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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ποιότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς οι επιχειρήσεις 

κατανοούν περισσότερο τη σημασία της. Τα θέματα που σχετίζονται με τη 

βελτίωσή της, την προερχόμενη απ’αυτήν αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

και συνεπώς την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τίθενται σε υψηλή 

προτεραιότητα (ΙΡΜ, 1993). Ο σύγχρονος ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές 

επιβάλλει στις επιχειρήσεις όχι μόνο να βελτιώνουν διαρκώς την παραγωγικότητά 

τους αλλά και να επινοούν συνεχώς διαφορετικές πηγές άντλησης του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος που θα εξασφαλίσει την επιτυχία τους. 

Έτσι, ζωτική σημασία αποκτούν για κάθε επιχείρηση η υψηλή ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών της, η διαφοροποίησή τους έναντι αυτών που παράγουν 

οι ανταγωνιστές της, η καινοτομία στο σχεδίασμά τους και η ταχύτητα εισαγωγής 

τους στην αγορά (Kochan and Dyer, 1993). Τα στελέχη των επιχειρήσεων 

αναφέρουν συχνά την ποιότητα και την παραγωγικότητα ως τα κύρια 

ανταγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Bowen and Lawler, 1992). Κατά 

τον Garvin όμως, η ποιότητα δεν θεωρείται πλέον ως «πρόβλημα που επιζητά τη 

λύση του» αλλά αποτελεί πηγή διαρκούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Tuttle, 

1991). Η παγκοσμιοποίηση των αγορών ωθεί τις επιχειρήσεις σε μια νέα θεώρηση 

της ποιότητας και των διαστάσεών της που θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές στο 

διεθνή οικονομικό στίβο (Tuttle, 1991). Μόλις κατά την τελευταία δεκαετία οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων άρχισαν να κατανοούν τη στρατηγική σημασία της 

ποιότητας και της διοίκησής της, μετά από μια μακρά περίοδο επισημάνσεων από 

τους μεγάλους θεωρητικούς (gurus) της ποιότητας, Deming, Juran, Crosby, 

Feigenbaum και Ishikawa (Van Donk and Sanders, 1993).

Η έννοια της ποιότητας και τα συστήματα βελτίωσής της εστιάσθηκαν αρχικά 

και διαδόθηκαν ευρύτερα στον πρωτογενή και στο βιομηχανικό τομέα και 

σταδιακά επεκτάθηκαν και σε άλλους, όπως το δημόσιο και ο τομέας παροχής 

υπηρεσιών, όπου συναντώνται σε αρκετά μικρότερη έκταση (Fowler et al., 1992 - 

Wilkinson et al., 1994 - Rees, 1995). Οι ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις της 

δεκαετίας του ’90 έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασταθούς και έντονα 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή αλλά και γενικότερα στη διεθνή 

τραπεζική αγορά. Ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν
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τις τεράστιες αλλαγές που συνεπάγεται η απαλλαγή του τραπεζικού συστήματος 

από κανονιστικές ρυθμίσεις (deregulation), τις σοβαρές ευκαιρίες και απειλές των 

εκτεταμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιούνται, καθώς και την 

καλπάζουσα διεθνοποίηση των προϊόντων, δραστηριοτήτων και αγορών. Οι 

Τράπεζες, υπό την ισχυρή πίεση αυτών των φαινομένων σε συνδυασμό με τη 

μειούμενη κερδοφορία τους και μπροστά στη συνεχώς ολοκληρούμενη ευρωπαϊκή 

ενοποίηση αναγκάζονται να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, περικόπτοντας 

το κόστος λειτουργίας τους και βελτιώνοντας δραματικά την παραγωγικότητά 

τους. Οι στρατηγικές επιλογές τους επιβάλλουν την προώθηση δραστικών 

εσωτερικών αλλαγών, όπως η αύξηση της ποικιλίας των δραστηριοτήτων τους 

(diversification), οι νέες οργανωσιακές δομές (structure), η αποκέντρωση της 

λειτουργίας τους και της λήψης αποφάσεων (decentralization), η μείωση του 

διοικητικού βάθους (de-layering) και η μεταβολή της δομής και του σχεδιασμού 

των καταστημάτων (branch structure and layout). Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους είναι σοβαρές. Μεταξύ αυτών, πρωτεύουσα θέση κατέχει η 

ανάδειξη της ποιότητας ως εξαιρετικά σημαντικού παράγοντα και η διαμόρφωση 

της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας (Hiltrop, 1991). Η ικανότητα των 

Τραπεζών να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα να 

επιτυγχάνουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις, προσδιορίζεται από το βαθμό 

ανάπτυξης των ατομικών γνώσεων και ικανοτήτων του Προσωπικού, από την 

επάρκεια των λειτουργιών, διεργασιών και διαδικασιών που εφαρμόζουν, από το 

επίπεδο της τεχνολογικής ηγεσίας που ασκούν με τη χρήση σύγχρονων 

πληροφορικών συστημάτων καθώς και από το ύψος της παραγωγικότητάς τους 

(Roth and Jackson, 1995).

Ως συνέπεια των τάσεων και εξελίξεων που προαναφέρθηκαν, πολλές 

επιχειρήσεις και μεταξύ αυτών και Τράπεζες υιοθετούν τη διοίκηση ποιότητας ως 

ασφαλή οδό προς την επιτυχία. Ανεξάρτητα από την ποικιλία των προγραμμάτων, 

πρωτοβουλιών ή προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόζονται, χρήσιμη 

είναι η διάκριση μεταξύ της «τεχνικής» (hard) διάστασής τους που αναφέρεται στα 

μετρήσιμα θέματα της παραγωγής και στις συναφείς τεχνικές και της «ήπιας» (soft) 

διάστασης. Η μελέτη της τελευταίας επιτρέπει την ανάδειξη της αξίας των 

πολιτικών διοίκησης προσωπικού που εφαρμόζονται για να δημιουργήσουν τη 

δέσμευση (commitment) προς την ποιότητα. Διευκολύνει επίσης τον εντοπισμό
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της σημασίας που έχει η διάδοση της κατάλληλης ιδεολογίας προκειμένου να 

ενισχύσει την απαιτούμενη αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, την 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και την ικανοποίηση των πελατών (Rees, 1995). 

Τα κύρια συστατικά στοιχεία των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι η εστίαση στην αγορά και στον πελάτη, η ύπαρξη υποκινημένου 

και καλά εκπαιδευμένου Προσωπικού στην πρώτη γραμμή, οι καλά σχεδιασμένες 

διαδικασίες, η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της δικαιοδοσίας του Προσωπικού 

της πρώτης γραμμής, ο σαφής προσδιορισμός της ποιότητας, η αποτελεσματική 

εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και η μέτρηση των επιδόσεων (Ghobadian 

et al., 1994). Η διοίκηση της ποιότητας αποτελεί ίσως τον περισσότερο 

δοκιμασμένο με επιτυχία τρόπο διοίκησης στο σύγχρονο σύνθετο και πολύπλοκο 

περιβάλλον (Giles and Williams, 1991). Κατά τους Palmer και Saunders η διοίκηση 

της ποιότητας ορίζεται ως η διεργασία που δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση της 

προσανατολισμένης στον πελάτη ποιότητας διαδικασιών, προϊόντων και 

υπηρεσιών (Simmons et al., 1995). Η ιδιομορφία στην περίπτωση των Τραπεζών και 

του τομέα των υπηρεσιών γενικότερα συνίσταται στην εξ ορισμού εντονότερη και 

αμεσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ Προσωπικού και πελατών και συνεπώς στην 

τάση επικέντρωσης στις περισσότερο ποιοτικές διαστάσεις της φροντίδας του 

πελάτη και της αλλαγής κουλτούρας που απαιτείται (Rees, 1995). Η διοίκηση 

ποιότητας, ως σύστημα, απαιτεί δύο θεμελιώδεις μετασχηματισμούς: πρώτο, την 

τυποποίηση των διεργασιών και διαδικασιών ώστε να μπορούν να τεθούν κάτω από 

στατιστικό έλεγχο και δεύτερο, την αλλαγή του τρόπου διοίκησης του 

Προσωπικού, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εμπλέκονται άμεσα στην επιδίωξη της 

ποιότητας ως κύριο μέλημα και μέρος των καθηκόντων τους (Fowler et al., 1992).

Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς των αναπτυγμένων σύγχρονων οικονομιών, 

ο συνεχώς αυξανόμενος δυναμισμός των αγορών έχει καταστήσει το ανθρώπινο 

δυναμικό των Τραπεζών ως την πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Είναι καταφανές ότι η ισχυρή και ανταγωνιστική στρατηγική 

των Τραπεζών, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους και να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης στους πελάτες 

τους εξυπηρέτησης, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη 

κατάλληλου και ικανού Προσωπικού (Keltner, 1995). Ο ανταγωνισμός εξάλλου επί 

τη βάσει αυτών των δεδομένων επιβάλλει συνήθως σοβαρούς οργανωσιακούς
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μετασχηματισμούς στην πολιτική και στις πρακτικές διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων (Kochan and Dyer, 1993). Παράλληλα με τα προγράμματα βελτίωσης 

ποιότητας που εφαρμόζονται σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, διαπιστώνεται 

σαφής τάση για χρήση ομαδικών σχημάτων, ως μέσων για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και την εξασφάλιση της ενεργού δέσμευσης των εργαζομένων προς 

τη βελτίωση της ποιότητας. Ανεξάρτητα από το βαθμό άσκησης διοικητικού 

ελέγχου στα συμμετοχικά αυτά σχήματα, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν αισθητή 

αυτονομία και αντίστοιχη διακριτική ευχέρεια στα θέματα που χειρίζονται, ως 

αποτέλεσμα της περισσότερο ανεξάρτητης υπευθυνότητας (empowerment) που 

επιδεικνύουν. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, διαμορφώνεται ένα πιο «ανοικτό» ύφος 

ηγεσίας που ενθαρρύνει τους εργαζομένους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ατομική υπευθυνότητα για την επίλυση 

προβλημάτων του εργασιακού τους χώρου (Rees, 1995). Οι υποστηρικτές της 

διοίκησης ποιότητας προβάλλουν τη σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα και 

αναφέρουν την ανάγκη για εκπαίδευση, επιμόρφωση, αναγνώριση και αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Τονίζουν επίσης τη σημασία της καλής επικοινωνίας 

ως ουσιαστικής προϋπόθεσης και παράλληλα με την ομαδική εργασία θεωρούν ότι 

η συνεχής βελτίωση αυξάνει την εμπλοκή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων 

(Hill and Wilkinson, 1995). Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, κατά την προσπάθεια 

εφαρμογής ενός προγράμματος διοίκησης ποιότητας, να εκδηλωθεί ισχυρή 

αντίσταση της υφιστάμενης οργανωσιακής κουλτούρας στην επιχειρούμενη 

αλλαγή και το φαινόμενο αυτό να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην επιτυχία της 

προσπάθειας (Snape et al., 1995). Έτσι προβάλλει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού 

και αναμόρφωσης του τρόπου διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων σε περιβάλλον 

σοβαρών μεταβολών ώστε να υποστηρίζεται το όλο εγχείρημα προς τη βελτίωση 

της ποιότητας και να ενισχύονται οι ικανότητες του Προσωπικού στα θέματα της 

ποιότητας, καινοτομίας, ευελιξίας, δέσμευσης και δεκτικότητας των αλλαγών 

(Paauwe, 1996). Υπεράνω όλων, όμως, συχνά απαιτείται αλλαγή της οργανωσιακής 

κουλτούρας, ώστε το νέο κλίμα εργασίας να έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

για τη διοίκηση της ποιότητας (Clinton et al., 1994).

Η θέση του ανθρωπίνου παράγοντα στη διοίκηση ποιότητας θεωρείται κεντρική 

και καθοριστική. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο επιτυγχάνουν την 

ποιότητα και την κάνουν πραγματικότητα. Κατά τη σύγχρονη αντίληψη, η
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ποιότητα και τα συναφή με αυτήν θέματα προσδίδουν στρατηγικό χαρακτήρα στη 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στο 

Τμήμα Προσωπικού να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας (Bowen and Lawler, 1992) με δύο θεμελιώδεις τρόπους 

που του επιτρέπουν: πρώτο να δημιουργήσει τη φιλοσοφία της ποιότητας ως 

υπόδειγμα, μέσα στα όρια του δικού του λειτουργικού χώρου και δεύτερο, να 

ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας εξάπλωσής της στο σύνολο του οργανισμού, 

παρέχοντας μακροπρόθεσμα την κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη των 

ανθρώπων ώστε να επέλθει η αναγκαία μεταβολή της οργανωσιακής κουλτούρας. 

Παράλληλα, το Τμήμα Προσωπικού μπορεί να αξιοποιήσει τα ισχυρά του 

πλεονεκτήματα στους γνωστούς σ’αυτό τομείς της επιλογής, στελέχωσης, 

αξιολόγησης και ανταμοιβών με σκοπό τη θεσμοποίηση της ποιότητας ως πρώτης 

προτεραιότητας (Clinton et al., 1994). Στην άποψη ότι το Τμήμα Προσωπικού 

μπορεί να παίξει πολλαπλούς ρόλους και μάλιστα κατά τη διάρκεια των διαφόρων 

φάσεων βελτίωσης της ποιότητας, αντιπαρατίθεται ο προβληματισμός του κατά 

πόσον η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων θα μπορεί να αφεθεί στην 

ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού, παρά την αναγνώριση της σημασίας της 

αποστολής του. Έτσι, εμφανίζεται τελευταία το φαινόμενο της μετατόπισης του 

ρόλου του Διευθυντή Προσωπικού προς τα στελέχη γραμμής (line managers) είτε 

με δική του συμφωνία είτε όχι (Wilkinson and Marchington, 1995).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί η έκταση στην οποία οι 

εμπορικές Τράπεζες εφαρμόζουν προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους πελάτες τους και να 

εκτιμηθεί ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στην 

προσπάθεια υλοποίησης των πρωτοβουλιών τους.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είναι αφενός 

ο δυναμισμός και η ταχύτατη εξέλιξη που εμφανίζει ο ελληνικός τραπεζικός 

κλάδος. Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος στα πλαίσια της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς (ευρωπαϊκή ολοκλήρωση) και η ανάπτυξη έντονου 

ανταγωνισμού καθιστούν συνεχώς αυξανόμενη τη σημασία της ποιότητας των 

υπηρεσιών ως κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφετέρου. Οι Τράπεζες, με την 

ετερογένεια των προϊόντων και υπηρεσιών τους και κάτω από τις συνεχείς
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ευκαιρίες και απειλές του εξαιρετικά δυναμικού περιβάλλοντος τους, πρέπει να 

αναπτύξουν στο έπακρο τους μηχανισμούς προσαρμογής της λειτουργίας τους στις 

ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών τους. 

Μεταξύ αυτών, η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και η παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος, κατέχουν πρωτεύουσα θέση. Στην 

προσπάθεια των Τραπεζών για βελτίωση της ποιότητας, η σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτείται μεγάλη έμφαση στα 

θέματα διοίκησής του και διαμόρφωσης διαφορετικής φιλοσοφίας αντιμετώπισής 

του.

Τόσο η βιβλιογραφία όσο και η ερευνητική δραστηριότητα στα θέματα 

ποιότητας υπηρεσιών και ειδικότερα των τραπεζικών είναι διεθνώς πολύ 

περιορισμένη, ενώ στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η διαπίστωση αυτή 

αποτέλεσε πρόσθετο λόγο για την επιλογή του θέματος. Ανάλογη είναι η εικόνα 

από άποψη βιβλιογραφίας και έρευνας και ως προς την αξιοποίηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού και το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων 

Πόρων στο περιβάλλον ποιότητας.

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η σημασία της ποιότητας των τραπεζικών 

υπηρεσιών, η σχέση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας με την 

αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τραπεζικό τομέα, η διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων στο τραπεζικό περιβάλλον βελτίωσης ποιότητας και ο ρόλος 

του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων σε σχέση με τη βελτίωση της 

ποιότητας. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται οι στόχοι και η υπόθεση της έρευνας 

καθώς και η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε ως προς την επιλογή του δείγματος, 
τον τρόπο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου και την εμπιστευτικότητα. Στο τρίτο 

μέρος γίνεται ανάλυση των μεταβλητών και παρουσίαση των ευρημάτων της 

έρευνας με τη βοήθεια διαγραμμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

της έρευνας και οι προοπτικές περαιτέρω διερεύνησης του θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Επιδράσεις

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι άμοιρο των επιδράσεων που 

υφίσταται η διεθνής, και ειδικότερα η ευρωπαϊκή, τραπεζική αγορά. Πρωτεύουσα 

θέση στους παράγοντες που επενεργούν κατέχει η απελευθέρωση και η απαλλαγή 

της τραπεζικής αγοράς από κανονιστικές ρυθμίσεις (deregulation) που 

εκδηλώνεται και ολοκληρώνεται με γοργά βήματα, παράλληλα με τη διαδικασία 

ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς. Η εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση 

διασφαλίσθηκε και εντάθηκε μέσω της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καθιερώθηκε ομοιόμορφο θεσμικό πλαίσιο για 

την ίδρυση και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Κοκκομέλης, 

1995). Η εν λόγω Οδηγία επιτρέπει στις Τράπεζες και στα λοιπά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον έχουν νομίμως άδεια λειτουργίας σε μια 

χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε 

απ’ευθείας είτε μέσω θυγατρικών σχημάτων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος, 

χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης τοπικής άδειας. Η επίπτωση αυτού του 

θεσμικού πλαισίου στην απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και στην ένταση 

του ανταγωνισμού είναι προφανής καθώς επίσης και η ως ανεμένετο εκδηλούμενη 

ήδη σε ευρεία κλίμακα κίνηση συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζικών 

οργανισμών.

