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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί για τις Τράπεζες βασικό στρατηγικό όπλο,
δεδομένου ότι δίνει τη δυνατότητα, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να
κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες αλλά

και

να

υιοθετήσουν

καινούριες

μεθόδους

αποτελεσματικής

διοίκησης. Η εισαγωγή όμως της νέας τεχνολογίας έχει άμεσες, ποιοτικής και
ποσοτικής μορφής επιπτώσεις στην απασχόληση. Υποστηρίζεται ότι η κατηγορία
των επιχειρηματικών στελεχών που πλήττεται περισσότερο από τις επιπτώσεις
αυτές, είναι αυτή των μεσαίων στελεχών.

Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις των
νέων τεχνολογικών συστημάτων στη φύση της εργασίας, δηλαδή, τον τρόπο
εκτέλεσής της και τη μορφή των καθηκόντων, των μεσαίων στελεχών στον Τραπεζικό
τομέα και να διερευνήσει τη στάση των ατόμων αυτών απέναντι στην εισαγωγή των
νέων μορφών τεχνολογίας.

Τα στοιχεία της διπλωματικής αυτής εργασίας, εκτός των βιβλιογραφικών αναφορών,
είναι στοιχεία πρωτογενή, που προέκυψαν κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε
στις Τράπεζες που λειτουργούσαν το Δεκέμβριο του 1996 στη Θεσσαλονίκη. Στην
έρευνα πήραν μέρος τα μεσαία στελέχη όλων των καταστημάτων των Τραπεζών που
συμμετείχαν.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή είναι ότι με την
αναβάθμιση της τεχνολογίας αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η φύση της εργασίας των
μεσαίων στελεχών, γεγονός που απαιτεί επανασχεδιασμό της πολιτικής εκπαίδευσης
και αμοιβών και άμεση σύνδεση της τελευταίας με την απόδοση των εργαζομένων. Η
συμμετοχή των στελεχών-χρηστών της νέας τεχνολογίας στην τεχνολογική μεταβολή
φαίνεται ότι θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της, δεδομένου ότι η
στάση τους διαφαίνεται θετική ως προς την υιοθέτηση της αναβαθμισμένης
τεχνολογίας.

Φεβρουάριος, 1997

Γεωργιάδου Άννα
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στην ττροσττάθειά μου να ολοκληρώσω τη διπλωματική αυτή εργασία
βοήθησαν αρκετά άτομα, τα οποία ευχαριστώ θερμά. Πρώτα απ’ όλους θα
ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας κυρία Ξηροτύρη - Κουφίδου Στυλιανή, που
καθοδήγησε με μεθοδικότητα την όλη διαδικασία της μελέτης. Η ακούραστη
συμπαράστασή της καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης και οι συζητήσεις με
βοήθησαν να ξεπεράσω πολλές δυσκολίες.

Ευχαριστίες οφείλονται στο Λέκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κύριο
Γεωργόπουλο

Νικόλαο

για

την

επιστημονική

του

συνεισφορά

στον

προσδιορισμό των συστημάτων και για το φιλικό κλίμα συνεργασίας που
δημιουργεί.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, για την ηθική και
οικονομική συμπαράστασή τους, καθώς και τις αδελφές μου για την ηθική
συμπαράστασή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών,
αλλά πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της διπλωματικής μου εργασίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κύριο Πρωτόπαπα Χαράλαμπο,
Ανώτατο Τραπεζικό στέλεχος, για την πολύτιμη συμβολή του στην κατανόηση
της λειτουργίας των Τραπεζικών συστημάτων που αποτέλεσε απαραίτητο
υπόβαθρο για το σχεδίασμά της έρευνας και του ερωτηματολογίου. Η
προθυμία του να συμμετάσχει στη δοκιμή του ερωτηματολογίου συνδυασμένη
με την πολυετής επαγγελματική του εμπειρία με βοήθησαν στον αρτιότερο
σχεδίασμά του ερωτηματολογίου της έρευνας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμφοιτητές μου στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που άλλος λιγότερο και άλλος
περισσότερο συνέβαλαν ηθικά και επιστημονικά, στη σταδιακή προετοιμασία
και ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω
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το Λαζαρίδη Θεμιστοκλή, για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στη
στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου.

Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τις Τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα
και ιδιαίτερα τα μεσαία στελέχη, που, παρά το φόρτο εργασίας τους,
απάντησαν με ιδιαίτερη προθυμία στα ερωτηματολόγια και συνέβαλαν μ’
αυτόν τον τρόπο στη συλλογή εκείνων των πληροφοριών που

ήταν

απαραίτητες για τη διπλωματική αυτή εργασία. Χωρίς τη βοήθειά τους δε θα
ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη τεχνολογία αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στην
κοινωνία του 2000.

Η εισαγωγή της σε οποιοδήποτε τομέα, έχει ως

αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση τόσο της ροής της εργασίας, όσο και των
καθηκόντων που εκτελούνται από τους εργαζόμενους.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται

με την αναβάθμιση

της

τεχνολογίας στο ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και τις επιπτώσεις στην
εργασία των μεσαίων στελεχών. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε ο
χώρος των Τραπεζών είναι πολλοί. Θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστεί το θέμα
της σύγχρονης τεχνολογίας σε ένα πολύ σημαντικό τομέα υπηρεσιών, που
διανύει μια κρίσιμη πορεία εξέλιξης και εκσυγχρονισμού σε ένα πολύ έντονα
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι συχνές αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο
των Τραπεζών τα τελευταία χρόνια, είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα,
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Τράπεζες σήμερα έχουν αλλάξει
φυσιογνωμία. Οι περισσότερες από αυτές, κάτω από την επίδραση των
εναλλασσόμενων σχέσεων της αγοράς, επιδιώκουν μια πολιτική που να δίνει
έμφαση στη διαφοροποίηση και την εξειδίκευση των προϊόντων τους. Αυτό
σημαίνει ότι οι Τράπεζες, όλο και περισσότερο, αναπτύσσουν πακέτα υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, που είναι προσανατολισμένα στον πελάτη (customer
orientated)

και

στην

χρηματοοικονομικές

καλύτερη

συμβουλές,

δυνατή

εξυπηρέτησή

συμβουλές

για

του,

δάνεια,

όπως

π.χ.

συγχωνεύσεις,

εξαγορές κλπ.

Η αυξημένη διεθνοποίηση των προϊόντων και των αγορών, υποδηλώνουν ότι
πολλές Τράπεζες, ειδικά οι μικρού και μεσαίου μεγέθους, θα πρέπει να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές σε μια προσπάθειες να επιβιώσουν στον
ευρύτερο Τραπεζικό χώρο. Και εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο της η
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Σύμφωνα με τη δεύτερη Τραπεζική ντιρεκτίβα
(Second Banking Directive), θα είναι δυνατό για τις Τράπεζες και τους άλλους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με μια άδεια (license) να λειτουργούν ως
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μέλη της Ευρωπαϊκή Κοινότητας, δηλώνοντας ότι προωθούν ένα μεγάλο
αριθμό

χρηματοοικονομικών

παρέχεται,

υπηρεσιών.

μακροπρόθεσμα

πλήρης

Ο

τελικός

ελευθερία

σκοπός

είναι

να

χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών στην Κοινότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατό π.χ. ένας Ισπανός
πολίτης να έχει λογαριασμό στην Τράπεζα της Γαλλίας, να αποκτά ασφάλεια
αυτοκινήτου στην Αγγλία, να λαμβάνει δάνειο από τη Γερμανία, να παίρνει
επενδυτικές συμβουλές από Ολλανδό χρηματιστή και να αγοράζει μετοχές
από το χρηματιστήριο της Βραζιλίας.

Ο

Τραπεζικός

γνωρίσματα

χώρος

που

είναι

παρουσιάζει
απαραίτητα

κάποια
για

την

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

υιοθέτηση

προηγμένης

τεχνολογίας:
• είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας,
• είναι αντιπροσωπευτικός του τομέα των υπηρεσιών,
• είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός,
• αλλάζει γρήγορα επαγγελματική φυσιογνωμία και προσαρμόζεται στο
γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εξωτερικής αγοράς και
• παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της εξυπηρέτησης του
πελάτη / καταναλωτή με τον οποίο έρχεται συνεχώς σε άμεση επαφή.

Ο αντικειμενικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τις
επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην εργασία των μεσαίων στελεχών και τη
στάση τους στην αλλαγή της φύσης της εργασίας από την αναβαθμισμένη
τεχνολογία.

Οι δευτερεύοντες ή επιμέρους στόχοι της παρούσας μελέτης είναι :
• να γίνει καταγραφή όλων των μορφών της σύγχρονης τεχνολογίας που
χρησιμοποιούνται από τις Τράπεζες καθώς και η συχνότητα χρήσης
αυτών,
• να διαφανεί κατά πόσο επηρεάστηκαν οι πολιτικές τόσο της εκπαίδευσης
όσο και του συστήματος αμοιβών και αξιολόγησης, ύστερα από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας και
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• να εξεταστεί η συμμετοχή των στελεχών στην όλη διαδικασία της
τεχνολογικής μεταβολής.

Τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας, εκτός των βιβλιογραφικών αναφορών
είναι στοιχεία πρωτογενή, που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη στις
Τράπεζες που λειτουργούσαν το Δεκέμβριο του 1996 στη Θεσσαλονίκη. Η
έρευνα βασίσθηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν από τα μεσαία
στελέχη όλων των καταστημάτων κάθε Τράπεζας που συμμετείχε στη
συγκεκριμένη έρευνα, δεδομένου ότι η σύγχρονη τεχνολογία θεωρείται ότι
επηρεάζει άμεσα τη φύση της εργασίας των στελεχών αυτών.

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο
κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι
υποθέσεις της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της
έρευνας και αναφέρονται οι υποθέσεις και οι στόχοι. Στο τρίτο κεφάλαιο
γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα παρουσιάζονται στο
τελευταίο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΑΙ

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.2.
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ΣΤΗ

ΦΥΣΗ

ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΣΤΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι Τράπεζες διαχειρίζονται ένα μεγάλο όγκο ροής πληροφοριών που αρχίζει
να λαμβάνει τέτοιες διαστάσεις που ουδέποτε πριν είχαν γνωρίσει. Η χρήση
των πρώτων μεγάλων συστημάτων υπολογιστών αρχίζει από τα 1950. Στα
πλαίσια μιας έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και
Πληροφορικής (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:21) οι τρεις πρώτες Τράπεζες
στην Ελλάδα που εισήγαγαν, υποτυπωδώς βέβαια την πληροφορική στις
εργασίες τους, ξεκίνησαν την προσπάθειά τους την πενταετία 1950-1955.

Όσον αφορά τις προσπάθειες εκδήλωσης των φάσεων εισαγωγής και
διάχυσης της πληροφορικής στις Τραπεζικές εργασίες προκύπτουν οι
παρακάτω διαπιστώσεις :

Στις δεκαετίες ’50-’60 η πρώτη φάση εστιάζεται στην επεξεργασία μεγάλης
μάζας δεδομένων σε εξειδικευμένες κεντρικές υπηρεσίες (Χαραλαμπίδης,
1994:18). Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η Εθνική Τράπεζα
είναι η πρώτη που εγκατέστησε (το 1960) ηλεκτρονικό υπολογιστή (IBM 650,
που λειτουργούσε με λαμπτήρες) στην Ελλάδα με σκοπό τη μηχανογραφική
επεξεργασία των στοιχείων (Στρατηγάκη, 1996: 9,93).

Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης των συστημάτων πληροφορικής, τα
κύρια

χαρακτηριστικά

στο

ελληνικό

Τραπεζικό

σύστημα

(Αρχοντάκης

1994:21) ήταν :
• η διάτρηση των στοιχείων στις διάφορες συναλλαγές (επεξεργασία batch ανυπαρξία του on-line συστήματος). Τα διάφορα παραστατικά από τις
συναλλαγές συλλέγονταν από τα καταστήματα και επεξεργάζονταν πολύ
αργότερα από την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Όπως φαίνεται
πρόκειται για μια διαδικασία που καθυστερούσε από άποψη χρόνου,
• οι Τράπεζες τότε εξυπηρετούνταν από ειδικά γραφεία που αναλάμβαναν
την επεξεργασία των παραστατικών. Εδώ φαίνεται η σχέση εξάρτησης της
Τράπεζας από άλλους,
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• οι δαπάνες για τη μηχανογράφηση ήταν πολύ μικρές. Κυρίως οι εφαρμογές
της πληροφορικής αφορούσαν τις καταθέσεις και τη γενική λογιστική και
• οι

μηχανογραφικές

ανάγκες

κάποιων

Τραπεζών

καλύπτονταν

εξ’

ολοκλήρου από θυγατρικές τους εταιρίες που διέθεταν την απαραίτητη
τεχνολογία.

Και ενώ τη δεκαετία 1960 παρατηρείται η εξέλιξη και η διάδοση των
προϊόντων της πληροφορικής επιστήμης και βιομηχανίας στη χώρα μας, στο
χώρο των Τραπεζών, παρόμοιες κινήσεις παρατηρούνται σε άλλες χώρες
(Αγγλία, Γαλλία) από τα μέσα κιόλας της δεκαετίας του ’50 (ΕΕΤ, 1985:12)

Προς τα τέλη της δεκαετίας 1960 είχε ξεκινήσει μια διαδικασία συγκέντρωσης
σε Κέντρα Μηχανογραφίας (Κ.Μ.) όλων των εργασιών του εσωτερικού τομέα
παραγωγής των Τραπεζών (back office)1 που επιδέχονται μηχανοποίηση. Η
χρήση της πληροφορικής είχε σαν αποτέλεσμα να διευρύνει τη διαδικασία
συγκέντρωσης του δικτύου στα (ηλεκτρονικά) Κ.Μ., με απώτερο σκοπό να
αντληθούν οι μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες κλίμακας και να διατεθεί το
δίκτυο στην κατ’ εξοχή εμπορική δραστηριότητα (ΕΕΤ, 1985:13).

Η δεκαετία 1970 χαρακτηρίζεται ως η εποχή που η προτεραιότητα δίνεται
στην αποθήκευση των πληροφοριών και στη δημιουργία των αρχείων
πελατών. Οι πρώτες εφαρμογές (μισθοδοσία, εντολές, επιταγές, λογιστική
επιμέρους

εργασιών,

πληρωμές

εξωτερικού,

positions

πελατών)

είναι

περιφερειακές ως προς το είδος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των
Τραπεζών (Χαραλαμπίδης,

1994:18). Το

1973 δυο μεγάλες ελληνικές

Τράπεζες αρχίζουν, έστω και με βραδύ ρυθμό την on - line ή και real time
σύνδεση μεγάλων καταστημάτων τους (ΕΕΤ, 1985:6). Η εφαρμογή αυτού του
συστήματος σύγχρονης τηλεπεξεργασίας στοιχείων άρχισε στην Εθνική
Τράπεζα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’70, πράγμα που προκάλεσε

^ACK OFFICE είναι ο χώρος τραπεζικού καταστήματος στον οποίο γίνονται οι διάφορες
καταχωρήσεις στοιχείων, ενημερώσεις αρχείων και επεξεργασίες πληροφοριών. Σε αντίθεση
με το FRONT OFFICE, που είναι το γκισέ, δηλαδή ο χώρος στον οποίο εξυπηρετείται ο
πελάτης. Βλ. Σαργέντη, Ν., 1983, «Η ένταξη της τεχνολογίας στις Τράπεζες», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, Τεύχος Δεκεμβρίου, σελ. 52.
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τεράστιες αλλαγές στην οργάνωση και τις εργασίες των καταστημάτων.
Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση της πελατείας όσον αφορά τις τραπεζικές
εργασίες, που εντάσσονταν σταδιακά στο σύστημα μπορούσε να γίνει πλέον
γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια μόνο θέση εργασίας

(Στρατηγάκη,

1996:197).

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970, συγκεκριμένα το 1978, αρχίζει η
τοποθέτηση

των

πρώτων ATM’s.

Η

Εθνική

Τράπεζα

τοποθέτησε

5

μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής στην Αθήνα (Στρατηγάκη, 1996:104). Ο
μέσος όρος συσκευών ATM’s ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη ήταν
199 (1990). Στην Ελλάδα (με στοιχεία του 1993) υπολογίζονται σε 70 οι
συσκευές ATM’s ανά εκατομμύριο κατοίκους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη
δεκαετία του ’70 στη χώρα μας έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες
πιστωτικές

κάρτες,

Εθνοκάρτα,

Εμποροκάρτα

(Αρχοντάκης

και

άλλοι,

1994:50).

Τη δεκαετία 1980 η εισαγωγή των on - line διαδικασιών γίνεται με μεγάλα
συστήματα
επένδυση.

mainframe,2

που

αργότερα

αποδείχθηκε

πολύ

δαπανηρή

Στην Αγγλία από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 γίνονται

επενδύσεις σε mainframe υπολογιστές (Child, 1985:20). Στις αρχές αυτής της
δεκαετίας (1980) άρχισαν να εκδίδονται χρεωστικές κάρτες, συνδεόμενες από
την πρώτη εμφάνιση των ATM’s και την παροχή δυνατότητας εγγύησης
(check quarantee). Μετά από 10 χρόνια αρχίζει να επικρατεί η τάση
συνδυασμού χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας με αυξανόμενες δυνατότητες
συναλλαγής,

παρότι

ως

χωριστός

τύπος

καρτών

απευθύνονται

σε

διαφορετική αγορά και αποτελούν χωριστά προϊόντα (Αρχοντάκης και άλλοι,
1994:75). Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική
Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, από τις αρχές της δεκαετίας του
2MAINFRAME : είναι οποιοδήποτε μεγάλο και γενικής χρήσης σύστημα υπολογιστή, σε
διάκριση από τους μικρότερους και λιγότερο ισχυρούς μίνι-υπολογιστές και μικροϋπολογιστές.
Πρόκειται για μεγάλα συστήματα κόστους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων που
χρησιμοποιούνται από μεγάλους εμπορικούς οργανισμούς όπως Τράπεζες Βλ. Γαρίδης και
άλλοι, 1989, «Σύγχρονο Λεξικό Πληροφορικής», εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ Ο.Ε., σελ. 343 και
American Heritage Dictionaries, 1995, «Dictionary of computer words», Houghton Mifflin
Company, σελ. 167.
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αυτόματων

συναλλαγών στις ελληνικές Τράπεζες.

Προς τα τέλη της συγκεκριμένης περιόδου (1980) έκαναν την εμφάνισή τους
τα συστήματα EFT / POS. Στην Ελλάδα οι εξελίξεις σε αυτά τα συστήματα
είναι σχετικά πρόσφατες. Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Εμπορική
Τράπεζα και το Diners Club βρίσκονται την εποχή εκείνη στη διαδικασία
εγκατάστασης κοινού δικτύου συσκευών EFT / POS. για την εξυπηρέτηση
των καρτών τους, έχοντας συνεκμετάλλευση του δικτύου. Η Εθνική Τράπεζα
μετετρέπει την κάρτα Ethnocash που χρησιμοποιείται σαν κάρτα ΑΤΜ και σε
χρεωστική κάρτα, με στόχο να χρησιμοποιείται και στις συσκευές EFT / POS.
Η Τράπεζα Πίστεως με τη σειρά της προβαίνει στη μετεξέλιξη της κάρτας,
που εξυπηρετείται στα ATM’s της, σε χρεωστική, την Cashcard / Debit, την
οποία θα υποστηρίξει μέσα από το δικό της δίκτυο (Αρχοντάκης και άλλοι,
1994:63).

Στη δεκαετία του ’90 η εποχή του electronic banking, όπου ο πελάτης
πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών από μόνος του, δε θα
αργήσει. Στην Ελλάδα το 1992 εμφανίζονται τα πρώτα συστήματα SWIFT. Το
σύστημα αυτό αποτελεί τον προάγγελο του EDI (Electronic Data Interchange)
στον Τραπεζικό τομέα. Από το Μάρτιο του 1990 το SWIFT είχε ξεκινήσει
διεθνώς ένα πιλοτικό έργο EDI χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του EDIFACT
και στο οποίο συμμετείχαν 40 Τράπεζες (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:71).

Την εποχή αυτή (από το 1992 και ύστερα) παρατηρείται όλο και περισσότερο
αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα την είσοδο βελτιωμένων
συστημάτων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της διοίκησης των Τραπεζών.
Πρόκειται

για

τα

Πληροφοριακά

Συστήματα

Διοίκησης

(Management

Information Systems) και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision
Support Systems). Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα κάνουν την εμφάνισή
τους και κάποια Διατραπεζικά προϊόντα. Έτσι, το ΔΗΣΣΕ (Διατραπεζικό
Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών), αποτέλεσε και το πρώτο διατραπεζικό
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προϊόν της ΔΙΑΣ3 που τέθηκε σε λειτουργία (Οκτώβριος 1993) έφθασε στα
μέσα του 1995 σε ένα σημαντικό επίπεδο ωριμότητας σε ότι αφορά στη
χρήση του (Τσοκόπουλος 1996: 26). Στα μέσα του 1993 λειτούργησε ο
«Πολυμερής

Ηλεκτρονικός

Συμψηφισμός

Επιταγών»-ΠΗΣΕ

(check

transaction) μεταξύ των Τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα. Αρκετά
ικανοποιητικά

άρχισε

να

λειτουργεί

και

το

σύστημα

συγκέντρωσης

πληροφοριών για την αξιοπιστία των οικονομικών μονάδων της χώρας
γνωστό με την ονομασία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:131). Η
ΔΙΑΣ Α.Ε. έχει αναλάβει από τον Ιούνιο του 1994, το ρόλο του Εθνικού
Συμψηφιστικού κέντρου Ευρωεπιταγών που αγοράζονται από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα (Τσοκόπουλος, 1996:26).

Σήμερα οι Τράπεζες διευρύνουν τις μορφές των υπηρεσιών που παρέχουν
έχοντας σα γνώμονά τους την όσο το δυνατό

καλύτερη εξυπηρέτηση του

πελάτη (customer orientated) (Bilderbeek et al., 1992:56). Τα δύο τελευταία
χρόνια (από το 1994) οι Τράπεζες κατευθύνονται προς τη δημιουργία
πελατοκεντρικού συστήματος (Customer Information System) και τη χρήση
του ολοκληρωμένου πακέτου εξυπηρέτησης πελάτη (Integrated service
delivery management) μέσω μιας δέσμης προϊόντων (cross selling products)
(Keltner et al., 1996:58),

προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη και

αποτελεσματικότερη ευελιξία στις Τραπεζικές τους συναλλαγές. Επίσης, κάθε
Τράπεζα εφευρίσκει, κάτω από την υποστήριξη του μηχανογραφικού της
κέντρου, προηγμένα συστήματα εξυπηρέτησης πελάτη, τέτοια που θα την
επιτρέψουν να κερδίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων
Τραπεζών. Τέτοια συστήματα είναι π.χ. η διαχείριση δανειακής σχέσης με τον
πελάτη (Loan Service System), το πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου πελάτη
(Risk Analysis), το πακέτο που διεκπεραιώνει τις εργασίες του εξωτερικού
εμπορίου

(Management

Consultancy

&

Informatics)

και

το

σύστημα

καταχώρησης λογιστικών εγγραφών.

3 Η εταιρία ΔΙΑΣ - Διατραπεζικά Προϊόντα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989, αριθμεί σήμερα οκτώ μέλη,
δηλαδή το σύνολο των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Βλ. Τσοκόπουλος, 1996,
«Διατραπεζικά συστήματα και προοπτικές για το 1996», Κέρδος Οικονομία, Ειδική Έκδοση
Ιανουάριος σελ. 26.
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μορφών

τεχνολογίας, το Phone και Home Banking στην Ελλάδα και ειδικότερα στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρουν
μόνο δυο Τράπεζες. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η
Γαλλία όπου είναι εγκατεστημένα μεγάλα δίκτυα videotext και teletext, είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη η υπηρεσία του Home Banking (Αρχοντάκης και άλλοι,
1994:66).

Από τη μέχρι τώρα ανάλυση των φάσεων και της εξέλιξης της τεχνολογίας
διαπιστώνεται ότι αυτή θεωρείται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους
(Daniel, et al., 1992:89):
• γιατί αντιπροσωπεύει την πρόοδο και την εξέλιξη,
• γιατί τα οφέλη που παρέχει η νέα και βελτιωμένη τεχνολογία είναι
συγκεκριμένα, προφανή και αποδεδειγμένα,
• γιατί προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
• γιατί η επένδυση στη νέα τεχνολογία αντιπροσωπεύει εμπιστοσύνη για το
μέλλον και έτσι μακροπρόθεσμα βελτιώνεται η προοπτική της εργασίας και
η ασφάλεια αυτής,
• γιατί πολλά χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογίας είναι οικεία και γίνονται
πιο εύκολα αποδεκτά από τους εργαζόμενους,
• γιατί η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας τείνει να είναι αυξητική και συχνά να
θεωρείται ως μια συνεχής διαδικασία και
• γιατί η εισαγωγή της τείνει να συνοδεύεται από αποτελεσματικότητα και
επιτυχία.

Στα πλαίσια μιας έρευνας της Anderson Consulting και του Ινστιτούτου
Διοίκησης Τραπεζών που διεξήχθη στις ΗΠΑ προέκυψε ότι, οι διοικητές των
Τραπεζών θεωρούν ότι η τεχνολογία πληροφορικής (information technology)
είναι μεταξύ των τριών κορυφαίων θεμάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά
(Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:15).
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Η σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας είναι μεγάλη γιατί θεωρείται ότι
αποτελεί βασικό στρατηγικό όπλο αφού δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα
(Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:15, Οικονόμου και άλλοι, 1993:1, Bakos et al.,
1986:107):
• να αυξήσει την παραγωγικότητά της και συγχρόνως να βελτιώσει τη
συνολική εμφάνισή της,
• να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
• να δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και
• να αποκτήσει μεθόδους αποτελεσματικής διοίκησης.

Τέλος το μελλοντικό Τραπεζικό σύστημα, προβλέπει ότι οποιαδήποτε θέση
εργασίας μέσα στη μονάδα θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους τύπους
συναλλαγής με τον πελάτη στο χώρο του front office. Ο πελάτης θα μπορεί να
διεκπεραιώνει μέσα στο Τραπεζικό κατάστημα σε ένα σημείο όλες του τις
συναλλαγές από τον υπάλληλο που θα χαρακτηρίζεται σαν «universal
banking teller». Οι συναλλαγές θα έχουν περισσότερο πελατοκεντρικό
προσανατολισμό δηλαδή θα σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες και τη
φυσιογνωμία του πελάτη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες θα παρέχονται από
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στο χώρο του back office. Οι απλές τέλος
συναλλαγές θα εκτελούνται μέσω ATM’s και EFT / POS. Το κατάστημα στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό του, θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο,
έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αυτοεξυπηρετείται,
οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα ή νύχτα του έτους. (Αρχοντάκης και
άλλοι, 1994:121).
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1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Με τον όρο «νέες τεχνολογίες» δε νοείται μόνο το σύνολο εναλλακτικών
τεχνολογικών συστημάτων που η πρόοδος της ηλεκτρονικής επιστήμης έχει
κάνει αξιοποιήσιμα, άλλα και όλες εκείνες τις νέες μορφές οργάνωσης και
διεκπεραίωσης των εργασιών, που σε συνδυασμό με τα πρώτα, συντελούν
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας (ΕΕΤ,
1990:3).

Εξειδικεύοντας την έννοια της τεχνολογίας στο χώρο αποκλειστικά των
Τραπεζών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι όλες οι σύγχρονες μορφές
τραπεζικών συστημάτων, που ως αντικείμενό τους έχουν το σχεδίασμά και
την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων (το ηλεκτρονικό μέρος, ‘υλικό’,
Hardware), των προγραμμάτων τους (Software) και τις μεθόδους για την
προσαρμογή

των

διαδικασιών

παραγωγής

στην

αυτοματοποιημένη

επεξεργασία (μηχανογράφηση, Orgware) (OTOE, 1988: 4).

Η τεχνολογική αναβάθμιση στο Τραπεζικό σύστημα πραγματοποιείται σε
κάθε δυνατό επίπεδο (Σαντίξης, 1995:26 ):
• σε κεντρικό επίπεδο (Mainframe)
• σε περιφερειακό επίπεδο (ανοικτά - πελατοκεντρικά συστήματα)
• σε επίπεδο σχέσης με πελάτη (ATM’s, αυτοματοποιημένα ανταλλακτήρια
συναλλάγματος, EFT / POS - Electronic Fund Transfer / Point Of Sale για
πιστωτικές κάρτες)
• σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης (PC’s κλπ.)
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1.2.2. ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι σύγχρονες

μορφές τραπεζικών συστημάτων που

χρησιμοποιούνται

σήμερα από τις περισσότερες Τράπεζες είναι οι ακόλουθες :

■ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Automatic Teller Machine, ATM’s)

Είναι ειδική τερματική διάταξη που είναι τοποθετημένη σε χώρο εντός ή εκτός
της Τράπεζας, από την οποία μπορούν να γίνουν όλες οι συναλλαγές χωρίς
τη μεσολάβηση τραπεζικού υπαλλήλου συνήθως με τη χρησιμοποίηση μιας
ειδικής "πλαστικής" κάρτας, καθ’ όλο το 24 ωρο. Οι υπηρεσίες που μπορεί να
προσφέρει ένα τέτοιο μηχάνημα είναι: ανάληψη μετρητών και ενημέρωση
λογαριασμών, κατάθεση μετρητών ή επιταγών, μεταφορά χρημάτων μεταξύ
λογαριασμών, ενημέρωση υπόλοιπου λογαριασμού, εκτύπωση υπολοίπου,
αίτηση για βιβλιάριο επιταγών, πληρωμή μονίμων υποχρεώσεων του πελάτη,
αλλαγή προσωπικού μυστικού αριθμού (Personal Identification Number-PIN),
αγορά και πώληση συναλλάγματος, αλλαγή παγίων εντολών προς την
Τράπεζα, αίτηση για δάνεια (Σαργέντης, 1983:52, ΕΕΤ, 1985:6, Αρχοντάκης
και άλλοι, 1994:41,42).

