά 

υ Δικαιότερη αξιολόγηση καθώς όλοι με τον ίδιο ρόλο μετριούνται βάση 

των ίδιων κριτηρίων (www.wileyeurope.com).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΠΚΩΝ

Η ύπαρξη και εφαρμογή συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών σε έναν οργανισμό δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να δώσει 

συγκεκριμένες απαντήσεις στα παρακάτω καίρια ερωτήματα.

• Τι είδους ανθρώπους θέλουμε στον οργανισμό μας ; Ποιους να 

κρατήσουμε;

• Απασχολούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις; 

Προσθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι αξία στον οργανισμό;

• Γνωρίζουν όλοι τι προσδοκά ο οργανισμός από αυτούς και πως 

συνδέονται οι δικές τους επιτυχίες με το συνολικό οργανωσιακό σκοπό;
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• Ποια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι 

ώστε να αποτελούν αποτελεσματικά μέλη του οργανισμού;

Τα πλεονεκτήματα αντίστοιχα από την εφαρμογή αυτών είναι ότι:

s Επιβεβαιώνουν ότι η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό υποστηρίζει την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων

s Συνδέουν εσωτερικές συμπεριφορές και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

με μελλοντικές βλέψεις

ν' Ξεκαθαρίζουν και επικοινωνούν τι απαιτείται για μια αποδοτική 

συμπεριφορά

ν' Επιβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι κάνουν το σωστό πράγμα 

ν' Οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 

ν' Ενισχύουν τις αξίες του οργανισμού

ν' Παρέχουν μια κοινή γλώσσα που υποστηρίζει την απόδοση και ανάπτυξη 

των εργαζομένων

ν' Αποτελούν τη βάση για τις κύριες διοικητικές δραστηριότητες και 

πρακτικές (www.beinc-online.com).

Ο Dubois(1993) ορίζοντας τα συστήματα-μοντέλα διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών δηλώνει ότι αυτά παρέχουν μια 

υποστήριξη απαραίτητη μεταξύ των στοιχείων του συστήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση τα συστήματα- 

μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών βοηθούν τον 

οργανισμό να αναλάβει μια συντονισμένη και συγκεντρωμένη προσέγγιση για 

τον σχεδίασμά ενός συστήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

συμπεριλαμβάνοντας το σχεδίασμά θέσης εργασίας, την πρόσληψη, την 

βελτίωση της απόδοσης, την ανάπτυξη των εργαζομένων, τον σχεδίασμά 

καριέρας, την αξιολόγηση της απόδοσης καθώς και το σύστημα επιλογής και 

την πολιτική αμοιβών για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
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ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

υ Να αναπτύξουν λιγότερο σημαντικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε 

οργανισμούς που δεν έχουν ορίσει ξεκάθαρους στόχους και στρατηγικές 

Υ Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ακριβά και χρονοβόρα στην εφαρμογή τους 

S Να μην προσδώσουν απολύτως τίποτα σε οργανισμούς που 

παρουσιάζουν δυσκολία στην διαφοροποίηση της επιτυχημένης από την 

ανεπιτυχή απόδοση (Cooper S.et al, 1998).

3.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικές αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών είναι οι παρακάτω:

□ Να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και 

της στρατηγικής του οργανισμού.

Αν μια από τις πρακτικές που ακολουθούνται είναι: οι οικονομικοί αναλυτές 

να επικοινωνούν με απλές οικονομικές έννοιες με τους "operations 

managers", τότε στην περίπτωση αυτή ένα μοντέλο-σύστημα διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να περιγράφει τη συμπεριφορά 

που αντιστοιχεί σε αυτό το συγκεκριμένο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό. 

Επίσης αν η στρατηγική του οργανισμού δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση 

των πελατών ηλεκτρονικά, τότε το σύστημα-μοντέλο διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

συμπεριφορές που υποδεικνύουν αυτά τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.
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□ Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του συγκεκριμένου οργανισμού

Τα συστήματα-μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών δεν 

είναι εύκολο να μεταφερθούν από μια εταιρεία σε άλλη εταιρεία ή από ένα 

χώρο σε άλλο. Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας 

οργανισμός καθορίζονται από τα μοναδικά του χαρακτηριστικά όπως είναι η 

κουλτούρα, η δομή, η στρατηγική, το μέγεθος και ο χώρος στον οποίο 

λειτουργεί. Αν και ίδιες θέσεις εργασίας παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

άρα και ίδια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, τον βαθμό στον οποίο ο 

εργαζόμενος θα μπορέσει να τα αναπτύξει και να τα χρησιμοποιήσει 

εξαρτάται και από την ύπαρξη υποστηρικτικών ή όχι μηχανισμών.

Για παράδειγμα, αν και η θέση ενός οικονομικού αναλυτή απαιτεί τα ίδια 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε πολλούς οργανισμούς, το αν θα 

επικοινωνήσει με τους "operations managers" εξαρτάται και από τον αν η 

οργανωσιακή κουλτούρα ενισχύει τη διάχυση της γνώσης και των

πληροφοριών ή αν υποστηρίζει τις ανοιχτές διόδους επικοινωνίας.

□ Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία

Ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

χρησιμοποιείται σε πολλές λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

όπως η εκπαίδευση, τα συστήματα αμοιβών, η αξιολόγηση της απόδοσης, η 

διαχείριση σταδιοδρομίας. Ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να παρέχει αρκετές

λεπτομέρειες έτσι ώστε να διαφοροποιεί τους εργαζόμενους ανάλογα με το 

επίπεδο τους. Επίσης ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών πρέπει να είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για το ποια 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά θα χρειαστεί ένας εργαζόμενος για να
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προχωρήσει. Παρόλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη το 

οποίο θα υποδεικνύει μια συγκεκριμένη πορεία για όλους του εργαζόμενους. 

Θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να δίνει την δυνατότητα να 

ακολουθούνται πολλές εναλλακτικές προτάσεις σε θέματα σταδιοδρομίας, να 

είναι κατανοητό και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις αλλαγές που συνεχώς 

υφίσταται ο οργανισμός. Για παράδειγμα, αν συνήθως χρειάζεται τρία χρόνια 

για να μετακινηθεί ένας υπάλληλος από την θέση Α στη θέση Β (το χρονικό 

όριο υποδεικνύει ότι τόσο χρειάζεται κατά μέσο όρο ένας εργαζόμενος για να 

αποκτήσει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της θέσης Β), δεν σημαίνει ότι 

όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να περιμένουν αυτό το διάστημα ή θα πρέπει 

αναγκαστικά να περάσουν από την συγκεκριμένη θέση για να εξελιχθούν.

□ Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών πρέπει να είναι μη-στατική 

και προσανατολισμένη σε μελλοντικές ανάγκες

Ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα 

πρέπει αντί να ορίζει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για να 

διεξαχθούν καθήκοντα που ανήκουν στην περιγραφή της εργασίας, ή πώς 

παραδοσιακά θα πρέπει να γίνεται μια εργασία, θα πρέπει να εξετάζει τις 

περιγραφές εργασίας επικεντρώνοντας στο πώς αυτές οι εργασίες θα 

εξελιχθούν και πώς μπορούν να εκτελεστούν καλύτερα στο μέλλον. 

Διαφορετικά ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών που ικανοποιεί έναν οργανισμό τώρα, έχει ημερομηνία 

λήξης στο κοντινό μέλλον. ΓΓ αυτό ένα σύστημα-μοντέλο διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι δυναμικό εστιάζοντας 

στις μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού και στην μελλοντική εξέλιξη των 

θέσεων εργασίας.
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3.3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΤΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα στάδια που περιγράφουν και συνθέτουν ένα σύστημα-μοντέλο 

διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών αναλύονται στη συνέχεια, με 

τη βοήθεια ανάλογων παραδειγμάτων από τον τραπεζικό τομέα είναι:

1) Ο σχεδιασμός της διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών.

Ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων οφείλει πρώτα να ορίσει τα βασικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που πηγάζουν από τις στρατηγικές και τις 

οργανωσιακές δυνατότητες.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο αφού αποτυπωθούν οι στρατηγικές και 

το όραμα του οργανισμού, αυτά μεταφράζονται σε ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να επιτευχθούν. Για τον τραπεζικό 

τομέα οι Leichtfuss και Mattern(1996), κατέληξαν σε πέντε κύρια 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις τράπεζες με 

αποτελεσματική απόδοση. Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτά είναι οι 

παρακάτω:

□ Δυνατή ηγεσία που θεωρείται απαραίτητη για να υποστηρίξει τη 

δημιουργία και στη συνέχεια να διασφαλίσει μια οργανωσιακή κουλτούρα 

που θα εστιάζει στην αποδοτικότητα.

□ Υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στο μάρκετινγκ και στην 

επικοινωνία που μεταφράζουν τις πληροφορίες των καταναλωτών σε 

αποτελεσματικές στρατηγικές πωλήσεων.

□ Διαφοροποιημένα και αποτελεσματικά συστήματα διανομής που 

επικεντρώνονται στο να διαμορφώσουν το υπάρχον δίκτυο
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καταστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων 

πελατών.

□ Αποτελεσματικές διαδικασίες που οδηγούν στη μείωση κόστους.

Η περίπτωση της Deutsche Bank αποτελεί ένα καλό παράδειγμα σε αυτήν 

την ενότητα. Η τράπεζα αυτή δίνοντας βαρύτητα στην εξειδικευμένη γνώση 

στηρίζει την επιτυχία της στη ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Σε 

περιόδους δυναμικών αλλαγών η ποιότητα αυτή εξασφαλίζεται με τη μείωση 

των μαθησιακών ελλείψεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων 

στρατηγικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ο κάθε εργαζόμενος 

έχει τις δικές του ανάγκες μάθησης και βελτίωσης των επαγγελματικών, 

τεχνικών και ηγετικών του ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών.

Η Deutsche Bank οφείλει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της σε δύο 

χαρακτηριστικό γνωρίσματα του ανθρώπινου δυναμικού της: αφοσίωση και 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων όπως 

η ηλεκτρονική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (e-HR) και με τη χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όλοι οι εργαζόμενοι της 

τράπεζας, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα άμεσης 

πληροφόρησης για πλήθος ευκαιριών που συμβάλλουν στη προσωπική τους 

ανάπτυξη. Πολιτική της τράπεζας είναι η δημιουργία συνθηκών που 

επιτρέπουν στους εργαζομένους να επιτύχουν και να διατηρήσουν 

προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, να αποκτούν νέες γνώσεις και να 

συνδέουν τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες με τις αντίστοιχες της 

τράπεζας.

Για να υλοποιηθεί το όραμα αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δέσμευση 

των ανθρώπων του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην επίτευξη 

των συνολικών στόχων της τράπεζας. Οι στόχοι αυτοί επικεντρώνονται σε 5 

κύρια πεδία δράσης:
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• Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

• Οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

• Μάθηση

• Ανίχνευση ταλέντων

• Ηγεσία

2) Ανάπτυξη ενός πλαισίου ταξινόμησης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών

Το σύστημα ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που δημιουργείται ορίζει 

ξεκάθαρα τις γνώσεις, ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που 

οφείλει να διαθέτει ή να αποκτήσει το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να 

συνεισφέρει στην κατάχτηση των προσωπικών και οργανωσιακών στόχων.

Προκειμένου να επιλεχθεί η κατάλληλη δομή του συστήματος θα πρέπει να 

συνδυαστούν οι υπάρχοντες τύποι ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών όπως 

αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω:

s Γενικές διοικητικές συμπεριφορές 

s Γενικές διοικητικές επιδεξιότητες 

s Γενικές λειτουργικές συμπεριφορές 

s Γενικές λειτουργικές επιδεξιότητες 

s Ειδικές συμπεριφορές διοικητικής οργάνωσης 

s Ειδικές επιδεξιότητες διοικητική οργάνωσης 

s Ειδικές συμπεριφορές λειτουργικής οργάνωσης 

s Ειδικές επιδεξιότητες λειτουργικής οργάνωσης

Με τη βοήθεια αυτού θα μπορέσει ο οργανισμός να μετατρέψει τα βασικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της θέσης του εργαζόμενου και τη 

συνεισφορά στους οργανωσιακούς στόχους.
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Η περίπτωση της Dresdner Bank αποτελεί ένα καλό παράδειγμα σε αυτήν 

την ενότητα. Εδώ θα αναφερθούμε σ' ένα παραδείγματα εξέλιξης ενός 

υπαλλήλου της τράπεζας από την στιγμή πρόσληψής του και μετά. Για την 

θέση του τραπεζικού υπαλλήλου υποκαταστήματος τα προσόντα που η 

τράπεζα έχει ορίσει για τον κάθε υποψήφιο στην θέση αυτή είναι τα εξής: 

(α) να έχει το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να συνεργάζεται με τους 

πελάτες και να κατανοεί τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες (β) να 

ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της οικονομίας και της κεφαλαιακής 

αγοράς.

Η τράπεζα εφόσον προσλάβει το κατάλληλο άτομο με βάση τις γνώσεις του 

(βαθμός πτυχίου, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, γνώσεις και ενδιαφέροντα 

για την οικονομία) προχωράει στην εκπαίδευση του, ώστε να του δώσει τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά εκείνα που η τράπεζα επιθυμεί για την 

συγκεκριμένη θέση. Έτσι λοιπόν ακολουθεί η εκπαίδευση η οποία χωρίζεται 

σε τέσσερα στάδια με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο κατηγοριοποίησης και 

ταξινόμησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Στο πρώτο στάδιο ο 

εργαζόμενος εκπαιδεύεται σε γενικές λειτουργικές συμπεριφορές και γενικές 

λειτουργικές δεξιότητες.

Για παράδειγμα, ο υποψήφιος παρακολουθεί τα παρακάτω στάδια με σκοπό 

να αποκτήσει τα επιθυμητά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα πάντα 

με το πλαίσιο ταξινόμησης.

■ Θεωρητικό Στάδιο: Οι υποψήφιος συμμετέχει σε σεμινάρια, 

εργαστήρια που διοργανώνονται μέσα στην τράπεζα, καθώς επίσης 

αποκτά γνώσεις στους Η/Υ.

■ Πρακτικό Στάδιο: Στα περισσότερα τμήματα της τράπεζας, ο 

υποψήφιος μαθαίνει να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα των 

πελατών και αποκτά πρακτική εμπειρία για τις επενδύσεις και τα 

δάνεια.

35



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η εκπαίδευση διαρκεί δύο με δυόμισι χρόνια ανάλογα με το προηγούμενο 

υπόβαθρο γνώσεων του υποψηφίου. Μετά την εκπαίδευση του αρχίζει ο 

κύκλος της επαγγελματικής του εξέλιξης μέσα στην τράπεζα. Η Dresdner 

Bank δίνει πολλές ευκαιρίες ανόδου και εξέλιξης στους υπαλλήλους κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους, προσφέροντας πλήθος εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργασιών.

3) Ανάλυση χάσματος

Στο στάδιο αυτό υλοποίησης του έργου του συστήματος-μοντέλου 

διαχείρισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, αναλύεται η ύπαρξη 

υφιστάμενων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και συσχετίζονται με τα 

επιθυμητά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση του χάσματος οδηγεί 

στη δημιουργία αναπτυξιακών πλάνων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση 

σταδιοδρομίας και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου. Εδώ 

οδηγούμαστε στη σύγκριση μεταξύ των επιθυμητών και υπαρχουσών 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών με σκοπό τον προσδιορισμό του πιθανού 

χάσματος.

Υπάρχουν τρεις υποδειγματικοί τρόποι αξιολόγησης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών βάσει της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων που προσφέρουν, οι οποίοι είναι (Parry, 1998):

> 360 - μοίρες επανατροφοδότηση, η οποία στηρίζεται στην αξιολόγηση 

της απόδοσης από τους συναδέλφους της ίδιας βαθμίδας ή τα μέλη 

της ίδιας ομάδας, τους άμεσους προϊσταμένους, του υφισταμένους και 

τους πελάτες.

> Εργαστήρια αξιολόγησης, τα οποία στηρίζονται σε παιχνίδια ρόλων 

όπου ο αξιολογούμενος βαθμολογείται με βάση την αλληλεπίδραση με 

εκπαιδευμένους αξιολογητές σε συγκεκριμένα σενάρια βασισμένα στις 

καθημερινές εργασίες του.

36



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

> Ασκήσεις αξιολόγησης με την χρήση πολυμέσων, στις οποίες ο 

αξιολογούμενος παρακολουθεί διάφορες καταστάσεις από την 

καθημερινή του εργασία, όπως για παράδειγμα χειρισμός παραπόνων 

με δύσκολους πελάτες, όπου καλείται να απαντήσει και βαθμολογείται 

βάσει των απαντήσεων αυτών.

4) Δημιουργία αναπτυξιακών πλάνων

Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών επηρεάζει θετικά την 

απόδοση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που γνωρίζουν ποιες είναι οι 

προσδοκίες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του οργανισμού σε σχέση με την 

γνώση, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά 

που απαιτούνται σύμφωνα πάντα με τις περιγραφές της εργασίας τους, 

έχουν πιο ξεκάθαρους στόχους, είναι πιο υποκινημένοι και ως εκ τούτου ίσως 

και να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από τον οργανισμό και την εργασία 

τους. Η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών λοιπόν μπορεί να 

λειτουργήσει και ως ένα είδος "ψυχολογικού συμβολαίου" (psychological 

contract) μεταξύ του οργανισμού και του εργαζομένου με αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός κλίματος όπου οι εργαζόμενοι θεωρούνται ικανοί να 

προσθέσουν πραγματική αξία στον οργανισμό και όχι απλώς να εκτελούν 

καθήκοντα.

Όταν η διαχείριση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται σωστά, 

τότε ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης 

που θα προέρχονται από την αξιολόγηση της απόδοσης βασισμένη στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Είναι ευθύνη των μάνατζερ (σε συνεργασία 

με τον εργαζόμενο) να αναλάβουν την δημιουργία ατομικών πλάνων 

επαγγελματικής ανάπτυξης και ευθύνη του εργαζόμενου να τα ακολουθήσει. 

Η διαδικασία της δημιουργίας αναπτυξιακών πλάνων περιλαμβάνει και το 

ρόλο του μέντορα. Ο μέντορας λειτουργεί ως ανεξάρτητη πηγή συμβουλών 

σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και θα πρέπει να μην σχετίζεται με την 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζόμενου. Σε αυτό το πλαίσιο
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το τμήμα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων παίζει στρατηγικό ρόλο και έχει 

την κύρια ευθύνη με το να διαχειρίζεται την επικοινωνία σχετικά με τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, να ανανεώνει το σύστημα διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και να επιβλέπει τα αναπτυξιακά πλάνα 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και προγραμμάτων διαδοχής.