Επί πλέον, θα πρέπει να εξετασθεί μια σειρά άλλων παραγόντων που 

επενεργούν επίσης στο τραπεζικό σύστημα, εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι 

πρώτο, ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός και η ενοποίηση της παγκόσμιας 

αγοράς με τη δημιουργία νέων σχημάτων (patterns of competition) και τη 

δυσχέρεια διάκρισης των ορίων μεταξύ των αγορών1, δεύτερο, οι σαρωτικές 

τεχνολογικές αλλαγές που επιτρέπουν στις Τράπεζες να αποκεντρώνουν τη λήψη 

αποφάσεων αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισής τους στις αλλαγές της αγοράς 

με σοβαρές επιπτώσεις στην αυτονομία, ευελιξία και στον τρόπο διοίκησης και

1 Είναι σύνηθες το φαινόμενο των εμπορικών Τραπεζών που χάνουν μερίδια αγοράς των «λιανικών 
τραπεζικών εργασιών» (retail banking) υπέρ άλλων μη τραπεζικών οργανισμών (ασφαλιστικές 
εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια κ.α). (Keltner, 1995).
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τρίτο, οι σοβαρές κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές που οδήγησαν στην 

εξαιρετική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων γυναικών, στη θεαματική 

διεύρυνση του τριτογενούς τομέα παραγωγής και στην έντονη αύξηση της 

κινητικότητας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας (Hiltrop, 1991 - Κοκκομέλης, 

1995).

Στρατηγικές επιλογές

Εν όψει των ευκαιριών και απειλών του διεθνούς περιβάλλοντος και 

προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές, οι Τράπεζες επιλέγουν στρατηγικές 

που εστιάζονται στην ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και στη 

δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, 

εξυπηρέτηση, ποικιλία, στο κόστος και στην τιμολόγηση προϊόντων και 

υπηρεσιών (Κοκκομέλης, 1995). Η σημασία της ποιότητας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερη, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός 

εντείνεται συχνά γύρω από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες. Η 

τιμή και η καινοτομία δεν αποτελούν συνήθως την πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μεταξύ των Τραπεζών, σε αντίθεση με άλλους παραγωγικούς 

τομείς. Η σύνθετη και πολύπλοκη τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών των 

Τραπεζών αποτρέπει συνήθως τους πελάτες από την περιπλάνηση για την 

αναζήτηση φθηνότερων τιμών, γεγονός που κατατείνει υπέρ του προσανατολισμού 

τους προς την ποιότητα (Wilkinson et al., 1996). Παρά ταύτα, οι Τράπεζες, όπως 

και οι άλλες επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, έχουν αναγνωρίσει, μάλλον 

καθυστερημένα σε σχέση με τη βιομηχανία, τη σημασία της ποιότητας και τις 

επιπτώσεις της. Έτσι, μόνον πρόσφατα έστιασαν την προσοχή τους στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας (Sohal, 1994). Η ανάγκη να 

γίνουν ανταγωνιστικές ως προς την ποιότητα και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση 

των πελατών τους καθίσταται ολοένα και περισσότερο επιτακτική (Rees, 1995). Η 

ποιότητα εξυπηρέτησης και η ικανοποίηση του πελάτη έχουν αναγνωρισθεί ως 

κρίσιμα στρατηγικά μέσα για την επιτυχή αντιμετώπιση του οξύτατου 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Nel and Pitt, 

1993). Υποστηρίζεται ότι οι Τράπεζες για να γίνουν ανταγωνιστικές και επικερδείς 

θα πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένες στον πελάτη. Το κόστος που 

απαιτείται για την απόκτηση και διατήρηση των πελατών από έναν οργανισμό που
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παρέχει υπηρεσίες κακής ποιότητας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος 

ενός άλλου που προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (Sohal, 1994).

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με την πρωτοπορία των Τραπεζών, 

επιδιώκουν συνεχώς και περισσότερο να βρίσκονται κοντά στους πελάτες τους. Η 

τάση μάλιστα είναι τόσο ισχυρή, ώστε ποσοστό 80% των ευρωπαϊκών Τραπεζών να 

δηλώνουν ως κύριο στρατηγικό στόχο τους την επίτευξη εγγύτητας προς τους 

πελάτες τους. Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών και οι εργασίες των Peters and 

Waterman επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα αυτού του στόχου ως κύριου παράγοντα 

επιτυχίας, με την προϋπόθεση σαφούς προσδιορισμού του και εξέτασης των 

συνθηκών του περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης (Zollner, 1994). Οι Τράπεζες 

προσανατολίζονται στα νέα δεδομένα και αναγκάζονται να αναθεωρούν τη 

στρατηγική τους ώστε δι’αυτής να επιτυγχάνεται πρώτο, καλύτερη προσαρμογή 

τους στην αγορά (διείσδυση και εγκατάσταση ξένων Τραπεζών, καθορισμός της 

αγοράς-στόχου μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, εκτίμηση της ικανότητας 

εξυπηρέτησης, εντοπισμός τομέων με δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης, 

κατανόηση των πλεονεκτημάτων (strengths) και αδυναμιών (weaknesses), 

αντιμετώπιση των ανταγωνιστών, διατήρηση-επαύξηση της κερδοφορίας) και 

δεύτερο, παραγωγή και προσφορά νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων που 

καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών με κυρίαρχα χαρακτηριστικά, την ποιότητα 

των προσφερομένων υπηρεσιών, το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης 

εξυπηρέτησης, την ταχύτητα και ακρίβεια διεξαγωγής των συναλλαγών καθώς και 

τις άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες. Έτσι, καθίσταται δυνατή η παροχή «δέσμης» 

υπηρεσιών προς τους πελάτες (cross-selling) και επιτυγχάνεται η ανάπτυξη 

στενότερου δεσμού συνεργασίας μεταξύ πελάτη και Τράπεζας (relationship 

banking), που οδηγεί σε μονιμότερη σχέση μεταξύ των δύο μερών και συνεπώς σε 

συνεχώς ισχυρότερη βάση εργασιών των Τραπεζών και διεύρυνση του μεριδίου 

αγοράς (Κοκκομέλης, 1995). Λόγω και του συνήθως μεγάλου δικτύου διανομής που 

διαθέτουν, οι Τράπεζες είναι μοναδικές στην εκτεταμένη χρήση προσωπικών 

επαφών με τους πελάτες στο χώρο των καταστημάτων τους που τις βοηθά να 

καλλιεργούν ισχυρές σχέσεις μαζί τους. Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν στην 

πελατεία τους χρηματοπιστωτικές συμβουλές για όλο το εύρος των προϊόντων τους 

και να τους παρέχουν υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης που συνεπάγεται η δυνατότητα 

συγκέντρωσης της διεξαγωγής των συναλλαγών τους σε μία και μόνον Τράπεζα (Keltner, 1995).
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Ορισμός και διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών

Το ενδιαφέρον για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και της 

εξυπηρέτησης έχει αυξηθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα στον 

τραπεζικό τομέα, υποστηρίζεται η ακόμη μεγαλύτερη κρισιμότητα του ρόλου και 

της συμπεριφοράς του Προσωπικού, λόγω της παρουσίας των πελατών εντός των 

χώρων προσφοράς των υπηρεσιών και της απαιτουμένης άμεσης επαφής του μαζί 

τους κατά την εκτέλεση των συναλλαγών και την προσφορά της προς αυτούς 

εξυπηρέτησης (Dotchin and Oakland, 1994b). Η ποιότητα, η ικανοποίηση του 

πελάτη και η διαπίστωση του τι δημιουργεί αξία γι’αυτόν κατέχουν υψηλή θέση 

ενδιαφέροντος στις σύγχρονες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι, όπως έχουν αποδείξει 

εμπειρικές αναλύσεις, υπάρχει σαφής θετική σχέση μεταξύ αντιληπτής ποιότητας 

από τους πελάτες και οικονομικών αποτελεσμάτων ενός οργανισμού (Ghobadian et 

al., 1994). Προκειμένου να αναπτύξουν οι Τράπεζες τις κατάλληλες στρατηγικές 

για βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως την έννοιά της, 

τους παράγοντες που την προσδιορίζουν καθώς επίσης και τις πολυποίκιλες 

διαστάσεις και χαρακτηριστικά της που προσιδιάζουν στην εξειδικευμένη μορφή 

των τραπεζικών εργασιών.

Ο ορισμός της ποιότητας αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της 

ποιότητας και έχει σημασία, γιατί μέσω αυτού αντιλαμβάνονται όλοι στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού την έννοιά της και καταβάλλουν τις προσπάθειές τους 

προς την κοινή κατεύθυνση. Η ταύτιση αντίληψης και στόχου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Διακρίνονται πέντε ευρείες 

κατηγορίες ορισμών της ποιότητας που είναι αντίστοιχα προσανατολισμένοι στην 

απαράμιλλη υπεροχή (transcendent), στα χαρακτηριστικά του προϊόντος (product 

led), στη συμμόρφωση στις προδιαγραφές (process or supply led), στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (customer led) και στην αξία από άποψη 

κόστους-τιμής (value led) (Ghobadian et al., 1994).

