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ΣΥΝΟΨΗ

             Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες 

οργανώνουν  τον  τομέα  της  εκπαίδευσης.  Έμφαση  δίδεται  στις  εφαρμοζόμενες 

πρακτικές  σε  σχέση  με  την  εκπαίδευση  σε  θέματα  πωλήσεων  και  εξυπηρέτησης 

πελατείας, που αποτελούν τομείς αιχμής στα πλαίσια του γρήγορα αναπτυσσόμενου, 

διαρκώς διαφοροποιούμενου και άκρως ανταγωνιστικού τραπεζικού περιβάλλοντος.

            Ακολουθεί μια συνοπτική σκιαγράφηση των κυριότερων τάσεων στην 

εκπαίδευση στις τράπεζες της Μ. Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Γερμανίας, χωρών με 

πολύχρονη  παράδοση  στις  τράπεζες  και  στη  Διοίκηση  Ανθρωπίνων  Πόρων. 

Παράλληλα  παρουσιάζεται  η  εικόνα  της  εκπαίδευσης  στο  ελληνικό  και  ινδικό 

τραπεζικό  περιβάλλον,  όπου  το  τραπεζικό  σκηνικό  έχει  αλλάξει  δραματικά  τα 

τελευταία  είκοσι  χρόνια  και  το  HR κερδίζει  μέρα  με  τη  μέρα  έδαφος.

Στη  συνέχεια  γίνεται  μνεία σε  αναφορές  της  βιβλιογραφίας  σχετικά με  το 

θεμελιώδες ζήτημα της ικανοποίησης των πελατών των τραπεζών. Επιχειρείται δε μια 

σύνδεση  της  ικανοποίησης  που  απολαμβάνουν  οι  πελάτες  από  τις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες με την εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων αλλά και με την ικανοποίηση 

που αντλούν οι τελευταίοι από την εργασία τους. Στόχος είναι η προβολή της θετικής 

συσχέτισης  που  αναπτύσσεται  μεταξύ  των  παραπάνω  μεγεθών.

Η  εργασία  επισημαίνει  τη  σπουδαιότητα  του  πελατοκεντρικού 

προσανατολισμού, της ομαδικής εργασίας καθώς και της συνέπειας στις αρχές της 

Διοίκησης  Όλικης  Ποιότητας  που  σε  συνδυασμό  πάντα  με  τη  συστηματική  και 

οργανωμένη εκπαίδευση δείχνουν να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας στις 

παρεχόμενες  τραπεζικές  υπηρεσίες  και  συνεπώς  μακροπρόθεσμη ικανοποίηση και 

αφοσίωση του πελάτη.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παροχή υπηρεσιών  διαφοροποιείται  σημαντικά από  την  παραγωγή κάθε 

είδους προϊόντος.  Η άυλη μορφή των υπηρεσιών καθιστά δυσκολότερο τον άμεσο 

εντοπισμό του «προβληματικού προϊόντος» μιας και  οι  ενδείξεις  δεν είναι  ορατές 

μέσω μηχανικών  ή  άλλων  μετρήσεων  με  την  πρώτη  ματιά.  Στις  υπηρεσίες  είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκο το να προσδιοριστούν οι ακριβείς προδιαγραφές που θα πρέπει 

να πληρούνται κατά την παροχή τους και κυρίως να μετρηθεί η ανά πάσα στιγμή 

πλήρωσή τους. Το σίγουρο είναι ότι στις υπηρεσίες, ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες παρέχονται είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία με την υπηρεσία αυτή 

καθεαυτή (Cheese et al., 1988).

 Απ'  την άλλη μεριά,  ο τομέας των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία 

γιγαντώνεται  μέρα  με  τη  μέρα.  Υπολογίζεται  για  παράδειγμα  ότι  στις  ΗΠΑ  οι 

υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 75% του Ακάθαριστου Εγχώριου Προϊόντος και το 

80% περίπου των συνολικών θέσεων εργασίας, ενώ αναμένεται τα προσεχή έτη όλες 

οι  νέες  θέσεις  εργασίας  που  θα  δημιουργούνται  να  αφορούν  καθαρά  παροχή 

υπηρεσιών. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες ( 

Allred, 2001 ). 

O χωρός  των  τραπεζικών  υπηρεσιών,  μετά  τις  αλλαγές  στις  νομοθετικές 

ρυθμίσεις  που  τον  αφορούσαν  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  έχει  γίνει  άκρως 

ανταγωνιστικός  όπου  μάλιστα  η  είσοδος  καινούριων  ανταγωνιστών  καθίσταται 

ολοένα και ευκολότερη. Αν θέλαμε να τον αναλύσουμε με βάση το μοντέλο των 5 

δυνάμεων του  Porter, θα έπρεπε να επισημάνουμε κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα 

εύκολης  υποκατάστασης  των  προϊόντων  κάθε  τράπεζας  με  αντίστοιχα  τραπεζικά 

προϊόντα ανταγωνιστών της, μιας και όλες οι τράπεζες διαθέτουν πλέον μια πλήρη 

γκάμα  υπηρεσιών.  Το  γεγονός  αυτό  συνεπάγεται,  μεταξύ  άλλων,  και  αυξημένη 

διαπραγματευτική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. 

Υπό την καθοδήγηση του σύγχρονου μάρκετινγκ οι τράπεζες ανέλυσαν με 

προσοχή τα λεγόμενα « 7 Ρ’s» (  προϊόν,  τιμή, τοποθεσία,  προώθηση, διαδικασία, 

άνθρωποι, φυσικό περιβάλλον ) προκειμένου να καταλήξουν στην ανά πάσα στιγμή 

ανταγωνιστικότερη στρατηγική. Αυτό όμως που διαχρονικά έχει δείξει ότι ξεχωρίζει 

πέρα από την δημιουργία κατάλληλης ποικιλίας προϊόντων που να ανταποκρίνονται 

στις  απαιτήσεις  κάθε  αγοράς-στόχου,  τον  καθορισμό  πλαισίου  τιμολόγησης 
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προϊόντων  και  υπηρεσιών,  τη  στρατηγική  γεωγραφικής  τοποθέτησης 

υποκαταστημάτων ανά περιοχή εντός συνόρων και διεθνώς και τον τρόπο προώθησης 

όλων των παραπάνω προς το ευρύ κοινό, είναι οι ακολουθούμενες διαδικασίες κατά 

την παροχή της τραπεζικής υπηρεσίας και φυσικά οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 

αυτή τη διαδικασία. Η επικοινωνία των υπαλλήλων με το κοινό και η εικόνα που οι 

πρώτοι  δίνουν  προς  τα  έξω  για  την  κάθε  τράπεζα,  ως  προσωποποίηση  της 

στρατηγικής και των επιλογών της, φάνηκε ότι ήταν ο κεντρικός παράγοντας για την 

επιτυχία. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη δυσκολία απόκτησης και  διατήρησης 

ηγετικής  θέσης  στην  αγορά  και  την  αναγκαιότητα  της  έμφασης  σε  θέματα 

τεχνολογικής  καινοτομίας  αλλά  και  ποιοτικής,  προσωπικής  εξυπηρέτησης  της 

πελατείας.  Το  μέλλον  των  τραπεζών  θα  εξαρτώνταν  άμεσα  από  τον  τρόπο  που 

διαχειρίζονταν το ζήτημα της ικανοποίησης των πελατών, την ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων πόρων τους. Η 

τεχνολογική καινοτομία φάνηκε πάντως ότι δεν αποτελεί από μόνη της τη λύση, παρά 

μόνο σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων. Η διατήρηση της πελατειακής 

βάσης απαιτούσε ουσιαστική γνώση των αναγκών του πελάτη και προσαρμογή της 

επικοινωνίας μαζί του στα εκάστοτε δεδομένα ( Babu et al., 2004).

Όπως  επισημαίνουν  οι  Kathlyn Brown et al.,  (1997)  στο  άρθρο  τους 

“Practices of Excellent Companies in the US Banking Industry”,  η  φήμη  που 

ακολουθεί την κάθε τράπεζα και το προφίλ που έχει διαμορφώσει στη συνείδηση του 

καταναλωτικού  κοινού  έχουν  αποδειχτεί  καθοριστικοί  παράγοντες  για  την 

κερδοφορία και την βιωσιμότητά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Fortune’s Corporate 

Reputations Survey η φήμη της κάθε τράπεζας διαμορφώνεται από τους εξής οκτώ 

παράγοντες:

• την ποιότητα της διοίκησης,

•  την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που διαθέτει,

•  την χρηματοοικονομική της αξιοπιστία και σταθερότητα,

•  την αξία των επενδύσεων της σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα,

•  τη σοφή χρήση των περιουσιακών της στοιχείων, υλικών και άυλων,

• την τάση της για καινοτομία,

• την  εταιρική  κοινωνική  και  περιβαλλοντική  ευθύνη  και  ευαισθησία  που 

επιδεικνύει και τέλος 
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• τη  δυνατότητά  της  να  προσελκύει,  να  διατηρεί  και  να  αναπτύσσει 

ταλαντούχους εργαζομένους. 

Υπάρχει  μια  κοινή  αίσθηση  περί  ποιότητας  υπηρεσιών  που  δείχνει  ότι  οι 

τράπεζες  κινούνται  σταθερά  στα  μονοπάτια  πελατοκεντρικών  πολιτικών, 

παρουσιάζοντας ωστόσο διαφορετικό τρόπο και έκταση εφαρμογής. Ως στοιχεία που 

εξασφαλίζουν την αριστεία στην παροχή υπηρεσιών θεωρούνται λοιπόν η συνέπεια 

της διοίκησης στο εταιρικό όραμα και τις αξίες που το πλαισιώνουν, η ενδυνάμωση 

του ανθρώπινου δυναμικού με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την διεύρυνση γνώσεων 

και  η  βελτίωση  των  λειτουργικών  διαδικασιών  με  αξιοποίηση  των  τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. Η διάκριση στον τομέα της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών σε 

πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζει απλώς την αυξημένη κερδοφορία αλλά και τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα (Kim et al., 1996).  

Παρά  τις  κοινές  απόψεις  περί  ποιότητας  υπηρεσιών  και  ανάγκης 

διαφοροποίησης  με  στόχο  την  κατάκτηση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι τα βήματα που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι 

τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Μετρήσεις από σχετικά πανεπιστημιακά τμήματα όπως 

το Universityof Michigan's Business School αλλά και φορείς όπως η ένωση American 

Society for Quality μεταφέρουν τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών σε σχέση με το 

επίπεδο ποιότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν αλλά και την 

επιθυμία τους για εκ θεμελίων αλλαγές. Τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτουν από τον 

Αμερικάνικο Δείκτη Ικανοποίησης Καταναλωτών (American Customer Satisfaction 

Index), απασχολούν τα επιτελεία των τραπεζών και θέτουν επί τάπητος σημαντικά 

ζητήματα σχετικά με τις γενικότερες πολιτικές που ακολουθούνται (Allred, 2001).
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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Πίσω από τις καθορισμένες στρατηγικές των τραπεζών σε θέματα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων αλλά και μάρκετινγκ βρίσκεται η κεντρική ιδέα της εστίασης στις 

ανάγκες  του  πελάτη.  Η  ιδέα  αυτή  διαπερνάει  τη  στρατηγική  των  τραπεζών  και 

διαμορφώνει αντίστοιχα όλες τις επιμέρους πολιτικές τους. Κι αυτό γιατί πλέον έχει 

γίνει αποδεκτό ότι μόνο εφόσον η πολιτική αυτή ξεκινάει από «ψηλά» και όχι μόνο 

εκφράζει  την ηγεσία της τράπεζας αλλά και υποστηρίζεται  από αυτήν,  μπορεί  να 

οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Το σύγχρονο στρατηγικό HR θεωρεί ότι η τράπεζα πρέπει να διαχειριστεί με 

επιτυχία όχι μόνο την εξωτερική αλλά και την εσωτερική της πελατεία, που αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα στοιχεία που της προσδίδει αξία και ανταγωνιστικότητα. Οι 

ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει αποτελούν για αυτήν την εσωτερική πελατεία που, 

όπως και οι εξωτερικοί πελάτες, έχει ανάγκη από ενημέρωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη 

και  κινητροποίηση  για  να  λειτουργήσει  αποτελεσματικά.  Τα  παραπάνω  μέσα 

άλλωστε είναι αυτά που θα εξασφαλίσουν και την επιτυχία στις εξωτερικές αγορές-

στόχους  μέσω  της  ανοδικής  πορείας  των  πωλήσεων,  του  περιορισμού  των 

«διαρροών»  πελατείας  προς  τον  ανταγωνισμό  και  τελικά  την  αύξηση  της 

ικανοποίησης που εισπράττει ο πελάτης από τη συναλλαγή του με μία συγκεκριμένη 

τράπεζα.

 Τα προαναφερθέντα επιτυγχάνονται μόνο όταν διασφαλίζεται μια σταθερή 

και μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη, τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό. 

Το ΗR στις τράπεζες, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προσανατολίζεται σταθερά 

προς  αυτές  τις  κατευθύνσεις.  Η  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  σε  μία 

ανθρωποκεντρική,  πελατοκεντρική  βάση  με  κεντρικό  άξονα  την  έννοια  της 

αποτελεσματικής  παροχής  υπηρεσιών  σε  καθημερινή  βάση,  είναι  αυτή  που 

διασφαλίζει τη διάρκεια στη σχέση της τράπεζας τόσο με τον εξωτερικό πελάτη όσο 

και με τον εργαζόμενο. Το στρατηγικό HR άλλωστε έχει προσδιορίσει ότι η επιτυχής 

επικοινωνία με  την εσωτερική αγορά των εργαζομένων αποτελεί  προϋπόθεση για 

αποτελεσματική  συναλλαγή  με  τις  εξωτερικές  αγορές  (Papasolomou-Doukakis, 

2002).

Οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον τραπεζικό τομέα 

αποσκοπούν  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  που  έχουν  παρουσιαστεί  στα  πλαίσια  του 
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έντονα ανταγωνιστικού σκηνικού που έχει διαμορφωθεί στην τραπεζική αγορά. Οι 

παραδοσιακές  πρακτικές  φαίνεται  ότι  δεν  ανταποκρίνονται  πλέον  στις  καινούριες 

συνθήκες. Η τεχνολογική έκρηξη αλλά και το συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό που 

συνθέτει η παγκοσμιοποίηση στις οικονομικές αγορές οδήγησε τις Τράπεζες στο να 

εξετάσουν σοβαρά τις προτάσεις της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε σχέση με τον 

πελατοκεντρικό τρόπο παροχής υπηρεσιών προς την εσωτερική και την εξωτερική 

πελατεία. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν πιστέψει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

η εξυπηρέτηση μέσω ΑΤΜ’ς και διαδικτυακών εφαρμογών θα άλλαζε τις συνθήκες 

στην εξυπηρέτηση της πελατείας.  Αυτό μπορεί να συνέβει,  δεν περιόρισε ωστόσο 

καθόλου  την  ανάγκη  για  άμεση  και  αποτελεσματική  παροχή  υπηρεσιών  σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, από τον υπάλληλο προς τον πελάτη ( Babu et al., 2004).

Όπως  υποστηρίζει  ο  Sanvin (1988),  η  Διοίκηση  και  η  Ανάπτυξη  των 

Ανθρώπινων  Πόρων  επιφορτίστηκαν  με  την  υποχρέωση  να  βρουν  τρόπο  να 

συμβαδίσει η κάθε Τράπεζα με τις ραγδαίες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

προκειμένου να είναι σε θέση να προβλέψει τις δεξιότητες του προσωπικού που θα 

είναι  αναγκαίες  για  την  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας,  της  ανάπτυξης  και  της 

κερδοφορίας στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Και όλα αυτά θα επιτυγχάνονταν μόνο 

μέσα από την κατάλληλη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της μέσα από την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και την απόκτηση εφοδίων.

Η  κεντρική  ιδέα  της  παρακίνησης  των  εργαζομένων  προς  τον 

ανθρωποκεντρικό  τρόπο  παροχής  της  υπηρεσίας,  που  απεκδύεται  τον  καθαρά 

διεκπεραιωτικό  ρόλο  που  διατηρούσε  μέχρι  πρότινος,  εκφράζεται  μέσα  από  την 

ουσιαστική  εσωτερική  επικοινωνία  μεταξύ  διοίκησης  και  εργαζομένων.  Η 

επικοινωνία  αυτή  εξασφαλίζει  γνώση πάνω στις  ανάγκες  και  τα προβλήματα του 

προσωπικού από το οποίο γίνεται πράξη η πελατοκεντρική πολιτική της τράπεζας. Κι 

αυτό  γιατί  οι  ίδιοι  εργαζόμενοι,  στην  καθημερινότητά  τους  στην  τράπεζα, 

εφαρμόζουν  πρακτικές  αντιμετώπισης  του  κοινού  αντίστοιχες  με  εκείνες  που 

εφαρμόζει η διοίκηση για την αντιμετώπιση των δικών τους θεμάτων. Η εσωτερική 

επικοινωνία  λοιπόν επηρεάζει  άμεσα τις  στάσεις  και  τις  συμπεριφορές  τους  στον 

χώρο  εργασίας.  Αποδεικνύεται  άλλωστε  ότι  η  ικανοποίηση  που  αντλούν  οι 

εργαζόμενοι  από  την  εργασία  τους  επηρεάζει  την  απόδοσή  τους  και  τελικά  δρα 

θετικά ή αρνητικά στην ικανοποίηση που εισπράττει και ο πελάτης (  Papasolomou-

Doukakis, 2002).
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Το  HR των  τραπεζών  προσπαθεί  να  αντιστοιχίσει  τις  ανάγκες  και  τις 

δυνατότητες του οργανισμού με εκείνες του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο 

κινείται.  Προκειμένου  ο  εργαζόμενος  να  είναι  σε  θέση  όμως  να  αντιληφθεί  τα 

στρατηγικής φύσεως ζητήματα που απασχολούν την τράπεζα και να καταφέρει να 

συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίλυσή τους, απαιτείται σημαντική επένδυση στην 

εκπαίδευση και την ανάπτυξή του. Μέσα από την εκπαίδευση ο εργαζόμενος αποκτά 

πελατοκεντρικό  προσανατολισμό  καταρχήν  στις  συναλλαγές  του  με  τους 

συναδέλφους-εσωτερικούς πελάτες και στη συνέχεια με τους εξωτερικούς πελάτες.

 Η παρακίνηση των υπαλλήλων αλλά και η ανάπτυξή τους βασίστηκαν στις 

διάφορες ψυχολογικές θεωρίες που υποστήριζαν είτε την ψυχολογική ανάπτυξη και 

εξέλιξη  με  βάση  βιολογικά  δεδομένα  και  εσωτερικές  ιδιότητες  που  γεννούν 

συμπεριφορές, στάσεις και συναισθήματα ( Κάντ, Φρόυντ, Μάσλοου, Χερζμπεργκ, 

Βρουμ  κ.α.)  είτε  την  παρακίνηση  και  την  ανάπτυξη  του  ανθρώπου  από  καθαρά 

εξωτερικά  αίτια  και  κυρίως  από  τις  ενδεχόμενες  συνέπειες  που  αποτρέπουν  ή 

επιταχύνουν συμπεριφορές ( Λοκ, Θορντικ, Γουάτσον, Σκίνερ κ.α.).  Η πρώτη άποψη 

ήταν  η  επικρατούσα  και  στις  τράπεζες  που  προσπαθούσαν  να  προβλέψουν  την 

επίδραση που θα είχε στη συμπεριφορά των εργαζομένων το κάθε μοντέλο διοίκησης 

και  εκπαίδευσης.  Επιχείρησαν  δε  μέσα  από  τη  μελέτη  της  οργανωσιακής 

συμπεριφοράς  είτε  να  εκπαιδεύουν  κατάλληλα  τους  εργαζομένους  ώστε  να 

προσαρμόζουν  τη  συμπεριφορά  τους  προκειμένου  να  συνάδει  απόλυτα  με  τους 

στόχους της τράπεζας είτε να διαγιγνώσκουν εξ αρχής τις τάσεις της συμπεριφοράς 

του κάθε υποψηφίου προς πρόσληψη και να επιλέγουν μόνο τους καταλληλότερους ( 

Jones, 1992).

Οι  τράπεζες  κατέφυγαν  αρκετές  φορές  σε  πρακτικές  προσαρμογής  της 

συμπεριφοράς  των  εργαζομένων  τους  προκειμένου  αφενός  να  ενθαρρύνουν  τις 

συμπεριφορές  που  ήθελαν  να  επαναλαμβάνονται  αφετέρου  να  αποθαρρύνουν  τις 

συμπεριφορές που θεωρούσαν επιζήμιες για την εικόνα τους, «τιμωρώντας» με άμεσο 

ή έμμεσο τρόπο τους υπαίτιους τέτοιων φαινομένων. Η δημόσια επιβράβευση των 

προς  μίμηση  συμπεριφορών  αλλά  και  η  προσπάθεια  αποδυνάμωσης  εκείνων  που 

ήθελαν  να  αποφεύγονται  λειτούργησαν  πολύ  δυναμικά  στην  προσπάθεια 

διαμόρφωσης της επιθυμητής οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

Αυτό  ωστόσο  που  έγινε  γρήγορα  σαφές  ήταν  ότι  η  προσπάθεια  επιβολής 

μοντέλων συμπεριφοράς δεν μπορούσε να είναι σε βάθος χρόνου αποτελεσματική. 

Υπήρχε η ανάγκη της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας προκειμένου 
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να  δοθεί  σε  όλους  η  δυνατότητα  να  προσαρμοστούν  στις  αλλαγές  και  στα  νέα 

δεδομένα με ομαλό και δημιουργικό τρόπο. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και 

προσαρμοστικότητα ήταν προφανές ότι θα ήταν διαρκής και επιτακτική. 

Θεσμοί  όπως  το  Bank Diploma,  Credit Card Certificate ή  το  Taxation 

Diploma,  που  καθιερώθηκαν  στις  αμερικάνικες  Τράπεζες  τη  δεκαετία  του  1980, 

συνέβαλλαν στον εμπλουτισμό της γνώσης και  την ανάδειξη των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων. Δεν ήταν όμως πανάκεια ούτε μπορούσαν να δώσουν την απάντηση 

στο ζήτημα της μάχης για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό στο οποίο στόχευε 

το ΗR των τραπεζών ήταν κυρίως το να εμφυσήσει στους εργαζομένους την ανάγκη 

για επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και επικαιροποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είτε 

σε επίπεδο τεχνικό είτε σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατείας ( Jones, 1992).

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εξακολουθεί να μην τυγχάνει της απόλυτης 

προσοχής και  εκτίμησης των Διοικήσεων των Τραπεζών που συχνά επιλέγουν να 

καταφύγουν σε πιο «εύκολες» λύσεις όπως η μείωση του εργατικού κόστους και η 

προώθηση προϊόντων-προσφοράς αντί της επένδυσης σε εκπαίδευση και ανάπτυξη 

προσωπικού  και  την  ολοκληρωμένη  στροφή  σε  στρατηγικές  Διοίκησης  Ολικής 

Ποιότητας. Το στοιχείο αυτό στάθηκε πολλές φορές εμπόδιο και στην προσπάθεια 

επιτυχημένης επάνδρωσης θέσεων-κλειδιών από στελέχη μέσα στην επιχείρηση, μιας 

και η ελλιπής έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού συνδέονταν με την ελλιπή 

γνώση των δεξιοτήτων τους ( Keltner et al., 1996).

Η  στρατηγική  που  ακολουθήθηκε  σε  σχέση  με  θέματα  HR έχει  υπάρξει 

καθοριστική  και  στη  διαδικασία  των  εξαγορών  και  των  συγχωνεύσεων,  που 

επιλέγονται  πολύ  συχνά  στον  τραπεζικό  τομέα  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν 

προβλήματα βιωσιμότητας και να ενισχυθεί το μερίδιο αγοράς και η κερδοφορία. Το 

βάρος  της  ευθύνης  έπεσε  πολλές  φορές  στις  πλάτες  της  Διοίκησης  Ανθρωπίνων 

Πόρων  στα  πλαίσια  της  προσπάθειας  αφενός  να  συμπορευθούν  οι  διαφορετικές 

κουλτούρες  των  τραπεζών  που  συμμετέχουν  στη  συγχώνευση  και  αφετέρουν  να 

διαγνωστούν οι αναγκές του καινούριου οργανισμού στους τομείς της εκπαίδευσης 

και της παρακίνησης των εργαζομένων. Η κακή συνεργασία των τμημάτων HR αλλά 

και οι αποτυχημένες στρατηγικές οργανωτικές αποφάσεις οδήγησαν πολλές φορές σε 

προβληματικές  συγχωνεύσεις,  αυξημένους  δείκτες  αποχώρησης  προσωπικού  και 

περιορισμένες ωφέλειες από τις συνέργειες που επιτυγχάνονταν ( Lin et al., 2005).

10



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Επί πολλές δεκαετίες η εκπαίδευση των εργαζομένων που παρείχαν υπηρεσίες 

ήταν παραμελημένη αφού υπήρχε η αίσθηση ότι μόνο οι τεχνικής ή χειρωνακτικής 

φύσεως  εργασίες  μπορούν  να  τύχουν  ουσιαστικής  εκπαίδευσης.  Κάτι  αντίστοιχο 

κυριαρχούσε ως νοοτροπία και μεταξύ των τραπεζών, που θεωρούσαν ότι  η μόνη 

συμβολή  που  θα  μπορούσε  να  είχε  η  εκπαίδευση  στην  παροχή  των  τραπεζικών 

υπηρεσιών ήταν να επιτευχθεί καλύτερος χειρισμός των υπολογιστικών συστημάτων. 

Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση των εργαζομένων πέρα από μετάδοση συμβουλών και 

γνώσεων  «από  στόμα  σε  στόμα»  μεταξύ  παλιότερων  και  νεότερων  συναδέλφων, 

περιλάμβανε  κυρίως  μονοήμερα  ή  διήμερα  σεμινάρια  για  την  εξοικείωση  με  τις 

υπολογιστικές εφαρμογές που χρησιμοποιούσε η κάθε τράπεζα στο δίκτυο της.

Επιπρόσθετα,  για  πολλά  χρόνια  η  εκπαίδευση  είχε  ενταχθεί  μεν  ως 

στρατηγικό  κομμάτι  στη  γενικότερη  λειτουργία  των  τραπεζών,  στόχευε  όμως 

αποκλειστικά στην ανάπτυξη πολύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων και όχι στη γενικότερη 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, ενώ πολύ συχνά συνδέονταν με τον κύκλο εργασιών 

της τράπεζας ως μία δαπάνη που έπρεπε να βρίσκεται σε συνάρτηση με το ύψος των 

πωλήσεων.  Όλα  τα  παραπάνω  δυσχέραιναν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  και 

περιόριζαν την αποτελεσματικότητά της, με αποτέλεσμα αυτή συχνά να μην δίνει τη 

λύση στις λειτουργικές ανάγκες που παρουσιάζονταν (Sappey et al., 1999). 

Επίσης οι τράπεζες στις ΗΠΑ ήδη από τη δεκαετία του ’50, προσπαθούσαν 

μέσω διάφορων ψυχολογικών και άλλων μετρικών τεστ ( SRA Clerical Test, General 

Clerical Test,  Wonderlic Personnel Test,  Minnesota Clerical Test Numbers κ.α. ) να 

προβλέψουν  την  ανταπόκριση  των  εργαζομένων  σε  μία  ενδεχόμενη  εκπαίδευση, 

προκειμένου να εκπαιδεύσουν μόνο εκείνους για τους οποίους περίμεναν πολύ καλά 

αποτελέσματα. Το υψηλό κόστος και οι  οργανωτικές ανάγκες που συνόδευαν την 

εκπαιδευτική  διαδικασία  αποθάρρυναν  τις  τράπεζες  από  να  την  εντάξουν  στις 

προτεραιότητές τους και περιορίζονταν μόνο στα απολύτως απαραίτητα (Seashore, 

1953).

Η συστηματική έλλειψη στον τομέα της εκπαίδευσης είχε όμως για πολλές 

δεκαετίες  και  άμεσο  αντίκτυπο  στο  ρυθμό  επίτευξης  αλλαγών  στις  καθημερινές 
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διαδικασίες  των  τραπεζικών  υπηρεσιών.  Η  περιορισμένη  εκπαίδευση  είχε  ως 

συνέπεια και λιγότερο «αφυπνισμένους» υπαλλήλους, ανέτοιμους να γίνουν φορείς 

της  αλλαγής  και  να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς  αυτή την κατεύθυνση.  Με τη 

σταδιακή  έμφαση  στην  εκπαίδευση,  οι  υπάλληλοι  άρχιζαν  να  αναγνωρίζουν  τις 

δυνάμεις  και  τις  αδυναμίες  τους,  να  αναπτύσσουν  τις  δεξιότητές  τους  και  να 

αποκτούν αίσθηση προσωπικής ευθύνης για το επιδιώκομενο αποτέλεσμα. Με τον 

τρόπο  αυτό,  έγινε  δυνατό  να  γίνουν  βήματα  για  την  ουσιαστική  βελτίωση  του 

επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ( Walker, 1970). 

Όλα τα παραπάνω προέβαλλαν ως επιτακτική ανάγκη καθώς το τραπεζικό 

περιβάλλον γίνονταν ολοένα πιο ασταθές και ανταγωνιστικό και διακρίνονταν από 

συνεχείς  αλλαγές,  γεγονός  που  απαιτούσε  ευελιξία  και  προσαρμοστικότητα  στις 

καθημερινές  πρακτικές  εξυπηρέτησης  πελατείας.  Οι  τράπεζες  λοιπόν  κλήθηκαν 

καταρχήν  να  διαγνώσουν  τις  ανάγκες  του  προσωπικού  τους  σε  εκπαίδευση,  που 

διαφοροποιούνταν ανά υποκατάστημα ανάλογα με τη σύνθεση του προσωπικού, την 

σύνθεση  της  εκάστοτε  αγοράς-στόχου  και  τα  προϊόντα  αιχμής  κάθε  χρονικής 

περιόδου. Όλα τα παραπάνω συνδυάστηκαν με αλλαγές και στον τρόπο διοικητικής 

διάρθρωσης,  με  στόχο  την  παραχώρηση  επιπρόσθετων  αρμοδιοτήτων  στα 

υποκαταστήματα  και  τις  επιμέρους  διευθύνσεις.  Η  επιδίωξη  της  διοικητικής 

αποκέντρωσης  ενίσχυε  τελικά  τις  αρμοδιότητες  και  τον  ρόλο  των  ίδιων  των 

εργαζομένων (Cheese, 1983). 

Σε  πρώτη  φάση  η  εκπαίδευση  στόχευε  στη  μετάδοση  κυρίως  τεχνικών 

γνώσεων,  προκειμένου  οι  εργαζόμενοι  να  ακολουθήσουν  τις  αλλαγές  στα 

υπολογιστικά  συστήματα  που  χρησιμοποιούσαν  οι  τράπεζες.  Η  καλπάζουσα 

τεχνολογική εξέλιξη δημιουργούσε ιδιαίτερες  συνθήκες  για  τους  μεγαλύτερους σε 

ηλικία εργαζομένους που:

• δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

•  ήταν  αρνητικοί  στην  όλη  προσπάθεια  αναμόρφωσης  των  υφιστάμενων 

διαδιακασίων με βάση τις νέες τεχνολογίες λόγω της φοβίας τους για την 

αλλαγή

•  μάθαιναν με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τους νεότερους

• καλούνταν  να  προσαρμοστούν  στις  νέες  συνθήκες,  αφήνοντας  πίσω  τους 

παγιωμένες πρακτικές πολλών ετών (Hubbard, 1995).
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 Όπως  φαίνεται  και  στον  Πίνακα  1  που  ακολουθεί,  αυτός  ο  τομέας 

εκπαίδευσης  απορροφούσε  τα  περισσότερα  κονδύλια  αλλά  και  τις  περισσότερες 

εργατοώρες που προορίζονταν για την εκπαίδευση. Σε επόμενη φάση δόθηκε έμφαση 

και στην καλλιέργεια “κοινωνικών” δεξιοτήτων αλλά και διοικητικών ικανοτήτων. 

                                                                                                         
                                                                                                          Πίνακας 1

Sappey, R. et al., (1999), Different skills and knowledge for different times: Training in an Australian 

Retail Bank, Employee Relations, vol. 21, no. 6, p 584.

Στο πέρασμα του χρόνου λοιπόν και με τις συνεχείς αλλαγές στις συνθήκες 

της αγοράς να γίνονται ολοένα και πιο έντονες, η αναλογία ανάμεσα στις δύο αυτές 

μορφές εκπαίδευσης άρχισε να αλλάζει με προσανατολισμό προς την ανάπτυξη των 

δεξιότητων  που  θα  εξασφάλιζαν  αποτελεσματικότερη  επικοινωνία  και 

αλληλεπίδραση  με  τους  πελάτες.  Με  αντίστοιχο  τρόπο  διαμορφώνονταν  και  η 

εκπαίδευση των στελεχών και των προϊσταμένων (Πίνακας 2) (Sappey et al., 1999).  

Παράλληλα  οι  τράπεζες  αναγκάστηκαν  να  διαμορφώσουν  και  τρόπους 

μέτρησης  των  αποτελεσμάτων  της  εκπαίδευσης,  στοιχεία  που  απαιτούνταν 

προκειμένου  να  πειστούν  οι  διοικήσεις  των  τραπεζών  να  διαθέτουν  συστηματικά 

κονδύλια  για  την  εκπαίδευση.  Η  μείωση  του  μέσου  χρόνου  εξυπηρέτησης  ανά 

πελάτη, η αύξηση των διασταυρούμενων πωλήσεων με μεσολάβηση των ταμιών και 

η αύξηση των προσελκυόμενων κεφαλαίων καταθέσεων μέσω προσέλκυσης πελατών 
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από άλλες τράπεζες ήταν οι πρώτες ενδείξεις της αποτελεσματικότητας και κυρίως 

της αναγκαιότητας της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω όμως, πέραν της ευεργετικής 

επίδρασης  στην  ανάπτυξη  των  εργαζομένων,  κατέδειξαν  αδυναμίες  του  ίδιου  του 

συστήματος που είχε υιοθετηθεί από την κάθε τράπεζα και ώθησαν στο σταδιακό 

εκσυγχρονισμό του.

  

Πίνακας 2

Sappey, R. et al., (1999), Different skills and knowledge for different times: Training in an Australian 

Retail Bank, Employee Relations, vol. 21, no. 6, p 585.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εκπαίδευση στο χώρο 

εργασίας (on the job training) που αποτελεί ακόμη σταθερή επιλογή των τραπεζών. 

Οι  επιβλέποντες-προϊστάμενοι  κλήθηκαν  δηλαδή  να  ηγηθούν  ενός  μεγάλου 

κομματιού της εκπαίδευσης των υφισταμένων τους, γεγονός το οποίο ενίσχυε την 

επικοινωνία  μεταξύ  των  διαφορετικών  διοικητικών  βαθμίδων  και  τη  μετάδοση 
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εμπειρίας αλλά συχνά οδηγούσε σε ανακύκλωση και  διαιώνιση κακών πρακτικών 

αλλά και προσωπικών συγκρούσεων στον χώρο εργασίας ( Walker, 1970). 

Η τυπική εκπαίδευση που βασίζονταν σε ανθρώπους εξειδικευμένους τόσο 

στο  εκάστοτε  αντικείμενο  όσο  και  σε  εκπαιδευτικές  διαδικασίες  βοήθησε  να 

ξεπεραστούν πολλά από τα προαναφερθέντα προβλήματα. Η έκδοση εξειδικευμένων 

συγγραμάτων  που  απευθύνονταν  τόσο  στους  εκπαιδευόμενους  όσο  και  στους 

εκπαιδευτές και στόχευε να καλύψει τις ανάγκες και των δύο πλευρών συνέβαλλε 

καθοριστικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Παράλληλα πολλές τράπεζες προχώρησαν, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

στην δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού που αποτελούσε ένα πολύτιμο εργαλείο 

στα χέρια των εκπαιδευτών, ολοκληρώνοντας με τον πλέον παραστατικό τρόπο την 

μετάδοση γνώσης μέσω των κλασσικών εγχειριδίων. 

Την ίδια  περίοδο εγκαινιάστηκαν και  μέθοδοι  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

βασισμένες  σε  ηλεκτρονικό  υλικό  και  ηλεκτρονικές  εκπαιδευτικές  συνεδρίες.  Οι 

μέθοδοι αυτές αποτέλεσαν μετεξέλιξη των υφιστάμενων μεθόδων «διδασκαλίας δια 

αλληλογραφίας» και βάσισαν την επιτυχία τους στην τεχνολογική εξέλιξη. Βασικός 

παράγοντας για την ευρεία διάδοσή τους την επόμενη δεκαετία ήταν ευκολία που 

προσέφεραν  αφού  έλυναν  το  πρόβλημα  του  περιορισμένου  χρόνου,  των  χαμένων 

εργατοωρών λόγω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της γεωγραφικής 

διασποράς των εκπαιδευομένων που αύξανε το κόστος διενέργειας της εκπαίδευσης 

για  τη  Διοίκηση.  Τραπεζικοί  εκπαιδευτικοί  φορείς  όπως  η  Bankakademiet στη 

Νορβηγία, η Associacao de Formacao Bancaria στην Πορτογαλία και το βρεττανικό 

Institute of Bankers ήταν από τους πρωτοπόρους στον τομέα (Glover, 1986). 