Με τη μορφή αυτή τεχνολογίας δημιουργήθηκε μια καινούρια θέση στην
Τράπεζα, αυτή του teller, στην οποία ολοκληρώνεται η παροχή της υπηρεσίας
και η εξυπηρέτηση της πελατείας (Στρατηγάκη, 1996:197). Γενικά τα ATM’s
επηρεάζουν άμεσα της εργασία των κατώτερων στελεχών και ειδικότερα των
chief-teller και των υπευθύνων με την εξυπηρέτηση της πελατείας. Αυτό
συμβαίνει γιατί περιορίζεται ο αριθμός και ο χρόνος των συναλλαγών, που
διαφορετικά

θα

διεξάγονταν

εντός

του

καταστήματος.

Ένα

επιπλέον

πλεονέκτημα που προσφέρεται στην Τράπεζα είναι η σημαντική βελτίωση του
ελέγχου της συναλλαγής. Έτσι, ο χρόνος που εξοικονομείται θα μπορούσε να
διατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στις άλλες τους
εργασίες π.χ. στις επικοινωνίες με τον πελάτη, στην πώληση δέσμης
προϊόντων (cross - selling).
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■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Risk Analysis)

Πρόκειται για ένα σύστημα πιστωτικής ανάλυσης και αφορά ιδιώτες και όχι
επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχέση με το να δει αν (ποιοτικό
χαρακτηριστικό)

κάποιος

έχει

να

πάρει

δάνειο

και

πόσο

(ποσοτικό

χαρακτηριστικό) μπορεί να πάρει. Το σύστημα λειτουργεί σε τρεις φάσεις.
Στην πρώτη φάση γίνεται ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι : το ύψος και η πηγή εισοδήματος, το είδος και η
σταθερότητα επαγγελματικής απασχόλησης, η σταθερότητα διαμονής, η
ηλικία, η μόρφωση, η συνεργασία με την Τράπεζα που θέλει να πάρει δάνειο,
τα περιουσιακά στοιχεία, η ύπαρξη ή μη κάποιου ανθρώπου που θα παίξει το
ρόλο του εγγυητή, καθώς και η ύπαρξη ή μη δυσμενών πληροφοριών. Όλες
οι παραπάνω πληροφορίες είναι μηχανογραφημένες στο σύστημα, εξάγονται
από μια αίτηση που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος του δανείου και για κάθε
κριτήριο υπάρχει και μια συγκεκριμένη βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία
ονομάζεται credit scoring και εξηγεί το αν το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να
πάρει

δάνειο.

Στη

δεύτερη

φάση

γίνεται

ανάλυση

των

ποιοτικών

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν : τα φορολογικά στοιχεία
του ατόμου, την εκκαθάρισή του, τους τόκους κατάθεσης, τα κέρδη από
μετοχές απόδοσης αν υπάρχουν, τα έσοδα από ακίνητα και γενικά οι
οποιεσδήποτε

επενδύσεις

του

ενδιαφερομένου.

Τα

στοιχεία

αυτά

προκύπτουν τόσο μέσα από την αίτηση που συμπληρώνει το άτομο όσο και
μέσα από τα χαρτιά που

καταθέτει στην Τράπεζα.

Στη φάση αυτή

υπολογίζεται η διαφορά των εσόδων, που έχει το άτομο μείον τα έξοδα, που
έχει να κάνει και βγαίνει μια ποσοστιαία μονάδα που ονομάζεται δείκτης
κάλυψης. Αυτός ο δείκτης δείχνει μέχρι πόσο ποσό μπορεί να πάρει το
άτομο.

Στην τελευταία φάση γίνεται ανάλυση συμπεριφοράς (behavior

scoring). Στην πορεία του δανείου η Τράπεζα εξετάζει τη συμπεριφορά του
ατόμου, που ενδιαφέρεται για το δάνειο. Η εξέταση αυτή αφορά με το αν π.χ.
το άτομο έχει αργήσει ή όχι να πληρώσει τις δόσεις της πιστωτικής του
κάρτας και γενικά με το πόσο φερέγγυο είναι το συγκεκριμένο άτομο στις
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οποιεσδήποτε συναλλαγές του. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο ιστορικό αρχείο για
τον πελάτη που είναι βαθμολογημένο.4

Η

εφαρμογή

αυτής

της

τεχνολογίας

ενδείκνυται

περισσότερο

στα

καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, λόγω του μεγάλου όγκου
(πλήθος δανείων) και τη μεγάλη συχνότητα που εμφανίζουν. Με τη χρήση του
συγκεκριμένου προγράμματος τυποποιείται και διευκολύνεται η αποτίμηση
του αναλαμβανόμενου κινδύνου (credit scoring) μέσω της χρήσης ειδικών
πιστοδοτικών

κριτηρίων

και

της

αντίστοιχης

βαθμολόγησης.

Με

το

πρόγραμμα αυτό διευκολύνεται η εργασία του προϊσταμένου καταναλωτικών
δανείων ο οποίος συνήθως αναφέρει τις απόψεις του προς τον αρμόδιο
Υποδιευθυντή του καταστήματος όπου ο τελευταίος με τη σειρά του εισηγείται
για την παρουσιαζόμενη περίπτωση του δανείου. Μέσω της διαδικασίας
αυτής και λόγω της συντόμευσης και αυτοματοποίησης της εγκριτικής
διαδικασίας διατίθεται περισσότερος χρόνος για την επαφή με τον πελάτη
αλλά και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση άλλων πελατών.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Management Information Systems)

Είναι τα συστήματα εκείνα που προωθούν τον έλεγχο σε διοικητικό επίπεδο
με αναφορές και πρόσβαση στην τρέχουσα απόδοση και στα ιστορικά
στοιχεία της επιχείρησης (Laudon et al., 1994:52).

Ένα

Πληροφοριακό

Σύστημα

Διοίκησης

(Π.Δ.Σ.)

αποτελεί

μια

ειδική

κατηγορία συστήματος, του οποίου τα στοιχεία είναι άνθρωποι, διαδικασίες
και

μηχανήματα,

τα

οποία

αλληλεπιδρούν

και

συνεργάζονται

για

να

επεξεργαστούν δεδομένα και να παρέχουν πληροφορία στο χρήστη. Το
Π.Σ.Δ. είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα
από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον και παρέχει πληροφορίες στη
διοίκηση, έτσι ώστε να λαμβάνονται γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις
(Οικονόμου και άλλοι, 1995:20).

4 Η ανάλυση της συγκεκριμένης μορφής ττροέκυψε από συζητήσεις με στελέχη της Τράπεζας
που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα και που εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό.
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την

αποτελεσματική διοίκηση των Τραπεζών. Τα Π.Σ.Δ. επιτρέπουν στα στελέχη
να εκτιμούν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτών για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μπορούν να έχουν πλήρεις αναλύσεις κατά
προϊόν,

κατά

υπηρεσία,

κατά

πελάτη,

κατά

δραστηριότητα.

Επίσης,

χρησιμοποιώντας τα Π.Σ.Δ. μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, μεταξύ χρονικών
περιόδων, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που θέτει η Τράπεζα
στο στρατηγικό της σχεδίασμά και να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες κατά
τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης.

Οι

σπουδαιότεροι

σκοποί των

πληροφοριακών

συστημάτων

είναι

οι

ακόλουθοι (Οικονόμου και άλλοι, 1995:23):
• η

συλλογή

και

αποθήκευση

δεδομένων,

τα

οποία

με

κατάλληλη

επεξεργασία να μετασχηματίζονται σε χρήσιμη πληροφορία,
• η παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζόμενους για να
επιτελούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες της
επιχείρησης

τις

σχετικές

με

τις

καθημερινές

συναλλαγές

και

το

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και έλεγχο και
• η

παροχή

στρατηγικής

πληροφόρησης

σε

κατάλληλη

μορφή

στα

διευθυντικά στελέχη για να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις,
που σχετίζονται με τη μελλοντική πορεία του οργανισμού.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου

συστήματος που εξετάζεται, παρέχει την

ευχέρεια γνώσης σε καθημερινή βάση των μεγεθών που αφορούν κάθε
κατάστημα. Η αμεσότητα και η ακρίβεια της πληροφόρησης επιτρέπει την
ευχερή κατάρτιση προϋπολογισμών και θέση στόχων και εν συνεχεία την
πορεία υλοποίησης για τον εντοπισμό αποκλίσεων και την αιτιολόγησή τους
και λήψη διορθωτικών μέτρων. Ο Διευθυντής του καταστήματος (ανώτερο
στέλεχος) έχει πλήρη επίγνωση των οικονομικών δεδομένων της μονάδας του
και ο ρόλος όλων των στελεχών εμφανίζεται αναβαθμισμένος. Η αξιοποίησηαξιολόγηση

των

στοιχείων

ενθαρρύνει

την

ομαδικότητα

εντός

του

καταστήματος. Ειδικότερα, τα μεσαία στελέχη, ελέγχουν καλύτερα το χώρο
ευθύνης τους στα συνολικά μεγέθη του καταστήματος και της Τράπεζας. Ο
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χρόνος που τους απομένει μπορεί να διατεθεί στην κατάλληλη διοίκηση των
υφισταμένων τους, στην επίτευξη των στόχων και στη βελτίωση της
ποιότητας και αποδοτικότητας.

■ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems)

Πρόκειται για ένα σύστημα κάτω από το οποίο ο χρήστης ελέγχει τα
δεδομένα, τα σύγχρονα αναλυτικά μοντέλα και το φιλικό στη χρήση του
λογισμικό σε ένα μοναδικά δυναμικό σύστημα, που μπορεί να υποστηρίξει
ημιδομημένη ή αδόμητη λήψη απόφασης. Τα συστήματα υποστήριξης
αποφάσεων (ΣΎ.Α.) υποστηρίζουν αποφάσεις της διοίκησης, όταν αυτές είναι
εξειδικευμένες, εύκολα και γρήγορα προσδιορίσιμες. Έχουν περισσότερο
αναλυτικά μοντέλα από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Π.Σ.Δ.) και
συχνά αντλούν πληροφορίες από εξωτερικούς καθώς και από εσωτερικούς
πόρους (Laudon et al., 1994:52, 575). Τα ΣΎ.Α. βοηθούν τα στελέχη να
αξιολογήσουν διάφορες αποφάσεις και να προβούν σε καλύτερες επιλογές.
Επίσης, υποστηρίζουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη στην επίλυση κυρίως
των ημιδομημένων προβλημάτων δηλαδή των προβλημάτων εκείνων στα
οποία δε μπορεί να δοθεί μια άμεση απάντηση, γιατί απαιτείται ανθρώπινη
παρέμβαση,

που

στη

συγκεκριμένη

περίπτωση

είναι

η

κρίση

του

Διευθυντικού στελέχους και η υποκειμενική του ανάλυση. Έτσι, η απάντηση
στα πρόβλημα δίνεται από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον Η/Υ
πράγμα που σημαίνει, ότι η αντίστοιχη απόφαση είναι αποτέλεσμα της
σχετικής πληροφόρησης, που δίνεται από το πληροφοριακό σύστημα και της
αντίστοιχης κρίσης και εμπειρίας των διευθυντικών στελεχών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΣΎ.Α. είναι (Οικονόμου και άλλοι, 1995:179):
• βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων
παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη παρά την αυτοματοποίηση της
διαδικασίας,
• υποστηρίζουν τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας,
αλλά περισσότερο εκείνα που ασχολούνται με το διοικητικά έλεγχο και το
στρατηγικό σχεδίασμά,
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στην

αποδοτικότητα των διευθυντικών στελεχών δηλαδή, βοηθούν τα στελέχη
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις παρά να πάρουν τις αποφάσεις σωστά,
• διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων της διοικητικής
ιεραρχίας και χρησιμοποιούνται από στελέχη της μεσαίας και ανώτατης
βαθμίδας ιεραρχίας.

Οι δυνατότητες των Σ.Υ.Α. προσδιορίζονται από το βαθμό τεχνολογικής
ανάπτυξης.

Οι

παρεχόμενες

υπηρεσίες

βοηθούν

τα

στελέχη

του

καταστήματος μιας Τράπεζας στις εισηγήσεις τους προς ανώτερα κλιμάκια,
αλλά και στις αποφάσεις που λαμβάνουν εντός του καταστήματος στα
πλαίσια των εγκριτικών ευχερειών που τους έχουν δοθεί από τη διοίκηση. Η
εργασία των μεσαίων στελεχών αποκτά ουσιαστικότερο χαρακτήρα με την
άμεση γνώση των δεδομένων που τους αφορούν άμεσα. Τα συστήματα αυτά,
σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο και πελατοκεντρικό πληροφοριακό
σύστημα παρέχει πολλές δυνατότητες και απαλλάσσει τα στελέχη από
χρονοβόρες και μη παραγωγικές διαδικασίες. Έτσι, αναβαθμίζεται ο ρόλος
των μεσαίων στελεχών και διευκολύνεται η αποκέντρωση λήψης απόφασης.

■ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (Phone Banking)

Είναι το μέσο με το οποίο συνήθως οι πελάτες επικοινωνούν με την Τράπεζα.
Πρόκειται για μικρές συσκευές που κωδικοποιούν - αποκωδικοποιούν τα
στοιχεία που ζητά ο χειριστής τους. Λειτουργεί ως εξής: χρησιμοποιώντας ένα
password ο κάτοχος της συσκευής συνδέεται με τον κόμβο πληροφοριών της
Τράπεζάς

του

απ’

όπου

λαμβάνει

την

απάντηση

με

τη

μορφή

μαγνητοφωνημένης ηχητικής απάντησης, που συνδέεται ψηφιακά από τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτει η Τράπεζα. Οι συνήθεις υπηρεσίες που
προσφέρονται με αυτόν τον τρόπο είναι: αναζήτηση υπόλοιπου λογαριασμού,
πληροφόρηση για την κίνηση επιταγών, μεταφορά από λογαριασμό σε
λογαριασμό του πελάτη, πληρωμή προκαθορισμένων τελών του πελάτη,
προκαθορισμένου τύπου εντολές προς την Τράπεζα, εξόφληση λογαριασμών
του κατόχου της συσκευής, λήψη πληροφοριών για τις ισοτιμίες των
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νομισμάτων και πληροφόρηση για χρηματιστηριακές τιμές (Αρχοντάκης και
άλλοι, 1994:64).

Οι επιπτώσεις αυτή της μορφής τεχνολογίας στη λειτουργία γενικά της
Τράπεζας και στον τρόπο εργασίας των στελεχών, είναι ανάλογες με αυτές
που αναφέρθηκαν για την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ATM’s).

■ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (Home Banking)

Είναι η δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών ή λήψης πληροφοριών για
τραπεζικό λογαριασμό από μια τερματική διάταξη που βρίσκεται στο σπίτι και
μπορεί να συνδεθεί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Τράπεζας. Δηλαδή,
χάρη σε ένα μικρό οικιακό τερματικό ή σ’ ένα modein με πληκτρολόγιο, που
παρεμβάλλεται ανάμεσα από την τηλεφωνική γραμμή και τη συνήθη συσκευή
τηλεόρασης

ο

πελάτης

συνδέεται

με

τον

κεντρικό

υπολογιστή

του

συστήματος. Αφού γίνει η αναγνώριση του χρήστη μέσω του μυστικού
κωδικού αριθμού ή/και της κάρτα, αρχίζει η συναλλαγή μέσω της οποίας ο
πελάτης

αντλεί

τις

πληροφορίες

του.

Οι

υπηρεσίες

που

συνήθως

προσφέρονται είναι παρόμοιες με αυτές που προσφέρονται για το phone
banking με επιπλέον δυνατότητες όπως: πληροφόρηση για τα επιτόκια και τα
τιμολόγια

της

συνεργαζόμενης

Τράπεζας,

παροχή

πληροφοριών

και

συναλλαγές για χρεόγραφα και τίτλους, και παραγγελίες προϊόντων και
υπηρεσιών από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Τράπεζα που τηρούν
λογαριασμούς σε αυτήν (Σαργέντης, 1983:53, ΕΕΤ, 1985:6, Αρχοντάκης και
άλλοι, 1994:65, Βουλγαράκης, 1986:74, Ρουσσάκης και άλλοι, 1998:70).

Όπως και στην προηγούμενη μορφή τεχνολογίας έτσι και εδώ, οι επιπτώσεις
είναι ανάλογες με αυτές που αναφέρθηκαν στην ανάλυση της αυτόματης
ταμειολογιστικής μηχανής (ATM’s).
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■ ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunications)

Είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που παρέχει στα μέλη και γενικά στους
χρήστες του ένα μοναδικό τρόπο μεταφοράς χρηματοοικονομικών μηνυμάτων
σ’ όλο τον κόσμο, γρήγορα και με ασφάλεια. Τα μηνύματα διακινούνται πάντα
με κάποια τυποποιημένη μορφή και ακολουθούν τις καθορισμένες από το
swift.

προδιαγραφές και κωδικοποιήσεις. Με αυτή την αυτοματοποίηση αφ’

ενός αποφεύγονται ή μειώνονται οι τυχόν γλωσσικές αμφισβητήσεις και
ασάφειες των μηνυμάτων και αφ’ ετέρου είναι πιο εύκολη και γρήγορη η
διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής ενός εισερχόμενου μηνύματος η
οποία μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή. To S W I F T. (Σαργέντης, 1983: 53),
καλύπτει όλο το φάσμα των Τραπεζικών εργασιών και συγκεκριμένα δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες να μεταφέρουν ή να παραλάβουν γρήγορα,
αξιόπιστα και με ασφαλή τρόπο κάθε είδους μήνυμα με τυποποιημένη μορφή
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια με ελεύθερο κείμενο.

Η μορφή αυτή τεχνολογίας τυποποιεί και διαβιβάζει αυθεντικά και έγκυρα
εντολές μεταφοράς κεφαλαίων σε διάφορα νομίσματα. Διευκολύνει κυρίως την
εργασία των κατωτέρων και σε μικρότερο βαθμό των μεσαίων στελεχών, που
διαφορετικά θα έπρεπε να κλειδαριθμούν και να αποκλειδαριθμούν τα
μηνύματα που αποστέλλουν ή λαμβάνουν. Οι λειτουργίες του S.W.I.F.T.
κεντροποιούνται σε ειδική υπηρεσία κάθε Τράπεζας, οπότε η επικοινωνία
γίνεται μέσω αυτής και σε χαμηλότερο επίπεδο ως προς τα καταστήματα. Ο
χρόνος

που

απομένει

μπορεί

να

αξιοποιηθεί

σε

αποδοτικότερες

δραστηριότητες όπως στην προσέλκυση καινούριας πελατείας.

■ ΣΥΣΤΗΜΑ ON LINE ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πρόκειται για το σύστημα εκείνο που μηχανογραφεί τις οποιεσδήποτε
λογιστικές πράξεις γίνονται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας όπως π.χ. η
χρέωση, πίστωση του λογαριασμού του πελάτη.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»

30

Μέσω αυτού του συστήματος διευκολύνεται η εργασία των κατώτερων
στελεχών και των απλών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένα με τη
λογιστικοποίηση των ημερολογιακών εγγραφών. Η λογιστικοποίηση των
συναλλαγών μέσω των tellers γίνεται αυτομάτως από το σύστημα. Έτσι,
εξοικονομείται χρόνος σε όλα τα επίπεδα. Τα μεσαία στελέχη μπορούν να
ασχοληθούν περισσότερο με άλλα καθήκοντα όπως π.χ. την εξυπηρέτηση
της πελατείας, την προώθηση καινούριων προϊόντων και την προσέλκυση
δυνητικών πελατών στο κατάστημα της Τράπεζας. Σοβαρότατη εξοικονόμηση
γίνεται επίσης από την απλούστευση και αυτοματοποίηση των συμφωνιών
τέλους

ημέρας

(συμφωνία

λογιστικού

-

ταμειακού

υπολοίπου)

κάθε

καταστήματος.

■ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(Management Consultansy & Informatics)

Πρόκειται για ένα πακέτο που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες του εξωτερικού
εμπορίου (εισαγωγές - εξαγωγές). Πιο συγκεκριμένα, με το πακέτο αυτό
πραγματοποιούνται ο διακανονισμός της αξίας, τα φορτωτικά έγγραφα, η
πληρωμή εισαγωγών - εξαγωγών και επιπλέον παρέχονται και ουσιαστικά
στοιχεία για τους πελάτες.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου πακέτου διευκολύνει και απλοποιεί την
εργασία της υπηρεσίας εισαγωγών - εξαγωγών και ειδικότερα των απλών
υπαλλήλων και των κατωτέρων στελεχών. Ο διατιθέμενος χρόνος αξιοποιείται
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Μέσω αυτού του πακέτου μπορεί
να παρατηρηθεί μείωση του προσωπικού.

■ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Customer Information System or File - CIS / CIF)

Πρόκειται για το πλέον προηγμένο και το πιο σύνθετο σύστημα στο οποίο
κατευθύνονται σήμερα όλες οι Τράπεζες. Όλο το επίκεντρο του συστήματος
είναι ο πελάτης. Δηλαδή, οι οποιεσδήποτε λειτουργίες του συγκεκριμένου
πακέτου σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία του
πελάτη. Χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία, που είναι:
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• η μοναδικότητα του πελάτη, δηλαδή όλες οι συναλλαγές που έχει ένας
πελάτης με μια Τράπεζα (π.χ. ανάληψη, κατάθεση χρημάτων, πιστωτική
κάρτα, λήψη δανείου κλπ.), ομαδοποιούνται σε ένα κωδικό αριθμό, που
είναι μοναδικός για κάθε πελάτη,
• η απόδοση του πελάτη (cost benefit analysis). Για παράδειγμα, μια
Τράπεζα μπορεί να χάνει χρήματα από κάποιον πελάτη και να μην μπορεί
να το διαπιστώσει. Μέσω αυτού του συστήματος αποφεύγεται κάτι τέτοιο,
αφού γίνεται ανάλυση του συνόλου των εργασιών του πελάτη με το σύνολο
των ωφελειών που έχει με την Τράπεζα. Επομένως, το σύστημα αυτό
εξασφαλίζει την Τράπεζα από οποιοδήποτε τέτοιο κίνδυνο,
• η κατηγοριοποίηση του πελάτη σε ένα αρχείο (cross selling analysis). Κάτι
τέτοιο βοηθάει πολύ π.χ. την υπηρεσία μάρκετινγκ η οποία θέλει να
συλλέξει τα άτομα που έχουν πάρει δάνειο για να εκδώσει πιστωτικές
κάρτες.

Από τη μέχρι τώρα ανάλυση, διαπιστώνεται ότι το πελατοκεντρικό σύστημα
δίνει τη δυνατότητα στη διεύθυνση του καταστήματος να αξιολογήσει τη
συνολική ανάθεση εργασιών διαφόρων ειδών από τον κάθε πελάτη στην
Τράπεζα. Η πληροφόρηση είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της αποδοτικότητας
της σχέσης με τον πελάτη και τον καθορισμό των όρων συνεργασίας μαζί του
(επιτόκια,

προμήθειες,

έξοδα κλπ.).

Η

κατηγορία των στελεχών,

που

διευκολύνεται κυρίως η εργασία τους από τη χρήση του συγκεκριμένου
συστήματος, είναι αυτών που βρίσκονται στα μεσαία επίπεδα διοικητικής
ιεραρχίας. Χωρίς την επινόηση του συστήματος αυτού τα μεσαία στελέχη θα
έπρεπε να εκτιμήσουν με άλλους πιο επίπονους τρόπους την αποδοτικότητα.
Μέσω της εφαρμογής αυτού του συστήματος και της άμεσης χρήσης από τα
μεσαία στελέχη, δίνεται η δυνατότητα στα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη
ευελιξία κινήσεων, να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για λήψη
αποφάσεων,

να

ασκήσουν

καλύτερο

έλεγχο

στην

διεκπεραίωση

των

εργασιών τους και κυρίως να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της ύπαρξης
λάθους, να χρεωθούν συγκεκριμένους πελάτες η αποδοτικότητα των οποίων
θα αποτελεί στόχο επίδοσης για το στέλεχος, να παρακολουθούν την
αποδοτικότητα του καταστήματος και να αναπροσαρμόζουν τη δική τους.
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Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα μεσαία στελέχη να παρακολουθούν την
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν αναλάβει.

■ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(Point Of Sales)

Είναι τα τερματικά (ή τερματικές διατάξεις) που μπορούν να λειτουργούν on line

συνδεόμενα

είτε

με

τον

ηλεκτρονικό

υπολογιστή

συγκεκριμένης

Τράπεζας, είτε με εκείνον του συμψηφιστικού συστήματος. Επιτρέπουν τον
άμεσο διακανονισμό των αγορών και των μετρητών που ο κομιστής της
κάρτας μπορεί να αναλάβει από το εμπορικό κατάστημα. Η on-line σύνδεση
επιτρέπει την κατάργηση του ποσοτικού ορίου, ο δε έλεγχος της black-list
γίνεται στον κεντρικό Η/Υ (Σαργέντης, 1983:53, ΕΕΤ, 1985:6, Αρχοντάκης και
άλλοι, 1994:58,59).

Οι επιπτώσεις αυτής της μορφής τεχνολογίας είναι ανάλογες με αυτές που
αναφέρθηκαν για την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ATM’s).

■ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

Πρόκειται για ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να
παρακολουθεί το ποιόν του κάθε πελάτη δηλαδή αν έχει ή όχι δυσμενή
στοιχεία. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος διευκολύνει την κατάρτιση
χρηματοδοτικών

προτάσεων

με

τη

δυνατότητα

παράθεσης

δυσμενών

στοιχείων που βαρύνουν τον πελάτη (π.χ. διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικών,
ακάλυπτες επιταγές). Απλοποιεί την εργασία των κατώτερων στελεχών και
παρέχει την ευχέρεια στα μεσαία στελέχη να προωθούν πληρέστερες
χρηματοδοτικές προτάσεις (προς έγκριση είτε σε επίπεδο του καταστήματος
είτε σε άλλα κλιμάκια της διοίκησης της Τράπεζας) και να παίρνουν
αποτελεσματικές και ασφαλείς αποφάσεις
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■ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΔΗΣΣΕ
(ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ηλεκτρονική εκκαθάριση και συμψηφισμό των
επιταγών

που

μια

Τράπεζα

αγοράζει

και

που

σύρονται

σε

βάρος

λογαριασμών καταθέσεων άλλων Τραπεζών. Έτσι, το σώμα της επιταγής
παραμένει στο κατάστημα της Τράπεζας που αγόρασε την επιταγή και αντί
της φυσικής διακίνησής του, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία
της επιταγής (Τσοκόπουλος, 1996:26).

Μέσω του συστήματος αυτού, της αυτόματης χρέωσης των αγοραζομένων
επιταγών από άλλες Τράπεζες, της σφράγισής τους σε περίπτωση έλλειψης
υπολοίπου από άλλες Τράπεζες στις οποίες εμφανίζονται προς πληρωμή,
επηρεάζεται άμεσα η εργασία των κατωτέρων στελεχών και λιγότερο αυτή
των μεσαίων στελεχών. Η ‘διακίνηση’ της επιταγής ηλεκτρονικά μέχρι την
εξόφλησή της από την Τράπεζα επί της οποίας εκδίδεται, μηδενίζει την
αλληλογραφία μεταξύ των Τραπεζών και των γραφείων συμψηφισμού.

■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (Loan Service System)

Πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο
στάδιο γίνεται μια γνωριμία του πελάτη και της Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα,
ο Υποδιευθυντής του τμήματος δανείων θα αναλάβει να εξηγήσει και να
συγκεκριμενοποιήσει τους όρους χρηματοδότησης του δανείου (π.χ. το
επιτόκιο, του όρους αποπληρωμής, τις εξασφαλίσεις που θέλει η Τράπεζα).
Στη συνέχεια θα ζητήσει να αξιολογήσει τον συγκεκριμένο πελάτη μέσω μιας
σειράς από έγγραφα που ο τελευταίος θα προσκομίσει και μέσω της χρήσης
του προγράμματος ανάλυσης κινδύνου πελάτη αλλά και του πελατοκεντρικού
συστήματος. Έτσι, διευκολύνεται η απόφαση που θα ληφθεί από τον
Υποδιευθυντή ή τον Διευθυντή ανάλογα με την πολιτική κάθε Τράπεζας. Η
υπηρεσία πιστοδοτήσεων θα αναλάβει να υπογράψει ο ενδιαφερόμενος τη
σύναψη δανείου και να του παραχωρηθεί η εγγύηση εξασφάλισης, η οποία
προηγείται της εκταμίευσης του δανείου. Το τμήμα χορηγήσεων θα ανοίξει
ένα λογαριασμό, θα δώσει τα χρήματα στον πελάτη, θα παρακολουθεί τη
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συνέπεια του πελάτη με την Τράπεζα (π.χ. αν πληρώνει έγκαιρα τις δόσεις
του δανείου) και θα ελέγχει την οικονομική κατάσταση του πελάτη και τη φήμη
του στην αγορά.

Η διαδικασία που αναφέρθηκε διευκολύνει τις δοσοληψίες εξόφλησης δόσεων
καταναλωτικών κυρίως δανείων. Επηρεάζει θετικά τα κατώτερα στελέχη και
άμεσα τα μεσαία στελέχη εργασιών, δεδομένου ότι διευκολύνει τις αποφάσεις
τους. Ο ελεύθερος χρόνος που διατίθεται θα μπορούσε να αφιερωθεί για την
επαφή με τους πελάτες και την προώθηση νέων προϊόντων.

■ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
(Integrated Loan Service System)

Ο τρόπος λειτουργίας είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που περιγράφηκε στο
προηγούμενο στάδιο, με τη μόνη διαφορά ότι η περίπτωση αυτή έχει να κάνει
με περισσότερα σημεία πρόσβασης. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει
προβεί σε διαδικασίες ανάληψης δανείου από ένα κατάστημα που βρίσκεται
π.χ. στη Θεσσαλονίκη, να μπορεί να ολοκληρώσει την αποπληρωμή του
δανείου στο κατάστημα π.χ. της Λάρισας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει
πρόσβαση η Τράπεζα.