Χρήσιμη για τον προσδιορισμό της ποιότητας είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων 

των υπηρεσιών που συνθέτουν την ιδιομορφία τους σε σχέση με τα προϊόντα της 

βιομηχανικής παραγωγής. Αυτά αναφέρονται στην άυλη μορφή των υπηρεσιών 

που δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων αντίληψη της ποιότητάς τους, στον 

αναλώσιμο χαρακτήρα τους που οδηγεί στην ταύτιση παραγωγής και προσφοράς
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τους και αποκλείει τη δημιουργία αποθεμάτων, στο ταυτόχρονο της παρουσίας του 
πελάτη2 κατά την έναρξη παροχής τους που επεκτείνει την αντίληψη της 

ποιότητας και στα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου και στα χρησιμοποιούμενα 

συστήματα3·4 και στην ετερογένεια ως συνέπεια των διαφορετικών προσωπικών 

προτιμήσεων των πελατών που λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υπηρεσιών 

δυσχεραίνει την ποσοτική προτυποποίηση των συστατικών τους στοιχείων 

(Dotchin and Oakland, 1994a).

Η κατανόηση των διαστάσεων ή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ποιότητας 

των υπηρεσιών που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις των πελατών σε σχέση με τις 

προσδοκίες τους, είναι αναγκαία γιατί επιτρέπει την επινόηση νέων και πιο 

αποτελεσματικών τρόπων βελτίωσής της. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως 

προσδιορίσθηκαν από τον Sasser είναι η ασφάλεια, συνέπεια, ευγενική στάση, 

πληρότητα, καλή κατάσταση εγκαταστάσεων, διαθεσιμότητα και κατάρτιση 

(Dotchin and Oakland, 1994b). Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry προτείνουν ως 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών την αξιοπιστία, άμεση 

ανταπόκριση, εξατομίκευση, εμπιστοσύνη, επάρκεια, ευχερή πρόσβαση, 

ευγένεια, ασφάλεια, επικοινωνία και τα απτά στοιχεία του περιβάλλοντος 

(Dotchin and Oakland, 1994b - Ghobadian et al., 1994). O Haywood-Farmer 

αναγνωρίζει ως διακεκριμένες ομάδες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 

ποιότητας υπηρεσιών τις φυσικές εγκαταστάσεις και διαδικασίες, τη συμπεριφορά 

των ανθρώπων και την επαγγελματική ευθυκρισία (Dotchin and Oakland, 1994b - 

Sohal, 1994). Κατά τον Gronroos την ποιότητα της εξυπηρέτησης συνθέτουν η 

τεχνική ποιότητα του αποτελέσματος, η λειτουργική ποιότητα της επαφής με τον 

πελάτη και η εικόνα της επιχείρησης (Ghobadian et al., 1994). Οι Lehtinen και 

Lehtinen αντιπαραθέτουν ως διαστάσεις των ποιοτικών υπηρεσιών τη φυσική 

ποιότητα, την ποιότητα της επιχείρησης και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης με

2 Κατά τους Chase και Garvin τα σημερινά βιομηχανικά εργοστάσια θα γίνουν τα εργοστάσια 
υπηρεσιών του αύριο (Sohal, 1994).

3 Σημειωτέον ότι ειδικά στον τραπεζικό τομέα το εν λόγω χαρακτηριστικό περιορίζεται ανάλογα με 
την έκταση εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Παρά 
ταύτα, η προσωπική επαφή με τον πελάτη εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαιότητα σε μεγάλο 
βαθμό.

4 Ο πελάτης παίζει σημαντικό ρόλο κατά την παροχή της υπηρεσίας εισερχόμενος στο σύστημα και 
γινόμενος αναπόσπαστο μέρος του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πελατών που 
εξυπηρετούνται από τις αυτόματες ταμειακές μηχανές των Τραπεζών (ATM) (Sohal, 1994- 
Edvardsson et al., 1994).
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τον πελάτη5 (Ghobadian et al., 1994). Για το ίδιο θέμα ο Garvin διακρίνει ως 

χαρακτηριστικά της ποιότητας τον τρόπο εκτέλεσης, τα ειδικά χαρακτηριστικά, 

την αξιοπιστία, συμμόρφωση, σταθερότητα, εξυπηρετικότητα, αισθητική και 

αντιληπτή ποιότητα ή συνολική φήμη (Sohal, 1994). Τέλος, οι Chase και Hayes 

παραθέτουν ως χαρακτηριστικά που διακρίνουν οι πελάτες την αξιοπιστία, άμεση 

ανταπόκριση, σιγουριά, φροντίδα και τα απτά στοιχεία του περιβάλλοντος6. Η 

επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων-διαστάσεων της ποιότητας είναι αποφασιστική για την επιτυχία κάθε 

οργανισμού παροχής υπηρεσιών (Sohal, 1994).

Στάδια ελέγχου ποιότητας - Διασφάλιση ποιότητας - Βραβεία Ποιότητας

Η προσπάθεια ελέγχου της ποιότητας διέρχεται εξελικτικά από τα στάδια της 

επιθεώρησης, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας και 

καταλήγει στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Dale and Cooper, 1992 - Τσιότρας, 

1995). Μολονότι η σαφής διάκριση των σταδίων αυτών είναι εμφανής στη 

βιομηχανία, ο τομέας των υπηρεσιών διέρχεται από τα στάδια αυτά με αναλογία 

εφαρμογής, ασάφεια διαχωρισμού και χρονική υστέρηση, που δικαιολογούνται 

από τη σχετικά μόλις πρόσφατη διάδοση των αρχών της διοίκησης ποιότητας στις 

υπηρεσίες και την έλλειψη μεγάλης εμπειρίας και παράδοσης από την υλοποίηση 

αντίστοιχων προγραμμάτων.

Ειδικότερα, η επιθεώρηση στις Τράπεζες αποτελεί και σήμερα καθιερωμένο 

τρόπο εκ των υστέρων και χρονικά περιορισμένης διαπίστωσης της συμμόρφωσης 

προς τις προδιαγραφές, όπως εκφράζονται μέσω γραπτών κανονισμών, διαδικασιών 

και ισχυουσών διατάξεων περί τραπεζικών εργασιών. Παράλληλα λειτουργεί και 

ο εσωτερικός έλεγχος, του οποίου η εισαγωγή είναι μεταγενέστερη και 

επεκτείνεται συνεχώς. Διαφέρει από την κλασσική επιθεώρηση ως προς τη 

μορφή, το σκοπό και τα όργανα άσκησής του δεδομένου ότι διεξάγεται συνεχώς 

και σε μόνιμη βάση. Ο έλεγχος συναλλαγών είναι καθιερωμένος παραδοσιακά

5 Η ποιότητα της επαφής μπορεί να μετρηθεί μέσω της ανάλυσης κρίσιμων περιστατικών που συχνά 
αναφέρονται ως «στιγμές της αλήθειας» και αποτελούν εξαιρετικές εμπειρίες ικανοποίησης ή 
δυσαρέσκειας του πελάτη (Zollner, 1994).

6 Στην προσπάθεια μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και της ποιότητας των υπηρεσιών 
έχουν αναπτυχθεί ειδικές κλίμακες από τους Parasuraman, Zeithaml και Berry γνωστές ως 
SERVQUAL, υψηλής αξιοπιστίας και γενικότερης εφαρμογής. Μεταξύ των δειγμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή τους περιλαμβάνονται ομάδες πελατών τραπεζών και 
εταιριών πιστωτικών καρτών (Dotchin and Oakland, 1994b).
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στα σημεία επαφής με τους πελάτες, ασκούμενος από στελέχη, ειδικά 

επιφορτισμένα με τη διαδικασία του ελέγχου. Η μορφή αυτή του έλεγχου, που 

ομοιάζει με τον έλεγχο ποιότητας, έχει υποχωρήσει σημαντικά λόγω της 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της ενσωμάτωσης των ελέγχων στα 

συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται. Παραμένει όμως έμμεσα με τη 

μορφή της απαιτούμενης σύμπραξης των εξουσιοδοτημένων στελεχών 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή η να δοθεί ή τελική έγκριση στο 

αίτημα του πελάτη. Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ελάχιστα γνωστή στις 

Τράπεζες ως συνολική πιστοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζουν, ενώ είναι 

περισσότερο γνωστή ως προς ορισμένες επί μέρους τραπεζικές διαδικασίες που 

ισχύουν είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο (πιστοποιήσεις κατά πρότυπα της 

σειράς ISO 9000). Τέλος, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι πολύ λίγο γνωστή, 

κυρίως από τα παραδείγματα ορισμένων τραπεζικών οργανισμών που την 

εφαρμόζουν διεθνώς. Τα καθιερωμένα διεθνή βραβεία ποιότητας Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA) και Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας - European 

Quality Award (EQA) θεωρούνται πρόσφορα για οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.