Με αντίστοιχο  τρόπο,  μέχρι  και  σήμερα,  η  American Bankers Association 

διοργανώνει μέσω του θεσμού του  American Institute of Banking, 70 διαφορετικά 

προγράμματα  e-learning  σε διάφορα τραπεζικά αντικείμενα. Ο παρακάτω πίνακας 

(Πίνακας  3)  αναφέρει  ενδεικτικά  κάποια.  Η  λογική  που  διέπει  τα  παραπάνω 

προγράμματα είναι αυτή της συστηματικής και οργανωμένης υποστήριξης της δια 

βίου μάθησης για του τραπεζοϋπαλλήλους. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται ως ο 

τρόπος  ανανέωσης  των  εφοδίων  που  απαιτούνται  για  την  παρακολούθηση  των 

ρυθμών  μιας  συνεχώς  διαφοροποιούμενης  τραπεζικής  αγοράς  αλλά  και  για  την 

χάραξη μιας  επιτυχημένης,  ανοδικής  επαγγελματικής  πορείας.  Απ’την άλλη μεριά 

παρέχουν και  τη δυνατότητα παροχής  πιστοποίησης γνώσεων,  που ισοδυναμεί  με 
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κωδικοποίηση  των  γνώσεων,  κάτι  που  ενδιαφέρει  εργαζομένους  και  εργοδότες 

(Bielski, 2005). 

                                                                                                                         Πίνακας 3

Bielski, L. (2005), E-learning’s revised role, ABA Bank Journal, vol 97, no 7, July 2005, p 47.

Στόχος των εκάστοτε Τραπεζικών Ακαδημιών ήταν καταρχήν η δυνατότητα 

δημιουργίας ενός κοινού, ομοιογενούς και προαπαιτούμενου υποβάθρου γνώσεων για 

τους  υπαλλήλους  τους,  το  οποίο  να  μπορεί  να  πιστοποιηθεί  μέσα  από  επίσημες 

διαδικασίες.  Οι  γνώσεις  αυτές  γινόνταν προσπάθεια να  είναι  όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζονταν κατά την καθημερινή πρακτική. Σε 

επόμενη  φάση,  γίνονταν  απόπειρα  για  καλλιέργεια  και  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  που 

θεωρούνταν  εξαιρετικά  χρήσιμες  για  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  ποιότητας  στην 

παροχή  των  τραπεζικών  υπηρεσιών,  για  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  την 

προώθηση της  ομαδικής  συνεργασίας.  Οι  διατραπεζικές  οργανώσεις  επιχειρούσαν 

επίσης  συχνά  να  οργανώνονται  διατραπεζικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα. 

Θεωρούσαν ότι η επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων ανταγωνιστικών τραπεζών έδινε 

το έναυσμα για βελτίωση των υπηρεσιών και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων και 

πρακτικών.

Η  ανάπτυξη  του  τραπεζικού  τομέα  και  ο  μεγάλος  αριθμός  των 

απασχολούμενων  σε  αυτών  οδήγησε  στη  δημιουργία  και  προπτυχιακών  και 
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μεταπτυχιακών  πανεπιστημιακών  τμημάτων  με  ειδίκευση  στην  Τραπεζική.  Οι 

τράπεζες συχνά θέσπιζαν υποτροφίες προκειμένου να καλύψουν τα δίδακτρα για την 

παρακολούθηση τέτοιων πανεπιστημιακών σχολών, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 

από υπαλλήλους που αυτές ξεχώριζαν. Παράλληλα, πολλές τράπεζες προχωρούσαν 

σε εκδόσεις περιοδικών ή άλλων συγγραμάτων, η ανάγνωση των οποίων θεωρούν ότι 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση ( Glover, 1986). 

Μεταξύ  των  τραπεζικών  ακαδημιών  που  προσελκύουν  το  εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον  πολλών  τραπεζουπαλλήλων  συγκαταλέγεται  η  αμερικάνικη  National 

School of Banking. Λειτουργεί από το 1960, γεγονός που την καθιστά μία από τις 

αρχαιότερες  στο  συγκεκριμένο  αντικείμενο,  ενώ  από  το  1980  έως  σήμερα 

συνεργάζεται με το  Fairfield University. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις μεταξύ των 

οποίων από το Αμερικάνικο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και  από την  Εθνική Ένωση 

Λογιστών  των  Αμερικάνικων  Πολιτειών.  Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα 

διοργανώνονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 

Σκοπός  της  Ακαδημίας  είναι  η  μετεκπαίδευση  τραπεζοϋπαλλήλων  στα 

γνωστικά  αντικείμενα  αιχμής  του  κλάδου,  ανεξαιρέτως  της  προϋφιστάμενης 

εργασιακής τους εμπειρίας και του μεγέθους της τράπεζας όπου απασχολούνται επί 

του παρόντος. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε εκπαιδευτικά επίπεδα ανάλογα με το 

υπόβαθρο γνώσεων που διαθέτουν με βάση τις μέχρι εκείνη τη στιγμή σπουδές τους 

(απόφοιτοι Λυκείου έως και κάτοχοι μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων). 

Πέρα  όμως  από  την  εμβάθυνση  σε  αρκετά  τραπεζικά  αντικείμενα,  η  Ακαδημία 

προωθεί την ομαδική εργασία και τις  ηγετικές και  επικοινωνιακές δεξιότητες που 

θεωρούνται  προϋπόθεση  για  την  προώθηση  της  επαγγελματικής  ανέλιξης 

(Anonymous, Community Banker, 2004; Marjamaa, 2003). 

Τα  αντικείμενα  που  διδάσκονται  είναι  οικονομία,  χρηματοοικονομικά, 

μάνατζμεντ,  μάρκετινγκ  και  στρατηγικός  προγραμματισμός  και  διδάσκονται  δια 

μέσου εννιά διαφορετικών προγραμμάτων, καθένα από τα οποία απευθύνεται στις 

ανάγκες εκπαιδευόμενου διαφορετικής διοικητικής βαθμίδας στην Τράπεζα (από τον 

νεοπροσληφθέντα μέχρι  και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου Τραπεζών).  Πέρα 

από την classroom-based διδασκαλία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εργαστηριάκες 

μορφές που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών χρηματοοικονομικής και μάνατζμεντ σε 

εικονικό υπολογιστικό περιβάλλον μέσω προσομείωσης αλλά και ειδικά σεμινάρια 

σχετικά  με  νομικά  θέματα  και  διαχείριση  εμπορικών  σχέσεων.  Παράλληλα 

προωθείται και η εισαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και e-learning προκειμένου 
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να αντιμετωπιστούν αδυναμίες  και  ατέλειες  του  classroom-based προγράμματος  ( 

Doherty, 2005).

Το  e-learning,  παρότι  δεν  υποκατέστησε  τις  παραδοσιακές  μεθόδους 

διδασκαλίες, όπως πολλοί υποστήριζαν ότι θα συμβεί, κερδίζει συνεχώς έδαφος στις 

προτιμήσεις  των  διευθύνσεων  HR αλλά  και  των  εκπαιδευόμενων.  Η  αυξανόμενη 

περιπλοκότητα του οργανωσιακού, εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με 

τις καινούριες δυνατότητες που προσφέρονταν από τη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη 

οδήγησε στη δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης γνώσης (Learning 

Management Systems) όπου μέσω του ίντρανετ είχαν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. 

Το σύστημα αυτό προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορα αντικείμενα με 

στοχο την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, συνεπικουρικά προς 

σεμινάρια και προγράμματα classroom-based μάθησης. Πολλές ήταν οι τράπεζες που 

επιδίωξαν τη δημιουργία μιας «εταιρικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης γνώσεων» όπου 

ο κάθε εργαζόμενος με βάση το δικαίωμα πρόσβασης που του δίδονταν ανάλογα με 

τη θέση του μπορούσε να ανατρέξει.

Η ανάπτυξη του e-learning:

• Συνέπεσε με την άνθηση και την επέλαση του internet σε όλους τους χώρους.

• Δημιούργησε την πεποίθηση ότι η δια βίου μάθηση είναι πιο εφικτή.

• Μείωσε σημαντικά το κόστος που συνεπάγονταν ο τομέας της εκπαίδευσης 

για τις τράπεζες, γεγονός που αποθάρρυνε πολλές από το να της δώσουν την 

απαραίτητη έμφαση.

• Κατέδειξε  τη  σπουδαιότητα  της  classroom-based μάθησης  σε  αρκετά 

αντικείμενα,  η  επιτυχημένη  διδασκαλία  των  οποίων  βασίζεται  σε  μεγάλο 

ποσοστό  στη  διαπροσωπική  επικοινωνία  μεταξύ  εκπαιδευτών  και 

εκπαιδευόμενων.

• Έδωσε τη δυνατότητα έγκαιρης και άμεσης ανανέωσης γνώσεων σε θέματα 

αιχμής.

• Άνοιξε το δρόμο για ακόμη πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης όπως για την 

simulation-based μάθηση.

• Έκανε πιο προσιτή και πιο θελκτική την διαδικασία της εκπαίδευσης προς τη 

νέα γενιά των εργαζομένων κάτω των 30 ετών, που είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία  και  την  έχουν  ενσωματώσει  σε  όλες  τις  πλευρές  της 

επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.
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• Προσέδωσε  μια  άλλη  διάσταση  στη  μετάδωση  γνώσης  με  την  χρήση 

multimedia και  εφέ  που κάνουν  πιο  ζωηρή τη  μάθηση από  ένα  «στεγνό» 

εγχειρίδιο διδασκαλίας, συνδυάζοντας ήχο και εικόνα ( Bielski, 2005 ).

Συχνά λοιπόν η  classroom-based μάθηση δεν έδινε αρκετές απαντήσεις  σε 

πρακτικά  προβλήματα  που  ταλάνιζαν  τους  τραπεζοϋπαλλήλους,  οι  οποίοι 

αναζητούσαν  την  καθοδήγηση  και  την  αμεσότητα  άτυπων  μορφών  on the spot 

εκπαίδευσης.   Σήμερα η εκπαίδευση των υπαλλήλων δεν  περιορίζεται  μόνο στην 

τυπική της μορφή. Η εκπαίδευση του υπαλλήλου μπορεί  να περιλαμβάνει  και  τις 

διάφορες μορφές άτυπης ή «συμπτωματικής» (incidental) εκπαίδευσης που συνήθως 

λαμβάνουν χώρα μέσα στον ίδιο τον χώρο εργασίας.

 Αυτές  οι  δύο μορφές  εκπαίδευσης δε  διακρίνονται  από τη συγκεκριμένη, 

πολλές φορές και αυστηρή, δομή της επίσημης εκπαίδευσης ούτε έχουν ως στόχο την 

μετάδοση γνώσης πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα σε ένα εξ αρχής 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Αντιθέτως στην άτυπη εκπαίδευση μεγάλο ρόλο 

παίζουν οι προθέσεις κάθε φορά του ίδιου του «εκπαιδευόμενου» που επηρεάζουν 

την  εξέλιξη  της  αλληλεπίδρασης  με  τον  «εκπαιδευτή»  αλλά  και  η  αφορμή  που 

μπορεί,  παρεπιπτόντως  να  οδηγήσει,  στη  μετάδοση  γνώσης  και  εμπειρίας.  Το 

τελευταίο  στοιχείο  είναι  πολύ  σημαντικό  κυρίως  σε  σχέση  με  τη  συμπτωματική 

μάθηση,  όπου  η  όλη  «εκπαιδευτική»  διαδικασία  συμβαίνει  εν  αγνοία  των 

εμπλεκομένων  μερών,  χωρίς  δηλαδή  να  υπάρχει  συγκεκριμένη  εκπαιδευτική 

πρόθεση.

Η τυπική καθώς και η άτυπη μορφή εκπαίδευσης φαίνεται ότι βρίσκονται σε 

μία  διαρκή  διαδικασία  αλληλεπίδρασης  καθώς  η  τυπική  εκπαίδευση  δίνει  τα 

ερεθίσματα και για τη δημιουργία συνθηκών άτυπης εκπαίδευσης ενώ από την άλλη 

πλευρά και η άτυπη εκπαίδευση παρακινεί τους συμμετέχοντες στο να επιδιώξουν τη 

συμμετοχή  σε  μια  πιο  δομημένη  μορφή  εκπαίδευσης.  Το  βέβαιο  είναι  ότι  ο 

συνδυασμός των δύο μορφών εκπαίδευσης δίνει τα εφόδια για την επίτευξη στόχων 

σε οργανωσιακό αλλά και προσωπικό επίπεδο ( Rowden, 2005). 

Η άτυπη εκπαίδευση (on the job training) φαίνεται ότι κατέχει το μεγαλύτερο 

κομμάτι της συνολικής εκπαίδευσης, η τυπική εκπαίδευση όμως κερδίζει σταδιακά 

έδαφος  καθώς  οι  τράπεζες  συνειδητοποιούν  την  αξία  και  τη  σκοπιμότητα  της 

εκπαίδευσης  (Frazis et al.,  1998).  Στους  πίνακες  του  παραρτήματος  φαίνεται 

ενδεικτικά για κάποιες χρονιές μέσα στο διάστημα της τελευταίας δεκαπενταετίας η 
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σχέση τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και οι ώρες που διατίθενται σε καθεμιά από 

αυτές στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα.

Βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης των τραπεζοϋπαλλήλων ανά τον κόσμο είναι:

• Η επικαιροποίηση και η ανανέωση των γνώσεων τους προκειμένου να είναι 

σε θέση να συμβαδίσουν με τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και τις αλλαγές 

στα προϊόντα και τις πολιτικές των τραπεζών.

• Η επίτευξη επιτυχούς επικοινωνίας προς τα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα 

μέσα στον τραπεζικό οργανισμό ώστε να υπάρχει αίσθηση ολοκλήρωσης των 

υπαλλήλων μέσα από κοινούς σκοπούς και στόχους.

• Η μετάδοση γνώσης με το μικρότερο δυνατό κόστος, μιας και οι πόροι που 

διατείθενταν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  ήταν  ανέκαθεν  περιορισμένοι 

( Buchardt, 1994).

  Σε  όλη  την  παραπάνω  διαδικασία  καθοριστικό  ρόλο  παίζει  η  συνεχής 

επιμόρφωση  και  η  επικαιροποίηση  των  γνώσεων  όσων  αναλαμβάνουν  την 

εκπαίδευση των συναδέλφων τους, είτε από τη θέση του coach είτε από τη θέση του 

επίσημου εκπαιδευτή  στα πλαίσια της  τυπικής  εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων και 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.  Θεσμοί  πιστοποίησης  της  γνώσης  επί  τραπεζικών 

θεμάτων όπως το  Banking Diploma έδωσαν το έναυσμα και το κατάλληλο πλαίσιο 

προκειμένου αυτή η ανανέωση των γνώσεων να πάρει μια δομημένη, οργανωμένη 

μορφή. Για παράδειγμα το Institute of Bankers διοργανώνει επαναληπτικά μαθήματα 

για τους συμμετέχοντες πριν από τις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους αλλά και 

στη συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Glover, 1986). 
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SALES TRAINING

Η  νομική  απελευθέρωση  στον  τραπεζικό  τομέα  και  η  είσοδος  νέων 

ανταγωνιστών,  όπως ασφαλιστικών εταιρειών και  κτηματομεσιτών,  δοκιμασμένων 

στον τομέα της πώλησης έδωσε το στίγμα της νέας εποχής που ξεκινούσε. Η απλή 

διεκπεραίωση υπηρεσιών δεν αρκούσε για την προσέλκυση νέας πελατείας και τη 

διατήρηση της. Η φύση της εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων άλλαζε ριζικά. Όπως 

προέβλεπε  στο  άρθρο  του  στο  περιοδικό  Fortune,  το  1962,  o Carl Reiser,  «  Ο 

πωλητής δεν έχει πεθάνει, έχει αλλάξει », υπογραμμίζοντας ότι πλέον η αποστολή του 

είναι ο προσδιορισμός των αναγκών του πελάτη και η εύρεση λύσεων για αυτές μέσα 

από τα πωλούμενα προϊόντα και τους δυνατούς συνδυασμούς τους. Παράλληλα, ο 

ανταγωνισμός  οδηγούσε  πλέον  σε  εύκολη διαρροή πελατών.  Οι  τελευταίοι  με  τη 

σειρά τους γίνονταν ολοένα και πιο υποψιασμένοι αλλά και απαιτητικοί σε σχέση με 

το παρελθόν. 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και με την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των 

προς  διάθεση  τραπεζικά  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  οι  εργαζόμενοι  με  τη 

γραφειοκρατική νοοτροπία δεν μπορούσαν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ούτε των 

πελατών ούτε και των εργοδοτών τους.  Η σχέση μεταξύ υπαλλήλων και  πελατών 

μέχρι τότε δεν προσομοίαζε σε σχέση πώλησης και αγοράς υπηρεσιών, ενώ πολλοί 

είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι «οι πελάτες ήταν εκείνοι που προσπαθούσαν να 

πείσουν τις τράπεζες και όχι το αντίθετο». (Burton, 1991). 

Η πώληση λοιπόν τόσο ως επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων όσο 

και ως νοοτροπία αντιμετώπισης ενός πελάτη που δεν θεωρούνταν δεδομένος αλλά 

έπρεπε  ανά  πάσα  στιγμή  να  πειστεί  για  να  επιλέξει  καταρχή  την  συγκεκριμένη 

τράπεζα  και  στη  συνέχεια  το  συγκεκριμένο  προϊόν,  απαιτούσε  κατάλληλα 

προετοιμασμένους  υπαλλήλους.  Πολλές  ήταν  οι  τράπεζες,  ιδίως  στις  ΗΠΑ,  που 

επιδίωξαν την στρατολόγηση στελεχών, εκτός τραπεζικής αγοράς, που ασχολούνταν 

ενεργά  με  την  πώληση  προκειμένου  να  τους  αξιοποίησουν  στην  πώληση  των 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αρκετές ήταν και εκείνες που θεωρούσαν ως 

προαπαιτούμενο  την  προϋπηρεσία  στις  πωλήσεις  προκειμένου  να  προσλάβουν 

κάποιον. 

Παρά την αναγνώριση της σπουδαιότητας της κουλτούρας πωλήσεων για την 

επιβίωση της κάθε τράπεζας, οι διοικήσεις έδειχναν εξαιρετικά συντηρητικές ως προς 

την  ουσιαστική  επένδυση  κονδυλίων  για  την  επίτευξη  της  σχετικής  εκπαίδευσης. 
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Όπως συνέβει γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, οι τράπεζες φαίνονταν να την 

στηρίζουν  περισσότερα  με  λόγια  παρά  με  έργα.  Ακόμη  και  σήμερα  σε  πολλές 

τράπεζες  παγκοσμίως,  η  εκπαίδευση που προβλέπεται  σε  θέματα πωλήσεων είναι 

ελάχιστη  ή  ανύπαρκτη  παρότι  στατιστικά  αποδεικνύεται  ότι  η  απόδοση  από  την 

επένδυση  σε  θέματα  εκπαίδευσης  επί  των  πωλήσεων  είναι  μεγαλύτερη  από  την 

επένδυση την ίδια (Parker et al., 1993).

Η υιοθέτηση του στοιχείου της πώλησης στην τραπεζική νοοτροπία, τόσο σε 

επίπεδο  υπαλλήλων  όσο  και  σε  επίπεδο  διοίκησης,  δεν  ήταν  πάντοτε  εύκολη 

υπόθεση.  Υπήρξαν πολλά εμπόδια και  ανασταλτικοί  παράγοντες  καθώς υπήρχε  η 

γενικευμένη πεποίθηση ότι :

• Η ενσωμάτωση  της  πολιτικής  πώλησης  τους  απαξίωνε  επαγγελματικά  και 

αλλοίωνε την επαγγελματική τους ταυτότητα ως τραπεζοϋπαλλήλων.

• Η  πώληση  είναι  συνυφασμένη  με  την  εξαπάτηση  και  την  απόκρυψη 

στοιχείων.

• Ήταν ακατάλληλοι για μια τέτοια διαδικασία, καθώς αρκετοί είχαν εξαρχής 

επιλέξει τη σταδιοδρομία του τραπεζοϋπαλλήλου προκειμένου να αποφύγουν 

την ανάγκη πραγματοποίησης πωλήσεων που συνόδευε άλλα επαγγέλματα.

Άλλος  ανασταλτικός  παράγοντας  στην  ενσωμάτωση  της  πώλησης  στην 

κουλτούρα των εργαζομένων υπήρξε η ελλιπής εικόνα για τη δραστηριότητα και τα 

προϊόντα της τράπεζας πέραν από εκείνα που αφορούσαν την καθημερινότητα της 

δικής τους υπηρεσίας. Απ’ την άλλη η φοβία της απόρριψης και της αποτυχίας ήταν 

σύνηθες  φαινόμενο (Parker et al.,  1993).  Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  ακόμη και  οι 

υπάλληλοι και τα στελέχη που διακρίνονταν από επιτυχίες στον τομέα των πωλήσεων 

συχνά  είχαν  αρνητική  εικόνα  για  τη  δουλειά  τους.  Παράλληλα,  οι  πωλήσεις 

στηρίζονταν κυρίως στον αυτοσχεδιασμό και όχι σε επίσημες πρακτικές της κάθε 

τράπεζας ( Cheese, 1983).

Η έλλειψη αφοσίωσης των εκάστοτε διοικήσεων αλλά και συμμετοχής των 

ανώτερων στελεχών σε συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης και στη δημιουργία 

πελατοκεντρικής  κουλτούρας  πωλήσεων  αποτελούσε  και  αυτή  με  τη  σειρά  της 

ουσιαστική  τροχοπέδη  στην  ανάπτυξη  του  σχετικού  τομέα.  Όπως αναφέρουν οι 

Chebat et al., στο άρθρο τους “What makes contact employees perform? Reactions to 

employee perceptions of managerial practices”,  μεταξύ  των  στελεχών 

συγκαταλέγονταν  πολλοί  “service bureaucrats”  που  δε  διέθεταν  πελατοκεντρικό 
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τρόπο  σκέψης  και  κατά  συνέπεια  δεν  μπορούσαν  να  εμπνεύσουν  σχετικά  τους 

υφισταμένους  τους.  Ο  παρακάτω  πίνακας   (Πίνακας  4)  συνοψίζει  τα  κυριότερα 

εμπόδια στη διαδικασία ενσωμάτωσης της πώλησης στην κουλτούρα της τράπεζας.

                            Πίνακας 4

Futrell, C. et al. (1984), The Personal Selling Orientation of Banks in the United States, International 

Journal of Bank Marketing, vol. 2, i.1, p 18.

Με  δεδομένα  όλα  τα  παραπάνω  η  εκπαίδευση  σε  θέματα  πωλήσεων 

βασίστηκε στις επιδιώξεις αλλά και τις φοβίες των συμμετεχόντων καθώς και στην 

ανάγκη  παρουσίασης  της  θετικής  συμβολής  της  αύξησης  των  πωλήσεων  στην 

συνολική  πορεία  της  τράπεζας  αλλά  και  στην  προσωπική  εξέλιξη  του  καθενός 

ξεχωριστά. Επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη προσωπικού με μεγαλύτερη αυτογνωσία και 

αυτοπεποίθηση, με κίνητρα και φιλοδοξίες καθώς και η αύξηση της ικανοποίησης 

των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Η απουσία συνεπών πολιτικών από μέρους των διοικήσεων περιόριζε συχνά 

την  εμφανή  εκδήλωση  της  θετικής  επίδρασης  της  εκπαίδευσης.  Κι  αυτό  γιατί  οι 

έρευνες δείχνουν ότι το εκπαιδευμένο σε θέματα πωλήσεων προσωπικό είναι σε θέση 

να αποδόσει καλύτερα εφόσον κάτι τέτοιο υποβοηθάται από το περιβάλλον στο οποίο 
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κινείται. Αυτό προϋποθέτει αντίστοιχο υπόβαθρο γνώσεων μεταξύ των στελεχών και 

έμπρακτη  στήριξη.  Η  εκπαίδευση  των  στελέχων  επέτρεπε  την  κατανόηση  των 

προβλημάτων των υπαλλήλων που ήταν επιφορτισμένοι  με θέματα πωλήσεων και 

δημιουργούσε  τις  προϋποθέσεις  για  καλύτερη  οργάνωση  και  υποστήριξη  των 

καθημερινών λειτουργιών (  Parker et al.,  1993).  Το σύνηθες λάθος των τραπεζών 

ήταν η τοποθέτηση σε θέσεις που αφορούσαν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

ανθρώπων που  είχαν  ξεχωρίσει  μεν  στις  πωλήσεις,  δε  διέθεταν όμως  διοικητικές 

δεξιότητες ούτε είχαν εκπαιδευτεί σχετικά (Bernstel, 2001).

Η  δημιουργία  κουλτούρας  πωλήσεων  ήταν  εξαιρετικά  δύσκολη  ιδίως  σε 

τραπεζικά συστήματα όπως το αμερικάνικο που χαρακτηρίζονταν από εσωστρέφεια 

και προσήλωση στις διαδικασίες. Η ενσώματωση της πώλησης στη νοοτροπία των 

εργαζομένων προϋπέθετε την αποβολή της λογικής  του «περιμένουμε τον  πελάτη 

να’ρθει» και υιοθέτηση του σλόγκαν “Putting Customers first”, που αποτέλεσε και 

την  κεντρική  ιδέα  πολλών  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  σχετικά  με  ζητήματα 

εξυπηρέτησης  πελατείας  και  πωλήσεων  (Burton,  1991).  Απαιτούσε  δε  οι  ίδιοι  οι 

εργαζόμενοι να αναζητήσουν ενεργά να προσελκύσουν πελατεία και διευρύνουν τον 

κύκλο εργασιών του υποκαταστήματός τους. Αυτό έπρεπε να γίνει  βίωμα για την 

τράπεζα και να μην εκλειφθεί ως ένα πυροτέχνημα για την επίτευξη των στόχων μιας 

χρονιάς. 

Επισημαίνεται  ότι  μετά  την  φιλοσοφία  προσήλωσης  στις  διαδικασίες,  η 

υφιστάμενη  διάθεση  για  αλλαγή  είχε  φέρει  τη  μέχρι  τότε  ισχύουσα  λογική  της 

γρήγορης  και  αποτελεσματικής  εξυπηρέτησης  πελατείας.  Αυτή,  στα  πλαίσια  της 

καλλιέργειας  κουλτούρας  πωλήσεων,  έπρεπε  να  συνδυαστεί  με  την  πολιτική  των 

διασταυρούμενων πωλήσεων, έτσι ώστε να διευρυνθεί και να παγιωθεί η συνεργασία 

του  κάθε  πελάτη  με  την  Τράπεζα.  Οι  στατιστικές  καταδείκνυαν  ότι  αν  σε  έναν 

καινούριο πελάτη δεν πραγματοποιηθεί σταυροειδής πώληση μέσα στους πρώτους 

δώδεκα με δεκαοχτώ μήνες από την έναρξη της συνεργασίας του με την τράπεζα, από 

κει  και  πέρα  κάτι  τέτοιο  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο.  Κι  αυτό  γιατί  η  έλλειψη 

διασταυρούμενων πωλήσεων υπονοεί ότι η τράπεζα δεν έχει καταφέρει να “κερδίσει” 

απόλυτα τον πελάτη (Wisskirchen et al., 2006). 

Ταυτόχρονα, τόσο σε στις αρχικές όσο και στις διασταυρούμενες πωλήσεις, ο 

συνολικός ρόλος του πωλητή φαινόταν να αποκτά ολοένα αυξανόμενη βαρύτητα μιας 

και  οι  έρευνες  τον  παρουσίαζαν  ως  4  φορές  σημαντικότερο  σε  σχέση  με  την 

τιμολογιακή πολιτική στη διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ πελάτη και 
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τράπεζας.  Η  δημιουργία  εργαζομένων  με  κουλτούρα  πωλήσεων,  ικανών  να 

ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις και να εξασφαλίσουν την αφοσίωση του 

πελάτη και την εμπιστοσύνη του έγινε απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα 

και την κερδοφορία των τραπεζών (Sherlock, 2006). 

Η  πεποίθηση  σχετικά  με  την  ανάγκη  προώθησης  κουλτούρας  πωλήσεων, 

διασταυρούμενων και μη, βασίζονταν σε έξι κεντρικές επιδιώξεις:

• Μόνο  η  επίτευξη  δυνατών  σχέσεων  σε  διανθρώπινο  επίπεδο  μπορεί  να 

προωθήσει ουσιαστικά τα προϊόντα της τράπεζας ( και επομένως η διαφήμιση 

από μόνη της δεν επαρκεί για τη δημιουργία του επιθυμητού προφίλ).

• Στόχος  είναι  ο  κάθε  πελάτης  να  λαμβάνει  το  σύνολο  των  τραπεζικών 

υπηρεσιών που καταναλώνει από μία και μόνο τράπεζα.  

• Κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα είτε έχει άμεση επαφή με τους πελάτες και 

πόστο «πωλητή» είτε όχι, πρέπει να υιοθετήσει μια προδραστική συμπεριφορά 

σε σχέση με την προώθηση των πωλήσεων και την παροχή πελατοκεντρικών 

υπηρεσιών ( Shemwell et al. 1998).

• Η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πελάτη και όχι στο 

προϊόν  ή  την  διαδικασία  αυτή  καθεαυτή.  Ο  λόγος  ύπαρξής  τους  είναι  ο 

πελάτης.

• Η υπηρεσία πώλησης πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες που 

διαγιγνώσκονται για τον κάθε πελάτη ( Johnson, 1983)

• Η  άριστη  και  άρτια  γνώση  των  διαθέσιμων  τραπεζικών  προϊόντων  και 

υπηρεσιών είναι το προαπαιτούμενο στοιχείο για την επιτυχημένη προσέγγιση 

στις πωλήσεις σε όλες τις αγορές-στόχους (Burton, 1991).

Όλα  τα  παραπάνω  ήταν  οι  θεμέλιοι  λίθοι  για  την  υιοθέτηση  κουλτούρας 

πωλήσεων,  ενώ  η  βαρύτητα  της  εκπαίδευσης  γινόταν  αποδεκτή  από  ολοένα  και 

περισσότερες  τράπεζες.  Είχε  γίνει  αντιληπτό  ότι  εργαζόμενοι  κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι, με υποστήριξη μέσω του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των 

διαδικασιών  που  τους  πλαισιώνουν  αλλά  και  με  κίνητρα  για  τη  βελτίωση  της 

απόδοσής  τους,  θα  υιοθετήσουν  και  θα  υλοποιήσουν  την  κουλτούρα  πωλήσεων 

( Πίνακας 5 ).

  Είχε γίνει δε αισθητό ότι και η εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων έπρεπε να 

προβάλλει την ανάγκη για:

• διορατική ματιά σε σχέση με τις δυνατές πωλήσεις
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• αφοσίωση στο σκοπό αυτό σε στρατηγικό επίπεδο

• σταθερό προσανατολισμό προς τις ανάγκες του πελάτη

• άμεση  και  έγκαιρη  ανατροφόδοτηση  από  το  εσωτερικό  και  εξωτερικό 

περιβάλλον  της  τράπεζας  σε  σχέση  με  τις  συνθήκες  και  τις  ανάγκες  της 

αγοράς

• δέσμευση καταρχήν σε επίπεδο ηγεσίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

• προσπάθεια ολοκλήρωσης όλων των εσωτερικών διεργασιών προς αυτήν την 

κατεύθυνση ( Parker et al., 1993).

Για όλα αυτά η καλλιέργεια διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων ήταν 

αναγκαία όπως και η προσήλωση όλων των εργαζομένων από τις κατώτερες ως τις 

ανώτερες διοικητικές βαθμίδες σε κοινούς στόχους και αξίες. Τα στοιχεία αυτά ήταν 

βασικές προϋποθέσεις για την υιοθέτηση κουλτούρας πωλήσεων και για τη συνεπή 

έμπρακτη εφαρμογή της με αφοσίωση στους στόχους της αύξησης των πωλήσεων 

(Benkhoff, 1997). 

                                                                                                                     Πίνακας 5

Futrell, C. et al. (1984), The Personal Selling Orientation of Banks in the United States, International 

Journal of Bank Marketing, vol. 2, i.1, p 19.
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Η ύπαρξη κουλτούρας πωλήσεων συνοδεύονταν από τη συνειδητοποίηση των 

παρακάτω:

• Η επιτυχία  στις  πωλήσεις  απαιτεί  τον  εντοπισμό,  την  αξιοποίηση και  την 

ανάδειξη  του  «ταλέντου»  και  των  υφιστάμενων  δεξιοτήτων  μεταξύ  των 

υπαλλήλων.

• Τα στελέχη της «πρώτης γραμμής» δίνουν πνοή στην κουλτούρα πωλήσεων 

ως οι αμεσότερα εμπλεκόμενοι με τους πελάτες.

• Τα  στελέχη  πρέπει  να  εκπαιδεύονται  σχετικά  με  την  ορθή  διοίκηση  των 

υφισταμένων τους και την αξιοποίηση των προσόντων αυτών.

• Η αφοσίωση και η δέσμευση του προσωπικού πρέπει  να προηγούνται της 

προσπάθειας καλλιέργειας αφοσίωσης μεταξύ των πελατών και της τράπεζας.

• Η εκπαίδευση επί των πωλήσεων πρέπει να προσανατολίζεται στις ανάγκες 

που διαγράφονται για το μέλλον και όχι να προσαρμόζονται στις επιταγές του 

παρελθόντος.

• Η συνεχής μάθηση είναι απαραίτητη και αποτελεί μοχλό εξέλιξης (Sherlock. 

2006).

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω σκοποί οι τράπεζες έπρεπε να 

ξεπεράσουν την προκατάληψη ότι  η εκπαίδευση «σκοτώνει» την δημιουργικότητα 

στην πώληση και να θεσπίσουν ένα σύστημα διαχείρισης, ο σχεδιασμός του οποίου 

περιλάμβανε  τις  φάσεις  της  οργάνωσης  και  την  εφαρμογή  (  Πίνακας  6,  7  ).  Η 

οργάνωση  βασίζονταν  στην  διαμόρφωση  στρατηγικής,  στο  προσδιορισμό  του 

προϊόντος αιχμής ως προς τις πωλήσεις της κάθε περιόδου καθώς και της επιθυμητής 

συμπεριφοράς  εκ  μέρους  των  εργαζομένων  για  την  επίτευξη  της  πώλησης,  στον 

καθορισμό  συγκεκριμένων  ποσοτικών  στόχων  σε  σχέση  με  τις  επιδιωκόμενες 

πωλήσεις και τέλος στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης των πωλήσεων.

 Η εφαρμογή συνίσταντο στην διαχείριση του οργανωσιακού κλίματος, στην 

ανάλυση και τον κριτικό έλεγχο επί της επιτευχθείσας απόδοσης και τέλος, με βάση 

τα στοιχεία που προκύπτουν μέσω ανατροφοδότησης από τα προηγούμενα στάδια, 

ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  διορθωτικές  ενέργειες  πάνω  στην  ακολουθούμενη 

στρατηγική  πωλήσεων  ή  ακόμη  και  σχετικά  με  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί 

(Kashani, 1989).
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                                                                                                                          Πίνακας 6

Kashani, K. et al. (1989), Managing a bank’s salesforce, International Journal of Bank Marketing, vol. 

7, i. 6, p 10.

                                                               Πίνακας 7

Johnson,  E.  (1983),  Planning  and  Organizing  a  Bank Sales  Management  System:  A  Case  Study, 

International Journal of Bank Marketing, General Review, v.1, i.3, p 44.

Κατά την φάση της οργάνωσης γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η καθημερινή 

διαδικασία πώλησης με τις συνθήκες και τη δυναμική της εκάστοτε αγοράς-στόχου. 

Η ενδελεχής και ολοκληρωμένη ανάλυση των εξωτερικών συνθηκών, των ευκαιριών 

αλλά και των απειλών που παρουσιάζονται είναι το πρώτο βήμα για τον επιτυχημένο 

καθορισμό  στρατηγικής  πωλήσεων.  Με  αντίστοιχο  τρόπο  και  με  τη  βοήθεια  της 

Διεύθυνσης Μάρκετινγκ πρέπει  να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των πελατών-

στόχων  αλλά  και  οι  δυνάμεις  και  οι  αδυναμίες  της  τράπεζας  στην  προσπάθεια 
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προσέγγισής τους. Η ανάλυση αυτή δίνει και την πρώτη ύλη για τον προσδιορισμό 

της  αποστολής  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  που  θα  έρθει  να  καλύψει  τις 

υπάρχουσες ανάγκες και να αναπτύξει τις ζητούμενες δεξιότητες. Στη συγκεκριμένη 

ανάλυση  η  τράπεζα  διερευνά  τα  ανταγωνιστικά  της  σημεία  σε  σχέση  με  τους 

υπόλοιπους του κλάδου αλλά και τους τομείς στους οποίους υστερεί έναντι αυτών. 

Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση είναι σε θέση να διατυπώσει με σαφήνεια τους 

στόχους της και στην συνέχεια να καθορίσει τους τρόπους για την επιδίωξή τους. Ο 

σαφής καθορισμός των επιδιωκόμενων στόχων είναι προαπαιτούμενο για την χάραξη 

μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων, συγκεκριμένων δηλαδή από κει και 

πέρα μέτρων υλοποίησής της στρατηγικής. Η συγκεκριμενοποίηση της υλοποίησης 

των  στρατηγικών  επιδιώξεων  περιλαμβάνει  τον  καθορισμό  του  «σε  ποιον,  με  τι 

τρόπο, με ποια προϊόντα» θα απευθυνθεί η τράπεζα στην στοχοποιημένη αγορά ή σε 

επιμέρους τμήματά της.  Αντιστοίχως η ποσοτική έκφραση των στόχων συμβάλλει 

καθοριστικά  στην  δυνατότητα  επίτευξής  τους  αφού  δίνει  μια  ρητή  απόδειξη  των 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται αλλά και του αντίκτυπου κάθε αναπροσαρμογής 

στην καθημερινή απόδοση και συμπεριφορά προς το κοινό (Kashani, 1989).

Οι  έρευνες  έδειχναν  ότι  τα  μικρότερα  συνοικιακά  ή  επαρχιακά 

υποκαταστήματα,  όπου  κοινό  και  εργαζόμενοι  είχαν  στενότερη  επαφή  και  συχνά 

καλύτερη γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο, είχαν καταλληλότερο υπόβαθρο για την 

υλοποίηση  πολιτικών  πωλήσεων.  Σε  τέτοια  καταστήματα,  η  ύπαρξη  λιγότερο 

διοικητικών επιπέδων και αμεσότερης επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων φάνηκε 

να  συντελεί  επίσης  θετικά  (Bunter,  1991).  Σε  σχέση  με  την  υλοποίηση  του 

προγράμματος  διαχείρισης  πωλήσεων,  η  επίτευξη οργανωσιακού κλίματος που να 

ευνοεί τις πωλήσεις ήταν βεβαίως μια μεγάλη πρόκληση.

 Η ανοικτή επικοινωνία,  το καλό συναδελφικό κλίμα, η αποκέντρωση των 

ευθυνών και το συμμετοχικό σύστημα λήψης αποφάσεων, το αίσθημα αλληλεγγύης 

και  η  ομαδικότητα  φάνηκε ότι  ήταν  τα στοιχεία  που διέκριναν ένα οργανωσιακό 

κλίμα που να επαυξάνει την απόδοση των πωλητών. Κι αυτό γιατί η διαμορφωμένη 

ατμόσφαιρα σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων αποτελεί τον βασικό αίτιο βελτίωσης 

της ικανοποίησης που μπορεί να αντλήσει ο εργαζόμενος από την εργασία του. Κάτι 

τέτοιο στη συνέχεια συντελλεί καθοριστικά στην αύξηση της διάθεσης για προσφορά 

και τελικά και στην απόδοση των ασχολούμενων με την πώληση.

Η  παραπάνω  μορφή  οργάνωσης  έχει  ως  βάση  της  την  πεποίθηση  ότι  η 

πώληση αποτελεί μια συνεχή διαδικασία στα πλαίσια του γενικότερου συστήματος 
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λειτουργίας της τράπεζας. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνέπεια 

προκειμένου να μη διαταράσσεται  η λογική και  η συνοχή της όλης αλυσίδας της 

διαδικασίας  λειτουργίας  σε  καθημερινό  επίπεδο.  Η  περιστασιακή  προσπάθεια 

ενσωμάτωσης  στοιχείων  κουλτούρας  πωλήσεων  συνήθως  πέφτει  στο  κενό  και 

υπονομεύει όχι μόνο τους στόχους που τίθενται αλλά και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Η 

πολιτική επί των πωλήσεων πρέπει φυσικά να στηρίζεται σε ένα δυναμικό μοντέλο 

οργάνωσης μιας και, μέσω της ανατροφοδότησης σε ημερήσια βάση σχετικά με τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή, προκύπτει συχνά η ανάγκη για προσαρμογή της 

αρχικής στρατηγικής (Kashani, 1989).

Και στον τομέα του  sales training παρατηρείται συχνά απουσία δομημένης, 

τυπικής μορφής εκπαίδευσης και αντικατάστασή της από ανεπίσημη εκπαίδευση on 

the job training. Η εκπαίδευση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα της εργασίας μεταξύ 

συναδέλφων, με τους εμπειρότερους εξ αυτών να παίζουν τον ρόλο του καθοδηγητή. 

Για τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο οδηγιών από τη 

διοίκηση, απλώς μια προσπάθεια αύξησης της συμβολής των νεότερων υπαλλήλων 

στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων. 

Απ’ την άλλη μεριά, το coaching αναδείχτηκε σε πολύ σημαντικό παράγοντα 

επιτυχίας στη διαδικασία δημιουργίας κουλτούρας πωλήσεων μιας και εξασφάλιζε 

πέρα από τη μετάδοση γνώσης και την απαραίτητη υποκίνηση των εργαζομένων, που 

συχνά  απογοητεύονταν  από  την  αρνητική  στάση  των  πελατών  και  ενδεχόμενες 

αποτυχημένες προσεγγίσεις ( Parker et al., 1993). Πολλές τράπεζες επιδίωξαν και τη 

δημιουργία  κύκλων ποιότητας  στα  υποκαταστήματα με  στόχο την  προώθηση της 

επικοινωνίας,  της  ελεύθερης  έκφρρασης  και  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των 

συναδέλφων, την από κοινού εύρεση λύσεων για την επίλυση προβλημάτων και την 

ενίσχυση της ομαδικής συνοχής (Burton, 1991).

Οι  έρευνες  δείχνουν  ότι  οι  εργαζόμενοι  στα  ταμεία  και  στις  υπηρεσίες 

δανειοδοτήσεων  είναι  πιο  πιθανό  να  συμπεριληφθούν  σε  κάποιο  κεντρικά 

οργανωμένο,  επίσημο  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  σε  θέματα  πωλήσεων.  Φαίνεται 

επίσης  ότι  οι  μεγαλύτερες  τράπεζες  έχουν  θεσμοθετήσει  σε  μεγαλύτερη  κλίμακα 

τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα και συχνά οι συμμετέχοντες τα επαναλαμβάνουν 

σε  περιοδική  βάση.  Οι  τομείς  στους  οποίους  βασίζεται  η  εκπαίδευση  σε  θέματα 

πωλήσεων είναι οι παρακάτω:

• Βολιδοσκόπηση- Διερεύνηση προθέσεων υποψήφιας πελατείας
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• Προσέγγιση πελατείας

• Προσδιορισμών αναγκών πελατείας

• Αντιμετώπιση αντιρρήσεων υποψήφιων πελατών

• Ολοκλήρωση πώλησης

• Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

• Γνώση επί των προϊόντων

• Αυτοϋποκίνηση

Ανάλογα με τα τρέχοντα καθήκοντα του κάθε υπαλλήλου, η έμφαση δίνεται 

σε  διαφορετική  πλευρά  της  πώλησης.  Για  παράδειγμα,  οι  ταμίες  εκπαιδεύονται 

κυρίως σε θέματα διευρεύνησης προθέσεων δυνητικών πελατών και ολοκλήρωσης 

της  πώλησης  ενώ  ιδίως  εκείνοι  που  εργάζονται  σε  μικρομεσαίες  τράπεζες  (και 

επομένως έχουν καλή γνώση της πελατείας και στενή επαφή μαζί της) εκπαιδεύονται 

και  σε  σχέση  με  την  εξυπηρέτηση  μετά  την  πώληση.  Από  την  άλλη  μεριά,  οι 

υπάλληλοι χορηγήσεων εμβαθύνουν όχι μόνο σε θέματα προσέγγισης πελατείας αλλά 

και γνώσης προϊόντων, διαχείρισης αντιρρήσεων και ολοκλήρωσης πωλήσεων. Τα 

αντικείμενα  που  είναι  πιο  παραμελημένα  είναι  η  διάγνωση  αναγκών,  η 

αυτοϋποκίνηση και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση ( Parker et al., 1993).

Οι  δεξιότητες  που  θεωρούνται  κρίσιμες  και  καλλιεργούνται  συστηματικά 

μέσα από την εκπαίδευση των πωλητών είναι:

• Η συναισθηματική τάυτιση με τον πελάτη (empathy)

Στην  ουσία  πρόκειται  για  τη  δυνατότητα  εξωτερίκευσης  ενδιαφέροντος  για  τους 

προβληματισμούς του πελάτη, ύστερα από την απόκτηση πλήρους εικόνας σχετικά με 

τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του. Η μορφή της επικοινωνίας με 

τον πελάτη αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί και 

συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση που θα αντλήσει  τελικά ο πελάτης από την 

προσφερόμενη υπηρεσία.

• Η εξειδικευμένη γνώση (expertise)

Περιλαμβάνει την άριστη γνώση των προϊόντων και των διαδικασιών, διοικητικών 

και  μηχανογραφικών,  που  πλαισιώνουν  την  πώληση.  Πρόκειται  μάλλον  για  το 

ευκολότερο  κομμάτι  της  εκπαίδευσης  αφού  περιλαμβάνει  τυπικές  γνώσεις  που 

διδάσκονται  και  με  παραδοσιακές  μεθόδους.  Οι  πωλητές  που  κατέχουν  υψηλό 

επίπεδο  γνώσεων   έχουν  μεγαλύτερες  πιθανότητες  να  προτείνουν  λύσεις  και 

εναλλακτικές στον πελάτη, για το λόγο αυτό αποπνέουν αξιοπιστία και κύρος κατά 
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την  πώληση.  Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  τελικά  είναι  αποτελεσματικότεροι  και 

δημιουργούν σταθερότερες σχέσεις συνεργασίας.

• Η αξιοπιστία (reliability)

Αφορά  την  αίσθηση  που  αποπνέει  ο  πωλητής  σχετικά  με  τη  δυνατότητά  του  να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη και σε όσα εγγυάται σε σχέση με την προς 

πώληση υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται ως γνώσεις και δεξιότητες με στόχο όμως 

την  καλλιέργεια  της  δυνατότητας  προσαρμοστικότητας  του  εργαζομένου  στις 

προδιαγραφές  που  οι  ίδιες  οι  ιδιαιτερότητες  του  πελάτη  θέτουν.  Ειδικότερα,  με 

δεδομένη τη διαφορετικότητα των πελατών και την προτεραιότητα που ο καθένας 

δίνει στην σχέση κόστους-ωφέλειας, στην τιμολόγηση αυτή καθεαυτή του τραπεζικού 

προϊόντος, στην προσωπική εξυπηρέτηση, στην αξιοπιστία ή στο εύρος των δυνατών 

επιλογών,  πρέπει  να  προβάλλει  και  να  αξιοποιεί  κατάλληλα  τις  δεξιότητες  του 

(Homburg,  2005).  Η  καλλιέργεια  των  παραπάνω  δεξιοτήτων  είναι  αναγκαία 

προκειμένου ο πωλητής να είναι αποτελεσματικός. Εξασφαλίζει δε την πολύ καλή 

γνώση των προϊόντων προκειμένου ο πωλητής να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και 

να  προτείνει  το  καταλληλότερο  σε  κάθε  περίπτωση  τραπεζικό  προϊόν  για  την 

εκάστοτε ανάγκη (Cheese et al., 1992).

Στα  πλαίσια  της  εκπαίδευσης  επί  των  πωλήσεων,  πολλές  τράπεζες 

δημιουργούσαν  ομάδες  πωλητών  που  διαδραμάτιζαν  τον  ρόλο  του  «προσωπικού 

τραπεζίτη» (personal banker) για συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρετικά επιθυμητών 

υφιστάμενων  πελατών.  Από  πολλούς  (Johnson,  1983)  το  personal banking 

αποκαλείται  και  ως  relationship banking,  μιας  και  έχει  ως  θεμέλιο  λίθο  του  την 

προηγμένη επικοινωνία με  επιλεγμένους πελάτες.  Βάσει  υπολογισμών άλλωστε,  η 

προσέλκυση νέων πελατών κοστίζει  στην μέση τράπεζα πέντε φορές περισσότερο 

απ’ό,τι η επένδυση στην προώθηση των διασταυρούμενων πωλήσεων. 

Οι ομάδες των «personal bankers» αποτελούνταν αρχικά από εθελοντές, στη 

συνέχεια όμως στελεχώνονταν από  υπαλλήλους που είχαν ξεχωρίσει στον τομέα των 

πωλήσεων.  Οι  συγκεκριμένες  ομάδες  εκπαιδεύονταν  ξεχωριστά  προκειμένου  να 

αναπτύξουν περαιτέρω επικοινωνιακές  δεξιότητες,  αφού σε  αυτούς  ανατίθενταν η 

καθημερινή  σχεδόν  αποκλειστική  συναναστροφή  με  συγκεκριμένους  πελάτες- 

στόχους. Στόχος ήταν να αυξηθεί η αμεσότητα στην επικοινωνία και να ξεπεραστούν 
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εμπόδια  και  καθυστερήσεις  γραφειοκρατικής  φύσης  που  δυσχέραιναν  την 

εξυπηρέτηση των μεγάλων πελατών( Shemwell et al. 1998).

Η προσωπική πώληση θεωρείται από πολλούς ως η λύση στο πρόβλημα της 

κατάκτησης  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Για  το  λόγο  αυτό  πολλές  τράπεζες 

εκπαιδεύουν σχετικά πέρα από τους εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτόν τον 

τομέα και όσους παρουσιάζουν επικοινωνιακές δεξιότητες και μελλοντικά ενδέχεται 

να βρεθούν σε πόστο που να αφορά αποκλειστικά πωλήσεις, προσωπικές ή μη. Όσο 

πιο  προσανατολισμένη  είναι  η  τράπεζα  σε  μια  νοοτροπία  πωλήσεων  και  όχι 

διαδικασιών, τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίνει στην προσωπική πώληση και συνεπώς 

και τη σχετική εκπαίδευση (Futrell et al., 2004).

Η πλειοψηφία των τραπεζών επί πολλά χρόνια εμπιστεύονταν την εκπαίδευση 

σε θέματα πωλήσεων σε έμπειρα στελέχη της και στα εκπαιδευτικά κέντρα τους που 

επιμελούνταν  συνολικά  την  εκπαίδευση  των  υπαλλήλων.  Τα  τελευταία  χρόνια 

ωστόσο  υπάρχει  η  τάση  να  ανατίθεται  η  εκπαίδευση  επί  των  πωλήσεων  σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, εξειδικευμένους σε τέτοια ζητήματα, διακεκριμένους για τις 

γνώσεις  τους.  Η τακτική αυτή είχε  ως  στόχο να μειώσει  και  τις  αντιρρήσεις  στο 

εσωτερικό των τραπεζών ως προς την σκοπιμότητα της εκπαίδευσης αλλά και της 

γενικότερης  λειτουργίας  των  πωλήσεων.  Επιπρόσθετα,  κάλυπτε  τυχόν  κενά  που 

παρουσιάζονταν στο επίπεδο των γνώσεων και της εμπειρίας των εκπαιδευτών. Οι 

περισσότερες  τράπεζες  ωστόσο  κατέφυγαν  στο  συνδυασμό  των  ιδιόκτητων 

εκπαιδευτικών κέντρων και των εξωτερικών συνεργατών, προκειμένου να έχουν ένα 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και άμεσο έλεγχο σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ( Parker et al., 1993).

Οι  περιπτώσεις  όπου  οι  τράπεζες  επέλεγαν  να  διαχειριστούν  το  θέμα  της 

εκπαίδευσης  χωρίς  τη  βοήθεια  εξωτερικών  συνεργατών,  αλλά  με  τη  δημιουργία 

εκπαιδευτικών  κέντρων  που  επανδρώνονταν  από  έμπειρα  στελέχη  της  ίδιας  της 

τράπεζας, ήταν πολλές. Η συμμετοχή εργαζομένων από διάφορα διοικητικά επίπεδα 

για την εκπαίδευση,  βοηθούσε σε πολλές περιπτώσεις  στην καλλιέργεια κλίματος 

καλύτερης επικοινωνίας και αμεσότητας με τους εκπαιδευόμενους, που έβλεπαν στο 

πρόσωπο του εκπαιδευτή ένα συνάδελφο ικανό να κατανοήσει τις ανάγκες και τα 

προβλήματά  τους.  Παράλληλα,  πολλοί  από  τους  εκπαιδευτές  είχαν  προσωπική 

γνωριμία με κάποιους από τους εκπαιδευόμενους ή γνώριζαν τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες λειτουργούσαν τα υποκαταστήματα όπου εργάζονταν. Η πλήρης και εκ των 

έσω εικόνα τους για τα προβλήματα και τις ελλείψεις των εργαζομένων διευκόλυναν 
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της  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  αύξαναν  την  αποτελεσματικότητα  της  (Cheese, 

1983). 

Στην περίπτωση των εσωτερικών εκπαιδευτικών κέντρων λοιπόν προέκυπταν 

τα εξής ζητήματα:

• Η επιλογή των εκπαιδευτών

 Οι διοικήσεις έπρεπε να ορίσουν με προσοχή τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να 

πληρούν όσοι  θα  αναλάμβαναν  να  εκπαιδεύσουν τους  συναδέλφους  τους.  Στόχος 

ήταν  να  επιλεγούν  άτομα  από  όλες  τις  διοικητικές  βαθμίδες  που,  εκτός  από 

δεξιότητες  όπως  μεταδοτικότητα  και  αρτιότητα  στην  εκφορά  προφορικού  και 

γραπτού λόγου, να χαίρουν γενικής εκτίμησης και να έχουν διαμορφώσει ένα ηγετικό 

προφίλ μεταξύ των συναδέλφων τους. Η διάθεση των ατόμων αυτών να ασχοληθούν 

με κάτι πέρα από τα συνηθισμένα καθήκοντά τους που θα μπορούσε να διανοίξει 

νέους ορίζοντες στη μελλοντική τους καριέρα θεωρούνταν βασικό προαπαιτούμενο 

χαρακτηριστικό.

• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Η εκπαίδευση βασίζονταν όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

απαιτούνταν  για  την  αποτελεσματική  διδασκαλία  αλλά  και  στην  απόκτηση  των 

σχετικών  γνώσεων.  Πολύ  σημαντική  ήταν  όμως  και  η  προσπάθεια  καλλιέργειας 

αισθήματος ομαδικής οργάνωσης μεταξύ των εκπαιδευτών, μιας και κάτι τέτοιο θα 

έπρεπε οι ίδιοι οι εκπαιδευτές να είναι σε θέση να το μεταδώσουν στη συνέχεια στους 

εκπαιδευόμενους. Η εκπαίδευση προωθούσε επίσης τη διερεύνηση των δεξιοτήτων 

και  των  προσόντων  του  καθενός,  την  καλλιέργεια  αυτοπεποίθησης,  ικανοτήτων 

γρήγορης  και  αυτόνομης  λήψης  αποφάσεων  και  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών 

( Πίνακας 8 ) .

• Ο τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Οι τράπεζες έπρεπε να καθορίσουν ανά πάσα στιγμή τον χρονικό ορίζοντα 

εκπόνησης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την ακολουθούμενη τακτική 

(  εντατικό  πρόγραμμα,  μεγάλης  διάρκειας  πρόγραμμα  βασισμένο  σε  συνεδρίες 

επαναλαμβανόμενες  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  μικρές  ή  μεγάλες  ομάδες 

εκπαιδευόμενων, εντός ή εκτός ωραρίου) (  Bushardt et al.,  1994).  Το «εργαστήρι 

πωλήσεων»  όπου  παρέχονταν  η  ευκαιρία  για  προσομείωση  συνθηκών  πώλησης 

τραπεζικών  προϊόντων  και  τα  σχετικά  σεμινάρια,  με  ασκήσεις  και  μελέτες 
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περιπτώσεων για τους συμμετέχοντες, βοηθούσαν τους τελευταίους να αποκτήσουν 

εμπειρία αλλά και δεξιότητες χρήσιμες για την επίτευξη πωλήσεων.

                                                                           Πίνακας 8

Bushardt,  S.C. et  al.  (1994),  Continuous improvement through employee training: A case example 

from the Financial Services Industry, The Learning Organization, vol. 1, no 1, p 14

• Ο τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Οι τράπεζες έπρεπε να καθορίσουν ανά πάσα στιγμή τον χρονικό ορίζοντα εκπόνησης 

κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την ακολουθούμενη τακτική ( εντατικό 

πρόγραμμα,  μεγάλης  διάρκειας  πρόγραμμα  βασισμένο  σε  συνεδρίες 

επαναλαμβανόμενες  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  μικρές  ή  μεγάλες  ομάδες 

εκπαιδευόμενων, εντός ή εκτός ωραρίου) (  Bushardt et al.,  1994).  Το «εργαστήρι 

πωλήσεων»  όπου  παρέχονταν  η  ευκαιρία  για  προσομείωση  συνθηκών  πώλησης 

τραπεζικών  προϊόντων  και  τα  σχετικά  σεμινάρια,  με  ασκήσεις  και  μελέτες 

περιπτώσεων για τους συμμετέχοντες, βοηθούσαν τους τελευταίους να αποκτήσουν 

εμπειρία  αλλά  και  δεξιότητες  χρήσιμες  για  την  επίτευξη  πωλήσεων  (Shemwell, 

1998).

• Η αξιολόγηση των ωφελειών της εκπαίδευσης
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Γίνονταν  προσπάθεια  μετάφρασης  σε  ακριβή  νούμερα  της  διαφοράς  κόστους  και 

ωφέλειας για το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να εξακριβωθεί αν η 

επένδυση στην εκπαίδευση είναι τελικά συμφέρουσα για την τράπεζα. Αυτό το οποίο 

ήταν δυσκολότερο να υπολογιστεί ήταν το κόστος από την απουσία εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων από τα συνηθισμένα τους καθήκοντα και η οικονομική απώλεια που 

συνόδευε την προσπάθεια αναπλήρωσης των δημιουργούμενων κενών.

• Η αντιμετώπιση των προβλημάτων

Στόχος ήταν σε κάθε περίπτωση να εντοπιστούν τα προβλήματα που δυσκόλεψαν την 

εκπαιδευτική διαδικασία ή περιόρισαν τα θετικά της αποτελέσματα προκειμένου να 

γίνουν βελτιώσεις στο μέλλον ( Bushardt et al., 1994).

Σε  κάθε  περίπτωση  πάντως,  η  εκπαίδευση  των  «πωλητών»  στις  τράπεζες 

προσπαθούσε να βασιστεί στα στοιχεία εκείνα που αυξάνουν την εμπιστοσύνη του 

πελάτη καταρχήν προς τον συγκεκριμένο πωλητή και  κατ’επέκταση και  προς την 

τράπεζα  που  αυτός  εκπροσωπεί.  Η  εμπιστοσύνη  αυτή  ήταν  άλλωστε  και  ο 

παράγοντας  που  διασφάλιζε  την  αφοσίωση  και  συνεπώς  και  τη  μακροχρόνια, 

σταθερή συνεργασία που επιδιώκουν όλες οι τράπεζες με τους πελάτες τους. Στόχος 

ήταν,  σε  κάθε  περίπτωση,  ο  πελάτης  να  αισθάνεται  ότι  τον  αντιμετωπίζουν  ως 

άνθρωπο  με  εξατομικευμένες  ανάγκες  και  όχι  ως  «έναν  ακόμη  πελάτη».  Η 

εξειδίκευση  στο  αντικείμενο,  η  φιλική  και  ανθρώπινη  συμπεριφορά  αλλά  και  η 

κατανόηση που ο εργαζόμενος δείχνει προς τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, 

οι  «κοινές  αξίες»  που  οι  δύο  πλευρές  μοιράζονται  και  η  απουσία  αίσθησης 

ωφελιμιστικής αντιμετώπισης του πελάτη φαίνεται να είναι τα κύρια στοιχεία που 

συμβάλλουν στη δημιουργία της εμπιστοσύνης που καταλήγει στην προτίμηση του 

πελάτη προς κάποια συγκεκριμένη τράπεζα (Jayakody, 2006).
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ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ

Η  λειτουργία  των  τραπεζών  στηρίζεται  στην  παροχή  υπηρεσιών  με 

αποτέλεσμα  καθοριστικός  παράγοντας  για  την  τελική  ποιότητα  της  παρεχόμενης 

υπηρεσίας να είναι η σχέση του πελάτη με τον υπάλληλο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται 

στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των υπαλλήλων συναλλαγής με το κοινό 

καθώς αυτοί έρχονται σε άμεση επαφή με την ευρεία πελατειακή βάση καθημερινά. 

Όπως αναφέρουν οι Ellinger et al. στο άρθρο τους “An examination of Organizations’ 

Frontline Service Employee Development Practices”, η αδιαφορία των υπαλλήλων 

συναλλαγής  στις  τράπεζες  και   το  χαμηλό  επίπεδο ποιότητας  που  συνοδεύει  την 

παρεχόμενη  υπηρεσία,  αποτελούν  τους  βασικούς  λόγους  «διαρροής»  πελατών. 

Αντιθέτως η επιτυχής και άμεση επικοινωνία με το συναλλακτικό κοινό φαίνεται να 

χτίζει δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις.

Κι  αυτό  γιατί  αυτή  η  κατηγορία  υπαλλήλων  περισσότερο  από  κάθε  άλλη 

αποτελεί το «πρόσωπο» του κάθε τραπεζοπιστωτικού ιδρύματος και προσδιορίζει το 

είδος της εμπειρίας που θα αποκομίσει  ο  πελάτης από την συναλλαγή του με  το 

εκάστοτε υποκατάστημα. Οι υπάλληλοι συναλλαγής άλλωστε είναι αυτοί που πρέπει 

μεταφέρουν στον πελάτη την αίσθηση της πολιτικής εστίασης στον πελάτη και την 

ποιότητα που ακολουθεί η εκάστοτε τράπεζα. Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται από το 

γεγονός ότι η υπηρεσία είναι άυλης μορφής και «καταναλώνεται» σχεδόν πάντοτε 

ταυτόχρονα με την παραγωγή της ( Liebermann et al., 2008 ). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο υπάλληλος συναλλαγής συχνά ταυτίζεται,  στο 

μυαλό του καταναλωτή, με την ίδια τη συναλλαγή και την προσδιορίζει  θετικά ή 

αρνητικά  ανάλογα  με  την  εντύπωση  που  προκαλεί  και  την  επικοινωνία  που 

επιτυγχάνει μαζί του. Το κλίμα λοιπόν που ο υπάλληλος συναλλαγής διαμορφώνει 

είναι  καθοριστικό  για  την  ικανοποίηση  που  θα  αντλήσει  ο  πελάτης  από  την 

κατανάλωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας., με όποια προβλήματα συνεπάγεται μια 

τέτοια  σχέση  στην  περίπτωση  μιας  τράπεζας  που  αντιμετωπίζει  προβλήματα 

οργάνωσης, σύγχυσης ρόλων, ελλιπούς υποκίνησης ή εκπαίδευσης του προσωπικού 

(Clark, 1997).

Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι έρευνες δείχνουν αυξημένα ποσοστά 

αποχώρησης  πελατών  σε  περίπτωση  αλλαγής  ή  αντικατάστασης  υπαλλήλων 

συναλλαγής.  Η  αλλαγή  αυτή  εκλαμβάνεται  από  μία  μερίδα  πελατών  ως  έλλειψη 

πελατοκεντρικού προσανατολισμού. Πολλοί πελάτες προσωποποιούν τη σχέση τους 

37



με την τράπεζα και τη συνδέουν με την προσωπική τους επικοινωνία και συναλλαγή 

με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η απώλεια της σχέσης εμπιστοσύνης με την τράπεζα που 

για πολλούς βασίζεται στη διαθρώπινη αλληλεπίδραση και στη σιγουριά που αντλούν 

από αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή διαρροής πελατείας προς τον ανταγωνισμό 

(Paulin et al., 2000).

 Πέρα όμως από την εντύπωση που σχηματίζει ο πελάτης για την Τράπεζα 

μέσα από την επικοινωνία του με τους υπαλλήλους συναλλαγής και η διοίκηση της 

Τράπεζας  ολοκληρώνει  μέσα  από  τους  εργαζόμενους  στην  «πρώτη  γραμμή» 

εξυπηρέτησης  την  εικόνα  της  για  την  αγορά.  Από  τους  υπαλλήλους  συναλλαγής 

αντλεί πολλά από τα στοιχεία που χρειάζεται για να έχει την καλύτερη δυνατή γνώση 

για  την  πελατειακή  της  βάση  και  τις  αγορές  στόχους,  προκειμένου  να 

αναπροσαρμόζει την γκάμα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Οι υπάλληλοι 

συναλλαγής συχνά ταυτίζονται ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό με τους πελάτες τους ,ε 

αποτέλεσμα  να  είναι  τα  καταλληλότερα  πρόσωπα  για  να  μεταφέρουν  προς  τη 

διοίκηση τα αιτήματα, τα παράπονα και τις προσδοκίες των δεύτερων σε σχέση με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (Clark, 1997).

Η προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

πελάτη είναι αυτό που τελικά θα καθορίσει και την ικανοποίηση που θα αντλήσει ο 

τελευταίος από αυτή. Παρά την καθοριστική συμβολή της απόδοσης των υπαλλήλων 

συναλλαγής  στην  καθημερινή  αλληλεπίδρασή  τους  με  την  πελατεία  των 

υποκαταστημάτων στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

οι  Τράπεζες  παγκοσμίως  έδειχναν  απροθυμία  στο  να  διαθέσουν  πόρους  για  την 

περαιτέρω  ανάπτυξή  τους.  Πολλές  μάλιστα  προσπαθούν  να  επενδύσουν  στην 

ανάπτυξη  τεχνολογίας  προς  υποκατάσταση  μεγάλου  μέρους  των  υπαλλήλων 

συναλλαγής. Μάλιστα έκπληξη προξενεί το γεγονός ότι οι υπάλληλοι συναλλαγής 

συνήθως συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κακοπληρωμένων στις Τράπεζες, πολλές 

από τις οποίες δεν τους περιλαμβάνουν καν σε προγράμματα έκτακτων αμοιβών που 

θεσπίζουν σε άλλα διοικητικά επίπεδα ( Chebat et al., 2002).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jim Dion, Πρόεδρος της Dionco Consulting 

«οι  υπάλληλοι  συναλλαγής  συχνά  αντιμετωπίζονται  ως  δαπάνες  που  πρέπει  να 

ελεγχθούν και  όχι ως πόροι  που μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξηθούν». Τα 

στατιστικά στοιχεία συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση: οι Τράπεζες διαθέτουν 

ετησίως λιγότερο από 1% των ετησίων απολαβών του εργαζομένου για την ανάπτυξή 
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του . Παρόμοια δεδομένα φαίνεται ότι ισχύουν στον χώρο των λιανικών πωλήσεων 

κάθε είδους ( Sussman, 2006).

Στο πέρασμα του χρόνου και με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού οι 

τράπεζες  άρχισαν  να  αντιλαμβάνονται  την  έννοια  της  αλυσίδας  υπηρεσίας-

κερδοφορίας  (service-profit chain),  τη  σύνδεση  δηλαδή  μεταξύ  της  επιτευχθείσας 

κερδοφορίας και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά 

προσπάθησαν να ελέγξουν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τη συμπεριφορά των 

άμεσα εμπλεκομένων στο θέμα της εξυπηρέτησης καταρχήν και της πώλησης κατά 

δεύτερον, των υπαλλήλων συναλλαγής. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται:

• στα στοιχεία που συνθέτουν τη διαδικασία της συναλλαγής και είναι σε θέση 

να  προκαθοριστούν,  όπως  το  πρόσωπο που  θα βρίσκεται  στην κάθε  θέση 

συναλλαγής και τα παρεχόμενα σε αυτόν υλικά και πνευματικά εφόδια για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας του.

•  στα στοιχεία που ελέγχουν τη συναλλαγή κατά τη διάρκειά της,  όπως οι 

οργανωτικές  δομές  και  οι  προαπαιτούμενες  διαδικασίες  για  την  κάθε 

συναλλαγή και

• στο  τελικό  αποτέλεσμα,  όπως  η  αξιολόγηση  του  αποτελέσματος  με  βάση 

προϋπάρχουσες προδιαγραφές και στόχους και η συνακόλουθη επιβράβευση 

της επίτευξης τους (Chebat et al., 2002).

Οι  Τράπεζες  δείχνουν  να  αναγνωρίζουν  τη  σπουδαιότητα  της 

αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών και για το λόγο αυτό,  παρότι δεν επενδύουν 

σημαντικά στην εκπαίδευση, στοχεύουν προς την ενδυνάμωση των εργαζομένων. Με 

τον όρο ενδυνάμωση εννοούμε ότι οι υπάλληλοι συναλλαγής:

• Χειρίζονται  προβλήματα  και  αιτήματα  των  πελατών  χωρίς  να  λαμβάνουν 

έγκριση από κάποιο στέλεχος.

• Επιλύουν τα προβλήματα κατά την κρίση τους.

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά την εξυπηρέτηση της πελατείας.

• Λειτουργούν  με  τον  τρόπο  που  εκείνοι  θεωρούν  κατά  περίπτωση 

καταλληλότερο και έχουν την εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο.

 Σε  σχέση  με  το  παρελθόν  στους  υπαλλήλους  συναλλαγής  αφήνεται 

μεγαλύτερο περιθώριο για ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτονομία που δεν αποδίδει 

ωστόσο πάντοτε τα μέγιστα. Στόχος είναι σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του 

υπαλλήλου συναλλαγής να αποπνέει την ασφάλεια, το κύρος και την αξιοπιστία που 
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η  ίδια  η  Τράπεζα  θέλει  να  συνθέτουν  το  προφίλ  της.  Η  τελική  ευθύνη  για  την 

καθημερινή  απόδοση φαίνεται  να  βαρύνει  τον  κάθε  υπάλληλο ξεχωριστά  και  όχι 

κάποιο  κεντρικά  και  διοικητικά  σχεδιασμένο  σύστημα.  Η  ύπαρξη  ενός  κοινού 

συναισθήματος συμμετοχή στην «κοινωνία της τράπεζας», σε μια ομάδα με κοινούς 

στόχους  και  επιδιώξεις,  είναι  το  στοιχείο  που  αυξάνει  την  υπευθυνότητα  και 

βελτιστοποιεί την προσωπική επίδοση και απόδοση ( Ellinger et al., 2006).

Η  ενδυνάμωση  των  υπαλλήλων  φαίνεται  ότι  συμβάλλει  σημαντικά  στην 

αύξηση της ικανοποίησης που αντλούν οι εργαζόμενοι από την εργασία αλλά και της 

αφοσίωσής τους σε αυτήν. Η παροχή ευελιξίας στον υπάλληλο ως προς τον τρόπο 

προσέγγισης και  εξυπηρέτησης του πελάτη,  ακόμη και  σε  αυτόν που ανήκει  στις 

κατώτερες διοικητικές βαθμίδες, τελικά μεγιστοποιεί και την απόδοσή του. Πολλές 

τράπεζες  εφαρμόζουν  διστακτικά  μέτρα  ενδυνάμωσης  των  υπαλλήλων  με 

αποτέλεσμα συχνά να χάνονται  ευκαιρίες  για  επίτευξη πωλήσεων (αρχικών ή και 

διασταυρούμενων) αλλά και να γίνεται λανθασμένος χειρισμός παραπόνων πελατείας 

αλλά και προβλημάτων κατά τη διάρκεια της καθημερινής εξυπηρέτησης του κοινού.

 Ταυτόχρονα η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αναγκών των πελατών αλλά και η 

διαφοροποίησή τους ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τα χαρακτηριστικά της κάθε 

αγοράς-στόχου  επιβάλλει  την  καλλιέργεια  δυνατότητας  προσαρμογής  των 

εργαζομένων σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους πελατών.

Πολλές φορές ωστόσο η παροχή ελευθερίας κινήσεων αλλά και αυξημένης 

ευθύνης  στους  εργαζόμενους  χωρίς  παράλληλη  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  και 

εμπλουτισμό των προσόντων τους, μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. 

Προκειμένου  η  ενδυνάμωση  των  υπαλλήλων  να  εξασφαλίζει  τη  βέλτιστη  σχέση 

κόστους-ωφέλειας πρέπει οι υπάλληλοι να διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία που 

απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά την 

διαδικασία της παροχής υπηρεσίας που θα έχουν οι ίδιοι επιλέξει. Κατά συνέπεια, η 

ενδυνάμωση φαίνεται ότι  αποδίδει  μόνο όταν συνοδεύεται από επαρκή  off-the-job 

εκπαίδευση σχετικά με θέματα εξυπηρέτησης πελατείας και ουσιαστική  on-the-job 

καθοδήγηση από εμπειρότερα στελέχη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εκπαίδευση δεν 

πρέπει  να  τυποποιεί  τη  συμπεριφορά  του  εργαζομένου  αλλά  αντιθέτως  να  την 

εξελίσσει ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία της ενδυνάμωσης. 