Τελικά είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι στα πλαίσια των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, επειδή προέρχονται από την ανάλυση της 

στρατηγικής και των εταιρικών στόχων, πρέπει να παρακολουθούνται και να 

ανανεώνονται συνεχώς με σκοπό να διασφαλιστεί η συνεχής εξέλιξη τους. 

Επίσης είναι απαραίτητη η συνεχής ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους 

σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Τα παρακάτω παραδείγματα αναφέρονται σε συγκεκριμένες τράπεζες:

Η Deutsche Bank για την αντιμετώπιση των μαθησιακών της αναγκών, 

οργάνωσε το τμήμα Μάθησης και Ανάπτυξης σε ομάδες που εστιάζουν στις 

ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο της Deutsche Bank που προσφέρει γνώση 

και υποδομή μάθησης σε όλη τη τράπεζα.

Οι εργαζόμενοι της τράπεζας αντιμετωπίζουν συνεχώς μεταβαλλόμενους 

εργασιακούς ρόλους, λειτουργίες και καθήκοντα. Επιπλέον, εξαιτίας των 

εναλλασσόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και καταναλωτικών αναγκών, 

πολλές καθημερινές δραστηριότητες γίνονται περιττές, ενώ ταυτόχρονα νέα 

καθήκοντα και πεδία δράσης αναδύονται. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι 

εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά τους, τις γνώσεις και δεξιότητες τους, καθώς και να είναι 

ανοικτοί στις νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, και ιδέες.

Η Deutsche Bank θεωρεί καθήκον των υπαλλήλων της να είναι ανά πάσα 

στιγμή σε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας συγκριτικά με το μέσο όρο της
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αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα υποστηρίζει την προσπάθεια των εργαζομένων 

να διατηρούν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών με τη 

δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος πλούσιο σε ευκαιρίες εξέλιξης και 

ανάδειξης. Ορισμένες ενδεικτικές ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση είναι:

■ Db-intrajob

Αποτελεί το ηλεκτρονικό σύστημα ευρέσεως κενών θέσεων εργασίας στο 

εσωτερικό της τράπεζας που βασίζεται στο intranet της Deutsche Bank. Η 

χρήση του συστήματος αυτού επιτρέπει στους υπαλλήλους να 

πληροφορούνται ανά πάσα στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα για όλες τις κενές 

θέσεις εργασίας στη Deutsche Bank και σε όλες τις θυγατρικές της εταιρίες. 

Σχετικά ερωτήματα και αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, γεγονός που επιταχύνει την επικοινωνία και τη πλήρωση των 

κενών θέσεων.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μία θέση 

ανώνυμα, πραγματοποιώντας έτσι εμπιστευτικές επαφές με προϊσταμένους 

άλλων διευθύνσεων. Με τη χρήση του intranet και άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων, το db-intrajob επιτρέπει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την 

εσωτερική (εντός Deutsche Bank) αγορά εργασίας για όλους τους 

εργαζομένους, από τον υπάλληλο ενός υποκαταστήματος μέχρι κάποιο 

ανώτατο διοικητικό στέλεχος.

■ Bankforce

Η Deutsche Bank δημιούργησε τη δική της εταιρία "προσωρινής" 

απασχόλησης (Bankforce), τοποθετώντας τους εργαζόμενους σε διάφορες 

προσωρινές θέσεις εντός της τράπεζας. Οι θέσεις αυτές διαφημίζονται μέσω 

του db-intrajob και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Bankforce. Η 

πρωτοβουλία αυτή διευκολύνει προσωρινά τον όμιλο της Deutsche Bank στη 

παροχή κατάλληλου προσωπικού σε περιπτώσεις όπως: απουσίες για λόγους 

υγείας ή εγκυμοσύνης, καθώς και σε έκτακτες ανάγκες υπερβολικής εργασίας
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ή κάποιου μελλοντικού έργου. Κατά κανόνα η διάρκεια αυτής της μορφής 

προσωρινής απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ δύο εβδομάδων και έξι μηνών.

■ DB Management Support

Αποτελεί μία ξεχωριστή θυγατρική εταιρία της Deutsche Bank, η οποία 

αξιοποιώντας τη γνώση και την επαγγελματική εμπειρία ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, εξειδικεύεται στη παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης χρόνου και καθοδήγησης. Η εταιρία αυτή 

προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρα στελέχη άνω των 55 ετών να 

αναπτύξουν σχέσης συνεργασίας, προσφέροντας ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και αμοιβές βάσει απόδοσης.

Η καθοδήγηση αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη πλάνου επαγγελματικής 

εξέλιξης. Η Deutsche Bank χρησιμοποιεί ένα σύστημα καθοδήγησης με 

σκοπό να αξιοποιήσει όλο το εύρος των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

των εργαζομένων της με τη βοήθεια των περισσότερο έμπειρων διοικητικών 

στελεχών. Στόχοι αυτού του συστήματος μπορεί να είναι η παροχή 

ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και η ανταλλαγή τεχνικών ή άλλων 

γνώσεων.

Η Chase Manhattan δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διοίκηση της καριέρας 

του κάθε εργαζομένου. Γι' αυτό το λόγο η τράπεζα δεσμεύεται να 

εκπληρώσει τους στόχους των εργαζομένων, με σκοπό να ενισχύσει και την 

δική της θέση στην αγορά. Η ποικιλομορφία και η ευελιξία της καριέρας 

παίζουν για την τράπεζα σημαντικό ρόλο. Η ευελιξία της καριέρας δίνει την 

δυνατότητα στους εργαζομένους να αναπτύσσουν κριτικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, να βελτιώνουν την εργασία τους, να αναζητούν εργασία σε 

διαφορετικούς τομείς και με διαφορετικές αρμοδιότητες, με σκοπό την 

ταχύτερη προαγωγή τους.

Η Chase Manhattan, αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης. Η συνεργασία αυτή, σε συνδυασμό με την
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εκπαίδευση που προσφέρει η τράπεζα στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη 

των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών τους, αποτελεί τον βασικότερο 

παράγοντα για τον επιτυχή σχεδίασμά της καριέρας. Επίσης, η τράπεζα έχει 

αναπτύξει ένα σύστημα μάθησης μέσω του διαδικτύου που ονομάζεται 

"LearningConnect", με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους 

να έχουν πρόσβαση σε διάφορα "on line" επιχειρηματικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα / σεμινάρια. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης εντάσσεται και ένα 

παγκόσμιο πρόγραμμα συμβούλων, στο οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 

από την στιγμή της πρόσληψης τους μέχρι τις ανώτερες διοικητικές θέσεις, 

με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας τους.

Επιπρόσθετα, η Chase Manhattan έχει αναπτύξει ένα σύστημα σύγχρονων 

μεθόδων και λειτουργιών που επιτρέπει την πρόσβαση στους εργαζόμενους 

της τράπεζας σε όλον τον κόσμο. Με το τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι μπορούν 

να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους, να θέσουν τους προσωπικούς στόχους 

μέσα στην τράπεζα, να βελτιώσουν τα προσόντα τους και να ανακαλύψουν 

όλες τις δυνατότητες που δίνει η τράπεζα. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιώντας 

ένα πλαίσιο πέντε σταδίων (Career Management@JPMorgan Chase) μπορούν 

να σχεδιάσουν την μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι γνώσεις, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες 

αντιμετωπίζονται σαν πηγές που μπορούν να προσδιοριστούν, 

κωδικοποιηθούν, μοιραστούν (Nonaka and Takeuchi,1995 Boisot, 1993). Ο 

ουσιαστικότερος παράγοντας για την μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών 

ευκαιριών και τη μείωση του ρίσκου για τις χαμένες ευκαιρίες, είναι η 

δημιουργία και εκμετάλλευση των εσωτερικών ανταγωνιστικών

χαρακτηριστικών. Δυστυχώς όμως λόγω της ασαφούς σχέσης μεταξύ της 

κουλτούρας, της οργανωσιακής δομής από τη μια και του ανθρώπινου 

δυναμικού και της απόδοσης τους από την άλλη, τα άμεσα πλεονεκτήματα 

για τον οργανισμό πολύ δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν. Κατά 

συνέπεια δίνεται ανεπαρκής προσοχή στην ανάγκη επένδυσης στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μη αξιοποιούνται οι πηγές 

αυτές. Παρά το γεγονός ότι ο καθορισμός της σχέσεις μεταξύ της επένδυσης 

σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη γνώση και τους 

αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού είναι δύσκολη, καθώς και το 

γεγονός ότι ζητήματα που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα δεν 

ποσοτικοποιούνται, παρατηρείται μια σταδιακή στροφή προς την αναγνώριση 

της σημαντικότητας των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, στην εφαρμογή 

των πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στο σύνολο του οργανισμού 

αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο (Wen Chong C. et al, 2000).

4.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι πολιτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που απαιτούν διαχείριση των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών είναι: Η στρατολόγηση, η αξιολόγηση της 

απόδοσης, η ανάπτυξη του εργαζόμενου και η ανάπτυξη του οργανισμού.
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Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες που αναφέρονται σε κάθε μια πολιτική 

περιγράφονται παρακάτω:

1. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

> Καθορισμός κριτηρίων επιλογής

> Ψυχομετρικές εκτιμήσεις (tests)

> "Behavioral event" συνεντεύξεις

> Προτάσεις αξιολόγησης

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

> Καθορισμός των στόχων

> Εκτίμηση της απόδοσης με σκοπό την περιγραφή του "πως" των στόχων

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

> Σχέδια για την ατομική ανάπτυξη του εργαζόμενου

> Προτεραιότητα στην εκπαίδευση

> Διαχωρισμός της γνώσης από τη συμπεριφορά

> Αναγνώριση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών

> Καθορισμός των προοπτικών επαγγελματικής ανόδου

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

> Παροχή εις βάθους γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού

> Σύνδεση των αμοιβών με ένα περιβάλλον που βασίζεται στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά

> Ύπαρξη ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης του οργανισμού, που να 

συνδέεται με όλες τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Η διαχείριση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών για την υλοποίηση των 

πολιτικών, τροποποιεί αντίστοιχα τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

όπως θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια:
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1. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

ν' Ικανότητα εστίασης στην πρόσληψη

ν' Παροχή ενός πλαισίου εργασίας για την εισαγωγή άλλων εργαλείων όπως 

οι ψυχομετρικές μετρήσεις

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ν' Συμπεριφορά εστιασμένη στην ανασκόπηση της απόδοσης 

ν' Αυτό-αξιολόγηση

ν' Εστίαση των μάνατζερ σε αντικειμενική πληροφόρηση 

ν' Διαύγεια των προσδοκιών

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ν' Υποστήριξη για να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση 

ν' Αναγνώριση και παροχή αντικειμενικής άποψης για τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά

ν' Συνέπεια, ακρίβεια, εστίαση

ν' Κατανόηση από τους ειδικούς της σπουδαιότητας των δεξιοτήτων

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ν' Σύνδεση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών με τη συμπεριφορά 

ν' Προώθηση της διαφορετικότητας και της εις βάθος γνώσης του 

ανθρώπινου δυναμικού

ν' Η παρουσίαση της αξίας μέσο της μέτρησης

ν' Η ύπαρξη ενός εισηγμένου μοντέλου τυποποιημένο σε όλες τις πολιτικές 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

ν' Η σύνδεση με πολιτικές αμοιβών βασιζόμενες στα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά (Wen Chong C. et al, 2000).

Παρακάτω απεικονίζεται και διαγραμματικά η σύνδεση των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών με τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.
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Σχεδιασμός καριέρας

Διοίκηση απόδοσης Προσωπική ανάπτυξη

Σύστημα-Μοντέλο διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών

Στρατολόγηση & 

Επιλογή succession planning

Επιβράβευση και αναγνώριση

4.2.1. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ερευνητές στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν τι κάνει έναν 

εργαζόμενο αποδοτικό, υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι συνεντεύξεις που 

βασίζονται στη διερεύνηση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την αναγνώριση των ατόμων με υψηλές 

αποδόσεις. Μια καλή προσέγγιση για την διαδικασία της επιλογής αποτελεί 

επίσης και ο καθορισμός για κάθε ξεχωριστό άτομο και εργασία ιδιαίτερων 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, που θα ληφθούν από μια λίστα 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών σχετιζόμενη με τον συγκεκριμένο 

οργανισμό και τις δραστηριότητες του. Τα δυο αυτά μπορούν να συγκριθούν 

και να αντιπαρατεθούν ώστε τα άτομα να αρμόζουν στη θέση εργασία και τα 

ελλιπή ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά να αναπτυχθούν (Bratton D., 2003).
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Διαφημίσεις για την κάλυψη θέσης εργασίας απαιτούν από τους υποψήφιους 

να αναφέρουν τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Οι 

συνεντεύξεις επιλογής βασίζονται σε δομημένες ερωτήσεις που αναφέρονται 

στα χαρακτηριστικά αυτά, βαθμολογώντας τα βάση κάποιων πρωτοτύπων 

(competency benchmark) που τέθηκαν μετά από έρευνα στα πλαίσια του 

αναφερόμενου οργανισμού και που κρίθηκαν σημαντικά για αυτόν.

4.2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ρόλος των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και στα προγράμματα ανάπτυξης έχει αλλάξει. Τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δεν θεωρούνται μόνο το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα τέτοιων προγραμμάτων, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών ενός οργανισμού και ως εκ τούτου 

στο σχεδίασμά κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από 

τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και η διαχείριση ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων 

(Sappey and Sappey, 1999).

Η εκπαίδευση πλέον εστιάζεται στην παροχή πληροφόρησης και αποτελείται 

από μαθήματα που εξειδικεύονται σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που 

θεωρήθηκαν σημαντικά για την επιτυχή αποπεράτωση κάποιου ρόλου. Οι 

εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοι παρέχουν βαθμολόγηση σε ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά στην εξέλιξη ενός εργαζόμενου 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γνωρίζοντας την εκπαίδευση που είχε 

ο κάθε εργαζόμενος στο παρελθόν προσδιορίζονται και η μελλοντικές του 

ανάγκες στον συγκεκριμένο τομέα (Rodriguez D.et al, 2002).

Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης, σε πολλές 

επιχειρήσεις σχεδιάζεται η μελλοντική σταδιοδρομία των εργαζομένων. Είναι 

γνωστό ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας αποτελεί για την
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επιχείρηση μέσο για τον στρατηγικό έλεγχο αλλά και για την ανάπτυξη του 

προσωπικού. Η επιτυχημένη διοίκηση της σταδιοδρομίας απαιτεί τον 

σχεδίασμά μιας στρατηγικής η οποία θα ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες 

του οργανισμού όσο και των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός της 

σταδιοδρομίας και η προαγωγή αποτελεί κίνητρο για τον κάθε εργαζόμενο.

Ο σχεδιασμός της καριέρας λειτουργεί μέσο του σχηματισμού ομάδων 

εργασιών που στηρίζονται σε κοινά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, με 

αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τις 

δυνατότητες του, ώστε να παρακολουθήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και να εστιάσει σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 

απαιτηθούν στην νέα θέση εργασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος 

αρχίζει να κατανοεί ποια είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα του 

χρειαστούν για την επαγγελματική του εξέλιξη και να είναι πλέον γνώστης 

των εναλλακτικών του ως προς την επιλογή της καριέρας.

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα από την εφαρμογή συστημάτων- 

μοντέλων διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στην εκπαίδευση και 

στον σχεδίασμά της σταδιοδρομίας σε ξένες τράπεζες (Storey et al,1997):

Όταν η HSBC θέσει τους στόχους εκπαίδευσης, ακολουθεί ο λεπτομερής 

σχεδιασμός και οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση 

των εργαζομένων μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά. Οι στόχοι που θέτει η 

τράπεζα είναι σημαντικό να συμβαδίζουν με τον σχεδίασμά της εκπαίδευσης. 

Για παράδειγμα, αν στόχος της τράπεζας είναι να αυξήσει την ικανοποίηση των 

πελατών, τότε η εκπαίδευση θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση (α) την 

εκμάθηση μεθόδων εξυπηρέτησης πελατών, (β) την ανάπτυξη ομάδων 

εργασίας που θα διευκολύνουν την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού, (γ) 

την προσφορά επαγγελματικών δυνατοτήτων έτσι ώστε να προσελκύει υψηλής 

ποιότητας προσωπικό.
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Η Abbey National χρησιμοποιεί υποδειγματικές πρακτικές στην διοίκηση 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και θεωρείται ότι ηγείται αυτού του 

χώρου. Το 1988 μια σημαντική αλλαγή έλαβε χώρα στον οργανισμό όπου 

πέρασε από τον παραδοσιακό τρόπο επιλογής και υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με κριτήρια τις περιγραφές των θέσεων εργασίας, στην 

σύνδεση των στόχων για κάθε ρόλο με τα υπάρχουσα και επιθυμητά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ο οργανισμός παγίωσε αυτό το 

σύστημα και το ενίσχυσε με την δημιουργία "career evaluation panels", όπου 

σκοπό είχαν να θέσουν στόχους με συμφωνημένα επίπεδα ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών. Κάθε εργαζόμενος αξιολογείται κάθε χρόνο από τον άμεσο 

προϊστάμενο με βάση μια λίστα ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

συμφωνηθέντων από πριν με τον εργαζόμενο. Τα δεδομένα που προκύπτουν 

διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από το τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που 

ανήκει στον τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

4.2.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η πολιτική αμοιβών βάσει των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών αποτελεί 

ένα σύστημα κατά το οποίο το επίπεδο και τα κριτήρια αμοιβών δομούνται 

στηριζόμενα στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που κατέχουν, επιδεικνύουν 

και εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι (cf.Frankiling, 1998; Ingram, 1990; Jenkins 

et al., 1992).

Παρά το γεγονός ότι καμία εμπειρική μελέτη δεν ερεύνησε τα ποσοστά 

αύξησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών μέσο της πολιτικής αμοιβών 

βασισμένης σε αυτές, οι Murray και Gerhard (1998) δηλώνουν στη μελέτη 

τους σχετικά με το θέμα ότι μόνο το 6% των εργαζομένων παρέμειναν στο 

ίδιο επίπεδο αμοιβών. Αντίστοιχα άλλοι ερευνητές δηλώνουν ότι σε 

ορισμένους οργανισμούς οι εργαζόμενοι αναζητούν τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά και αναπτύσσονται με τέτοια ταχύτητα στα πλαίσια των 

δομών βασιζόμενων στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, ώστε το τμήμα
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διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να αναγκάζεται να βάζει περιορισμούς στην 

ανάπτυξη (Jenkins & Gupta, 1985; Luthans & Fox, 1989).