Οι επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας είναι ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν
παραπάνω (Loan Service System).

■ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (Electronic Mail)

Είναι το άμεσο αντίστοιχο του παραδοσιακού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική
μορφή. To E-mail επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών για την
ανταλλαγή οποιουδήποτε είδους πληροφορίας. Κάθε χρήστης έχει ένα
ηλεκτρονικό ‘γραμματοκιβώτιο’, όπου μπορεί να δέχεται και να διαβάζει τα
μηνύματα που του στέλνουν οι άλλοι χρήστες (Δουκίδης και άλλοι, 1996: 28).

Αφορά όλα τα τμήματα μιας Τράπεζας, απλοποιεί κυρίως τις διαδικασίες των
κατώτερων στελεχών αλλά χρησιμοποιείται και από τα μεσαία στελέχη.
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Από την παρουσίαση και ανάλυση των παραπάνω μορφών τεχνολογίας,
διαφαίνεται ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και επηρεάζει άμεσα τα
μεσαία στελέχη,

είναι

το πελατοκεντρικό σύστημα.

Είναι επόμενο να

συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω , ο
ρόλος των μεσαίων στελεχών αλλάζει με την αναβάθμιση της τεχνολογίας και
αποκτά το χαρακτήρα του συμβούλου - πωλητή, πράγμα που σημαίνει ότι θα
έχει περισσότερο επαφή με πελάτες και άρα άμεση χρησιμοποίηση του
πακέτου που απευθύνεται σ’ αυτούς.

1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1.3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Για τον ορισμό των μεσαίων στελεχών (middle managers) έχουν εκφραστεί
πολλές γνώμες. Επικρατέστερες φαίνονται να είναι αυτές που θεωρούν ως
μεσαία στελέχη εκείνα τα στελέχη που κατέχουν διοικητικές θέσεις και
βρίσκονται στη μέση της οργανωσιακής ιεραρχίας, δηλαδή πάνω από τα
κατώτερα στελέχη, τα άτομα της πρώτης γραμμής (first line supervision) και
κάτω από την ανώτατη διοίκηση (top management) (Dopson et al., 1992:40,
1994:1).

Σε μια Τράπεζα η διαβάθμιση του προσωπικού παρουσιάζει την ακόλουθη
σύνθεση : Διευθυντής, Εντεταλμένος (δηλαδή το άτομο που ασχολείται με την
οργάνωση και τον έλεγχο της Τράπεζας), Υποδιευθυντής, Προϊστάμενος
τμήματος, Υπάλληλοι. Η σύνθεση αυτή όμως ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος
του καταστήματος μιας Τράπεζας. Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται
ενδεικτικά το οργανόγραμμα ενός μικρού καταστήματος μιας Τράπεζας
(Σχήμα 1) και ενός μεγάλου καταστήματος (Σχήμα 2).
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΧΗΜΑ 1. Μικρό κατάστημα Τράπεζας

ΣΧΗΜΑ 2. Μεγάλο κατάστημα Τράπεζας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με βάση τα παραπάνω οργανογράμματα και το τι ισχύει στην πράξη, μεσαία
στελέχη σε ένα μικρό κατάστημα μιας Τράπεζας θεωρούνται ο Διευθυντής και
ο Υποδιευθυντής, αν υπάρχει, ενώ σε ένα μεγάλο κατάστημα θεωρούνται ο
Εντεταλμένος, αν υπάρχει, ο Υποδιευθυντής και οι προϊστάμενοι τμημάτων.

Με τη σύγχρονη τεχνολογία ο χαρακτήρας των Τραπεζών έχει αλλάξει. Έτσι,
ενώ παλιότερα οι Τράπεζες είχαν περισσότερο μορφή λογιστικής φύσης
(‘book-keeper’),

σήμερα

προσανατολίζονται

προς

τη

μορφή

των

αντιπροσώπων - πωλητών (‘sales-agent’). Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι
που για χρόνια έχουν εξοικειωθεί με σταθερά καθορισμένες διαδικασίες
προσδοκάται να αλλάξουν τον παλιό τρόπο της καθημερινής τους εργασίας.
(Bilderbeek et al., 1992:58).

Διαφαίνεται έντονα η τάση αύξησης των υπαλλήλων που ασχολούνται με
παροχή συμβουλών στους πελάτες, με αξιολόγηση επενδύσεων και την
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άσκηση ενεργητικού μάρκετινγκ. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι στο μέλλον η
πλειοψηφία των υπαλλήλων ενός καταστήματος μιας σύγχρονης Τράπεζας,
θα ασχολείται κύρια με πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων (Αρχοντάκης και
άλλοι, 1994:122).

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι στο Τραπεζικό σύστημα ο ρόλος και
οι ιδιότητες των μεσαίων στελεχών έχουν αλλάξει. Ο πίνακας που ακολουθεί
απεικονίζει τη μεταλλαγή των ιδιοτήτων που σημειώθηκε στο τραπεζικό
σύστημα, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια του ΟΟΣΑ
(Χαραλαμπίδης, 1994:27).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μεταβολή των ιδιοτήτων των μεσαίων στελεχών

ΠΑΛΑΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΕΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακολούθηση διαδικασιών

Συμβουλή και βοήθεια. Πολλαπλότητα στη γνώση

κύρια εφαρμοζόμενων στις

των προϊόντων και των τεχνικών που να επιτρέπει

εξειδικευμένες διοικητικές

να απευθύνεται στην πελατεία ως έμπορος αλλά

εργασίες

ταυτόχρονα ως σύμβουλος ικανός ν’
αντιμετωπίζει επιμέρους προβλήματα

Ένα μέτρο προσδιορισμού της αναβάθμισης των ιδιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού είναι η μελέτη, της σύνθεσης της απασχόλησης με βάση τις
ταξινομήσεις των επαγγελματικών κατηγοριών που υιοθετούνται από χώρα
σε χώρα (Χαραλαμπίδης, 1994:28).

Στη Γαλλία, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου ταξινομεί το
προσωπικό των Τραπεζών σε τρεις κατηγορίες:
ί. υπαλλήλους

(εκτελεστικές εργασίες)

ϋ. βαθμοφόρους

(επίβλεψη, πρώτη προσέγγιση σύνθετων προβλημάτων)

ίϋ. στελέχη

(πρωτοβουλία, σχεδιασμός - σύλληψη στοιχείων)

Στη Γερμανία, Συλλογική Σύμβαση του κλάδου ορίζει εννέα ιεραρχημένες
ομάδες απασχόλησης που ανά τρεις συνθέτουν τις εξής κατηγορίες:
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ελάχιστα ειδικευμένοι υπάλληλοι

4-6

ειδικευμένοι υπάλληλοι με μικρή εμπειρία ή υπευθυνότητα

7-9

επιβεβαιωμένα ειδικευμένοι υπάλληλοι, ασκούντες ευθύνη.

1.3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

Η εφαρμογή των νέων μορφών ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιδρά τόσο στη
φύση της εργασίας των στελεχών, όσο και στα ίδια τα στελέχη - χρήστες της
εφαρμοζόμενης τεχνολογίας. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι από τις τρεις
κατηγορίες στελεχών που υπάρχουν, τα άτομα που βρίσκονται στα μεσαία
επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας έχουν αναγνωριστεί ως οι εργαζόμενοι που
επηρεάζονται πολύ από την τεχνολογική εξέλιξη (Millman et al., 1987:480,
Guthrie, 1971:58, Pinsonneault et al., 1993:273).

Οι λόγοι που ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση είναι οι εξής:
• η κύρια λειτουργία της μεσαίας διοίκησης είναι να συγκεντρώνει και να
αναλύει πληροφορίες. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η εργασία των μεσαίων
στελεχών έχει την τάση να επηρεάζεται έντονα από την εισαγωγή της
σύγχρονης τεχνολογίας (Millman et al., 1987:480),
• τα μεσαία στελέχη είναι τα άτομα εκείνα που επιβλέπουν τα κατώτερα
επίπεδα και επιβλέπονται από τα ανώτερα. Έτσι, είναι πιθανό να
δοκιμάσουν την πλήρη επίδραση της πληροφορικής τεχνολογίας στις
διαδικασίες επικοινωνίας και ελέγχου του οργανισμού (Millman et al.,
1987:480),
• λόγω της κεντρικής θέσης που κατέχουν στην οργανωσιακή ιεραρχία,
αναμένεται να είναι και καλά ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις των ποικίλων
αλλαγών στην παραγωγικότητα του οργανισμού (Millman et al., 1987:480),
• τα μεσαία στελέχη θεωρούνται ως ένας σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ
της ανώτατης διοίκησης και των λειτουργιών διοίκησης. Αυτοί μεταφράζουν
και μεταφέρουν αποφάσεις που γίνονται από πάνω προς τα κάτω και
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αναφέρουν παρατηρήσεις από κάτω προς τα πάνω. Επομένως είναι οι
πρώτοι που

θα χρησιμοποιήσουν τη

σύγχρονη

τεχνολογία σε

μια

προσπάθειά τους να φέρουν σε πέρας την εργασία τους (Pinsonneault et
al., 1993:280),
• με την αναβάθμιση της τεχνολογίας αλλάζει ο ρόλος, οι υπευθυνότητες και
τα καθήκοντα των μεσαίων στελεχών, αφού αυξάνει η αυτονομία του
ατόμου και δίνεται η δυνατότητα καλύτερης λήψης αποφάσεων (Dopson et
al., 1993:14. 17, 1992:48),
• η εξέλιξη της πληροφορικής έχει επιπτώσεις στον αριθμό των μεσαίων
στελεχών. Έχει υπολογιστεί στην Αμερική ότι η πληροφορική περιορίζει
στο ένα τρίτο τα αποτελέσματα της μεσαίας διοίκησης (Pinsonneault et al.,
1993:271)
• με τη νέα τεχνολογία, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή
στον καθένα. Δεν χρειάζονται οι Υποδιευθυντές για να παρακολουθούν και
να ελέγχουν τα μεγέθη και τη ζωή της επιχείρησης. Αρκεί να υπάρχει ένα
καλό δίκτυο υπολογιστών και το κατάλληλο πρόγραμμα. Έτσι, η πρακτική
που ήδη εφαρμόζεται προβλέπει κατάργηση των μεσαίων στρωμάτων
διοίκησης. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιος στην κορυφή και αμέσως από
κάτω θα είναι τα άτομα που θα κάνουν τη δουλειά. Τα μεσαία στελέχη δε
είναι πλέον αναγκαία, ενώ στις περισσότερες φορές βλάπτουν κιόλας,
καθώς καθυστερούν τις αποφάσεις, ‘φιλτράρουν’ και παραμορφώνουν τις
πληροφορίες (Παπαγεωργίου, 1997:27),
• με τη νέα τεχνολογία επιτρέπεται μια νέα ροή πληροφοριών από κάτω
προς τα πάνω και αντίστροφα. Έτσι, όσοι είναι τοποθετημένοι στο κέντρο
της ιεραρχίας δε χρειάζονται (Taylor et al., 1994:55) και
• η οικονομική θεωρία, υποστηρίζει την άποψη της μείωσης των μεσαίων
στελεχών

από

συγκεκριμένα,

την
η

εμφάνιση

μικροοικονομική

της

σύγχρονης

θεωρία

τεχνολογίας.

(microeconomics

Πιο

theory)

υποστηρίζει ότι η σύγχρονη τεχνολογία θεωρείται ως ένας παράγοντας
που μπορεί να υποκατασταθεί από το κεφάλαιο και την εργασία. Μέσω
της

χρήσης

της

τεχνολογίας

αυτοματοποιούνται

προηγούμενες

χειρωνακτικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα λιγότερο κεφάλαιο και
λιγότερη εργασία να χρειάζονται για την απαιτούμενη παραγωγή. Έτσι, η
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πληροφορική τεχνολογία καταλήγει σε μείωση του αριθμού των μεσαίων
στελεχών,

καθώς

αυτή

υποκαθιστά

την

εργασία.

Η

θεωρία,

του

συναλλασσόμενου κόστους (transaction theory), βασίζεται στην αντίληψη
ότι η επιχείρηση εμφανίζει κόστη όταν αγοράζει από έξω αυτά που δε
μπορεί

να

παράγει

από

μόνη

της.

Παραδοσιακά

οι

επιχειρήσεις

αναπτύσσονταν σε μέγεθος σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα κόστη
συναλλαγής. Η εμφάνιση όμως της σύγχρονης τεχνολογίας μειώνει από
μόνη της τα κόστη συναλλαγής και οδηγεί σε μια συρρίκνωση του μεγέθους
της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων - επηρεασμός μεσαίων στελεχών).
Κατά την θεωρία,

των

‘πρακτόρων’ (agency theory),

ο διευθυντής

(ιδιοκτήτης) απασχολεί ‘αντιπροσώπους’ (εργαζόμενους) για να εκτελέσουν
την εργασία εκ μέρους του (διοικητικά κόστη) και τους εξουσιοδοτεί κάποια
εξουσία λήψης απόφασης. Τα άτομα όμως αυτά χρειάζονται σταθερή
επίβλεψη

γιατί

μπορεί

να

αποδειχτούν

αναξιόπιστα.

Η

σύγχρονη

τεχνολογία, μέσα από τη μείωση του κόστους για την απόκτηση και
ανάλυση της πληροφορίας, επιτρέπει τους οργανισμούς να μειώσουν τα
διοικητικά κόστη και έτσι να αυξήσουν τα έσοδα από τη συρρίκνωση της
μεσαίας διοίκησης (Laudon et al., 1994:108,109).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις προβλέψεις μελετητών σχετικά με την
επίδραση της πληροφορικής τεχνολογίας και το μέλλον των μεσαίων
στελεχών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Απόψεις σχετικά με το μέλλον της μεσαίας διοίκησης

ΗΜΕΡΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΑΙΤΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΗΝΙΑ

1958

Leavitt &

Πληροφοριακή

Μείωση του αριθμού των μεσαίων

Whistler

τεχνολογία

στελεχών. Η δουλειά θα είναι
προγραμματισμένη, τυπική και δομημένη
απαιτώντας λιγότερη κρίση και
δημιουργικότητα.

1960

1971

Simon

Hichs

Πληροφοριακή

Οι υπολογιστές θα παίρνουν αποφάσεις

τεχνολογία

αντί τα μεσαία στελέχη.

Πληροφοριακή

Η μεσαία διοίκηση θα εξαφανιστεί.

τεχνολογία
1978

Neumann

Εξελίξεις στις

Μείωση του αριθμού των μεσαίων

αυτόματες

στελεχών. Τα ανώτερα στελέχη μπορεί να

παραγωγικές

αυξήσουν το πεδίο ελέγχου τους, έτσι

διαδικασίες

μειώνεται η εξάρτησή τους από τα μεσαία
στελέχη.

1983

Polozyski

Πληροφοριακή

Ισχυροποίηση της θέσης των πρώτων

τεχνολογία

στελεχών εις βάρος των μεσαίων. Μείωση
στους αριθμούς των μεσαίων στελεχών.

1985

1988

1989

Magee and

Πληροφοριακή

Μείωση στους αριθμούς των μεσαίων

Little

τεχνολογία

στελεχών.

Drucker

Η πληροφορία

Μείωση των επιπέδων. Μείωση της

στηρίζει τους

κοινωνικής θέσης και των ευκαιριών των

οργανισμούς

μεσαίων στελεχών.

Sewell and

Πληροφοριακή

Οι αριθμοί των μεσαίων στελεχών

Albaji

τεχνολογία

ελαττώνονται.

ΠΗΓΗ : Dopson et al., 1993: 15,16

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι περισσότεροι μελετητές συγκλίνουν στην
άποψη ότι η μεσαία διοίκηση τείνει να εξαφανιστεί στο μέλλον από την
εμφάνιση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με άλλα λόγια,

ο

όγκος των

προβλέψεων, έτσι όπως προκύπτει από τον πίνακα είναι αρνητικός. Η μεσαία
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διοίκηση αρχίζει να παρακμάζει, γιατί η νέα τεχνολογία μπορεί να προωθεί
την πληροφορία πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα αλλά και γιατί η ανάγκη της
επιχείρησης να οργανωθεί πιο συστηματικά οδηγεί αν όχι σε μείωση στα
επαγγέλματα των μεσαίων στελεχών, οπωσδήποτε σε διαφοροποίηση του
ρόλου τους και του έργου τους.

1.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.4.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η εξέλιξη της πληροφορικής μέσα σε κάθε Τράπεζα συνοδεύεται, συνήθως
από οργανωτικές μεταβολές, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες. Η τάση που
συνήθως υποστηρίζει τις δομικές αλλαγές και λαμβάνει χώρα στον τραπεζικό
τομέα, έχει να κάνει με την αυξημένη ενασχόληση με την γραφειοκρατία και τα
κόστη που προκύπτουν από το αυξανόμενο μέγεθος και την πολυπλοκότητα
των χρηματοοικονομικών

ιδρυμάτων.

Για

να

αντιμετωπίσουν

αυτά

τα

αποτελέσματα κάποιες Τράπεζες αναπτύσσουν προγράμματα μείωσης του
αριθμού των επιπέδων διοίκησης. Η μείωση αυτή (De-layering) θεωρείται ως
το μέσο για να περιοριστούν τα κόστη και ως το μέρος εκείνο της διαδικασίας
για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα (Hiltrop,

1991:40,

Laudon et al.,

1994:110).

Στην προσπάθειά τους οι Τράπεζες να επωφεληθούν τα πλεονεκτήματα της
τεχνολογικής
οργάνωσης.

αλλαγής,
Σε

θα

οργανώσεις

πρέπει

να

δηλαδή

υιοθετήσουν
που

οριζόντιες

ενθαρρύνουν

την

μορφές
οριζόντια

επικοινωνία. Αυτή η διαδικασία πιέζει την οργανωτική δομή των Τραπεζών
στην κατεύθυνση επιχειρηματικών μονάδων (business unit), μέσω μιας
βαθμιαίας διαδικασίας αποκέντρωσης και εξουσιοδότησης των εξουσιών
(Bilderbeek et al., 1992:57). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη μετάβαση από
την παραδοσιακή στη σύγχρονη Τραπεζική οργάνωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Η μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Τραπεζική οργάνωση

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργανωσιακή στρατηγική

Αύξηση κέρδους

Αύξηση αξίας

Πολιτική πληροφορικής

Αντίδραση (Proactive)

Πρόληψη (Reactive)

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Πλεονεκτήματα κόστους

Πλεονεκτήματα

ως ανταγωνιστική δύναμη

στρατηγικής ως
ανταγωνιστική δύναμη

Οργανωσιακή Δομή

Λειτουργική

Δημιουργικοί κύκλοι

Ιεραρχία

Εύρος (πεδίο) ελέγχου

Πεδίο επικοινωνίας

Πληροφορία

Φιλτράρεται

Άμεση

Σχεδιασμός

Ακολουθητικός /

Σε πραγματικό χρόνο

Περιοδικός
Αξιολόγηση της απόδοσης

Πολιτική ανθρωπίνων

Προσανατολισμένη στη

Προσανατολισμένη στο

χρέωση / πίστωση (τιμή

κόστος και στη συνέργια

κόστους)

(αλυσίδα αξίας)

Ρύθμιση συμπεριφοράς

Εξέλιξη (ανάπτυξη) της

πόρων
Οργανωσιακή κουλτούρα

Προφίλ

εξειδίκευσης
Περιορισμένη αντίληψη

Διευρυμένη αντίληψη

(Fragmented thinking)

(Integral thinking)

Προσαρμογή

Διαμόρφωση

ΠΗΓΗ :Bilderbeek etal., 1992: 58

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η εμφάνιση της νέας τεχνολογίας στις
Τράπεζες επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική μάρκετινγκ και στην καλύτερη
διαχείριση των προϊόντων της, στην οργανωσιακή στρατηγική και στη
στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Δηλαδή, η εισαγωγή της νέας
τεχνολογίας στις Τράπεζες δημιουργεί ριζικές αλλαγές αλλά και ανατρέπει τον
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παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι ο πελάτης / καταναλωτής καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο
και

πιο

πολύ

εκλεκτικός

(selective),

καλύτερα

ενημερωμένος

(πληροφορημένος) και απαιτεί περισσότερο σύγχρονες και εξειδικευμένες
υπηρεσίες από τις Τράπεζες. Αυτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των
καταναλωτών, στράφηκαν σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο οργάνωσης, τέτοιο
που θα τις επιτρέψει να αποκτήσουν τις δυνατότητα ολοκληρωμένης
εξυπηρέτησης του πελάτη, ώστε να προσαρμόζονται πιο εύκολα και πιο
γρήγορα στις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και να καταπολεμήσουν τις απειλές
που τυχόν θα προκύψουν κατά την πορεία λειτουργίας τους.

1.4.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η τεχνολογική ανάπτυξη όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο
δημιουργεί αναπόφευκτα κάποια μεταβολή και αναπροσαρμογή του τρόπου
διεξαγωγής της εργασίας. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζεται ότι η χρήση της
νέας τεχνολογίας προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό της φύσης της
εργασίας (ΕΕΤ, 1985:17, Steijn et al., 1995:120). Έρευνες επισημαίνουν ότι η
εφαρμογή

των

πολυπλοκότητας,

νέων

μορφών

διεύρυνση

τεχνολογίας

του

οδηγεί

περιεχομένου

σε

της

αύξηση

εργασίας

της
(job

enlargement), περισσότερη αυτονομία και υπευθυνότητα ενώ αυξάνει ο
αριθμός των λειτουργιών που

μπορούν να γίνουν από ένα χειριστή

τερματικού (Ozaki, 1992, Dopson et al., 1993).

Οι μελέτες θεωρούν ότι η έννοια της φύσης της εργασίας περιλαμβάνει τους
εξής τέσσερις παράγοντες :
• την πολυπλοκότητα (complexity) (Steijn et al., 1995:125, Rolfe 1990:111),
• την αυτονομία (autonomy) (Steijn et al., 1995:125, Rolfe, 1990:111,
Dopson et al., 1993:18, 1992:49, Mainiero et al., 1986 :34, Millman et al.,
1987:481),
• την αναπληροφόρηση (feedback) (Dopson et al.,
Mainiero et al., 1986:34, Millman et al., 1987:481),

1993:17,

1992:48,
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• τις γνώσεις που απαιτούνται (knowledge required) (Steijn et al., 1995:125).

Την ττολυττλοκότητα των καθηκόντων συνθέτουν οι εξής μεταβλητές (Steijn
et al., 1995:123, Beirne et al., 1992:206, Millman et al., 1987:481, Rolfe,
1990:111):
1. οι διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθήσουν τα άτομα κατά την
εκτέλεση της εργασίας τους ,
2. ο αριθμός των πηγών / στοιχείων που πρέπει να συμβουλευτούν για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου τους,
3. η πολυπλοκότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται,
4. η σημασία των συνεπειών από λάθη,
5. η ακρίβεια που απαιτείται στην εργασία,
6. ο αριθμός και η σημαντικότητα των καθηκόντων,
7. ο όγκος εργασίας και
8. ο όγκος γραφειοκρατικών εργασιών.

Η αυτονομία ορίζεται από τις εξής μεταβλητές (Steijn et al., 1995:125,
Millman et al., 1987:484, Rolfe, 1990:112, Dopson et al., 1993:17,18,
1992:49, 1994:5):
1. την δυνατότητα να αποφασίζουν τα άτομα για το πως θα εκτελέσουν την
εργασία τους (task autonomy),
2. τη δυνατότητα καθορισμού της ταχύτητας εκτέλεσης της εργασίας (task
autonomy),
3. τη δυνατότητα ελέγχου της εκτέλεσης της εργασίας,
4. τη

δυνατότητα

καθορισμού

των

μεθόδων

εκτέλεσης

της

εργασίας

(professional autonomy),
5. την άσκηση

εποπτείας στην

εκτέλεση

των

καθηκόντων από

τους

ανωτέρους (managerial autonomy),
6. τη δυνατότητα για καινοτομία και βελτιώσεις στον τρόπο εκτέλεσης της
εργασίας,
7. τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου,
8. τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των πόρων και
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9. τις απαιτήσεις για υπευθυνότητα σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας

Οι μεταβλητές που προσδιορίζουν την έννοια της αναπληροφόρησης είναι
(Dopson etal., 1993:17, 1992:48):
1. η δυνατότητα να διαφανεί το επίπεδο απόδοσης που επιτυγχάνεται στην
εργασία,
2. η δυνατότητα να διαφανεί το πόσο αποτελεσματικά εκτελείται η εργασία και
3. η δυνατότητα πληροφόρησης ώστε να γίνεται αναθεώρηση της πορείας για
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Οι μεταβλητές που ορίζουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση
της εργασίας είναι (Steijn et al., 1995:125):
1. το επίπεδο της θεωρητικής γνώσης που απαιτείται για την εκτέλεση της
εργασίας,
2. το επίπεδο της εξειδικευμένης γνώσης και
3. το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπαίδευση ώστε να
ανταπεξέλθουν τα άτομα στις απαιτήσεις της εργασίας.

Και οι τέσσερις παράγοντες που αναφέρθηκαν κάτω από τη μεταβλητή της
φύσης της εργασίας, σχετίζονται άμεσα τόσο μεταξύ τους όσο και με την
έννοια της σύγχρονης τεχνολογίας. Η πολυπλοκότητα έχει να κάνει με τον
τρόπο που χειρίζονται τα άτομα τα καινούρια συστήματα και τον τρόπο που
εκτελούν τη δουλειά τους.

Η αυτονομία σχετίζεται

με τη χρήση της

τεχνολογίας, αλλά και με το τι έλεγχο θα ασκήσει ο χειριστής αυτής στα άλλα
άτομα. Η αναπληροφόρηση έρχεται να επιβεβαιώσει αν τα δυο προηγούμενα,
η πολυπλοκότητα και η αυτονομία λειτουργούν σωστά. Για όλα όμως τα
παραπάνω απαιτείται από το άτομο να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και σε
θεωρητικό και σε εξειδικευμένο επίπεδο.
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47

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

Η εξέλιξη και οι μορφές της τεχνολογίας όπως περιγράφηκαν παραπάνω
επιτρέπουν την εφαρμογή πιο ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας.
Παρατηρείται ότι στον Τραπεζικό τομέα η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας
αυξάνει την πιθανότητα να αναπροσαρμοστεί η διάρκεια λειτουργίας με την
οποία εκτελούνται οι διάφορες εργασίες. Γεγονός είναι ότι η τεχνολογία
επιτρέπει σήμερα μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο εκτέλεσης της λειτουργίας
των διαφόρων εργασιών στις Τράπεζες. Έτσι, από τη μια οι αυτόματες
ταμειολογιστικές

μηχανές,

αυξάνουν τη

δυνατότητα εκτέλεσης πολλών

τραπεζικών εργασιών και από την άλλη, η αυτοματοποίηση των εργασιών
ρουτίνας τόσο στο ‘γκισέ’, όσο και στην εσωτερική επεξεργασία, σημαίνει ότι
οι Τράπεζες περιόρισαν σημαντικά το χρόνο για τη διεκπεραίωση των
εργασιών ρουτίνας. Ο χρόνος που απομένει μπορεί να διατεθεί για την
πραγματοποίηση

περισσότερο

δημιουργικών εργασιών

(ΕΕΤ,

1985:18,

Dopson et al., 1993:17, Kimble et al., 1995:57). Οι επιπτώσεις αυτές φαίνεται
να είναι ιδιαίτερα εμφανείς στα μεσαία στελέχη.

Οι διαδικασίες που καλούνται αν ακολουθήσουν τα άτομα που βρίσκονται στα
μεσαία στρώματα της διοικητικής ιεραρχίας απαιτούν γνώση και κρίση
(Millman

et

al.,

1987:484,

Hiltrop

1991:40,

Watanabe

1990:58).

Πιο

συγκεκριμένα, χρειάζονται κάποιες γενικευμένες γνώσεις (Dopson et al.,
1993:17, 1992: 48) όπως: χρηματοοικονομικές γνώσεις, και ευρεία γνώση του
τι

συμβαίνει

μέσα

και

έξω

από

την

επιχείρηση

και

περισσότερο

προσανατολισμό στη στρατηγική και το μάρκετινγκ.

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει περισσότερο χρόνο στα μεσαία στελέχη να
ασχοληθούν με στρατηγικές κυρίως αποφάσεις, άλλα και να διοικούν
καλύτερα τους ανθρώπους (Dopson et al., 1993:17). Επίσης, τους δίνεται η
δυνατότητα να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες, αφού
εκτελούν τα καθήκοντά τους περισσότερο αποδοτικά (Kimble et al., 1995:57).
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Ο πελάτης θα εκτιμήσει θετικά μια γρήγορη, αξιόπιστη και σύγχρονη
εξυπηρέτηση (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:22).

Β.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με την εισαγωγή και την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας παρατηρείται μια
συρρίκνωση των εργαζομένων στις χαμηλές βαθμίδες και μια διεύρυνση των
θέσεων σε επίπεδο στελεχών. Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνολογία μειώνει
δραστικά την ποσότητα της εργασίας που συνεπάγεται για την εκτέλεση
απλών

εργασιών,

για

τις

οποίες

χρειάζεται

μικρή

ικανότητα.

Όμως,

παράλληλα συνεπάγεται αυξημένη ανάγκη σε προσωπικό περισσότερο
εξειδικευμένο (Στρατηγάκη, 1996:57) και με ευρύτερες ικανότητες για το
σχεδίασμά,

τη

μελέτη

νέων

μορφών

εργασίας,

την

ανάλυση

της

αποδοτικότητας της πελατείας, αλλά και για τεχνικά καθήκοντα, όπως ο
προγραμματισμός, ο χειρισμός και η συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
(ΕΕΤ, 1985: 18). Οι εξελίξεις αυτές συνίστανται στην αυξανόμενη έμφαση που
δίνεται στην εξασφάλιση μιας αναβαθμισμένης - ποιοτικά - εξυπηρέτησης των
πελατών και στη μεγαλύτερη ευελιξία στις σχέσεις διοίκησης και δικτύου σε
ότι φορά στην έγκαιρη ενημέρωση και την ορθή λήψη αποφάσεων.