Από όσα αναπτύσσονται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, 

τεκμηριώνεται πλήρως η αντίληψη ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

των τραπεζικών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι συνεχείς, συστηματικές, 

σύντονες, συμβατές με τους στρατηγικούς στόχους και επιτυχείς σε σχέση με τα 

οικονομικά αποτελέσματα, την ανταγωνιστικότητα και την ικανοποίηση των 

πελατών πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια μιας στρατηγικής διοίκησης της 

ποιότητας.

Οι V.M. Rao Tummala και C.L Tang στην εργασία τους με τίτλο: «Strategic 

quality management, Malcolm Baldrige and European quality awards and ISO 9000 

certification - Core concepts and comparative analysis» που δημοσιεύθηκε στο 

διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό International Journal of Quality and 

Reliability Management (1996,Vol.l3, no.4 : 8-38) οριοθετούν περιεκτικά την έννοια 

της στρατηγικής διοίκησης ποιότητας. Παράλληλα, εντοπίζουν τα βασικά 

στοιχεία που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και 

στόχοι της βελτίωσης της ποιότητας.
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Από τη μελέτη του έργου των μεγάλων θεωρητικών (gurus) της ποιότητας 

Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa και Garvin και τη σύνθεση των απόψεων 

τους σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διοίκηση της 

ποιότητας, προκύπτει μια σειρά βασικών εννοιών. Οι Tummala και Tang ανέλυσαν 

τις κοινές αυτές βασικές έννοιες-αρχές που είναι θεμελιώδεις στη διαμόρφωση και 

υλοποίηση της στρατηγικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

και υπηρεσιών και στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Οι Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη πιστοποιήσει 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000. Μολονότι η αντίστοιχη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου είναι ενδιαφέρουσα 

(Tsiotras and Gotzamani, 1994), σύμφωνα με τα στοιχεία που κατά καιρούς 

δημοσιεύει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), οι μόνες επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί είναι είτε ξενοδοχεία είτε γραφεία 

εκπόνησης μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί μια Τράπεζα η οποία, όμως, έχει πιστοποιήσει μόνον ορισμένες εργασίες 

σχετικές με τη διακίνηση των επιταγών και τις πληροφορίες πελατών.

Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας που προσφέρεται για τις Τράπεζες είναι το 

ISO 9001 γιατί καλύπτει όλες τις φάσεις των προϊόντων και υπηρεσιών, δηλ. 

σχεδίασμά, ανάπτυξη, προσφορά και εξυπηρέτηση. Ως λόγοι για τους οποίους οι 

Τράπεζες θα μπορούσαν να εξετάσουν θετικά την πιστοποίηση του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 είναι: η απαίτηση των πελατών, η 

προοπτική διαφημιστικής χρήσης του προτύπου, η ευαισθητοποίηση του 

Προσωπικού στα θέματα ποιότητας και το προβάδισμα απέναντι στους 

ανταγωνιστές τους (Τσιότρας, 1995).

1.2. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΠΑ ΘΕΙΩΝ ΒΕΛ ΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας

Για την εκτίμηση της σημασίας των ενεργειών που εκδηλώνονται για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων-υπηρεσιών και την αναβάθμιση της
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παρεχόμενης εξυπηρέτησης, είναι χρήσιμη η σύνδεση με τα στάδια ελέγχου της 

ποιότητας, στα οποία αναφερθήκαμε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι 

εύλογο ότι διαφορετικής μορφής, έκτασης και πολυπλοκότητας θα είναι κάθε επί 

μέρους ενέργεια ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η όλη δραστηριότητα 

ελέγχου της ποιότητας στο σύνολο του οργανισμού. Η ασάφεια που επικρατεί 

στον τραπεζικό χώρο, για τους λόγους που ήδη έχουμε παραθέσει, δεν επιτρέπει 

την κατάταξη σε ένα από τα γνωστά στάδια της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της 

διασφάλισης της ποιότητας. Είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμο το τελευταίο 

εξελικτικό στάδιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), 

παρά τις παραλλαγές με τις οποίες μπορεί να εμφανισθεί, λόγω των γενικών 

αρχών που το χαρακτηρίζουν. Κυρίως λόγω του συνεχούς, συστηματικού, 

σύντονου και συμβατού με τους στρατηγικούς στόχους χαρακτήρα της διοίκησης 

της ποιότητας με την οποία συμβαδίζει, της καθολικής συμμετοχής όλου του 

Προσωπικού και της σοβαρής δέσμευσης που αναλαμβάνει η Διοίκηση.

Γι' αυτό, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην ανάλυση των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας που εκδηλώνουν οι Τράπεζες και οι οποίες καθορίζουν 

συνολικά το σημείο εκείνο της εξελικτικής πορείας της διοίκησης της ποιότητας 

στο οποίο βρίσκονται. Στην εξέταση των σχετικών προσπαθειών ή πρωτοβουλιών 

που οι Τράπεζες αναλαμβάνουν, θα αναζητήσουμε απαντήσεις σε μια σειρά 

ερωτημάτων, όπως:

Πόσο προσανατολισμένες στον πελάτη είναι αυτές οι προσπάθειες;

Ποια είναι η έκταση και η μορφή τους;

Ποια είναι η δέσμευση της Διοίκησης;

Πόσο συμβατή με την ποιότητα είναι η οργανωσιακή κουλτούρα;

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προσπαθειών;

Ποια είναι η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα ;

Πως μετρούνται τα αποτελέσματα των προσπαθειών;

Ποιος είναι ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων;

Κατά τον Porter, η στρατηγική διοίκηση ποιότητας αποτελεί σχετικά πρόσφατο 

φαινόμενο που είναι απότοκος της συνεχούς αναζήτησης σταθερού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια του εντεινόμενου ανταγωνισμού της 

αγοράς. Απορρέει ειδικότερα από την αυξανόμενη ενημερότητα και την υψηλή
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ανάμιξη του πελάτη (promiscuity), την τεχνολογική καινοτομία (technological 

innovation) και την άρση των κανονιστικών ρυθμίσεων (deregulation) του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Η προσπάθεια των Τραπεζών να προηγηθούν των 

ανταγωνιστών τους, τις καθιστά επιρρεπείς σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς. Οι τάσεις αυτές είναι ήδη εμφανείς 

και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η στρατηγική που υιοθετείται ολοένα και 

περισσότερο, ανεξάρτητα από το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 

είναι η ανάπτυξη προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών με σκοπό 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη (Wilkinson et al., 1996). Η στρατηγική 

προσέγγιση της ποιότητας, λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της, προσφέρεται 

ως η πλέον ενδεδειγμένη για τη διαφοροποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, σε 

αντιδιαστολή με την περιστασιακή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας που 

εκδηλώνεται ως αντίδραση στις ανάγκες της αγοράς και συνεπώς έχει παθητικό 

χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση η ποιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της 

επιχειρησιακής στρατηγικής για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

αποτελεί ένα από τους κύριους οδηγούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση δίδεται έμφαση στην ελαχιστοποίηση της ενόχλησης του 

πελάτη μάλλον παρά στην ικανοποίησή του, με εστίαση των προσπαθειών 

σχεδιασμού ποιότητας και ελέγχου στους παράγοντες υγιεινής (hygiene factors) 

(Ghobadian et al., 1994).

Ως κρίσιμες μεταβλητές για την επιτυχία της διοίκησης ποιότητας έχουν 

εντοπισθεί ο χρόνος, ο οργανωσιακός μετασχηματισμός προς μία κουλτούρα 

ποιότητας και η ολοκλήρωση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας με τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Η ένταση των δραστηριοτήτων διοίκησης της ποιότητας 

θεωρείται ότι δεν επηρεάζει μόνον την ποιότητα αλλά και την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη με ευέλικτο τρόπο 

(Youssef et al., 1996). Η διοίκηση ποιότητας ως καθολική προσέγγιση στηρίζεται 

σε τρεις θεμελιώδεις αρχές που είναι πρώτο, ο προσανατολισμός στον πελάτη που 

περιλαμβάνει τόσο τον εξωτερικό (external) όσο και τον εσωτερικό (internal) ως 

κοινό στόχο των προσπαθειών όλου του οργανισμού και των μελών του, δεύτερο, ο 

προσανατολισμός στις διεργασίες (processes) που επιτρέπει την ανάλυσή τους σε 

βασικές εργασίες ως τμήματα της αλυσίδας ποιότητας με συγκεκριμένους πελάτες 

και τρίτο, η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών με αξιοποίηση των
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ανθρώπων στον εντοπισμό και υλοποίηση των καταλλήλων αλλαγών (Hill and 

Wilkinson, 1995). Κατ’άλλη, αρκετά παρεμφερή άποψη, η επιτυχία των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, προϋποθέτει πρώτο, την 

εστίαση στην αγορά και στον πελάτη που επιτρέπει τη διάγνωση των αναγκών και 

προσδοκιών του και την εκδήλωση των αναλογών ενεργειών, δεύτερο, την 

ανεξάρτητη υπευθυνότητα (empowerment) των εργαζομένων της πρώτης γραμμής 

που τους δίδει την ευχέρεια να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για την 

εξυπηρέτηση των πελατών, τρίτο, την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου και 

υποκινημένου Προσωπικού με ευκαιρίες εξέλιξης και συστήματα ανταμοιβών και 

αναγνώρισης, μετρήσεων και αξιολόγησης της απόδοσης και τέταρτο, την ύπαρξη 

σαφούς οράματος ποιότητας των υπηρεσιών που αποκλείει την αυθαίρετη 

ερμηνεία της ποιοτικής εξυπηρέτησης και την εξ αυτής ασυνέπεια των 

προσπαθειών βελτίωσής της και τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων 

(Ghobadian et al., 1994).

Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού

Η πορεία προς τη διοίκηση της ποιότητας σε κάθε επιχείρηση είναι μοναδική 

και εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς, το 

μέγεθος του οργανισμού και οι εσωτερικές του ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά 

(Hill and Wilkinson, 1995). Κατά τον Atkinson οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

διαφορετικές τεχνολογίες, έχουν διαφορετική ιστορία και προέλευση, 

απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές με διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και 

κυρίως απασχολούν ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, έτσι ώστε η 

προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας να πρέπει να διοικηθεί διαφορετικά από 
την καθεμιά απ’αυτές (Mann and Kehoe, 1995). Εφόσον η ποιότητα θεωρείται ως 

αντίληψη και φιλοσοφία που πρέπει να αναπαράγεται από τον καθένα εργαζόμενο 

και να μην αποτελεί φροντίδα μόνον ενός υπευθύνου Τμήματος (Russell, 1993), 

γίνεται εύκολα κατανοητό ότι μεταξύ των συνήθων παραγόντων που επηρεάζουν 

την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προέχει το ανθρώπινο 

δυναμικό. Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης είναι περισσότερο συμβατό με το 

περιβάλλον ποιότητας και καθιστά ευχερή την αύξηση της αυτονομίας, το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο είναι επίσης περισσότερο κατάλληλο για την αποδοχή του 

προγράμματος και τη στήριξή του, ο μακρός χρόνος προϋπηρεσίες μπορεί να
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επιδράσει αρνητικά στη διάθεση των εργαζομένων να αποκτήσουν αυξημένες 

αρμοδιότητες, η μεγάλη ηλικία των εργαζομένων μπορεί να λειτουργήσει 

ανασταλτικά στην εκμάθηση νέων καθηκόντων και στη χρήση νέων μεθόδων, 

τέλος η έλλειψη άμεσης επαφής με τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες επιδρά 

επίσης αρνητικά και μπορεί να αναπληρωθεί με την εφαρμογή των σχέσεων του 

εσωτερικού πελάτη (Mann and Kehoe, 1995). Μολονότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ 

των μεγάλων θεωρητικών (gurus) της ποιότητας στην αναγνώριση της αξίας του 

ανθρώπινου παράγοντα, ως καθοριστικού στοιχείου στη διοίκηση της ποιότητας, 

εν τούτοις σημειώνεται διάσταση απόψεων ως προς την έμφαση της συμβολής του. 

Οι Deming, Feigenbaum και Ishikawa θεωρούν το Προσωπικό ως κρίσιμο στοιχείο 

για την επιτυχία της διοίκησης ποιότητας, ενώ οι Crosby, Juran και Taguchi 

υποτιμούν το ρόλο του (ΙΡΜ, 1993).

Η ισχυρά ανταγωνιστική στρατηγική των Τραπεζών θεωρείται ότι δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη σταθερού και ικανού ανθρωπίνου δυναμικού καθώς ο 

υψηλός δυναμισμός των αγορών το έχει αναδείξει σε σημαντική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε αντιδιαστολή προς τους κεφαλαιακούς 

πόρους, οι ανθρώπινοι εκτιμάται ότι ενεργούν ως κύριοι συνεκτικοί δεσμοί με τους 

πελάτες και τις εξελίξεις της αγοράς. Η προσφορά υψηλής ποιότητας 

εξατομικευμένων υπηρεσιών, παράλληλα με την παροχή συμβουλών σε μεγάλο 

εύρος χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δίνει το προβάδισμα στις Τράπεζες έναντι 

των άλλων οργανισμών του κλάδου (Keltner, 1995). Οι ικανότητες του ανθρωπίνου 

δυναμικού και η συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός τους αποτελεί στρατηγικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας και των υψηλών οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Κατά τους Quinn και Sulek, όσο πιο ικανό και με επαρκείς 

γνώσεις είναι το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο και πιο κατάλληλο είναι να σχεδιάσει 

διαδικασίες και να προσφέρει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

ανάγκες των πελατών (Roth and Jackson, 1995).

Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τραπεζικό 

τομέα, στα πλαίσια του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, 

όπου η ποιότητα αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα, αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα που προσλαμβάνει μάλιστα, λόγω των συνθηκών, επιτακτικό 

χαρακτήρα. Είναι συνυφασμένη με την επίτευξη υψηλού βαθμού ευελιξίας του
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Προσωπικού, τόσο από λειτουργική άποψη όσο και από γεωγραφική, για να 

ανταποκρίνεται γρήγορα στις συχνές οργανωσιακές αλλαγές. Η εξέλιξη της 

φύσης των τραπεζικών εργασιών απαιτεί επίσης την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

γνώσεων σε μεγάλο εύρος ειδικών θεμάτων, όπως τα νέα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα, παράλληλα με την απόκτηση γενικών γνώσεων και ικανοτήτων που θα 

επιτρέψουν στους εργαζόμενους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς και τις αντίστοιχες σχέσεις με τους πελάτες. Η διαγραφόμενη 

απειλή έλλειψης κρίσιμων ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας αναγκάζει τις 

Τράπεζες, παράλληλα με την έντονη εκπαιδευτική και επιμορφωτική 

δραστηριότητα που αναπτύσσουν, να προσελκύουν και να διατηρούν Προσωπικό 

υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

γνώσεων και δεξιοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής. Η 

κατάλληλη υποκίνηση και η παροχή προοπτικών εξέλιξης και ανάπτυξης 

αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, η ανάγκη 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας, οδηγεί 

συχνά τις Τράπεζες σε άλλες χώρες, παράλληλα με τη δραματική περικοπή του 

κόστους, σε μειώσεις του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν, γεγονός που τις 

επιφορτίζει με πρόσθετες δυσχέρειες διοίκησης του απομένοντος Προσωπικού 

(Hiltrop, 1991). Η διοίκηση της ποιότητας προαπαιτεί ευέλικτο, ικανό και με 

υψηλή δέσμευση στους κοινούς στόχους ανθρώπινο δυναμικό (Sinclair and Collins, 

1994).

Η τεχνολογία αναφέρεται ως μέσο περιορισμού της πολυπλοκότητας των 

διαδικασιών παροχής υπηρεσιών, που διευρύνει τις δυνατότητες προσφοράς 

υπηρεσιών πολλών διαφορετικών επιλογών, με σημαντικές οικονομίες κλίμακος. 

Η χρήση της τεχνολογίας, εκτός από τη μερική υποκατάσταση της ανθρώπινης 

εργασίας (όπως στην περίπτωση των ATM), δίνει νέες διαστάσεις στις ικανότητες 

και δεξιότητες των εργαζομένων. Θεωρείται ότι αναβαθμίζει τη γνώση τους και 

ενισχύει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις υπηρεσίες που παρέχουν και 

στην εξυπηρέτηση των πελατών (Roth and Jackson, 1995). Η συνεχώς αυξανόμενη 

σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα θέτει την τεχνολογία σε υποστηρικτικό και 

δευτερεύοντα ρόλο μάλλον παρά πρωτεύοντα στη στρατηγική ανταγωνισμού των 

Τραπεζών (Keltner, 1995). Πέραν των ατομικών γνώσεων και ικανοτήτων του 

Προσωπικού, οι λειτουργίες, διεργασίες και διαδικασίες των τραπεζικών εργασιών
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που εφαρμόζονται, συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ποιότητας, 

συνθέτουν το πλαίσιο των συνολικών επιχειρησιακών ικανοτήτων και παρέχουν το 

πεδίο συνεχούς ανάπτυξης των εργαζομένων. Έτσι, οι κανονισμοί λειτουργίας και 

οι διαδικασίες διεξαγωγής των τραπεζικών εργασιών, ενισχυόμενες από τις 

ισχύουσες κοινές αξίες και αναπτυσσόμενες μέσω της ελεύθερης επικοινωνίας, 

συνθέτουν τη θεσμοθετημένη γνώση του οργανισμού που εμπεριέχεται στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και επηρεάζει το επίπεδο της ποιότητας και της 

εξυπηρέτησης του πελάτη (Roth and Jackson, 1995).