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα στάδια αναζητούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, στα πλαίσια όμως της εφαρμογής πολιτικών αμοιβών 

βασιζόμενων στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δεσμεύονται να 

υιοθετήσουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά ώστε να επιτύχουν την επιβράβευση βάσει του 

προγράμματος που εφαρμόζεται. Υπάρχει όμως και ένα μέρος του 

πληθυσμού που αντιστέκεται στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων καθώς αυτά 

μπορεί να συνεπάγονται αύξηση των ευθυνών τους, αύξηση του στρες, 

διαφοροποίηση των ρόλων, πιθανότητα αποτυχημένης απόδοσης και 

γενικότερα αύξηση των απαιτήσεων.

Προκειμένου να επιτύχει ο εργαζόμενος το επιθυμητό επίπεδο 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται, καθώς αυτά θα τον 

εξοπλίσουν με τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχει την άνοδο του στα 

υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα.

Την αναζήτηση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών ενθαρρύνει και η διοίκηση, 

με το να διευκολύνει την πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού στην 

πληροφορία, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και να δίνει τον απαραίτητο χρόνο σε αυτούς για να τον αφιερώσουν στην 

εκπαίδευση. Οφείλει η διοίκηση να επικοινωνήσει στους εργαζόμενους σε 

ποια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δίνει αξία, πως αυτά μπορούν να 

αποκτηθούν και να εξασφαλιστούν και τέλος πως αυτά θα ανταμειφθούν 

(Murray Β., Gerhart Β., 2000).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σαφής αύξηση στη χρήση 

συστημάτων αμοιβών που στηρίζονται περισσότερο στα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων και λιγότερο στις συγκεκριμένες εργασίες
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που οφείλουν να επιτελούν (Murray και Gerhart, 2000). Οι αμοιβές βάσει 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών αποτελούν συστήματα που καθορίζουν 

διαφορετικά επίπεδα και κριτήρια αμοιβών βάσει του εύρους των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που κάθε εργαζόμενος κατέχει, επιδεικνύει 

και εφαρμόζει. Η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων ακολουθεί το σύγχρονο 

περιβάλλον των γρήγορων αλλαγών και της πολυπλοκότητα των ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, στο οποίο δεν είναι εύκολος ο σαφής προσδιορισμός 

καθηκόντων για κάθε μία θέση εργασίας. Επιπρόσθετα, η αμοιβή βάσει 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών διευκολύνει την ανάπτυξη του κατάλληλου 

μίγματος ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και γνώσεων ολόκληρου του 

οργανισμού, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα του. Η 

πραγματική αξία μιας επιχείρησης, αλλά και κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, 

κρίνεται στο τι μπορεί να κάνει καλά και όχι στο τι εργασία ή καθήκοντα 

επιτελεί. (Armstrong και Brown, 1998).

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις τραπεζών που 

χρησιμοποιούν συστήματα αμοιβών βάσει ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών.

Η Lloyds Bank ανακοίνωσε το πάγωμα των αυξήσεων ως δικαίωμα, και 

όρισε την αύξηση ως δικαίωμα μόνο των εργαζομένων εκείνων που 

παρουσιάζουν μια απόδοση πάνω από το μέσο όρο, εισάγοντας συγχρόνως 

και τη συμμετοχή των εργαζομένων στο κέρδος του οργανισμού.

Οι μάνατζερ της Co-operative Bank βρίσκονται στο στάδιο της συζήτησης 

για την αναδιοργάνωση της πολιτικής αμοιβών συνδέοντας την με τους 

στόχους του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα συζητάνε για:

• Την απομάκρυνση από την αυτόματη ετήσια αύξηση των μισθών

• Την εισαγωγή ενός στοιχείου μοιράσματος του κέρδους

• Το πάγωμα των μισθών εκείνων των εργαζομένων που λειτουργούν κάτω 

από το αποδεκτό επίπεδο απόδοσης.
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Από το 1990 η Woolwich (UK Bank) αυτή συνδέει τις αμοιβές 6000 

υπαλλήλων της με τα αμοιβαίως συμφωνηθέντα επίπεδα απόδοσης και 

απαιτούμενων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Η δομή αμοιβών 

περιλαμβάνει 12 βαθμίδες. Η αύξηση των αμοιβών βασίζεται στην 

αξιολόγηση της προσωπικής απόδοσης, που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε 

έτους. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα κάθε εργαζόμενος να έχει μια 

βαθμολογία, η οποία φτάνει κατά το ανώτατο στους 400 πόντους. Οι πόντοι 

δίδονται βάσει κριτηρίων απόδοσης και στόχων (επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατών, πωλήσεις), καθώς και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για κάθε θέση. Έτσι, για 

παράδειγμα, για έναν σύμβουλο υπηρεσιών σε ένα υποκατάστημα το 50% 

της βαθμολογίας του προκύπτει από τα προσωπικά του ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, που είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και πωλήσεων, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά επίλυσης 

προβλημάτων, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά διαχείρισης χρόνου. Η 

συγκεκριμένη τράπεζα μετρά τα επιθυμητά επίπεδα ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών σε ποσοστιαία κλίμακα. Έτσι προσδιορίζει στο 80% το 

ελάχιστο επίπεδο της απαιτούμενης ικανότητας, στο 100% το αναμενόμενο, 

και στο 120% το υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η Midland από το 1993 εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και 

αμοιβών κυρίως για το μέσο και χαμηλό ιεραρχικά προσωπικό. Η σχεδίαση 

του, στόχευε στην ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και βαθμολογούσε 

κάθε εργαζόμενο επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με την ομαδική εργασία, όπως η 

ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, ηγεσίας. Η 

βαθμολόγηση στηρίζεται σε κλίμακα 5 βαθμιδών, με το μέσο σημείο να 

ταυτίζεται με το μέσο όρο της αγοράς. Η ανώτατη βαθμολογία 

επιτυγχάνεται, υπό κανονικές συνθήκες, ύστερα από 4 χρόνια προϋπηρεσίας 

στην εκάστοτε θέση.
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Η NatWest Bank έχει αρχίσει να ενσωματώνει τη διάσταση των 

προσωπικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στα υπάρχοντα συστήματα 

αμοιβών βάσει αποτελεσμάτων και προκαθορισμένων στόχων. Το γεγονός 

αυτό τη βοήθησε να αποφύγει συνηθισμένα προβλήματα παραδοσιακών 

μεθόδων αμοιβών, όπως η υπερβολική εστίαση στην απόδοση 

προηγούμενων χρονικών περιόδων και η ενθάρρυνση στην επίτευξη 

προσωπικών και βραχυπρόθεσμων στόχων. Η NatWest κατάφερε να 

εξασφαλίσει την αμοιβή τόσο των αποτελεσμάτων όσο και του τρόπου 

επίτευξής τους βασιζόμενη στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΣ

Οι τράπεζες είναι οργανισμοί που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση 

και ανάπτυξη του προσωπικού, στην σύνδεση των αναπτυσσόμενων 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών με τους κύριος στόχους και σκοπούς του 

οργανισμού, που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της 

στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού. Εδώ υπάρχει έντονη κινητικότητα 

του προσωπικού, που βιώνουν έντονες τεχνολογικές, γεωγραφικές και 

αλλαγές κουλτούρας και αναγνωρίζουν την αξία του σωστού 

προγραμματισμού και έχουν συνειδητοποιήσει τα πλεονεκτήματα του να 

γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το προφίλ ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

των εργαζομένων τους. (Homer Μ., 2001). Οι τράπεζες λοιπόν, 

χρησιμοποιούν συστήματα-μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών στις πολιτικές διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων τους.

5.1. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η απελευθέρωση της αγοράς σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των 

φραγμών από τους διαφορετικούς τύπους χρηματοοικονομικών οργανισμών, 

τη νέα τεχνολογία και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, οδήγησαν σε ριζικές 

αλλαγές στις πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες.

Ο Howcroft(1988) υπογραμμίζει μια διαφορά μεταξύ του παραδοσιακού 

"retail banking" που χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και αποφυγή ρίσκου 

δίνοντας έμφαση στους κανόνες και στη διοίκηση, και του αναδυόμενου 

"retail banking" που χαρακτηρίζεται από νέες δημιουργικές και δυναμικές 

αξίες, σαφή προσανατολισμό προς την αγορά με ξεκάθαρο στόχο το κέρδος. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και οι Cressey και Scott(1992) αντιπαρέθεσαν το παλιό 

μοντέλο των τραπεζών (πατερναλιστικό, επιφυλακτικό, το ανθρώπινο 

δυναμικό ως κόστος, γραφειοκρατία, πίστη) με το νέο (τεχνοκρατικό, 

προσανατολισμένο στην απόδοση, το ανθρώπινο δυναμικό ως πηγή, 

προσανατολισμένο στις πωλήσεις). Και τα δύο αυτά ιδεαλιστικά μοντέλα
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υπογραμμίζουν την κατεύθυνση στην οποία οι τράπεζες επιθυμούν να 

οδηγηθούν, παρά την πραγματική τους λειτουργία. Επίσης παρέχουν μια 

ξεκάθαρη ένδειξη ότι αυτό που ήταν κατάλληλο σε ένα προβλέψιμο και 

σταθερό περιβάλλον δεν είναι πλέον πρόσφορο στην παρούσα κατάσταση 

(Storey J.et al, 1997).

Ο παραδοσιακός προσανατολισμός των τραπεζών στην παραγωγή, σε 

συνθήκες στις οποίες η πελατειακή αφοσίωση, ο περιορισμένος 

ανταγωνισμός και άλλοι παράγοντες έδιναν τη δυνατότητα στις τράπεζες να 

επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην παραγωγή και όχι στην προώθηση 

και την πώληση των προϊόντων τους, δεν είναι πλέον ούτε κατάλληλος ούτε 

ρεαλιστικός. Η στρατηγική που αφορά το τραπεζικό δίκτυο καταστημάτων, 

δίνει έμφαση στην επικοινωνία με τον πελάτη και την πώληση προϊόντων.

Παρατηρείται πλέον και μια νέα μορφή εργασίας στα πλαίσια των τραπεζών, 

κατά την οποία μια κατηγορία εργαζομένων μετακινείται διαρκώς εκτός 

καταστημάτων και έχει το ρόλο της προώθησης των προϊόντων στο 

πελατολόγιο που δεν ευκαιρεί να επισκεφτεί κάποιο κατάστημα.

Αλλαγές παρατηρούνται και στη φιλοσοφία της διοίκησης ή οποία παίζει 

πλέον ένα πιο δυναμικό ρόλο. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση σε μια μορφή 

δυναμικού μάνατζμεντ με χαρακτηριστικά όπως ηγεσία και όραμα, ενώ ο 

συντηρητισμός, ο συγκεντρωτισμός, η τυφλή εμπιστοσύνη και η αποστροφή 

για το ρίσκο και την πρωτοβουλία έδωσαν τη θέση τους στη δυνατότητα 

λήψης πρωτοβουλιών και την αποκέντρωση των αποφάσεων (Howcroft- 

Lavis,1987). Η μορφή της διοίκησης που ακολουθείται εστιάζει στη 

συμμετοχικότητα, συμβουλευτική και αμεσότητα.

Αποτέλεσμα της μεταστροφής στην κουλτούρα των τραπεζών από 

λειτουργική σε προσανατολισμένη στις πωλήσεις, είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των εκπαιδευτικών πολιτικών, η εισαγωγή νέων 

συστημάτων μέτρησης της απόδοσης και η χρήση προφίλ ανταγωνιστικών
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χαρακτηριστικών κατά τη διαδικασία στρατολόγησης και επιλογής 

(Athanassopoulou & FitzGerald 1996, Athanassopoulou 1999b).

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 μέχρι τα μέσα του '90 η τράπεζες 

εφάρμοσαν τέσσερις μεθόδους εκπαίδευσης. Η πρώτη (1980-1985) ήταν 

δομημένη κατά τέτοιο τρόπο που έδινε βαρύτητα κυρίως σε τεχνικές 

δεξιότητες. Η δεύτερη (1986-1989) θεωρούσε την τράπεζα ως ένα διεθνή 

και επιχειρηματικό οργανισμό, στον οποίο η εκπαίδευση εστιάζονταν στις 

κοινωνικές δεξιότητες και κατά επέκταση διοικητική εκπαίδευση. Κατά τη 

τρίτη φάση (1990-1993) η θέση των τραπεζών φαινόταν να επιδεινώνεται 

σημαντικά. Ο ρόλος της εκπαίδευσης φαίνεται να μειώνεται αισθητά καθώς 

και ο αριθμός των εργαζομένων που εκπαιδεύονταν. Επίσης μια νέα 

κουλτούρα αναδυόταν, διευρύνοντας την ανάγκη για επιβίωση σε μια 

αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση 

της ασφάλειας της θέσης εργασίας, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα πλέον 

στην απόδοση. Στην τελευταία φάση (1994 μέχρι σήμερα) σε απάντηση της 

συνεχόμενης πίεσης, οι τράπεζες κινήθηκαν προς την υιοθέτηση μιας ισχυρής 

κουλτούρας προσανατολισμένης στις πωλήσεις παρουσιάζοντας συγχρόνως 

και μια αύξηση στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

εστιάζουν πλέον περισσότερο στα κοινωνικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

και λιγότερο στα τεχνικά, καθώς τα πρώτα μπορούν να αποκτηθούν πιο 

δύσκολα, είναι λιγότερο τυποποιημένα στην εφαρμογή τους και συνδέονται 

περισσότερο με την συγκεκριμένη αγορά, όπου υπάρχει μια σχετική 

ομοιομορφία μεταξύ των ανταγωνιστών ως προς τα προϊόντα. Ο 

ανταγωνισμός στο χώρο αυτό εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα της 

εξυπηρέτησης και στην ποιότητα (Sappey R., Sappey J., 1999).

Στην περίπτωση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών διαφορετικά είδη και 

συνδυασμοί μπορεί να θεωρούνται σημαντικά. Κάποια τεχνικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά (keyboard operation για βασικές συναλλαγές) μπορούν να 

μεταφερθούν σε κάποια άλλη τράπεζα, παρόλα αυτά όμως αυτά τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δεν θεωρούνται εξίσου σημαντικά όπως
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κάποια άλλα στην αγορά εργασίας. Σε γενικές γραμμές τα τεχνικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δεν μεταφέρονται το ίδιο εύκολα με τα 

κοινωνικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, καθώς περιορίζονται σε μια ατενή 

κλίμακα εφαρμογών στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι στον τραπεζικό χώρο, η ισορροπία μεταξύ των 

τεχνικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και γνώσεων και των κοινωνικών 

αντίστοιχα έχει διασαλευτεί. Η τεχνική εκπαίδευση έχει συμπληρωθεί από 

κοινωνικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και γνώσεις, ως αποτέλεσμα του 

σχεδιασμού μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων και της μεταστροφής από 

δανειστές σε πελάτες που απαιτούν την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο. Η 

εκπαίδευση των κοινωνικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην απόκτηση ανταγωνιστικού χαρακτηριστικού για τις 

τράπεζες, καθότι στο χώρο αυτό υπάρχει ελάχιστη διαφοροποίηση ως προς 

την τιμή και το προϊόν (Sappey R., Sappey J., 1999).

5.2. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων αποτελεί πλέον όλο και περισσότερο 

αρμοδιότητα των στελεχών γραμμής, οι οποίοι και βρίσκονται σε στενότερη 

επαφή με το ανθρώπινο δυναμικό. Στο παρελθόν η αφοσίωση των 

εργαζομένων στα πλαίσια μιας τυφλής εμπιστοσύνης στη διοίκηση 

θεωρούνταν δεδομένη. Τώρα πλέον αφοσίωση και εμπιστοσύνη κερδίζονται 

σε ένα περιβάλλον με στόχους ευκρινώς ορισμένους και από τις δύο πλευρές 

και κατανοητούς από όλους. Η έννοια της σταθερότητας και της μονιμότητας 

που χαρακτήριζε τους εργαζόμενους του τραπεζικού κλάδου έχει εξαλειφθεί. 

Οι απαιτήσεις από τον εργαζόμενο είναι πολύ περισσότερες συγκριτικά με το 

παρελθόν, ξεκινώντας από τη διαδικασία της επιλογής, την απόδοση και 

συνεισφορά του στον οργανισμό τα κριτήρια αξιολόγησης του και την 

αμοιβή του, η οποία και στηρίζεται στην προαναφερόμενη απόδοση, την 

δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Οι 

εργαζόμενοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, λαμβάνουν την
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απαραίτητη πληροφόρηση για ό,τι αφορά τον οργανισμό, ενθαρρύνονται για 

την ανάληψη ευθυνών και από την άλλη συγχρόνως η διοίκηση αποδέχεται 

την κριτική και είναι δεκτική στην έννοια της επανατροφοδότησης.

Ο εργαζόμενος καλείται να είναι λειτουργικά ευέλικτος, με την έννοια των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών χειρισμού μεγάλου αριθμού προϊόντων και 

ανταπόκρισης στην ανάγκη για εκτέλεση περισσοτέρων των μια εργασιών, 

καθώς και άμεσης προσαρμογής στις οργανωτικές αλλαγές.

Οι συνεχόμενες αλλαγές στον τραπεζικό τομέα δημιουργούν την ανάγκη για 

άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις ακόμα και στις χαμηλότερες ιεραρχικά 

θέσεις καθότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μεταβάλλονται 

διαρκώς και η συνεχής και συστηματική ενημέρωση είναι απαραίτητη.

Η προσέλκυση της πελατείας των τραπεζών δεν επιτυγχάνεται μέσο των 

χαμηλών τιμών, αλλά μέσο της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και 

ανθρώπινου δυναμικού που να μπορεί να τις προσφέρει, με πρόβλεψη των 

πελατειακών αναγκών και δημιουργία προϊόντων που να μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Οι ισχυρές πελατειακές σχέσεις 

δημιουργούνται μέσο των εργαζομένων που διαθέτουν εκείνα τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα συνεισφέρουν στην επιτυχή 

διαχείριση και επίλυση προβλημάτων, που προκύπτουν στις καθημερινές 

συναλλαγές, καθώς και στη ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών. Κατά αυτόν 

τον τρόπο δημιουργούνται ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την 

τράπεζα σύμφωνα με τους Keltner - Finegold(1996).

Τέλος, μια άλλη αλλαγή που έχει άμεση επίδραση στους εργαζόμενους, είναι 

η ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας με τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόλυση μεγάλου αριθμού 

εργαζομένων δημιουργώντας ένα κλίμα δυσπιστίας, οδηγώντας αυτούς που 

παραμένουν στον οργανισμό στην παραίτηση. Μέλημα της διοίκησης των 

ανθρώπινων πόρων είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των
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εργαζομένων, με σκοπό την προσέλκυση και παραμονή τους στον 

οργανισμό.