Σε γενικές γραμμές το προσωπικό της πληροφορικής στις Τράπεζες είναι
σίγουρα σε πολύ καλό επίπεδο, πιθανόν καλύτερο από το αντίστοιχο
προσωπικό άλλων τομέων της οικονομίας, κάτι που έχει αναγνωρισθεί από
πολλούς φορείς, αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Άλλωστε η μεγάλη πλειοψηφία
του προσωπικού αυτού απαρτίζεται από πτυχιούχους πανεπιστημίων, των
οποίων

η

εξειδίκευση

και

οι

εμπειρίες λόγω

του

μεγέθους

και

της

κρισιμότητας του τομέα των Τραπεζών όπου απασχολούνται, είναι μεγάλες
(Αρχοντάκης

και

άλλοι,

προσλήψεις

αποφοίτων

1994:30).

Σε

σύγκριση

πανεπιστημιακής

με

άλλες χώρες,

εκπαίδευσης

στην

οι

Ελλάδα,

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις Τράπεζες, με εξαιρέσεις από πλευράς
ευρωπαϊκών χωρών το Βέλγιο και την Ιταλία και από μη ευρωπαϊκές χώρες
την Ιαπωνία. Η τάση που παρατηρείται είναι ότι το μερίδιο των αποφοίτων
των πανεπιστημιακών σχολών αυξάνει φτάνοντας στις Ιταλικές Τράπεζες το
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50% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 100% των νεοπροσλαμβανομένων,
ενώ στις Βελγικές στο 20% (Χαραλαμπίδης, 1994:32). Στο σημείο αυτό, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι οι προσλήψεις κατόχων μεταπτυχιακών σπουδών
συνιστούν μια ξεχωριστή κατηγορία απασχόλησης, περιορισμένης βέβαια
σημασίας, αλλά με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Το φαινόμενο
αυτών των προσλήψεων εντάθηκε από το δεύτερο μισό της προηγούμενης
δεκαετίας και ορισμένες μεγάλες Τράπεζες ενδιαφέρθηκαν σημαντικά γι’
αυτήν την αγορά εργασίας στελεχών. Επίσης, κατά το τελευταίο διάστημα η
δημιουργία νέων μικρών ιδιωτικών Τραπεζών, στράφηκε σ' αυτήν την
κατηγορία του εξειδικευμένου προσωπικού (Χαραλαμπίδης, 1994:37).

Γ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Με την αναβάθμιση της τεχνολογίας τα μεσαία στελέχη καλούνται να
αποκτήσουν νέες ικανότητες. Αυτές εντοπίζονται στη μεγαλύτερη ευελιξία και
προσαρμοστικότητα στα καινούρια δεδομένα. Όπως παρατηρείται, με την
εξέλιξη της τεχνολογίας ο ρόλος των μεσαίων στελεχών έγινε πιο σημαντικός
(Dopson et al.,

1993:14). Με άλλα λόγια, στα άτομα παρουσιάζονται

περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη (Millman et al., 1987: 484) και έχουν
περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν νέες προκλήσεις στη δουλειά τους
(Dopson et al., 1992:49, 1993:18). Οι ικανότητες που χρειάζονται να έχουν τα
άτομα για να ανταπεξέλθουν στα καινούρια τους καθήκοντα διακρίνονται
(Rolfe 1990:112):
• στην τεχνική πολυπλοκότητα δηλαδή, στην ικανότητα χρήσης διαδικασιών,
• στην αυτονομία δηλαδή, στην ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Είναι φανερό ότι στο μέλλον όλο και περισσότεροι τραπεζοϋπάλληλοι θα
χρησιμοποιούν σταθμούς εργασίας στο γραφείο τους. Ορισμένοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι το 2000 πάνω από το 98% του προσωπικού των Τραπεζών
θα είναι άμεσοι χρήστες της τεχνολογίας και θα χρησιμοποιούν κάποιου
τύπου σταθμό εργασίας στο γραφείο τους (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:122).
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Κατά τον Olson (1982:842) η μεγαλύτερη ικανοποίηση της εργασίας απορρέει
από την αυξημένη ποικιλία καθηκόντων, από τις απαιτήσεις ικανότητας και
από την άμεση ανατροφοδότηση της εργασίας.

Υποστηρίζεται ότι τα μεσαία στελέχη επηρεάζονται από το βαθμό και την
πολυπλοκότητα των τεχνολογικών αλλαγών. Πιέσεις από το περιβάλλον
συχνά προκαλούν γρήγορες αλλαγές στο ρόλο και τη λειτουργικότητα των
ατόμων αυτών.

Επίσης,

οι εργασίες των

μεσαίων στελεχών γίνονται

περισσότερο γενικευμένες και χαρακτηρίζονται από (Dopson et al., 1993:17,
1992:48) :
• αυξημένες ικανότητες και ευρύ πεδίο καθηκόντων
• υπευθυνότητα για ένα ευρύ σύνολο προσωπικού
• υπευθυνότητα για τη δουλειά τους με υψηλή έμφαση στην απόδοσή τους

Κάποιοι άλλοι τέλος υποστηρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να
εμπλουτίσουν και να αναβαθμίσουν τις υπευθυνότητες των εργαζομένων
(Mainiero et al., 1986:34).

1.4.3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α.

Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

εποχή

της

αυτοματοποίησης

που

ο

τραπεζικός

κλάδος

γνωρίζει

επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας θέσεων που θα χαρακτηρίζονται από
την

τεχνική

πολυπραγμοσύνη

των

κατόχων

τους

στην

αντιμετώπιση

ιδιαίτερων καταστάσεων. Δηλαδή, η ανάγκη αυτή δημιουργείται και γιατί το
απαιτεί η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας και γιατί αναπτύσσονται νέες
ειδικότητες,

γνώσεις

και

χαρακτηρίζει

τις

ανθρώπινου

δυναμικού

που

αλλαγών

στο

αντιμετώπισης

αγορές

ικανότητες.
επιβάλλει
θα

Η

την

αβεβαιότητα
ανάγκη

προσδώσει

περιβάλλον

του

επιπλέον

ύπαρξης
ευελιξία

που

ειδικευμένου

στις

ανταγωνισμού.

πολιτικές
Έτσι,

η
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συνειδοτοποίηση αυτής της εξέλιξης προϋποθέτει τη συστηματική εκπαίδευση
του προσωπικού όλων των βαθμιδών της διοικητικής ιεραρχίας.

Στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ
και Πληροφορικής (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:29), προέκυψε ότι, όσον
αφορά την εκπαίδευση των στελεχών των Τραπεζών αυτή θεωρείται ότι είναι
απαραίτητη, υποχρεωτική και γίνεται συστηματικά και εντατικά στο 55% των
Τραπεζών, ενώ είναι προαιρετική και γίνεται κατά περίπτωση στο 45%
αυτών.

Τα είδη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται αφορούν :
• τη βελτίωση των θεωρητικών γνώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο
της δουλειάς,
• την προσφορά εξειδικευμένης γνώσης.

Ως προς τις μεθόδους εκπαίδευσης αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως
(Beardwell et al„ 1994 : 344, 347, Ozaki, 1992 : 102,126, Newton, 1990: 43,
Senker 1989: 51, Guest et al. 1979 : 29, Αρχοντάκης και άλλοι 1994 : 29)
είναι:
• η προκαταρκτική εκπαίδευση πριν την ανάληψη της εργασίας,
• η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training)
• η εναλλαγή των θέσεων εργασίας (job rotation)
• τα ειδικά συνέδρια
• οι τεχνικές self-study
• η καθοδόγηση μέσω υπολογιστή (Computer Based Training)
• η μετάβαση για εκπαίδευση σε άλλη Τράπεζα εσωτερικού / εξωτερικού
• η μετάβαση για εκπαίδευση σε άλλο κατάστημα εσωτερικού / εξωτερικού

Από τις παραπάνω μεθόδους εκπαίδευσης παρατηρείται ότι οι τεχνικές selfstudy

και

C.B.T.

(Computer

Based

Training),

είναι

οι

περισσότερο

αποδεδειγμένες γιατί ο εκπαιδευόμενος έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με το
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υπολογιστικό περιβάλλον. Ως προς τη δεύτερη τεχνική (CBT) θεωρείται ότι
μέσω αυτής μειώνονται τα κόστη της μαζικής εκπαίδευσης και δίνεται η
δυνατότητα η εκπαίδευση του προσωπικού μιας Τράπεζας να γίνεται σε
απομακρυσμένες

περιοχές,

με

κεντρικό

συντονισμό

και

έλεγχο

από

οργανωμένα εκπαιδευτικά κέντρα (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994 : 90). Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα τελευταία μέσω της θυγατρικής της εταιρίας
Ethnodata αναπτύσσει μαζί με άλλους συνεργάτες, στα πλαίσια κοινοτικών
προγραμμάτων,

ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για

τραπεζικά

προϊόντα, βασισμένο σε τεχνολογία των πολυμέσων (multimedia).

Αρκετές Τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν ιδιόκτητα εκπαιδευτικά κέντρα
εξοπλισμένα με πλούσιο εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό. Σε πολλές λειτουργεί
και σύστημα προσομοίωσης με το μοντέλο του καταστήματος, με τερματικές
συσκευές και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να γίνεται πρακτική
εξάσκηση στις συνθήκες εργασίας (Αρχοντάκης και άλλοι, 1994:124).

Ένα ποσοστό που ξεκινάει από 10% του συνόλου των υπαλλήλων των
ελληνικών Τραπεζών και φτάνει ως και το 30%, σε ετήσια βάση, εκπαιδεύεται
στα ανώτερα εκπαιδευτικά κέντρα σε τραπεζικές εφαρμογές και σε γενικότερα
θέματα με τη μορφή των σεμιναρίων.

Σχετικά με τις ξένες χώρες, οι διαφορές στις πολιτικές εκπαίδευσης των
Τραπεζών είναι έντονες. Οι περιπτώσεις ευρωπαϊκών χωρών είναι να
αναπτύσσουν ισχυρές δομές εκπαίδευσης ως προς εκείνες των ΗΠΑΙαπωνίας, που στηρίζονται κυρίως σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδευτικές
ενέργειες.

Οι

ευρωπαϊκές

χώρες

προσφέρουν

στα

μεσαία

στελέχη

εκπαίδευση μέσα από προγράμματα γρήγορης ανάδειξης. Για παράδειγμα,
στη Μ. Βρετανία αναφέρθηκαν οι φόρμουλες fast track & slow track. Η πρώτη
περίπτωση προσφέρει σε άτομα που ξεχωρίζουν δυνατότητες γρήγορης
ανόδου με προγραμματισμένες συμμετοχές στα εσωτερικά προγράμματα
ανάπτυξης

της

διοίκησης

(Management

Development

Programs).

Στη

Γερμανία με τον ίδιο τρόπο για τις περιπτώσεις των ατόμων που ξεχωρίζουν,
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και

προώθηση
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διατραπεζικής
(Χαραλαμπίδης,

1994:33)

Β.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όπως αναλύθηκε παραπάνω η νέα τεχνολογία στον τραπεζικό τομέα δίνει τη
δυνατότητα πιο ‘ορατής’ απόδοσης δηλαδή,

καθορισμού και μέτρησης

στόχων γεγονός που διευκολύνει τη σύνδεσή της με το σύστημα αμοιβής.
Έχουν

υποστηριχθεί

πολλές

απόψεις

σχετικά

με

την

επίδραση

της

τεχνολογίας στο σύστημα αμοιβών και την αξιολόγηση. Οι επικρατέστερες
από αυτές είναι:

Ο Ozaki (1992:84) εξετάζοντας μια

Ιταλική Τράπεζα αναφέρει

ότι ο

επηρεασμός της νέας τεχνολογίας στην κλίμακα του μισθού είναι μόνο
έμμεσος, δηλαδή μέσα από τις αλλαγές που επέρχονται στην οργάνωση των
εργασιών και το περιεχόμενο της δουλειάς. Πιστεύει ότι τα αποτελέσματα των
τεχνολογικών καινοτομιών δεν έχουν αλλάξει τα επίπεδα μισθού και τις
σχετικές θέσεις της εργατικής δύναμης.

Αυτό συμβαίνει

εξαιτίας του

γεγονότος ότι οι κλίμακες μισθού είναι τελείως στατικές και βασικά σταθερές
από εθνικές συμφωνίες. Τα λεγάμενα bonus συμφωνούνται ετήσια και
διανέμονται στους εργαζόμενους σε σχέση με τη θέση τους στο σύστημα
ιεραρχίας.

Οι Snell και Dean (1992:475) κάνουν λόγο για ατομική αποζημίωση
(individual equity), που καθορίζεται ως ο βαθμός με τον οποίο οι εργαζόμενοι
αμείβονται αναλογικά με την ατομική τους απόδοση.

Ο Susman (1987:100) αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση που εξέταζαν, οι
μισθοί των εργαζομένων παρέμεναν οι ίδιοι ή αυξάνονταν ως αποτέλεσμα της
τεχνολογίας. Μερικές φορές οι μισθοί αυξάνονταν γιατί τα επαγγέλματα
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διευρύνονταν και γίνονταν πολύ επιδέξια. Επίσης, υποστηρίζει ότι γίνεται
αντικατάσταση

του

τυπικού

(παραδοσιακού)

συστήματος

ταξινόμησης

επαγγέλματος (job classification) με το σύστημα της αμοιβής με βάση τη
γνώση (pay for knowledge). Πρόκειται για ένα σύστημα που προσαρμόζει
τους μισθούς των εργαζομένων σύμφωνα με τις δεξιότητες, το κατά πόσο
γνωρίζει την ενότητα της εργασίας (work modules masters) ή τα καθήκοντα.

Οι Dopson et al., (1993:18), μίλησαν για αναθεώρηση του συστήματος
αξιολόγησης με την εισαγωγή της τεχνολογίας. Υποστηρίζουν ότι η πιο
ξεκάθαρη εμφάνιση του επιπέδου απόδοσης οδηγεί σε αναμόρφωση του
συστήματος αμοιβών.

Οι Sparrow και Hiltrop (1994: 520) αναφέρουν ότι ένας από τους λόγους που
οι οργανισμοί όλο και περισσότερο αμφισβητούν το παραδοσιακό σύστημα
αμοιβών είναι η σύγχρονη τεχνολογία.

Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύνδεση της αμοιβής με την
απόδοση ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της τεχνολογίας (Storey, 1995:
256, Armrtrong et al., 1995: 247, Sparrow et al., 1994: 527) είναι:
• με βάση την ατομική απόδοση, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση με
συγκεκριμένα κριτήρια που είναι γνωστά και που ενσωματώνονται στις
τακτικές αποδοχές (π.χ. συστήματα αμοιβής ανάλογα με την αξία - merit
pay plan),
• με βάση εφάπαξ χρηματική αμοιβή (bonus), που βασίζεται στην ατομική
απόδοση για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων οι οποίοι είναι γνωστοί,
• με

βάση

την

ομαδική

απόδοση,

που

στηρίζεται

στην

επίτευξη

συγκεκριμένων στόχων από την ομάδα και
• με βάση την απόδοση του τμήματος ή της υπηρεσίας.

Επίσης, υποστηρίζεται ότι τα χρηματικά κίνητρα υποκινούν τα άτομα να
αφιερώσουν το χρόνο και να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να αναπτύξουν
νέες ικανότητες (Mainiero et al., 1986:35).
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1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Το καίριο θέμα της εισαγωγής και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας
σχετίζεται άμεσα με την συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.
Δηλαδή, κατά πόσο τα άτομα, που θεωρούνται ως άμεσοι χρήστες της
τεχνολογίας, μπορούν ή πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους όσον αφορά τα
καινούρια τεχνολογικά συστήματα. Αυτό γιατί,

όπως υποστηρίζεται οι

εργαζόμενοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή αποφάσεων στις
οποίες συμμετείχαν, αλλά και γιατί ιδιαίτερα το θέμα της αξιοποίησης της νέας
τεχνολογίας απαιτεί την αφοσίωση και ενσυνείδητη προσωπική εμπλοκή
τους. Η γνώμη τους αυτή μπορεί να έχει σχέση τόσο με τα στάδια που θα
ακολουθήσει η εισαγωγή της τεχνολογίας, όσο και με τους τρόπους που
μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτά τα στάδια (ατομικά ή ομαδικά, τυπικά ή
άτυπα).

Κατά τους Gill και Krieger (1992:334) η έννοια της ανάμιξης στην εισαγωγή
της τεχνολογίας, ορίζεται ως κάθε συμμετοχική διαδικασία ή πρακτική και
μπορεί να κυμαίνεται από την απλή πληροφόρηση ως τη συλλογική λήψη
απόφασης.

Η διεθνής βιβλιογραφία (Cressey et al., 1991:31, Krieger, 1992:346, Frohlish
et al., 1990:96), διακρίνει τη διαδικασία συμμετοχής σε τέσσερις φάσεις ::
• ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Planning phase): είναι εκείνη η φάση όπου η βασική

απόφαση παίρνεται με αναφορά στις τεχνολογικές αλλαγές. Αυτή η
απόφαση περιλαμβάνει σκέψεις σχετικά με το στόχο που η επιχείρηση
επιδιώκει να πετύχει διαμέσου της τεχνολογικής αλλαγής.
• ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Selection phase) : πρόκειται για τη φάση εκείνη όπου η πιο

κατάλληλη τεχνολογία για την επίτευξη των στόχων επιλέχτηκε στις
αποφάσεις που πάρθηκαν στη φάση σχεδιασμού.
• ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Implementation phase): είναι η φάση όπου η τεχνολογία

που επιλέγει

έχει

εγκατασταθεί στο σύστημα. Αυτή

η

φάση

είναι

προβληματική μέχρι του σημείου που η νέα τεχνολογία πρέπει να
συνεπάγεται την ανάπτυξη του νέου οργανωσιακού τύπου. Επειδή η
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πληροφορική τεχνολογία έχει να κάνει με ένα νέο ξεκίνημα, στο οποίο
πειραματίζεται οργανωσιακά συστήματα, γενικά η φάση αυτή θεωρείται
σαν πειραματικό στάδιο (μέθοδος δοκιμή).
• ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Evaluation phase): σε αυτό το στάδιο, η νέα τεχνολογία
έχει εγκατασταθεί και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά της. Έτσι, η
εργασία εκτελείται βελτιστοποιώντας τη διαδικασία λειτουργικών.

Στη διαδικασία αυτή οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή/και
ομαδικά. Οι ατομικές μορφές συμμετοχής διακρίνονται (Beardwell et al.,
1994:565):
• στην έκφραση προσωπικής γνώμης (προφορικά),
• στην υποβολή γραπτών προτάσεων και
• στη συστηματική διερεύνηση των στάσεων των εργαζομένων (attitude
survey).
Σε ομαδικό επίπεδο οι μορφές συμμετοχής διακρίνονται:
• στις ομάδες εργασίας,
• στις ομάδες βελτίωσης του συστήματος και
• στους κύκλους ποιότητας
Ως προς την τελευταία μορφή συμμετοχής (κύκλοι ποιότητας) βασικός
παράγοντας επιτυχίας είναι η δημιουργία ομάδας συμμετοχικού σχεδιασμού
από την πρώτη κιόλας στιγμή, πριν ακόμα επιλεγεί το είδος της τεχνολογίας.
Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και στην εξασφάλιση
συναίνεσης

στις

αποφάσεις που

αφορούν

τη

διαδικασία

παραγωγής

(Στρατηγάκη, 1996:70).

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με έρευνες η ανάμιξη εργαζομένων
στην τεχνολογική μεταβολή περιορίζεται στο να παίρνουν επιλεγμένες
πληροφορίες και να συζητούν εκ των υστέρων τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή

των

νέων

τεχνολογιών.

Δηλαδή

από

τις

τέσσερις

φάσεις

τεχνολογικής μεταβολής που αναφέρθηκαν παραπάνω, η συμμετοχή των
εργαζομένων φαίνεται να περιορίζεται συνήθως στις δυο τελευταίες φάσεις
(εφαρμογή, αξιολόγηση) (Ozaki, 1992:87, Frohlish et al., 1990:99).
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι στον τραπεζικό κλάδο της
Νορβηγίας η συνδικαλιστική οργάνωση πέτυχε συμμετοχή των εργαζομένων
στο

σχεδίασμά

των νέων

τεχνολογικών συστημάτων

και

καλλιέργησε

συστηματικά τις σχέσεις της με τους επιστήμονες και του τεχνικούς Τραπεζών
με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει κοινωνικά και να τους επηρεάσει στο
σχεδίασμά της τεχνολογίας (Στρατηγάκη, 1996:71).

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Cressey, 1991:14), έγινε μια προσπάθεια
να κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους η συμμετοχή των εργαζομένων
θεωρείται αναγκαία. Αυτοί είναι:
• η αποτελεσματικότητα. Η συμμετοχή θεωρείται ως ένας τρόπος συμβολής
στην επίτευξη αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να
καταστεί δυνατή η μείωση του κόστους χρησιμοποίησης των πόρων,
• το κίνητρο. Η συμμετοχή απελευθερώνει την ικανότητα επιλύσεως των
προβλημάτων, τους ανθρώπινους πόρους και τη δημιουργικότητα του
εργατικού δυναμικού,
• η

ανακατανομή

δυνάμεως.

Η

συμμετοχή

είναι

ένας

τρόπος

αποκαταστάσεως της ισορροπίας που οδηγεί σε περισσότερο δίκαιη
κατανομή πόρων και του ελέγχου της διαδικασίας μεταβολής,
• οι καλές εργασιακές σχέσεις. Η συμμετοχή θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στη
διατήρηση φιλικών σχέσεων στην επιχείρηση. Επίσης, στοχεύει στο να
ενθαρρύνει τη θέληση των εργαζομένων να αναλάβουν ευθύνες, μέσω της
ταύτισης με τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης,
• η αξιοποίηση. Η συμμετοχή είναι αναγκαία γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος
μπορεί να την αξιοποιήσει καλύτερα και προς όφελος του αλλά και για το
καλό της επιχείρησης και
• η κατανόηση. Η συμμετοχή επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της πορείας
μιας επιχείρησης και των προοπτικών της.

Η ιδιαίτερη σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας και οι επιπτώσεις που αυτή
φέρει ύστερα από την υιοθέτησή της, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους σε, ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλάβουν

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»

σχετικές

πρωτοβουλίες.

Η

Ένωση

Ευρωπαίων

Εργοδοτών

58

(UNICE)

υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) τόνισε ότι κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των
εργαζομένων από την πρώτη κιόλας φάση, της εισαγωγής των νέων
τεχνολογιών. Οι δύο απόψεις που αναφέρθηκαν αποτέλεσαν τις βάσεις για
συζήτηση

στα

πλαίσια

του

Κοινωνικού

Διαλόγου,

ενός

θεσμού

που

προώθησε ο Delors το 1985 και είχε σα στόχο την πραγματοποίηση
συμφωνιών μεταξύ των δύο κοινωνικών εταίρων. Οι προσπάθειες των δύο
εταίρων κατέληξαν (Μάρτιο 1987) στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι
έπρεπε να ενημερώνονται, αλλά και να εκφράζουν τη γνώμη τους για την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών μέσα από κάποιες νομικές ρυθμίσεις που θα
ήταν κοινές σε κάθε κράτος - μέλος (Frohlich et al., 1990:94).

Το θέμα της ενημέρωσης των εργαζομένων για τις τεχνολογικές επιπτώσεις
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η σπουδαιότητά του φαίνεται και από τη
θεσμοθέτηση που έχει πάρει το όλο θέμα (Ν. 1767/88, που αφορά τα
Συμβούλια των Εργαζομένων). Έτσι, κρίνεται αναγκαία η υποχρέωση του
εργοδότη ‘να πληροφορεί το Συμβούλιο των Εργαζομένων’, για την εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών πριν την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων (άρθρο
13, παράγραφος 1). Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει τόσο τη μορφή της
τεχνολογίας που θα εισαχθεί, όσο και τις επιπτώσεις που αυτή θα φέρει στον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, στις ειδικότητες καθώς και στις καινούριες
ικανότητες που θα χρειαστούν. Η αρχική αυτή ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα
στους εργαζόμενους να υιοθετήσουν την τεχνολογία πιο εύκολα και να
προσαρμοστούν πιο γρήγορα στα καινούρια δεδομένα της δουλειάς τους,
αλλά

και να

επηρεάσουν,

ενδεχομένως,

ως ένα

βαθμό

τις σχετικές

αποφάσεις.

Εκείνο που παρατηρείται συνήθως στην πράξη είναι ότι το είδος και η μορφή
των

τεχνολογικών

εφαρμογών

αποφασίζονται

από

τη

διοίκηση

της

επιχείρησης σε συνεργασία με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τους
επιστήμονες της πληροφορικής. Τα κριτήρια γι’ αυτές τις επιλογές είναι
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κυρίως οικονομικά και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος του
κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι απόψεις, οι τεχνικές ικανότητες και
οι στάσεις των ίδιων των χρηστών της τεχνολογίας, όπως επίσης και οι
συνέπειες στην οργάνωση της εργασίας σπάνια επηρεάζουν αυτές τις
αποφάσεις (Στρατηγάκη, 1996:58, Mainiero et al., 1986).

Όπως όμως παρατηρούν οι Mainiero και DeMichiell (1986:32) οι νέες
τεχνολογίες δε μπορούν να εκπληρώσουν την υπόσχεση για αυξημένη
παραγωγικότητα και μειωμένα λειτουργικά κόστη αν οι εργαζόμενοι δεν είναι
ικανοί να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον εργασίας. Συχνά παρατηρείται
η διοίκηση να αποφασίζει να υιοθετήσει τη νέα τεχνολογία χωρίς την
κατάλληλη θεώρηση και το σχεδίασμά για τους παράγοντες ανθρωπίνων
πόρων. Για παράδειγμα, από μια έρευνα που έγινε σε έξι επιχειρήσεις, που
είχαν εισαγάγει νέα τεχνολογικά συστήματα, διερευνήθηκε αν οι εργαζόμενοι
που θα εργάζονταν άμεσα με τις νέες τεχνολογίες είχαν ενημερωθεί από τη
στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να υιοθετήσουν την τεχνολογία. Πέντε στις
έξι επιχειρήσεις έδωσαν αρνητική απάντηση (Mainiero et al., 1986:32).

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η ενημέρωση
αυτοί συνοψίζονται στους εξής (Beardwell et al., 1994:565):
• τα περιοδικά της Τράπεζας (μηνιαία ή ετήσια). Πρόκειται για τις λεγάμενες
εκθέσεις πεπραγμένων,
• οι πίνακες ανακοινώσεων,
• οι γραπτές επιστολές / εγκύκλιοι,
• οι συστηματικές συναντήσεις όλων των ατόμων και
• οι

συστηματικές ενημερωτικές συναντήσεις του

προσωπικού

με τα

ανώτερα στελέχη.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, συμπεραίνεται ότι η συμμετοχή των
εργαζομένων δε θεωρείται μόνο αναγκαία αλλά κρίνεται και ως επιβεβλημένη
για

το

λόγο

ότι

συντελεί

στην

αποτελεσματικότερη

λειτουργία

των

επιχειρήσεων, αφού μέσω αυτής απελευθερώνεται η δημιουργικότητα των
εργαζομένων, κατανέμονται δικαιότερα οι πόροι, υποβοηθάτε η επικοινωνία
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με τους στόχους της

επιχείρησης.

1.6. ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η

εμφάνιση

μπορούσαν

της τεχνολογίας συνήθως προκαλεί επιπτώσεις που
να

χαρακτηριστούν

ευμενείς

και

δυσμενείς.

Ευμενείς

θα
θα

μπορούσαν να θεωρηθούν οι επιπτώσεις εκείνες, όταν δίνονται στα άτομα
νέα ενδιαφέροντα στην εργασία τους, αλλά και που χρησιμοποιούνται τόσο
στο να μάθουν καινούρια πράγματα, όσο και να χρησιμοποιούν τη νέα
τεχνολογία. Στα πλαίσια μιας έρευνας (Rolfe, 1990:113) παρατηρείται ότι τα
άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν την περηφάνειά τους
δουλεύοντας με τη σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, προέκυψε ότι πολλοί
καλωσόριζαν την εργασία τους (Beime et al., 1992:182), που γινόταν
‘ευκολότερη’

και

‘γρηγορότερη’

αναφέροντας

την

απλοποίηση

των

καθηκόντων και διαδικασιών, από την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών
συστημάτων.

Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις που

υποστηρίζουν ότι η

αναβάθμιση της τεχνολογίας επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις. Οι παράγοντες
που

ενδυναμώνουν την

παραπάνω

διαπίστωση

επικεντρώνουν

στους

φόβους των ατόμων για απώλεια των θέσεων εργασίας τους, για μείωση της
κρίσης τους, αφού εμφανίστηκε η νέα τεχνολογία που μειώνει τα λάθη και την
αβεβαιότητα και έτσι το λόγο στον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η
κριτική

ικανότητα

του

ατόμου

και

στις

προσωπικές

σχέσεις

που

δημιουργούνται από την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας.