Η σύγχρονη βιβλιογραφία της διοίκησης ποιότητας (Crosby, Deming, Ishikawa) 

υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κατανοούν πλήρως την έννοια της 

συνεχούς βελτίωσης και ότι πρέπει να έχουν ενεργό ανάμιξη στα θέματα της 

ποιότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα συμμετοχικά ομαδικά σχήματα, όπως οι 

κύκλοι ποιότητας, οι ομάδες βελτιώσεων και ενεργειών και άλλα θεσμοθετημένα 

σχήματα που δημιουργούνται για να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων. Η 

κίνηση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, 

μείωση των ελέγχων και περισσότερη ομαδικότητα. Η έμφαση σε μεγαλύτερη 

αυτονομία και αυτο-έλεγχο, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων για εισαγωγή βελτιώσεων 

και αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας, αποτελεί μοναδικό περιβάλλον ανάπτυξης 

των ικανοτήτων και αξιοποίησης του Προσωπικού. Κατά τους Cappelli και 

Rogovski, η συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδίασμά της εργασίας και στην 

ενσωμάτωση περισσοτέρων έργων στα ατομικά τους καθήκοντα είναι επιθυμητή 

από αυτούς, παρά το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως εντατικοποίηση της εργασίας 

(Snape et al., 1995). Η ανάμιξη-συμμετοχή των εργαζομένων συνδέεται κατά 

μοναδικό τρόπο με τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων. Αναφέρεται κυρίως σε πρακτικές, όπως οι ενημερώσεις κατά ομάδες και 

άλλα ομαδικά σχήματα (Marchington, 1995). Η δημιουργία προγραμμάτων 

διοίκησης της ποιότητας με ευρεία χρήση ομαδικών σχημάτων μπορεί να συμβάλει 

στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην ενεργό δέσμευση των εργαζομένων προς 

την ανύψωση της ποιότητας (Rees, 1995). Ο όρος της ανεξάρτητης υπευθυνότητας 

(empowerment) χρησιμοποιείται συχνά για να αποδώσει τη θετική επίδραση που 

έχουν οι αλλαγές της οργανωσιακής δομής και του ύφους της ηγεσίας στην 

ικανότητα των εργαζομένων να συμβάλουν στην παραγωγικότητα και στην 

ποιότητα μέσω ανάληψης περισσοτέρων ευθυνών και πρωτοβουλιών.
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Υποστηρίζεται ότι η προσαρμογή της οργανωσιακής κουλτούρας και η δημιουργία 

των καταλλήλων συστημάτων μπορεί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την 

ευελιξία του Προσωπικού με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Ezzamel et al., 

1996).

1.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΒΕΛ ΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχέση διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διοίκησης ποιότητας

Υποστηρίζεται ότι η διοίκηση της ποιότητας περιλαμβάνει δύο κύριες 

δραστηριότητες , που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του 

πελάτη: πρώτο, το σχεδίασμά και λειτουργία διεργασιών που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάλειψη 

ελαττωμάτων και λαθών και στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

χρησιμοποιουμένων μέσων και δεύτερο τη δημιουργία κατάλληλων στάσεων, 

συμπεριφοράς και δέσμευσης των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την 

ποιότητα Η συνεχής επέκταση της προοπτικής της έννοιας της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας καθιστά επιβεβλημένη τη σύνδεση της διοίκησης της 

ποιότητας με θέματα, όπως η υποκίνηση, η ανάπτυξη των εργαζομένων, η 

φροντίδα του πελάτη, η οργανωσιακή κουλτούρα, το ύφος ηγεσίας και η 

οργανωσιακή δομή (ΙΡΜ, 1993). Στην πραγματικότητα, η διοίκηση της ποιότητας 

έχει προοπτική επέκτασης σε όλο το εύρος του οργανισμού, επιδιώκοντας την 

ικανοποίηση του πελάτη μέσω της αποφυγής ελαττωμάτων και λαθών στα 

προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Η επίτευξη της ποιότητας στο σύνολο της 

επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του περιεχομένου της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζεται (Clinton et al., 1994). Ενδιαφέροντα 

είναι τα ευρήματα ερευνών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διεθνές 

περιβάλλον, σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση της ποιότητας εξαρτάται 

περισσότερο από το ύφος του μάνατζμεντ που ασκείται παρά από τα 

χαρακτηριστικά που έχουν οι εθνικές κουλτούρες των εργαζομένων (Ebrahimpour 

and Cullen, 1993). Έτσι, έχει γίνει αποδεκτό ότι η διοίκηση της ποιότητας 

παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια με την ευρεία έννοια της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων, που περιλαμβάνει τη διοίκηση Προσωπικού, την οργανωσιακή 

συμπεριφορά και τις εργασιακές σχέσεις, για δύο λόγους: πρώτο, η θεωρία της
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διοίκησης ποιότητας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα που σχετίζονται με τη 

διοίκηση Προσωπικού και δεύτερο, η επιτυχία ή αποτυχία της διοίκησης της 

ποιότητας εξαρτάται από τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται στην πράξη από τους 

εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας. Η σύγκλιση αυτή δεν θεωρείται 

αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η δέσμευση προς τη διοίκηση της ποιότητας 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής πολλών 

επιχειρήσεων ώστε η αντίστοιχης εμβέλειας στρατηγική διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων εύλογα να δίνει έμφαση στα θέματα ποιότητας, όπως λόγου 

χάριν η ανάγκη υψηλής δέσμευσης των εργαζομένων και η απαραίτητη ευελιξία. 

Κατά τον Guest μάλιστα, η διοίκηση της ποιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων μέσω της εκπαίδευσης, λόγω της μεγάλης 

ανάγκης για ύπαρξη υψηλής ποιότητας και αντίστοιχης δέσμευσης Προσωπικού 

(Hill and Wilkinson, 1995). Στο πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων, η διοίκηση της 

ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως εσωτερικό στοιχείο μιας γενικότερης 

στρατηγικής που εστιάζεται στην ποιότητα και στις απαιτήσεις του πελάτη και 

συνεπάγεται την υιοθέτηση ανοικτού ύφους ηγεσίας, εφαρμογή αμφίδρομης 

επικοινωνίας και ανάπτυξη της υπευθυνότητας (Snape et al., 1995). Η διοίκηση της 

ποιότητας φαίνεται περισσότερο συνεπής με τη μετάβαση από την παραδοσιακή 

διοίκηση Προσωπικού προς τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, λόγω της 

έμφασης που δίνει στη δέσμευση των εργαζομένων παρά στη συμμόρφωσή τους σε 

κανόνες και επειδή αναγνωρίζει στα στελέχη γραμμής (line managers) την κύρια 

υπευθυνότητα για τη διοίκηση του Προσωπικού. Και τα δύο συστήματα απαιτούν 

στρατηγική προσέγγιση στα θέματα διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων (ΙΡΜ, 1993).

Επίσης, και τα δύο συστήματα χρειάζονται την ανάμιξη και εμπλοκή της 

ανώτατης Διοίκησης (top management) και με αυτή την έννοια θεωρείται ότι 

επιβάλλεται περισσότερο στρατηγική προσέγγιση στα θέματα διαχείρισης του 

ανθρώπινου παράγοντα (Wilkinson et al., 1991).

Ο στρατηγικός χαρακτήρας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πραγματική έκρηξη ενδιαφέροντος για 

τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων σε ακαδημαϊκές εκδόσεις, επαγγελματικές 

ενώσεις, επιστημονικές έρευνες και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες. Κοινή 

αντίληψη είναι ότι τα θέματα των ανθρωπίνων πόρων αξίζουν να τύχουν της
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προσοχής που αρμόζει στη σοβαρότητά τους και να καταλάβουν δεσπόζουσα θέση 

στη στρατηγική των επιχειρήσεων (Kochan and Dyer, 1993). Μολονότι η διοίκηση 

των ανθρωπίνων πόρων είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ισχύος του 

Μάνατζμεντ, σε πολλές περιπτώσεις δίδεται έμφαση στη δέσμευση και στην 

ανεξάρτητη υπευθυνότητα (empowerment), που αντικαθιστούν τα παραδοσιακά 

συστήματα εντολής και ελέγχου. Συχνά υποστηρίζεται ότι κύριο χαρακτηριστικό 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η στενή συνάφειά της με τη στρατηγική, 

τόσο ως πηγή όσο και ως αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων (Purcell, 1993). 

Υποστηρίζεται με έμφαση ότι η προσήλωση στην ποιότητα απαιτεί και οδηγεί 

αναπόφευκτα στο στρατηγικό χαρακτήρα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

(Fowler et al., 1992 - Marchington et al., 1993).