Η αξιοποίηση και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τη νέα 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις τράπεζες, κυρίως τα τελευταία 

χρόνια κατά τα οποία οι ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον του τραπεζικού 

κλάδου ώθησαν τις τράπεζες στο διεθνή χώρο σε αναθεώρηση και 

επανασχεδιασμό των στόχων και πολιτικών τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ενότητα αυτή, αποτελεί η Abbey 

National Bank, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών του προσωπικού όλων των βαθμιδών. 

Υπήρξε ηγέτης στην εκπαίδευση που είναι βασισμένη στα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά καθώς και στη δημιουργία προφίλ εργασίας. Το 1988 

προέκυψε πολύ σημαντική αλλαγή, κατά την οποία συνδέθηκαν οι στόχοι 

του οργανισμού με τα διαθέσιμα και δυνητικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα σύστημα που αναγνώριζε και 

υπολόγιζε τα ατομικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Πάνελ αποτίμησης 

καριέρας οργάνωναν διαγωνισμούς έναντι συμφωνημένου επιπέδου 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών για διοικητικά ανώτερες θέσεις. Κάθε 

στέλεχος του ανώτερου μάνατζμεντ αποτιμάται ετησίως από τον 

προϊστάμενο του βάση μιας λίστας με διοικητικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ένα πρόγραμμα το 

οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η μετακίνηση ενός 

ατόμου είτε σε ανώτερη ιεραρχικά θέση, είτε σε διαφορετικό εργασιακό 

αντικείμενο.

Δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες, τα λεγάμενα κέντρα αποτίμησης, στα 

οποία παρακολουθούνταν και διοικούνταν η μετάβαση από τα χαμηλότερα 

ιεραρχικά επίπεδα στα ανώτερα. Τα κέντρα αυτά διοργάνωναν διαγωνισμούς,
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κατά τους οποίους εξετάζονταν τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, ώστε σε περίπτωση που το επίπεδο ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών ήταν χαμηλό να προτείνονταν η αναγκαία εκπαίδευση.

Η πολιτικές των τραπεζών που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους 

χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό επίπεδο διοικητικού πατερναλισμού. Οι 

τράπεζες ενθαρρύνουν την ύπαρξη ήθους στην ομαδική εργασία, κοινού 

ενδιαφέροντος, πίστης και αφοσίωσης.

5.3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΓΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Οι τράπεζες είναι οργανισμοί που βασίζονται στη γνώση και εμπειρία του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. Δίχως τον τέλειο αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης 

πελατών, τον χρηματοοικονομικό προγραμματιστή και την ανώτερη 

απόδοση, οι πελάτες θα καταφύγουν αμέσως στον ανταγωνισμό.

Ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών παρέχει απτές και ενημερωμένες πληροφορίες που 

βοηθούν τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να αποτιμήσουν τα 

πραγματικά τους ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, να παραδώσουν ένα 

στρατηγικό πλάνο. Συνδέοντας τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του 

προσωπικού με την απαιτούμενη συμπεριφορά, μπορούμε να αναγνωρίσουμε 

τις πιθανές ελλείψεις που υπάρχουν στα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Στη 

συνέχεια θα μπορεί να εισαχθεί μια στρατηγική που θα εστιάζει στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την

πραγματοποίηση του στρατηγικού πλάνου.

Το σύστημα-μοντέλο διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών 

δημιουργεί επίσης αξία για τους οργανισμούς ενισχύοντας την αλλαγή. Αν για 

παράδειγμα μια τράπεζα επιθυμεί να αυξήσει την ικανότητα της να
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αντιστέκεται στην αλλαγή μπορεί να συμπεριλάβει την προϋπόθεση αυτή στο 

προφίλ ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών του εργαζόμενου.

Αποτέλεσμα της χρήσης ενός συστήματος-μοντέλου διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών είναι ότι η τράπεζα διαθέτει πλέον την 

ικανότητα να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό με ένα άξιο και αφοσιωμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, υποταγμένο να προσφέρει ανώτερη πελατειακή 

υποστήριξη επιδεικνύοντας τις αξίες του οργανισμού (Bratton D., 2003).

Για να διατηρήσουν οι τράπεζες την ανταγωνιστικότητα τους είναι σημαντικό 

οι ηγέτες τους να κατανοήσουν, τι συνιστά έναν επιτυχημένο εργαζόμενο 

στις διαφορετικές τραπεζικές δραστηριότητες. Είναι επίσης ξεκάθαρο στα 

πλαίσια του γρήγορα εναλλασσόμενου τραπεζικού περιβάλλοντος, ότι οι μη 

παραδοσιακές προσωπικότητες στο χώρο των τραπεζών μπορούν να 

παρέχουν αποτελεσματικές και ανανεωμένες καινοτομίες. Η διαφοροποίηση 

στον τρόπο σκέψης, η πείρα αποτελούν πηγές νέων ιδεών.

Οι ειδικοί στο χώρο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων δηλώνουν ότι η 

επιτυχία σε κάθε επάγγελμα αποτελεί μια πολυδιάστατη συνταγή, 

επηρεασμένη από πολλές διαφορετικές μεταβλητές όπως η εκπαίδευση, τα 

ενδιαφέροντα, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, η νοημοσύνη, οι τάσεις 

ακόμα και ο παράγοντας τύχη. Μια όμως εξίσου σημαντική μεταβλητή είναι 

και η προσωπικότητα.

Η προσωπικότητα επηρεάζει την επιλογή εργασίας καθώς και την αντίληψη 

που έχει κάποιος για την εργασία που έχει ή θα αποκτήσει. Είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι τα άτομα προσελκύονται από οργανισμούς που διαθέτουν 

"προσωπικότητα" ή κουλτούρα παρόμοια με τη δική τους, και οι οργανισμοί 

αντίστοιχα επιλέγουν άτομα με προσωπικότητα όμοια με αυτήν που έχει 

υιοθετήσει ο οργανισμός. Αποτέλεσμα του σωστού ταιριάσματος είναι ένας 

επιτυχημένος εργαζόμενος και ένας αποδοτικός οργανισμός (Bernett R. et al, 

1998).
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5.4. ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Karns και Mena, 1998 

σε 20 οργανισμούς μεταξύ των οποίων και μεγάλοι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί, δημιουργήθηκε μια λίστα με τα 23 σημαντικότερα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά ενός μάνατζερ (πίνακας 1).

Στη συνέχεια μια δεύτερη συνεχόμενη έρευνα έγινε (2500 επιχειρήσεις), της 

οποίας στόχος ήταν να μελετηθεί κατά πόσο τα 23 αυτά επιλεγόμενα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων ανά τον κόσμο και κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται και 

θεωρούνται σημαντικά κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. Δόθηκε η 

δυνατότητα να προστεθούν και άλλα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που 

πιθανώς δεν αναφέρθηκαν στην αρχική έρευνα. Ζητήθηκε επίσης να 

προσδιοριστούν και τα 6 σημαντικότερα κατά την άποψη τους 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Αυτά ήταν:

> το ηγετικό ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό

> η εστίαση στον πελάτη

> ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

> η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

> η επικοινωνία

> η συμμετοχή στην ομάδα

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται τα 20 ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μαζί με τα 

ποσοστά που δόθηκαν από τους οργανισμούς για τα σημαντικότερα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά %

1. Γραπτή και προφορική επικοινωνία 92,8

2. Επίλυση προβλημάτων 89,2

3. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 87,7

4. Διαπροσωπικές δεξιότητες Interpersonal 87

5. Ηγετικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 85,9

6. Εστίαση στον πελάτη 84,5

7. Ευελιξία 81,9

8. Ομαδικότητα 81,6

9. Αξιόπιστος 81,6

10. Εστίαση στην ποιότητα 80,1

11 .Τεχνικές ειδικότητες 76,9

12. Επιχειρηματικές ειδικότητες business expertise 73,3

13. Εργατικός 66,1

14. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του προσωπικού 65,3

15. Συνείδηση της ασφάλειας 57,8

16. Δημιουργικός 51,6

17. Αναλαμβάνει το ρίσκο 50

18. Μάνατζερ του χρόνου time manager 47,3

19. Προσανατολισμένος στους στόχους 40,9

20. Επαγγελματικό ντύσιμο 30

21. Ασυμβίβαστος 15,5

22. Ανώτερες γνώσεις σε ξένες γλώσσες 6,9

23. Προηγούμενη εμπειρία σε εργασία στο εξωτερικό 5,8
Πηγή: (Abraham S., Karns L., Shaw K., Mena Μ., 2001)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά %

1. Ηγετικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 55,4

2. Εστίαση στον πελάτη 52,2

3. Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα 48,2

4. Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά επίλυσης προβλημάτων 46,8

5. Ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας 40,3

6. Ομαδικότητα 38,1

7. Εστίαση στην ποιότητα 29,9

8. Διαπροσωπικές σχέσεις 28,8

9. Τεχνικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 28,1

10. Επιχειρηματικές ειδικότητες business expertise 27

11. Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα 25,2

12. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του προσωπικού 15,8

13. Αξιόπιστος 14,7

14. Συνείδηση της ασφάλειας 12,6

15. Ανάληψη κινδύνου 9,7

16. Καινοτόμος 9,4

17. Εργατικός 8,3

18. Time manager 6,5

19. Τιμιότητα 3,6

20. Σκόπιμος - Αποφασισμένος 2,9
Πηγή: (Abraham S.; Karns L., Shaw K., Mena Μ., 2001)

Σύμφωνα με την κλασσική θεωρία του Katz, για να είναι αποτελεσματικός 

ένας μάνατζερ απαιτούνται τρία βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά: 

τεχνικά, θεμελιώδη και ανθρωπιστικά (Katz,1974). Θα ήταν μη ρεαλιστικό να 

υποθέσουμε ότι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι 

αλληλένδετα, αν και έχουν εξεταστεί ξεχωριστά και αναπτυχθεί ανεξάρτητα.
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> Τα τεχνικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εξειδικευμένες 

γνώσεις, αναλυτικά εργαλεία μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 

ειδικότητας και δραστηριότητας

> Τα ανθρωπιστικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στην 

ικανότητα να λειτουργείς αποτελεσματικά διαπροσωπικά. Να είσαι δηλαδή 

ένας αποτελεσματικός δημιουργός αλλά και μέλος μιας ομάδας. Απαιτούν 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά ηγεσίας, επικοινωνίας και λήψης 

αποφάσεων. Τα ανταγωνιστικά αυτά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τον 

μάνατζερ στις σχέσεις του όχι μόνο με τους υφιστάμενους του αλλά και 

με τους ομότιμους, προϊστάμενους, πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες

> Τα θεμελιώδη ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στην 

ικανότητα να λαμβάνεις ασυσχέτιστες μεταξύ τους πληροφορίες και να 

τις οργανώνεις με τον κατάλληλο τρόπο. Η ικανότητα να μετατρέπεις το 

χάος σε κάτι πιο απλουστευμένο και κατανοητό.

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στις τράπεζες εστιάζουν σχεδόν 

αποκλειστικά στην ανάπτυξη των τραπεζικών τεχνικών χαρακτηριστικών και 

σε πολύ μικρότερο βαθμό σε τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως η 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η ανάλυση επενδύσεων και το μάρκετινγκ 

(Donnelly and Skinner,1989).

Παρά το γεγονός ότι η αναγκαιότητα να αντιμετωπίζουν οι τραπεζικοί 

καθημερινά νέες ιδέες, αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οικονομία 

στους κανονισμούς και στις τεχνολογικές και ανταγωνιστικές δυνάμεις, 

αυξάνεται, η πορεία της καριέρας των τραπεζικών παρέχει ελάχιστες 

δυνατότητες για ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα οι συνθήκες 

που επικρατούν στο χώρο αυτό εξακολουθούν να εστιάζουν σε βραχυχρόνια 

ζητήματα.

Η συσχέτιση μεταξύ των συμπεριφορών που περιγράφονται στους πίνακα 

1/2 και των τριών γενικών διοικητικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που 

περιγράφτηκαν παραπάνω υποδεικνύει ότι:
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■ Το σύνολο των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να 

διαθέτει ένας τραπεζικός έχει αυξηθεί
■ Το μίγμα των τριών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών μέσα στο σύνολο 

έχει μετατοπιστεί δραματικά, όπως (ραίνεται στο σχήμα που ακολουθεί:

Ενώ οι διεξοδικές έρευνες συνεχίζονται αποδεικνύεται ότι παρά την 

σπουδαιότητα που εξακολουθεί να δίνεται στην τεχνική εκπαίδευση των 

τραπεζικών, η πραγματική πρόκληση για τις τράπεζες και τους τραπεζικούς, 

είναι η ανάπτυξη των κριτικών και ανθρωπιστικών ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να είναι ένας τραπεζικός 

αποτελεσματικός δίνοντας του και ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Η 

πρόκληση είναι να δημιουργηθούν τραπεζικοί με εξειδικευμένη τεχνική
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γνώση που είναι σε θέση να διοικούν ένα οργανισμό και το ανθρώπινο 

δυναμικό του.

Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται μεγάλης σημασίας για το 

μέλλον των τραπεζών σύμφωνα με την έρευνα και όπως αυτές εμφανίζονταν 

στο παραπάνω σχήμα είναι τα παρακάτω:

Κριτικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά

1) Οργανωσ/ακός σχεδιασμός. Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος οι οργανισμοί πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 

εισάγουν στρατηγικές. Οι μάνατζερ των τραπεζών οφείλουν να 

κατανοούν τη σημασία της οργανωσιακής δομής στην απόδοση της 

τράπεζας. Οι διαφορετικές οργανωσιακές δομές συνεπάγονται 

διαφορετικές στρατηγικές σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

κινείται ο οργανισμός, κάτι το οποίο δεν έχει συνειδητοποιηθεί από τους 

τραπεζικούς.

2) Διοργανωσιακή ανάλυση. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που 

πραγματοποιούνται με άλλους τραπεζικούς και μη οργανισμούς απαιτούν 

την ύπαρξη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών σε ζητήματα 

ανταγωνισμού, συνασπισμών κοινοπραξιών, διαπραγματεύσεων και 

συνεργασιών. Οι τραπεζικοί δύνανται να συνεργαστούν με άλλους 

οργανισμούς το αποτέλεσμα της οποίας συνεργασίας θα επηρεάσει 

ενδεχομένως και την απόδοση.

3) Περιβαλλοντολογική ανάλυση. Οι τραπεζικοί πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τις δυνάμεις του περιβάλλοντος, να κρίνουν τις 

κατευθύνσεις αυτών και να επεξηγούν τις τάσεις. Επιτυχία πλέον 

θεωρείται ο εναρμονισμός των στρατηγικών και πολιτικών της τράπεζας 

με τις ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος.

4) Στρατηγική ανάλυση.

5) Διοίκηση της αλλαγής. Οι μάνατζερ των τραπεζών οφείλουν να διαθέτουν 

το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα
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της αλλαγής, να βοηθούν στην εισαγωγή της και να ξεπερνούν όποια 

αντίσταση προκύπτει.

Ανθρωπιστικά αντανωνιστικά χαρακτηριστικά

1) Λήψη αποφάσεων. Η διαφορά μεταξύ της έγκρισης των αποφάσεων που 

άλλοι πήραν και της λήψης αποφάσεων είναι πολύ σημαντική για την 

κατανόηση της αλλαγής της θέσης του μάνατζερ των τραπεζών. Οι 

μάνατζερ συνήθως παίρνουν αποφάσεις βασισμένα σε ζητήματα 

εργασίας. Το προσωπικό επισημάνει σημαντικά ζητήματα, μαζεύει τις 

πληροφορίες, παρουσιάζει εναλλακτικές και προτείνει διορθωτικές 

ενέργειες. Ο μάνατζερ αποφασίζει αν θα αποδεχθεί ή απορρίψει τις 

αποφάσεις που έχουν παρθεί από το προσωπικό και δεν αναλαμβάνει την 

ευθύνη της λήψης της απόφασης ο ίδιος. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια 

πολύ σημαντική αλλαγή ως προς τη λήψη των αποφάσεων συγκριτικά με 

αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν.

2) Αντιμετώπιση του ρόλου του μάνατζερ- ηγέτη. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

μάνατζερ αρνούνται να παραδεχθούν τη σημασία της ανάπτυξης των 

ανθρωπιστικών ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Τα νέα όμως 

δεδομένα τους καθιστά υπόχρεους να αποδεχτούν το ρόλο του 

μάνατζερ- ηγέτη.

3) Επικοινωνία. Ένας αποδοτικός μάνατζερ στο χώρο των τραπεζών πρέπει 

να παρουσιάζει επικοινωνιακές ιδέες σε διάφορα ζητήματα. Η 

αποτελεσματική επικοινωνία ενός οράματος και μιας στρατηγικής απαιτεί 

την ύπαρξη των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών να επικοινωνείς 

πειστικά.

4) Ομαδικότητα. Η δουλεία των μάνατζερ πρέπει να πραγματοποιείται στα 

πλαίσια ομάδων πραγματοποίησης έργου, επίλυσης προβλημάτων, 

συνεδριάσεων και συναντήσεων με το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η ποιότητα της λήψης των αποφάσεων δεν θα εξαρτάται 

πλέον από τα προσωπικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του μάνατζερ,
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αλλά και από την ικανότητα του να λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας, 

καθώς και να τη διοικεί.

5) Ηγεσία. Αναφερόμαστε στην ηγεσία της ομάδας και του οργανισμού. Η 

αποδοτική ηγεσία είναι αποτέλεσμα σωστής επικοινωνίας, συλλογικής 

προσπάθειας, και ικανότητας λήψης αποφάσεων (Donnelly J., 1994).

Τα δέκα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

παρουσιάζουν την μεταλλασόμενη φύση της τραπεζικής εργασίας. Τα 

ανταγωνιστικά αυτά χαρακτηριστικά, καθώς και οι συμπεριφορές που 

αναφέρονται παρακάτω, ορίζονται ως τα περισσότερο απαιτούμενα κριτικά 

και ανθρωπιστικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται στους 

παρόντες και μελλοντικούς μάνατζερ στο χώρο των τραπεζών.