Σχετικά με το θέμα της στάσης των στελεχών ως προς την αναβάθμιση της
τεχνολογίας, θεωρείται ότι αυτή ποικίλει. Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
θετική αλλά και αρνητική. Έρευνες επισημαίνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι
που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό μιας στάσης ως θετικής είναι:
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• η εργασία έγινε πιο σημαντική (Millman et at., 1987). Τα μεσαία στελέχη
φαίνεται να ικανοποιούνται από την αλλαγή που επιφέρει η τεχνολογία,
αφού μέσα από αυτή η εργασία τους αλλάζει χαρακτήρα, αποκτά το
στοιχείο του ενδιαφέροντος.
• η εργασία εκτελείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα (Rolfe, 1990). Η ευκολία
και η ταχύτητα είναι δύο χαρακτηριστικά που συντελούν στο να θεωρηθεί η
στάση των στελεχών ως θετική.
• η

μείωση

των

επαναλαμβανόμενων / βαρετών διαδικασιών και

η

ενασχόληση με πιο δημιουργικές πλευρές της εργασίας (Dopson et al.,
1992, 1993, Rolfe, 1990).
• η αυξημένη ακρίβεια, που συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των λαθών και
της αβεβαιότητας (Millman et al., 1987).
• η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για βελτίωση του συστήματος. Τα
άτομα αισθάνονται πιο ολοκληρωμένα όταν τους δίνεται η δυνατότητα να
υποβάλλουν προτάσεις για βελτίωση τους συστήματος.
• η συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής (Rolfe, 1990). Η συμμετοχή έχει σαν
αποτέλεσμα να

κεντρίσει το ενδιαφέρον των ατόμων

και να

τους

υποκινήσει προς αποδοτική συμπεριφορά. Επίσης, το άτομο αισθάνεται
πιο υπεύθυνο και αποκτάει το αίσθημα ότι συμμετέχει σε μια συλλογική
προσπάθεια, η επιτυχία ή η αποτυχία της οποίας εξαρτάται και από τη δική
του συμπεριφορά.
• η ατομική αποτελεσματικότητα γίνεται μεγαλύτερη (Rolfe, 1990). Με την
αναβάθμιση της τεχνολογίας τα άτομα έχουν περισσότερη ελευθερία στο
να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνουν ευθύνες κάτι που οδηγεί
σε μεγαλύτερη ατομική αποτελεσματικότητα.
• αυξάνεται η κριτική ικανότητα των ατόμων (Rolfe, 1990). Η σύγχρονη
τεχνολογία παρέχει στα άτομα περισσότερη γνώση και κρίση.
• αυξάνεται η εξουσία / δύναμη (Markus, 1983). Υποστηρίζεται ότι τα
συστήματα που αλλάζουν την ισορροπία εξουσίας στους οργανισμούς θα
αποδέχονται από αυτούς που κερδίζουν εξουσία.
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Κατά το Jerome Rosow, πρόεδρο του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Εργασίας,
υποστηρίζεται ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει θετικά τους
εργαζόμενους μέσα από (Mainiero et al., 1986):
1. τη μείωση των βαρετών καθηκόντων
2. την αναβάθμιση των ικανοτήτων της εργασίας
3. την αύξηση της ευελιξίας και
4. την ποικιλία του περιεχομένου εργασίας.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που σχετίζονται με την αντίθετη άποψη, δηλαδή, με
το χαρακτηρισμό μιας στάσης ως αρνητικής είναι:
• η τυποποίηση των διαδικασιών (Rolfe, 1990). Η σύγχρονη τεχνολογία θέτει
κάποια καθορισμένα όρια κινήσεων στα άτομα για τον τρόπο εκτέλεσης της
εργασίας τους.

Δηλαδή,

η

τεχνολογία

οδηγεί

σε

τυποποίηση

των

διαδικασιών, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του βαθμού
των καθηκόντων και της απόκτησης της γνώσης.
• η μη συμμετοχή στην αλλαγή (Rolfe, 1990). Η μη συμμετοχή στην αλλαγή
θεωρείται ως παράγοντας που οδηγεί σε αρνητική στάση απέναντι στην
τεχνολογική αλλαγή, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύει το άτομο ότι
περιθωριοποιείται, ότι μειώνεται, με αποτέλεσμα να εκδηλώσει αρνητική
στάση.
• οι φόβοι

για

τη μετατόπιση σε άλλο

πόστο,

για

την ανικανότητα

ανταπόκρισης στα νέα καθήκοντα, για την υπευθυνότητα της νέας θέσης και
για την αδυναμία προσαρμογής στο γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό
περιβάλλον (Mainiero et al.,

1986). Υποστηρίζεται ότι πολλά άτομα

αντιστέκονται στην αλλαγή - σε κάθε αλλαγή - πριν και μετά την εφαρμογή
της. Στο χώρο εργασίας, συνήθως η αντίσταση στην αλλαγή προκαλείται
από τους φόβους των εργαζομένων σχετικά με τα αποτελέσματα που η νέα
τεχνολογία θα έχει στις δουλειές τους. Έτσι, οι φόβοι για μετατόπιση
(αντικατάσταση) κυριαρχούν στο μυαλό πολλών εργαζομένων όπως και οι
φόβοι

για

την

ανικανότητα

ανταπόκριση

στα

νέα

καθήκοντα.

Οι

εργαζόμενοι μπορεί να ανησυχούν αν θα είναι ικανοί να μάθουν τις
ικανότητες που απαιτούνται για να χειριστούν τον νέο εξοπλισμό. Αυτός ο
φόβος

είναι

ιδιαίτερα

έντονος

μεταξύ

των

μεγαλύτερων

σε

ηλικία
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εργαζομένων και εξηγείται από το γεγονός ότι τα άτομα αυτά τείνουν να
αντιστέκονται στην αλλαγή περισσότερο δραστήρια (vigorously) από ότι οι
νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορεί να
αισθάνονται αδύναμοι και εκτός ελέγχου γιατί ο χώρος εργασίας τους
αλλάζει γρήγορα
• μειωμένη

εξουσία / δύναμη

(Markus,

1983).

Υποστηρίζεται

ότι

τα

συστήματα που αλλάζουν την ισορροπία εξουσίας στους οργανισμούς θα
αντιστέκονται από αυτούς που χάνουν την εξουσία τους.
• τα επίπεδα άγχους (Rolfe,

1990).

Η ένταση

και

η

κούραση που

δημιουργούνται στα άτομα από της σύγχρονη τεχνολογία, οδηγούν σε
υψηλότερα επίπεδα άγχους. Αυτός είναι και ο λόγος που συντελεί στο να
χαρακτηριστεί η στάση των ατόμων αυτών ως αρνητική.

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η στάση των ατόμων ως
προς την αναβάθμιση της τεχνολογίας στη χώρα μας, δεν είχε και πολύ
ευχάριστο χαρακτήρα. Στα πλαίσια μιας έρευνας (Στρατηγάκη, 1996:111),
που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Τράπεζα, παρατηρήθηκε ότι πολλά
στελέχη εξέφρασαν πολλές αντιρρήσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του
τεχνολογικού

και

οργανωτικού

εκσυγχρονισμού.

Το

αποτέλεσμα

των

αντιρρήσεων αυτών ήταν η εκδήλωση ακόμα και απεργιακών κινητοποιήσεων
- το Δεκέμβριο του 1988.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι με τη υιοθέτηση της τεχνολογίας επηρεάζεται και η
εργασία στο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, πολλοί ερευνητές / μελετητές
κάνουν λόγο για το αν η εργασία έγινε πιο σημαντική (Dopson et al., 1992:14)
και ενδιαφέρουσα (Beirne et al., 1992:206, Millman et al., 1987: 484), για το
αν εκτελείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα (Segars et al., 1993:520), για το αν
έγινε πιο μονότονη και αν δημιουργείται ένταση κατά την εκτέλεση της
εργασίας (Harding, 1996:109) και τέλος για το αν έχει κούραση και αν
παρουσιάζονται κάποια προβλήματα υγείας (Ozaki, 1992:84).

Για

όλες τις παραπάνω

καταστάσεις το άτομο

εκφράζει

άλλοτε την

ικανοποίησή του και άλλοτε τη δυσαρέσκειά του. Η ικανοποίηση πηγάζει από
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το γεγονός ότι με την αναβάθμιση της τεχνολογίας η εργασία του βλέπει να
εκτελείται με μια ευκολία και με μια ταχύτητα, να γίνεται πιο σημαντική και πιο
ενδιαφέρουσα. Η δυσαρέσκεια δημιουργείται από τη μονοτονία, την ένταση
και την κούραση της δουλειάς αλλά και από το γεγονός ότι μπορεί να
παρουσιάζονται κάποια προβλήματα υγείας και γενικά να θεωρεί τη δουλειά
του ως μονότονη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

2.1.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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2.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει το πως τα
καινούρια τεχνολογικά συστήματα άλλαξαν τη φύση της εργασίας δηλαδή, τον
τρόπο εκτέλεσής της και τη μορφή των καθηκόντων των μεσαίων στελεχών
στον Τραπεζικό τομέα και να διερευνήσει τη στάση τους απέναντι στην
εισαγωγή των νέων μορφών τεχνολογίας.

Η μορφή τεχνολογίας που

θεωρείται ότι επηρεάζει άμεσα τη φύση της εργασίας των μεσαίων στελεχών
είναι το πελατοκεντρικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το πως μια
συγκεκριμένη μορφή τεχνολογικού εξοπλισμού (το πελατοκεντρικό σύστημα)
επηρέασε τη φύση της εργασίας των μεσαίων στελεχών, τι καινούρια
καθήκοντα τους προστέθηκαν, ποιος ο βαθμός αυτονομίας τους και τι
καινούριες ικανότητες χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στο νέο είδος της
δουλειάς τους.

Οι δευτερεύοντες ή επιμέρους στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:
• να καταγραφούν όλες οι μορφές της σύγχρονης τεχνολογίας που
χρησιμοποιούνται από τις Τράπεζες καθώς και η συχνότητα χρήσης
αυτών,
• να διαφανεί κατά πόσο επηρεάστηκαν οι πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων
πόρων, που συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και
εμπλοκής του εργαζόμενου στους στόχους της επιχείρησης, δηλαδή αυτή
της εκπαίδευσης (ο χρόνος, τα είδη, οι μέθοδοι και η αποτελεσματικότητα
εκπαίδευσης) και αυτή της αμοιβής (η μέτρηση της απόδοσης και η
σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση), ύστερα από την αναβάθμιση της
τεχνολογίας και
• να εξεταστεί η συμμετοχή των στελεχών στην όλη διαδικασία της
τεχνολογικής μεταβολής (οι τρόποι, οι φάσεις και η αναγκαιότητα της
συμμετοχής).
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2.1.2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η πρώτη υπόθεση έχει σχέση με τη φύση της εργασίας των μεσαίων
στελεχών. Υποστηρίζεται ότι η αναβάθμιση της τεχνολογίας αυξάνει τόσο την
πολυπλοκότητα και την αυτονομία της εργασίας των στελεχών, όσο και την
αναπληροφόρηση και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των νέων
καθηκόντων (Millman et al., 1987:484). Αντίθετα, μειώνει τις γραφειοκρατικές
εργασίες.

Η δεύτερη υπόθεση έχει σχέση με τη δημιουργία καινούριων ικανοτήτων
για τα μεσαία στελέχη. Πιστεύεται ότι τα καινούρια τεχνολογικά συστήματα
απαιτούν από τα άτομα και τεχνική πολυπλοκότητα δηλαδή, ικανότητα
χρήσης διαδικασιών και περισσότερη αυτονομία δηλαδή ικανότητα λήψης
αποφάσεων (Rolfe, 1990:111, Steijn et al., 1995:125).

Η τρίτη και τέταρτη υπόθεση έχουν σχέση με τις πολιτικές διοίκησης
ανθρωπίνων πόρων. Σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης υποστηρίζεται
ότι

οι

κυριότερες

μέθοδοι

που

συνήθως

χρησιμοποιούνται

είναι

η

προκαταρκτική εκπαίδευση δηλαδή πριν την ανάληψη της εργασίας και η
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job) (Ozaki, 1992, Newton,
1990, Senker, 1989, Snell, 1992).

Η τέταρτη υπόθεση έχει σχέση με το θέμα της πολιτικής αμοιβών και της
αξιολόγησης. Υποστηρίζεται ότι με την αναβάθμιση της τεχνολογίας άλλαξε
το σύστημα αξιολόγησης, αφού η απόδοση έγινε πιο μετρίσιμη (visible). Έτσι,
το σύστημα αμοιβής άλλαξε και αυτό και συνδέεται άμεσα με το επίπεδο
απόδοσης του εργαζόμενου (Dopson et al., 1993, Mainiero et al., 1986).

Η πέμπτη υπόθεση έχει σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην

τεχνολογική

μεταβολή. Υποστηρίζεται

ότι,

συνήθως

συμμετοχή

των

εργαζομένων παρατηρείται κατά τη φάση της εφαρμογής του τεχνολογικού
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εξοπλισμού και λιγότερη στις υπόλοιπες φάσεις (Gill et al, 1992, Frohlish et
al., 1990, Cressey et al., 1991).

Η έκτη υπόθεση έχει σχέση με τη στάση των στελεχών. Η θετική στάση
συνοδεύεται από αυξημένη κριτική ικανότητα, αυξημένη εξουσία / δύναμη και
ακρίβεια,

μεγαλύτερη ατομική αποτελεσματικότητα, δυνατότητα υποβολής

προτάσεων για

βελτίωση

του

συστήματος εργασίας,

συμμετοχή

στη

διαδικασία αλλαγής, ενασχόληση με δημιουργικές πλευρές και από το
γεγονός ότι η εργασία έγινε πιο ενδιαφέρουσα, εκτελείται πιο εύκολα και πιο
γρήγορα.

Αντίθετα

μια

στάση

εμφανίζεται

αρνητική

μέσα

από

την

τυποποίηση των διαδικασιών, τη μη συμμετοχή στην αλλαγή, το φόβο για τη
μετατόπιση σε άλλο πόστο,

την ανικανότητα ανταπόκρισης στα νέα

καθήκοντα και την υπευθυνότητα της θέσης καθώς και το φόβο για την
αδυναμία

προσαρμογής

στο

γρήγορα

μεταβαλλόμενο

τεχνολογικό

περιβάλλον, τη μείωση της εξουσίας / δύναμης και τέλος τα αυξημένα
επίπεδα άγχους. Επίσης, πιστεύεται ότι με την αναβάθμιση της τεχνολογίας η
εργασία γίνεται πιο σημαντική και πιο ενδιαφέρουσα (Millman et al.,
1987:484), εκτελείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα (Millman et al., 1987:484,
Segars et al., 1993:520). Μειώνονται οι εργασίες ρουτίνας, με αποτέλεσμα να
μένει στα στελέχη χρόνος για να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές πλευρές
της εργασίας τους (Dopson et al., 1993 :18, 1994:49).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων έγινε έρευνα, που διεξήχθη το
Δεκέμβριο του 1996 και απευθυνόταν σε όλες τις Εμπορικές Τράπεζες που
λειτουργούσαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ως τόπος επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη για τους εξής λόγους :
• γιατί υπάρχουν Τράπεζες που έχουν την έδρα τους στη συγκεκριμένη
πόλη, θέλοντας να τονίσουν τη στρατηγική θέση που κατέχει η πόλη ενόψει
των εξελίξεων που αναμένονται στα Βαλκάνια και
• γιατί

έχει

παρατηρηθεί

ότι

οι

δραστηριότητες

της

πληροφορικής

τεχνολογίας συγκεντρώνονται στις δυο μεγάλες πόλεις, την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της αγοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ICAP HELLAS, οι πωλήσεις των προϊόντων της
πληροφορικής τεχνολογίας στην Ελλάδα το 1991 ήταν 767 εκατομμύρια
δολλάρια και το κέρδος πλησίαζε το 62,3 εκατομμύρια δολλάρια, δηλαδή
μια αύξηση 45-50% σε σύγκριση με του 1990 (Avgerou, Doulidis, 1993:71).

Η επιλογή του Τραπεζικού τομέα έγινε για τους ακόλουθους λόγους :
• γιατί θεωρείται

από τους

μεγαλύτερους χρήστες

μικροηλεκτρονικής

τεχνολογίας (Ozaki, 1992:77, 78, Child, 1985:20, Bilderbeek, 1992:54,
Diederen et al., 1991:201, Senker et al., 1992:37, Αρχοντάκης και άλλοι,
1994:21,113,

Δεριζιώτης, 1995:69, Παπανικολάου, 1992:30, Σαργέντης,

1983:52, ΕΕΤ, 1985:4, 12, 17),
• γιατί η τεχνολογία της πληροφορικής αποτελεί για τους Τραπεζικούς
οργανισμούς τη βασική πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τη
δεκαετία που διανύουμε (Ozaki, 1992, Hiltrop, 1991),
• γιατί πρέπει να ανταποκριθεί στην προσφορά πληθώρας νέων προϊόντων
και υπηρεσιών ώστε να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες και
διαφοροποιούμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, σαν αποτέλεσμα ενός
οξύτατου ανταγωνισμού στον οποίο συνέβαλε τόσο η είσοδος ξένων
Τραπεζικών ιδρυμάτων όσο και η εμφάνιση εταιριών που παρέχουν
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παρεμφερείς υπηρεσίες (European Foundation for the Improvement of
Lining and Working Conditions, 1992),
• γιατί δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Wooldridge
etal., 1990:233, Child, 1985:20),
• γιατί οι τεχνολογικές αλλαγές στις Τράπεζες είναι ραγδαίες και συνεχείς
(Child, 1985:20),
• γιατί αποτελεί σε διεθνές επίπεδο τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο οι
νέες τεχνολογίες προκάλεσαν επαναστατικές αλλαγές τόσο στο είδος των
προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και στην οργάνωση της εργασίας
(Στρατηγάκη, 1996:9),
• γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της εξυπηρέτησης
του πελάτη (Στρατηγάκη, 1996:43),
• γιατί είναι αντιπροσωπευτικός του τομέα των υπηρεσιών,
• γιατί αλλάζει γρήγορα επαγγελματική φυσιογνωμία και προσαρμόζεται στο
γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εξωτερικής αγοράς,
• γιατί οι έρευνες στον τομέα αυτό είναι ελάχιστες (Στρατηγάκη, 1996,
Βιταντζάκης, 1992).

Η επιλογή των Εμπορικών Τραπεζών έγινε για τους ακόλουθους λόγους:
• γιατί απευθύνονται σε μεγάλα τμήματα της αγοράς (λιανικές εργασίες- retail
banking, σε ιδιώτες με μικρότερα εισοδήματα - consumer banking, σε
ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα - private banking, corporate banking),
• γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι εντονότερος και η ανάγκη για
συμπίεση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την
εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που
προσφέρει και για τις δύο κατευθύνσεις

Η συγκεκριμένη μορφή τεχνολογίας που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη,
δηλαδή το πελατοκεντρικό σύστημα, επιλέχτηκε για τους ακόλουθους λόγους:
• γιατί αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή τεχνολογικού εξολπισμού στην
οποία κατευθύνονται όλες οι Τράπεζες,
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αναδιοργάνωση

στην

όλη

λειτουργία
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του

παραδοσιακού Τραπεζικού συστήματος,
• γιατί επηρεάζει άμεσα τον τρόπο εργασίας, τα καθήκοντα και τα πεδία
ελέγχου των μεσαίων στελεχών.

Τα

μεσαία

στελέχη

(middle

managers)

αποτέλεσαν

στόχο

για

τη

συγκεκριμένη μελέτη γιατί έχουν αναγνωρισθεί ως οι εργαζόμενοι που
επηρεάζονται πολύ από την αναβάθμιση της τεχνολογίας (Millman et al.,
1987:480, Guthrie, 1971:273, Παπαγεωργίου, 1997:27), αλλά και γιατί η
πληροφορική τεχνολογία αλλάζει το ρόλο και τις υπευθυνότητες αυτής της
κατηγορίας των στελεχών (Dopson et al., 1994:1, Dopson et al., 1993:10, 17).

To

δείγμα

της

έρευνας

αποτέλεσαν

οι

Εμπορικές

Τράπεζες

που

χρησιμοποιούν το πελατοκεντρικό σύστημα δεδομένου ότι το σύστημα αυτό
επηρεάζει άμεσα την εργασία των μεσαίων στελεχών. Ο αριθμός των
Εμπορικών

Τραπεζών

που

δραστηριοποιούνται

στην

περιοχή

της

Θεσσαλονίκης είναι 27. Από αυτές τις Τράπεζες εκείνες που χρησιμοποιούν
άμεσα το πελατοκεντρικό σύστημα είναι 17. Από αυτές 6 Τράπεζες
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν για διάφορους λόγους. Άρα τα στοιχεία της
έρευνας συλλέχθηκαν από 11 Τράπεζες, δηλαδή ποσοστό ανταπόκρισης
65%.

Τα μεσαία στελέχη για τα μικρά καταστήματα των Τραπεζών ήταν οι
Διευθυντές, οι Εντεταλμένοι αν υπήρχαν, ενώ για τα μεγάλα ήταν οι
Υποδιευθυντές, οι Εντεταλμένοι αν υπήρχαν και οι Προϊστάμενοι υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό πριν δοθούν τα ερωτηματολόγια στα συγκεκριμένα στελέχη,
γινόταν

μια

ανάλυση

της

οργανωτικής

δομής

κάθε

Τραπεζικού

υποκαταστήματος από το υπεύθυνο στέλεχος. Δεδομένου ότι ο ορισμός του
μεσαίου στελέχους είναι ασαφής και διαφοροποιείται μεταξύ των Τραπεζών,
πριν τη διανομή του ερωτηματολογίου σε κάθε μια από τις 11 αυτές Τράπεζες
πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους αρμόδιους ώστε να προσδιοριστεί ο
αριθμός των μεσαίων στελεχών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μορφή
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νέας τεχνολογίας που ερευνάται στην παρούσα εργασία. Ο αριθμός των
στελεχών

αυτών

ανέρχεται

σε

145.

Λήφθηκαν

131

απαντημένα

ερωτηματολόγια. Άρα τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στις απαντήσεις των
131 στελεχών.

Κοινό αίτημα όλων των Τραπεζών ήταν να μη γίνουν συγκεκριμένες
αναφορές σε άτομα και Τράπεζες, γι’ αυτό τους δόθηκε η διαβεβαίωση, η
οποία και τηρήθηκε στην παρούσα μελέτη ότι τα αποτελέσματα θα έχουν
τέτοια ομαδοποιημένη μορφή από την οποία δε θα ήταν δυνατή η εξαγωγή
οποιοσδήποτε συγκεκριμένης πληροφορίας. Αυτός είναι και λόγος για τον
οποίο

δε

γίνεται

ονομαστική

παρουσίαση

των

Τραπεζών

που

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα.

Για να μπορέσει να συμμετέχει μια Τράπεζα στη συγκεκριμένη έρευνα έπρεπε
πρώτα να ζητηθεί έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση κάθε Τράπεζας,
που είχε την έδρα της στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Αυτή δηλαδή, η
Περιφερειακή Διεύθυνση,

ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει τα

καταστήματα της Τράπεζας, σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Η
παραπάνω διαδικασία έγκρισης ακολουθήθηκε τόσο από τις δημόσιες όσο
και από κάποιες ιδιωτικές Τράπεζες, ενώ δεν ήταν αναγκαίο κάτι τέτοιο για
ορισμένες ξένες Τράπεζες και για δύο ιδιωτικές.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου (αντίγραφο
αυτού παρατίθεται στο παράρτημα), το οποίο απαντήθηκε ατομικά και
ανώνυμα από τα μεσαία στελέχη - χρήστες της τεχνολογίας όλων των
καταστημάτων κάθε Τράπεζας που συμμετείχε στην έρευνα.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 45 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν την
ακόλουθη δομή (Σιώμκος, 1994:146, Μάλλιαρης, 1990:152-155):
ΐ. κλειστές (Close Questions). Πιο συγκεκριμένα, οι κλειστές ερωτήσεις
διακρίνονται σε:
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• Διχοτομημένες (Dichotomous Questions): ΝΑΙ /ΟΧΙ
• Πολλαπλής επιλογής (Multiple Choice)
• Ερωτήσεις κλίμακας (Scaling Questions) : κλίμακα σπουδαιότητας,
κλίμακα κατατάξεως, κλίμακα σημαντικού διαφορικού
ϋ. μερικώς κλειστές (Semi Closed Questinos), δηλαδή ερωτήσεις όπου
αρκετές επιλογές παρουσιάζονται αλλά ο ερωτώμενος μπορεί να δώσει τη
δική του απάντηση πέρα από αυτές τις επιλογές
ίϋ. ανοικτές (Open Questions)

Οι

κλειστές ερωτήσεις (διχοτομημένες,

μέτρησης

στάσεων),

συστηματοποιημένες
ομαδοποιηθούν

και

αποσκοπούσαν
απαντήσεις
να

που

πολλαπλής επιλογής,
στις
θα

επεξεργαστούν,

όσο

το

μπορούσαν
ώστε

οι

κλίμακες

δυνατό,
εύκολα
αναλύσεις

πιο
να
των

αποτελεσμάτων για τις Τράπεζες να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα
και κάτω από τους ίδιους όρους. Οι μερικώς κλειστές αποσκοπούσαν στη
συλλογή καινούριων πραγμάτων, που δεν υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο. Οι
ανοικτές αποσκοπούσαν στη συλλογή, όσο το δυνατό περισσότερων
πληροφοριών για θέματα ιδιαίτερης σημασίας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από επτά βασικές ενότητες οι οποίες
προέκυψαν από την εκτενή ανασκόπηση της ξένης βιβλιογραφίας και
αφορούν:
• τα γενικά στοιχεία της Τράπεζας (ΜΕΡΟΣ I: επωνυμία, έτος ίδρυσης, μορφή
ιδιοκτησίας, σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου, αριθμός εργαζομένων),
• τα προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου (ΜΕΡΟΣ II: τη θέση που κατέχουν
και τα χρόνια που εργάζονται στην Τράπεζα, φύλο, ηλικία, μόρφωση),
• τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (ΜΕΡΟΣ III: η μορφή της τεχνολογίας που
χρησιμοποιείται και σε ποια συχνότητα),
•

τις αλλαγές στο σχεδίασμά της εργασίας (ΜΕΡΟΣ IV: επηρεασμός της φύσης
της

εργασίας,

επιπτώσεις

της

αναβάθμισης

της

τεχνολογίας

στην

πολυπλοκότητα, στην αυτονομία, στην αναπληροφόρηση και στις γνώσεις
που απαιτούνται),
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• τις επιδράσεις στις βασικές πολιτικές διοίκησης προσωπικού (ΜΕΡΟΣ ν:
εκπαίδευση, αμοιβές / αξιολόγηση),
•

τη συμμετοχή στην τεχνολογική μεταβολή (ΜΕΡΟΣ VI: φάσεις, τρόποι,
αναγκαιότητα συμμετοχής) και

• τη στάση των στελεχών (ΜΕΡΟΣ νιΐ: χαρακτηρισμός και περιγραφή των
επιπτώσεων από την αναβάθμιση της τεχνολογίας, η γνώμη των στελεχών
για τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, ο κίνδυνος απώλειας της θέσης
τους καθώς και τα συναισθήματα απέναντι στη νέα τεχνολογία).

Ύστερα από αλλεπάλληλες διορθώσεις και τροποποιήσεις στη μορφή των
ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο τελειοποιήθηκε και τέθηκε σε δοκιμή πριν τη
τελική διανομή στο δείγμα της έρευνας. Δοκιμαστικά έχει δοθεί σε τρεις
Τράπεζες του δείγματος, μια ιδιωτική, μια δημόσια και μια ξένη. Μετά τη
δοκιμή έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Οι ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν και η επεξεργασία τους έγινε με το
πρόγραμμα Excel (MSOffice) της Microsoft (έκδοση 7).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσες Τράπεζες συμμετείχαν στην παρούσα
έρευνα βρήκαν το θέμα της εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο για τη σημερινή
εποχή

της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η

συμπλήρωση των ερωτήσεων έγινε από τους ερωτώμενους με ιδιαίτερη
προσοχή και ενδιαφέρον, πράγμα που επιβεβαιώνει τόσο την εγκυρότητα των
απαντήσεων όσο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

3.2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3.3.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.4.

ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»

3.1.

76

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Στη συγκεκριμένη έρευνα ανταποκρίθηκαν 11 Τράπεζες, από τις οποίες οι 5
ήταν ελληνικές (45,5% του δείγματος) και οι υπόλοιπες 6 ήταν ξένες (54,5%
του δείγματος). Ως προς τη μορφή ιδιοκτησίας το 82% των Τραπεζών ήταν
ιδιωτικές και δύο ήταν του δημοσίου.

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι από άποψη φύλου το 60,3% ήταν άνδρες και
το 39,7% ήταν γυναίκες. Ως προς την ηλικία το 55,7% ήταν μεταξύ 30-40
ετών,

ένα

73,4%

κάλυπτε

τις

ηλικίες

από 40-50

ετών,

ένα

3,8%

αντιπροσώπευε τα άτομα ηλικίας μεταξύ 20-30 ετών, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό (3,1%) αντιστοιχούσε στις μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (δηλαδή από
50 ετών και άνω). Ως προς τη μόρφωση, η κατανομή αυτής με τα αντίστοιχα
ποσοστά έτσι όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων,
παρουσιάζεται στο σχήμα 3.
ΣΧΗΜΑ 3.

Επίπεδο Μόρφωσης
66,40%
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Όπως προκύπτει από το σχήμα, το 77% του δείγματος έχει πραγματοποιήσει
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ: 7,6%, ΑΕΙ: 66,4%, Μεταπτυχιακά: 3,1%) και
μόνο ένα 19% έχει

ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό

σημαίνει ότι οι Τράπεζες του δείγματος σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν
τόσο την ανάγκη αναβάθμισης παραδοσιακών ειδικεύσεων, όσο και τις
ελλείψεις τους σε νέα επαγγέλματα, στράφηκαν στην αξιοποίηση αποφοίτων
πανεπιστημιακών σχολών. Επίσης, το γεγονός ότι βρέθηκαν και τέσσερα
άτομα ως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου είναι μια ένδειξη ότι ενδεχομένως οι
Τράπεζες να κατευθύνονται στο μέλλον προς την απόκτηση εξειδικευμένων
ατόμων. Η κατεύθυνση αυτή, κυρίως σε τομείς άμεσα συνδεδεμένους με τις
χρηματοοικονομικές εργασίες και με τις νέες απαιτήσεις διοικητικής και
λειτουργικής υποστήριξης των τραπεζικών δραστηριοτήτων, να καταστήσει τα
άτομα ειδικών προσόντων στόχο των υπηρεσιών προσλήψεων και των
συμβούλων επιλογής προσωπικού.

Στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας (Χαραλαμπίδης, 1994:35), όπου εξετάστηκε
το

μορφωτικό

επίπεδο

των

ελλήνων

τραπεζοϋπαλλήλων,

το

1990,

προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μορφωτικό επίπεδο ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων (31.12.1990)

ΒΑΣΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12%

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λύκειο

ΤΕΙ

ΑΕΙ

Μεταπτυχιακά

53%

5,6%

26,9%

2,5%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Από τον πίνακα φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό (53%) έχει ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 35% έχει πραγματοποιήσει τριτοβάθμιες
σπουδές.

Συγκρίνοντας τις δύο έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά ως προς το
επίπεδο μόρφωσης. Έτσι, στην πρώτη έρευνα προέκυψε ότι η τριτοβάθμια
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εκπαίδευση υπερτερεί αυτή της δευτεροβάθμιας, σε αντίθεση με τη δεύτερη
έρευνα (Χαραλαμπίδης, 1994) που κατέληξε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Η
διαφορά αυτή σημαίνει, ότι με την πάροδο των ετών, η συνεχής εξέλιξη της
τεχνολογίας

κατέστησε

επιβεβλημένη

την

ανάγκη

και

της

συνεχούς

ανανέωσης των ατόμων ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Και αυτό γιατί, οι
αυξανόμενες

τάσεις

αναβάθμισης

της

τεχνολογικού

εξοπλισμού

που

παρατηρούνται σήμερα στις Τράπεζες, μπορούν πιο εύκολα να γίνουν
κατανοητές από τα άτομα που κατέχουν κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις
πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν και λιγότερο από τα άτομα που έχουν
τις βασικές γνώσεις.

3.2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αν και η έρευνα επικεντρώθηκε στην εξέταση μιας συγκεκριμένης μορφής
τεχνολογίας (πελατοκεντρικό σύστημα) κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί και ο
βαθμός χρησιμοποίησης και άλλων μορφών τεχνολογίας. Δεδομένου ότι το
πελετοκεντρικό σύστημα

επηρεάζει

άμεσα την εργασία

των

μεσαίων

στελεχών, όπως αναλύθηκε σε άλλο σημείο, οι άλλες μορφές τεχνολογίας
που επηρεάζουν έμμεσα την εργασία τους παρουσιάζονται παρακάτω
(Πίνακας 5 και Σχήμα 4).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Χρησιμοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ο βαθμός συχνότητας

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ

(%)

(%)

(%)

(%)

Αυτόματη Ταμειολογιστική μηχανή

75,6

6,9

9,9

7,6

Πρόγραμμα Ανάλυσης Κινδύνου Πελάτη

42,0

6,1

6,1

45,8

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

56,5

7,6

6,9

29,0

Συστήματα Υποστήριξη Αποφάσεων

65,6

2,3

4,6

27,5

Τηλεφωνική Τραπεζική Εξυπηρέτηση

97,7

0,0

0,0

2,3

Τραπεζική εξυπηρέτηση στο σπίτι

98,5

0,8

0,0

0,8

Σύστημα SWIFT

58,8

9,9

9,9

21,4

On-line καταχώρηση λογιστικών

56,5

9,9

9,2

24,4

77,9

5,3

3,8

13,0

Πελατοκεντρικό σύστημα

ο,ο

0,0

ο,ο

100

Τερματικά στα σημεία πωλήσεων

87,8

3,8

3,1

5,3

Σύστημα Τειρεσίας

43,5

9,9

22,1

24,4

Πολυμερής Ηλεκτρονικός Συμψηφισμός

68,7

6,1

11,5

13,7

64,1

3,1

9,9

22,9

77,9

2,3

4,6

15,3

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

83,2

6,1

2,3

8,4

Άλλο

100

0,0

0,0

0,0

ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-------

εγγραφών
Πακέτο που διεκπεραιώνει τις εργασίες
του εξωτερικού εμπορίου

Επιταγών (ΠΗΣΕ)
Διαχείριση

Δανειακής

σχέσης

με

τον

πελάτη
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δανειακής
σχέσης με τον πελάτη
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Όπως προκύπτει από το σχήμα, οι μορφές αυτές είναι:
• το πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου πελάτη (Risk Analysis) σε συνδυασμό
με τη διαχείριση δανειακής σχέσης με τον πελάτη (Loan Service System).
Μέσω των διευκολύνσεων που παρέχει το Risk Analysis (αποτίμηση
κινδύνου,

χρήση

ειδικών

κριτηρίων

και

αντίστοιχη

βαθμολόγηση),

ελαχιστοποιούνται τα λάθη, δίνεται η δυνατότητα στα μεσαία στελέχη να
προσφέρουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και να εξυπηρετήσουν τους
πελάτες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
• τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διοίκησης. Μέσω των συστημάτων αυτών τα μεσαία στελέχη ελέγχουν
καλύτερα το χώρο ευθύνης τους και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεών
τους,
• το σύστημα Τειρεσίας. Μέσω του συστήματος αυτού τα μεσαία στελέχη
παρέχουν πληρέστερες προτάσεις και παίρνουν πιο ασφαλείς αποφάσεις
και
• η on-line καταχώρηση λογιστικών εγγραφών. Η αυτοματοποίηση των
λογιστικών εγγραφών δίνει στα μεσαία στελέχη περισσότερο χρόνο για να
ασχοληθούν με τον πελάτη.

Από την ανάλυση και των έξι μορφών τεχνολογίας που προέκυψαν από την
έρευνα, παρατηρείται ότι διευρύνεται και ποικίλει το πεδίο καθηκόντων των
μεσαίων στελεχών. Έτσι, λόγω, της άμεσης χρησιμοποίησης των σύγχρονων
μορφών τεχνολογίας, δίνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ο καλύτερος
έλεγχος της εκτέλεσης της εργασίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι το υψηλότερο ποσοστό
χρησιμοποίησης, μετά το πελατοκεντρικό σύστημα, εμφανίζει το πρόγραμμα
‘ανάλυσης κινδύνου πελάτη’, το οποίο συνδέεται άμεσα με το πελατοκεντρικό
σύστημα και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.3.1. ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Όπως υποστηρίχτηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση κυρίως η αναβάθμιση
της τεχνολογίας αναπόφευκτα επηρεάζει την κατηγορία των μεσαίων
στελεχών. Στη συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνεται η άποψη αυτή (Σχήμα 5).

ΣΧΗΜΑ 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(για τα 126 από τα 131 άτομα που επέλεξανπά\ωαπό μια απαντήσεις)

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

ΑΝΩΤΕΡΑ

ΜΕΣΑΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ

Όπως φαίνεται από το σχήμα ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του
74,6% των ερωτώμενων πιστεύει ότι από τις τρεις κατηγορίες στελεχών, τα
μεσαία

επίπεδα

διοικητικής

ιεραρχίας

είναι

αυτά

που

επηρεάζονται

περισσότερο από την εισαγωγή των νέων τεχνολογικών συστημάτων. Και
είναι φυσικό, αφού σ’ αυτά τα άτομα μεταβιβάστηκαν στρατηγικής σημασίας
αρμοδιότητες και αυτά ανέλαβαν να στηρίξουν το βάρος των νέων
διαδικασιών που προέκυψαν από τα αναβαθμισμένα τεχνολογικά συστήματα.
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Ως δεύτερη κατηγορία στελεχών που επηρεάστηκε από την αναβάθμιση της
τεχνολογίας και σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων,
θεωρήθηκαν τα κατώτερα στελέχη. Ο λόγος είναι ότι με την εισαγωγή της
τεχνολογίας άλλαξε η όλη δομή δηλαδή ο τρόπος δουλείας των ατόμων
αυτών, γιατί απλοποιήθηκε πολύ η εργασία τους μέσα από τη μείωση των
γραφειοκρατικών εργασιών, την ταχύτερη και σωστότερη εξυπηρέτηση
πελατών.

Στην τελευταία κατηγορία έρχονται τα στελέχη εκείνα που είναι υπεύθυνα για
τη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης και βρίσκονται στα ανώτερα
επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. Ο λόγος είναι ότι παλαιότερα τα άτομα αυτά
δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν από μόνοι τους τα ηλεκτρονικά
συστήματα για να πάρουν τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελαν για τους
πελάτες τους. Σήμερα, η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν τα
καινούρια συστήματα, συμβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματικότερη
λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με το σχήμα το άθροισμα και των τριών στηλών (ανώτερα, μεσαία,
κατώτερα) δεν είναι 100%, γιατί οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν
πάνω από μια απάντηση.
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3.3.2. ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των τεχνολογικών
αλλαγών και της ποιότητας της εργασίας. Αυτή όμως η ποιότητα της εργασίας
διαφοροποιείται σε τέσσερις διαστάσεις: στη φύση της εργασίας (nature of
work), στις συνθήκες εργασίας (working conditions) και στις εργασιακές
σχέσεις (employment relations). Πολλοί υποστηρίζουν ότι η φύση της
εργασίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας (Steijn et al., 1995:123). Αυτός
είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται σ’ αυτό τον
παράγοντα. Στα πλαίσια της φύσης εργασίας εξετάζονται τέσσερις επιμέρους
μεταβλητές: η πολυπλοκότητα (complexity), η αυτονομία (autonomy), η
αναπληροφόρηση (feedback) και οι γνώσεις που απαιτούνται (knowledge
required). Ο πίνακας 6 δείχνει αναλυτικά το ποσοστό της αύξησης, της
μείωσης και της μη μεταβολής, σε κάθε έναν παράγοντα που χρησιμοποιείται
για τις τέσσερις μεταβλητές.
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Επιπτώσεις αναβάθμισης της τεχνολογίας στη φύση της εργασίας

ΑΥΞΗΘΗΚΕ(%)

ΜΕΙΩΘΗΚΕ (%)

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ (%)

Αριθμός καθηκόντων

61,8

4,6

33,6

Σημαντικότητα καθηκόντων

42,0

1,5

56,5

Διαδικασίες εκτέλεσης έργου

51,9

40,5

7,6

Αριθμός πηγών / στοιχείων

55,0

29,0

16,0

Πολυπλοκότητα μεθόδων

43,5

38,9

17,6

Σημασία συνεπειών από λάθη

61,8

4,6

33,6

Ακρίβεια

70,2

4,6

25,2

Όγκος εργασίας

38,2

45,0

16,8

Γ ραφειοκρατικές εργασίες

13,0

74,0

13,0

Απόφαση εκτέλεσης της δουλειάς

57,3

9,9

32,8

Καθορισμός ταχύτητας εκτέλεσης εργασίας

80,2

6,9

13,0

Έλεγχος εκτέλεσης εργασίας

84,0

3,8

12,2

Καθορισμός μεθόδων εκτέλεσης εργασίας

66,4

9,9

23,7

Άσκηση εποπτείας από ανωτέρους

60,3

8,4

31,3

Καινοτομία / Βελτιώσεις τρόπου εκτέλεσης εργασίας

73,3

9,9

16,8

Ανάληψη κινδύνου

50,4

16,8

32,8

Χρησιμοποίηση πόρων

75,3

4,6

22,1

Υπευθυνότητα αποτελεσμάτων εργασίας

75,6

2,3

22,1

Διαφάνεια επίτευξης επιπέδου απόδοσης εργασίας

77,9

0

22,1

Διαφάνεια αποτελεσματικότητας εκτέλεσης εργασίας

77,9

0,8

21,4

Πληροφόρηση για αναθεώρηση πορείας και επίτευξη

87,0

0

13,0

Θεωρητική γνώση

58,8

1,5

39,7

Εξειδικευμένη γνώση

74,0

3,1

22,9

Χρονικό διάστημα εκπαίδευσης

62,6

11,5

26,0

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

συγκεκριμένων στόχων
ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
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Πολυπλοκότητα

Α.

Οι

μεταβλητές που

σχετίζονται

με

την πολυπλοκότητα,

φαίνεται

να

επηρεάστηκαν από την αναβάθμιση της τεχνολογίας (Σχήμα 6).
ΣΧΗΜΑ 6. Επιπτώσεις τεχνολογίας στην πολυπλοκότητα
(για τα άτομα που απάντησαν ότι αυξήθηκε)

Γραφειοκρατικές εργασίες

Ογκος εργασίας

Ακρίβεια
Σημασία συνεπειών από
λάθη
Πολυπλοκότητα μεθόδων
Αριθμός πηγών / στοιχείων

Διαδικασίες εκτέλεσης
έργου
Σημαντικότητα
καθηκόντων
Αριθμός καθηκόντων

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00% 60,00%

70,00%

80,00%

Όπως φαίνεται από το σχήμα οι μεταβλητές της πολυπλοκότητας που
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:
• ο αριθμός των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν να έχουν τα

άτομα, γιατί η τεχνολογία αλλάζει το ρόλο της δουλειάς των ατόμων,
• οι διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθήσουν για την εκτέλεση του

έργου σε συνδυασμό με τον αριθμό των πηγών / στοιχείων που πρέπει να
συμβουλευτούν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου τους, γιατί
η τεχνολογία τυποποιεί τις διαδικασίες της εργασίας και επηρεάζει τον
τρόπο οργάνωσης αυτής και
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• η σημασία των συνεπειών από λάθη και η ακρίβεια που απαιτείται στην

εργασία, γιατί η τεχνολογία προσφέρει περισσότερες υπευθυνότητες στα
άτομα που τη χειρίζονται.

Η μείωση των γραφειοκρατικών εργασιών και η αύξηση των υπόλοιπων
μεταβλητών, με εξαίρεση τη μείωση του όγκου εργασίας, θεωρούνται
αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τους ισχυρισμούς των Steijn et al.,
(1995:123). Όπως επισημαίνουν οι Millman et al., (1987:484), ο όγκος της
εργασίας αυξήθηκε με την εισαγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού. Και είναι
λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο, αφού καινούρια προϊόντα προστίθενται, πράγμα
που συνεπάγεται και καινούριες διαδικασίες εκτέλεσης του έργου που
σχετίζονται μ’ αυτά τα προϊόντα.

Β.

Αυτονομία

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της παρούσας έρευνας, η
αυτονομία στην εργασία αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό σαν αποτέλεσμα της
αναβάθμισης της τεχνολογίας (Σχήμα 7).
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ΣΧΗΜΑ 7. Επιπτώσεις τεχνολογίας στην αυτονομία
(για τα άτομα που απάντησαν ότι αυξήθηκε)

Υπευθυνότητα
αποτελεσμάτων εργασίας
Χρησιμοποίηση πόρων

Ανάληψη κινδύνου
Καινοτομία / Βελτιώσεις
τρόπου εκτέλεσης της
Άσκηση εποπτείας από
ανωτέρους
Καθορισμός μεθόδων
εκτέλεσης της εργασίας
Έλεγχος εκτέλεσης της
εργασίας
Καθορισμός ταχύτητας
εκτέλεσης της εργασίας
Απόφαση εκτέλεσης της
δουλειάς
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται αναμενόμενο γιατί η τεχνολογία διευρύνει το
πεδίο ελέγχου του ατόμου, αυξάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
γενικά κάνει πιο υπεύθυνο το άτομο που τη χειρίζεται, δεδομένου ότι
αυξάνεται η δυνατότητα πληροφόρησης του στελέχους. Αναφορικά με το
θέμα της αυτονομίας υποστηρίζονται διάφορες απόψεις. Οι Millman et al.,
(1987:484), εξετάζοντας την αυτονομία θεωρούν ότι δεν άλλαξε με την
αναβάθμιση της τεχνολογίας, ενώ οι Steijn et al., (1995:126) στα πλαίσια
παρόμοιας έρευνας βρήκαν ότι οι μισοί από αυτούς που ρώτησαν θεώρησαν
ότι δεν άλλαξε ο βαθμός της αυτονομίας και οι υπόλοιποι μισοί υποστήριξαν
την αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με τους Dopson et al. (1993:18, 1992:49), η
αυτονομία των στελεχών που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία αυξάνεται. Η
διαφοροποίηση των απόψεων αυτών είναι δικαιολογημένη γιατί θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία δίνει τα απαραίτητα στοιχεία /
πληροφορίες στο στέλεχος να αποφασίζει αλά το είδος των αποφάσεων που
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παίρνει εξαρτάται βέβαια και από το βαθμό αποκέντρωσης που ισχύει σε
κάθε οργάνωση.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων (89,3%) πιστεύει ότι η φύση της

εργασίας τους επηρεάστηκε από την αναβάθμιση της τεχνολογίας. Το
αποτέλεσμα αυτό θεωρείται αναμενόμενο και επαληθεύτηκε και από άλλους
μελετητές

(Steijn

et

al.,

1995:120,

Harding,

1996:18).

Πράγματι,

η

αναβάθμιση της τεχνολογίας συμβάλλει στην απλοποίηση των εργασιών, στη
συστηματοποίηση της οργάνωσης της εργασίας, όπως και στον καλύτερο
προγραμματισμό αυτής. Με άλλα λόγια, η προηγμένη τεχνολογία εισάγει ένα
σύγχρονο τρόπο εργασίας, που σαν κύρια χαρακτηριστικά προβάλλουν : η
ταχύτητα,

η

αξιοπιστία

των

στοιχείων,

η

αποδοτικότητα

και

αποτελεσματικότητα εκτέλεσης της εργασίας.

Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος (79,4%) πιστεύει ότι η μείωση
των εργασιών ρουτίνας τους έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθούν με πιο

δημιουργικές πλευρές της εργασίας τους.

Πρόκειται

για

ένα

εξίσου

αναμενόμενο αποτέλεσμα, έτσι όπως έχει παρατηρηθεί τόσο από τους
Dopson et al. (1993:17) όσο και από τους Kimble και McLaughlin (1995:57).
Η αναβάθμιση της τεχνολογίας παρέχει κάποια εξοικονόμηση χρόνου, αφού
οι οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές εκτελούνται πιο γρήγορα, με
αποτέλεσμα να μένει κάποιος χρόνος τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τα
άτομα πιο παραγωγικά. Σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων το
χρονικό διάστημα που απομένει από τη μείωση των εργασιών ρουτίνας
διατίθεται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, για την προσέγγιση
καινούριας πελατείας, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πελατολογίου, για τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για δημόσιες σχέσεις, για την πώληση των
καινούριων Τραπεζικών προϊόντων που δημιουργούνται και για την ανάληψη
πρωτοβουλίας για τις διάφορες συμφωνίες που συνάπτονται με τους πελάτες.
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Αναπληροφόρηση

Η κατανομή των ποσοστών που προέκυψαν από τις απαντήσεις των
ερωτώμενων της παρούσας έρευνας, απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα
(Σχήμα 8).
ΣΧΗΜΑ 8. Επιπτώσεις της τεχνολογίας στην αναπληροφόρηση
(για τα άτομα που απάντησαν ότι αυξήθηκε)

απόδοσης εργασίας

αποτελεσμαηκότητας
απόδοσης εργασίας

αναθεώρηση της
πορείας

Όπως φαίνεται από το σχήμα όλες οι μεταβλητές της αναπληροφόρησης
αυξήθηκαν σε σημαντικά μεγάλο βαθμό, με ιδιαίτερη διάκριση τη δυνατότητα
πληροφόρησης ώστε να μπορεί να γίνεται αναθεώρηση της πορείας για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Πράγματι, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα,
στα άτομα που τη χειρίζονται, καλύτερης πληροφόρησης της πορείας της
εργασίας, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τα λάθη όταν γίνονται και να
επανεξετάζονται οι περιπτώσεις εκείνες που δε συγκλίνουν

με τους

επιθυμητούς στόχους.

Η αύξηση των μεταβλητών της αναπληροφόρησης αποτελούν ένα εξίσου
αναμενόμενο αποτέλεσμα, έτσι όπως προκύπτει από τους Dopson et al.
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(1993:14), σε αντίθεση με τους Millman et al., (1987:484) που πιστεύουν ότι η
αναπληροφόρηση δεν άλλαξε με την αναβάθμιση της τεχνολογίας. Η ύπαρξη
των διαφόρων απόψεων θεωρείται δικαιολογημένη, αν αναλογιστεί κανείς ότι
η ροή της πληροφορίας ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά και την
εξέλιξη των διαφόρων προγραμμάτων / συστημάτων όσον αφορά τη
διαχείριση των πληροφοριών.

Δ.

Γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται

Στο σχήμα 9 παρουσιάζονται οι απόψεις των μεσαίων στελεχών - χρηστών
της νέας τεχνολογίας σχετικά με τις επιπτώσεις της τελευταίας στις γνώσεις
που απαιτούνται.

ΣΧΗΜΑ 9. Επιπτώσεις τεχνολογίας στις γνώσεις που απαιτούνται
(για τα άτομα που απάντησαν ότι αυξήθηκε)
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Οι αυξήσεις αυτού του παράγοντα θεωρούνται αναμενόμενες και κατά τους
ισχυρισμούς και των Millman et al., (1987:484), Hiltrop (1991:40), Watanabe
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(1990:58), γιατί η αναβάθμιση της τεχνολογίας εξειδικεύει την εργασία των
ατόμων, οι οποίοι για να ανταπεξέλθουν στα καινούρια δεδομένα θα πρέπει
να έχουν και τις ανάλογες γνώσεις. Όπως φαίνεται από το σχήμα το επίπεδο
της εξειδικευμένης γνώσης φαίνεται να προηγείται, γεγονός που επιβεβαιώνει
και την τάση που διαφαίνεται στις Τράπεζες για απόκτηση εξειδικευμένων
ατόμων.

Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο (64,1%), αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη δουλειά του,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Dopson et al.,
1993:18,

1992:49).

Πράγματι,

με

την

αναβάθμιση

της

τεχνολογίας

παρατηρείται η παραπάνω διαπίστωση, γιατί τα άτομα έχουν μεγαλύτερο
έλεγχο πάνω στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους και μπορούν να
παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα που είναι υπεύθυνοι.

Πολλά άτομα του δείγματος, που αντιστοιχούν στο 71,8%, θεωρούν ότι με
την αναβάθμιση της τεχνολογίας χρειάζονται περισσότερες ικανότητες για να
ανταπεξέλθουν στο νέο είδος της δουλειάς, όπως άλλωστε επισημαίνουν η
Rolfe (1990:112) και οι Dopson et al. (1993:17). Οι ικανότητες αυτές αφορούν
την προσαρμοστικότητα του ατόμου στο περιβάλλον πληροφορικής, τις
εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση Η/Υ, την ευελιξία και την ετοιμότητα στις
γρήγορες αλλαγές και εξελίξεις της τεχνολογίας. Επίσης, το άτομο θα πρέπει
να

διαθέτει

υψηλή

ευστροφία

για

την

αντιμετώπιση

των

δύσκολων

περιπτώσεων που θα παρουσιαστούν αλλά και μεγάλη εξυδέρκεια ώστε να
προβλέπει τις ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν.

Το σχήμα 10 παρουσιάζει το ποιες συγκεκριμένες ικανότητες απαιτεί η
αναβάθμιση της τεχνολογίας, έτσι όπως το θεωρούν τα άτομα που
απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (94 άτομα από το σύνολο των 131).
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ΣΧΗΜΑ 10. ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
(για τα 94 από τα 131 άτομα που επέλεξανπάνω από μια απάντηση)

πολοπλοκότητα

Όπως

φαίνεται

από

το

προηγούμενα

σχήμα

τα

άτομα

πιστεύουν

ότι

η

τεχνική

πολυπλοκότητα, δηλαδή η ικανότητα χρήσης διαδικασιών έρχεται πρώτη σε
ένα ποσοστό 62,8%, ενώ ακολουθεί η αυτονομία δηλαδή η ικανότητα λήψης
αποφάσεων (52,3%). Θα περίμενε κανείς να βρεθεί το αντίστροφο δηλαδή η
αυτονομία να είχε το μεγαλύτερο ποσοστό και να ακολουθούσε η τεχνική
πολυπλοκότητα. Και αυτό γιατί, με την εισαγωγή των νέων μορφών
τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνεται η δυνατότητα στα άτομα, πέραν του
χειρισμού κάποιων διαδικασιών, η ελευθερία στο να ελέγχουν, να παίρνουν
πληροφορίες και να αποφασίζουν από μόνοι τους για κάποια πράγματα που
παλαιότερα δε μπορούσαν. Έτσι,

όπως οι μεταβλητές της αυτονομίας

αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές της πολυπλοκότητας (βλ.
παραπάνω ανάλυση) το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και με τις μεταβλητές που
σχετίζονται με τις καινούριες ικανότητες.
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3.3.3. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο οι Τράπεζες δρουν σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον,
που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες για να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια Τράπεζα θα πρέπει να παρακολουθεί τις
τάσεις της τεχνολογίας, της αγοράς, της κοινωνίας, να προβλέπει τις
μεταβολές και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να

μπορέσει να

ανταποκριθεί. Πρέπει, με άλλα λόγια, να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται τις
ευκαιρίες. Και εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο του το στέλεχος της Τράπεζας.
Πέρα

από

τα

κλασικά

καθήκοντά

του,

αυτά

της

οργάνωσης,

του

προγραμματισμού, του συντονισμού και του ελέγχου έρχονται να προστεθούν
και άλλα. Έτσι, το στέλεχος της Τράπεζας θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στις
τεχνολογικές εξελίξεις και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά εκτός από
τους πόρους της Τράπεζας και τις ευκαιρίες. Δηλαδή, ο ρόλος του θα
διευρύνεται συνεχώς και η δημιουργικότητα μαζί με την πρωτοβουλία θα
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ο ρόλος του στελέχους γίνεται
συνεχώς πιο σημαντικός αλλά συγχρόνως και πιο δύσκολος. Για να μπορέσει
να ανταπεξέλθει το στέλεχος στα παραπάνω καθήκοντα και για να
εκμεταλλευτεί πλήρως την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και η οποία γίνεται
και πιο πολύπλοκη,

θα πρέπει να εκπαιδευτεί.

Η

εκπαίδευση είναι

απαραίτητη αφού θα πρέπει αδιάκοπα να ανανεώνει την ενημέρωσή του, να
εμπλουτίζει τη γνώση του και να βελτιώνει την κρίση του, σ’ ένα κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον που δεν παύει να μετακινείται και να μεταβάλλεται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε να εξεταστεί η πολιτική της
εκπαίδευσης ως μια από τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων,
δεδομένου

ότι

είναι συμφυής

με την αναβάθμιση

συστημάτων και την πλήρη αξιοποίησή τους.

των τεχνολογικών
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Σύμφωνα

με

τα

στοιχεία

της

έρευνας

προσφέρθηκαν

95

εκπαιδευτικά

προγράμματα, σαν αποτέλεσμα της αναβάθμισης της τεχνολογίας, σχεδόν σε
όλα

τα

στελέχη

(ποσοστό

97,7%

του

δείγματος).

Είναι

λογικό

και

αναμενόμενο ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αφού δε νοείται τεχνολογία χωρίς να
έχει προσφερθεί και η ανάλογη εκπαίδευση που απαιτείται, τόσο για την
καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση αυτής από τα άτομα, όσο και για την
αξιοποίηση αυτής, είτε προς όφελος των ατόμων, είτε προς το καλό της
πορείας της Τράπεζας.

Αναφορικά με το είδος της γνώσης που προσέφεραν τα εκπαιδευτικά αυτά
προγράμματα τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν σε αυτά θεωρούν ότι η
Τράπεζα τους παρείχε πιο πολύ εκπαίδευση πάνω σε προγράμματα που
αφορούσαν την προσφορά εξειδικευμένης γνώσης (Σχήμα 11).

ΣΧΗΜΑ 11. ΕΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(για τα 128 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πά\ω από μια απαντήσεις)

Βελτίωση
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Προσφορά
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Η προσφορά αυτής της εξειδικευμένης γνώσης, επιβεβαιώνεται ενδεχομένως
και την αναγκαιότητα χρησιμοποίηση ατόμων με πανεπιστημιακές σπουδές,
αλλά πολύ περισσότερο και την ανάγκη για αξιοποίηση των ατόμων με
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα θέματα που συνήθως αναφέρονταν
από τους ερωτώμενους, πάνω στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, ήταν κάποια
εξειδικευμένα πακέτα, που μόλις είχαν εισαχθεί για τις ανάγκες της Τράπεζας,
δηλαδή εκπαίδευση πάνω στο χειρισμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων
τεχνολογικών συστημάτων.

Η εκπαίδευση πάνω σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση της θεωρητικής
γνώσης, έρχεται σε δεύτερη επιλογή, από τους ερωτώμενους με ένα ποσοστό
πιο χαμηλό από αυτό της πρώτης επιλογής. Τα θέματα που επισημαίνονται
από τους ερωτώμενους για το συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης, ήταν κυρίως
ως

προς

το

management,

προκειμένου

να

αποκτήσουν

διοικητικές

ικανότητες, αλλά και ως προς το marketing, για να μπορέσουν να
προωθήσουν καλύτερα τα Τραπεζικά προϊόντα στους πελάτες, μιας και η
τάση που επικρατεί σήμερα στις Τράπεζες είναι αυτή της επικέντρωσης στον
πελάτη (customer oriented) (Bilderbeek et al., 1992:60).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα

είδη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα έπρεπε να ήταν μοιρασμένα
εξίσου και για τη βελτίωση της θεωρητικής γνώσης και για την προσφορά
εξειδικευμένης γνώσης. Και αυτό γιατί, δε μπορεί να παρέχετε στα άτομα
εκπαίδευση πάνω στο χειρισμό συγκεκριμένων προγραμμάτων που να
αφορούν την προώθηση Τραπεζικών προϊόντων, χωρίς να μην τους έχει
εξηγηθεί το όλο θεωρητικό πλαίσιο του πως να αξιοποιήσουν καλύτερα ένα
τέτοιο πρόγραμμα.

Επίσης, δυο άτομα, από αυτούς που ρωτήθηκαν, θεωρούν ότι η Τράπεζα
τους παρείχε και κάποιο άλλο είδος εκπαίδευσης, πέρα από αυτά που
αναφέρθηκαν. Χαρακτηριστικά επισημαίνουν προγράμματα που αφορούν και
άλλους τομείς Τραπεζικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. το νέο λογιστικό
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σχέδιο, προκειμένου να έχουν μια πιο σφαιρική άποψη τους πως λειτουργεί η
Τράπεζα γενικά.