Η επίσημη και σε τυποποιημένη μορφή εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων 

επηρεάζει άμεσα μεταξύ άλλων και τη συνοχή που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι μεταξύ 

τους  αλλά  και  με  την  Τράπεζα  ως  εργοδότη.  Η  εξυπηρέτηση  συνάδει  προς  τα 

40



ποιοτικά στάνταρντς που θέτει η επιχείρηση μόνο όταν η τελευταία επιτυγχάνει να 

καταστήσει  τους εργαζομένους  συμμέτοχους  στο όραμα και  τις  αξίες  της.  Και  οι 

αξίες της επιχείρησης μεταδίδονται μεταξύ άλλων και μέσω της εκπαίδευσης στην 

οποία  υποβάλλει  τους  υπαλλήλους  συναλλαγής,  που  έχουν  την  αμεσότερη 

επικοινωνία με το κοινό( Ellinger et al., 2006).

Η τυπική εκπαίδευση των υπαλλήλων συναλλαγής προσπαθούσε να βρει το 

σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην εκπαίδευση με έμφαση στη σωστή διεκπεραίωση 

συναλλαγών και στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας. Για πολλά χρόνια βέβαια η 

ποιοτική εξυπηρέτηση έρχονταν τελευταία στις προτεραιότητες της εκπαίδευσης των 

εργαζόμενων  για  παράδειγμα  στα  ταμεία,  για  τους  οποίους  θεωρούνταν  κύριος 

στόχος  η  καλή  γνώση  των  πληροφοριακών  συστημάτων  της  τράπεζας  και  των 

διαθέσιμων  συναλλαγών.  Πλέον  οι  δύο  αυτοί  τομείς  έχουν  ενοποιηθεί  και 

διδάσκονται ταυτόχρονα ως ενσωματωμένοι ο ένας στον άλλο. Ειδικότερα τα βήματα 

που συνήθως ακολουθούνται είναι τα εξής:

• Εξετάζεται ποιες είναι οι τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την δουλειά 

του ταμία (γνώση διεκπεραίωσης συναλλαγών στο τερματικό, καταμέτρηση 

χρημάτων, ταμειακή συμφωνία στο τέλος της ημέρας, γνώση της πολιτικής 

της τράπεζας σχετικά με  την είσπραξη, έκδοση και κατάθεση επιταγών κ.α. ).

• Προσδιορίζεται  ποιες  από  τις  παραπάνω  «τεχνικές»  γνώσεις  επηρεάζουν 

άμεσα τον πελάτη.

• Δίνεται έμφαση στις διαδικασίες όπου εμπλέκεται άμεσα ο πελάτης. Σε αυτές 

η  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  έντονα  το  στοιχείο  της  προσομείωσης 

προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να κάνει κτήμα του τις συναλλαγές έχοντας 

πάντα ως πρωταγωνιστή στο μυαλό του τον πελάτη.

• Γίνεται  χρήση  καθημερινών  παραδειγμάτων  και  εντοπισμός  δύσκολων 

καταστάσεων  και  συνηθισμένων  λάθων  χειρισμών,  έτσι  όπως  αυτοί  έχουν 

καταγραφεί από την καθημερινή λειτουργία των τραπεζών και τα παράπονα 

εργαζομένων και πελατών.

• Αναλύονται  οι  καταστάσεις  της  τραπεζικής  καθημερινότητας  και  συχνά 

εμφανιζόμενες δυσκολίες, με βάση πρώτα την οπτική γωνία του πελάτη και 

μετά του εργαζομένου.

• Κάθε κομμάτι  εκμάθησης τυπικής  διεκπεραίωσης διαδικασιών συνοδεύεται 

από  εκμάθηση  στοιχείων  ποιοτικής  εξυπηρέτησης.  Για  παράδειγμα, 
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διδάσκεται  η  ταυτοποίηση  των  προσωπικών  στοιχείων  των  πελατών  αλλά 

ταυτόχρονα και ο σωστός τρόπος συνδιάλεξης με τους πελάτες.

• Τίθενται  μετρήσιμοι  στόχοι  σε  σχέση και  με  τους  δύο  τύπους  προσόντων 

(hard και  soft δεξιότητες  που  σχετίζονται  με  τεχνικές  γνώσεις  και 

επικοινωνιακές  δεξιότητες  αντίστοιχα).  Οι  εκπαιδευόμενοι  αξιολογούνται 

κατά τη διάρκεια πρακτικής εφαρμογής και εξάσκησης των γνώσεων τους στο 

πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον.

Αυτής της μορφής η εκπαίδευση φαίνεται ότι  έχει ως επί το πλείστον πολύ καλά 

αποτελέσματα, απαιτεί όμως σημαντική επένδυση χρόνου και χρημάτων εκ μέρους 

της Τράπεζας (Anonymous, 1996, Training Minneapolis Minn. ).

Η άτυπη εκπαίδευση, κυρίως με τη μορφή του coaching, φαίνεται ότι αποτελεί 

τη συνηθέστερη επιλογή των Τραπεζών μιας και εξασφαλίζει την μετάδοση εμπείριας 

και την αποκόμιση γνώσης μέσα από τα γεγονότα της ίδιας της καθημερινότητας, 

όπου  αναδεικνύονται  τα  προβλήματα  στην  εξυπηρέτηση  πελατείας  αλλά  και  οι 

δεξιότητες  και  οι  αδυναμίες  κάθε  εργαζομένου.  Η  ενθάρρυνση  αλλά  και  η 

κινητροποίηση  των  υπαλλήλων  συναλλαγής  από  τους  «επιβλέποντες»  τους 

συμβάλλει στο να βγάζουν προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό τους αλλά και να μην 

αποθαρρύνονται από τις  τυχόν δυσκολίες.  Το κυριότερο όμως είναι ότι  μέσω του 

coaching ο  υπάλληλος  συναλλαγής  πρέπει  να  αισθάνεται  ότι  απολαμβάνει  την 

εκτίμηση και τον σεβασμό των στελεχών και της διοίκησης και ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορεί  να  έχει  τη  στήριξη  και  την  καθοδήγηση  που  χρειάζεται  για  να  γίνει 

αποτελεσματικότερος στην εργασία του( Ellinger et al., 2006).

Αρκετές  τράπεζες  έχουν  υιοθετήσει  το  θεσμό  του  ορισμού  coach ή  και 

μέντορα για τον κάθε νεοπροσληφθέντα υπάλληλο, από την πρώτη μέρα τοποθέτησής 

του στην θέση εργασίας του. Πρόκειται για κάποιον προϊστάμενο από τον ίδιο χώρο 

εργασίας, που είναι επιφορτισμένος με τη συνεχή καθοδήγηση και ενθάρρυνση του 

καινούριου υπαλλήλου. Ο  coach αναλαμβάνει να τον βοηθήσει και στην εξάσκησή 

του στη διαχείριση κρίσεων και στην εφαρμογή πολιτικής ποιότητας μέσω μελετών 

περιπτώσεων  που  διεξάγονται  ενώπιος  ενωπίω,  συμπληρώνοντας  την  classroom 

based εκπαίδευσή  του  ως  νεοπροσληφθέντα  σε  θέμα  ποιοτικής  εξυπηρέτησης 

πελατείας. Παράλληλα έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης ενός κατάλληλου μοντέλου 

συμπεριφοράς για τον «εκπαιδευόμενό» του, αφού ο τελευταίος καθοδηγείται από 

αυτόν.  Ο  coach όμως,  πέρα από την  ηγετική φυσιογνωμία που θα εμπνεύσει  τον 
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εργαζόμενο, καλείται να τον επιβραβεύει για την προόδο του και να του δίνει κίνητρα 

για συνεχή προσπάθεια και βελτίωση.

Στην τραπεζική καθημερινότητα όπου οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα και 

οι  απαιτήσεις  των  πελατών  αυξάνουν  και  διαφοροποιούνται  μέρα  με  τη  μέρα,  ο 

σημαίνων  ρόλος  του  coaching έχει  γίνει  αντιληπτός.  Η  δημιουργία  ενός 

αποτελεσματικού  συστήματος  coaching και  mentoring φαίνεται  να  αποτελεί 

κινητήριο μοχλό για την εκπαίδευση πολλών εργαζομένων στις τράπεζες και για τη 

μετάδοση γνώσεων και εμπειριών. Αυτό ωστόσο που επιδιώκεται είναι καταρχήν η 

δημιουργία φιλοσοφίας coaching που δυστυχώς δεν υφίσταται σε πολλές τράπεζες ή 

αν υφίσταται, υπονομεύεται από την έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης αυτών που 

καλούνται να παίξουν τον ρόλο του coach, τις συχνά ακραία ανταγωνιστικές σχέσεις 

μεταξύ των συναδέλφων, την απουσία ουσιαστικής ανθρωποκεντρικής κουλτούρας 

στο εσωτερικό της τράπεζας, το κακό συναδελφικό κλίμα, την έλλειψη κατάλληλων 

διαρθρωτικών αλλαγών  (Brown, R., 2006). 

Τόσο οι  τυπικές  όσο και  οι  άτυπες  μορφές  εκπαίδευσης έχουν  ως  βασικό 

στόχο σε σχέση με τους υπαλλήλους συναλλαγής, τα εξής στοιχεία:

• την  επίδειξη  κοινώς  αποδεκτών  επιπέδων  ευγένειας  και  προσοχής  στους 

πελάτες

• την  κατοχή  επαρκών  γνώσεων  επί  των  προσφερόμενων  προϊόντων  και 

υπηρεσιών αλλά και επί των υφιστάμενων πολιτικών, ώστε να διενεργείται με 

ακρίβεια και ταχύτητα η κάθε τραπεζική συναλλαγή

•  την κατάλληλη προσφώνηση κάθε πελάτη

• την  επίτευξη  όσο  το  δυνατό  υψηλότερου  ποσοστού  διασταυρούμενων 

πωλήσεων κατά τη συναλλαγή

• την ξεχωριστή εξυπηρέτηση ιδιαίτερων πελατών πέρα από τα συνηθισμένα 

και τις  προδιαγραφές του κοινώς αποδεκτού μέσου όρου εξυπηρέτησης με 

ιδία πρωτοβουλία και κατά την κρίση των υπαλλήλων συναλλαγής ( Chebat et 

al., 2002).

Ιδιαίτερη αξία αποδίδεται δε στoυς δύο τρόπους με τους οποίους ο πελάτης εκφράζει 

την ευγένειά του προς τον πελάτη:

• Λεκτική  ευγένεια:  Η  ευγένεια  όπως  αυτή  εκφράζεται  μέσα  από  την 

προσφώνηση  κάθε  πελάτη  με  το  όνομα  του,  την  χρήση  κατάλληλου 

λεξιλογίου και εκφράσεων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το κοινό.
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• Μη Λεκτική ευγένεια: Η ευγένεια όπως αυτή εκφράζεται από τη λεγόμενη 

«γλώσσα του σώματος»:  βλέμμα,  χαμόγελο,  οπτική επαφή με  τον πελάτη 

κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησής του ( Elizur, 1987).

Όπως αναφέρουν οι  Pattni In.  et al. στο άρθρο τους “The impact of a short 

self-management training intervention in a retail banking environment”,  πολλές 

τράπεζες  επιλέγουν κατά  καιρούς  να  εκπαιδεύσουν τους  υπαλλήλους  συναλλαγής 

τους  σε  μεθόδους  «αυτοδιαχείρισης»  (self-management),  με  απώτερο  στόχο  να 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία της 

εκπαίδευσής  και  τελικά  και  την  απόδοσή  τους  στις  καθημερινές  συναλλαγές. 

Παραλλήλα επιδιώκουν να τους καταστήσουν ενεργούς οπαδούς αλλά και φορείς της 

αλλαγής που απαιτείται στα πλαίσια του προσανατολισμού προς την ποιότητα στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Μέσω  της  αυτοδιαχείρισης,  υπάρχει  απομάκρυνση  από  το  παραδοσιακό 

πρότυπο του «εξωτερικού» ελέγχου του υπαλλήλου από κάποιον επιβλέποντα, με τον 

οποίο  συνήθως  υπάρχει  και  σαφής  «διοικητική  απόσταση»  και  στροφή  προς  το 

μοντέλο του αυτοελέγχου. Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος αισθάνεται υπεύθυνος 

όχι μόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του αλλά και για την αξιολόγηση της 

τελικής του απόδοσης , ελέγχει τον εαυτό του και αυτορυθμίζεται. Η διαφοροποίηση 

από  τα  μοντέλα  διοίκησης  προσωπικού  μέσω  κεντροποιημένων  ελέγχων  και  η 

ελευθερία  κινήσεων  που  παρέχεται  στους  υπαλλήλους  συναλλαγής  φαίνεται  ότι 

οδηγεί σε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. 

Η διαμόρφωση ανταγωνιστικών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατείας από τον 

κάθε  υπάλληλο  συναλλαγής  ξεχωριστά,  στα  πλαίσια  της  γενικότερης  πολιτικής 

ποιότητας που ακολουθεί η τράπεζα, έδωσε τα περιθώρια για ανάληψη επιτυχημένων 

πρωτοβουλιών.  Τα  παραπάνω,  σε  συνδυασμό  με  τα  μειωμένα  κόστη  που 

συνεπάγονταν ο περιορισμός των επιπέδων ελέγχου και η μεγαλύτερη ευελιξία στα 

διοικητικά  επίπεδα,  ώθησε  και  ωθεί  ολοένα  και  περισσότερες  τράπεζες  στο  να 

εντάξουν  την  «αυτοδιαχείριση»  στο  εκπαιδευτικό  τους  πρόγραμμα.  Η  ίδια  η 

«αυτοδιαχείριση» άλλωστε είναι μια οικονομική μέθοδος ανάπτυξης του προσωπικού 

που παρά το χαμηλό της κόστος μπορεί να επιφέρει, στα πλαίσια της γενικότερης 

πολιτικής εκπαίδευσης, επιθυμητά αποτελέσματα.

Η αυτοδιαχείριση στηρίζεται στη διερεύνηση και την εξέταση, εκ μέρους των 

υπαλλήλων  συναλλαγής,  των  καταστάσεων  όπου  συναντούνται  προβλήματα  στην 

εξυπηρέτηση  της  πελατείας  και  δυσκολίες  ως  προς  τον  επιθυμητό  χειρισμό.  Η 
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εκπαίδευση  σε  θέματα  αυτοδιαχείρισης  στηρίζεται  σε  αλληλοσυσχετιζόμενους 

συνδυασμούς  των  αποτελεσμάτων  παρατήρησης  απόδοσης,  στοχοθεσίας,  ελέγχου 

συμπεριφοράς, παρακίνησης και αποφυγής απόκκλισης από τα προβλεπόμενα ή τα 

επιθυμητά. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις καταγράφονται από 

τον ίδιο τον υπάλληλο συναλλαγής σχετικά με τον εαυτό του καθώς αυτός παίζει το 

ρόλο τόσο του παρατηρητή όσο και του παρατηρούμενου. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε 

υπάλληλος μπαίνει στη διαδικασία να προσδιορίσει με ακρίβεια την ακριβή φύση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει αλλά και να δουλέψει πάνω σε θέματα αυτογνωσίας.

Ο ίδιος ο υπάλληλος καλείται να προσδιορίσει τι πρέπει να αλλάξει και από 

κει  και  πέρα  να  εντοπίσει  τρόπους  για  να  επιτύχει  αυτήν  την  αλλαγή  μέσα από 

συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  επίτευξης  στόχων  που  ο  ίδιος  καθορίζει.  Καθώς 

παρακολουθεί  την  πρόοδο του και  το  βαθμό συμπόρευσης με  τους  αρχικούς  του 

στόχους,  συνειδητοποιεί  ποια  διαδικασία  αλλαγής  είναι  αυτή  που  του  ταιριάζει 

καλύτερα και μαθαίνει να επιβραβεύει ή αν χρειαστεί να «αυτοτιμωρείται», π.χ. με 

εργασία την ώρα του διαλείμματος. 

 Όλα  τα  παραπάνω είναι  καταγεγραμμένα  από  τον  ίδιο  υπάλληλο  σε  ένα 

υποτυπώδες «συμβόλαιο», που αποτυπώνει την κατάστασή  αλλά και τις προθέσεις 

του. Η καταγραφή των προβλημάτων καθώς και των βημάτων για την υπερνίκησή 

τους  αποδεικνύεται  ότι  αυξάνει  την  οργανωτικότητα,  μειώνοντας  σημαντικά  το 

εργασιακό στρες. Παράλληλα βοηθά  στην τόνωση της αυτοπεποίθησής, γεγονός που 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κρίσεων, μιας και οι  υπάλληλοι που πιστεύουν 

στις  δυνατότητες  τους  φαίνεται  να  είναι  έτοιμοι  να  έρθουν  αντιμέτωποι  με 

προκλήσεις,  είναι  πιο  δραστήριοι,  θέτουν  υψηλότερους  στόχους  και  είναι  πιο 

αφοσιωμένοι στην επιδίωξή τους. 

Η πεποίθηση του υπαλλήλου ότι είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους 

δυσκολία  καλλιεργείται  συστηματικά  μέσα  από  την  εκπαίδευση  σε  ζητήματα 

αυτοδιαχείρισης και  εντείνεται  ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης του καθενός 

(χαμηλή ή υψηλή προϋφιστάμενη αυτοπεποίθηση ). Κι αυτό γιατί ο καθένας μέσα 

από τη συστηματική καταγραφή περιστατικών και καταστάσων,  εξωθείται  στο να 

προσδιορίσει τα «δυνατά» και τα αδύναμα σημεία του και να εξετάσει συμπεριφορές 

και στάσεις του. Και όταν η διεκπεραίωση της εργασίας βασίζεται σε οργάνωση σε 

ομάδες, η διαδικασία αυτογνωσίας που ακολουθείται από το κάθε μέλος της ομάδας 

ξεχωριστά μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλάσια βελτίωση σε ομαδικό επίπεδο ( Pattni 

et al., 2007).
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Στα  πλαίσια  της  αυτοδιαχείρισης  και  της  ενδυνάμωσης  των  υπαλλήλων 

συναλλαγής εντάσσεται και η φιλοσοφία «αυτοεκπαίδευσης» που αρκετές τράπεζες 

υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια. Με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνολογίας και τα 

μέσα της  computer-based εκπαίδευσης διάθεσιμα σε διάφορες μορφές, πολλές είναι 

οι τράπεζες που αγοράζουν εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού για εξειδικευμένη online 

εκπαίδευση  tellers.  Θεωρούν  ότι  αυτή  η  μορφή  εκπαίδευσης  εξασφαλίζει  τη 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε γνώση πιστοποιημένη με δυνατότητα επανάληψης, 

λόγω της ευκολίας πρόσβασης, όποια στιγμή ο εκπαιδευόμενος το κρίνει σκόπιμο. 

Η  εκπαιδευτική  αυτή  διαδικασία,  που  περιλαμβάνει  μεταξύ  άλλων  video-

based,  computer-based,  multimedia-based και  web-based εκπαίδευση, επιτρέπει την 

γρήγορη παροχή γνώσης, ταυτόχρονα, σε όλο το δίκτυο της τράπεζας, σε αντίθεση με 

τις  παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (classroom-based)  που απαιτούσαν χρόνο 

και  αρκετά  κεφάλαια  για  να  ετοιμαστούν.  Οι  συνεχείς  αλλαγές  στο  τραπεζικό 

περιβάλλον  δεν  επιτρέπουν  όμως  χρονοτριβή  στην  εκπαίδευση  γιατί  το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διατηρείται δύσκολα (Clayton, 1998).

Άλλο κρίσιμο ζήτημα στην καθημερινή απόδοση των υπαλλήλων συναλλαγής 

είναι η διαχείριση παραπόνων εκ μέρους της πελατείας. Οι υπάλληλοι συναλλαγής 

λειτουργούν συχνά ως «κυματοθραύστες» για μια πληθώρα παραπόνων του κοινού 

σε σχέση με τις συνολικές εμπειρίες του από τη συνεργασία με την Τράπεζα, πολλές 

από  τις  οποίες  δεν  σχετίζονται  άμεσα  με  την  συναλλαγή  που  εκείνη  τη  στιγμή 

βρίσκεται  υπό  διεκπεραίωση.  Η  εκπαίδευσή  τους  είναι  λοιπόν  πολύ  σημαντική 

προκειμένου αφενός να κατευναστούν τα οξυμένα πολλές φορές πνεύματα, αφετέρου 

προκειμένου  να  βρεθεί  λύση  που  να  οδηγεί  σε  περιορισμό  των  παραπόνων  και 

αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων συναλλαγής και των προϊσταμένων τους σε 

θέματα διαχείρισης παραπόνων πελατείας περιλαμβάνουν τα εξής:

• Αποφυγή άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος

Αφορά κυρίως τις  καταστάσεις  όπου η ανάλυση του προβλήματος δεν  μπορεί  να 

οδηγήσει σε λύση γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στόχος είναι να 

ηρεμήσει ο πελάτης και να αποφευχθεί προς στιγμή η ρήξη μαζί του. Η επίλυση του 

προβλήματος απλώς αναβάλλεται.

• Αντιπαράθεση με τον πελάτη.
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Δεν  συνίσταται  παρά  μόνο  σε  ακραίες  καταστάσεις  όπου  δεν  υπάρχει  κανένα 

περιθώριο συμβιβαστικής λύσης.

• Διευκόλυνση προς τον πελάτη- Συμβιβασμός.

Έχει ως στόχο την άμεση ικανοποίηση του παραπονούμενου πελάτη, συχνά όμως δεν 

βασίζεται σε ουσιαστική διερεύνεση των αιτιών της διαμαρτυρίας του με αποτέλεσμα 

την  περιορισμένη  ανατροφοδότηση  με  σκοπό  την  αποκόμιση  γνώσης  για  τις 

μελλοντικές στρατηγικές και την αποφυγή λαθών.

• Συνεργασία με τον πελάτη.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται  μετά από διάλογο με τον πελάτη σε  ισότιμη  βάση 

αλληλοκατανόησης και ανάλυση των παραπόνων του. Τα αποτέλεσματα παρόμοιων 

περιστατικών,  μέσω  ανατροφοδότησης,  δίνουν  την  κατεύθυνση  για  την 

αναπροσαρμογή  των  ακολουθούμενων  πρακτικών.  Προϋποθέτει  «ώριμους» 

υπαλλήλους αλλά και πελάτες.

Η εκπαίδευση σε  αντίστοιχες  πρακτικές  αφορά φυσικά και  την  διαχείριση 

παραπόνων  της  εσωτερικής  πελατείας  τα  οποία  καλούνται  να  αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά οι  μάνατζερς  με  στόχο την  αποφυγή συγκρούσεων αλλά και  την 

αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων ( Babu et al., 2004).

To ερώτημα  που  τίθεται  από  πολλούς,  σχετικά  με  την  εκπαίδευση  των 

υπαλλήλων συναλλαγής, έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο η εκπαίδευσή τους 

όντως  συντελλεί  στη  βελτίωση  της  απόδοσης  αναφορικά  με  την  ποιοτική 

εξυπηρέτηση  πελατείας.  Πράγματι  έρευνες  καταδεικνύουν  ότι  κατά  μέσο  όρο  οι 

υπάλληλοι  συναλλαγής  ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους  μόλις  ένα  30% 

των όσων διδάχτηκαν κατά την εκπαίδευσή τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση των 

πελατών. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κρίνεται λοιπόν αναγκαία 

από τις τράπεζες προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη 

αξία από την υιοθέτηση του κάθε προγράμματος. Κι αυτό γιατί καμία τράπεζα δεν 

είναι διατεθειμένη να δεσμεύει πόρους για την εκπαίδευση αν σε πρακτικό επίπεδο 

δεν αποκομίζει τα επιθυμητά θετικά αποτελεσμάτα.

Πολλές  τράπεζες  υιοθέτησαν  τη  μέθοδο  του  Kirkpatrick προκειμένου  να 

αξιολογήσουν  τα  αποτελέσματα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  προς  τους 

υπαλλήλους τους. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των εξής τεσσάρων 

σταδίων:
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• Το  στάδιο  της  αντίδρασης,  όπου  ο  εκπαιδευόμενος  ενημερώνει  για  τις 

εντυπώσεις που αποκόμισε από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

• Το στάδιο της μάθησης, όπου εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν μέσω της συγκεκριμένης εκπαίδευτικής διαδικασίας.

• Το  στάδιο  της  μεταφοράς,  όπου  εντοπίζεται  το  εύρος  των  αποκτηθεισών 

γνώσεων και  δεξιοτήτων που ενσωματώνονται  από τον εκπαιδευμένο στην 

εκτέλεση της καθημερινής εργασίας μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.

• Το στάδιο των αποτελεσμάτων, όπου υπολογίζεται η απόδοση της επένδυσης 

στην  εκπαίδευση  μέσω  της  έκτασης  των  επιτευχθέντων  οργανωσιακών 

στόχων (Liebermann, 2008).

Παρά  τις  ελλείψεις  που  παρουσιάζει  ο  συγκεκριμένος  διαχωρισμός  στα  τέσσερα 

στάδια, το σίγουρο είναι ότι όσο θετικότερη είναι η στάση των εργαζομένων απέναντι 

στο ενδεχόμενο της εκπαίδευσης τόσο καλύτερα αφομοιώνουν το περιεχόμενό της 

γεγονός που οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση στοιχείων της εκπαίδευσης 

στην καθημερινή συναναστροφή με το πελατειακό κοινό.

 Σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά της γνώσης κατά 

την  εκπαιδευτική διαδικασία,  για  την  ανάλυσή τους  κατηγοριοποιούνται  σε  τρεις 

ομάδες, όπου κάθε ομάδα παραγόντων επηρεάζει άμεσα τις επόμενες:

• Τα  στοιχεία  που  συμμετέχουν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  (εργασιακό 

περιβάλλον,  χαρακτηριστικά  των  εκπαιδευόμενων  και  σχεδιασμός  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας)

• τα  δυνατά  αποτελέσματα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  (  μάθηση  ή 

συγκρατημένη στάση των εκπαιδευομένων)

• τις συνθήκες της μεταφοράς γνώσης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε  σχέση  με  τους  εκπαιδευόμενους  υπάρχει  η  πεποίθηση  ότι  συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τους προοιωνίζουν ένα υψηλό δείκτη επιτυχίας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  στο  οποίο  λαμβάνουν  μέρος.  Η  ικανότητα  για  μάθηση  αλλά  και 

ιδιότητές όπως η προσήλωσή στην επίτευξη των στόχων τους, η αυτοκυριαρχία και η 

αυτάρκεια που τους  διακρίνουν,  προαναγγέλουν μια επιτυχημένη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα η αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους αλλά 

και  στο  μονοπάτι  καριέρας  που  ο  καθένας  χαράσσει  αυξάνουν  την 

αποτελεσματικότητα  της  εκπαίδευσης  ενώ  η  μεγάλη  ηλικία  και  το  υψηλό  άγχος 

48



ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά. Μεταξύ των εκπαιδευομένων φυσικά υπάρχουν 

εκείνοι που εστιάζουν στη μάθηση αλλά όχι και στην ακόλουθη πρακτική εφαρμογή 

σε καθημερινή βάση. Φαίνεται λοιπόν ότι τα κίνητρα του καθενός για τη συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και η πληρότητα της πληροφόρησής του σχετικά με τη 

σκοπιμότητα  της  εκπαίδευσης  είναι  καθοριστικής  σημασίας  για  το  μετέπειτα 

πρακτικό αποτέλεσμα. 

Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτή πρέπει να 

βασίζεται στην επιδίωξη της μεγιστοποίησης της παρακίνησης των εκπαιδευόμενων 

να  προβούν  σε  πρακτική  εφαρμογή  του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  στον  χώρο 

εργασίας τους. Αν η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι σχεδιασμένη ώστε να δίνει 

στους εκπαιδευόμενους τα εφόδια και  τα κίνητρα προκειμένου να μεταφέρουν τη 

θεωρητική  γνώση  στο  εργασιακό  περιβάλλον,  τα  θετικά  αποτελέσματα  θα  είναι 

περιορισμένα. Για το λόγο αυτό όσο μεγαλύτερη συνάφεια φαίνεται να παρουσιάζει 

το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  με  τα  ζητήματα  που  αντιμετωπίζονται  σε  επίπεδο 

καθημερινότητας τόσο πιο ενεργή θα είναι η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου τόσο 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και μετέπειτα στην εφαρμογή 

της γνώσης (Liebermann, 2008).

Τέλος όσο θετικότερο κλίμα υπάρχει στον χώρο εργασίας τόσο μεταξύ των 

εργαζομένων όσο στις σχέσεις με τους προϊσταμένους τους και τα ανώτερα στελέχη, 

τόσο πιθανότερο είναι να επιχειρήσουν να επωφεληθούν της συμμετοχής τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να στη συνέχεια να εφαρμόσουν τα όσα διδάχτηκαν. Η 

ύπαρξη εχθρικού κλίματος ή απόμακρων σχέσεων έχει ως αποτέλεσμα άρνηση κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία και απουσίας κινήτρων για ουσιαστική μεταφορά της 

αποκτηθείσας  γνώσης στον  εργασιακό  χώρο.  Όπως  είναι  φυσικό  κάτι  τέτοιο  έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην εμπειρία που βιώνει τελικά ο πελάτης κατά την εξυπηρέτησή 

του στην τραπεζική συναλλαγή (Chebat et al., 2002).
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

Μεγάλη Βρετανία

Η νομική απελευθέρωση των τελευταίων δεκαετιών και η είσοδος πολλών 

νέων  «παικτών» στον  τραπεζικό  χώρο,  κυρίως  αμοιβαίων  κεφαλαίων  και  λοιπών 

ομάδων  κεφαλαίων  που  επένδυσαν  σε  χρηματοπιστωτικές  επενδύσεις,  αύξησε 

κατακόρυφα  τον  ανταγωνισμό  και  επέτεινε  την  ανάγκη  εύρεσης  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  Παράλληλα  η  τεχνολογία  που  ανέδειξε  σε  πρωταγωνιστές  στην 

παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών τα πληροφοριακά συστήματα και το διαδίκτυο 

έκανε πιο σκληρούς τους όρους του ανταγωνισμού (Cowling, 1995). 

Ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών των πελατών, η τμηματοποίηση της 

αγοράς σε επιμέρους ομάδες καταναλωτών και  ο  ανασχεδιασμός των τραπεζικών 

προϊόντων  με  στόχο  την  προσαρμογή  στις  διαφοροποιημένες  απαιτήσεις  κάθε 

αγοράς-στόχου  δεν  επαρκούσαν  για  την  εξασφάλιση  της  πρωτιάς,  αν  δεν 

συνοδεύονταν  από  ένα  υψηλό  επίπεδο  ποιότητας  στις  κάθε  είδους  παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  Επιπρόσθετη  δυσκολία  στην  παραπάνω  προσπάθεια  προκαλούσαν  οι 

συχνές συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ τραπεζών βρετανικής, αμερικάνικης αλλά 

και  άλλης  προέλευσης  που  καθιστούσε  πολυπλοκότερη  την  άμεση  εσωτερική 

ανασυγκρότηση  με  στόχο  την  από  κοινού  επιδίωξη  των  υψηλών  ποιοτικών 

προδιαγραφών ( Truss et al., 2002).

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990 οι  στατιστικές  συνηγορούσαν προς  το 

παραπάνω συμπέρασμα: το 10% των πελατών δήλωναν απόλυτα δυσαρεστημένοι με 

το  επίπεδο  της  εξυπηρέτησης  τους  ενώ  το  Βρετανικό  Εμπορικό  Επιμελητήριο 

χαρακτήριζε τις τράπεζες «στείρες και αντι-επικοινωνιακές» στις συναλλαγές με το 

κοινό (Blanchard et al., 1994). Περίπου οι μισοί από τους πελάτες των μεγαλύτερων 

βρετανικών τραπεζών δήλωναν την ίδια περίοδο σε σχετική έρευνα ( Πίνακας 9 ) ότι 

εξέταζαν το ενδεχόμενο αλλαγής τράπεζας συνεργασίας  ( Clark, 1997 ). Τέλος, μέσα 

σε τρία χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2003, οι διαρροές υφιστάμενων πελατών προς 

τράπεζες του ανταγωνισμού είχαν τριπλασιαστεί (Wisskirchen et al., 2006).
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                                                                             Πίνακας 9

Clark, M. (1997), Modelling the impact of customer-employee relationships on customer retention rates 

in a major UK retail bank, Management decision, vol. 35, i. 4, pp 293-301.

Κεντρικός  άξονας  της  στρατηγικής  των  βρετανικών  τραπεζών  έγινε  η 

προσωποποιημένη  πώληση  και  όχι  η  απλή  ενημέρωση  ή  διεκπεραίωση  που 

επικρατούσαν  παραδοσιακά  μέχρι  εκείνο  το  σημείο.  Η  επιτυχημένη  πώληση 

αναδείχτηκε ως  παράγοντας διατήρησης και επέκτασης της πελατειακής βάσης μέσα 

από  την  επίτευξη  μιας  μακρόχρονης  σχέσης  με  τον  πελάτη.  Οι  πρακτικές  της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων ήταν αυτές που θα έστρεφαν τη γενική στρατηγική 

των τραπεζών προς  την κατεύθυνση ευέλικτων πολιτικών βασισμένων στη σχέση 

υπαλλήλων-πελατών  αλλά  και  στη  συνεχή  προσαρμογή  στις  ανάγκες  του 

μεταβαλλόμενου  περιβάλλοντος  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς  (  Papasolomou-

Doukakis, 2002).

Η έμφαση που δίνεται από τις βρετανικές τράπεζες προς την κατεύθυνση της 

πελατοκεντρικής πολιτικής γίνεται σαφής μέσα από την πολιτική εκπαίδευσης αλλά 

και  επιβράβευσης  που  ακολουθείται.  Πολλές  τράπεζες  της  Μ.Βρετανίας  μάλιστα 

αναπροσάρμοσαν το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, ούτως ώστε μισή ώρα ανά 

εβδομάδα σταθερά και προγραμματισμένα να διατίθεται σε εκπαιδευτικές συνεδρίες 

στο κάθε υποκατάστημα με συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού. Η κίνηση αυτή 

διευκόλυνε  τους  εκπαιδευτικούς  σκοπούς,  λύνοντας  το  θέμα  της  οργάνωσης 

ομαδικών συναντήσεων για  brainstorming, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και 

προβληματισμών (Burton, 1991).

 Η  εκπαίδευση  εφοδίασε  τους  εργαζομένους  με  τα  απαραίτητα  εργαλεία 

προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζουν  τις  ανάγκες  του  συναλλακτικού 
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κοινού,  να  αλληλεπιδρούν  με  τους  συναδέλφους  τους  ως  μέλη  μιας  ομάδας  με 

κοινούς  ποιοτικούς  στόχους  και  να  αισθάνονται  μέλη  μιας  κοινής  «αλυσίδας 

ποιότητας»  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  τους  στην  Τράπεζα.  Η  επιβράβευση  μέσω 

δημόσιας  επιβεβαίωσης  σε  τελετές  και  εκδηλώσεις  αλλά και  με  υλικά  μέσα  που 

αφορούν όμως το ηθικό κομμάτι και όχι χρηματική αποζημίωση (βραβεία, τιμητικές 

πλακέτες, δώρα, ταξιδιωτικά κουπόνια κ.α.) προσδίδει τη δέουσα αξία στην ποιοτική 

εξυπηρέτηση  και  παρακινεί  για  εντατικοποίηση  των  προσπαθειών  (Papasolomou-

Doukakis, 2002). 

Αρκετές  τράπεζες  μάλιστα  διοργάνωναν  διαγωνισμούς  αριστείας  (“points 

make prizes”,  σύστημα  βαθμολόγησης  με  πόντους  ανάλογα  με  την  εξέλιξη  της 

συναλλαγής  με  το  πελάτη  και  το  αποτέλεσμά  της)  μεταξύ  των  υπαλλήλων 

προκειμένου  να  τους  ωθήσουν  να  διακριθούν  στην  εξυπηρέτηση  πελατείας.  Είχε 

θεσπιστεί  όμως και  αντίστοιχος  διαγωνισμός  μεταξύ υποκαταστημάτων ή ομάδων 

εργασίας  προκειμένου  να  ενισχύεται  το  ομαδικό  πνεύμα  και  η  αίσθηση  της 

συλλογικότητας. Η ηθική επιβράβευση φαινόταν να επιβεβαιώνει την επιτυχία της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  να  δίνει  το  έναυσμα  για  συστηματική  προσπάθεια 

περαιτέρω υλοποίησης (Burton, 1991).

Η  παραδοσιακή  άποψη  σχετικά  με  τη  σκοπιμότητα  της  εκπαίδευσης  είχε 

διαφοροποιηθεί. Η μέχρι τότε εκπαιδευτική νοοτροπία υπαγόρευε τη δημιουργία των 

“round bankers”,  τραπεζοϋπαλλήλων ικανών να διεκπεραιώσουν όλες τις  βασικές 

τραπεζικές  συναλλαγές  και  στην  απόκτηση  αυτών  των  γνώσεων  στόχευε  και  η 

εκπαίδευση. Απ’την άλλη μεριά η υιοθέτηση της πολιτικής πωλήσεων έστρεψε το 

εκπαιδευτικό  ενδιαφέρον  προς  εξειδικευμένα  αντικείμενα,  όπως  την  καλλιέργεια 

επικοινωνιακών  δεξιοτήτων,  ικανοτήτων  τηλεφωνικών  πωλήσεων,  επεξεργασίας 

δεδομένων κλπ. Πολλές τράπεζες περιόρισαν την γενική, εισαγωγική εκπαίδευση των 

νεοπροσληφθέντων που βασίζονταν σε  classroom-based διδασκαλία και στράφηκαν 

προς  το  on the job training,  ενώ αρκετές  στράφηκαν σε  προγράμματα ανάδειξης 

δημιουργίας στελεχών.