1. Επινοεί και εισάγει τη συνολική στρατηγική της τράπεζας

• Επινοεί τη στρατηγική

• Αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες

• Εισάγει της στρατηγικές

• Αναπτύσσει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στο μάρκετινγκ

• Έχει επίγνωση των γενικότερων ζητημάτων που επηρεάζουν την τράπεζα

2. Δημιουργεί και διατηρεί μια στρατηγική που καλλιεργεί μια 

κουλτούρα

• Κινείται προς μια κουλτούρα βασιζόμενη στην απόδοση

• Αναπτύσσει το κατάλληλο κλίμα για την παροχή υπηρεσιών

• Ωθεί την τράπεζα προς μια κουλτούρα βασιζόμενη στις πωλήσεις

• Επικοινωνεί τους στόχους στους εργαζόμενους
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3. Επινοεί και εισάγει την οργανωσιακή πολιτική

• Συνδέει τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με τις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας

• Επινοεί πολιτική αμοιβών βασισμένη στην απόδοση

• Επινοεί αξιολόγηση βασισμένη στην απόδοση

• Σχεδιάζει την καριέρα των εργαζομένων

• Αποκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων

4. Αναπτύσσει ομάδες και την ομαδική εργασία

• Αναπτύσσει αποδοτικές ομάδες

• Ενθαρρύνει τη δέσμευση των εργαζομένων μεταξύ τους

• Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική αρμονία

• Χρησιμοποιεί τις ομάδες για να λαμβάνει αποφάσεις

• Επιλύει εντάσεις μεταξύ των ομάδων

5. Αναπτύσσει το ατομικό ταλέντο

• Ενθαρρύνει την ανώτατη απόδοση από όλους τους εργαζόμενους

• Αναπτύσσει τα διοικητικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των

εργαζομένων

• Καθοδηγεί τους υφιστάμενους

• Ενθαρρύνει την επιχειρηματική συμπεριφορά

• Παρέχει τους μάνατζερ τη δυνατότητα να κάνουν λάθη

6. Ενθαρρύνει και διατηρεί ετοιμότητα για την εισαγωγή της 

αλλαγής

• Υπερνικά την αντίσταση στην αλλαγή

• Υποστηρίζει την αλλαγή

• Ενθαρρύνει την αλλαγή
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• Προκαλεί το καθεστώς

7. Μοιράζεται τη δύναμη

• Αναπτύσσει ένα συμμετοχικό στυλ διοίκησης

• Ενθαρρύνει μια αμφίδρομη κάθετη επικοινωνία

• Αναπτύσσει εμπιστοσύνη στη διοίκηση

• Πουλάει ιδέες στους εργαζόμενους

• Είναι προσβάσιμος στους εργαζόμενους

• Εμπλέκει τους εργαζόμενους στη λήψη αποφάσεων

• Είναι εμφανής /ορατός στους εργαζόμενους

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 607 στελέχη τραπεζών ηλικίας 

35-39 από τους οποίους το 86% ήταν άντρες, προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα ως προς τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου τραπεζικού.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Myers-Briggs Type Indicator 

(ΜΒΤΊ), ο οποίος χρησιμοποιεί για την περιγραφή των ατόμων τέσσερις 

μεταβλητές:

> Εσωστρέφεια - Εξωστρέφεια

> Λογική - Διαίσθηση

> Σκέψη - Συναίσθημα

> Κρίση - Αντίληψη

Για την κάθε μια ομάδα μεταβλητών τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν 

τα παρακάτω ποσοστά:

> Εσωστρέφεια - Εξωστρέφεια

> Λογική - Διαίσθηση

> Σκέψη - Συναίσθημα

> Κρίση - Αντίληψη

> 45% - 55% 

73% - 27%

*► 72% - 28%

► 64% - 36%
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Συνεπώς ο τυπικός τραπεζικός υπάλληλος σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας 

είναι Ε^ωστοΕφήί Aovikoc σκεπτόυενοο κοι kpitikoc.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι τραπεζικοί των επόμενων δεκαετιών με 

τον τύπο συμπεριφοράς που έχουν υιοθετήσει, θα μπορέσουν να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των θέσεων. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

άτομα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν μια τάση να αποδέχονται με 

αργούς ρυθμούς τους νέους και καινοτόμους τρόπους λήψης αποφάσεων για 

την επίλυση προβλημάτων. Προτιμούν καθιερωμένους και αποδεδειγμένους 

τρόπους δραστηριοποίησης. Εστιάζουν βραχυχρόνια και λιγότερο 

μακροχρόνια, είναι μεθοδικοί και λιγότερο δημιουργικοί, αρκούνται στις δικές 

τους αποφάσεις και δεν δίνουν συνήθως σημασία σε πρόσθετες πληροφορίες 

που μπορεί να προσφέρουν νέες και καινοτόμες ιδέες.

Στο ραγδαία εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον δεν θα 

μπορέσει ο τραπεζικός με τα παραπάνω χαρακτηριστικά να επιβιώσει. Σήμερα 

απαιτείται ο τραπεζικός, εκτός από ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων, να κατέχει 

και αναλυτική σκέψη, κρίση, δυνατότητα επικοινωνίας και άλλα ατομικά 

χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν και στα πλαίσια του 

οργανισμού, αρκεί ο εργαζόμενος να αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγή και 

να είναι διατεθειμένος να αναπτυχθεί. Οι τραπεζικοί καλούνται να αναλάβουν 

τη θέση ενός εκπροσώπου της αλλαγής, δίνοντας έμφαση στις νέες σχέσεις, 

στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και στην αυξανόμενη κατανόηση των 

αναγκών των πελατών. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ένα άτομο υε 

διαίσθηση, συναίσθηιια και avTiAnujn.fBernett R. et al, 1998).

Έρευνα των Avkiran και Turner (1996) που μελέτησε τα βασικά 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των μάνατζερ των τραπεζών κατέληξε σε μία 

λίστα που αποτελείται από 57 ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά όπως αυτά 

παρατίθονται παρακάτω:
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1) Διοίκηση της αλλαγής

2) Προσπάθεια ανάπτυξης πελατειακού προφίλ σε σχέση με το πελατειακό 

κοινό που στοχεύει το κατάστημα

3) Θέτει τους στόχους του καταστήματος όσον αφορά την ποιότητα της 

πελατειακής εξυπηρέτησης

4) Ενθαρρύνει τον πελάτη να παρέχει ανατροφοδότηση ως προς την 

εξυπηρέτηση που του προσφέρεται

5) Δίνει έμφαση σε δυναμικούς στόχους προσανατολισμένους στις 

πρωτοβουλίες του μάρκετινγκ της τράπεζας

6) Λαμβάνει δυναμικά αποφάσεις

7) Ακολουθεί τις εξελίξεις στο catchment area του καταστήματος

8) Διατηρεί καλές πελατειακές σχέσεις

9) Παίρνει μέτρα για την επίλυση προβλημάτων και ξεπερνάει τα εμπόδια 

προκειμένου να πετύχει τους στόχους

10) Κρατάει μια ενθουσιώδη παρά μια γραφειοκρατική στάση απέναντι στην 

εξυπηρέτηση

11) Θεωρεί το κατάστημα σαν ένα κέντρο επίτευξης κέρδους, όπου τα 

έσοδα και τα έξοδα παρακολουθούνται

12) Θεωρεί το κατάστημα σαν ένα κέντρο επίτευξης κέρδους, όπου ο όγκος 

και το μίγμα των πωλήσεων παρακολουθούνται

13) Προστατεύει την εικόνα και τη φήμη του καταστήματος

14) Βρίσκει τις απαραίτητες ενέργειες που οδηγούν στην επίτευξη των 

στόχων

15) Είναι γνώστης των αναγκών των μάνατζερ γραμμής

16) Αναγνωρίζει τις ανάγκες δανεισμού

17) Αναπτύσσει στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση του δανεισμού

18) Αναγνωρίζει της ευκαιρίας συγκέντρωσης νέων κεφαλαίων

19) Αναπτύσσει στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης νέων 
κεφαλαίων

20) Συνδυάζει το στυλ διοίκησης με της διαφορετικές περιστάσεις

21) Είναι γνώστης των στόχων τρίτων στην περίπτωση διαπραγματεύσεων

22) Εξακριβώνει τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες των πελατών
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23) Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

24) Επιτυγχάνει τους στόχους του μέσω άλλων

25) Δίνει κίνητρα στους άλλους μέσω εποικοδομητικής κριτικής και θετικής 

επανατροφοδότησης

26) Παρακινεί τους άλλους να συνεργάζονται αποδοτικά στα πλαίσια 

ομάδων

27) Καθορίζει στόχους με υφιστάμενους για να αναπτύξει την ομαδική 

προσπάθεια

28) Συμβάλλει απην ύπαρξη ενός περιβάλλοντος όπου επικρατεί αρμονία και 

ένα κλίμα υποστήριξης

29) Είναι ευαίσθητος στην αντιμετώπιση κρίσιμων και παράξενων 

περιστατικών

30) Είναι ευαίσθητος στην εφαρμογή σημαντικών αποφάσεων

31) Είναι αποτελεσματικός στην χρήση δημοσίων σχέσεων μέσα στο 

κατάστημα

32) Αντιδρά σκεπτόμενα σε σημαντικά ζητήματα

33) Συμβουλεύει το προσωπικό στην πλήρη εκμετάλλευση των ατομικών 

δυνατοτήτων τους

34) Εστιάζει σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις

35) Αναγνωρίζει και παραδέχεται την καλή δουλειά

36) Διοικεί το κατάστημα στηριζόμενος στους στόχους και τις αξίες που 

μοιράζεται με το ανθρώπινο δυναμικό

37) Ενθαρρύνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων

38) Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα οργανωσιακό σχέδια και 

προγράμματα που επηρεάζουν την ζωή τους στα πλαίσια της εργασίας

39) Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδίασμά των 

πλάνων και προγραμμάτων που αφορούν τον οργανισμό

40) Μεταβιβάζει τις ανησυχίες του προσωπικού στην ανώτερη διοίκηση

41) Μεταβιβάζει αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων

42) Διαθέτει διαπροσωπική ευαισθησία

43) Ακούει προσεκτικά
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44) Επικοινωνεί γραπτώς με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αμοιβαία 

κατανόηση

45) Μπορεί να επικοινωνεί επιτυχώς

46) Παράγει ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή

47) Χρησιμοποιεί την κοινή λογική στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση 

προβλημάτων

48) Συγκεντρώνει πετυχημένα επιχειρήματα για διαπραγματεύσεις λήψης 

αποφάσεων

49) Συγκεντρώνεται σε κεντρικά θέματα

50) Απεχθάνεται προκατειλημμένες ιδέες όταν τις αντιλαμβάνεται

51) Ξέρει πότε θα αρνηθεί σε έναν πελάτη

52) Αντιδράει θετικά στην πίεση

53) Έχει αυτοπεποίθηση

54) Διατηρεί μια αίσθηση του χιούμορ

55) Παραμένει σταθερός σε καταστάσεις πίεσης

56) Έχει επίγνωση της κουλτούρας της τράπεζας, των κανόνων, των 

στάσεων, των αξιών και της γλώσσας

57) Γνωρίζει της διαδικασίες της τράπεζας, τη ροή της εργασίας, τα 

συστήματα διεκπεραίωσης, τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι τα διαπροσωπικά ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά και η συναισθηματική ωριμότητα αποτελούν κρίσιμες 

μεταβλητές για να κατανοήσει κανείς το επιχειρηματικό προφίλ ενός 

τραπεζικού μάνατζερ.

Ο όρος διαπροσωπικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην 

δυνατότητα να ανταποκρίνονται άμεσα και θετικά στις ανάγκες των 

εργαζομένων, ενθαρρύνοντας την εργασία σε ένα περιβάλλον όπου δεν θα 

επικρατούν οι διακρίσεις, στα πλαίσια του οποίου το προσωπικό μπορεί να 

αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και όπου θα του δίνονται ευκαιρίες 

ανάληψης ευθυνών (Bernett R. et al, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.1. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΊΊΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Για την επιβεβαίωση των όσων αναπτύχθηκαν παραπάνω, διενεργήσαμε μια 

έρευνα με τη βοήθεια της περιπτωσιακής ανάλυσης (case study), σε μια ξένη 

τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η οποία παρουσιάζεται 

στη συνέχεια.

Ο Kaplan (1986) έγραψε ότι "η περιπτωσιακή ανάλυση χαρακτηρίζεται από 

την εντατική εξέταση μιας μοναδικής οντότητας. Η περιπτωσιακή ανάλυση 

παρέχει μια πλούσια περιγραφή μιας πραγματικής κατάστασης". Οι Llewllyn 

(1992), Otley και Berry(1994), υποστηρίζουν, ότι η περιπτωσιακή ανάλυση 

είναι ένας τρόπος να παρατηρείς φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η περιπτωσιακή ανάλυση περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, κυρίως μέσο 

προσωπικής παρατήρησης και συνεντεύξεων. Ο McKinley(1982) υποστήριξε, 

ότι αποτελεσματική περιπτωσιακή ανάλυση δεν στηρίζεται μονάχα σε μια 

τεχνική συλλογής στοιχείων, αλλά στην οργάνωση και παρουσίαση 

πληροφοριών σχετικά με άτομα και τις καταστάσεις που βιώνουν. Συνεπώς η 

περιπτωσιακή ανάλυση είναι μια εμπειρική αναζήτηση η οποία ερευνά 

παρόντα φαινόμενα στα πλαίσια πραγματικών καταστάσεων, όταν τα όρια 

μεταξύ φαινομένου και περιβάλλοντος δεν είναι ξεκάθαρα και όταν 

πολλαπλές πηγές για την απόδειξη στοιχείων χρησιμοποιούνται (Yin, 1992). 

Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι στην εφαρμογή της περιπτωσιακής ανάλυσης ως 

μέσο έρευνας μπορεί να υπάρξει ένα μεγάλο μέρος υποκειμενισμού καθώς ο 

ερευνητής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού συνόλου και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος ουδέτερος παρατηρητής.

Η υπόθεση της περιπτωσιακής ανάλυσης, αφορά τη χρήση συστημάτων- 

μοντέλων διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στη χάραξη και
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ε(ραρμογή πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η συλλογή των 

στοιχείων έγινε στο μεγαλύτερο μέρος με τη βοήθεια συνεντεύξεων από 

τους ίδιους τους εργαζόμενους, προϊσταμένους αυτών, τους διευθυντές 

καταστημάτων, που ως στελέχη γραμμής στην ουσία εκτελούν πλέον χρέη 

εκπροσώπων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τέλος στελέχη του 

τμήματος. Εκτός αυτού, ένα μέρος των πληροφοριών συλλέχθηκαν με τη 

βοήθεια της παρατήρησης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 0 

μοναδικός πιθανός μεθοδολογικός περιορισμός ήταν η συλλογή στοιχείων 

από στελέχη του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, καθότι το τμήμα 

εδρεύει στην Αθήνα και η πραγματοποίηση της συνέντευξης με τα στελέχη 

αυτά ήταν δύσκολη.

Η κάθε συνέντευξη ήταν δομημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ομοιομορφία των πληροφοριών που συνελλέγησαν, και αποτελούνταν από 

ανοιχτές κυρίως και μερικές κλειστές ερωτήσεις. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είχαν 

ως στόχο την ενθάρρυνση μεγαλύτερης ελευθερίας απαντήσεων με 

αποτέλεσμα την συλλογή περισσότερων πληροφοριών, ενώ οι κλειστές 

συνετέλεσαν στην αποκόμιση συγκεκριμένων πληροφοριών, κυρίως για 

θέματα διαδικαστικά.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, δίνοντας 

καταρχήν μια σύντομη περιγραφή του οργανισμού και αναλύοντας διεξοδικό 

την εφαρμογή ή μη των συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών σε κάθε ξεχωριστά πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Οφείλω να σημειώσω ότι ζητήθηκε από την τράπεζα να διασφαλιστεί το 

απόρρητο των στοιχείων που δόθηκαν, με αποτέλεσμα να μη γίνεται καμία 

επώνυμη αναφορά στην τράπεζα ή στα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, σε όλη την έκταση ανάλυσης των δεδομένων.
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6.2. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο οργανισμός αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις Η.Π.Α. και το 

μεγαλύτερος οργανισμό στον κόσμο στον τομέα των πιστωτικών καρτών. 

Έχει 50 εκατομμύρια πελάτες, 3000 καταστήματα σε 100 χώρες στον κόσμο 

εκ των οποίων 3775 τουλάχιστο στις Η.Π.Α.

Διαθέτει ένα διασπαρμένο δίκτυο λειτουργιών στη τραπεζική βιομηχανία 

προσφέροντας ποικιλία προϊόντων σε όλους τους τομείς καταναλωτικής 

πίστης, εμπορικής και θεσμικής. Θεωρείται ηγέτης στις αγορές 

συναλλάγματος και παρέχει υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

όπως ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κεφαλαιαγορών, αξιόγραφων και 

θεσμικών επενδυτών. Διαθέτει τρεις βασικές δυνατότητες - κλειδιά οι οποίες 

βάσει θεωρίας (Παπαδάκης Β.Μ., 1998) αποτελούν εν δυνάμει πηγές 

διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρίας:

ο Τεχνολογία, τεχνογνωσία 

ο Αξιοπιστία

ο Δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων

Οράματα - Κουλτούρα - Φιλοσοφία

Η τράπεζα όπως και οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

κόσμου, προσδιορίζει το όραμα της, στο να είναι μια μοναδική, παγκόσμια 

τράπεζα, αφιερωμένη στους πελάτες της, δυνατή οικονομικά, συνεπής, 

αφοσιωμένη στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού της, αλλά και 

στη διατήρηση σταθερής απόδοσης προς τους επενδυτές. Το όραμα 

εγκαθιστά μια κοινή κατεύθυνση για όλα τα τμήματα. Δηλώνει τους στόχους 

της τράπεζας, μιλά ξεκάθαρα για τις αξίες της και εφοδιάζει το προσωπικό 

της με ορθολογική δομή για όλες τις δραστηριότητες του.
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Η κουλτούρα της τράπεζας είναι κτισμένη σε ένα σύνολο αξιών από τις 

οποίες οι παρακάτω θεωρούνται οι σημαντικότερες:

ο Integrity (Τιμιότητα) Η τράπεζα προσδοκά τα υψηλότερα στάνταρτ 

ηθικής από όλο το προσωπικό της

ο Innovation (Καινοτομία) Η τράπεζα αγαπά τις καινούριες ιδέες και 

τους ανθρώπους που τις έχουν

ο Meritocracy (Αξιοκρατία) Δίνει έμφαση στην έξοχη απόδοση, τον 

επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα σαν τους πιο 

καθοριστικούς παράγοντες για την πρόσληψη, αμοιβή και πρόοδο των 

υπαλλήλων της

ο Independent Initiative (Πρωτοβουλία) Προωθεί την προσωπική 

ελευθερία στην πράξη, αφήνει τους ανθρώπους της να επιτύχουν ή να 

μάθουν από την αποτυχία τους

ο Development (Εξέλιξη) Δίνει στους ανθρώπους με ταλέντο την 

δυνατότητα της επαγγελματικής ανόδου

ο Customer Service (Εξυπηρέτηση Πελατών) Οι πελάτες είναι ο λόγος 

για τον οποίο η τράπεζα ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα 

και οι ανάγκες τους πρέπει να ικανοποιούνται γρήγορα, με ακρίβεια 

και δημιουργικότητα

Η προσήλωση της τράπεζας στην όλο και καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πελάτη, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και η φιλοσοφία να 

προσπαθεί να βρίσκεται μπροστά από τον ανταγωνισμό, την οδήγησαν στην 

εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί μια νέα 

έκφραση στον τομέα των τραπεζικών συναλλαγών, αφού ο πελάτης είναι 

πλέον κάτι πολύ περισσότερο από μια ομάδα λογαριασμών. Είναι μια σχέση 

μοναδική και ξεχωριστή. Αντιπροσωπεύει εξαιρετικό "service", άμεση 

ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, πρωτοποριακή τεχνολογική 

υποστήριξη, δυνατότητα παγκόσμιας σύνδεσης και εξυπηρέτησης, καθώς και 

περισσότερη ελευθερία και μεγαλύτερο όφελος για τους πελάτες της.
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Οι στρατηγικές της τράπεζας

Η εταιρική στρατηγική που ακολουθεί η τράπεζα, είναι η στρατηγική της 

ανάπτυξης, προκειμένου να επιβιώσει στο δυναμικό και συνεχώς 

εναλλασσόμενο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό συγχωνεύτηκε με έναν 

χρηματοασφαλιστικό όμιλο, αλλάζοντας το αντικείμενο εργασιών της από 

''traditional banking" σε ''financial institution". Συνέπεια της συγχώνευσης 

ήταν η αλλαγή της βασικής φιλοσοφίας της τράπεζας, που εστιαζόταν στην 

εξυπηρέτηση των πελατών (service) και πλέον περιορίζεται και δίνει βάρος 

αποκλειστικά στις πωλήσεις. Η στροφή αυτή επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και 

τις πολιτικές ανθρωπίνων πόρων.