Ως προς το ερώτημα αν ο χρόνος εκπαίδευσης είναι αρκετός, η πλειοψηφία
των ερωτώμενων

(53,4% του

δείγματος),

θεωρεί ότι

ο χρόνος της

εκπαίδευσης δεν ήταν αρκετός για θέματα που αφορούσαν τη σύγχρονη
τεχνολογία. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διάφορες
θέσεις, ύστερα από την αναβάθμιση της τεχνολογίας, απαιτούν περισσότερο
εξειδικευμένες γνώσεις, είναι δυο θέματα που δε μπορούν να συμβιβαστούν.
Για

το

λόγο

αυτό

οι

Διοικήσεις

των

Τραπεζών

θα

πρέπει

επαναξιολογήσουν τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι (Σχήμα 12):

να
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ΣΧΗΜΑ 12. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(για τα 128 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πά\ω από μια απάντηση)

• η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας
• η προκαταρκτική εκπαίδευση πριν την ανάληψη της εργασίας και
• τα ειδικά συνέδρια.

Οι δυο πρώτες μέθοδοι ήταν αναμενόμενες, αφού αυτές χρησιμοποιούνται
περισσότερο

από

οποιεσδήποτε

θεωρούνται πολύ χρήσιμες

τραπεζικές

επιχειρήσεις

και

και αποδοτικές προκειμένου να

αυτές

μάθει

ο

εκπαιδευόμενος ορισμένες τεχνικές διαδικασίες. Ως προς την τρίτη μέθοδο
εκπαίδευσης που βρέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, θα περιμέναμε να
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πιο

εξελιγμένες

μεθόδους

εκπαίδευσης

όπως

αυτή
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της

καθοδήγησης μέσω υπολογιστή ή της τεχνικής Self-study. Ο λόγος είναι ότι τα
συνέδρια προσφέρουν απλώς επιφανειακή ενημέρωση στους συμμετέχοντες,
χωρίς να γίνεται μια σε βάθος ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων.

Υπάρχουν

και

18

χρησιμοποιήθηκε

άτομα

και

άλλη

(ποσοστό
μέθοδος

14,1%)

που

υποστηρίζουν

εκπαίδευσης,

όπως

αυτή

ότι
των

σεμιναρίων, που τα αναλάμβανε είτε η ίδια η Τράπεζα (σεμινάρια εντός
Τραπέζης)

είτε

διάφορα

κέντρα εκπαίδευσης

όπως

ΕΛΚΕΠΑ,

ΕΕΔΕ

(σεμινάρια εκτός της Τράπεζα).

Όσον

αφορά

το

βαθμό

αποτελεσματικότητας

των

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων ένα μεγάλο ποσοστό (53%), θεωρεί ότι τα προγράμματα που
τους προσφέρθηκαν ήταν αρκετά αποτελεσματικά, ώστε να ανταπεξέλθουν
στα καινούρια συστήματα που προέκυψαν, ενώ 10% πιστεύει ότι η
εκπαίδευση που του παρείχε η Τράπεζα ήταν πολύ αποτελεσματική και 33%
από τους ερωτώμενους αξιολογεί ως μέτριο το βαθμό αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων,. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν εκείνα τα άτομα που
θεωρούν σχετικά μικρό το βαθμό αποτελεσματικότητας (Σχήμα 13).

ΣΧΗΜΑ 13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(για τα 128 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πάνω από μια απάντηση )

Πολύ

10%

Λίγο
4%

Μέτρια
33%

53%
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Θα περίμενε κανείς η κατανομή των ποσοστών να έκλεινε περισσότερο προς
την τελευταία επιλογή δηλαδή στον πολύ υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό ίσως επιτευχθεί αν οι Τράπεζες
επιχειρήσουν να υιοθετήσουν σε αρκετά υψηλό βαθμό και κάποιες άλλες πιο
προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες, όπως
π.χ. την καθοδήγηση μέσω υπολογιστή και τις τεχνικές self-study.

Β.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την εισαγωγή των νέων μορφών τεχνολογικού εξοπλισμού στις Τράπεζες,
θα πρέπει να επαναξιολογηθεί το σύστημα αμοιβών που εφαρμόζεται από
αυτές. Υποστηρίζεται ότι με την προηγμένη τεχνολογία γίνεται ‘πιο ορατή’ η
επίδοση

των

στελεχών

και

είναι

δυνατόν

να

παρακολουθείται

η

αποτελεσματικότητα κάθε καταστήματος είναι επόμενο να αναμένει κανείς
αναθεώρηση των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και σύνδεσή τους
με τις αμοιβές. Δεδομένου ότι αυξάνονται και οι ικανότητες που απαιτούνται
από τα στελέχη, θα περίμενε κανείς τα συστήματα αμοιβής να συνδέονται με
την αύξηση αυτή των ικανοτήτων (skill based pay) (Storey, 1995:256,
Armstrong et al., 1994:259, Sparrow et al., 1994:539). Χρηματικά κίνητρα
υποκινούν τα άτομα να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια να μάθουν τις
καινούριες γνώσεις, διαδικασίες που χρειάζονται. Άρα οι κατάλληλες αμοιβές
πρέπει να συνδέονται με την απόδοση για να ενδυναμώσουν την υποκίνηση
και την αυξημένη παραγωγικότητα. Από τη στιγμή που κάποια τεχνολογικά
συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα να υπολογισθούν τα κέρδη της
παραγωγικότητας, τα συστήματα αμοιβής μπορούν να συνδέονται με την
απόδοση και την ανάπτυξη της ικανότητας. Αυτός είναι ο λόγος που
επιλέχτηκε να εξεταστεί

η πολιτική

αμοιβών σε συνδυασμό

με την

αξιολόγηση, στην παρούσα εργασία, ως μια από τις πολιτικές διοίκησης
ανθρωπίνων πόρων η οποία άμεσα επηρεάζεται.
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Αναλύοντας τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με την πολιτική αμοιβών και την
αξιολόγηση, παρατηρείται ότι: οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους
πιστεύουν ότι είναι δυνατό να μετρηθεί πιο αποτελεσματικά η απόδοση με την
αναβάθμισης της τεχνολογίας, αυτή όμως έχει σχέση με την ποσότητα και όχι
με την ποιότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί με την εισαγωγή των τεχνολογικών
συστημάτων, υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των εργασιών,
υπάρχει δηλαδή πλήρης εικόνα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Όπως είναι
γνωστό, η αναβάθμισης της τεχνολογίας απαιτεί ακρίβεια εκτέλεσης των
διαδικασιών, αφού είναι γνωστός ο χρόνος που απαιτείται για να περατωθεί
κάποια

εργασία.

Με

αυτόν

τον

τρόπο

γίνεται

τακτική

καταγραφή,

πληροφόρηση και παρακολούθηση της απόδοσης των ατόμων, η οποία
γίνεται ‘πιο ορατή’ (Dopson et al., 1993:17). Αυτό επιτυγχάνεται άμεσα μέσω
της δυνατότητας αξιόπιστου στατιστικού ελέγχου παραγωγής της εργασίας,
δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία που δημιουργούν βάσεις δεδομένων για
στατιστικά αποτελέσματα.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατό να μετρηθεί η απόδοση με την
αναβάθμιση της τεχνολογίας, γιατί πιστεύουν ότι η απόδοση εξαρτάται
περισσότερο από ποιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να
εκχωρηθούν σε υπολογιστές. Προφανώς οι ποιοτικοί αυτοί παράγοντες να
αναφέρονται στην ικανότητα και την προσωπικότητα του ατόμου, στην
προθυμία του να ανταπεξέλθει στα καινούρια δεδομένα της εργασίας,
στοιχεία τα οποία υπολογίζονται καλύτερα με την προσωπική επαφή με
κάποιον, παρά με τη χρήση των άψυχων υπολογιστικών συστημάτων. Η
ποιότητα / αποτελεσματικότητα όμως της εργασίας των μεσαίων στελεχών
είναι δυνατό να μετρηθεί, δεδομένου ότι χρειάζονται πλέον αριθμό πελατών
προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Δυστυχώς σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, οι Τράπεζες δε
φαίνεται

να

κάνουν

χρήση

της

νέας

τεχνολογίας

με

σκοπό

την

αποτελεσματικότερη μέτρησης της απόδοσης. Ένα μεγάλο ποσοστό, από
ιδιωτικές κυρίως Τράπεζες, θεωρεί ότι δε γίνονται αυτές οι εκτιμήσεις στην
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Τράπεζα όπου εργάζεται, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων
ελλείπει παντελώς η σύνδεση της απόδοσης με την αμοιβή (Πίνακας 7).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σχέση αμοιβής και απόδοσης

ΝΑΙ

Αναγκαιότητα μέτρηση αποτελεσματικότητας

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ

62,3%

37,7%

100%

32,8%

67,2%

100%

8,4%

91,6%

100%

απόδοσης
Μέτρηση αποτελεσματικότητας απόδοσης στη
Τ ράπεζα
Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση

Η πλήρης σχεδόν απουσία σύνδεσης της αμοιβής με την απόδοση είναι άξια
σχολιασμού δεδομένου ότι σύμφωνα με τις θεωρίες υποκίνησης η παροχή
ανταμοιβής θεωρείται απαραίτητος παράγοντας για να μπορέσουν να
υποκινήσουν τα άτομα να

καταβάλουν προσπάθεια,

προκειμένου να

αυξήσουν την απόδοσή τους επιτυγχάνοντας τους στόχους μιας οργάνωσης.

Ένα μικρό ποσοστό ατόμων υποστήριξε ότι γίνεται μέτρηση της απόδοσης
στις Τράπεζες που εργάζονται. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσω της ύπαρξης, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν, του κωδικού πρόσβασης, κάθε υπαλλήλου, που
βοηθάει στο να γίνει η μέτρηση του όγκου των εργασιών που εκτελούνται από
αυτόν

και

άρα

να

αποτυπωθεί

μέσα

από

τα

μηχανήματα

η

αποτελεσματικότητα της απόδοσης αυτού.

Ελάχιστα άτομα (11 στο σύνολο των 131), που προέρχονται από ιδιωτικές
Τράπεζες, υποστηρίζουν ότι η αμοιβή τους συνδέθηκε με την απόδοσή τους.
Η εμφάνιση αυτού του φαινομένου που παρατηρήθηκε σε ιδιωτικές Τράπεζες
είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι αυτές οι μορφές Τραπεζών εφαρμόζουν
πιο ευέλικτα συστήματα αμοιβών, σε αντίθεση με τις Τράπεζες του δημόσιου
τομέα όπου υπάρχει κάποια εξάρτηση από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.
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Στις ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρήθηκε σύνδεση αμοιβής με την
απόδοση, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι στις περισσότερες των
περιπτώσεων η εφάπαξ χρηματική αμοιβή, ακολουθούμενη από τη σύνδεση
με την απόδοση του τμήματος (Σχήμα 14). Η εφαρμογή της πρώτης
περίπτωσης (bonus) έχει περισσότερο εμφανή αποτελέσματα, γιατί τα άτομα

ΣΧΗΜΑ 14. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(για τα 11 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πά\ω από μια απαντήσεις)

αμοιβή

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσουν τα
επιπλέον ποσοστά από τη δουλειά τους. Η δεύτερη περίπτωση (σύνδεση της
αμοιβής με την απόδοση του τμήματος) έχει το καλό ότι ενισχύει το πνεύμα
της συνεργασίας και της ομαδικότητας μεταξύ των μελών του τμήματος,
στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας
εξυπηρέτησης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Γενικά παρατηρείται, ότι ενώ θεωρείται εφικτή η μέτρηση της απόδοσης με
την αναβάθμισης της τεχνολογίας, οι Διοικήσεις των Τραπεζών δεν έχουν
συνειδητοποιήσει αυτήν την έννοια ακόμα και πολύ περισσότερο δεν έχουν
συνδέσει την αμοιβή με την απόδοση, γεγονός που θα συντελούσε στην
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εργασιών,
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της

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων.

3.3.4. ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, το θέμα της ενημέρωσης των
εργαζομένων

για

τις

τεχνολογικές

επιπτώσεις

παρουσιάζει

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, καθώς μέσω αυτής (της ενημέρωσης) οι χρήστες της τεχνολογίας
δηλαδή τα άτομα που θα έρθουν σε άμεση επαφή μ’ αυτή, προσαρμόζονται
πιο

εύκολα

στα

καινούρια

ελαχιστοποιούνται οι

δεδομένα

της

εργασίας

και

κίνδυνοι της ενδεχόμενης αντίδρασης,

παράλληλα
προς τις

υποχρεώσεις των ατόμων.

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης,
οι

περισσότεροι

από

τους

ερωτώμενους

(58,78%

του

δείγματος)

υποστηρίζουν ότι η διοίκηση της Τράπεζας τους παρείχε ενημέρωση για τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις από την αναβάθμισης της τεχνολογίας. Ως προς το
περιεχόμενο της ενημέρωσης κάποιοι αναφέρουν ότι η Τράπεζά τους τους
πληροφόρησε έγκαιρα για τα είδη των αλλαγών που θα επέρχονταν και τους
τομείς που θα αφορούσαν οι διάφορες μορφές τεχνολογίας. Άλλοι κάνουν
λόγο για μείωση των εργασιών του προσωπικού, για μείωση του χρόνου που
θα περιοριζόταν με την αναβάθμισης της τεχνολογίας και για την καλύτερη
απόδοση που θα είχαν στην εργασία τους, μέσω της μείωσης των
γραφειοκρατικών εργασιών, αλλά και μέσω της μείωσης των λαθών, ως
θέματα για τα οποία τους παρείχε ενημέρωση η Τράπεζα.

Το όλο θέμα της ενημέρωσης από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα
θεωρείται μη αναμενόμενο αποτέλεσμα, γιατί σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά
και τις απόψεις μελετητών, η διοίκηση οποιοσδήποτε επιχείρηση αποφασίζει
να εισάγει τα καινούρια τεχνολογικά συστήματα από μόνη της και εκ των
υστέρων ενημερώνει τα άτομα που θα έρθουν σε επαφή μ’ αυτά (Mainiero et
al., 1986:32, Στρατηγάκη, 1996:58).
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Για τα υπόλοιπα άτομα (41,22% του δείγματος) που απάντησαν ότι δεν τους
έγινε ενημέρωση από την Τράπεζα, κάποιοι προτάσσουν το λόγο ότι η
διοίκηση της Τράπεζας δεν έκρινε σκόπιμο να προβεί σε τέτοια ενέργεια.
Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση της Τράπεζας δεν έχει κατανοήσει τη
σπουδαιότητα και τη σημασία που κρύβει η έννοια της ενημέρωσης, αλλά και
το γεγονός ότι η ίδια η Διοίκηση δεν υπολογίζει τον παράγοντα άνθρωπο, το
άτομο δηλαδή από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία της εφαρμογής των
καινούριων

συστημάτων

τεχνολογίας.

Πάνω

στο

ίδιο

θέμα,

κάποιοι

αναφέρουν το λόγο της απεργίας, δηλαδή πιστεύουν ότι η Τράπεζα δεν τους
ενημέρωσε για να μην ανησυχήσουν και προβούν έτσι σε απεργιακές
κινητοποιήσεις. Η άποψη αυτή της διοίκησης θεωρείται εσφαλμένη, για το
λόγο ότι προβλέπει κάποιο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να μην έχει αυτή την
κατάληξη. Η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις αν
οι εργαζόμενοι δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο
θέμα. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας σε οποιοδήποτε κλάδο και σε
οποιαδήποτε επιχείρηση και αν εφαρμοστεί. Από εδώ φαίνεται και πάλι η μη
ευαισθητοποίηση της Διοίκησης πάνω στο θέμα της ενημέρωσης των
εργαζομένων.

Οι τρόποι με τους οποίους ενημερώθηκαν τα άτομα που ανταποκρίθηκαν στη
συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 15).
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ΣΧΗΜΑ 15. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(για τα 77 από τα 131 άτομα που απάντησαν σε περισσότερες από μια
απαντήσεις)

Όπως

προκύπτει

από

το

σχήμα

οι

τρόποι

ενημέρωσης

που

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ήταν οι εγκύκλιοι και οι συστηματικές
συναντήσεις όλων. Αναφέρθηκαν όμως και άλλοι τρόποι όπως: η προφορική
ενημέρωση, οι ενημερωτικές και όχι οι συστηματικές συναντήσεις με τους
ανωτέρους, οι περιοδικές συναντήσεις με ισόβαθμα στελέχη και τη Διοίκηση,
καθώς και κάποιο σεμινάριο στο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας.
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Πάνω από τα μισά άτομα της συγκεκριμένης έρευνας (63,4% του δείγματος)
απάντησαν ότι συμμετείχαν στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Τράπεζάς
τους. Για τα άτομα που έδωσαν την αντίθετη απάντηση, δηλαδή ότι σε
συμμετείχαν στη διαδικασία εκσυγχρονισμού ανάφεραν σα λόγους, το
γεγονός ότι δεν ήταν αρμοδιότητά τους να συμμετέχουν, αφού υπήρχαν
κάποια άλλα άτομα που ασχολούνταν αποκλειστικά με την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό της Τράπεζας.

Από αυτούς που απάντησαν θετικά στην ερώτηση της συμμετοχής στην
τεχνολογική μεταβολή, τους ζητήθηκε να αναφέρουν σε ποια από τις τέσσερις
φάσεις

που

υπήρχαν

(σχεδιασμός,

επιλογή,

εφαρμογή,

αξιολόγηση)

παρατηρήθηκε η συμμετοχή τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι συμμετείχαν
στη φάση της εφαρμογής του τεχνολογικού εξοπλισμού και κάποιοι άλλοι στη
φάση της αξιολόγησης (Σχήμα 16).

ΣΧΗΜΑ 16. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(για τα 83 από τα 131 άτομα που επέλεξανπά\ω από μια απάντηση )

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Το γεγονός ότι βρέθηκαν και κάποια άτομα να συμμετέχουν στη φάση της
αξιολόγησης, θεωρείται στοιχείο ενθαρρυντικό, από την άποψη ότι η διοίκηση
της Τράπεζας ζητάει τη γνώμη των ατόμων για την αποτελεσματικότητα που
έχει η εφαρμογή των τεχνολογικών συστημάτων.

Γενικά το αποτέλεσμα των φάσεων της τεχνολογικής μεταβολής θεωρείται
αναμενόμενο, δεδομένου ότι η τάση που παρατηρείται σχετικά με τη
συμμετοχή είναι η φάση της εφαρμογής (Frohlich et al., 1990:99). Η φάση
τόσο του σχεδιασμού όσο και της επιλογής του τεχνολογικού εξοπλισμού
είναι

αποκλειστικό

προνόμιο

της

διοίκησης,

η

οποία

διαθέτει

τους

χρηματικούς πόρους αλλά και το λόγο ότι απαιτείται εξειδικευμένη γνώση.
Έτσι, για άλλη μια φορά προβάλλει έντονη η ανάγκη της στελέχωσης των
ελληνικών Τραπεζών με άτομα εξειδικευμένα τόσο από άποψη γνώσεων όσο
και από άποψη ικανοτήτων.

Οι τρόποι με τους οποίους συμμετείχαν τα στελέχη της έρευνας σε ατομικό
επίπεδο είναι η έκφραση προσωπικής γνώμης (προφορικά) και η υποβολή
γραπτών προτάσεων. Παρατηρείται ότι η διερεύνηση των στάσεων (attitude
survey) δεν εφαρμόζεται από καμία Τράπεζα και ότι κανένας δεν αναφέρει
κάποιον άλλο τρόπο συμμετοχής (Σχήμα 17).
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ΣΧΗΜΑ 17. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(για τα 83 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πάνω από μια
απαντήσεις)

Προφορικά

Γραπτά

Ομάδες
εργασίας

Ομάδες
βελτίωσης
του
συστήματος

Κύκλοι
ποιόπητας

Οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν σε ατομικό επίπεδο ήταν αναμενόμενοι
(Beardwell et al., 1994:565). Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η
υποβολή γραπτών προτάσεων έχει πιο επίσημο χαρακτήρα από την έκφραση
προσωπικής γνώμης, γιατί είναι ένας τρόπος που έχει μεγαλύτερη διάρκεια
(μένει για πάντα στα αρχεία της επιχείρησης).

Από

τα

άτομα

που

απάντησαν

ότι

συμμετείχαν

στη

διαδικασία

εκσυγχρονισμού της Τράπεζάς τους, οι 69 (83% του δείγματος) αναφέρουν
ότι η Διοίκηση της Τράπεζας είχε λάβει υπόψιν τις προτάσεις που έκαναν.
Πρόκειται για ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι η Διοίκηση της Τράπεζας
υπολογίζει τις απόψεις των εργαζομένων και παράλληλα τους ενθαρρύνει να
συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Σχετικά με το πως αισθάνθηκαν τα άτομα
από την ενέργεια αυτή της Διοίκησης οι περισσότεροι κάνουν λόγο για
ικανοποίηση. Άλλοι θεωρούν τον εαυτό τους χρήσιμο, αφού η απόδοση και η
πορεία της Τράπεζας εξαρτάται και από αυτούς.
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Ως προς το αν η συμμετοχή των εργαζομένων θεωρείται αναγκαία το 97%
των ερωτώμενων απάντησε θετικά, ενώ τέσσερα άτομα πιστεύουν ότι δεν
είναι αναγκαία η συμμετοχή των εργαζομένων.

Ύστερα από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, οι τρεις σημαντικότεροι
λόγοι, για την ανάγκη συμμετοχής των εργαζομένων στην τεχνολογική
αναβάθμιση, έτσι όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις 127 ατόμων είναι
(Σχήμα 18) :

Ο εργαζόμενος
την αξιοποιεί
καλύτερα

Τρόπος
συμβολής στην
επίτευξη

προβλημάτων

την ικανότητα
επίλυσης των

Απελευθερώνει

Καλύτερη
κατανόηση της
πορείας της
Τράπεζας και

Δημιουργία
κλίματος φιλικών
σχέσεων

ΣΧΗΜΑ 18. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(για τα 127 από τα 131 άτομα που επέλεξαν πάνω από μια απάντηση
)

Τρόπος
αποκατάστασης
της ισορροπίας

Αλλο
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• ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να την αξιοποιήσει καλύτερα,
• θεωρείται

ως

τρόπος

συμβολής

στην

επίτευξη

αποτελεσματικής

λειτουργίας της Τράπεζας και
• απελευθερώνει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων.

Και οι τρεις λόγοι που προτάθηκαν είναι αξιόλογοι, γιατί μέσω της
συμμετοχής ο ίδιος ο εργαζόμενος έρχεται πιο κοντά στη Διοίκηση και μπορεί
να ακούσει τις απόψεις της, ώστε να τις χρησιμοποιήσει τόσο για δικό της
καλό όσο και για το όφελος της Τράπεζας. Επίσης, η συμμετοχή αυτή
συνεπάγεται την αρτιότερη λειτουργία της Τράπεζας αλλά και την πρόληψη
των τυχόν προβλημάτων που θα επέλθουν από το μη σωστό χειρισμό
διαφόρων θεμάτων, όπως αυτό της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας.

3.4. ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Όπως αναλύθηκε σε άλλο σημείο, η αναβάθμισης της τεχνολογίας επιφέρει
αλλαγές στον τρόπο εργασίας μιας επιχείρησης αλλά και γενικότερα στο
εργασιακό περιβάλλον.

Σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων για το πως άλλαξε η εργασία στο
εργασιακό περιβάλλον, ύστερα από την αναβάθμισης της τεχνολογίας, αυτές
αναλύονται παρακάτω (Πίνακας 8 και Σχήμα 19)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Πως άλλαξε η εργασία στο εργασιακό περιβάλλον

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έγινε πιο σημαντική

48,1%

51,9%

Έγινε πιο ενδιαφέρουσα

73,3%

26,7%

Εκτελείται πιο εύκολα

93,9%

6,1%

Εκτελείται πιο γρήγορα

94,7%

5,3%

Είναι περισσότερο μονότονη

25,2%

74,8%

Έχει περισσότερη ένταση

45,8%

54,2%

Έχει περισσότερη κούραση

30,55

69,5%

Δημιουργεί γενικά προβλήματα υγείας

34,4%

65,6%

ΣΧΗΜΑ 19. ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Αφορά μόνο τα άτομα που έδωσαν θετική απάντηση στη συγκεκριμένη
ερώτηση)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Πρόκειται για ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα και από το γεγονός ότι όλες οι
μεταβλητές της αυτονομίας (έτσι όπως αναπτύχθηκαν σε άλλο σημείο)
αυξήθηκαν και γιατί η εισαγωγή των νέων μορφών τεχνολογίας αναβαθμίζει
τη δουλειά των ατόμων, την κάνει να έχει μεγαλύτερο νόημα, περισσότερη
σημασία, έτσι ώστε και το ίδιο το άτομο να αισθάνεται ότι προσφέρει και
αξιόλογο έργο.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εργασία έγινε πιο
ενδιαφέρουσα, εκτελείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αποτέλεσμα που
επαληθεύτηκε και από αντίστοιχες έρευνες των Millman et al., (1987:484) και
των Segars et al., (1993520). To ότι η εργασία έγινε πιο ενδιαφέρουσα
σημαίνει ότι το ίδιο το άτομο θα αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την
εκτέλεση της εργασίας αυτής και θα θεωρεί τη δουλειά του σα μια πρόκληση,
γεγονός που επιβεβαιώθηκε και σε άλλο σημείο της ανάλυσής μας. Το ότι η
εργασία εκτελείται πιο εύκολά και πιο γρήγορα, δίνει τη δυνατότητα στα άτομα
να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και συντελεί στην ολοκλήρωση του
ατόμου, αφού εξοικονομούν χρόνο που θα μπορούσαν να τον αξιοποιήσουν
σε πιο δημιουργικές πλευρές, γεγονός που επίσης επιβεβαιώθηκε σε άλλο
σημείο της ανάλυσής μας.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν και η μη μονοτονία της εργασίας ύστερα από
την αναβάθμιση της τεχνολογίας, αφού μέσω αυτής το άτομο αποκτά
καινούριες γνώσεις και αντιμετωπίζει συνεχώς καινούρια προβλήματα για τα
οποία πρέπει να πάρει αποφάσεις, γεγονός που ανατρέπει τα παλιά
μονότονα συστήματα εργασίας και προσθέτει νέα, πιο βελτιωμένα δεδομένα
στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

Η

ανάλυση

που

προηγήθηκε

βοηθάει

από

τη

μια

μεριά

στο

χαρακτηριστούν οι επιπτώσεις από την αναβάθμιση της τεχνολογίας ως

να
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ευμενείς ή δυσμενείς και από την άλλη στο να χαρακτηριστεί η στάση των
εργαζομένων απέναντι στην τεχνολογία ως θετική ή αρνητική.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτώμενων (98% του δείγματος) υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας ήταν ευμενείς. Αυτό παρατηρείται, όπως
χαρακτηριστικά εξηγούν τα άτομα της έρευνας, μέσα από την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων, λόγω της μεγάλης ακρίβειας των τεχνολογικών
συστημάτων (γεγονός που επαληθεύτηκε και σε άλλο σημείο της ανάλυσής
μας), αλλά και μέσα από τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, λόγω
της εξοικονόμησης χρόνου που αξιοποιείται ανάλογα προς όφελος των
πελατών. Από τα άτομα που θεωρούν ότι η αναβάθμιση της τεχνολογίας
προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις, αναφέρουν σα λόγους γι’ αυτή τους την
άποψη, την τυποποίηση των διαδικασιών και τον απρόσωπο χαρακτήρα που
κρύβεται πίσω από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ως προς τη στάση των στελεχών απέναντι στην τεχνολογία το 92,4%
υποστηρίζει ότι έχει θετική στάση, γιατί αυτή συντελεί στην καλύτερη
λειτουργία και οργάνωση της Τράπεζας, διευκολύνει τη διεκπεραίωση της
εργασίας και είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και
την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στην πελατεία, στοιχεία που συντελούν
στην αύξηση εργασίας των ατόμων. Ένα 2,3% των ερωτώμενων έχει
αρνητική στάση απέναντι στην τεχνολογία, γιατί δεν ενημερώθηκε επαρκώς
ως προς την τυποποίηση των διαδικασιών. Επίσης, ένα 5,3% από τα άτομα
της

έρευνας

αναφέρουν

ότι

έχουν

ουδέτερη

στάση

απέναντι

στην

αναβαθμισμένη τεχνολογία, λόγω του ότι δε μπορούν να προσδιορίσουν
επακριβώς τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή στην εργασία
τους.

Οι πέντε σημαντικότεροι λόγοι που συντελούν .ώστε να χαρακτηριστεί η
στάση των στελεχών ως θετική, έτσι όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις
121 ατόμων είναι (Σχήμα 20):
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•

η αυξημένη ακρίβεια,

•

η ταχύτητα της εργασίας,

•

η ευκολία της εργασίας,

•

η μεγαλύτερη ατομική αποτελεσματικότητα και

•

η

μείωση

των

επαναλαμβανόμενων

/

βαρετών

καθηκόντων
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και

η

ενασχόληση με πιο δημιουργικές πλευρές της εργασίας.

Και οι πέντε λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν αναμενόμενοι, γεγονός που
επαληθεύτηκε και από την ανάλυση που προηγήθηκε για τις αλλαγές στο
εργασιακό περιβάλλον, αλλά και γιατί όπως είναι γνωστό τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των τεχνολογικών συστημάτων είναι η ταχύτητα, η ακρίβεια, η
ευκολία εκτέλεσης της εργασίας, η μείωση των εργασιών ρουτίνας και φυσικά
η αποτελεσματικότητα του ατόμου που τα χειρίζεται.

Όπως προκύπτει από το σχήμα κάποια άτομα πρόσθεσαν και έναν άλλο
λόγο για να χαρακτηρίσουν τη στάση τους ως θετική, αυτός είναι η καλύτερη
οργάνωση

της

εργασίας

που

προκύπτει

από

την

αναβάθμιση

της

τεχνολογίας.