Για  παράδειγμα  η  Midland Bank επιλέγει  κάποιους  από  τους 

νεοπροσληφθέντες που έχουν διακριθεί και τους εντάσσει σε ένα ειδικό πρόγραμμα 

ανάπτυξης  (Advanced Development Programme)  διετούς  διάρκειας  που 

περιλαμβάνει  πρακτική  άσκησης  σε  διάφορες  θέσεις  λιανικής  πώλησης.  Από  το 

πρόγραμμα αυτό προκύπτουν στελέχη που προωθούνται κατάλληλα σε νευραλγικές 

θέσεις στο δίκτυο. Αντίστοιχη πρωτοβουλία αναλαμβάνει και η  Abbey National. Η 
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Co-operative Bank έχει  δώσει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  εκπαίδευση  υπαλλήλων 

συναλλαγής,  τους  οποίους  εκπαιδεύει  συστηματικά  σε  θέματα  εξυπηρέτησης 

πελατείας  και  πωλήσεων.  Φαίνεται  επίσης  να  γίνεται  σαφής  διαχωρισμός  σε 

εργαζομένους  διαφόρων  «ταχυτήτων»  και  αντίστοιχη  επένδυση  πόρων  στην 

εκπαίδευσή τους. Οι εργαζόμενοι για τους οποίους εκτιμάται από τη διοίκηση ότι 

έχουν  προϋποθέσεις  γρήγορης  επαγγελματικής  ανέλιξης  και  απασχολούνται  σε 

θέσεις-κλειδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη. H Lloyds 

Bank εστιάζει κυρίως στη μετάδοση τεχνικών γνώσεων προκειμένου να εξασφαλίσει 

άριστη χρήση των πληροφοριακών της συστημάτων από όλους τους εργαζομένους 

αλλά και σε προγράμματα εξυπηρέτησης πελατείας “learning to smile”, με στόχο τη 

βελτίωση της επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό ( Storey et al., 1997).

Σε όλες αυτές τις αποφάσεις, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόφαση πολλών 

τραπεζών,  αρχής  γενομένης  από  την  Lloyds Bank,  να  μεταθέσουν  κομμάτι  της 

πρωτοβουλίας  και  της  ευθύνης  λήψης  αποφάσεων  σχετικά  με  τη  διοίκηση  των 

ανθρωπίνων  πόρων  από  την  κεντρική  υπηρεσία  του  ΗR στους  κατατόπους  line 

managers των υποκαταστημάτων. Στόχος τους ήταν να αισθανθούν όλοι συμμέτοχοι 

μιας  κοινής  προσπάθειας  επίτευξης  των  στόχων  ποιότητας  που  θα  εξασφάλιζαν 

ανταγωνιστικότητα  αλλά  και  επιβίωση.  Η  «αποκέντρωση»  της  Διοίκησης 

Ανθρωπίνων  Πόρων,  ενός  μάλλον  παραμελημένου  μέχρι  τότε  κομματιού  της 

Διοίκησης,  τη  μετέτρεψε  από  κάτι  απρόσωπο  και  μακρινό  σε  κομμάτι  της 

καθημερινότητας και έδωσε τη δυνατότητα να γίνει ο κάθε υπάλληλος ξεχωριστά το 

κέντρο της προσοχής αλλά και το αναφαίρετο μέλος μιας ομάδας που με τη σειρά της 

ανήκε σε μια ευρύτερη ομάδα ( Cowling et al., 1995).

Η  λογική  της  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας  είχε  αρχίσει  δειλά  δειλά  να 

υιοθετείται  και  στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών πέρα από τις  βιομηχανίες 

παραγωγής  ειδών.  Ένα  από  τα  βασικότερα  προβλήματα  που  παρουσιάστηκαν  εξ 

αρχής ήταν το θέμα της μέτρησης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά 

και  της  εισπραττόμενης  από  τους  πελάτες  ικανοποίησης.  Η  ποιότητα  γινόνταν 

αντιληπτή  σε  δύο  τομείς:  στην  ποιότητα  που  καθορίζονταν  κυρίως  από  την 

τεχνολογική  πρόοδο  (  μείωση  γραφειοκρατίας  με  χρήση  τεχνολογίας,  εύκολη 

πρόσβαση μέσω ΑΤΜς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, προβλήματα και 

καθυστερήσεις  στις  συναλλαγές  λόγω  μηχανογραφικών  προβλημάτων  και 

«απροόπτων» κ.α.) και στην ποιότητα που προσέδιδε στην υπηρεσία η ευγένεια, η 

αμεσότητα, η διαθεσιμότητα αλλά και η ικανότητα του κάθε υπαλλήλου. 
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Από  τη  στιγμή  που  δόθηκε  η  αναγκαία  βαρύτητα  στον  παράγοντα 

«άνθρωπος» και στην ομαδική εργασία, άρχισαν να γίνονται πιο εφικτοί οι στόχοι 

που τίθενταν στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής  Ποιότητας.  Η επιδίωξη ήταν να 

εστιάσουν  στη  δυνατότητα  του  κάθε  υπαλλήλου  να  συμβάλλει  στους  στόχους 

ποιότητας  στα  πλαίσια  της  καθημερινότητάς  του  στην  εργασία  αλλά  και  να  του 

δώσουν κίνητρο να έχει προσωπικό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της εργασίας 

του. Η διαδικασία αυτή ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως γιατί η διοίκηση 

των τραπεζών αλλά πολλές φορές και οι ασχολούμενοι με θέματα HR δεν είχαν μάθει

να σκέφτονται και να αποφασίζουν έχοντας κατά νου όρους ποιότητας ενώ πολλοί 

δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν αλλαγή στη νοοτροπία και ακολούθως και αλλαγή στις 

πρακτικές τους.

Η εκπαίδευση κλήθηκε να συμβάλλει στην αλλαγή τόσο της νοοτροπίας όσο 

και  των διαδικασίων προκειμένου να  γίνει  με  επιτυχία  η  στροφή στην ποιότητα. 

Υπήρξε ωστόσο διαφωνία ως προς το ποιος έπρεπε να υποδείξει και να οργανώσει 

την εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση: το τμήμα διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή οι 

κατα τόπους προϊστάμενοι. Οι αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας βοηθούσαν και 

την ίδια τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων των βρετανικών τραπεζών να ωριμάσει και 

να  επιδιώξει  πιο  αποτελεσματικά  τους  στόχους  της.  Έτσι  όλες  οι  αλλαγές  που 

επιδιώχθηκαν  έγιναν  υπό  την  καθοδήγηση  της  Διοίκησης  Ανθρωπίνων  Πόρων  ( 

Cowling et al., 1995). 

Η εφαρμογή των στόχων ποιότητας, κατά συνέπεια και η σχετική εκπαίδευση 

των υπαλλήλων, βασίστηκε στο gap model των Parasuraman et al. (1985), το οποίο 

όριζε  τα  πέντε  «κενά»  που  πρέπει  να  καλυφθούν  προκειμένου  να  παρέχεται  μια 

ολοκληρωμένη και ποιοτική υπηρεσία. Τα κενά αυτά αφορούσαν τους εξής πέντε 

τομείς:

1. τα  απτά  στοιχεία  της  εξυπηρέτησης  (  εγκαταστάσεις,  εξοπλισμός  και 

εμφάνιση προσωπικού)

2. την  αξιοπιστία  που  απέπνεε  το  κάθε  υποκατάστημα  (  εκφρασμένη  ως 

δυνατότητα να προσφέρει την προβλεπόμενη υπηρεσία με αξιοπιστία και 

εγκυρότητα)

3. την προθυμία να προσφέρει έγκαιρα και αποτελεσματικά την απαιτούμενη 

υπηρεσία
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4. τη σιγουριά που πηγάζει από την πλήρη γνώση των προϊόντων αλλά και 

από  την  ευγένεια  των  υπαλλήλων  που  τους  προσδίδει  κύρος  και 

αυτοπεποίθηση

5. την  κατανόηση  που  η  Τράπεζα  δείχνει  μέσω  των  υπαλλήλων  της  στα 

προβλήματα  και  τις  διαφοροποιημένες  ανάγκες  των  πελατών  σε  κάθε 

περίσταση. 

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τον άξονα οργάνωσης του προγράμματος εκπαίδευσης 

αλλά και του σχεδίου αναμόρφωσης της καθημερινής προσφοράς των τραπεζικών 

υπηρεσιών στα υποκαταστήματα. Για όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη εκ των προτέρων 

στοιχεία ερευνών μάρκετινγκ που αποδείκνυαν τι θεωρούσε το καταναλωτικό κοινό 

ως εξαιρετική τραπεζική υπηρεσία αλλά και τι προσδοκούσε  να βελτιωθεί. 

Τα  στοιχεία  αυτά  διοχετεύθηκαν  από  τη  Διεύθυνση  Μάρκετινγκ  και 

Ανθρωπίνων Πόρων προς  όλους  τους  εργαζομένους  προκειμένου να δοθεί  τροφή 

προς προβληματισμό και σκέψη και να γίνει  μια ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση 

πληροφοριών μέσω της κατάθεσης απόψεων, προτάσεων και  σχολίων και  από το 

προσωπικό.  Τα αποτελέσματα της  έρευνας  αλλά και  τα  σχόλια  εργαζομένων και 

διοίκησης  θα  υποδείκνυαν  τελικά  ποια  από  τα  πέντε  κενά  έπρεπε  να  έχουν 

προτεραιότητα ως πιο βαρύνοντα στο σχέδιο της αλλαγής.  Αποδείχτηκε δε ότι  οι 

ομάδες  εργαζομένων που είχαν  καθημερινά  άμεση επικοινωνία  με  το  πελατειακό 

κοινό, είχαν καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες και τα παράπονά του. Συν τοις άλλοις, 

κατέθεταν προτάσεις για την εξομάλυνση των προβλημάτων που προσομοίαζαν με 

τις προτάσεις των ίδιων των πελατών όπως αυτές προέκυψαν από τα αποτελέσματα 

της  στατιστικής  ανάλυσης  των  απαντήσεων  στα  ερωτηματολόγια  της  έρευνας 

μάρκετινγκ ( Cowling et al., 1995).

Η  εκπαίδευση  πήρε  περισσότερο  άτυπη  μορφή,  με  την  οργάνωση 

εβδομαδιαίων  συναντήσεων-συζητήσεων  πάνω  σε  θέματα  ποιότητας  και 

εξυπηρέτησης των πελατών. Διοργανώνονταν τόσο συναντήσεις των μάνατζερς με 

τους ανώτερους τους όσο και των εργαζομένων με τους κατά τόπους μάνατζερς τους 

με  την  λογική  της  ανταλλαγής  γνώσεων  και  εμπειριών  μεταξύ  συναδέλφων. 

Παράλληλα σε τακτά χρονικά διαστήματα κανονίζονταν και συναντήσεις σε τοπικό 

επίπεδο όπου διανέμονταν ενημερωτικά φυλλάδια και προβάλλονταν σχετικά βίντεο. 

Είχε  καταστεί  σαφές  ότι  η  αμφίδρομη,  ουσιαστική επικοινωνία ήταν μονόδρομος 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί  η καινοτομία και η ανάληψη πρωτοβουλιών.  Για να 

γίνεται  όμως  εποικοδομητική  ανταλλαγή  ιδεών  και  παρακίνηση  έπρεπε  να 
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ξεπεραστεί η επικρατούσα ιδέα της αυστηρής ιεραρχίας που δυσκόλευε την έκφραση 

των υπαλλήλων στα κατώτερα διοικητικά στρώματα.    

Άλλες  τράπεζες  ακολούθησαν  την  τακτική  της  εκπαίδευσης  πρώτα  των 

ανώτερων  διοικητικών  στελεχών  σε  ειδικά  σεμινάρια  διάρκειας  τριών  μηνών, 

βασισμένα σε πρακτικές που είχαν ακολουθηθεί από βιομηχανίες και τράπεζες στις 

ΗΠΑ.  Κάθε  στέλεχος  ήταν  επιφορτισμένο  στη  συνέχεια  με  την  εκπαίδευση  των 

αμέσως κατώτερων στελεχών, που βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του, για 3 ημέρες 

σε  ειδικά  διαμορφωμένα  training workshops.  Τα  στελέχη  αυτά  εκπαίδευσαν  στη 

συνέχεια  τα  μεσαία  στελέχη  μέσω  αντίστοιχων  «εκπαιδευτικών  εργαστηριών» 

διάρκειας  δύο  ωρών  ανά  εβδομάδα,  στα  πλαίσια  ενός  προγράμματος  διάρκειας 

συνολικά δέκα εβδομάδων. Το υπόλοιπο προσωπικό συμμετείχε στα εκπαιδευτικά 

workshops που  διοργανώνονταν  με  ευθύνη  των  μεσαίων  στελεχών  συνολικής 

διάρκειας έξι εβδομάδων ( μιάμιση ώρα την εβδομάδα). Σε όλη αυτή τη διαδικασία 

σταδιακής  εκπαίδευσης  παρείχε  υποστήριξη  αλλά  και  ασκούσε  εποπτεία  ένα 

κεντρικό τμήμα παρακολούθησης ποιότητας. 

Η κεντρική ιδέα της εκπαίδευσης περιλάμβανε τις τέσσερις αρχές του Crosby 

περί ποιότητας:

1. Η  ποιότητα  απαιτεί  συμμόρφωση  με  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  και 

απαιτήσεις.

2. Η πρόβλεψη και η προνοοητικότητα είναι το «κλειδί» στην εφαρμογή της 

ποιότητας.

3. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας είναι εκείνο που περιλαμβάνει μηδενικά 

λάθη και παραλείψεις.

4. Η  μέτρηση  της  ποιότητας  είναι  άμεσα  συσχετισμένη  με  την  πλήρη 

απουσία  συμβιβασμών  στα  στάνταρντς  που  τίθενται  ως  προς  την 

ποιότητα.

Κάθε  διοικητικό  κομμάτι  είχε  χωριστεί  σε  επιμέρους  διευθύνσεις  όπου 

γίνονταν  εφαρμογή  των  νέων  μέτρων  για  την  ποιότητα  με  την  επίβλεψη  της 

ανώτερης διοίκησης αλλά και την ευθύνη των ομάδων ποιότητας που είχαν συσταθεί 

με  μέλη  από  κάθε  διοικητική  βαθμίδα  για  την  επίλυση  των  παρουσιαζόμενων 

προβλημάτων. Γίνονταν δε συστηματική καταγραφή γεγονότων, πρωτοβουλιών και 

λύσεων  με  στόχο  την  έκδοση  σχετικών  αναφορών  σε  ετήσιο  και  τετραμηνιαίο 

επίπεδο που ενημέρωναν για τα προβλήματα που είχαν ξεπεραστεί αλλά και για τις 

δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κεντρικά. 
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Πολλοί  από  τους  εργαζομένους  θεωρούσαν  ωστόσο  ότι  οι  αναφορές  δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν ως μέσο αναπληροφόρησης στην ταχύτητα αλλαγών 

στις συνθήκες πώλησης και στις καθημερινές ανάγκες και ζητούσαν αλλαγή στον 

τρόπο επικοινωνίας των εμπειριών τους. Θεωρούσαν ότι ο ρυθμός επεξεργασίας των 

πληροφοριών από τα ανώτερα διοικητικά στρώματα καθώς και ο ρυθμός επιστροφής 

τους προς τα «κάτω» ήταν αργός.  Οι  εργαζόμενοι  ζητούσαν ένα ταχύτερο ρυθμό 

ανταπόκρισης  στις  αναφορές  όπου  απεικονίζονταν  οι  πρωτοβουλίες  αλλά  και  οι 

δυσκολίες  τους  προκειμένου  να  βελτιώσουν  και  αυτοί  την  απόδοσή  τους  στις 

καθημερινές τους συναλλαγές με τους πελάτες.

 Παράλληλα  ο  τρόπος  που  επιλέχθηκε  για  την  εκπαίδευσή  σε  θέματα 

ποιότητας φάνηκε σε κάποιους ξένος προς τη βρετανική νοοτροπία (είχε δοκιμαστεί 

πρώτα σε αμερικάνικες τράπεζες). Επιπρόσθετα η λογική των συνεχών αναφορών 

προς την ανώτερη διοίκηση ενίσχυσε σε κάποιους το αίσθημα του γραφειοκρατικού 

διαχωρισμού σε αυστηρές διοικητικές βαθμίδες, γεγονός που δεν εξυπηρετούσε τη 

λογική  της  ισότιμης,  ομαδικής  προσπάθειας  που  η  διοίκηση  προσπαθούσε  να 

πρωθήσει.

 Η προσπάθεια της διοίκησης να περιοριστεί το αίσθημα του διαχωρισμού σε 

διοικητικές  βαθμίδες  αλλά  και  της  απομόνωσης  των  υπαλλήλων  της  κατώτερης 

διοικητικής  βαθμίδας  συνάντησε  επιπρόσθετες  αμφισβητήσεις  ύστερα  από  την 

αναδιάρθρωση του διοικητικού σχήματος. Η τελευταία είχε στόχο τη δημιουργία πιο 

ευέλικτων  ομάδων  είχε  όμως  ως  προϋπόθεση  την  απομάκρυνση  αρκετών 

εργαζομένων γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και δυσπιστία ως προς τις 

προθέσεις των διοικούντων στο θέμα της ποιότητας ( Cowling et al., 1995).

Το  σίγουρο  είναι  ότι  καμιά  απόπειρα  εκπαίδευσης  και  στροφής  του 

προσωπικού προς την ποιότητα δεν μπορεί  να είναι  απόλυτα επιτυχημένη αν δεν 

συνδέεται  με  ένα  μακροπρόθεσμο  σχέδιο  δέσμευσης  προς  την  ποιότητα  και  τις 

προδιαγραφές που αυτή θέτει.  Όπως και να’χει πάντως, η εφαρμογή ενός τέτοιου 

σχεδίου πρέπει να πηγάζει από τη βούληση της ίδιας της ηγεσίας και κατόπιν να 

μεταφέρεται προς εφαρμογή και στις κατώτερες διοικητικές βαθμίδες συνοδευόμενο 

από  την  ενδυνάμωση,  την  ανάπτυξη,  την  έμπνευση  και  την  παρακίνηση  των 

υπαλλήλων.

Με δεδομένο τον έντονο ανταγωνισμό κορυφαίες βρετανικές τράπεζες δίνουν 

ολοένα περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση ως μέσο διατήρησης όχι  μόνο της 

πελατειακής βάσης αλλά και των στελεχών τους. Ο αυξανόμενος ρυθμός διαρροής 
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στελεχών από τη μία τράπεζα στην άλλη συνεπάγεται όχι μόνο απώλεια σημαντικών 

ανθρώπινων  πόρων  αλλά  και  αυξημένο  κόστος  στρατολόγησης,  επιλογής  και 

κατάρτισης καινούριων.

 Η  Lloyds TSB για  παράδειγμα,  έδωσε  έμφαση  στην  μετεκπαίδευση  των 

στελεχών  της  σε  θέματα  οργάνωσης  και  διοίκησης  επιχειρήσεων  μέσω 

συγκεκριμένου προγράμματος του Open University Business School με κίνητρο την 

αναβάθμιση των επιτυχόντων μετά την απόκτηση του τίτλου. Το άμεσο αποτέλεσμα 

μετά την εγκαινίαση του καινούριου θεσμού εκπαίδευσης ήταν η μείωση του ρυθμού 

διαρροής προσωπικού από το 22% σε 6% και η διατήρησή του σε αυτά τα επίπεδα. Η 

επιλογή των εκπαιδευόμενων μετά από αξιολόγηση με βάση προσωπική συνέντευξη 

και ομαδικά projects, παρείχε τη δυνατότητα σε όσους είχαν πραγματική όρεξη για 

μάθηση  να  ικανοποιήσουν  αυτήν  τους  την  επιδίωξη  με  μέριμνα  της  ίδιας  της 

εταιρείας. H αλλαγή της στρατηγικής εκπαίδευσης της τράπεζας και η απομάκρυνσή 

της  από  καθαρά  διεκπεραιωτικά  ζητήματα  έδωσε  την  ευκαιρία  σε  πολλούς 

εργαζομένους να αναδείξουν τις δεξιότητες και να ξεχωρίσουν ( Pollitt, 2002).
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Ινδία

Στην  Ινδία  το  τραπεζικό  σκηνικό  παρουσίαζε  για  πολλά  χρόνια  εικόνα 

ολιγοπωλιακής αγοράς, αφού οι δημόσιες τράπεζες ήταν εκείνες που κρατούσαν τη 

μερίδα  του  λέοντος.  Σε  μία  χώρα  που  πάσχιζε  να  μπει  στον  χάρτη  των 

αναπτυσσόμενων και όχι των υπανάπτυκτων χωρών, πρώτο μέλημα των κρατικών 

τραπεζών ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας, η δημιουργία σταθερότητας στην αγορά, 

η  διευκόλυνση  των  επενδύσεων  και  της  επιχειρηματικότητας.  Σε  όλα  αυτά  η 

εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  η  διαμόρφωση  πολιτικών  ποιότητας  και 

ικανοποίησης των πελατών, φαίνονταν να έχουν άτυπη μορφή ή να βρίσκονται σε 

δεύτερη μοίρα ( Babu et al., 2004).

Οι κρατικές τράπεζες πέρασαν μια δύσκολη και μακρά περίοδο προσαρμογής 

στα δεδομένα του ανταγωνισμού που διαμορφώθηκαν από την είσοδο των ιδιωτικών 

τραπεζών στον χώρο. Η αστάθεια και η μεταβλητότητα έγιναν χαρακτηριστικά ενός 

τομέα  ο  οποίος  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  είχε  συγκεκριμένους  συμμετέχοντες  και 

πρακτικές.  Πολλοί  από  τους  νεοεισερχόμενους  ανταγωνιστές  ήταν  τράπεζες  του 

εξωτερικού, οι οποίες ήταν φορείς διαφορετικής νοοτροπίας ως προς τις τραπεζικές 

λειτουργίες και την εξυπηρέτηση της πελατείας. 

Η  επιτυχία  τους  βασίζονταν  στο  μίγμα  τεχνολογικών  καινοτομιών, 

προσανατολισμού προς τις επιταγές του μάρκετινγκ και απασχόλησης ταλαντούχου 

προσωπικού, νεαρής ηλικίας, αμειβόμενου πολύ καλύτερα από το μέσο Ινδό δημόσιο 

υπάλληλο.  Η  κεντρική  φιλοσοφία  της  τραπεζικής  κουλτούρας  των  ξενόφερτων 

ανταγωνιστών ήταν η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών « κάθε φύσης, παντού και για 

όλους», στοιχείο που έλειπε μέχρι τότε από την Ινδική τραπεζική πραγματικότητα 

( Khandelwal, 2007) .

Οι  κρατικές  τράπεζες  επιδίωξαν  να  κινηθούν  και  αυτές  στα  χνάρια  του 

ανταγωνισμού, επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό και στην ανάπτυξη μιας πιο 

πελατοκεντρικής πολιτικής με προσήλωση στην αποτελεσματικότητα. Ο τομέας της 

Διοίκησης  των  Ανθρώπινων  Πόρων  ωστόσο  και  συγκεκριμένα  αυτός  του  HRD, 

αντιμετώπιζε  προβλήματα  στην  προσπάθεια  για  εκσυγχρονισμό  της  υφιστάμενης 

φιλοσοφίας  λόγω  της  αντίστασης  στην  αλλαγή  εκ  μέρους  των  συνδικάτων,  τις 

παραδοσιακές  διαδικασίες  προσλήψεων,  τις  αμοιβές  που  καθορίζονταν  από  τη 

νομοθεσία και ήταν ανεξάρτητες της παραγωγικότητας και τον υψηλό ηλικιακό μέσο 

όρο των εργαζομένων. 
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Πολλοί  απ’  αυτούς  μάλιστα  χαρακτηρίζονταν  από  εξαιρετικά  χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και  λάμβαναν σχεδόν ελάχιστη παρακίνηση για να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητά  τους.  Η  γενική  εικόνα  του  προσωπικού  παρέπεμπε  σε  αποφυγή 

ανάληψης πρωτοβουλιών και  αδιαφορία για  θέματα βελτίωσης της ποιότητας  του 

επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονταν και 

μεταξύ των στελεχών που δείχναν εξαιρετική δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και 

στην  ανάληψη  ευθυνών  γεγονός  που  επηρέαζε  την  πώληση  προϊόντων  όπως  τα 

δάνεια που απαιτούσαν αξιολόγηση των πελατών. 

Η απουσία οργανωμένης διεύθυνσης για τη Διοίκηση και την Ανάπτυξη των 

Ανθρώπινων Πόρων αλλά και εξειδικευμένων στον αντικείμενο στελεχών ήταν ένα 

μεγάλο εμπόδιο  που έπρεπε  να  ξεπεραστεί.  Η παραπάνω κατάσταση προκαλούσε 

έντονη  δυσαρέσκεια  μεταξύ  των  πελατών  που  έδειχναν  οι  έρευνες  αγοράς 

προσδοκούσαν  πιο  ευέλικτες  τράπεζες  απαλλαγμένες  από  τις  απαρχαιωμένες, 

γραφειοκρατικές  δομές  και  την  παραδοσιακή  προσήλωση  στη  διαδικασία  και  όχι 

στον πελάτη.

Η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Ινδίας η  Bank of Baroda,  επιδίωξε να 

αντιστρέψει  αυτό  το  κλίμα  μεταξύ  των  εργαζομένων  αλλά  και  των  πελατών 

επενδύοντας  σε  μια  ουσιαστική  στροφή  σε  ένα  νέο  πελατοκεντρικό  μοντέλο 

οργάνωσης.  Το  πρώτο  βήμα  ήταν  η  έναρξη  μιας  προσπάθειας  ενημέρωσης  των 

εργαζομένων για τα προβλήματα, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονταν η διοίκηση, καθώς 

και  για  τις  προτεινόμενες  λύσεις.  Η  επικοινωνία  αυτή  ξεκίνησε  με  αποστολή 

προσωπικών επιστολών, αναφερόμενων στους τομείς που έχρηζαν άμεσων αλλαγών 

και στις σχετικές πρωτοβουλίες, σε καθέ ένα από τους εργαζομένους (που ανέρχονται 

σε περίπου 40.000 άτομα), σε μηνιαία βάση. 

Τα υποκαταστήματα χωρίστηκαν σε επιμέρους διευθύνσεις καθε μιά από τις 

οποίες μέσω του brainstorming, κλήθηκε να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με:

• μεθόδους παρακίνησης και αυτοκινητροποίησης των εργαζομένων

• εργαζομένους που κρίνονταν από τους συναδέλφους και τους υφισταμένους 

ότι έπρεπε να προαχθούν ή να αναλάβουν ηγετική θέση

• την προώθηση της διατμηματικής συνεργασίας και λήψης αποφάσεων

• την οργάνωση μίας τουλάχιστον καινούριας πελατοκεντρικής πρωτοβουλίας ή 

υπηρεσίας ανά μήνα.
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Η διεκπεραίωση των  καθημερινών εργασιών στηρίζονταν  πλέον σε  οργάνωση σε 

επιμέρους ομάδες που ήταν υπεύθυνες για την επιτυχή ολοκλήρωση των ημερήσιων 

αλλά και έκτακτων καθηκόντων. Η αλλαγή αυτή στόχο είχε να προωθήσει το πνεύμα 

της  ομαδικότητας  και  να  ενδυναμώσει  τους  εργαζομένους  που  άρχιζαν  πλέον  να 

λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις.

Ήδη η απόφαση να επεκταθεί το ωράριο από το οκτάωρο λειτουργίας 10 πμ 

με 5 μμ στο δωδεκάωρο 8 πμ με 8μμ και σε υποκαταστήματα κοντά σε νοσοκομεία 

και  ναούς  ακόμη  και  σε  εικοσιτετράωρη  βάση,  είχε  πυροδοτήσει  αντιδράσεις  εκ 

μέρους  των εργαζομένων και  των  σωματείων  τους.  Οι  διοικήσεις  πίστευαν ότι  η 

πρωτοβουλία αυτή ήταν η απόδειξη της ανάδειξης του  πελάτη ως λόγου λειτουργίας 

και αναμόρφωσης της τράπεζας με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις δικές του 

ανάγκες.

Η  πελατοκεντρική  πολιτική  δεν  θα  μπορούσε  ωστόσο  να  είναι 

αποτελεσματική αν δεν εφαρμοζόνταν μέσα στα πλαίσια ενός «υπαλληλοκεντρικού» 

συστήματος  διοίκησης.  Για  πρώτη  φορά  οι  διοικήσεις  είχαν  αρχίσει  να 

συνειδητοποιούν ότι η συμβολή του προσωπικού στην προσπάθεια αλλαγής θα ήταν 

καθοριστική και προϋπέθετε συνεργασία με τη διοίκηση και καλλιέργεια αισθήματος 

κοινών στόχων και οραμάτων. Η Διοίκηση  Ανθρωπίνων Πόρων εγκαινίασε κάποια 

προγράμματα, τα οποία επιδίωκαν να βελτιώσουν την επικοινωνία των υπαλλήλων με 

τη διοίκηση αλλά και να ανακαλύψουν δεξιότητες και ανάγκες τους. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Khandelwal στο άρθρο του “Moving HRD from 

the Periphery to the Centre for Transformation of an Indian Public Sector Bank” σε 

όλο το φάσμα των υποκαταστημάτων τέθηκαν σε λειτουργία τα προγράμματα:

• ΚΗΟJ ( έρευνα στην ινδική διάλεκτο Χίντι ), το οποίο στόχευε στο εντοπισμό 

ταλαντούχων υπαλλήλων και στην περαιτέρων ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα 

βασίστηκε  στη  διενέργεια  ψυχολογικών  τεστ  αλλά  και  τεστ  γνώσεων  από 

εξειδικευμένα στελέχη του  HR προκειμένου να εντοπισθούν τα άτομα που 

είχαν την θέληση αλλά και τις ικανότητες για να απασχοληθούν σε θέσεις 

κλειδιά για την τράπεζα. Τα άτομα που επιλέγονταν υποβάλλοντα μετά σε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη των επιθυμητών δεξιοτήτων.

• PARAMARSH,  το  οποίο  βασίστηκε  στην  πρόσληψη  ειδικού  ψυχολογικού 

συμβούλου σε καθε μια από τις  4 μεγαλύτερες ινδικές πόλεις,  στον οποίο 

μπορούσαν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι (χωρίς χρέωση) προκειμένου να 
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τον  συμβουλευτούν  για  τυχόν ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

λόγω γεγονότων στην προσωπική ή την επαγγελματική τους ζωή.

• IDEAONLINE, που περιλάμβανε τη δημιουργία ειδικού φόρουμ στο ίντερνετ, 

όπου ο κάθε εργαζόμενος μπορούσε να μοιραστεί τους προβληματισμούς του 

για  τα  καθημερινά  προβλήματα  στον  χώρο  εργασίας  και  να  καταθέσει 

προτάσεις  και  σχόλια.  Η  άμεση  αυτή  επικοινωνία  τόσο  μεταξύ  των 

συναδέλφων όσο και με την διοίκηση ενθάρρυνε το αίσθημα συμμετοχής των 

εργαζομένων όλων των βαθμίδων σε μια κοινή προσπάθεια και ευνοούσε τη 

γρήγορη, αμφίδρομη επικοινωνία.  Οι εργαζόμενοι αισθάνονταν ότι η φωνή 

τους ακούγονταν και η άποψη τους μετρούσε.

• PROJECT PARIVARTAN,  το  οποίο  βασίζονταν  σε  πρωτοποριακά  μέτρα 

αλλαγής  σε  συγκεκριμένα  πιλοτικά  υποκαταστήματα  και  σχέδια 

επανατοποθέτησης της τράπεζας σε υφιστάμενες αγορές-στόχους. Σε αυτό το 

πρόγραμμα οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά.

• SAMPARK, πρόγραμμα που εγκαινίασε γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας και 

επικοινωνίας με τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Τράπεζας. Με τον τρόπο 

αυτό  ο  κάθε  υπάλληλος  είχε  τη  δυνατότητα  να  επικοινωνήσει  χωρίς 

γραφειοκρατικούς περιορισμούς και καθυστερήσεις με την Ανώτερη Διοίκηση 

προκειμένου να ζητήσει καθοδήγηση σε ειδικές περιστάσεις ή να αναφέρει 

κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Όλα  τα  παραπάνω  προγράμματα  βασίστηκαν  στις  εξής  απόψεις  της  Διοίκησης 

σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων:

• Όσο  δύσκολα  και  περίπλοκα  και  αν  είναι  τα  προβλήματα  που  πρέπει  να 

ξεπεραστούν,  η  αντιμετώπισή τους  πρέπει  να στηρίζεται  σε συγκεκριμένες 

χρονικές προθεσμίες, προκειμένου να καθορίζεται χρονικό πλαίσιο δράσης. 

Οι αόριστοι και ασαφείς χρονικά στόχοι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις.

• Η αλλαγή πρέπει να ξεκινά από την Ανώτερη Διοίκηση και να φτάνει στους 

υπαλλήλους. Όλοι πρέπει να εμπλέκονται και να συμμετέχουν ισότιμα ώστε 

να είναι γνώστες των προβλημάτων και συνεργοί στην επίλυσή τους.

• Η  αφοσίωση  σε  ομαδικούς  στόχους  απαιτεί  και  προϋποθέτει  αμφίδρομη, 

ουσιαστική  επικοινωνία,  υπερπήδηση  γραφειοκρατικών  εμποδίων  και 

υποστήριξη ομάδων και ατόμων που ηγούνται της αλλαγής και  αποτελούν 

πηγή έμπνευσης και παρακίνησης για τους υπόλοιπους.
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• Οι στόχοι πρέπει να είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και απλότητα. 

• Η επίτευξη της αλλαγής πρέπει να ενθαρρύνεται, να αναδεικνύεται δημόσια 

και να επιβραβεύεται. 

• Η πίεση της καθημερινότητας καθιστά συχνά χρονοβόρα την υιοθέτηση νέων 

μέτρων για την αλλαγή. Αυτό όμως μπορεί να ξεπεραστεί όταν η τράπεζα στο 

σύνολό της και μεμονωμένα ο κάθε εργαζομένος αισθάνεται και καθίσταται 

φορέας και θιασώτης της αλλαγής.

• Η διοίκηση,  ανώτερη και  κατώτερη,  πρέπει  ανά πάσα στιγμή να αποτελεί 

πρότυπο προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για τους υπαλλήλους των οποίων 

ηγείται.

Η αλματώδης ανάπτυξη των ινδικών τραπεζών τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει 

δημιουργήσει  επιπρόσθετες  «επιπλοκές» στον  τομέα της  εκπαίδευσης.  Ο συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός προσωπικού, η πολυπλοκότητα του τραπεζικού σκηνικού με 

πολλούς  ξένης  προέλευσης  ανταγωνιστές  με  πολύχρονη  τραπεζική  παράδοση,  η 

προσπάθεια διεθνοποίησης των εργασιών των εγχώριων τραπεζών,  η  καλπάζουσα 

πρόοδος  της  τεχνολογίας  και  η  έλλειψη  εξειδικευμένων  στελεχών  σε  θέματα 

Διοίκησης  και  Αξιοποίησης  Ανθρώπινων  Πόρων,  αποτελούν  κάποιες  από  τις 

δυσκολίες που οι τράπεζες της Ινδίας καλούνται να διαχειριστούν.

Η ΙCICI Bank στo Mumbai της Ινδίας, για παράδειγμα, βρέθηκε αντιμέτωπη 

με  τις  παραπάνω προκλήσεις  όταν  από το  2001  έως  το  2006 λόγω των  υψηλών 

ρυθμών ανάπτυξης των εργασιών της ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

της εκτινάχτηκε από τους 5.000 στους 28.000 εργαζομένους. Η τράπεζα θεωρούσε εξ 

αρχής την εκπαίδευση άρρηκτο κομμάτι των συνολικών στρατηγικών της επιδιώξεων 

και αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Για το λόγο αυτό, και 

παρότι  είχε  επιλέξει  τη  λύση  του  outsourcing σε  αρκετούς  τομείς  οργάνωσης, 

προσπάθησε να το αποφύγει στο κομμάτι της εκπαίδευσης. 

Για  την  αντιμετώπιση των  αναγκών  σε  εκπαίδευση,  η  Διεύθυνση  HR της 

τράπεζας  στηρίχτηκε  στην  αποκέντρωση  των  ευθυνών  για  την  οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Kάποιες από τις λύσεις που προτιμήθηκαν ήταν:

• Στρατηγικές «εκπαιδευτικές» συμμαχίες

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Μentoring με ανατροφοδότηση 360 μοιρών και “behavioral labs”

• Coaching
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• Ανάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων σε έμπιστους εξωτερικούς συνεργάτες 

ήταν κάποιες από τις λύσεις που προτιμήθηκαν. 