Η τράπεζα σκοπεύει να γίνει ένας έξυπνος οργανισμός, δηλαδή να εξελιχθεί 

σε έναν οργανισμό με δυνατότητα δημιουργίας, απόκτησης και μεταφοράς 

γνώσης, όπως και τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας της ώστε να 

αντικατοπτρίζει τη γνώση. Για να πετύχει αυτό προσπαθεί να ικανοποιήσει 

τρεις βασικές προκλήσεις:

s Την ενημέρωση και επιμόρφωση όλου του προσωπικού στη χρήση 

των εργαλείων ποιότητας

s Την ανάπτυξη και ενημέρωση όλου του προσωπικού για εκείνες τις 

αξίες και μορφές συμπεριφοράς που θα την επιτρέψουν να αλλάξουν 

ως άτομα και ως οργανισμός προς μια κουλτούρα πραγματικής 
ποιότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα μέσα στον 

οργανισμό

s Την ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού στο να έχει την 

προσοχή του στον πελάτη σε οτιδήποτε κάνει είτε αυτό αφορά 

συναλλαγή με πελάτη (εσωτερικό/ εξωτερικό), είτε αυτό αφορά 

εκτέλεση λειτουργικής δραστηριότητας

Στην Ελλάδα η τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται πριν 35 περίπου χρόνια. 

Σήμερα απασχολεί 1200 άτομα, λειτουργεί 40 καταστήματα με προοπτικές
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επέκτασης. Η τράπεζα στην Ελλάδα είναι οργανωμένη στην ίδια βάση με την 

μητρική της. Οι στρατηγικοί στόχοι όπως αναλυτικά παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενη ενότητα, καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση στις ΗΠΑ. 

Στη συνέχεια φυσικά μεταφέρονται και διανέμονται στις γεωγραφικές 

περιφέρειες, από όπου και θα μοιραστούν στην κάθε χώρα. Ο επικεφαλής 

της κάθε χώρας αναλαμβάνει τέλος να καθορίσει το μερίδιο που θα 

συνεισφέρει το κάθε τμήμα της τράπεζας στην συνολική πίτα. Στην Ελλάδα 

επομένως ακολουθεί τις ευρύτερες κατευθύνσεις της παγκόσμιας 

στρατηγικής, την οποία όμως προσαρμόζει στις ιδιαιτερότητες της τοπικής 

αγοράς.

Το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων της τράπεζας στην Ελλάδα

Ο πραγματικός ρόλος του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι 

συμβουλευτικός προς το "Line Management" σε ότι αφορά στην άσκηση 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. To "Line Management" είναι εκείνο 

που καθορίζει πάντοτε τους επιχειρηματικούς στόχους και λαμβάνει τις 

αποφάσεις για την υλοποίηση τους. Το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

καλείται να συμμετέχει ως ''partner" του "Line Management" στη 

διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στη λήψη αποφάσεων που 

έχουν επίπτωση στους ανθρώπους. To "Line Management" και οι επικεφαλής 

των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων, εξάλλου, ασκούν διοίκηση 

προσωπικού. Το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καλείται να τους 

βοηθά, να τους συμβουλεύει για καλύτερη άσκηση διοίκησης, με ανθρώπους 

εξειδικευμένους στον τομέα αυτόν.

Ορισμένες λειτουργίες μεταφέρονται αυτούσιες από τη μητρική, όπως είναι η 

ιεραρχική δομή των εργαζομένων και οι περιγραφές θέσεις. Η ιεραρχική δομή 

που διατηρείται στην τράπεζα είναι η ακόλουθη:
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A,B,C,D ■==> Entry level-Employee

Ε Ε=ί> Authorized signer

Q <=> Assistant Manager

S Ε=> Manager

Τ Resident Vice President

υ ΕΞΞΞφ Vice President

Η μετάβαση από τον ένα επίπεδο (grade) στον αμέσως ανώτερο είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την απόδοση του υπαλλήλου και την αξιολόγηση αυτού, 

όπως αυτή θα παρουσιαστεί παρακάτω. Τα "grades" καθορίζουν το ανώτερο 

και κατώτατο ύψος των μισθολογικών αποδοχών και απορρέουν άμεσα από 

την περιγραφή της θέσης. Η περιγραφή της θέσης είναι ακόμη ένα σημείο 

που μεταφέρεται από τη μητρική με ελάχιστες μεταβολές και προσαρμογές 

στα δεδομένα της χώρας. Αντιπροσωπευτικές περιγραφές θέσης εργασίας 

παρουσιάζονται στο παράρτημα.

Η διοίκηση της τράπεζα έχει προσδιορίσει και ορίσει έναν αριθμό 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών των υπαλλήλων της, που αποτελούν τα 

βασικότερα εργαλεία και κριτήρια στη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Στη συνέχεια αναλύοντας κάθε πολιτική 

ξεχωριστά, θα δούμε ξεκάθαρα πως διοικείται το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεσματικότερα με τη βοήθεια των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

(COMPETENCIES)

1. Ανοχή στο στρες = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό τήρησης σταθερής 

απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης ή αντίθεσης και η ικανότητα 

ελέγχου των αντιδράσεων κάτω από στρεσογόνες περιστάσεις.

2. Ευελιξία = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό τροποποίησης της 

συμπεριφοράς (υιοθέτηση διαφορετικού στυλ ή τρόπου προσέγγισης) 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.
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3. Προσαρμοστικότητα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να παραμένει 

κανείς αποτελεσματικός παρά τις αλλαγές του περιβάλλοντος (πχ όταν 

αλλάζει το περιεχόμενο εργασίας του, οι ευθύνες του ή οι συνεργάτες 

του).

4. Επιμονή (σθένος) = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό επιμονής σε ένα 

πρόβλημα μέχρι να λυθεί το θέμα ή μέχρι ο στόχος να μην είναι 

αντικειμενικά πλέον εφικτός.

5. Ανεξαρτησία = Οι ενέργειες του ατόμου βασίζονται σε προσωπικές του 

ανάγκες και όχι στην επιθυμία του να ευχαριστήσει τους άλλους.

6. Ακεραιότητα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό διατήρησης 

κοινωνικών, εργασιακών και ηθικών κανόνων σε δραστηριότητες που 

έχουν σχέση με τη δουλειά.

7. Προσοχή στη λεπτομέρεια = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό 

ολοκλήρωσης μιας εργασίας δίνοντας προσοχή σε όλα τα επιμέρους 

κομμάτια ή στοιχεία ανεξάρτητα του πόσο μικρά είναι.

8. Προγραμματισμός και οργάνωση = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό 

καθορισμού και αποτελεσματικής εφαρμογής μιας πορείας ενεργειών προς 

την επίτευξη του στόχου.

9. Διοικητικός έλεγχος = Αφορά την αναγνώριση της αναγκαιότητας 

ελέγχου (καταστάσεων, καθηκόντων, ανθρώπων) καθώς και στο σύνολο 

των ενεργειών ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος αυτός.

10. Ανάθεση έργου = Αποτελεσματική ανάθεση ευθυνών στον κατάλληλο 

άνθρωπο ή τομέα.

11. Ηγεσία = Η χρήση κατάλληλων διαπροσωπικών ανταγωνιστικών 
χαρακτηριστικών και συμπεριφορών για την καθοδήγηση ατόμων ή 

ομάδων προς την διεκπεραίωση εργασιών/ καθηκόντων.

12. Ανάπτυξη υφισταμένων = Η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των υφισταμένων μέσα από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την τωρινή και τη 

μελλοντική τους θέση.

13. Ευαισθησία απέναντι στον οργανισμό = Το ανταγωνιστικό 

χαρακτηριστικό του ατόμου να αντιλαμβάνεται την επίδραση και τις
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συνέπειες των αποφάσεων και των ενεργειών του στα υπόλοιπα μέρη του 

οργανισμού.

14. Κρίση (κριτική ικανότητα) = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό της 

αξιολόγησης δεδομένων και πορείας ενεργειών καθώς και της λήψης 

λογικών αποφάσεων. Αντικειμενική, λογική προσέγγιση.

15. Ανάλυση προβλημάτων = Αφορά στην αποτελεσματικότητα του ατόμου 

να εντοπίζει τα προβλήματα, να αναζητά σχετικά στοιχεία, να αναγνωρίζει 

χρήσιμες πληροφορίες και να προσδιορίζει πιθανές αιτίες του 

προβλήματος.

16. Αποφασιστικότητα = Η ετοιμότητα λήψης αποφάσεων, διατύπωσης 

απόψεων, ανάληψης δράσης ή δέσμευσης.

17. Δημιουργικότητα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό εύρεσης 

εφευρετικών λύσεων για επιχειρηματικές καταστάσεις. Η καινοτομία. Η 

ικανότητα εύρεσης ριζικών εναλλακτικών σε παραδοσιακές μεθόδους και 

τρόπους προσέγγισης.

18. Αριθμητική ανάλυση = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό ανάλυσης, 

οργάνωσης και παρουσίασης αριθμητικών δεδομένων, όπως πχ λογιστικά 

και στατιστικά στοιχεία.

19. Ανάληψη ρίσκου = Όταν κάνεις ή ξεκινάς μια ενέργεια που περιλαμβάνει 

εσκεμμένο ρίσκο προκειμένου να εξασφαλίσεις κάποιο συγκεκριμένο 

κέρδος ή πλεονέκτημα.

20. Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό ακρόασης = Το ανταγωνιστικό 

χαρακτηριστικό να διακρίνεις τις σημαντικές πληροφορίες μέσα από μια 

προφορική επικοινωνία. Η ενεργή ακρόαση είναι εμφανής όταν το άτομο 

ρωτά και γενικά αντιδρά κατά τη διάρκεια μιας προφορικής επικοινωνίας.

21. Πειστικότητα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό της πειστικής και 

ξεκάθαρης παρουσίασης ιδεών ή γεγονότων. Όταν πείθουμε τους άλλους 

για την άποψη που εκφράζουμε.

22. Γραπτή επικοινωνία = Η ξεκάθαρη διαπίστωση ιδεών μέσω του γραπτού 

λόγου, με καλή χρήση γραμματικής και συντακτικού, ώστε το κείμενο να 

γίνεται κατανοητό.
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23. Ευαισθησία απέναντι στους άλλους = Το να λαμβάνει κανείς υπόψη τους 

άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον, και τη δική του επίδραση σε αυτά. 

Οι πράξεις του υποδεικνύουν ότι υπολογίζει τα συναισθήματα και τις 

ανάγκες των άλλων (χωρίς να σημαίνει ότι συμπάσχει).

24. Δημιουργία θετικής εντύπωσης (Επίδραση) = Το ανταγωνιστικό 

χαρακτηριστικό να δημιουργεί κανείς θετική εντύπωση στους άλλους.

25. Κοινωνικότητα = Η ικανότητα να συναναστρέφεται κάποιος με ευκολία με 

άλλους ανθρώπους. Ομιλητικός, εξωστρεφής και με συμμετοχή.

26. Ομαδική εργασία/ Ομαδικότητα = Η προθυμία του ατόμου να συμμετέχει 

σε μια ομάδα ως απλό μέλος (χωρίς απαραίτητα να ηγείται αυτής), και 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου της ομάδας 

ακόμα και όταν ο στόχος αυτός δεν έχει σχέση με τα προσωπικά του 

συμφέροντα.

27. Πρωτοβουλία = Η ενεργή επιρροή και επίδραση του ατόμου πάνω στα 

γεγονότα, σε αντίθεση με την παθητική αποδοχή τους. Το άτομο που έχει 

πρωτοβουλία διακρίνει τις ευκαιρίες, τις εκμεταλλεύεται, και δρα 

αναλόγως.

28. Ανοχή/ Ανεκτικότητα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να παραμένει 

κανείς αποτελεσματικός σε καταστάσεις απογοήτευσης και απόρριψης.

29. Ενέργεια = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό του ατόμου να δημιουργεί 

και να διατηρεί ένα επίπεδο σωστά κατευθυνόμενης δραστηριότητας. 

Αυτό δείχνει θέληση, επιμονή, αντοχή και ικανότητα να δουλεύει κανείς 

σκληρά.

30. Πρότυπα εργασίας = Αφορά στην τοποθέτηση υψηλών στόχων ή 

στάνταρντ εργασίας ενός ατόμου για τον εαυτό του, τους άλλους ή την 

εταιρία του, καθώς και τη δυσαρέσκειά του με τη μετριότητα.

31. Αφοσίωση = Όταν κάποιος πιστεύει στην εργασία, στο ρόλο του και την 

αξία αυτών για την επιχείρηση, και κάνει ότι μπορεί για την εταιρία ακόμα 

και όταν δεν εξυπηρετεί άμεσα το δικό του ενδιαφέρον.

32. Αυτό-παρακίνηση = Η σημασία της δουλειάς στην επίτευξη της 

προσωπικής ικανοποίησης. Η έντονη ανάγκη για επιτυχία.
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33. Τεχνική/ Επαγγελματική γνώση = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να 

κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τεχνικές/ επαγγελματικές πληροφορίες.

34. Εξυπηρέτηση πελατών = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να ξεπερνάς 

τις προσδοκίες του πελάτη με το να βρίσκεις λύσεις υψηλών στάνταρντ 

έτσι ώστε να αντεπεξέρχεσαι στις ανάγκες του.

35. Εμπορικό πνεύμα = Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό του ατόμου να 

κατανοεί τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία και 

την ανάπτυξη του οργανισμού. Οι ενέργειες που κάνει να συμβάλλει στην 

επίτευξη τους.

6.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η στρατολόγηση αποτελεί διαδικασία αποφασιστικής σημασίας για τον 

οργανισμό, καθώς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την απόδοση του και 

ελέγχει την παρούσα και μελλοντική ανάπτυξη του. Η επιβίωση του 

οργανισμού εξαρτάται από την ποιότητα του προσωπικού και η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων απαιτεί μια συνειδητή και ορισμένη κατεύθυνση 

προσπαθειών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στόχος της 

στρατολόγησης δεν είναι μόνο το ταίριασμα του ατόμου με τις απαιτήσεις 

της συγκεκριμένης θέσης, αλλά και η αξιολόγηση των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών για διαρκή μάθηση και προσαρμογή στις οργανωτικές 

αλλαγές.

Η στρατολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. 

Εφόσον δημιουργείται κάποιο κενό στον οργανισμό μπορεί η θέση να 

καλυφθεί καταρχήν από έναν υπάλληλο που ήδη εργάζεται εντός του 

τμήματος και κρίνεται από τον διευθυντή ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της θέσης. Αυτή είναι και η πιο γρήγορη και απλή διαδικασία 

στρατολόγησης που θα μπορούσε να ακολουθηθεί. Επίσης μέσο συζητήσεων 

με μάνατζερ άλλων τμημάτων της τράπεζας μπορούν να προκύψουν 

ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ύπαρξη κάποιου υπαλλήλου που πιθανώς
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να ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θέση. Οι παραπάνω αποτελούν άτυπες 

ανακοινώσεις θέσεων που ίσως να αποτελούν λύση σε περιπτώσεις που 

επείγει η κάλυψη της θέσης. Η πιο σωστή και ολοκληρωμένη διαδικασία 

στρατολόγησης είναι η τυπική ανακοίνωση της θέσης σε όλους ανεξαρτήτως 

τους υπαλλήλους, που πραγματοποιείται είτε με σημείωση σε κάποιο πίνακα 

ανακοινώσεων, είτε με προσωπική αναφορά του επικεφαλή του τμήματος 

στους υπαλλήλους, είτε τέλος με τη βοήθεια κάποιων συστημάτων που θα 

πληροφορούν τους υπαλλήλους μέσο υπολογιστή (Job opportunity 

program). Η ανακοίνωση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 

της δουλειάς, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, τις δεξιότητες και γνώσεις που 

προαπαιτούνται ώστε να κρίνει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ικανός να 

συμπληρώσει την αίτηση που θα περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση.

Η τράπεζα ακολουθεί μια πολιτική που στρέφεται κυρίως προς την εσωτερική 

στρατολόγηση. Οι λόγοι κυρίως είναι ότι ο υπάλληλος είναι γνωστός, 

βρίσκεται ήδη στην επιχείρηση οπότε θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο 

προσαρμογής για να υιοθετήσει την ιδεολογία της και λιγότερο χρόνο 

εκπαίδευσης, καθώς κάποια πράγματα του είναι ήδη γνωστά. Ο εκάστοτε 

διευθυντής καταστήματος μπορεί να βασιστεί καταρχήν στην πληροφόρηση 

που θα πάρει από τα προηγούμενα φύλλα αξιολόγησης, συγκρίνοντας τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου με τις απαιτήσεις της θέσεις, 

καθώς και στις αδυναμίες και στην απόδοση του εργαζόμενου. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται μια συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο, η οποία στηρίζεται 

σε δομημένες ερωτήσεις με τη βοήθεια των οποίων θα εξακριβωθεί η 

ποιότητα και βαθμός κατοχής των απαιτούμενων ανταγωνιστικών 
χαρακτηριστικών.