Για τα άτομα που χαρακτήρισαν τη στάση τους ως αρνητική οι πέντε
σημαντικότεροι λόγοι που προέκυψαν είναι (Σχήμα 21):
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ΣΧΗΜΑ 21. ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
(Για τα 3 από τα 131 άτομα που απάντησα στη συγκεκριμένη ερώτηση)

• ο φόβος για την αδυναμία προσαρμογής στο γρήγορα μεταβαλλόμενο
τεχνολογικό περιβάλλον,
• η τυποποίηση των διαδικασιών,
• τα αυξημένα επίπεδα άγχους,
• ο φόβος για την υπευθυνότητα της νέας θέσης και
• ο φόβος για την ανικανότητα ανταπόκρισης στα νέα καθήκοντα.

Όπως και στη θετική στάση έτσι και εδώ οι λόγοι που προέκυψαν ήταν
αναμενόμενοι, δεδομένου ότι σε κάθε οργανωσιακή αλλαγή εκφράζονται
τέτοιου είδους λόγοι (Mainiero et al., 1986:34). Είναι μέσα στα καθήκοντα της
Διοίκησης να βοηθάει τα άτομα να τους ξεπεράσουν και να προσαρμοστούν,
ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν καλύτερα.

Τέλος,

δόθηκε

αναβαθμισμένη

η

ευκαιρία στα

τεχνολογία

απασχόληση (Πίνακας 9).

να

μεσαία

στελέχη

εκτιμήσουν

τις

που

χειρίζονται

επιπτώσεις

της

την
στην
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Κίνδυνος απώλειας θέσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΡΑ

0,8%

92,4%

6,9%

100%

ΜΕΛΛΟΝ

3,8%

49,6%

46,6%

100%

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα
εκτιμούν ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η θέση τους από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας. Σχετικά με το μέλλον όμως, οι μισοί θεώρησαν
ότι δε θα κινδυνέψει η θέση τους, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 46,6% δε μπορεί
να κάνει εκτίμηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι συζητήσιμα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις
απόψεις των μελετητών εκφράζονται φόβοι ότι η αναβάθμιση της τεχνολογίας
θα περιορίσει ή και θα εξαλείψει την κατηγορία των μεσαίων στελεχών. Ίσως
είναι ακόμα νωρίς για εκτιμήσεις, όμως τα αποτελέσματα της έρευνάς μας
φαίνεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οπωσδήποτε αλλάζει τη φύση
της εργασίας των στελεχών και η στάση τους προς το παρόν τουλάχιστον
φαίνεται να είναι θετική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
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4.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις της νέας
τεχνολογίας στη φύση της εργασίας των μεσαίων στελεχών στον Τραπεζικό
τομέα και να εξετάσει τη στάση τους στην εισαγωγή των νέων μορφών
τεχνολογίας.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η φύση της εργασίας των μεσαίων
στελεχών αλλάζει σε μεγάλο βαθμό σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης νέας
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των
στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, δεδομένου
ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους και
έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα για τα οποία είναι
υπεύθυνοι. Παράλληλα αυξήθηκαν η πολυπλοκότητα της εργασίας και η
δυνατότητα αναπληροφόρησης των στελεχών σχετικά με την επίτευξη
στόχων και το βαθμό αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση της εργασίας τους.
Τα παραπάνω οδηγούν σε διαφοροποίηση τόσο των γνώσεων όσο και των
ικανοτήτων που απαιτούνται πλέον από τα μεσαία στελέχη. Ως προς τις
γνώσεις, απαιτούνται περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις με ιδιαίτερη
έμφαση στον καλύτερο χειρισμό για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του
πελάτη. Ως προς τις ικανότητες, απαιτούνται κυρίως η ευελιξία και η
προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον πληροφορικής, η υψηλού βαθμού
νοημοσύνη, η ικανότητα εκτίμησης ενδεχόμενων αλλαγών, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Πέρα όμως από τις επιπτώσεις στη φύση της εργασίας, η αναβάθμιση της
τεχνολογίας έχει και κάποια επίδραση στον τρόπο διοίκησης των στελεχών.
Έτσι, σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης δε βρέθηκαν να χρησιμοποιούν οι
Τράπεζες προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως π.χ. αυτές που έχουν τη
μορφή της προσομοίωσης. Αυτή η διαπίστωση υποστηρίζεται από το γεγονός
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ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
βρέθηκε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ως μέτριος. Σχετικά με την πολιτική
αμοιβών παρατηρείται παντελής έλλειψη σύνδεσης αυτής με την απόδοση
των στελεχών. Πρόκειται για ένα σοβαρό μειονέκτημα που καλούνται να
εντοπίσουν οι Τράπεζες, σε μια προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον
αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, μέσα
από την υποκίνηση και την ενθάρρυνση των ίδιων των στελεχών της.

Τέλος, ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα συζητήσιμο και συνδέεται άμεσα με τον
τομέα της εισαγωγής των τεχνολογιών είναι αυτό της συμμετοχής των
στελεχών στην τεχνολογική αλλαγή. Η συμμετοχή θεωρείται σημαντική λόγω
της φύσης του θέματος, γιατί τα στελέχη θα τη χρησιμοποιήσουν καλύτερα,
ώστε να προσαρμοστούν στο καινούριο περιβάλλον που η εμφάνιση της
τεχνολογίας έχει δημιουργήσει. Όπως διαπιστώθηκε,

τα στελέχη των

Τραπεζών συμμετείχαν στη διαδικασία εκσυγχρονισμού σε αρκετά υψηλό
βαθμό, πράγμα που θεωρείται αρκετά ενθαρρυντικό. Εκείνο όμως που
παρατηρήθηκε είναι ότι αυτή η συμμετοχή περιορίστηκε σε μια από τις
τέσσερις φάσεις που υπάρχουν, σ’ αυτή της εφαρμογής και όχι σε όλες τις
φάσεις. Αν είχε διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα δινόταν η δυνατότητα στις
Τράπεζες να πετύχουν καλύτερη εσωτερική οργάνωση σε μια προσπάθειά
τους να ανταπεξέλθουν τον εξωτερικό ανταγωνισμό.

4.2.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα θεωρείται αναγκαίο όπως οι
Τράπεζες επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ορισμένα θέματα που, όπως
προέκυψε από την έρευνά μας συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση της
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαίο να αναθεωρήσουν οι Τράπεζες
την πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν, με βάση τις νέες ικανότητες και
γνώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας. Η
απορρόφηση ατόμων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων θεωρείται
απαραίτητη, δεδομένου ότι η ευελιξία της τεχνολογίας απαιτεί άτομα με
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ιδιαίτερες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις, τα οποία όμως διαθέτουν και
γενικότερες

γνώσεις

διοίκησης

επιχειρήσεων,

αφού

η

ολοκληρωμένη

διαχείριση των απαιτήσεων του πελάτη αναδεικνύεται σε βασικό τους
καθήκον. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να επαναξιολογήσουν οι Τράπεζες
τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση του προσωπικού. Η
υιοθέτηση πιο σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα των
τεχνικών self-study και της καθοδήγησης μέσω υπολογιστή θα βοηθήσουν
ενδεχομένως

στην

αποτελεσματικότερη

επαγγελματική

κατάρτιση

των

εργαζομένων δεδομένου ότι προσφέρουν ένα φιλικό περιβάλλον για το
χρήστη. Η αλλαγή της πολιτικής αμοιβών και η σύνδεσή της με την απόδοση
θεωρείται απαραίτητη. Οι τρόποι που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι
Τράπεζες για την επίτευξη του παραπάνω είναι η εφαρμογή τόσο ηθικών όσο
και χρηματικών κινήτρων. Ακόμα κρίνεται ιδιαίτερα επιβεβλημένη η ανάγκη
της συμμετοχής του προσωπικού σε όλες τις φάσεις της τεχνολογικής
μεταβολής. Και αυτό γιατί η ανάμειξη αυτών των στελεχών παρουσιάζει
κάποια οφέλη για τις Διοικήσεις των Τραπεζών. Το ένα είναι η ευκολία
προσαρμογής και η εξοικείωση του ατόμου με την επιλογή των συστημάτων,
με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για εκδήλωση αντίδρασης
απέναντι στα καινούρια συστήματα, και το άλλο είναι ότι η ίδια η Διοίκηση
επωφελείται από τις απόψεις και τις ιδέες των δικών της στελεχών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

[ Παρακαλώ συμπληρώστε:
α. τσεκάροντας τα αντίστοιχα τετραγωνίδια
β. δίνοντας προτεραιότητα κατά αύξοντα αριθμό σε δυνατές επιλογές
γ. απαντώντας στις ανοιχτές ερωτήσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1996

(D.... (I)
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ΜΕΡΟΣ I : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Επωνυμία της Τράπεζας
2. Έτος ίδρυσης

..................

3. Μορφή ιδιοκτησίας :

2.1. Έδρα της Τράπεζας......................

3.1.Ιδιωτική --------- %

3.2. Δημόσια--------%

4. Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου :

5. Αριθμός εργαζομένων :

4.1.Έλληνες --------- %

4.2. Αλλοδαποί --------%

5.1.Ελλάδα______

5.2.Θεσσαλονίκη ______
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ΜΕΡΟΣ II : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6. Τίτλος θέσης (παρακαλώ γράψτε τον πλήρη τίτλο σας):........................................
7. Ποια τμήματα ελέγχετε ;.........................................................................................
8. Ποιά από τις παρακάτω θέσεις κατέχετε;
δ.Ι.ΟΔιευθυντής καταστήματος,

8.2.0 Υποδιευθυντής,

8.3.α Εντεταλμένος,

8.4. α Προϊστάμενος τμήματος
(αναφέρετε το τμήμα).......................

8.5.θΆλλο (παρακαλώ αναφέρετε).............................................................

9. Πόσα χρόνια δουλεύετε στη συγκεκριμένη τράπεζα;............................................
10. Είστε άμεσος χρήστης εργαλείων πληροφορικής, δηλ. άτομο που χειρίζεται
τουλάχιστον ένα τερματικό σταθμό εργασίας ή Η/Υ;
10.1.

α ΝΑΙ

10.2. ΟοΧΙ

10.1.1. Αν ΝΑΙ, εδώ και πόσα χρόνια;..........................................................

11. ΦΥΛΟ

ΙΙ.Ι.ΟΆνδρας

11.2. Q Γυναίκα

12.ΗΛΙΚΙΑ

12.1.ϋ20-30

12.2. Q 30-40

12.3.Q40-50

12.4.θ50-και άνω

13.ΜΟΡΦΩΣΗ

13.1.Q Γυμνάσιο

13.2.^Λύκειο

13.3. ^Τεχνική σχολή

13.4.Qt.E.I.

13.5.Qa.E.I.

13.6.α Μεταπτυχιακά
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ΜΕΡΟΣ III : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
14.Ποιες από τις παρακάτω μορφές τεχνολογίας χρησιμοποιείτε κατά την εκτέλεση
της εργασίας σας και με ποια συχνότητα;
———___ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

'

—"----- —

14.1.QaTM's

14.2. □Προγράμματα ανάλυσης κινδύνου πελάτη
(Risk Analysis Programs)
14.3. □Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
(Decision Support System)
14.4. □ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
που αξιοποιεί την αποδοτικότητα του καταστήματος
(Management Information System)
14.5. □Phone Banking
14.6. □(Home Banking
14.7. □ Σύστημα S.W.I.F.T.
14.8. ^Σύστημα on line καταχώρησης λογιστικών
εγγραφών (MSA)
14.9. □πακέτο που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες
του εξωτερικού εμπορίου (Management Consultancy
& Informatics)
14.10. □πελατοκεντρικό σύστημα (Customer
Information System or File - CIS/CIF)
14.11. □ Τερματικές διατάξεις που είναι
τοποθετημένες στα σημεία πωλήσεων
(Point Of Sales - POS)
14.12. □ Σύστημα Τειρεσίας : δείχνει τα δυσμενή ή
όχι στοιχεία του πελάτη
14.13. □πολυμερής Ηλεκτρονικός Συμψηφισμός
Επιταγών (Σύστημα ΠΗΣΕ)
14.14. □Διαχείριση δανειακής σχέσης με τον πελάτη
(Loan Service System)
14.15. □ολοκληρωμένη διαχείριση δανειακής
σχέσης σε όλα τα σημεία πρόσβασης (Integrated
Loan Service System)
14.16. □Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)
14.17. ^Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)....................

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ
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ΜΕΡΟΣ IV : ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

15. Ποιές κατηγορίες στελεχών νομίζετε ότι επηρεάστηκαν περισσότερο από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας και γιατί;
15.1.0Ανώτερα, γιατί...............................................................................

15.2. Q Μεσαία, γιατί,

15.3. □ Κατώτερα, γιατί

15.4.0 Καμία από τις παραπάνω

16.Περιγράψτε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές σας

17.Νομίζετε ότι επηρεάστηκε η φύση της εργασίας σας ύστερα από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας;
17.1.

α ΝΑΙ

17.2.

α ΟΧΙ

17.1.1. Αν ΝΑΙ, πως (παρακαλώ εξηγείστε)....................................................
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18.Αξιολογήστε τις επιπτώσεις που είχε η αναβάθμιση της τεχνολογίας στην εργασία
σας όσον αφορά την ττολυττλοκότητα (complexity) :
ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΑΙΑ

18.1

Ο αριθμός των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων σας

18.2

Η σημαντικότητα των καθηκόντων σας

18.3

18.6

Οι διαδικασίες που χρειάζονται να ακολουθήσετε
για την εκτέλεση του έργου σας
Ο αριθμός των πηγών / στοιχείων που πρέπει να
συμβουλευτείτε για να αντεπεξέλθετε στις
απαιτήσεις του έργου σας
Η πολυπλοκότητα των μεθόδων που
χρησιμοποιείτε
Η σημασία των συνεπειών από λάθη σας

18.7

Η ακρίβεια που απαιτείται στην εργασία σας

18.8

0 όγκος της εργασίας σας

18.9

Οι γραφειοκρατικές εργασίες (paperwork)

18.4
18.5

ΜΕΙΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

19.Αξιολογήστε τις επιπτώσεις που είχε η αναβάθμιση τεχνολογίας στην εργασία σας
όσον αφορά την αυτονομία (autonomy) :
ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΑΙΑ

19.1
19.2
19.3

Η δυνατότητα να αποφασίσετε για το πως θα
εκτελέσετε (δηλ. θα προγραμματίσετε και θα
οργανώσετε) τη δουλειά σας
Η δυνατότητα να καθορίσετε την ταχύτητα που
εκτελείτε την εργασίας σας
Η δυνατότητα να ελέγχετε την εκτέλεση της
εργασίας σας

19.4

Η δυνατότητα να καθορίζετε τις μεθόδους
εκτέλεσης της εργασίας σας

19.5

Η εποπτεία που ασκείται στην εκτέλεση των
καθηκόντων σας από τους ανωτέρους σας
Η δυνατότητα για καινοτομία ή / και βελτιώσεις του
τρόπου εκτέλεσης της εργασίας σας
Η δυνατότητα ανάληψης κινδύνου

19.6
19.7
19.8

19.9

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων (π.χ.
επίβλεψη ατόμων, χρησιμοποίηση πληροφοριών /
στοιχείων, έγκριση χρηματικών ποσών-δανείων
κλπ.)
Οι απαιτήσεις για υπευθυνότητα σχετικά με τα
αποτελέσματα της εργασίας σας (δηλ. επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων)

ΜΕΙΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

6

20.Η αναβάθμιση της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε νέες
προκλήσεις στη δουλειά σας;
20.1. α ΝΑΙ

20.2. ϋ ΟΧΙ

20.1.1. Αν ΝΑΙ, γιατί (εξηγήστε)....................................................................

21.Αξιολογήστε τις επιπτώσεις που είχε η αναβάθμιση της τεχνολογίας στην εργασία
σας όσον αφορά την αναπληροφόρηση (feedback) :

ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΑΙΑ

>1.1

ΜΕΙΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

Η δυνατότητα να διαφανεί καλύτερα το επίπεδο
απόδοσης που επιτυγχάνετε στην εργασία σας

>1.2

Η δυνατότητα να διαφανεί καλύτερα το πόσο
αποτελεσματικά εκτελείτε η δουλειά σας

>1.3

Η δυνατότητα πληροφόρησή σας ώστε να μπορείτε
να αναθεωρείτε την πορεία σας για επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων.

22.Αξιολογήστε τις επιπτώσεις που είχε η αναβάθμιση της τεχνολογίας στην εργασία
σας όσον αφορά τις γνώσεις ττου απαιτούνται (knowledge required):

ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΑΙΑ

>2.1

ΜΕΙΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

Το επίπεδο της θεωρητική σας γνώσης που
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας σας

>2.2

Το επίπεδο της εξειδικευμένης γνώσης

>2.3

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
εκπαίδευση ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις
της εργασίας σας

23.Με την αναβάθμιση της τεχνολογίας χρειάζονται περισσότερες ικανότητες (skills)
για να αντεπεξέλθετε στο νέο είδος της δουλειάς σας
23.1.0 ΝΑΙ

23.2. ϋοΧΙ
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Αν ΝΑΙ,
23.1.1. Τι είδους ικανότητες (εξηγήστε)

23.1.2.0ι καινούριες ικανότητες που χρειάζονται στην εργασία σας από την
αναβάθμιση της τεχνολογίας απαιτούν :
23.1.2. α.Οτεχνική πολυπλοκότητα δηλ. ικανότητα χρήσης διαδικασιών
23.1.2. β.Ο Περισσότερη αυτονομία δηλ. ικανότητα λήψης αποφάσεων
23.1.2.γ. Q Κανένα από τα παραπάνω
24.Με την αναβάθμιση της τεχνολογίας στο εργασιακό σας περιβάλλον η εργασία
σας:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

24.1. έγινε πιο σημαντική
24.2.έγινε πιο ενδιαφέρουσα
24.3. εκτελείται πιο εύκολα
24.4.εκτελείται πιο γρήγορα
24.5.έγινε περισσότερη μονότονη
24.6.έχει περισσότερη ένταση (stress)
24.7.έχει περισσότερη κούραση
24.8.δημιουργεί γενικά προβλήματα υγείας (σωματικά και ψυχικά)

25.Η μείωση των εργασιών ρουτίνας σας έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με
πιο δημιουργικές πλευρές της δουλειάς σας;
25.1. □ ΝΑΙ,
25.1.1 .Αν ΝΑΙ, τι είδους (παρακαλώ εξηγείστε)

25.2. α ΟΧΙ,
25.2.1.Αν ΟΧΙ, γιατί
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ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

26.Σας προσφέρθηκαν

εκπαιδευτικά

προγράμματα

σαν

αποτέλεσμα

της

αναβάθμισης τεχνολογίας;
26.1. □ ΝΑΙ

26.2.0 ΟΧΙ

26.2.1 .Αν ΟΧΙ για ποιούς λόγους;........

Αν ΝΑΙ,
26.1.1.Τι είδους εκπαιδευτικά προγράμματα σας προσφέρθηκαν ;
26.1.Ι.α.

α Προγράμματα που αφορούσαν τη βελτίωση των θεωρητικών

γνώσεων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της δουλειάς σας (αναφέρετε τα
θέματα στα οποία εκπαιδευτήκατε).............................................................................

26.1.Ι.β.ΟΠρογράμματα που αφορούσαν την προσφορά εξειδικευμένης
γνώσης (αναφέρετε τα θέματα στα οποία εκπαιδευτήκατε)

26.1.1 ,γ. ΟΆλλο (παρακαλώ αναφέρετε).

27.Νομίζετε ότι ο χρόνος που σας διατέθηκε για την εκπαίδευσή σας ήταν αρκετός ;

27.1.QnAI

27.2. ϋοΧΙ
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28.Ποιοι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την παραπάνω εκπαίδευσή σας;
28.1. α Προκαταρκτική εκπαίδευση πριν την ανάληψη της εργασίας
28.2. Q Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training)
28.3. □ Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation)
28.4. Q Ειδικά συνέδρια
28.5. Οτεχνικές self-study
28.6.0 Καθοδήγηση μέσω υπολογιστή (Computer Based Training)
28.7. □ Μετάβαση για εκπαίδευση σε Τράπεζα εσωτερικού / εξωτερικού
28.8.0 Μετάβαση για εκπαίδευση σε άλλο κατάστημα εσωτερικού /
εξωτερικού
28.9.θΆλλου είδους εκπαίδευση (αναφέρετε)..............................................

29.Σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματικά τα προγράμματα αυτά (δηλ. κατά πόσο
βοήθησαν να αντεπεξέλθετε στα καινούρια συστήματα που χειρίζεστε)
ω
καθόλου
αποτελεσματικά

©

©

λίγο

μέτρια

©
αρκετά

©
πολύ
αποτελεσματικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

30.Επηρεάστηκε η αμοιβή σας ύστερα από την αναβάθμιση της τεχνολογίας;
30.1. □ Ναι

30.2. □ Όχι

30.1.1. Αν ΝΑΙ, πώς (εξηγήστε).......................................................
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31. Με την αναβάθμιση της τεχνολογίας πιστεύετε ότι είναι δυνατό να μετρηθεί πιο
αποτελεσματικά η απόδοσή σας
31.1. α ΝΑΙ

31.2. □ ΟΧΙ

31.1.1.Αν ΝΑΙ, γιατί...........................

31.2.1.Αν ΟΧΙ, γιατί.....................

32. Συνέβη αυτό στην τράπεζά σας δηλ. λόγω της τεχνολογίας μετριέται τώρα πιο
αποτελεσματικά η απόδοσή σας;
32.1. □ ΝΑΙ

32.2. □ ΟΧΙ

32.1.1. Αν ΝΑΙ, πως (εξηγήστε)....................................................................

33. Συνδέθηκε η αμοιβή σας με την απόδοσή σας σαν αποτέλεσμα της αναβάθμισης
της τεχνολογίας;
33.1. □ ΝΑΙ

33.2. ϋ ΟΧΙ

33.1.1.Αν ΝΑΙ με ποιον / ους από τους παρακάτω τρόπους;
33.1.1. α.θΜε βάση την ατομική σας απόδοση, η οποία βασίζεται στην
αξιολόγησή

σας

με συγκεκριμένα κριτήρια που

τα γνωρίζετε

και

που

ενσωματώνονται στις τακτικές σας αποδοχές (π.χ. συστήματα αμοιβής ανάλογα
με την αξία - merit pay plan)
33.1.1 β □ Με βάση bonus (εφάπαξ χρηματική αμοιβή) που βασίζεται στην
ατομική σας απόδοση για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων τους οποίους
γνωρίζετε
33.1.1

γ.

α Με βάση την ομαδική απόδοση που στηρίζεται στην επίτευξη

συγκεκριμένων στόχων από την ομάδα
33.1.1. δ. □ Με βάση την απόδοση του τμήματος / υπηρεσίας / καταστήματος
33.1.1 ,ε. ^Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε).....................................................

11

ΜΕΡΟΣ VI: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

34.Ενημερωθήκατε από τη διοίκηση για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εργασία
σας από την αναβάθμιση της τεχνολογίας;
34.1. □ ΝΑΙ

34.2. □ ΟΧΙ
34.2.1.Αν ΟΧΙ, γιατί (εξηγήστε)................

Αν ΝΑΙ,
34.1.1 .Εξηγήστε το περιεχόμενο της ενημέρωσης
34.1.2.Πως έγινε η ενημέρωσή σας;
34.1.2. α. □ Περιοδικά τράπεζας
34.1.2. β. α Πίνακας ανακοινώσεων
34.1.2. γ.

α Γραπτή επιστολή / εγκύκλιος

34.1.2. δ. □ Συστηματικές συναντήσεις όλων
34.1.2. ε. Q Συστηματικές ενημερωτικές συναντήσεις με τον ανώτερό σας
34.1.2. στ. ^Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε).......................................

35.Συμμετείχατε στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της τράπεζά σας ;
35.1.

α ΝΑΙ

35.2.

□ ΟΧΙ

35.2.1.Αν ΟΧΙ, για ποιους λόγους; (αναφέρετε)
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36.Εφόσον συμμετείχατε καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού
της τράπεζάς σας σε ποια από τις παρακάτω φάσεις της τεχνολογικής μεταβολής
συμμετείχατε;
36.1. □ Συμμετείχα κατά την απόφαση εισαγωγής της νέας τεχνολογίας (φάση
σχεδιασμού);
36.2. Q Συμμετείχα στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος τεχνολογίας
(φάση επιλογής)
36.3. QΣυμμετείχα κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και δοκιμή της τεχνολογίας
που επιλέχθηκε (φάση εφαρμογής),
36.4.0 Συμμετείχα

στην

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας

της

νέας

τεχνολογίας (φάση αξιολόγησης)
37.Με ποιο τρόπο συμμετείχατε και σε ποια φάση;

ΦΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
37 1

ΑΤΟΜΙΚΑ

37.1.1. ^^Έκφραση προσωπικής
γνώμης (προφορικά)
37.1.2.

tl Υποβολή γραπτών

προτάσεων
37.1.3.

□ Συστηματική διερεύνηση

στάσεων (attitude survey)
37.1.4.
37.2.

LJΆλλο(αναφέρετε)........................

ΟΜΑΔΙΚΑ

37.2.1.

Ομάδες Εργασίας

37.2.2.

Ομάδες βελτίωσης του

συστήματος
37.2.3.

Κύκλοι ποιότητας

37.2.4. Ε^Άλλο (αναφέρετε)...................

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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38.Αν συμμετείχατε στην όλη διαδικασία είχαν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις σας
38.1.

α ΝΑΙ

38.2.

α ΟΧΙ

38.1.1.0av ΝΑΙ, πως αισθανθήκατε.... 38.2.1,Oav ΟΧΙ, γιατί;................

39.Νομίζετε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή των εργαζομένων
39.1.0ΝΑΙ

39.2. ΟθΧΙ

39.2.1.Αν ΟΧΙ γιατί;..

39.1.1.Αν ΝΑΙ για ποιους λόγους ;
(παρακαλώ τσεκάρετε τους τρεις (3) σημαντικότερους λόγους κατά σειρά
προτεραιότητας)
39.1.1. α.Οπατί

θεωρείται

ως

τρόπος

συμβολής

στην

επίτευξη

αποτελεσματικής λειτουργίας της Τράπεζας
39.1.1. β. □ Γιατί θεωρείται ως ένας τρόπος αποκαταστάσεως της ισορροπίας
που οδηγεί σε περισσότερο δίκαιη κατανομή πόρων
39.1.1 γ.

α Γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να την αξιοποιήσει καλύτερα

39.1.1. δ.U Γιατί θεωρείται ότι συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος φιλικών
σχέσεων και εργασιακής ειρήνης στην Τράπεζα
39.1.1 .ε.

α Γιατί απελευθερώνει την ικανότητα επιλύσεως των προβλημάτων

39.1.1. στ.

Ο Γιατί

επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της πορείας της

Τράπεζας και των προοπτικών της
39.1.1. ζ.θΆλλο (παρακαλώ αναφέρετε)...................................................
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ΜΕΡΟΣ VII:

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

40.Χαρακτηρίστε και ττεριγράψτε τις επιπτώσεις από την αναβάθμιση των
τεχνολογιών στη δουλειά σας
40.1.

Ευμενείς επιπτώσεις (εξηγήστε) ...

40.2.

Δυσμενείς επιπτώσεις (εξηγήστε)........

41.Πως θα χαρακτηρίζατε τη στάση σας απέναντι στην αναβάθμιση της τεχνολογίας
στην τράπεζά σας και γιατί;
41.1.0

Θετική, γιατί

41.2.0

Αρνητική, γιατί

41.3.0

Ουδέτερη, γιατί
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Αν απαντήσατε στην ερώτηση 41.1. δηλαδή έχετε θετική στάση
42.Ιεραρχήστε τους πέντε (5) σημαντικότερους λόγους (κατά σειρά προτεραιότητας
1,2,...κλπ) που συντελούν ώστε να χαρακτηριστεί η στάση σας ως θετική
42.1. □ η εργασία έγινε πιο ενδιαφέρουσα
42.2. □ η εργασία εκτελείται πιο γρήγορα
42.3. α η εργασία εκτελείται πιο εύκολα
42.4. □μείωση επαναλαμβανόμενων / βαρετών καθηκόντων-υπολογισμών
και ενασχόληση με πιο δημιουργικές πλευρές της εργασίας
42.5. □αυξημένη ακρίβεια
42.6. □δυνατότητα υποβολής προτάσεων για βελτίωση του συστήματος
εργασίας
42.7. □συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής
42.8. □ μεγαλύτερη ατομική αποτελεσματικότητα
42.9. □αυξημένη κριτική ικανότητα
42.10. □ αυξημένη εξουσία / δύναμη
42.11. ^Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε).........................................................

Αν απαντήσατε στην ερώτηση 41.2. δηλαδή έχετε αρνητική στάση
43.Ιεραρχήστε τους πέντε (5) σημαντικότερους λόγους (κατά σειρά προτεραιότητας
1,2,...κλπ.) που συντελούν ώστε να χαρακτηριστεί η στάση σας ως αρνητική
43.1. □ τυποποίηση των διαδικασιών
43.2. □ μη συμμετοχή στην αλλαγή
43.3. □φόβο για τη μετατόπιση σε άλλο πόστο
43.4. □φόβο για ανικανότητα ανταπόκρισης στα νέα καθήκοντα
43.5. □φόβο για την υπευθυνότητα της νέας θέσης
43.6. □φόβο για την αδυναμία προσαρμογής στο γρήγορα μεταβαλλόμενο
τεχνολογικό περιβάλλον
43.7. □φόβο για μείωση της εξουσίας / δύναμης
43.8. Οαυξημένα επίπεδα άγχους
43.9. ^Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)........................................................
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44.Πιστεύετε ότι με την αναβάθμιση της τεχνολογίας στην τράπεζα σας κινδυνεύει η
θέση σας τώρα ή / και στο μέλλον
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

44.1.ΤΩΡΑ
44.2.ΜΕΛΛΟΝ

45.Θέλετε να προσθέσετε ή να παρατηρήσετε τίποτα περισσότερο σε ότι αφορά το
θέμα της έρευνας;..................................................................................................
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