• «Εικονικές» εκπαιδευτικές τηλεσυνεδρίες, με τις οποίες κάθε εκπαιδευτής είχε 

ταυτόχρονη επικοινωνία με 400 εκπαιδευόμενους σε διαφορετικά σημεία της 

χώρας.

• Μέθοδοι αυτοεκπαίδευσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών τεχνολογικών μέσων 

(βίντεο, do-it-yourself ασκήσεις με προσομείωση πραγματικών δεδομένων και 

καταστάσεων, e-learning εγχειρίδια κ.α. )

• Ταυτόχρονη διεξαγωγή ομαδικών σεμιναρίων σε 600 σημεία σε 255 πόλεις, 

με  στόχο  την  ταυτόχρονη  εκπαίδευση  25.000€  εργαζομένων  σε  θέματα 

πωλήσεων.

Ειδικά  για  τα  στελέχη,  το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  10 

μέρες εκπαίδευσης ετησίως και  στηρίζεται και  σε  group mentoring από κορυφαία 

διοικητικά στελέχη. 

Παράλληλα  η  ΙCICI Bank επιδίωξε  τη  δημιουργία,  σε  συνεργασία  με 

οικονομικά τμήματα και μεταπτυχιακά τμήματα ΜΒΑ, δωρεάν τμημάτων κατάρτισης 

πάνω στο τραπεζικό αντικείμενο,  θεωρώντας ότι  με τον τρόπο αυτό προετοιμάζει 

κατάλληλα και έγκαιρα τους αυριανούς υπαλλήλους της. Η τράπεζα επενδύει στην 

αυριανή  γενιά  των  στελεχών  της  και  επιδιώκει  να  αποτελέσει  προθάλαμο 

εκπαίδευσης  για  τους  εκκολαπτόμενους  ηγέτες  του  χρηματοπιστωτικού  χώρου 

(Anonymous, 2006, T+D).
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ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ λειτουργούν σήμερα περίπου 9.500 τράπεζες από τις οποίες ένα 

σημαντικό  κομμάτι  περιλαμβάνει  μεγάλες  εταιρείες,  αρκετές  και  με  πολυεθνική 

παρουσία.  Παράλληλα  ωστόσο  υπάρχει  και  ένας  σημαντικός  αριθμός  μικρών 

εμπορικών  τραπεζών  (με  λιγότερους  από  100  υπαλλήλους)  που  συνθέτουν  το 

τραπεζικό σκηνικό ( Rowden et al., 2005). 

Ο έντονος  ανταγωνισμός  εξώθησε προς την κατεύθυνση της  έρευνας  στον 

τομέα της ποιότητας προκειμένου να εντοπιστούν οι συντελεστές της επιτυχίας που 

θα  εξασφάλιζαν  και  την  ηγετική  θέση  στον  κλάδο.  Η  δημιουργία  ολοένα  πιο 

υποψιασμένων  και  απαιτητικών  καταναλωτών  έκανε  ολοένα  πιο  αναγκαία  την 

αλλαγή στην κουλτούρα λειτουργίας των τραπεζών: Στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 περίπου το 40% των πελατών που άλλαζαν τράπεζα συνεργασίας το έκαναν 

λόγω της δυσαρέσκειας τους για το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών και όχι λόγω της 

τιμολόγησης ή της ποικιλίας των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων ( Blanchard 

et al., 1994). Ειδικότερα στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και πιο συγκεκριμένα στα 

στεγαστικά δάνεια, υπήρχαν τράπεζες που σημείωναν ετήσιες διαρροές πελατών προς 

τον ανταγωνισμό που ανέρχονταν στο 20% με 40% της συνολικής πελατειακής τους 

βάσης  (Sherlock,  2006).  Παρόλα  αυτά  όλες  μαζί  οι  ιδιωτικές  τράπεζες  την  ίδια 

περίοδο  δε  διέθεταν  περισσότερα  από  40  δισεκατομμύρια  δολλάρια  για  την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων τους ( Bushardt, 1994).

 Η  προσαρμογή  προς  τα  δεδομένα  μιας  ανταγωνιστικής  αγοράς  όπου  η 

αλλαγή ήταν συνώνυμο της επιβίωσης βασίστηκε στα εξής έξι στοιχεία:

• Στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που κατέστησαν την ποιότητα 

κεντρικό άξονα της κουλτούρας των τραπεζών

• Στον ανασχεδιασμό με στόχο την οριζόντια σύνθεση των δραστηριοτήτων και 

τον επανακαθορισμό των λειτουργιών-κλειδιά

• Στη μόχλευση γνώσης ως προτεραιότητα προκειμένου να καταστεί η τράπεζα 

οργανισμός μάθησης και γνώσης

• Στην καινοτομία και την ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου σε όλους τους 

τομείς με στόχο την πρόοδο
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• Στην έννοια του «εικονικού» χώρου εργασίας,  με συνεργασία πέρα από τα 

όρια που μέχρι τότε έθεταν η ανάγκη για συνεργασία σε κοινό τόπο και χρόνο 

λόγω ελλιπών τεχνολογικών μέσων

• Στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που άρχισε να αντιμετωπίζεται 

ως το πραγματικά «δυνατό χαρτί» στο παιχνίδι του ανταγωνισμού και στην 

αλλαγή  στην  έννοια  της  ιεραρχικής  οργάνωσης  και  της  επαγγελματικής 

ανέλιξης ( Brown et al., 1997).

Πολλές  αμερικάνικες  τράπεζες  φαίνεται  να  στοχεύουν  στην  εξαγορά 

εργαζομένων  και  στελεχών,  ήδη  εκπαιδευμένων  και  πεπειραμένων,  παρά  στην 

εκπαίδευση  νεοπροσληφθέντων.  Οι  συχνές  μετακινήσεις  του  προσωπικού  μεταξύ 

ανταγωνιστικών  τραπεζών  αποτρέπει  τις  τράπεζες  από  την  επένδυση  σημαντικού 

ύψους κεφαλαίων στη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, μιας και λόγω της 

κατά  κανόνα  βραχύβιας  συνεργασίας  μαζί  τους  θεωρείται  μια  επένδυση  που  δεν 

προλαβαίνει  να  αποδόσει  τα  αναμενόμενα.  Αντιθέτως  οι  αμερικάνικες  τράπεζες 

συνηθίζουν  να  εστιάζουν  στην  κάλυψη  έκτακτων  εκπαιδευτικών  αναγκών  που 

αντιμετωπίζονται με έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με θέματα 

ποιότητας, προώθησης προϊόντων αιχμής και αύξησης πωλήσεων. Επιλέγουν δε να 

προσλαμβάνουν αποφοίτους ανώτατων οικονομικών σχολών, οι οποίοι κατά κανόνα 

έχουν λιγότερες ανάγκες γενικής εκπαίδευσης σε τραπεζικά ζητήματα σε σύγκριση με 

τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Muller, 1997).

 Η  επιδίωξη  της  ποιότητας  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  οδηγεί  τις 

μεγαλύτερες αμερικάνικες τράπεζες. Η  Bank of America Corp. βασίζει τον έλεγχο 

ποιότητας της σε τρεις τομείς: την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα καινοτομικά προϊόντα 

και  την  οργάνωση  των  λειτουργιών.  Όλα  τα  παραπάνω  αξιοποιούνται  μέσω 

ταλαντούχου προσωπικού που με την εποπτεία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

επιλέγεται  και  αναπτύσσεται.  Η  εκπαίδευση  και  η  παρακίνηση  των  εργαζομένων 

είναι προτεραιότητες και θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την ανταπόκριση 

των υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.

 Η One Valley Bank έχει οργανώσει πρόγραμμα ποιότητας με επίκεντρο τον 

εργαζόμενο  που  στόχο  έχει  τη  βελτιστοποίηση  της  εξυπηρέτησης  μέσω  της 

επιτάχυνσης  των  διαδικασιών,  την  σταθεροποίηση  των  σχέσεων  με  τους 

υφιστάμενους πελάτες, την αύξηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο αλλά και 

της ικανοποίησης που προσλαμβάνεται από τον κάθε εργαζόμενο μέσω της εργασίας 
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του.  Ο τελευταίος  στόχος  επιδιώκεται  μέσα από την  ενίσχυση της  διατμηματικής 

επικοινωνίας  και  της  αμφίδρομης  ενημέρωσης  με  έκδοση  περιοδικού,  bulletin, 

newsletter και  τη  διοργάνωση  ημερίδων  ανά  περιοχή,  συχνά  παρουσία  του 

Διευθύντος  Συμβούλου  της  τράπεζας,  με  στόχο  την  κοινοποίηση  προς  τους 

εργαζομένους  αποτελεσμάτων  ερευνών  αγοράς  και  την  ανταλλαγή  σχολίων  και 

προτάσεων.

Η Citi Bank επιδιωκεί την επίτευξη ενός κοινού, υψηλού επιπέδου ποιότητας 

στα υποκαταστήματά της ανά τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό 

ρόλο  παίζει  η  σημαντική  επένδυση  κεφαλαίων  ως  προς  την  εκπαίδευση  του 

προσωπικού  της  και  την  ανάπτυξη  «έξυπνης»  τεχνολογίας  που  διευκολύνει 

εργαζόμενους  και  συναλλασσόμενους.  Η  τράπεζα  θεωρεί  τους  εργαζομένους  ως 

στρατηγικής σημασίας «κεφάλαιο» και αντιμετωπίζει την εκπαίδευσή τους ως μέσο 

ανάπτυξης αλλά και παρακίνησής τους ( Kim et al., 1996). 

Η συνεχής μεγέθυνση του αριθμού των απασχολούμενων για λογαριασμό του 

ομίλου  της  CitiGroup σε  όλο  τον  πλανήτη,  δυσχέραινε  ωστόσο  σημαντικά  την 

οργάνωση  της  διεύθυνσης  ΗR,  την  εκτίμηση  και  στη  συνέχεια  την  κάλυψη  των 

εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού. Η τράπεζα μετά από αναδιοργάνωση της 

διεύθυνσης  HR επιδίωξε  «κυνήγι  ταλέντων»,  μια  προσπάθεια  να  εντοπιστούν  οι 

εργαζόμενοι που είχαν αναξιοποίητες δυνατότητες και για τους οποίους υπήρχε η 

πεποίθηση ότι με κατάλληλη ανάπτυξή τους μπορούσαν να αποτελέσουν την επόμενη 

δυναμική γενιά στελεχών της τράπεζας. Η παραπάνω πολιτική δεν φάνηκε ωστόσο να 

απέδωσε  τα  αναμενόμενα  λόγω  περιορισμένων  πόρων  που  διατέθηκαν  για  την 

εκπαίδευση αυτή καθεαυτή αλλά και για το υπεύθυνο τμήμα του HR αλλά και λόγω 

της  δυσκολίας  προσαρμογής  στα  δεδομένα  που  τίθενταν  από  την  παγκόσμια 

παρουσία του ομίλου ( Truss et al., 2002).  

Η  CitiGroup,  παρά  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  και  σε 

χρηματοοικονομικό επίπεδο τα τελευταία χρονιά που την ανάγκασαν να στραφεί σε 

δραστική μείωση των δαπανώ της, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε θέματα 

εκπαίδευσης. Ο τρόπος οργάνωσης της διαδικασίας μάθησης παραμένει δυσεπίλυτο 

ζήτημα,  μιας  και  ο  όμιλος  δείχνει  να  ταλαντεύεται  μεταξύ  της  εκχώρησης 

περισσότερων  αρμοδιοτήτων  στο  αντίστοιχο  τμήμα  της  κεντρικής  Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και της πλήρους αποκέντρωσης της εκπαίδευσης στις επιμέρους 

διευθύνσεις  ανά  χώρα.  Εξέταζεται  δε  και  το  ενδεχόμενο  το  τμήμα  HR να 

αποδεσμευθεί πλήρως και να ανατεθούν οι σχετικές αρμοδιότητες σε εξωτερικούς 
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συνεργάτες. Αυτό το “mixed model” φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να συντονίζει 

πιο αποτελεσματική την εκπαιδευτική διαδικασία που ετησίως περιλαμβάνει περίπου 

330.000 εκπαιδευόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως (Sosbe, 2007; 

Brown et al., 1997).

Σε  ό,τι  αφορά  την  Chase Manhattan Bank,  μία  από  τις  μεγαλύτερες 

αμερικάνικες τράπεζες και με αξιοσημείωτη παράδοση στον τομέα της εκπαίδευσης, 

ο  Stanley Burns αναφέρει  στην  παρουσίαση  του  το  1983  στην  Association  of 

American Colleges,  σχετικά με την πολιτική εκπαίδευσης και στρατολόγησης που 

ακολουθεί, ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη εργαζομένων με ποικιλία ως 

προς το υπόβαθρο των προϋφιστάμενων γνώσεων. Εκτιμά ότι μια μεγάλη τράπεζα με 

ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, έχει ανάγκη από πολλούς και διαφορετικούς 

ανθρώπους  που  όλοι  μαζί  θα  δημιουργήσουν  ένα  εκρηκτικό  και  τελικά 

αποτελεσματικό κράμα γνώσεων και τάσεων. Η πεποίθηση που εκφράζεται είναι ότι 

πολλές φορές ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ίσως όχι κατ’ανάγκη στο αντικείμενο 

των οικονομικών, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και πάνω του βασίζεται στη συνέχεια η 

εξειδικευμένη  μετεκπαίδευση  που  παρέχει  η  Τράπεζα.  Για  το  λόγο  αυτό  συχνά 

προσλαμβάνει φοιτητές,  ως μαθητευόμενους, πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές 

τους. 

Το τμήμα HR, ήδη από την πρόσληψη, έχει προβεί στην πρώτη διάγνωση των 

εκπαιδευτικών  αναγκών  του  νεοπροσληφθέντα.  Με  βάση  αυτήν  την  πρώτη 

πληροφόρηση  και  κατ’αναλογία  του  υφιστάμενου  υποβάθρου  γνώσεων,  της 

διαθέσιμης εμπειρίας αλλά και της θέσης όπου τοποθετείται ο εργαζόμενος, σχεδιάζει 

την «εκπαιδευτική» διαδρομή που θα ακολουθηθεί για τον καθένα. Στόχος είναι να 

καλυφθούν κενά και αδυναμίες και κυρίως να αναπτυχθούν εκείνες οι ικανότητες και 

οι  γνώσεις  που  προαπαιτούνται  για  την  ανάπτυξη  του  εργαζομένου  και  των 

υφιστάμενων δεξιοτήτων του.  Σε κάθε περίπτωση πέρα από τις εκάστοτε τεχνικές 

γνώσεις,  η  εκπαίδευση  επιδιώκει  την  εξοικείωση  με  τον  χειρισμό  ποσοτικών 

δεδομένων και προβλημάτων λογικής αλλά και την καλλιέργεια επικοινωνιακών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

Η Chase Manhattan Bank επιθυμεί τη συνεχή ανατροφοδότηση σε σχέση με 

τα εκπαιδευτικά της  προγράμματα και  τη συνεχή αναπροσαρμογή τους  μέσω της 

εφαρμογής  καινοτομιών.  Παρακολουθεί  στενά  δε  την  αποτελεσματικότητα  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με τα εξής κριτήρια:
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• Το μέσο όρο της βαθμολογίας των εκπαιδευόμενων κάθε τμήματος στις γραπτές 

εξετάσεις  που  διεξάγονται  στα  μέσα  και  στο  τέλος  κάθε  εκπαιδευτικού 

προγράμματος

• Τη  μέση  βαθμολογία  στα  έξι  πραγματικά  case studies πελατών  της  Chase 

Manhattan Bank,  τα  οποία  καλούνται  να  αναλύσουν  και  να  διαχειριστούν  σε 

προσομειωμένο εργασιακό περιβάλλον οι εκπαιδευόμενοι

• Τη μέση  βαθμολογία  σε  άλλες  αναλυτικές  εργασίες,  βασισμένες  και  πάλι  σε 

πραγματικές περιπτώσεις πελατών, τις οποίες εκπονούν σε βάθος κάποιων μηνών 

οι εκπαιδευόμενοι υπό την επίβλεψη των διδασκόντων (Burns, 1983).

Πολλές  τράπεζες  και  χρηματοπιστωτικοί  οργανισμοί  συγκαταλέγονται  μεταξύ 

των  100  φιναλίστ  στη  λίστα  των  πιο  ευαισθητοποιημένων  εταιρειών  σε  θέματα 

εκπαίδευσης στις ΗΠΑ που δημοσιεύει κάθε χρονιά το Training Magazine. Αρκετές 

είναι  αυτές  που  φιγουράρουν  μάλιστα  μεταξύ  των  πρώτων  50  θέσεων  όπου 

κυριαρχούν καινοτόμες εταιρείες εντάσεως εργασίας όπως εταιρείες πληροφορικής, 

φαρμακευτικές και τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα 

τραπεζών που οι συντάκτες του Training Magazine ξεχώρισαν για την προτεραιότητα 

που  έδωσαν  ως  προς  την  εκπόνηση,  συχνά  καινοτόμων,  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατά τα έτη 2002-2008.

• Η  Capital One διακρίθηκε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα έγκαιρης 

πρόληψης και καταστολής τραπεζικής απάτης (“Fraudbusters program”), γεγονός 

που  μέσα  στο  2003  μείωσε  τις  απώλειες  λόγω  τραπεζικών  απατών  κατά  13 

εκατομμύρια δολλάρια, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια δολλάρια αφορούσαν 

απάτες μέσω κλεμμένων ή απολεσθεισών πιστωτικών καρτών. Οι συχνές απάτες 

μέσω  πιστωτικών  καρτών  αμαύρωναν  τη  δημόσια  εικόνα  της  τράπεζας  και 

προκαλούσαν έντονη δυσαρέσκεια και ανασφάλεια στους πελάτες της. 

o Παράλληλα  μέρος  των  εκπαιδευτικών  της  προγραμμάτων  που  βασίζονται  σε 

ηλεκτρονικό υλικό, διεξάγεται μέσω i-Pods! Οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται με 

i-Pods με εκπαιδευτικό υλικό και διαχειρίζονται μόνοι τους τον χρόνο και τη 

διάρκεια της επαφής τους με το εκπαιδευτικό υλικό. Η έρευνα που ακολούθησε 

έδειξε  ότι  60% των ερωτηθέντων διέθεσε  περισσότερο χρόνο στη διαδικασία 

μάθησης χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτότυπο «εκπαιδευτικό μέσο» ενώ το 79% 

δήλωσε ότι αξιοποίησε μεγαλύτερο κομμάτι από τα όσα διδάχθηκε σε σχέση με 

τα προηγούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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o Με προγράμματα ειδικά για στελέχη (Leadership Development Programs) 

κατάφερε να βελτιώσει τις ηγετικές δεξιότητες τους σε 4  τομείς:  Personal 

Leadership,  Leadership for Extraordinary Performance,  Defining and 

Implementing Strategy και Leading Others.

o Τέλος  διοργανώνει  στοχευμένα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  εξυπηρέτησης 

πελατείας με επίκεντρο τη διάγνωση των αναγκών του πελάτη, την ενδυνάμωση 

της  σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύσσει  με την τράπεζα και  τη διαχείριση 

προβληματικών καταστάσεων. Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει δημιουργηθεί 

με πρωτοβουλία της Τράπεζας, το Capital One University βάσισε την παραπάνω 

εκπαίδευση σε instructor-led προγράμματα και on line μάθηση.

• Η  Ohio Savings Bank επιχείρησε  να  εξακριβώσει  τη  συσχέτιση  μεταξύ  της 

συχνότητας των προαγωγών μεταξύ των στελεχών της και της συμμετοχής τους 

στα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Διαπίστωσε ότι τα στελέχη που επιδιώκουν 

τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εκείνα που παρουσιάζουν και 

συχνότερα προϋποθέσεις ανέλιξης. 

o Διοργανώνει επίσης τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων στις 

υπηρεσίες  δανειοδοτήσεων  χάρη  στο  οποίο  διαπιστώθηκε  αύξηση  της 

παραγωγικότητάς τους στις σχετικές εργασίες. 

• Η Wachovia Corp. έχει εκπονήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης σε 3 

στάδια  για  τα  στελέχη  της.  Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  συνεχής 

ενδυνάμωση  των  υπαλλήλων  και  η  βελτίωση  των  εφαρμοζόμενων  πρακτικών 

coaching.  Το  πρόγραμμα  οδήγησε  σε  εξοικονόμηση  εργατοωρών  που 

σπαταλόνταν  λόγω  κακής  συνεργασίας  μεταξύ  των  συναδέλφων,  κάτι  που 

μεταφράστηκε σε 600.000 δολλάρια κέρδος ετησίως. 

o Η αντίστοιχη εκπαίδευση μέσα στο 2006 οδήγησε στην ενδυνάμωση 74 coaches 

σε όλο το δίκτυο, καθένας από τους οποίους υπολογίζεται ότι συνεισέφερε, μετά 

την κοινή προσπάθεια με τους συνεργάτες του,  αύξηση κερδών κατά 368.000 

δολλάρια κατά μέσο όρο.

o Το 2007 διοργάνωσε 72.000 ώρες  on-site εκπαίδευσης, 30.000 ώρες  web-based 

εκπαίδευσης,  6.500  ώρες  «εικονικής»  εκπαίδευσης.  Η  στροφή  της  σε 

ηλεκτρονικές  μορφές  εκπαίδευσης  της  εξοικονόμησε  700.000  δολλάρια  μόλις 

τους πρώτους 8 μήνες του 2007 και περιόρισε την χρήση εξωτερικών συνεργατών 
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για θέματα εκπαίδευσης, γεγονός που οδήγησε σε επιπρόσθετη εξοικονόμηση 2 

εκατομμυρίων δολλαρίων σε ετήσια βάση.

• Η Scotiabank διοργανώνει πέντε διαφορετικούς τύπους σεμιναριών εκπαίδευσης 

σε  πολιτική  εντοπισμού  «ξεπλύματος  χρήματος»,  που  απευθύνονται  σε 

εργαζομένους  της  σε  διάφορους  τομείς,  συμβάλλοντας  σημαντικά  στον 

περιορισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. 

o Οι εργαζόμενοι της συμμετέχουν επίσης σε εκπαίδευση σχετικά με την εδραίωση 

της αφοσίωσης των πελατών, καταφέρνοντας να αυξήσουν την ικανοποίηση των 

πελατών κατά 19%. 

o Το  2006  καινοτόμησε  στην  εκπαίδευση  των  αξιολογητών  της  σχετικά  με  τις 

προσλήψεις, υποβάλλοντας τους σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνο με 

τις  Αρχές  της  Καναδικής  Αρχής  για  την  Προστασία  των  Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων.

o Έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό «εργαλείο» “Blueprint for business” το οποίο 

απευθύνεται στους απασχολούμενους στον τομέα πιστοδοτήσεων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (περίπου 1500 εργαζόμενοι) και περιλαμβάνει πλήρες ηλεκτρονικό 

υλικό  εκμάθησης  και  workshop εξάσκησης.  Στην  χρήση  του  αποδίδεται  η 

υπερκάλυψη των στόχων στα υπόλοιπα χορηγήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μέσα στο 2007. 

• Η  HSBC Bank-North America, μέρος του παγκόσμιου ομίλου HSBC, αλλά και 

όχι και τόσο δημοφιλής μεταξύ των αμερικανών καταναλωτών, επενδύει σταθερά 

στην εκπαίδευση με στόχο τη μετάδοση των εταιρικών αξιών και την επίτευξη 

εσωτερικής συνοχής και σύμπνοιας. Τα προγράμματα “I am the Brand”, “Live the 

Brand”,  “Understand the Brand”,  της  δίνουν  σταθερά  μια  θέση  στις  πρώτες 

πενήντα θέσεις της έρευνας.

o Παράλληλα  διοργανώνει  και  σεμινάρια  σχετικά  με  την  αξιοποίηση  της 

διαφορετικότητας  και  των  δεξιοτήτων  όλων  των  εργαζομένων  μέσα  από  την 

ομαδικότητα και τον αλληλοσεβασμό (“In this Together”, “Everyday Diversity”, 

“Leveraging and Developing our Diverse Talents”,  “Maintaining a Positive 

Workplace Environment”)  (Anonymous,  Training Magazine Ranking,  2003; 

Training Magazine Ranking, 2004;  Training Magazine Ranking, 2007;  Training 

Magazine Ranking, 2008).
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Γερμανία     

Η αλλαγή στη διάθρωση της  τραπεζικής  βιομηχανίας  τα τελευταία  χρόνια 

επηρέασε και τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων της εκπαίδευσης από τις Διοικήσεις 

των γερμανικών τραπεζών. Οι τράπεζες, υπό την πίεση του ανταγωνισμού και την 

εισαγωγή  νέων  πρακτικών  διοίκησης  από  τις  καινούριες  ανταγωνίστριες 

αμερικάνικης και βρετανικής προέλευσης, έφυγαν από την κρατική προστασία και 

ενίοτε παρεμβατικότητα. Την ίδια περίοδο, και με τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού 

και της ελεύθερης οικονομίας να ανθούν, αποδυναμώθηκαν αισθητά τα μέχρι εκείνη 

τη στιγμή κραταία εργατικά συνδικάτα που ασκούσαν σημαντική επιρροή στον τρόπο 

λειτουργίας των τραπεζών σε καθημερινό επίπεδο. Οι  τράπεζες,  στην προσπάθεια 

τους  να  γίνουν  ανταγωνιστικότερες,  έπρεπε  να  γίνουν  περισσότερο  επικερδείς, 

περικόπτοντας τις δαπάνες τους και αυξάνοντας την κερδοφορία τους. Το γεγονός 

αυτό  επηρέασε,  όπως  ήταν  αναμενόμενο,  και  τις  δαπάνες  για  την  εκπαίδευση  ( 

Muller, 1997 ). 

Παρόλα αυτά, οι γερμανικές τράπεζες έδιναν σταθερά μεγάλη βαρύτητα σε 

θέματα εκπαίδευσης και στήριζαν με συνέπεια των θεσμό των «εκπαιδευόμενων» 

(apprentices).  Επρόκειτο  για  νεοπροσληφθέντες  εργαζομένους,  οι  οποίοι 

συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει τα πρώτα τρία χρόνια της 

εργασίας τους και συνδυάζεται με αυτήν. Οι «εκπαιδευόμενοι» ανέρχονται στο 3% 

περίπου του συνόλου του προσωπικού περίπου στο 65% των γερμανικών τραπεζών, 

ενώ σε περίπου 25% των γερμανικών τραπεζών η κατηγορία αυτή των εργαζομένων 

είναι μικρότερη. 

Στο σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων τη δεκαετία του 1970 περίπου 70% είχαν 

συμμετάσχει σε ένα τέτοιο εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το αντίστοιχο ποσοστό 

τη δεκαετία του 1990 ανέρχονταν σε περίπου 90% και μόλις τα τελευταία χρόνια 

δείχνει  να  παρουσιάζει  τάση  μείωσης  λόγω  της  προσπάθειας  συρρίκνωσης  των 

δαπανών, παραμένει ωστόσο μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίως. Η αποδυνάμωση 

των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  που  ασκούσαν  πίεση  προς  τους  εργοδότες  σε 

θέματα επένδυσης κεφαλαίων στην εκπαίδευση, φαίνεται να έχει συντελέσει και αυτή 

στη διαμορφούμενη αλλαγή στο τραπεζικό εκπαιδευτικό τοπίο.

 Η γερμανική τραπεζική κουλτούρα σε θέματα εκπαίδευσης ήρθε σε αντίθεση 

με τις πρακτικές των ξένων ανταγωνίστριων τραπεζών, κυρίως των αμερικάνικων, 

που  διοργανώνουν  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  να  καλύψουν  έκτακτες 
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εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  δεν  χρηματοδοτούν  τέτοιες  εκτεταμένες  μορφές 

εκπαίδευσης σε σταθερή βάση. Η βασική έννοια που διέπει τον προσανατολισμό των 

γερμανικών τραπεζών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι αυτή της επένδυσης πόρων 

σε μία μακροχρόνια σχέση με τον εργαζόμενο. Οι γερμανικές τράπεζες αποσκοπούν 

στην πρόσληψη εργαζομένων που είναι διατεθειμένοι να χτίσουν την καριέρα τους 

στη συγκεκριμένη τράπεζα, δομώντας μαζί της μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. 

Για το λόγο αυτό, πιστεύουν ότι ο εργαζόμενος από την πρώτη στιγμή της 

πρόσληψής του πρέπει να αποκτήσει τα «εφόδια» για να μπορέσει να αποδόσει, να 

εξελιχθεί και στην συνέχεια να αναρριχηθεί σε θέσεις με μεγαλύτερες ευθύνες και 

περισσότερες  αρμοδιότητες.  Κυριαρχεί  δε  η  πεποίθηση  ότι  η  συστηματική 

εκπαίδευση  και  η  αποτελεσματική  επικοινωνία  με  τους  εργαζομένους,  αποτελούν 

προϋπόθεση  για  τη  δημιουργία  ισχυρών  δεσμών  μαζί  τους  και  τη  μείωση  των 

αποχωρήσεων,  που  μειώνουν  την  συνολική  παραγωγικότητα  και  επηρεάζουν  το 

εργασιακό  κλίμα.  Η  εκπαιδευτική  αυτή  κουλτούρα  υποστηρίζονταν  και  από  την 

κράτικη κοινωνική πολιτική που αντιμετώπιζε την πρόσληψη νέων εργαζομένων και 

την  εκπαίδευσή  τους  ως  τρόπο  αντιμετώπισης  της  ανεργίας  και  δημιουργίας 

περιζήτητων εργαζομένων με πολλές αναπτυγμένες δεξιότητες.

Η Ένωση Γερμανικών Τραπεζών προβλέπει με αυστηρότητα το περιέχομενο 

της  τρίχρονης  εκπαίδευσης  των  νεοπροσληφθέντων.  Ορίζει  ότι  πέρα  από  την 

θεωρητική κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα της τράπεζας, η εκπαίδευση πρέπει να 

περιλαμβάνει  εκτενή  πρακτική  άσκηση  και  on the job training στους  εξής  τρεις 

τομείς:  στις  καταθέσεις,  στα  επενδυτικά  ομόλογα  και  στα  ενυπόθηκα  στεγαστικά 

δάνεια.  Η  καθημερινή  λειτουργία  των  υποκαταστημάτων  λοιπόν  βασίζεται  στην 

εκπαίδευση  των  καινούριων  υπαλλήλων.  Στο  πέρασμα  του  χρόνου  και  με  την 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, η εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων άρχισε να 

αποτελεί και αυτή εκπαιδευτική προτεραιότητα ( Muller, 1997 ).. 

Οι  γερμανικές  τράπεζες  προσανατολίστηκαν  επίσης  από  νωρίς  σε  θέματα 

ποιοτικής  εξυπηρέτησης.  Η  γρήγορη  τεχνολογική  αναβάθμιση  των  συστημάτων 

λειτουργίας των υποκαταστημάτων έδωσε από νωρίς την δυνατότητα να μετατοπιστεί 

το βάρος της καθημερινότητας από τη απλή διενέργεια συναλλαγών και διαδικασιών 

στην επικέντρωση της επικοινωνίας του εργαζόμενου με τον πελάτη. Για το λόγο 

αυτό  από  νωρίς  η  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  περιστράφηκε  γύρω  από  την 

καλλιέργεια  «κοινωνικών»  δεξιοτήτων  που  θα  επέτρεπαν  την  επιτυχημένη 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Παρόλα αυτά, ακόμη και στις γερμανικές τράπεζες 
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παρατηρήθηκαν  σημαντικά  φαινόμενα  διαρροής  πελατών.  Ειδικότερα,  οι  σχετικοί 

δείκτες αυξήθηκαν από 4% σε 10% τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επισήμανε την 

ανάγκη  για  περαιτέρω  έμφαση  στις  συνεχώς  διαφοροποιούμενες  ανάγκες  των 

πελατών (Wisskirchen, 2006). 

Σε  όλα τα παραπάνω η  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έπαιξε  καθοριστικό 

ρόλο.  Γερμανικές  τράπεζες,  όπως  η  Deutsche Bank,  συνειδητοποίησαν  την 

στρατηγική  σημασία  της  Λειτουργίας  των  Ανθρώπινων  Πόρων  στα  πλαίσια 

συμπόρευσης με τις επιταγές των σύγχρονων συνθηκών στις τραπεζικές αγορές. Η 

Deutsche Bank ως επίδοξος παίκτης της παγκόσμιας πλέον τραπεζικής αγοράς, με 

παρουσία  σε  68  χώρες  παγκοσμίως  και  αρκετές  συγχωνεύσεις  με  μικρότερες 

τράπεζες στο ενεργητικό της, είχε καταλήξει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

HR θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

της τράπεζας, καλύτερη εσωτερική αναδιοργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση των 

αλλαγών με ενεργό συμβολή όλων των εργαζομένων.

 Ταυτόχρονα  η  οργάνωση  της  υποκίνησης  και  της  έμπνευσης  των 

εργαζομένων, ο εντοπισμός και η ανάπτυξη «ταλαντούχων» εργαζομένων από την 

παγκόσμια  αγορά  εργασίας,  η  αποφυγή  των  διαρροών  προσωπικού  προς  τον 

ανταγωνισμό  και  η  επιτυχής  ενσωμάτωση  εργαζομένων  προερχόμενων  από 

τραπεζικά  περιβάλλοντα  διαφορετικής  κουλτούρας  λειτουργίας  αποτέλεσαν 

προκλήσεις για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της  Deutsche Bank αλλά και για 

όλες τις μεγάλες τράπεζες της Γερμανίας. Η Deutsche Bank βρισκόταν σε μια διαρκή 

διαδικασία  benchmarking με τις  ανταγωνίστριες  της αλλά και με εταιρείες  άλλων 

τομέων  της  οικονομίας  που  είχαν  διακριθεί  στον  τομέα  της  διοίκησης  του 

ανθρώπινου δυναμικού, αναζητώντας τρόπους βελτίωσης των δυνατοτήτων της και 

εντοπισμού των τομέων που έχρηζαν ιδιαίτερης προσοχής ( Svoboda et al., 2001).

Προκειμένου η εκπαίδευση να συντονιστεί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

από την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η  Deutsche Bank θεώρησε ότι  έπρεπε να 

ενισχύσει  την  τελευταία,  επανδρώνοντάς  την  με  ικανά  στελέχη  έτοιμα  να 

ανταποκριθούν  στις  προκλήσεις  της  θέσης  τους.  Δημιούργησε  ειδικό  πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στελεχών  HR (  “HR for HR” )  στην Ακαδημία της,  Deutsche Bank 

University, σε συνεργασία και με το Duke University και με κεντρική φιλοσοφία:

• τη μάθηση μέσω της εργασίας, 
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• την εξάσκηση μέσα από την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων υπό 

την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών και

•  την χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, κυρίως το  e-learning, ως 

μία μέθοδο συμπληρωματική προς την παραδοσιακή διδασκαλία σε αίθουσες.

Το πρόγραμμα είχε τους παρακάτω τελικούς στόχους:

• την προσωπική ανάπτυξη του κάθε στελέχους HR

•  την προώθηση της ομαδικής εργασίας και οργάνωσης και 

•  την εκατέρωθεν μεταφορά γνώσης, ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες, 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους

• τη δημιουργία περιβάλλοντος “best employer”, πόλο έλξης για τους ανά τον 

κόσμο εξέχοντες υπαλλήλους 

• την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης μέσα από την εξειδίκευση των στελεχών 

HR ( Svoboda et al., 2001).

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις γερμανικές τράπεζες έθετε εξ αρχής δύο 

στόχους σε σχέση με την εκπαίδευση των εργαζομένων.  Ο πρώτος ήταν να γίνει 

βίωμα  στους  εργαζομένους  ο  πελατοκεντρικός  προσανατολισμός  σε  όλες  τις 

καθημερινές λειτουργίες της τράπεζας αλλά και η αίσθηση προσωπικής ευθύνης του 

καθενός  για  την  επίτευξη ενός  αποτελέσματος  που  θα ανταποκρίνεται  σε  υψηλές 

ποιοτικές προδιαγραφές. Ο δεύτερος στόχος ήταν να παρακινηθούν οι εργαζομένοι να 

μεταφέρουν στον χώρο εργασίας όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαν από αυτά που 

προβάλλονταν μέσω του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος (Liebermann, 2008). 

Αυτό το  οποίο  επιδιώκονταν  ήταν οι  εργαζόμενοι  να  μην  διεκπεραιώνουν 

απλώς συναλλαγές αλλά να εκφράζουν στην αλληλεπίδρασή τους με το κοινό τις 

αξίες της τράπεζας, αντικατοπτρίζοντας την «εταιρική ταυτότητα». Μόνο η ταύτιση 

με την «εταιρική ταυτότητα» είναι άλλωστε αυτή που εξασφαλίζει την ουσιαστική 

αφοσίωση των εργαζομένων (  Benkhoff, 1997). Η  Deutsche Bank, για παράδειγμα, 

στήριζε τη λειτουργία της σε συγκεκριμένες αρχές (Πίνακας 10), τις οποίες θεωρούσε 

ως κεντρικό άξονα για την επίτευξη της αποστολής της. Αυτές οι αξίες διατρέχουν 

και κάθε εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. 