Οι εσωτερική στρατολόγηση δημιουργεί ένα θετικό κλίμα μεταξύ των 

υπαλλήλων και της διεύθυνσης, διότι ο υπάλληλος αισθάνεται ότι η διοίκηση 

ενδιαφέρεται για αυτόν και αποσκοπεί στην εξέλιξη του. Δεν πρέπει όμως να 

αγνοήσουμε το γεγονός ότι με την εσωτερική στρατολόγηση αποκλείουμε
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την εισαγωγή νέων ιδεών, διαφορετικών προσεγγίσεων, που θα μας κάνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικούς, καθώς δεν υπάρχει καμία ανανέωση.

Η προσέλκυση νέων υπαλλήλων πραγματοποιείται με την εξωτερική 

στρατολόγηση μέσο της συγκέντρωσης βιογραφικών. Με την επιλογή του 

προσωπικού που θα στελεχώσει την οργάνωση θα πρέπει να επιτευχθεί ένα 

ταίριασμα μεταξύ των στόχων και της κουλτούρας του οργανισμού και των 

ανθρώπων που θα εργαστούν για την επίτευξη αυτών. Τα κριτήρια με τα 

οποία θα κριθούν πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες και έγκυρες 

πληροφορίες.

Μετά την συγκέντρωση των βιογραφικών, οι επιλαχόντες καλούνται να 

συμμετέχουν σε δοκιμασίες (test) κατά τη διάρκεια των οποίων και με τη 

βοήθεια διαφορετικών ασκήσεων θα εξετάσουμε εκτός από το βαθμό 

νοημοσύνης, τα ενδιαφέροντα, πτυχές του χαρακτήρα τους, τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και εμπειρίες τους. Πιο συγκεκριμένα θα 

διερευνήσουμε την ικανότητα και επιθυμία τους για μάθηση νέων 

δεξιοτήτων, διάφορες νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, κριτική ικανότητα, 

ικανότητα προσαρμογής και η σχέση τους με τους αριθμούς. Είναι επίσης 

πολύ σημαντικό να μελετήσουμε την προσωπικότητα του μελλοντικού 

υπαλλήλου, αν δηλαδή διαθέτει κάποια απαραίτητα χαρακτηριστικά όπως 

αυτοκυριαρχία, αυτοπεποίθηση, δυνατότητα επικοινωνίας, υπομονή και 

φιλοδοξία για εξέλιξη.

Τα τελευταία χρόνια ο παράγοντας στον οποίο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα 

είναι τα ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό του επιλαχόντα σε τεχνικές 

πωλήσεων, που αποτελεί το βασικότερο προαπαιτούμενο για έναν 

εργαζόμενο στην τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τα τεστ στα οποία 

συμμετέχει ο υποψήφιος εξετάζονται κυρίως τα εξής ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά-:
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> Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να μεγαλώνει και να εξελίσσει τον 

οργανισμό (business development)

> Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να αναπτύσσεται τα τεχνικά και 

γνωστικά του ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά (technical expertise)

> Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να επηρεάζει και να έχει μια θετική 

επίδραση στους άλλους (personal impact)

> Να επικοινωνεί ξεκάθαρα και αποτελεσματικά (communication)

> Να δείχνει ενδιαφέρον και προσοχή σε ανθρώπους που συναντάει πρώτη 

φορά (listening and developing rapport)

> To ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να πείθει και να επηρεάζει τους άλλους 

(direct persuasion)

> Να δημιουργεί καλές σχέσεις με άλλους προς όφελος του οργανισμού 

(relationship building)

> Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να 

ανακαλύπτει ευκαιρίες (exploiting opportunities)

> Να είναι προσανατολισμένος προς την επιτυχία (achievement drive)

Η συνέντευξη αποτελεί το τελικό στάδιο της επιλογής. Με τη συνέντευξη θα 

καλυφθούν κάποια θέματα που ήταν αδύνατο να προσεγγίσουμε 

διαφορετικά, αξιολογώντας άμεσα τη συμπεριφορά τους μέσο διαλόγου. Η 

συνέντευξη θα δώσει το περιθώριο στον εξεταζόμενο να εκφράσει ελεύθερα 

τις σκέψεις και τα φιλοδοξίες του. Με τη συνέντευξη δίνεται η δυνατότητα 

και στον υποψήφιο να μάθει περισσότερα για τον οργανισμό που πιθανώς θα 

εργαστεί στο μέλλον και να κατανοήσει τη φύση της θέσης για την οποία 

εξετάζεται που ίσως τελικά να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται με έναν υπεύθυνο 

από το τμήμα τη διοίκησης προσωπικού θα γίνει η επιλογή των 

επικρατέστερων οι οποίοι στη συνέχεια θα δώσουν την τελική και 

καθοριστική συνέντευξη με τον διευθυντή του τμήματος στο οποίο και 

υπάρχει το άνοιγμα. Στη διάρκεια της συνέντευξης των υποψηφίων μπορεί 

να παραβρίσκεται και ο άμεσα προϊστάμενος του υποψηφίου που γνωρίζει

88



Μ. ΓΑΚΗ - ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

φυσικά καλύτερα τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Η τελική αυτή 

συνέντευξη θα βοηθήσει τον διευθυντή να αναλύσει κατά πόσο ο 

ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον 

εργασίας, να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και να γίνει 

ισότιμο μέλος της ομάδας, η οποία με την συνεργασία θα πετύχει τους 

στόχους που της έχουν τεθεί.

6.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με την εισαγωγή του εργαζόμενου στον οργανισμό και ανεξάρτητα από την 

θέση που προορίζεται να στελεχώσει, καλείται να παρακολουθήσει ένα 

εβδομαδιαίο σεμινάριο στο εκπαιδευτικό κέντρο της τράπεζας το λεγόμενο 

''induction course ”, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος λαμβάνει 

μια εκπαίδευση γενικού περιεχομένου, που έχει ως στόχο να γνωρίσει τον 

οργανισμό, πως λειτουργεί, να υιοθέτηση την φιλοσοφίας του, και να τον 

καταστήσει έτοιμο να αγωνιστεί για την επίτευξη των στόχων του. 

Επιπρόσθετα λαμβάνει και το "Code of Conduct and Ethical Policies", όπου 

περιγράφεται η απαιτούμενη συμπεριφορά του κάθε εργαζόμενου του 

οργανισμού απέναντι στους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και 

δεσμεύεται να το αφομοιώσει και να το εφαρμόζει στην καθημερινή του 

επαφή με τον οργανισμό. Στη συνέχεια παρακολουθεί σεμινάρια 

επικοινωνιακού χαρακτήρα, που συνδέονται κυρίως με ζητήματα 

συμπεριφοράς, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης δεξιοτήτων άμεσα 

συνδεδεμένων με τον τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί. Το υπόλοιπο 

της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται στο τμήμα όπου θα εργαστεί σε 
συνεργασία με τους συναδέλφους του, οι οποίοι και θα τον αναλάβουν για 

μια χρονική διάρκεια περίπου ενός μήνα. Το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαίδευσης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job 

training).
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Η συνεχής επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της δουλείας των 
εργαζομένων, η ανάγκη της οποίας μπορεί να προκύπτει για παράδειγμα είτε 

λόγω της ύπαρξης νέων προϊόντων, είτε λόγω του εκσυγχρονισμού των 

συστημάτων, είτε λόγω της ανάγκης που προέκυψε από την αξιολόγηση της 

απόδοσης του υπαλλήλου από τον προϊστάμενο του, κατά τη διάρκεια της 

οποίας προέκυψαν κάποια αδύνατα σημεία, κάποια σοβαρή έλλειψη καίριων 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν 

την επίτευξη του έργου που έχει αναλάβει ο εργαζόμενος. Σεμινάρια 

παρακολουθούνται και μέσο τηλεφώνου (teleconference). Επί εβδομαδιαίας 

βάσης οργανώνονται και συναντήσεις με εργαζομένους άλλων 

συνεργαζόμενων τμημάτων, με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνίας, που 

στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, την παρουσίαση εμφανιζόμενων 

προβλημάτων, ώστε να προταθούν πιθανές λύσεις και γενικότερα αποσκοπεί 

στην ανατροφοδότηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης του εργαζομένου.

Ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να 

παρακολουθήσει και έναν αριθμό σεμιναρίων στο τέλος των οποίων 

εξετάζεται γραπτός προκειμένου να λάβει ένα δίπλωμα απαραίτητο για την 

εξάσκηση της εργασίας του.

Οι "people manager" παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, που αφορούν κυρίως τη σωστή διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς όπως τονίσαμε για τον οργανισμό ο 

άνθρωπος αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του ενεργητικού του. Τέλος, 

μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί και η μετάθεση του εργαζόμενου σε 

διαφορετικές θέσεις μέσα στον οργανισμό (rotation program), το οποίο τον 

βοηθάει να εκτιμήσει το συγκεκριμένο ρόλο που καλείται να παίξει, 

γνωρίζοντας και τη συνολικότερη δομή και λειτουργία των υπολοίπων 
θέσεων.

Δεν θα μπορέσουμε να ορίσουμε συγκεκριμένα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, που να μπορούν να αποκτηθούν με τη βοήθεια της
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εκπαίδευσης, καθότι αυτά εξαρτώνται από τη θέση και το βαθμό που κατέχει 

ο εργαζόμενος στην παρούσα φάση, από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

όπως συμπεραίνεται από την πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης που θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια και από τον σχεδίασμά της καριέρας και κατά 

συνέπεια τη μελλοντική του πορεία στα πλαίσια της τράπεζας.

Γενικότερα η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι άμεσα 

συνδυασμένη με τους στόχους του οργανισμού το οποίο και είναι ξεκάθαρο, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορούν 

την απόκτηση και βελτίωση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που είναι 

συνυφασμένες με τις πωλήσεις.

6.5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η μητρική εταιρία ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, τις δυνατότητες 

ανάπτυξης και την προηγούμενη απόδοση της χώρας που δραστηριοποιείται 

ορίζει συγκεκριμένους στόχους ανά ετήσια βάση τους οποίους η χώρα 

καλείται να πετύχει. Ο επικεφαλής του οργανισμού στην υπό εξέταση χώρα 

βάσει του προϋπολογισμού και των στόχων που ορίστηκαν, καλείτε να 

πραγματοποιήσει και να αποφασίσει, πως θα διανέμει τους στόχους στα 

υπόλοιπα τμήματα της τράπεζας, τα οποία στη συνέχεια τους μεταφέρουν 

στον κάθε εργαζόμενο ατομικά. Για να γίνεται όμως μια καλύτερη 

παρακολούθηση της πορείας του υπαλλήλου οι στόχοι διαχωρίζονται σε 

τρίμηνα, παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιείται 
ανά εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο ανακοινώνεται στον υπάλληλο πως πήγε με τους 

στόχους του μέχρι τώρα και γίνεται κριτική βελτίωσης όπου και όταν κρίνεται 

απαραίτητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις πωλήσεις ο κάθε 

υπάλληλος ξέρει που βρίσκεται διότι καθημερινά παρακολουθεί στο 

τερματικό του με ένα σύστημα "sales tracking" που έχει διαμορφώσει η 

τράπεζα, πως πήγε σε σχέση με τους στόχους του (διαδικασία συνεχούς
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αυτοελέγχου). Και στα δύο εξάμηνα ο υπάλληλος παίρνει "feedback" της 

απόδοσης του και απαντά σε σχόλια που του γίνονται από το διευθυντή του 

καταστήματος. Τα σχόλια αυτά συνήθως αφορούν βελτιώσεις της απόδοσης 

και συνδέονται με το σχεδίασμά της καριέρας που ταιριάζει στον καθένα 

ανάλογα με τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες του. Στην 

τελική αξιολόγηση που γίνεται στο τέλος του έτους ο περιφερειάρχης, που 

αποτελεί και το επόμενο διοικητικό επίπεδο μπορεί να προσθέσει και τα δικά 

του σχόλια, τα οποία φυσικά πρέπει να γίνονται γνωστά και στον κρινόμενο. 

Τελικά η αξιολόγηση του καθενός πηγαίνει για επανεξέταση και 

συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο του προσωπικού.

Η αξιολόγηση του διευθυντή του καταστήματος γίνεται από τον 

περιφερειάρχη, του περιφερειάρχη από τον "Distribution Η63ό"(υπεύθυνος 

του τμήματος των καταστημάτων), του "Distribution Head" από τον 

"Business Manager", και του "Business Manager" από τον επικεφαλή της 

Ευρώπης.

Το φύλλο αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζομένου όπως αυτό 

παρουσιάζεται στο παράρτημα, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στους στόχους 

που έχουν δοθεί στον εργαζόμενο, όπου δίνεται και μια βαρύτητα 60% και 

σε ποιοτικούς παράγοντες, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, ένα 

ποσοστό 40%. Το πρώτο τμήμα του φύλλου αξιολόγησης είναι ξεκάθαρο και 

απόλυτα μετρήσιμο (παράρτημα).

Στο πρώτο τμήμα επιλέγεται πρώτα από τη λίστα, το είδος του στόχου 

(κάρτες, αποταμιευτικά προγράμματα, στεγαστικά δάνεια, αμοιβαία 

κεφάλαια) που πραγματοποίησε ο αξιολογούμενος. Στη συνέχεια 

περιγράφεται αναλυτικά ο μετρήσιμος στόχος και το διάστημα μέσα στο 

οποίο έχει επιτευχθεί. Τέλος αξιολογείται ο εργαζόμενος και βαθμολογείται 

για την επίτευξη του στόχου του χρησιμοποιώντας την κλίμακα από 1 έως 5.
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Το δεύτερο τμήμα αποτελείται καταρχήν από την αξιολόγηση των κοινών

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών /ιδιοτήτων (competencies) που καλείτε να

επιδείξει ο αξιολογούμενος και που παρατίθενται παρακάτω:

Ownership

Do's

• Φροντίζω και νοιάζομαι για το κατάστημα όσο και για το σπίτι μου

• Γνωρίζω τα οικονομικά αποτελέσματα του καταστήματος και οφείλω να 

συντελώ στην επίτευξη των στόχων

• Ανταμείβομαι με βάση τα αποτελέσματα μου. Η προσπάθεια από μόνη 

της δεν αρκεί

Don'ts

• Δεν μιλάω ποτέ εναντίον της εταιρίας στην οποία εργάζομαι και 

αντιμετωπίζω με επιχειρήματα τα τυχόν αρνητικά σχόλια άλλων 

συναδέλφων ή τρίτων εναντίον του οργανισμού

Πωλήσεις

Do's

• Είμαι και ενεργώ πάντα σαν πωλητής οποιαδήποτε θέση και αν έχω στο 

κατάστημα

• Εμβαθύνω στη σχέση του πελάτη και του προτείνω τα προϊόντα που 

καλύπτουν τις ανάγκες του

• Αντιμετωπίζω τους πελάτες όλων των καταστημάτων σαν να είναι δικοί 

μου

• Κάθε πελάτης αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για πώληση που οφείλω να 

εκμεταλλευτώ

• Όπου βρεθώ και όπου σταθώ μιλάω για τα προϊόντα της τράπεζας τα 

οποία επιλέγω και ο ίδιος προσωπικά

• Οφείλω να μαθαίνω σε βάθος τα πλεονεκτήματα των προϊόντων για τον 

πελάτη καθώς και την κερδοφορία τους για την τράπεζα

• Έχω καλή γνώση της αγοράς μου και των δυνατοτήτων που προσφέρει 

για πωλήσεις, τις οποίες φροντίζω να εκμεταλλεύομαι
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Don'ts

• Δεν αρκούμε στην κίνηση του καταστήματος. Καλώ με δική μου

πρωτοβουλία τον πελάτη και του προτείνω νέα προϊόντα, πηγαίνοντας 

όταν χρειάζεται στο χώρο του για να κλείσω την πώληση

• Δεν κατηγορώ άκριτα τα προϊόντα της εταιρίας. Προτείνω τρόπους για να

τα βελτιώσω

• Δεν μειώνω την τιμή τους με σκοπό να πετύχω την πώληση ή επειδή το

ζητάει ο πελάτης. Ακολουθώ πιστά την τιμολογιακή πολιτική της 

τράπεζας και εξηγώ στον πελάτη την αξία και τα πλεονεκτήματα των 

προϊόντων και υπηρεσιών

• Δεν υπάρχουν δικοί μου και δικοί σου πελάτες. Είναι όλοι πελάτες της

τράπεζας (συνεργασία όχι ανταγωνισμός)

• Η σχέση με τους πελάτες δεν κλείνει με την πώληση. Οφείλω να παρέχω

άριστη εξυπηρέτηση στοχεύοντας στην διατήρηση και την επέκταση της

• Δεν κρίνω έναν πελάτη από την εμφάνιση ή τη σημερινή του σχέση με

την τράπεζα. Κάθε πελάτης μπορεί να κρύβει ευκαιρίες για πώληση

Εκλογίκευση εξόδων 

Do's

• Αξιολογώ το χρόνο που αφιερώνω σε κάθε πελάτη ανάλογα με τη

δυναμικότητα του για κερδοφορία στην τράπεζα

• Χρησιμοποιώ με τον καλύτερο και παραγωγικότερο δυνατό τρόπο τους

διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους δυναμικό, τεχνολογία)
• Ενημερώνω και κατευθύνω τους πελάτες στο να χρησιμοποιούν τους

εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγών που προσφέρει η τράπεζα με 

σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους του καταστήματος και την 

πιο ευέλικτη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών

• Ελέγχω και περιορίζω όλες τις δαπάνες του καταστήματος (φώτα,

γραφική ύλη) όπου είναι δυνατό 

Don'ts

• Δεν εκμεταλλεύομαι τα μέσα (τηλέφωνα, fax, υλικά) που παρέχει η 

τράπεζα για προσωπικούς λόγους
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• Δεν θεωρώ καμιά δαπάνη που επιβαρύνει το κατάστημα μου σαν 

δεδομένη. Αντίθετα επανεξετάζω συχνά την αναγκαιότητα της κάθε 

δαπάνης και προσπαθώ να βρω λύσεις φθηνότερες αλλά εξυπνότερες

Αυτοματισμός

Do's

• ΘΕκμεταλλεύομαι κάθε διαθέσιμο εργαλείο (e-mail, excel, internet) για 

την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών, την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων μου και την αύξηση των πωλήσεων μου

Don'ts

• Δεν ανέχομαι σαν δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες που μου 

αφαιρούν χρόνο από την πώληση. Αντίθετα σκέφτομαι δημιουργικά και 

προτείνω λύσεις που ελαχιστοποιούν τον μη παραγωγικό χρόνο και μου 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επαφή με τον πελάτη και για 

πωλήσεις

Στο τμήμα της αξιολόγησης των ειδικών ανταγωνιστικών

χαρακτηριστικών/ιδιοτήτων (competencies), επιλέγει ο αξιολογητής πέντε 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά από τη λίστα ανταγωνιστικών

χαρακτηριστικών που παρατέθηκαν παραπάνω, που ο συγκεκριμένος 

υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει ανάλογα με τη θέση που κατέχει. Τέλος 

περιγράφονται τα σημεία στα οποία υστερεί ο κρινόμενος και υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης καθώς και δεξιότητες και χαρακτηριστικά του 
εργαζόμενου προς ανάπτυξη μέσο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 

τον τρόπο εκπαίδευσης (on the job, σεμινάρια). Το φύλλο αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με τα σχόλια του αξιολογούμενου, ο οποίος καλείται να κρίνει 

τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του διευθυντή.
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Σε όλες τις παραπάνω παραμέτρους δίνεται μια βαθμολογία η κλίμακα της 

οποίας είναι:

0-40% = 1 did not meet

40-80% = 2 partially met

80-100% = 3 met 

100-120% = 4 exceeded 

120- = 5 far exceeded

Αυτό σημαίνει πως εάν ο εργαζόμενος φτάσει στο 100% του στόχου του θα 

πάρει βαθμολογία 3 το οποίο δηλώνει στην ουσία ότι απλά ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες της θέσης και οι πιθανότητες για αύξηση του μισθού ή 

μετακίνηση σε ανώτερη θέση είναι ελάχιστες.

Η αξιολόγηση των πρωτοδιοριζόμενων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που 

συνήθως είναι ένα εξάμηνο δοκιμαστικά, είναι διαφορετική και λιγότερο 

απαιτητική.

Η δομή αυτού του φύλλου αξιολόγησης, κατόφερε να μεταφράσει την 

αποστολή και τη στρατηγική σε αντικειμενικούς σκοπούς και μετρήσεις. 

Δημιούργησε ένα μοντέλο στρατηγικής, που επιτρέπει σε όλους τους 

υπαλλήλους να δουν το πώς συμβάλλουν στη επιτυχία του οργανισμού, 

υποκινώντας τους να εκπληρώσουν την αποστολή του οργανισμού.

Από εκεί και πέρα δίνεται η δυνατότητα και στον εργαζόμενο να κρίνει και να 

αξιολογήσει τον προϊστάμενο του μέσο του ετησίου "voice of the employee 

survey" (παράρτημα). Έχει λοιπόν και ο εργαζόμενος την ευκαιρία να 

προτείνει λύσεις βελτίωσης της εξουσίας που ασκείται πάνω του, δίνοντας 

απάντηση σε ερωτήματα που αναφέρονται στον οργανισμό, στον 

προϊστάμενο, στις συνθήκες εργασίας και στη διοίκηση. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό έχει ως στόχο να πάρει το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων την 

απαραίτητη πληροφόρηση από κάτω προς τα πάνω ώστε να προχωρήσει σε
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επίλυση των τυχόν προβλημάτων με στόχο πάντα να διατηρεί τον 

εργαζόμενο ικανοποιημένο. Μερικά τέτοια ερωτήματα είναι:

• Προϊστάμενος μου συζητά μαζί μου τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο την 

αξιολόγηση μου

• Γνωρίζω τη βάση πάνω στην οποία θα κριθεί το έργο μου

• Ενθαρρύνομαι να βελτιώνω ή να κάνω προτάσεις για βελτίωση 

διαδικασιών/ ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών

• Η ανώτερη διοίκηση ενδιαφέρεται για το γενικό καλό των υπαλλήλων

• Στον οργανισμό οι εργαζόμενοι αμείβονται σύμφωνα με την απόδοση 

τους στην εργασία

Ο εργαζόμενος κρίνεται επίσης με την ετήσια έρευνα ικανοποίησης των 

πελατών που πραγματοποιείται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών, 

μια τηλεφωνική έρευνα με σκοπό την σφυγμομέτρηση της άποψης των 

ερωτηθέντων σε θέματα όπως η ποιότητα εξυπηρέτησης, η τιμολόγηση, ο 

εντοπισμός ευκαιριών για βελτίωση σε προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και η 

συμπεριφορά των υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

μεταφέρονται στο προσωπικό του καταστήματος από το διευθυντή και όλη η 

ομάδα συνεργάζεται για τη βελτίωση της, κάνοντας προτάσεις και 

προσπαθώντας για καλύτερα αποτελέσματα.

Μια τελευταία πηγή από την οποία αντλείται πληροφόρηση για την απόδοση 
του εργαζόμενου είναι ο "mystery shopper". Αυτός είναι ένας εργαζόμενος 

του οργανισμού ο οποίος έρχεται ως πελάτης στα καταστήματα σε τυχαίες 

ημερομηνίες και αξιολογεί εκτός από την καθαριότητα του καταστήματος, 

την τήρηση των κανόνων και διάφορες άλλες παραμέτρους και την 

συμπεριφορά, ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και γνώσεις των εργαζομένων. 

Συντάσσεται μια έκθεση την οποία επικοινωνεί ο διευθυντής του 

καταστήματος στους εργαζόμενους και με τη βοήθεια συζητήσεων 

προτείνονται λύσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη βαθμολόγηση στον 
επόμενο έλεγχο.
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6.6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Οι αμοιβές όπως εφαρμόζονται σήμερα βασίζονται καταρχήν σε έναν βασικό 

μισθό ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος και είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την απόδοση του. Ο βασικός αυτός μισθός ανάλογα με το 

επίπεδο στο οποίο εντάσσεται ο εργαζόμενος έχει τρεις διαβαθμίσεις, 

"minimum-midpoint-maximum" μέσα στα οποία πλαίσια και μπορεί να 

κινηθεί ο μισθός του. Η πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια 

ονομάστηκε "Variable Pay". Η αμοιβή αποτελείται από το ομαδικό και το 

ατομικό μέρος. Το ομαδικό συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων 

του καταστήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο μέσα από την αμοιβή τονίζεται η 

σημασία της συνεργασίας στην ομάδα, της επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

της και της κοινής προσπάθειας για την επιτυχία του καταστήματος. Στην 

περίπτωση που ένα κατάστημα πιάσει τους ομαδικούς στόχους, όλη η ομάδα 

αμείβεται για την επιτυχία αυτή. Κάθε μέλος της ομάδας λαμβάνει ένα ποσό 

που αντιστοιχεί στο ρόλο που έχει αναλάβει στο κατάστημα.

Το ατομικό μέρος αντιστοιχεί στην επίτευξη των ατομικών στόχων που 

έχουν τεθεί στον κάθε υπαλλήλου, και στην απόδοση που αυτό παρουσιάζει 

και καταγράφεται στο φύλλο αξιολόγησης. Κάθε σύμβουλος λογαριασμών 

για παράδειγμα έχει στόχους σε 4 ή 5 προϊόντα. Ο πωλητής έχει τη 

δυνατότητα να αμειφθεί για κάθε προϊόν στο οποίο υπερβαίνει το 90% του 

στόχου του, η αμοιβή του όμως είναι συνάρτηση του αριθμού των στόχων 

που έχει πετύχει. Στο τέλος του τριμήνου και εφόσον έχει ξεπεράσει το 

στόχο του θα πληρωθεί το 70% του "bonus" και το υπόλοιπο 30% θα του 

αποδοθεί μόνο στην περίπτωση που το κατάστημα επιτύχει τους δικούς του 

στόχους. Με την πολιτική αυτή ο εργαζόμενος καλείται να καταβάλει 

ισόποση προσπάθεια και για την επίτευξη των ομαδικών στόχων, 

υποστηρίζοντας την ομαδικότητα και συνεργασία. Πρέπει να διευκρινιστεί 

επίσης, ότι το κάθε προϊόν έχει και διαφορετική βαρύτητα ως προς το ποσό 

της πληρωμής.
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Το ποσοστό αύξησης που θα πάρει ο κάθε εργαζόμενος εξαρτάται και από τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα αποκομίσει μέσο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων προκειμένου να ανέβει σε υψηλότερο μισθολογικό επίπεδο. 

Όπως συμπεραίνουμε το επίπεδο της αμοιβής είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα 

αποτελέσματα του φύλλου αξιολόγησης και κατά συνέπεια με τα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων αξιολογείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάγκη για την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας 

οδήγησε τους οργανισμούς στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με 

υψηλές αποδόσεις. Οι αποδόσεις αυτές μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

αξιοποίησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, των ατομικών δηλαδή 

χαρακτηριστικών που αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες, ώστε ο 

εργαζόμενος να εκτελεί την εργασία του αποτελεσματικά, σε συνάρτηση 

πάντα με την κουλτούρα και τους στόχους του οργανισμού.

Η απελευθέρωση της αγοράς σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των 

φραγμών από τους διαφορετικούς τύπους χρηματοοικονομικών οργανισμών, 

τη νέα τεχνολογία και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, οδήγησαν σε ριζικές 

αλλαγές στις πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες. Παρατηρείται μια 

έντονη μεταστροφή στην κουλτούρα των τραπεζών από λειτουργική σε 

προσανατολισμένη στις πωλήσεις, με αποτέλεσμα να επαναπροσδιοριστούν 

οι πολιτικές ανθρωπίνων πόρων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ένας 

επαναπροσδιορισμός των πολιτικών στρατολόγησης και επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του σχεδιασμού 

και της ανάπτυξης της καριέρας, έγινε εισαγωγή νέων συστημάτων μέτρησης 

της απόδοσης και χρησιμοποιήθηκαν συστήματα-μοντέλα διαχείρισης 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Έγινε συνεπώς κατανοητό ότι η 

αξιοποίηση και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί τη νέα πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις τράπεζες.

Η χρήση των συστημάτων-μοντέλων διαχείρισης των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού ωφέλησε τον οργανισμό αλλά 

και τους ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς γίνεται μια σωστότερη κατανομή 

πόρων και παρακολούθηση του πνευματικού κεφαλαίου. Το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι έτοιμο να καλύψει μελλοντικές ανάγκες και να μεταβεί 

αποτελεσματικά στην αλλαγή που θα προκύψει, γνωρίζοντας συγχρόνως της 

απαιτήσεις του οργανισμού. Η σωστή επιλογή του προσωπικού και η συνεχής
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επιμόρφωση του, μειώνει το κόστος και τροφοδοτεί τον οργανισμό με 

ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες 

των πελατών, να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δίνοντας του ένα 

ισχυρό πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Η εφαρμογή 

τέλος των πολιτικών αμοιβών βασιζόμενων στα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά, τους δεσμεύει να υιοθετήσουν τις συγκεκριμένες 

συμπεριφορές και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, ώστε να επιτύχουν την 

επιβράβευση βάσει του προγράμματος που εφαρμόζεται.

Τα παραπάνω συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη κυρίως 

σχετικών άρθρων, παρατηρούνται και στα πλαίσια της περιπτωσιακής 

ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στη ξένη τράπεζα, η οποία 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Η τράπεζα έχει υιοθετήσει μια φιλοσοφία και στρατηγική που στηρίζεται 

στον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο αξιοποιεί και αναπτύσσει μέσο των 

κατάλληλων πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, που βασίζονται σε 

συστήματα-μοντέλα διαχείρισης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Έτσι η 

τράπεζα μέσω της σωστής αξιοποίησης των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών και της ανάπτυξης αυτών, μειώνει το κόστος, αυξάνει την 

παραγωγικότητα και την κερδοφορία της, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών της, παρέχοντας τους 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
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I
QPIZMOI Οι ορισμοί που ακολουθούν θα σας φανούν χρήσιμοι για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας:
Ως ΌΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’ νοείται το σύνολο των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεστε σε καθημερινή βάση 
Ως ‘ΠΕΛΑΤΗΣ’ νοείται κάθε πελάτης - εσωτερικός ή εξωτερικός - που κατά κύριο λόγο εξυπηρετείτε στα πλαίσια των 
εργασιακών σας καθηκόντων
Ως ’ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ' νοείται το άτομο στο οποίο αναφέρεσθε άμεσα, ανεξαρτήτως τίτλου του / της
Ως 'ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ' νοούνται όλοι οι ανώτεροι από τον προϊστάμενό σας μέχρι τον υψηλότερο βαθμό.
Ως ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ' νοείται ο/η επί κεφαλής του τομέα στον οποίο απασχολείστε (π.χ. ο Business Manager του 
GCB, GCIB, PBG) καθώς και όσοι αναφέρονται άμεσα σε αυτόν/η.

Ο I ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
παρατίθενται στη συνέχεια βάσει της εξής κλίμακας:

Πολύ Δυσαρεστημένος/η 
Δυσαρεστημένος/η

Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 
Ικανοποιημένος/η 

Πολύ Ικανοποιημένος/η
r

1. Παίρνοντας υπ' όψη σας όλα τα στοιχεία και τις 
εντυπώσεις σας, πώς θα βαθμολογούσατε το 
επίπεδο ικανοποίησής σας στον οργανισμό γενικά, 
κατά την τρέχουσα περίοδο;....................................... Ο©©©©

2. Πόσο ικανοποιημένος(η) είστε με τον τρόπο που 
αναγνωρίζεται η τυχόν καλή απόδοσή σας στην 
εργασία σας;............................................................... ©@@©©

3. Πόσο ικανοποιημένος(η) είστε με την πληροφόρηση 
που σας παρέχει η Διεύθυνση σχετικά με τα όσα 
συμβαίνουν στους κόλπους του οργανισμού;...........  © © © © ©

4. Πόσο ικανοποιημένος(η) είστε με το βαθμό
συμμετοχής σας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
που επιδρούν στην εργασία σας; .............................. ©@® ©©

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
παρατίθενται στη συνέχεια βάσει της εξής κλίμακας:

Διαφωνώ έντονα 
Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ Ιδιαίτερα

5. Οι συνάδελφοι στο χώρο που απασχολούμαι 
συνεργάζονται για την επίτευξη των εργασιακών
μας στόχων...........................................................  ©@®®©

6. Έχω την αίσθηση ότι ο οργανισμός με εκτιμά ως
υπάλληλό.............................................................  © © ® @ ©

7. Καταβάλλεται ικανοποιητική προσπάθεια ώστε να I 
ακούγονται οι απόψεις και οι σκέψεις των
ανθρώπων που απασχολούνται εδώ ..................  ©@@©©

8. Οι συνάδελφοί μου είναι προσηλωμένοι στην 
παροχή εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών προς
τους πελάτες μας .................................................. ©©©©©

9. Η εργασία μου με γεμίζει μ' ένα αίσθημα
προσωπικής καταξίωσης...................................... ©©©©©

10. Ο προϊστάμενός μου ενδιαφέρεται για μένα ως
άνθρωπο............................................................... © © ® ® ©

11. Αναγνωρίζεται η προσφορά μου στην
εξυπηρέτηση των πελατών μας............................. © © ® © ©

12. Το εργασιακό μου ωράριο μου παρέχει αρκετή
ευελιξία ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι και 
στις προσωπικές / οικογενειακές ανάγκες μου.....

13. Ο προϊστάμενός μου φροντίζει για τη συμμετοχή 
μου στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που
αφορούν την ομάδα μας........................................ © © © © ©

14. Στον οργανισμό οι εργαζόμενοι αμοίβονται
σύμφωνα με την απόδοσή τους στην εργασία..... © © ® © ©

CONTINUED ON BACK



Σας παρακαλούμε να' απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
παρατίθενται στη συνέχεια βάσει της εξής κλίμακας:
Σημειώστε ότι η επιλογή Ύ (απάντηση με;) δεν θεωρείται ουδέτερη
απάντηση. Την επιλογή αυτή θα πρέπει να σημειώνετε ΜΟΝΟ σε Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
περίπτωση που οι πληροφορίες σας δεν επαρκούν για να απαντήσετε που παρατίθενται στη συνέχεια βάσει της εξής
ή εάν η συγκεκριμένη ερώτηση δεν σας αφορά. κλίμακας:

Διαφωνώ 
Μάλλον Διαφωνώ

Μάλλον Συμφωνώ 
Συμφωνώ

15. Η ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχω 
ενημερώνεται σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης
των πελατών μας με την εργασία που παρέχουμε..... Ο © © © ©

16. Πιστεύω ότι έχω την ευκαιρία για προσωπική 
ανάπτυξη και εξέλιξη στους κόλπους του
οργανισμού................................................................. Ο©®©©

Δεν γνωρίζω 
Όχι 

Ναι

23. Σχεδιάζετε σοβαρά να φύγετε από τον
οργανισμό κατά την τρέχουσα περίοδο; ........ © © ®

17. Πιστεύω ότι ο όγκος εργασίας μου είναι
υπερβολικός................................................................  ©©©©©

18. Γνωρίζω επακριβώς τις εργασιακές μου
^αρμοδιότητες............................................................... ©@®©©

19. Ο προϊστάμενός μου με ενημερώνει τακτικά για
την απόδοση μου στην εργασία μου..........................  © © ® © ©

20. Στον οργανισμό οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται 
με σεβασμό ανεξάρτητα από το είδος των
εργασιακών τους καθηκόντων...................................  ©@@©©

21. Η ανώτερη διοίκηση ενδιαφέρεται για το γενικό
καλό των υπαλλήλων.................................................  ©©©©©

22. Πιστεύω ότι η διοίκηση του οργανισμού θα 
ενεργήσει για την επίλυση των προβλημάτων που
θα εντοπιστούν μέσα από την έρευνα........................ © © © © ©

%

I

Οι ερωτήσεις 15 16 17 18 19 20 21 22 και 23 
καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας της International Survey LLC 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

X Α ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την υψηλή απόδοση των εργαζομένων μας είναι καθοριστικό για την υλοποίηση των στόχων της 
επιχειρησιακής μας στρατηγικής, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά οφέλη για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Βασιζόμενοι στην μέχρι 
τώρα εμπειρία σας από την απασχόλησή σας στους κόλπους του οργανισμού, πείτε μας τι θα προτείνατε ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά 
μας να εξελιχθούμε σ' ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Παρακαλούμε σημειώστε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο χώρο 
που παρατίθεται στη συνέχεια.

Για να κατοχυρωθεί η ανωνυμία, δεν θα συνταχθούν συγκεντρωτικές εκθέσεις παρά μόνο αν η συγκεκριμένη ενότητα θα έχει απαντηθεί από 
50 τουλάχιστον άτομα. Σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη ενότητα απαντήσουν λιγότερα από 50 άτομα, τα σχόλιά τους θα προεττεθούν σε 
αυτά της αμέσως μεγαλύτερής σε μέγεθος ομάδας στην οποία εντάσσονται, μέχρι να συγκεντρωθούν σχόλια από 50 άτομα.

Foresight International Σ ας ευχαριστούμε γΐα Τη συμμετοχή σας 24-Feb-03,4.45 p.m. V.7068 Greek
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