Σε ό,τι αφορά δε την εκπαιδευτική διαδικασία αυτή καθεαυτή πέρα από την 

παραδοσιακή διδασκαλία, ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει το e-learning αλλά και η 

εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  με  την  χρήση  σύγχρονων  και  ασύγχρονων  μεθόδων 

επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Deutsche Bank University. Η 
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παραπάνω «πλατφόρμα» μάθησης δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση και 

στους 90.000 απασχολούμενες παγκοσμίως στον όμιλο της τράπεζας. Προσφέρει δε 

τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας, γεγονός που διευκολύνει τους εργαζόμενους που 

δεν  έχουν  μητρική  γλώσσα  τα  γερμανικά,  ενώ  παράλληλα  μειώνει  το  συνολικό 

κόστος της εκπαίδευσης επιτρέποντας στην τράπεζα να μην καταφεύγει σε λύσεις 

περικοπής  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λόγους  μείωσης των δαπανών ( 

Svoboda et al., 2001).

                                                                                                              Πίνακας 10

Svoboda, M. et al. (2001), Transforming human resources in the new economy: Developing the next 

generation of global HR managers at Deutsche Bank AG, Human Resource Management, vol. 40, no. 

3, Fall 2001, p 271.

Η κουλτούρα μάθησης που χαρακτηρίζει τις γερμανικές τράπεζες καθίσταται 

εμφανής και από τις περιπτώσεις όπου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς 

αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος και η πίεση του ανταγωνισμού οι τράπεζες 

προχωρούν στην κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνουν δραστική 

μείωση  του  απασχολούμενου  προσωπικού.  Η  Deutsche Bank,  για  παράδειγμα, 

βρέθηκε αντιμέτωπη μετά το 2000 με την ανάγκη απομάκρυνσης προσωπικού από 
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συγκεκριμένους τομείς. Ακόμη όμως και σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, η τράπεζα 

θεώρησε  ότι  όφειλε  να  βοηθήσει  τους  υπό  απομάκρυνση  εργαζομένους  της  να 

αυξήσουν τις πιθανότητες απασχόλησής του από άλλον εργοδότη παρέχοντάς τους 

σημαντικά εφόδια μέσα από εκπαίδευση, on the job training και coaching. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Deutsche Bank οργάνωνει το Deutsche Bank Mosaic for 

Employment που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

• τη διοργάνωση εργαστήρι  job coaching με στόχο τον εντοπισμό δεξιοτήτων 

και  γνώσεων των προς  απομάκρυνση εργαζομένων που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για  την ανεύρεση νέας  εργασίας  και  την υπόδειξη  αναγκών 

μετεκπαίδευσης. 

• τη  συμμετοχή  σε  σεμινάρια  συμβουλευτικής  και  αρχών  διοίκησης 

επιχειρήσεων για όσους θα επέλεγαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

• την  οργάνωση ,  σε  συνεργασία  με  εκπαιδευτικούς  φορείς,  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης  για  εργαζομένους  μεγάλης  ηλικίας  που  επιθυμούν  να 

εξειδικευτούν σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

είναι  διετούς  διάρκειας  και  συνήθως  αφορούν  τα  αντικείμενα  των 

πληροφοριακών  συστημάτων,  των  ασφαλιστικών  υπηρεσιών  και  του 

εξωτερικού εμπορίου.

• την απασχόλησή των παραπάνω ως εκπαιδευόμενων σε διάφορους τομείς του 

τραπεζικού ομίλου προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε  on the job training 

και  δυνατότητα  απόκτησης  προϋπηρεσίας  στο  νέο  αντικείμενό  τους 

(Anonymous, EIRR, 2003).  
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Ελλάδα  

          

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται  από μια  αναπτυσσόμενη  οικονομία,  όπου  μέχρι 

πρότινος  το  κράτος  ασκούσε  πολύ  έντονα  παρεμβατικό  ρόλο.  Η  κρατική 

δραστηριότητα ούτως ή άλλως αντιπροσωπεύει ακόμη και σήμερα περίπου το 40% 

επί  του  συνολικού  Ακαθάριστου  Εθνικού  Προϊόντος.  Η  οικονομία,  που  άλλοτε 

βασίζονταν στις αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες, έχει μετατραπεί σε οικονομία 

παραγωγής υπηρεσιών, αφού οι συνολικά προσφερόμενες υπηρεσίες ξεπερνούν το 

70% του ΑΕΠ της χώρας. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίαζε και ο τραπεζικός χώρος, 

όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια το κράτος είχε ισχυρή παρουσία με συμμετοχή ή και 

αποκλειστική  ιδιοκτησία  τεσσάρων  εμπορικών  τραπεζών  με  σημαντικό  συνολικό 

μερίδιο αγοράς ( Εθνική, Αγροτική, Εμπορική και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).

Ο  τραπεζικός  χώρος  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1980  άρχισε  να 

διαφοροποιείται  σημαντικά,  μιας  και  σταδιακά  αποτραβήχτηκε  από  τον  κρατικό 

παρεμβατισμό που ήλεγχε τα επίπεδα τιμολόγησης των προϊόντων και την ίδρυση 

νέων  τραπεζικών  ιδρυμάτων.  Ο  σταδιακός  περιορισμός  των  διαφόρων  κρατικών 

ελέγχων έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία πολλών νέων ιδιωτικών συμφερόντων 

τραπεζών  και  παράλληλα  προσέλκυσε  και  ξένα  τραπεζικά  κεφάλαια,  κυρίως 

ευρωπαϊκής  προέλευσης.  Το  γεγονός  αυτό  δημιούργησε  για  πρώτη  ίσως  φορά 

συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και παρακίνησε όλες τις τράπεζες σε αναζήτηση 

τρόπων θωράκησης του κεκτημένου μεριδίου αγοράς τους. 

Η τραπεζική αγορά μεταμορφωνόταν μέρα με τη μέρα με τον ανταγωνισμό να 

οξύνεται  και  να  αλλάζει  την  φιλοσοφία  λειτουργίας  και  παροχής  υπηρεσιών,  την 

γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών να διευρύνεται με ιδιαίτερη έμφαση στα 

επενδυτικά  και  τις  δανειοδοτήσεις,  την  πελατειακή  βάση  να  επεκτείνεται  και  να 

διαφοροποιείται ως προς τα χαρακτηριστικά της. Η δεκαετία του 1990 σηματοδότησε 

ακόμη  εντονότερες  αλλαγές  με  πολλές  εξαγορές  και  συγχωνεύσεις  αλλά  και 

σημαντική απόσυρση του Δημοσίου ως μετόχου αρκετών από τις μέχρι τότε Κρατικές 

Τράπεζες.  Όλες  αυτές  οι  κινήσεις  δημιούργησαν  νέες  αναλογίες  δυνάμεων  και 

άλλαξαν τις ισσοροπίες. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 75 τράπεζες από 

τις οποίες οι μισές είναι ξένων συμφερόντων (Petridu et al., 2007). 

Απ’ό,τι  φαίνεται  οι  τράπεζες  του  ελλαδικού  χώρου  δεν  προωθούν  το 

συναγωνισμό σε επίπεδο κοστολόγησης, μιας και δείχνουν απρόθυμες να μειώσουν 

τα περιθώρια κέρδους τους προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες (βρίσκονται στην 
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πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών κατέχοντας τα υψηλότερα περιθώρια 

κέρδους ανά συναλλαγή στην Ευρωζώνη για το 2008) ( Ιωάννου, 2008). Για το λόγο 

αυτό έχουν αρχίσει να δίνουν έμφαση στον τομέα της προσωπικής επικοινωνίας με 

τους  πελάτες  και  βελτίωση  των  ποιοτικών  προδιαγραφών  της  παροχής  των 

τραπεζικών  υπηρεσιών.  Η  προσπάθεια  αυτή  συνάντησε  αρκετά  εμπόδια  που 

οφείλονταν  στα  κατάλοιπα  της  νοοτροπίας  των  δημόσιων  τραπεζών  που 

αντιμετώπιζαν τη συναλλαγή με τους πελάτες ως καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία, 

στην  απουσία  πελατοκεντρικής  κουλτούρας  και  υποβάθρου  για  την  καλλιέργεια 

νοοτροπίας  εστίασης  στην  προσωπική  πώληση  προϊόντων  προσαρμοσμένων  στις 

ανάγκες των πελατών. 

Η  απόκτηση  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  έπρεπε  να  στηριχτεί  στη 

βελτίωση της ποιότητας που εκτός από πιο ευχαριστημένους πελάτες συνεπάγονταν 

και  περιορισμό του  λειτουργικού κόστους  των τραπεζών μιας  και  συνδέονταν  με 

αποτελεσματικότερες πωλήσεις. Η απαιτούμενη εσωτερική αναδιάρθρωση βασίστηκε 

στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και στην προσπάθεια περιορισμού 

της  υφιστάμενης  γραφειοκρατείας  που  καθυστερούσε  την  εξυπηρέτηση  και  άρα 

δυσαρεστούσε  τους  πελάτες,  αύξανε  τα  κόστη  και  δέσμευε  πολλούς  διαθέσιμους 

πόρους. Σε αυτήν την προσπάθεια ανασυγκρότησης των τράπεζων και υιοθέτησης 

μιας  πιο  ανταγωνιστικής  δομής,  ο  ρόλος  της  εκπαίδευσης  ήταν  δύσκολος  και 

ευαίσθητος (Glaveli et al., 2005) .

Όλοι οι εργαζόμενοι από τις κατώτερες διοικητικές βαθμίδες έως και τα πιο 

υψηλόβαθμα  στελέχη  έπρεπε  να  εκπαιδευτούν  σε  ένα  αποκεντρωμένο  τρόπο 

οργάνωσης,  όπου  οι  εργαζόμενοι  έχουν  αυξημένη  αυτονομία,  αναλάβουν 

πρωτοβουλίες στην αλληλεπίδρασή τους με τους πελάτες, αναπτύσσουν κοινωνικές 

δεξιότητες και  επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους  στην επικοινωνία τους με 

τους  πελάτες.  Όλα  αυτά  προϋπέθεταν  ομαδική  εργασία  και  συνεργασία  και 

καλλιέργεια  επικοινωνιακών  και  διαπραγματευτικών  δεξιοτήτων  και  δυνατότητας 

αυτόνομης λήψης αποφάσεων. 

Οι τράπεζες άρχισαν λοιπόν να επενδύουν συστηματικότερα στην μέχρι τότε 

περιορισμένο,  ίσως  και  παραμελημένο,  τομέα  της  εκπαίδευσης  έχοντας  και  την 

αρωγή των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογικών μέσων. Παράλληλα άρχισαν να 

αναγνωρίσουν  τη  βαρύτητα  συστηματικής  ανάπτυξης  της  Διοίκησης  Ανθρώπινω 

Πόρων προκειμένου  να  επιτύχουν  τους  προαναφερθέντες  στόχους  τους.  Η  άτυπη 

εκπαίδευση  που  βασίζονταν  κυρίως  σε  μεμονωμένες,  ανοργάνωτες  πρωτοβουλίες 

79



στελεχών  και  προϊσταμένων  έπρεπε  να  αντικατασταθεί  από  κεντρικά 

προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να επιτευχθεί ένα κοινό, 

υψηλό  επίπεδο  ποιότητας  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  ομοιογένεια  μεταξύ  των 

υπαλλήλων,  υποκίνηση  και  δέσμευση  του  προσωπικού  για  την  επίτευξη  κοινών 

εταιρικών στόχων (Glaveli et al., 2005)

Τα εκπαιδευτικά  προγράμματα  που  διοργανώθηκαν έπρεπε  να  ξεπεράσουν 

δυσκολίες που σχετίζονταν μεταξύ άλλων:

• με την υφιστάμενη εσωστρεφή και διεκπεραιωτική νοοτροπία

• το σχετικά υψηλό μέσο όρο ηλικίας των υπαλλήλων που έδειχναν φόβο και 

ανασφάλεια  σχετικά  με  τις  διαφαινόμενες  αλλαγές  αλλά  και  έλλειψη 

εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες

• με  την  απουσία  ήδη  δομημένων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  που  να 

διοργανώνονται σε σταθερή και προγραμματισμένη βάση και όχι μόνο για την 

κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών

Παράλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντάχθηκαν στο γενικότερο πλαίσιο της 

πολιτικής  Διοίκησης  Ανθρώπινων  Πόρων  που  οι  τράπεζες  άρχισαν  σταδιακά  να 

υιοθετούν, όπου η εκπαίδευση συνδέονταν και με άλλες λειτουργίες του HR όπως η 

αξιολόγηση,  η  ανταμοιβή,  η  επαγγελματική  εξέλιξη.  Οι  τράπεζες  άρχισαν  να 

ερευνούν  συστηματικά  τις  εκπαιδευτικές  τους  ανάγκες  σε  συνεργασία  με  τα 

υποκαταστήματα  που  συνέβαλαν  τροφοδώντας  με  στοιχεία  και  επισημάνσεις  τη 

διοίκηση του ΗR. Με τον τρόπο αυτό μεθοδεύτηκε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

η  οργάνωση  αυτών  καθεαυτών  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  αλλά  και  η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους. 

Οι  νεότερες  τράπεζες  και  κυρίως  αυτές  που  είχαν  προκύψει  από  ξένα 

τραπεζικά κεφάλαια, έχοντας επιρροές από τις ξένες τραπεζικές αγορές επηρέασαν 

σημαντικά  την  παραδοσιακή  νοοτροπία  σχετικά  με  την  σκοπιμότητα  της 

εκπαίδευσης.  Πολλές  τράπεζες  άρχισαν  να  υιοθετούν  τη  διαρκή  εκπαίδευση  με 

σεμινάρια  για  νεοπροσληφθέντες,  εκπαιδευτικά  προγράμματα  σε  εξειδικευμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες, on the job training, εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση 

μέσω του intranet των τραπεζών με ηλεκτρονικά μέσα και e-learning. 

Ο  πελατοκεντρικός  προσανατολισμός  ήταν  κεντρικός  άξονας  σε  όλες  τις 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως και η προσήλωση στην αύξηση των πωλήσεων και 

τη διεύρυνση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης. Επίσης μέσα από την εκπαίδευση 
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επιδιώκονταν η δημιουργία ενός κοινού υπόβαθρου γνώσεων μεταξύ υπαλλήλων που 

προέρχονταν από διαφορετικές τράπεζες και συνεργάζονταν ύστερα από συγχώνευση 

ή προσέλκυση από ανταγωνίστρια τράπεζα, με έμφαση και σε τεχνικές δεξιότητες. 

Μεταξύ  άλλων,  στόχος  ήταν  και  η  ανάπτυξη  ηγετικών  και  επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων  στα  στελέχη  που  καλούνταν  να  οργανώσουν  και  να  υποκινήσουν  το 

ολοένα  αυξανόμενο  αριθμητικά  προσωπικό.  Οι  τράπεζες  έδειχναν  να 

συνειδητοποιούν ότι  το προσωπικό αποτελεί  το ισχυρότερο χαρτί στην πρσπάθεια 

απόκτησης  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  και  να  είναι  διατεθειμένες  να 

επενδύσουν χρηματικούς πόρους και εργατοώρες για την ανάπτυξή τους.  (Glaveli et 

al., 2005)
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ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΆΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ολοένα και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι η ικανοποίηση που αντλεί 

ο πελάτης από την τραπεζική υπηρεσία που λαμβάνει βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 

με το επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας που του προσφέρεται (  Cowling et al., 

1995).  H ποιότητα  της  υπηρεσίας  συνδέεται  τόσο με  την  άτυπη,  «από στόμα σε 

στόμα διαφήμιση» της τράπεζας από τους υφιστάμενους πελάτες προς τον περίγυρό 

τους όσο και με τα ποσοστά διαρροών προς τον ανταγωνισμό. Είναι όμως και το 

βασικό  στοιχείο  για  την  πρόβλεψη  των  μελλοντικών  προσελκύσεων  δυνητικών 

πελατών με στόχο τη συνεχή διεύρυνση της πελατειακής βάσης (Roberts et al., 2006). 

 Ωστόσο ο προσδιορισμός του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας ήταν ανέκαθεν 

περίπλοκος λόγω των διαφορετικών προσδοκιών της εκάστοτε διοίκησης τράπεζας, 

της κάθε κατηγορίας πελατών αλλά και της κάθε αγοράς-στόχου στην οποία εστίαζε 

η  κάθε  τράπεζα.  Σε  γενικές  γραμμές  θα  μπορούσε  να  ειπωθεί  ότι  ο  πελάτης 

αντιλαμβάνεται την ποιότητα σε τρεις τομείς:

• η ποιότητα όπως γίνεται αισθητή μέσω της «υλικής» παρουσίας της τράπεζας: 

τεχνολογικός εξοπλισμός, διαμόρφωση υποκαταστημάτων και περιβάλλοντος 

χώρος, διακόσμηση, επίπλωση, διαφημιστικό υλικό, ενημερωτικά έντυπα κλπ

• η  ποιότητα  όπως  γίνεται  αισθητή  μέσω  της  εταιρικής  ταυτότητας  της 

τράπεζας: το κοινωνικό προφίλ και status της τράπεζας

• η ποιότητα όπως γίνεται αντιληπτή μέσω της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη 

σε  καθημερινή  βάση:  η  επικοινωνία  που  επιτυγχάνεται  μεταξύ  των 

υπαλλήλων της τράπεζας και των πελατών αλλά και μεταξύ των ίδιων των 

πελατών την ώρα της εξυπηρέτησής τους

Σε  όλα  τα  παραπάνω  καθοριστικό  ρόλο  διαδραματίζουν  παράγοντες  όπως:  ο 

επαγγελματισμός που επιδεικνύεται και οι δεξιότητες που τον συνοδεύουν, η φήμη 

και  η  αξιοπιστία  της  τράπεζας  συλλήβδην  αλλά  και  του  κάθε  επιμέρους 

υποκαταστήματος,  τηρούμενες  συμπεριφορές  και  στάσεις,   προσβασιμότητα  και 

προσφερόμενη ευελιξία, αξιοπιστία και σταθερότητα (Blanchard, 1994). 
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Όλες  οι  προαναφερθείσες  ιδιότητες  που  συνδέονται  με  υλικές,  απτές 

παραμέτρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  αφορούν  στην  ουσία  την 

αποτελεσματικότητα  της  τράπεζας  και  για  να  τις  διαπιστώσει  κανείς  απαιτείται 

συνήθως συνεργασία με την τράπεζα. Απ’την άλλη μεριά όσες από τις παραπάνω 

ιδιότητες  έχουν άυλο χαρακτήρα είναι  αυτές  που  συνδέονται  με  την  επαφή αυτή 

καθεαυτή με τον πελάτη και αντιπροσωπεύουν τη «σχεσιακή» (relational) διάσταση 

της ποιότητας. 

Η τελευταία φαίνεται να παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο, με δεδομένη την 

υιοθέτηση  προηγμένων  τεχνολογικών  μέσων  και  την  σχετική  ομοιογένεια  των 

διαθέσιμων προϊόντων σε όλες τις τράπεζες. Αποκτά όμως και αυξημένη βαρύτητα 

γιατί  όπως  δείχνουν  έρευνες,  η  χαμηλής  ποιότητας  προσωπική  εξυπηρέτηση  των 

πελατών,  συνήθως  δεν  εκφράζεται  ως  παράπονο  από  τους  τελευταίους  προς  την 

τράπεζα  (όπως  για  παράδειγμα  συμβαίνει  σε  περίπτωση  καθυστερήσεων  λόγω 

τεχνικών προβλημάτων ή δυσαρέσκειας λόγω ακριβής τιμολόγησης υπηρεσιών) αλλά 

οδηγεί απευθείας σε διαρροή προς τον ανταγωνισμό (Roberts et al., 2007).

Οι  προαναφερόμενοι  πυλώνες  της  ποιότητας  στις  υπηρεσίες  μπορούν  να 

αναλυθούν ως εξής:

• Ο  αριθμός  του  απασχολούμενου  προσωπικού  ανά  θέση  εργασίας  και  ανά 

περίοδο.

• Ο ρυθμός αποχώρησης προσωπικού από την τράπεζα ή αντικατάστασής του.

• Ο τρόπος διοικητικής οργάνωσης του κάθε υποκαταστήματος.

• Η  όψη  και  η  θέση  του  κάθε  υποκαταστήματος,  η  διαμόρφωση  των 

εσωτερικών του χώρων.

• Η εμφάνιση του προσωπικού.

• Η έμφαση που δίνεται από την Τράπεζα στο θέμα της πωλήσεων.

• Η  συμπεριφορά  των  υπαλλήλων  και  η  ταχύτητα  ανταπόκρισής  τους  στα 

αιτήματα των πελατών.

• Η ευγένεια των υπαλλήλων.

• Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η δυνατότητά και η διάθεσή τους για συνεχή 

ανανέωση τους.

• Η επικοινωνία με τους πελάτες όπως αυτή εμφανίζεται ως παρακολούθηση 

των αιτημάτων των πελατών και ως έγκαιρη και κατανοητή ενημέρωσή τους 
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σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας ή τις επικείμενες αλλαγές 

(Clark, 1997).

Όπως και να 'χει πάντως, οι προσδοκίες των πελατών σε σχέση με την ποιότητα των 

υπηρεσιών που θα τους προσφερθούν επηρεάζουν την τελική ικανοποίηση που θα 

λάβουν από αυτές (Allred, 2001). 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που παραθέτουν στο άρθρο τους οι Blanchard 

et al.  (  Πίνακας  11  )  από  έρευνα  που  διενεργήθηκε  μεταξύ  των  πελατών  της 

βρεττανικής τράπεζας TSB, ως πιο σημαντικούς παράγοντες,  για τον χαρακτηρισμό 

μιας  υπηρεσίας  ως  ποιοτικής,  θεωρούν  εκείνους  που  συνδέονται  με  την 

αλληλεπίδρασή τους  με  τους  υπαλλήλους  κατά την  διαδικασία εξυπηρέτησή τους 

(  εχεμύθεια,  ευγένεια,  προθυμία)  και  όχι  τόσο  εκείνους  που  συνδέονται  με  το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την τράπεζα. 

                                                                                                                 Πίνακας 11

Blanchard,  R.F  et  al.  (1994),  Quality  in  retail  banking,  International  Journal  of  Service  Industry 

Management, vol. 5, no 4, p 10
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Φυσικά πολλοί από αυτούς τους παράγοντες εκτιμώνται με υποκειμενικά κριτήρια 

(  ένας  πολύ  «ευγενικός»  υπάλληλος  μπορεί  να  θεωρηθεί  πιεστικός  από  κάποιον 

πελάτη) γι’αυτό και συχνά είναι δύσκολο να οριστούν με σαφήνεια οι αντίστοιχοι 

εκπαιδευτικοί στόχοι για την επίτευξή τους.

Ο πελάτης που θεωρεί ότι η τράπεζα που τον εξυπηρετεί πληρεί πολλές από 

τις παραπάνω προδιαγραφές είναι εκείνος που:

• παραμένει ικανοποιημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες

• αξιολογεί με θετικό τρόπο την ποιότητα της εξυπηρέτησής του

• συνεχίζει τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τράπεζα

• έχει την επιθυμία δυνητικά να τη διευρύνει αγοράζοντας και άλλα προϊόντα 

και τέλος

• συστήνει  την  τράπεζα  και  στον  κοινωνικό  του  περίγυρο  προσελκύοντας 

καινούριους πελάτες ( Paulin et al., 2000).

Ο παραπάνω πελάτης φαίνεται ότι είναι αυτός που τελικά θα εξασφαλίσει και 

την κερδοφορία για την τράπεζα, καθώς όπως διαπιστώνουν οι Moriarty et al.(1983) 

οι  τράπεζες  μπορούν  να  μεγιστοποιήσουν  την  κερδοφορία  τους  μέσα  από  την 

επένδυση στη συναλλαγή με τον πελάτη σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι 

μέσα  από  τη  μεγιστοποίηση  των  κερδών  που  αποκομίζουν  ανά  μεμονωμένη 

συναλλαγή, μέσω ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή ενός μεμονωμένου πελάτη. Σε 

κάθε  περίπτωση,  καθίσταται  σαφές  ότι  ο  ικανοποιημένος  πελάτης  λαμβάνει 

υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου από κατάλληλα καταρτισμένους εργαζομένους 

που  αντλούν  και  οι  ίδιοι  ικανοποίηση  από  την  εργασία  αυτή  λειτουργώντας  στα 

πλαίσια  μιας  γενικότερης  πολιτικής  προσανατολισμού προς  την  ποιότητα  και  τον 

πελάτη.

Απ'  την  άλλη  μεριά,  παράγοντες  που  προκαλούν  δυσαρέσκεια  και  κατ' 

επέκταση  μειώνουν  την  αντιλαμβανόμενη  ικανοποίηση  από  την  υπηρεσία  που 

προσφέρεται αποτελούν οι ελλείψεις στους παρακάτω τομείς:

• Αξιοπιστία: Βελτίωση στον τομέα της αξιοπιστίας συνιστούν η γρηγορότερη 

και  εγκυρότερη  αναγνώριση  των  προβλημάτων,  η  απλοποίηση  των 

διαδικασιών και η κατάλληλη ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης προβλημάτων, 

η μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων και η επιβράβευσή 

της απόδοσής τους.
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• Προθυμία  και  ανταπόκριση:  Βελτίωση  στον  τομέα  αυτό  συνιστούν  η 

πρόθυμη, άμεση και ευχάριστη παροχή υπηρεσιών ως άρρηκτο κομμάτι της 

εταιρικής κουλτούρας.

• Δεξιότητες  και  γνώσεις:  Η  βελτίωση  εξασφαλίζεται  μέσω  της 

ολοκληρωμένης, συνεπούς και στοχευμένης εκπαίδευσης των εργαζομένων.

• Ευκολία στην πρόσβαση: Στηρίζεται στη βελτίωση των διαδικασιών με στόχο 

τη μείωση της καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση και κατάλληλη χρήση της 

τεχνολογίας ώστε να ξεπερνιούνται τεχνικές δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα να 

μην εξαλείφεται η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον πελάτη.

• Επικοινωνία:  Προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης ενημέρωση των πελατών με 

σαφή και γραπτό τρόπο σχετικά με όρους και παραμέτρους των πωλούμενων 

προϊόντων, η έγκαιρη προειδοποίηση τους για τυχόνα αλλαγές πολιτικής και η 

κοστολόγηση  με  γνώμονα  τη  διατήρηση  μακροχρόνιας  σχέσης  με  τους 

πελάτες και όχι την προσωρινή αύξηση της κερδοφορίας (Allred, 2001).

Η επιλογή πολιτικών για τη βελτίωση στους  παραπάνω τομείς  έχει  άμεσα θετικά 

αποτελέσματα αφού υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικάνικης εταιρείας 

συμβούλων Bain&Company, ότι μια μείωση της διαρροής πελατών κατά 5% οδηγεί 

σε αύξηση της καθαράς παρούσας αξίας της Τράπεζας κατά 25 με 28% (Clark, 1997).
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ΣΎΝΔΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΕΛAΤΗ-ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στα  πλαίσια  του  ανταγωνιστικού  σύγχρονου  περιβάλλοντος  οι  τράπεζες 

διαπιστώνουν  καθημερινά  ότι  υπάρχει  μικρό  περιθώριο  διαφοροποίησης  των 

προϊόντων τους ως προς τα χαρακτηριστικά ή την ποικιλία τους. Μέσα σε αυτήν την 

έντονη  ομοιογένεια που δυσκολεύει  την  κατάκτηση μιας  πλεονεκτικής  θέσης  στη 

συνείδηση  του  καταναλωτικού  κοινού,  η  διαφοροποίηση  στον  τομέα  της 

εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με το κύρος και την αξιοπιστία που συνδέεται με την 

διαχρονική πορεία του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αποτελούν το «δυνατό 

χαρτί» στην κατάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών. Άλλωστε είναι σαφές ότι η 

καλύτερη δυνατή διαφήμιση, και μάλιστα χωρίς καθόλου κόστος, είναι εκείνη που 

γίνεται από τους ευχαριστημένους πελάτες που αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης 

και καινούριων, δυνητικών πελατών. 

Σε αυτήν την πελατοκεντρική πολιτική και την συνεχή επιδίωξη της αύξησης 

της ικανοποίησης των πελατών η εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων πρέπει να είναι 

η κατάλληλη. Η εκπαίδευση στοχεύει στην διαφοροποίηση της νοοτροπίας τόσο των 

στελεχών  όσο  και  των  υπαλλήλων.  Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  η  Ioanna 

Papasolomou-Doukakis στο  άρθρο  της  “The role of employee development in 

customer relations”  τόσο  τα  ανώτερα  στελέχη  όσο  και  οι  υφιστάμενοι  τους 

αναγνωρίζουν τη συμβολή της εκπαίδευσης ως προς την επίτευξη της ανταπόκρισης 

στα στάνταρντς της επιδιωκόμενης πελατοκεντρικής πολιτικής. Ειδικότερα τόσο οι 

μάνατζερς όσο και οι υπάλληλοι συναλλαγής θεωρούν ότι η εκπαίδευση:

• Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στους ποσοτικούς 

και  ποιοτικούς  στόχους  που  τους  τίθενται  σε  επίπεδο  εξυπηρέτησης 

εξωτερικών αλλά και εσωτερικών πελατών.

• Βοηθά  στην  αναγνώριση  των  αναγκών  των  εκάστοτε  πελατών  και  στην 

βέλτιστη αντιστοίχησή τους με τα υφιστάμενα προϊόντα.

• Καλλιεργεί πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική κουλτούρα που λειτουργεί 

ως συνδετικός κρίκος των εργαζομένων μεταξύ τους αλλά και με τους πελάτες 

όταν προκύπτουν προβλήματα.
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• Δίνει την δέουσα έμφαση στην σπουδαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προσδιορίζοντας την έννοια της ποιότητας και  τη 

σημασία της για τη συνολική επιτυχημένη πορεία της τράπεζας.

• Συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  που  αποτελεί  απόδειξη  της 

βαρύτητας  που  δίνεται  στον  παράγοντα  άνθρωπο,  εντός  και  εκτός  της 

τράπεζας.

• Αυξάνει την αυτοπεποίθηση των υπαλλήλων που αισθάνονται πιο έτοιμοι να 

προσφέρουν  στα  πλαίσια  της  γενικής  πολιτικής  και  της  συνολικής 

προσπάθειας για τον κοινό στόχο της ικανοποίησης του πελάτη.

• Επισημαίνει  την  ανάγκη  της  «επαγγελματικής»  αντιμετώπισης  και  των 

συναδέλφων κατά την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους ως προέκταση της 

πολιτικής ποιότητας στις υπηρεσίες.

• Υπογραμμίζει  την  αξία  του  κάθε  υπαλλήλου  ξεχωριστά  και  τη  σημαντική 

συμβολή του σε ατομικό επίπεδο αλλά και ως μέλος ευρύτερων ομάδων στην 

ικανοποίηση του πελατειακού κοινού.

• Εξασφαλίζει τη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας που ισοδυναμεί με συνεχή ικανοποίηση του πελάτη και διατήρηση 

της πελατειακής βάσης.

• Στοχεύει στη συνολική στροφή της νοοτροπίας των εργαζομένων σε καθαρά 

πελατοκεντρικά πρότυπα με έμφαση την ποιότητα στην παροχή της υπηρεσίας 

και την ικανοποίηση του πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού.

• Στρέφει  τα  ανώτερα  στελέχη  σε  μια  «φιλικότερη»  και  ουσιαστικότερη 

συνεργασία  με  τους  υφισταμένους  και  υποστήριξή  τους  που  καταλήγει  σε 

καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα.

• Προβάλλει  τη  σημασία  ύπαρξης  ομαδικών  στόχων  ποιότητας  που  θα 

διέπονται από κοινά καθορισμένα στάνταρντς ως προς την ικανοποίηση κάθε 

ομάδας πελατών.

• Προσανατολίζει  τα  στελέχη  σε  μια  διαδικασία  διαρκούς  προσπάθειας 

επιβράβευσης των υφισταμένων, υλικής και ηθικής, για την καθημερινή τους 

απόδοση που αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους και κίνητρο για τη 

συνέχιση της προσπάθειας.
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• Τονίζει τη σημασία συμμετοχής όλων των εργαζομένων, σε κάθε τμήμα και 

βαθμίδα  της  τράπεζας,  στη  λεγόμενη  «αλυσίδα  ποιότητας  εξυπηρέτησης» 

ανεξάρτητα από το βαθμό καθημερινής «τριβής» με εξωτερικούς πελάτες.

• Αποτυγχάνει όταν γίνεται υπόθεση μόνο των υπαλλήλων συναλλαγής και όχι 

του συνόλου του οργανισμού της τράπεζας.

• Αυξάνει  την  ικανοποίηση  των  εργαζομένων  από  την  απόδοσή  τους  στην 

εργασία ως αποτέλεσμα της καλύτερης κατάρτισης τους και της ομαλότερης 

συνεργασίας τους ως ομάδα.

         Ως κεντρικός άξονας της εκπαίδευσης μπορούν να θεωρηθούν οι δέκα αρχές 

που ακολουθούν:

• Πρέπει να ακούμε τους πελάτες πριν τους εξυπηρετήσουμε.

• Είναι βασικό το να αποπνέουμε αξιοπιστία.

• Οι πελάτες αναζητούν πρωτίστως τη βασική εξυπηρέτηση.

• Η  κακή  ποιότητα  στην  εξυπηρέτηση  δεν  είναι  δείγμα  προβληματικού 

υπαλλήλου αλλά προβληματικού συστήματος οργάνωσης της τράπεζας.

• Η βελτίωση στο επίπεδο ποιότητας κάποιας υπηρεσίας μπορεί να ξεπεράσει 

τα προβλήματα που προκλήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή από την έλλειψη 

προσανατολισμού στην ποιότητα.

• Η  αριστεία  στην  εξυπηρέτηση  πελατείας  αφορά  και  περιλαμβάνει  και  τη 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών και το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτήν.

• Οι  πελάτες  προσδοκούν  δίκαια  μεταχείριση  από  την  τράπεζα  και  τους 

υπαλλήλους της.

• Η  ολοκληρωμένη  εξυπηρέτηση  πελατών  είναι  αποτέλεσμα  ομαδικής 

εργασίας.

• Η ανατροφοδότηση με πληροφορίες που αντλούνται από τους εργαζόμενους 

σε όλα τα διοικητικά επίπεδα είναι αναγκαία και καθοριστική για τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Οι  προϊστάμενοι,  πρώτοι  αυτοί,  πρέπει  να  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  και  τη 

στήριξή τους στους υφισταμένους τους με συνέπεια και σταθερότητα (Allred, 

2001). 

Παράλληλα  αξίζει  να  επισημανθεί  η  ιδιαίτερη  αξία  της  εκπαίδευσης  των 

εργαζομένων  σε  θέματα  διαχείρισης  παραπόνων  πελατείας.  Στα  πλαίσια  ενός 

συστήματος  πελατοκεντρικού  που  φιλοδοξεί  και  επιδιώκει  να  αφουγκράζεται  τις 
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ανάγκες του πελάτη και τον παρακινεί να τις εκφράζει ανά πάσα στιγμή, ο τρόπος 

αντιμετώπισης της δυσαρέσκειας των πελατών είναι καθοριστικός για το μέλλον της 

συνεργασίας τους με την τράπεζα. Αναλόγως την στρατηγική που ακολουθεί η κάθε 

τράπεζα και το πόσο ψηλά θέτει τον πήχυ της ικανοποίησης του πελάτη, οι επιλογές 

κυμαίνονται  μεταξύ της έννοιας της ευγενικής άρνησης συγκεκριμένων επιθυμιών 

που εκφράζονται από τους πελάτες και της ικανοποίησης του πελάτη με κάθε κόστος 

και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  Όπως αναφέρουν οι George Babu et al. στο άρθρο 

τους “ Employee attitude towards customers and customer care challenges in banks”, 

oι στατιστικές δείχνουν πραγματικά αξιοπρόσεκτα στοιχεία:

• Η διαρροή ενός πελάτη προς τον ανταγωνισμό κοστίζει τελικά στην τράπεζα 

πενταπλάσια  απ’ό,τι  οι  ενέργειες  για  την  διατήρησή  του  στο  ενεργό 

πελατολόγιο. 

• Το 15% των πελατών που αποφασίζουν να αλλάξουν τράπεζα συνεργασίας 

το  κάνουν  κυρίως  λόγω  της  δυσαρέσκειάς  τους  σε  σχέση  με  τον  τρόπο 

εξυπηρέτησής τους, για την οποία κανείς δεν τους έδωσε τη δέουσα σημασία.

• Η  διαχείριση  πελατειακών  σχέσεων  και  παραπόνων  είναι  αλληλένδετες 

πρακτικές, μιας και η αφοσίωση του πελάτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την  ικανοποίηση  που  αντλεί  από  το  ενδιαφέρον  της  τράπεζας  για  τα 

παράπονά του.

• Η  επιτυχημένη  διαχείριση  των  παραπόνων  ενός  δυσαρεστημένου  πελάτη 

οδηγεί στην εγκαινίαση μιας ισχυρότερης και μακροβιότερης σχέσης με τον 

συγκεκριμένο πελάτη.

Η σχετική εκπαίδευση πρέπει όχι μόνο να παρέχει τα εργαλεία για τη διαχείριση 

αυτών  των  μικρών  καθημερινών  «κρίσεων»  αλλά  κυρίως  να  εμφυσά τις  βασικές 

αρχές μιας  οργανωμένης και  συστηματικής πολιτικής  διαχείρισης παραπόνων που 

σχετίζεται με τη συνολική στάση του εργαζομένου και τις αξίες που εκφράζει με την 

καθημερινή του πελατοκεντρική συμπεριφορά. Η πράξη ωστόσο δείχνει δυστυχώς ότι 

σε  θέματα  διαχείρισης  παραπόνων  οι  υπάλληλοι  συχνά  λαμβάνουν  ανεπαρκή 

εκπαίδευση,  αόριστες  και  συγκεχυμένες  οδηγίες  που  δεν  αποτελούν  μέρος  μιας 

ευρύτερης πολιτικής εξυπηρέτησης πελατείας αλλά ευκαιριακή λύση. Τα παραπάνω 

έχουν  συχνά  ως  αποτέλεσμα  πολλοί  υπάλληλοι  να  αυτοσχεδιάζουν  ή  να 

διαχειρίζονται επιλεκτικά τα παράπονα με κριτήριο την προσωπική τους σχέση με τον 
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πελάτη, την προσωπική τους άποψη γι’αυτόν καθώς και τη συχνότητα αλλά και την 

ένταση των παραπόνων του (Babu et al., 2004). 

Η  βρεττανική  τράπεζα  Nat West εισήγαγε  ήδη  από  το  1983  πρόγραμμα 

εκπαίδευσης  για  τους  εργαζομένους  της  σε  θέματα  ποιοτικής  εξυπηρέτησης 

πελατείας. Η εκπαίδευση αφορούσε:

• την βελτίωση της επίγνωσης και διάγνωσης των αναγκών των πελατών

• την απόκτηση ικανοτήτων για την ανάλυση του τύπου της προσωπικότητας 

του κάθε πελάτη και επομένως και των ιδιαιτεροτήτων του

• την απόκτηση τεχνικών γνώσεων

• την  εξοικείωση  με  την  ομαδική  εργασία  και  την  καλλιέργεια  σχετικής 

κουλτούρας

 Οι κεντρικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης ήταν:

• Η ευγένεια

• Η ονομαστική προσφώνηση των πελατών κατά την καθημερινή εξυπηρέτηση

• Πρόγραμμα μείωσης παραπόνων

• Πρόγραμμα «ακούμε τους πελάτες».

Η εκπαίδευση προέβλεπε όχι μόνο τον τρόπο χειρισμού των πελατών αλλά ήταν σε 

θέση να δώσει τα εφόδια για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων στο μέλλον. Η 

κεντρική ιδέα του προγράμματος ήταν «μαθαίνω να νοιάζομαι για τους πελάτες και 

μαθαίνω να τους δείχνω ότι νοιάζομαι». Οι ίδιοι οι  εργαζόμενοι προέτρεπαν τους 

πελάτες  τους  να  συμπληρώσουν  ερωτηματολόγια  ποιότητας  που  αποτελέσουν 

χρήσιμη  ανατροφοδότηση  σχετικά  με  τις  αναγκαίες  αλλαγές  και  τα  υφιστάμενα 

προβλήματα. Έχοντας αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες, οι εργαζόμενοι ήταν σε 

θέση να εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά τους πελάτες τους, συντελλώντας με τον 

τρόπο αυτό στην αύξηση της ικανοποίησής τους (Goodstadt, 1990).
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 ΣΎΝΔΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΕΛΆΤΗ-ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

Πολλοί  είναι  οι  συγγραφείς  που θεωρούν  ότι  υπάρχει  μια  σαφής  θετική 

συσχέτιση  μεταξύ  της  ικανοποίησης  που  λαμβάνει  ο  εργαζόμενος  από  την 

απασχόλησή του και ο πελάτης από την υπηρεσία που του παρέχει ο πρώτος. Για την 

ακρίβεια, εφόσον σε σχέση με την τράπεζα τόσο οι μεν όσο και οι δε αποτελούν 

πελάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς αντίστοιχα, η ικανοποίηση και των δύο είναι 

αλληλένδετη. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει η τράπεζα στη 

διοίκηση  των  ανθρώπινων  πόρων  επηρεάζουν  άμεσα  την  ικανοποίηση  των 

εξωτερικών  πελατών  αφού  συχνά  βελτιώνουν  σημαντικά  την  απόδοση  των 

εσωτερικών πελατών της (Richardson, B. et al., 1986). Όπως χαρακτηριστικά λέγεται, 

όταν οι εργαζόμενοι είναι αποδέκτες της σωστής μεταχείρισης από τους ανωτέρους 

και τους συναδέλφους τους, τότε και αυτοί μεταχειρίζονται σωστά τους πελάτες τους 

(Chebat et al., 2002). 

Οι  Heskett et al. (1994) στο άρθρο τους “Putting the service-profit chain to 

work”  υποστηρίζουν  ότι  υπάρχει  μια  αλυσίδα  που  συνδέει  την  παροχή  ποιοτικής 

υπηρεσίας και την κερδοφορία με την ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και των 

πελατών. Η αλυσίδα αυτή απαρτίζεται από πέντε κρίκους:

• Τα κέρδη που προκύπτουν χάρη στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών 

• Οι πιστοί και ικανοποιημένοι πελάτες που προσελκύονται από την παραπάνω 

ποιότητα  των  υπηρεσιών  και  εξασφαλίζουν  την  κερδοφορία,  διατηρούν 

μακρόχρονη σχέση συνεργασίας με την τράπεζα, την επιλέγουν για πληθώρα 

υπηρεσιών και προσελκύουν και καινούρια πελατεία

• Η μεγαλύτερη αξία ανά παρεχόμενη υπηρεσία που οδηγεί στη δημιουργία της 

προαναφερθείσας σταθερής και συχνά αποκλειστικής σχέσης του πελάτη με 

την τράπεζα λόγω της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης

• Οι ικανοποιημένοι και παραγωγικοί υπάλληλοι που παρέχουν την υπηρεσία 

από την οποία προκύπτει η παραπάνω ωφέλεια για τον πελάτη

• Η  ποιότητα  εξυπηρέτησης  της  εσωτερικής  πελατείας  που  καθιστά  τους 

εργαζομένους  πιο  ικανοποιημένους  και  αποδοτικούς  καθώς  διασφαλίζει  τη 

σωστή επιλογή και εκπαίδευση τους αλλά και την υποστήριξή τους σε όλα τα 
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προβλήματα της καθημερινότητας, παράγοντες που στοιχειοθετούν σε τελική 

ανάλυση ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας.

Οι  δυσαρεστημένοι  υπάλληλοι  είναι  αναμενόμενο  το  ότι  δε  θα  είναι 

συναισθηματικά  δεμένοι  με  την  εργασία  τους  ενώ  το  πιο  πιθανό  είναι  ότι  θα 

παρουσιάζουν  έλλειμμα  αφοσίωσης  προς  τους  σκοπούς  της  τράπεζας-εργοδότη. 

Φαίνεται  δε  ότι  ο  πελάτης  που  εισπράττει  από  τον  εργαζόμενο  τα  παραπάνω 

συναισθήματα θα δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει σε μακροχρόνια βάση τη σχέση του 

με  την  εταιρεία.  Οι  πελάτες  τείνουν  να  συνδέουν  τους  δυσαρεστημένους 

εργαζομένους  με  εταιρείες  που  παρέχουν  κακής  ποιότητας  υπηρεσίες  και  χάνουν 

τελικά σε κύρος και αξιοπιστία ως προς τη δημόσια εικόνα τους ( Babu et al., 2004).

Ο  προσδιορισμός  των  παραγόντων  που  συντελούν  στην  αύξηση  της 

ικανοποίησης  του  εργαζομένου  υπήρξε  ανέκαθεν  αινιγματικός  μιας  και  πολλοί, 

διαφορετικοί  παράγοντες  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  απασχόληση 

ικανοποιημένων εργαζομένων. Ειδικότερα παράμετροι όπως η αμοιβή και τα έκτακτα 

οικονομικά κίνητρα, η επικοινωνία και η σχέση με συναδέλφους προϊσταμένους και 

υφισταμένους αλλά και οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης φαίνεται να οδηγούν 

σε  αύξηση  της  ικανοποίησης  του  εργαζόμενου.  Σήμερα  ώστοσο  υπάρχει  η 

δυνατότητα μέτρησης όλων των παραπάνω με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

με σκοπό την προσαρμογή εργασιακών πρακτικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι μεταξύ των πιο 

ικανοποιημένων εργαζομένων συγκαταλέγονται εκείνοι που μέσα από την εργασία 

τους βρίσκουν ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης ( Rowden et al., 2005). Είναι επίσης 

σαφές ότι η ποιότητα των συνθηκών εργασίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 

ικανοποίηση του τραπεζοϋπαλλήλου όπως και η μορφή της αλληλεπίδρασής του με 

τους  πελάτες.  Η  μη  ικανοποιητική  απόδοση  φαίνεται  να  συνδέεται  με  έλλειψη 

ικανοποίησης του εργαζομένου και όχι με θέματα ψυχοσύνθεσης ή προσωπικότητας 

(McLauglin et al., 1977).

Όπως έχει γίνει  πλέον δεκτό ένα καλά εκπαιδευμένος υπάλληλος είναι πιο 

αποτελεσματικός στην εργασία και όχι μόνο πιο ικανός αλλά και πιο πρόθυμος να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό. Και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι 

αυτή  που  προσφέρει  ικανοποίηση  στον  πελάτη.  Φαίνεται  όμως  ότι  ένας  καλά 

εκπαιδευμένος υπάλληλος μεταξύ άλλων αντλεί και αυτός επιπρόσθετη ικανοποίηση 

από την εργασία του. Η εκπαίδευση του υπαλλήλου μπορεί να περιλαμβάνει και τις 
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διάφορες μορφές άτυπης ή «συμπτωματικής» (incidental) εκπαίδευσης που συνήθως 

λαμβάνουν χώρα μέσα στον ίδιο τον χώρο εργασίας.

Η τυπική εκπαίδευση φαίνεται ότι δίνει τα ερεθίσματα και για τη δημιουργία 

συνθηκών άτυπης εκπαίδευσης ενώ από την άλλη πλευρά και η άτυπη εκπαίδευση 

παρακινεί τους συμμετέχοντες στο να επιδιώξουν τη συμμετοχή σε μια πιο δομημένη 

μορφή εκπαίδευσης. Το βέβαιο είναι ότι ο συνδυασμός των δύο μορφών εκπαίδευσης 

δίνει  τα  εφόδια  για  την  επίτευξη  στόχων  σε  οργανωσιακό  αλλά  και  προσωπικό 

επίπεδο.  Σε  οργανωσιακό  επίπεδο  επειδή  οδηγεί  σε  μεγαλύτερη  ανάμειξη  των 

εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αλλά και σε ανάληψη θέσεων ευθυνών και σε 

προσωπικό  επίπεδο  καθώς  συμβάλλει  στην  επίτευξη  του  στόχου  του  κάθε 

εργαζομένου για αίσθημα επαγγελματικής ολοκλήρωσης, αναγνώρισης, οικονομικής 

ασφάλεις και επιτυχημένης εξυπηρέτησης υψηλών ομαδικών σκοπών. 

Με  δεδομένο  ότι  η  ικανοποίηση  του  εργαζομένου  είναι  μεγαλύτερη  όταν 

πηγάζει από ψυχολογικά αίτια και όχι τόσο από οικονομικά οφέλη, η βαρύτητα στον 

τομέα της εκπαίδευσης φαίνεται ότι συμβάλλει στη δημιουργία πιο ικανοποιημένων 

υπαλλήλων. Οι εταιρείες δε που αφήνουν στους εργαζόμενους τους το περιθώριο να 

πετύχουν  ισορροπία  μεταξύ  των  οργανωσιακών  και  προσωπικών  στόχων,  είναι 

εκείνες που επενδύουν συστηματικά σε θέματα εκπαίδευσης και εξαργυρώνουν στη 

συνέχεια την επένδυση αυτή μέσω της αυξημένης απόδοσης των υπαλλήλων και της 

αυξημένης  ικανοποίησης  των  πελατών  που  τελικά  καταλήγουν  σε  αυξημένη 

κερδοφορία.  Οι υπάλληλοι  που εισπράττουν το ενδιαφέρον του εργοδότη τους σε 

σχέση  με  την  επίτευξη  των   οργανωσιακών  και  προσωπικων  τους  στόχων  και 

ανταμείβονται αντίστοιχα γι’αυτό, αισθάνονται ότι εισπράττουν το σεβασμό που τους 

αξίζει.  Είτε  το  κίνητρο  της  εταιρείας  είναι  ανθρωπιστικό  είτε  είναι  καθαρά 

ωφελιμιστικό, αυξάνει την προθυμία των τραπεζοϋπαλλήλων να βελτιστοποιήσουν 

την  απόδοσή  τους  και  να  επιδιώξουν  με  δυναμισμό  και  θέρμη  τους  εταιρικούς 

στόχους ( Rowden et al., 2005).

Παράλληλα  έχει  διατυπωθεί  η  θεωρία  της  ισορροπίας  (balance theory),  η 

οποία αποπειράται να ερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης που εισπράττει 

ο  πελάτης  και  ο  υπάλληλος  που του  παρέχει  μια  υπηρεσία.  Όπως υποστηρίζει  η 

θεωρία που πρωτοαναπτύχθηκε από τον  Heider και  επεκτάθηκε στη συνέχεια και 

στον χώρο παροχής υπηρεσιών από τους  Phillips et al., όταν υπάρχει μία τριαδική 

σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο αλληλεπιδρώντων μερών και ενός κοινού τρίτου 

που τους συνδέει (εδώ ο πελάτης, ο εργαζόμενος και η υπηρεσία), υπάρχει η τάση η 
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συμπεριφορά των δύο μερών προς το τρίτο να είναι όμοια.  Αν δεν είναι εξαρχής 

όμοια, οι δυνάμεις  που ασκούνται από το σύστημα που διαμορφώνουν τα τρία μέρη 

έχουν την τάση να την εξισορροπούν.

 Στην περίπτωση λοιπόν που ο πελάτης είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος από 

την υπηρεσία που του προσφέρεται και ο υπάλληλος που την προσφέρει δεν είναι, 

τότε οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα από το σύστημα θα οδηγήσουν 

αυτόματα  σε  εξισόρροπηση  της  κατάστασης  .  Δηλαδή  ο  υπάλληλος  που  έχει 

δυσαρεστηθεί από κάποια κατάσταση στον εργασιακό του χώρο θα χειροτερέψει την 

απόδοσή του και θα σταματήσει να προσπαθεί για το καλύτερο, με αποτέλεσμα και ο 

πελάτης να πάψει να είναι ικανοποιημένος και επομένως το σύστημα να ισορροπήσει. 

Αντιστοίχως  ένας  ευχαριστημένος  από  την  εργασία  του  υπάλληλος  είναι 

αναμενόμενο ότι θα συμβάλει τα μέγιστα και θα πετύχει να αυξήσει την ικανοποίηση 

και του πελάτη από την προσφερόμενη υπηρεσία. Η αλλαγή που είναι η πιο συνήθης 

είναι η αλλαγή στο επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη και όχι του εργαζομένου, μιας 

και το επίπεδο ικανοποίησης του δεύτερου είναι αυτό που επηρεάζει την απόδοσή του 

και συνεπώς αντανακλάται στην ικανοποίηση του πρώτου.

Απ'  την  άλλη  μεριά,  έρευνες  συνδέουν  τους  ικανοποιήμενους  από  τις 

εργασιακές  τους  συνθήκες  εργαζομένους  με  εκείνους  που  είναι  πιο  εύκολο  να 

αναπτύξουν  σε  σταθερή  βάση  πελατοκεντρικό  προσανατολισμό  και 

ανθρωποκεντρική εργασιακή κουλτούρα. Και όπως είναι αναμενόμενο μια τέτοιου 

είδους κουλτούρα, συντελεί στην διατήρηση και την επαύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών, δημιουργώντας μια αλυσίδα ικανοποίησης που συνδέει εργαζομένους και 

πελάτες. (Homburg, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία 

τους, δε βιώνουν αισθήματα αδικίας και αδιαφορίας εκ μέρους των εργοδοτών τους 

και εργάζονται σε ένα καλό, εργασιακό κλίμα, είναι πιο πρόθυμοι να δώσουν τον 

καλύτερο εαυτό τους κατά την εξυπηρέτηση συναδέλφων και εξωτερικών πελατών ( 

Allred, 2001). Είναι ευρέως αποδεκτό δε ότι η αντίληψη των εργαζομένων σχετικά με 

το  τι  συνιστά  “ποιότητα”  στον  χώρο  εργασίας  τους  αλλά  και  στις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες  συμπίπτει  σχεδόν  απόλυτα  με  τις  αντίστοιχες  αντιλήψεις  των  πελατών 

(Clark, 1997).

Oι εργαζόμενοι που αντλούν ικανοποίηση από την εργασία τους:
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• έχουν  πολύ  καλή  εικόνα  για  το  δημόσιο  πρόσωπο  της  τράπεζας  όπου 

απασχολούνται και αποτελούν τους καλύτερους «διαφημιστές» της στο φιλικό 

και οικογενειακό τους περίγυρο

• επιδοκιμάζουν  και  σέβονται  τις  επιλογές  των  ανωτέρων  τους  και  της 

διοίκησης

• θεωρούν εποικοδομητική τη συνεργασία με ανωτέρους και συναδέλφους

• βιώνουν λιγότερο εργασιακό στρες

• είναι πρόθυμοι να αναλάβουν επιπρόσθετες αρμοδιότητες και επιδιώκουν την 

επαγγελματική ανέλιξη

• υποβάλλουν  προτάσεις  για  βελτίωση  διαδικασιών  και  προϊόντων  και 

συμμετέχουν ενεργά για την πραγματοποίηση βημάτων εξέλιξης στον χώρο 

εργασίας

• δε θεωρούν ότι η απόδοσή τους είναι περιορισμένη λόγω εμποδίων που τους 

παρουσιάζονται στον χώρο εργασίας

• είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν την αλλαγή

• έχουν διάθεση να προσφέρουν, ακόμη και πέρα από τα προβλεπόμενα, και δε 

βιώνουν την καθημερινότητα στην εργασία ως ψυχικό καταναγκασμό

• ταυτίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τη συγκεκριμένη τράπεζα και 

προβλέπουν μια μεσομακροπρόθεσμη συνεργασία μαζί της.

Όλα  τα  παραπάνω  συνθέτουν  το  πλαίσιο  για  την  παροχή  υπηρεσιών  υψηλών 

ποιοτικών  διαγραφών,  στοιχείο  που  αποτελεί  την  βασική  προϋπόθεση  για  τη 

διατήρηση  και  την  αύξηση  της  ικανοποίησης  των  πελατών  και  θεμελιώνει 

μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με την τράπεζα (Benkhoff, 1997).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο  τραπεζικός  χώρος  βρίσκεται  σε  φάση  διαρκούς  εξέλιξης  και 

αναπροσαρμογής. Η σταδιακή αποκανονοποίηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

σαράντα  χρόνων  με  σχεδόν  όλες  τις  τραπεζικές  αγορές  παγκοσμίως  να 

απελευθερώνονται από τον κρατικό προστατευτισμό και  να τίθενται  σε καθεστώς 

ελεύθερου  ανταγωνισμού,  αποτέλεσε  την  αφορμή  για  ριζικές  αλλαγές.  Δεν  είναι 

τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν εκατοντάδες χιλιάδες τράπεζες σε όλο τον 

πλανήτη,  πολλές  από  τις  οποίες  έχουν  ιστορία  εκατοντάδων  ετών  ενώ  άλλες 

αποτελούν  μετεξέλιξη  παλαιότερων  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων.  Απ’την  άλλη 

μεριά, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι τραπεζικές υπηρεσίες υπήρξαν ανέκαθεν 

πόλος  έλξης  πλεοναζόντων  κεφαλαίων  και  επενδυτικού  ενδιάφεροντος  και  από 

οικονομικούς παράγοντες προερχόμενους από εντελώς διαφορετικές δραστηριότητες 

της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι τράπεζες, όπως και όλοι οι τομείς της οικονομίας, άλλαξαν πρόσωπο κατά 

τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και η είσοδος 

πολλών  νέων  ανταγωνιστών  σε  συνδυασμό  με  την  καλπάζουσα  ανάπτυξη  της 

τεχνολογίας  και  τις  καινούριες  δυνατότητες  που  αυτή  προσέφερε,  έθεσαν  νέους 

όρους  στο  τραπεζικό  παιχνίδι.  Η  προσέλκυση  κεφαλαίων  από  πολλούς  άλλους 

χώρους της οικονομίας, έφερε μια πολυσυλλεκτικότητα στον χώρο της τραπεζιτικής 

και  κατέδειξε  την  αλλαγή  που  είχε  ξεκινήσει.  Οι  τράπεζες  υπό  την  πίεση  του 

ανταγωνισμού  και  της  ταχύτητας  στην  πρόοδο  της  τεχνολογίας  και  των 

υπολογιστικών συστημάτων υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν πολλά σε σχέση με τη 

στοχοθεσία τους και τις καθιερωμένες πρακτικές τους.

Η  παραδοσιακή  φιλοσοφία  λειτουργίας  των  τραπεζών  ήταν  καθαρά 

διεκπεραιωτική  με  έμφαση  στις  διαδικασίες.  Η  γραφειοκρατική  ευλάβεια,  οι 

αυστηρές  ιεραρχικές  δομές,  οι  «αρτιοσκληρυντικές»  διαδικασίες  ήταν  τα  κύρια 

χαρακτηριστικά.  Ο  παράγοντας  «άνθρωπος»  δεν  απασχολούσε  ιδιαίτερα  τις 

διοικήσεις των τραπεζών ούτε καθόριζε τις επιλογές της.  Το ανθρώπινο δυναμικό 

επιλέγονταν  απλώς  για  να  φέρνει  σε  πέρας  με  τυπικό  και  ακριβή  τρόπο  τις 

διαδικασίες. Οι πελάτες από την άλλη μεριά πλαισιώναν και αυτοί με τη σειρά τους 

τις υφιστάμενες διαδικασίες. Η γκάμα των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και οι αλλαγές αργές και περιορισμένης εμβέλειας. 
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Ο οξύς ανταγωνισμός ήταν ο βασικός παράγοντας που επισήμανε την ανάγκη 

για αλλαγή  και  πυροδότησε  τις  επερχόμενες  αλλαγές.  Όλες  οι  τράπεζες  διέθεταν 

πλέον ευρεία γκάμα προϊόντων, πολυτελείς εγκαταστάσεις, προηγμένα τεχνολογικά 

συστήματα,  ανταγωνιστικές  πολιτικές  τιμολόγησης.  Ο  πελάτης  ήταν  αυτός  που 

άρχιζε  να ξεχωρίζει  και  να αποκτά αξία.  Οι  τράπεζες  μπήκαν στη διαδικασία να 

αναπροσαρμόσουν  τις  αξίες  και  τις  στρατηγικές  τους  επιδιώξεις  προκειμένου  να 

εξασφαλίσουν  τη  βιωσιμότητά  τους  και  την  κερδοφορία  που  τις  καθιστούσε 

αξιόλογες επενδύσεις για τους μετόχους και επισφράγιζε την επιβίωση και την καλή 

φήμη τους. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι τράπεζες ανακάλυψαν την καθοριστική 

συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα.

Ο  πελάτης  δεν  συνόδευε  απλώς  τη  λειτουργία  των  τραπεζών.  Είχε  γίνει 

αντιληπτό ότι ο πελάτης είναι ο λόγος ύπαρξης των τραπεζών και ότι η ικανοποίησή 

του  είναι  ο  κεντρικός  άξονας  κάθε  ακολουθούμενης  πρακτικής  και  κάθε 

εφαρμοζόμενης  τακτικής.  Ήταν  σαφές  όμως  ότι  ο  πελάτης  θα  επιλέξει  να 

συνεργασθεί με την τράπεζα που διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα την 

ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους του χώρου. Η τεχνολογία παρείχε πλέον τα μέσα για 

τη  μέτρηση  του  αντίκτυπου  των  ικανοποιημένων  πελατών  στην  κερδοφορία  της 

τράπεζας, καθιστώντας σαφές ότι όσο αυξάνει η ικανοποίηση που αντλούν οι πελάτες 

από  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τόσο  διευρύνουν  τη  συνεργασία  τους  με  την 

τράπεζας συμβάλλοντας στην αύξηση των κερδών της.

Ο  σταδιακός  προσανατολισμός  προς  την  κατεύθυνση  πελατοκεντρικών 

πολιτικών συνοδεύτηκε από τα εξής:

• «Ανακάλυψη» της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

• Αντιμετώπιση  του  ανθρώπινου  παράγοντα  ως  του  πιο  πολύτιμου 

«περιουσιακού στοιχείου» της τράπεζας

• Αναγνώριση  της  αξίας  επιλογής  των  «κατάλληλων  ανθρώπων»  για  την 

κατάλληλη θέση.

• Αντικατάσταση της  απρόσωπης  διεκπεραίωσης  από την  προσωποποιημένη 

πώληση.

• Ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια των 

επικοινωνιακών δεξιότητων και την απόκτηση επαρκών τεχνικών γνώσεων 

για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών.
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• Επισήμανση  της  αναγκαιότητας  ύπαρξης  οργανωμένης  και  συνεπούς 

πολιτικής εκπαίδευσης. 

• Έμφαση στη δια βίου μάθηση και στον εμπλουτισμό, τη συνεχή ανανέωση 

και επικαιροποίηση των διαθέσιμων γνώσεων.

• Αναγκαιότητα  δημιουργίας  συνθηκών  ουσιαστικής  οριζόντιας  και  κάθετης 

επικοινωνίας και ανατροφοδότησης.

• Προσανατολισμός σε θέματα ποιότητας και συναφείς πολιτικές

• Ανάδειξη της ομαδικής εργασίας σε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε όλους 

τους τραπεζικούς τομείς.

• Ενδυνάμωση των εργαζομένων και εκχώρηση αρμοδιότητων.

• Καλλιέργεια  κλίματος  συνεργασίας,  κοινών σκοπών και  οραμάτων μεταξύ 

όλων των διοικητικών βαθμίδων.

• Ύπαρξη προσήλωσης στον στόχο της ποιοτικής εξυπηρέτησης εκ μέρους της 

ανώτερης ηγεσίας

Οι στατιστικές, οι ακαδημαϊκές έρευνες, οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα 

δημοσιογραφικά άρθρα συνηγορούν προς την κατεύθυνση της σταδιακής επίτευξης 

των παραπάνω, σε μια προσπάθεια οι τράπεζες να υιοθετήσουν και να κάνουν πράξη 

σε  κάθε  έκφανση  της  λειτουργίας  τους  μια  πελατοκεντρική,  ανθρωποκεντρική 

φιλοσοφία. Είναι γεγονός ότι καθώς περνάει ο καιρός και εντείνεται ο ανταγωνισμός 

και  άρα  η  ανάγκη  για  επιτυχημένη  προσαρμογή  στα  νέα  δεδομένα  των 

«απαιτητικών» καταναλωτών και  των καταιγιστικών  αλλαγών,  η  προαναφερθείσα 

προσπάθεια γίνεται συνεπέστερη, ουσιαστικότερη και πιο οργανωμένη. Απομένουν 

όμως πολλά να γίνουν προκειμένου να αλλάξει ριζικά η τραπεζική πραγματικότητα.

Η προσπάθεια αυτή συνάντησε και συναντά πολλά εμπόδια, που καθυστερούν 

ή  και  αναστέλλουν,  ευτυχώς  προσωρινά,  την  επίτευξη  του  επιθυμητού 

ανθρωποκεντρικού τρόπου λειτουργίας.  Πολλοί είναι απαισιόδοξοι  και  μιλούν για 

στρατηγική προσήλωση σε κυνήγι  κερδών σε βάρος των πελατών και  υποννοούν 

απουσία  ουσιαστικής  πελατοκεντρικής  νοοτροπίας.  Είναι  σίγουρο  ότι  υπάρχουν 

εμπόδια  που  πρέπει  να  ξεπεραστούν  και  σημαντικές  αλλαγές  που  πρέπει  να 

ακολουθήσουν.  Τα  παρακάτω  στοιχεία  σίγουρα  προβληματίζουν  και  θέτουν 

ερωτήματα:

• Τα  τμήματα  HR στις  τράπεζες  παραμένουν,  κατά  κανόνα,  τα  λιγότερα 

επανδρωμένα  τμήματα  της  διοίκησης  που  χρηματοδοτούνται  με  το 
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χαμηλότερο ύψος κεφαλαίων και εκπροσωπούνται στο μικρότερο βαθμό κατά 

την λήψη των στρατηγικών αποφάσεων.

• Οι τράπεζες, ως επί το πλείστον, δαπανούν περιορισμένα κεφάλαια για την 

εκπαίδευση των εργαζομένων τους και παραμένουν εξαιρετικά φειδωλές στις 

εκπαιδευτικές  ευκαιρίες  που  είναι  διατεθειμένες  να  προσφέρουν,  σε  μια 

προσπάθεια περιορισμού των συνολικών δαπανών.  Στα πλαίσια αυτής  της 

λογικής, συχνά δεν επιδιώκουν την καταλληλότερη εκπαιδευτική διαδικασία, 

αλλα την  φθηνότερη δηλαδή αυτή  που  συνεπάγεται  τις  λιγότερες  χαμένες 

εργατοώρες, το μικρότερο ανά υπάλληλο κόστος για εκπαιδευτικό υλικό, τις 

χαμηλότερες δαπάνες για αμοιβές εξωτερικών και εσωτερικών εκπαιδευτών.

•  Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεν διαδραματίζει σε πολλές τράπεζες τον 

κεντρικό  συντονιστικό  ρόλο  που  θα  έπρεπε  να  κατέχει  σε  σχέση  με  την 

αξιοποίηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του διαθέσιμου 

ανθρώπινου δυναμικού.  Σε αυτή τη θέση της υποκαθίσταται,  συχνά χωρίς 

επιτυχία, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις των τραπεζών.

• Τα  τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια  η  συνεχής  επιδίωξη  μεγιστοποίησης  της 

κερδοφορίας και βελτίωσης των αριθμοδεικτών που τελικά κατευθύνουν τους 

παίκτες των χρηματαγορών και ανεβοκατεβάζουν τις μετοχές των τραπεζών, 

έχει οδηγήσει τις τράπεζες στο να βγάλουν ένα εξαιρετικά σκληρό εργοδοτικό 

πρόσωπο. Η τάση για απελευθέρωση του τραπεζικού ωραρίου, η αύξηση των 

απολύσεων, οι συχνές μετακινήσεις και απομακρύνσεις στελεχών, η τυφλή 

προσήλωση  στην  επίτευξη  ποσοτικών στόχων  και  αύξηση  των  πωλήσεων 

(συχνά χωρίς να πληρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο), η 

κατακόρυφη  αύξηση  του  ανταγωνισμού  μεταξύ  συναδέλφων  και  των 

συγκρούσεων  δεν  δημιουργούν  συνθήκες  ουσιαστικής  επικοινωνίας  και 

ομαδικής συνεργασίας

• Οι έρευνες δείχνουν ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι μαστίζονται από υψηλά επίπεδα 

εργασιακού  στρες  και  πολλοί  από  αυτούς  αντλούν  πολύ  περιορισμένη 

ικανοποίηση από την εργασία τους και δυσκολεύονται να ισορροπήσουν την 

καριέρα με την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.  

• Σε  πολλές  τράπεζες  σημαντικό  κομμάτι  του  απασχολούμενου  ανθρώπινου 

δυναμικού παρουσιάζει φοβία προς την αλλαγή, αδυναμία προσαρμογής στις 
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συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, απροθυμία ανανέωσης των γνώσεων του και 

αλλαγής των παγιωμένων πρακτικών εργασίας.

• Οι  συχνές  αλλαγές  στη  σύνθεση  των  διοικήσεων  πολλών  τραπεζών 

παγκοσμίως  δυσκολεύει  τη  διατήρηση  συνέπειας  ως  προς  την  τήρηση 

μεσομακροπρόθεσμων προγραμμάτων αλλαγών. Η έλλειψη συνέπειας έχει , 

όπως  είναι  φυσικό,  αρνητικό  αντίκτυπο  στην  επιτυχία  της  εφαρμογής 

πολιτικών ποιότητας. 

• Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που αποτελούν πάγια πρακτική ενίσχυσης 

της  ανταγωνιστικής  θέσης  μιας  τράπεζας  στην  αγορά,  απαιτούν 

ολοκληρωμένη προετοιμασία και οργανωμένη πολιτική σε όλους τους τομείς 

HR, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα και 

επιτυχημένη  ενσωμάτωση  δυνάμεων  και  πόρων  από  όλα  τα  εμπλεκόμενα 

μέρη.

Η αλλαγή επιτυγχάνεται με προσεκτικές και συνειδητοποιημένες κινήσεις που 

πλαισιώνονται από προγραμματισμό και σταθερότητα. Οι τράπεζες που θα δείξουν 

συνέπεια σε αυτό και θα προχωρήσουν από τη θεωρία στην πράξη στην εφαρμογή 

της πελατοκεντρικής πολιτικής, θα είναι αυτές που θα κατακτήσουν και το επιθυμητό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαρκείας.  Αυτές  που θα μπουν στη  διαδικασία ενός 

ουσιαστικού  αμφίδρομου  διαλόγου  με  τους  εργαζομένους  θα  καταφέρουν  να 

αξιοποιήσουν  στο  μέγιστο  βαθμό  τις  ικανότητες  τους,  να  εξασφαλίσουν  την 

αφοσίωση και την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους. Και θα είναι αυτές που θα 

είναι σε θέση να προσαρμοστούν με επιτυχία σε όλες τις επικείμενες, αναμενόμενες 

αλλά και απροσδόκητες, αλλαγές στον τραπεζικό χώρο, αξιοποιώντας τις προκλήσεις 

που θα παρουσιαστούν και σφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό την μακροβιότητα και 

την κερδοφορία τους. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις  στον τραπεζικό χώρο,  με μία από τις  μεγαλύτερες 

χρηματοπιστωτικές  κρίσεις  των  τελευταίων  δεκαετιών  να  βρίσκεται  ακόμη  σε 

εξέλιξη με άγνωστες μέχρι στιγμής τελικές συνέπειες και διαστάσεις, συνηγορούν 

προς  όλα  τα  παραπάνω.  Η  κατάρρευση  χρηματοπιστωτικών  κολοσσών  και  η 

διάψευση  των  προσδοκιών  και  των  διαμορφωμένων  εντυπώσεων  επενδυτών  και 

πελατών φαίνεται  να είναι  το αποτέλεσμα ενός τυφλού,  κερδοσκοπικού κυνηγιού 

κέρδους  που  σίγουρα  δεν  αποτελούσε  μέρος  μιας  ουσιαστικής  και  συνεπούς 

πελατοκεντρικής πολιτικής. Οι παρούσες συνθήκες λοιπόν καθιστούν πιο αναγκαία 
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από ποτέ τη στροφή προς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του καθώς και την επιδίωξη 

της κερδοφορίας σε μία μακροχρόνια, υγιή βάση.

Μελλοντικές έρευνες θα δείξουν ποιες είναι οι  βέλτιστες πρακτικές για τη 

μεγιστοποίηση  της  ικανοποίησης  εργαζομένων  και  πελατών  στο  κάθε  τραπεζικό 

αντικείμενο  και  θα  αναλύσουν  τις  ενδεχόμενες  διαφοροποιήσεις  ανάλογα  με  τη 

σύνθεση της κάθε αγοράς-στόχου, τη γεωγραφική της τοποθέτηση και τα προϊόντα 

που κατά κύριο λόγο την ενδιαφέρουν. Η λεπτομερέστερη γνώση θα υποδείξει και τις 

απαραίτητες  αναμορφώσεις  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  τραπεζών  αλλά  και  τις 

υφιστάμενες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  μεγαλύτερη 

ωφέλεια  για  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη.  Το  σίγουρο  είναι  ότι  οι  πελάτες  θα 

συνεχίσουν να αναζητούν το καλύτερο, έχουν διαμορφωμένα κριτήρια και δεν είναι 

διατεθειμένοι να συμβιβαστούν με ημίμετρα και προσωρινές λύσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

    

Ώρες που διατέθηκαν σε τυπική και άτυπη εκπαίδευση από το Μάιο έως και τον 

Οκτώβριο του 1995, Έρευνα του  Bureau of Labor Statistics,  Employment Training 

Administration,  US Department of Labor σε 1433 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.
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Οι  διαφοροποιήσεις  στα  κεφάλαια  που  διατίθενται  για  την  εκπαίδευση  στο 

Χρηματοπιστωτικό τομέα από το 1999 στο 2000 σύμφωνα με την έρευνα Industrial 

Report 2000 του Training Magazine σε συνεργασία με την  Customer Research Inc. 

(CRI)
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