Παράλληλα με την προφανή εκτίμηση της πρωταρχικής σημασίας της 

συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού, η ενσωμάτωση της πολιτικής διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων στην επιχειρησιακή στρατηγική υποδηλώνει την εξυπηρέτηση 

των επιχειρησιακών στόχων. Συνεπώς, η αξιολόγηση της συμβολής των 

ανθρωπίνων πόρων και η υλοποίηση της πολιτικής διοίκησής τους εξαρτώνται από 

τη συμβατότητά τους με την προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων. Η 

στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων θεωρείται ότι ασπάζεται και προάγει 

νέες προσεγγίσεις διοίκησης και οργάνωσης, στις οποίες η δέσμευση και ευελιξία 

του Προσωπικού μαζί με την προθυμία γρήγορης ανταπόκρισης στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αναγνωρίζονται ως κύρια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Ezzamel et al., 1996). Υποστηρίζεται επίσης ότι 

επιβάλλεται μεγαλύτερη εστίαση του ενδιαφέροντος στη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά στο στρατηγικό της ρόλο τόσο στο σχεδίασμά όσο 

και στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. Οι επιτυχημένες 

επιχειρήσεις έχουν καταστήσει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων αναπόσπαστο 

στοιχείο της στρατηγικής διοίκησής τους. (Tichy et al., 1982). Η στρατηγική 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων χαρακτηρίζεται συχνά ως νέος τρόπος διοίκησης 

των εργαζομένων που συνδέεται με την αποκέντρωση, ανεξάρτητη υπευθυνότητα, 

ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ποιότητα. Τα στοιχεία αυτά θεωρείται ότι 

ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ενσωμάτωσή της στην επιχειρησιακή 

στρατηγική (Purcell, 1993). Οι αντίστοιχες στρατηγικές των ανθρωπίνων πόρων
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αποβλέπουν στη διασφάλιση ότι η κουλτούρα, οι αξίες και η δομή του οργανισμού 

μαζί με την ποιότητα, την υποκίνηση και τη δέσμευση των μελών του συμβάλλουν 

πλήρως στην επίτευξη των σκοπών του (objectives). Ειδικότερα, οι στρατηγικές 

αυτές αντιμετωπίζουν τα κύρια θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της 

απόδοσης και της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση των εργαζομένων και 

αναπτύσσοντας αρμονικές σχέσεις μεταξύ Διοίκησης, εργαζομένων και του 

συνδικαλιστικού τους οργάνου (Cooke and Armstrong, 1990). Η στρατηγική 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων περικλείει τις αποφάσεις και ενέργειες που 

αναφέρονται στη διοίκηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, οι 

οποίες κατευθύνονται προς τη δημιουργία και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Miller, 1989).

Κατά τον Sisson τα κύρια χαρακτηριστικά της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

είναι: η ολοκλήρωση των πολιτικών Προσωπικού μέσα στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό, η μετάβαση της ευθύνης για τα θέματα Προσωπικού από τους ειδικούς 

στα ανώτερα στελέχη γραμμής (senior line managers), η μετακίνηση από τις 

συλλογικές στις ατομικές εργασιακές σχέσεις και τέλος η έμφαση στη δέσμευση 

και στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας των εργαζομένων με τη βοήθεια των στελεχών. 

Ο Guest προτείνει ως κύριους και αλληλένδετους στόχους της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων: την αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων στους στόχους 

του οργανισμού, την ανάπτυξη μεγαλύτερης ευελιξίας είτε στην ατομική 

απασχόληση είτε στην ομαδική εργασία, την αναβάθμιση της ποιότητας του 

Προσωπικού μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης και εκπαίδευσης και τέλος την 

ένταξη όλων των παραπάνω στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής για 

την οποία όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα. Αντίστοιχα, η Legge διακρίνει ως 

αξιοσημείωτα στοιχεία την έμφαση στα στελέχη, τον κεντρικό ρόλο των 

στελεχών γραμμής και την υπευθυνότητα της Διοίκησης για την αλλαγή της 

επιχειρησιακής κουλτούρας. Από την παράθεση των απόψεων που εκτέθηκαν 

προκύπτουν ως κοινά στοιχεία: ο στρατηγικός χαρακτήρας της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων, η αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας και ο κρίσιμος 

ρόλος των στελεχών γραμμής (Ezzamel et al., 1996). Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η 

άποψη του Storey που διακρίνει τις ακόλουθες απόψεις της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων: παγίωση πεποιθήσεων και απόψεων, στρατηγική ώθηση
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διαμόρφωσης αποφάσεων για τη διοίκηση Προσωπικού, κεντρική ανάμιξη των 

στελεχών γραμμής και χρήση σειράς ειδικών «μοχλών» μορφοποίησης των 

σχέσεων απασχόλησης (Purcell, 1993).

Όψεις της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων

Στη βιβλιογραφία συχνά σχολιάζεται η διπλή διάσταση της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων ως σύμφυτο παράδοξο του στρατηγικού χαρακτήρα της. 

Γίνεται αναφορά ειδικότερα στα «στρατηγικά» και «ανθρώπινα» ζητήματα που 

περιλαμβάνει, ως όψεις του ιδίου νομίσματος: από το ένα μέρος η στρατηγική 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων διακρίνεται από την κυρίαρχη και επιτακτική 

επιχειρησιακή ανάγκη των αποτελεσμάτων και της παραγωγικότητας, ενώ από το 

άλλο ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των πολύπλοκων και συχνά 

αμφιλεγόμενων αναγκών και προσδοκιών των εργαζομένων, τον εξανθρωπισμό της 

εργασίας και τη μέριμνα για ίση και δίκαιη μεταχείριση. Για το συγκερασμό των 

δύο όψεων προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού αντί να εστιάζεται το ενδιαφέρον στα κυρίαρχα και στενά 

επιχειρηματικά κριτήρια (Paauwe, 1996). Η αποτίμηση των ικανοτήτων του 

Προσωπικού αποτελεί σοβαρό προσδιοριστικό στοιχείο της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, της οποίας η υλοποίηση εξαρτάται από την ανάπτυξη των 

εργαζομένων με τις κατάλληλες «ικανότητες πυρήνα» (core competencies) (Ezzamel 

et al., 1996). Η αντιδιαστολή των δύο όψεων της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

συχνά εμφανίζεται ως παράθεση της «τεχνικής» (hard) και της «ήπιας» (soft) 

πλευράς της. Η πρώτη τονίζει τη συνάφειά της με την επιχειρησιακή στρατηγική 

και διακρίνεται από στενότερους ελέγχους των εργαζομένων, πιο βραχυπρόθεσμη 

θέση στόχων και λιγότερη έμφαση στη μελλοντική ανάπτυξη του Προσωπικού. Η 

δεύτερη έχει τις ρίζες της στις ανθρωπιστικές έννοιες και στην εκτίμηση ότι οι 

ανθρώπινοι είναι οι πιο κρίσιμοι πόροι της επιχείρησης που της δίνουν το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα (Marchington, 1995). Ο συνδυασμός των δύο αυτών 

απόψεων δίνει πιο ρεαλιστική εικόνα και τονίζει δραματικά την αξία της 

ποιότητας, ευελιξίας και ικανότητας που έχουν αντικαταστήσει την ποσότητα, τα 

τυπικά καθήκοντα και την τυφλή υπακοή στις εντολές (Purcell, 1993).
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Πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε περιβάλλον ποιότητας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς μια αυξανόμενη τάση αναγνώρισης 

της συμβολής των πολιτικών διοίκησης Προσωπικού στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων δεν 

είναι απλώς μια επιτελική εξειδικευμένη λειτουργία που ασχολείται στενά μόνον 

με διοικητικά θέματα και είναι αποκομμένη από τη συνολική διοίκηση των 

εργασιών. Οι Schuler και Jackson έχουν τεκμηριώσει ότι οι τρεις γενικές 

επιχειρησιακές στρατηγικές της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας και 

μείωσης του κόστους απαιτούν αρκετά διαφορετικούς ρόλους και συμπεριφορά 

των εργαζομένων που σημαίνει ότι χρειάζονται και ανάλογες πολιτικές διοίκησης 

των ανθρωπίνων πόρων (Snape et al., 1995). Η έμφαση δίδεται πλέον στην ευελιξία 

και στη γρήγορη ανταπόκριση που προϋποθέτει πολλαπλές ικανότητες των 

εργαζομένων (multi-skill) και ευέλικτη τεχνολογία παράλληλα με τις ωφέλειες των 

οικονομιών κλίμακας που επιδιώκονται. Ως επί μέρους πολιτικές, που εντοπίζονται 

για την υποστήριξη και διευκόλυνση της εφαρμογής της διοίκησης της ποιότητας, 

σημειώνονται οι αναφερόμενες στην επιλογή Προσωπικού με τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά και ικανότητες, στην αξιολόγηση της απόδοσης με 

προσανατολισμό στην ομαδική συμβολή πέραν της αυστηρά ατομικής, στην 

ανάπτυξη και εκπαίδευση του Προσωπικού για την εμπέδωση των αρχών και 

τεχνικών της συνεχούς βελτίωσης και της επίλυσης προβλημάτων, στη δημιουργία 

οριζοντίων προοπτικών εξέλιξης των στελεχών, στην εφαρμογή κατάλληλων 

συστημάτων ανταμοιβών και θέσπιση κινήτρων (Snape et al., 1995). Συχνά 

αναπτύσσεται ο προβληματισμός για το πως αυτές οι πολιτικές αξιολόγησης και 

παροχής κινήτρων θα μπορούν να εφαρμόζονται με τρόπους συμβατούς προς τη 

διοίκηση της ποιότητας. Επίσης, προτείνεται η ανάγκη ανάπτυξης και άλλων 

σημαντικών πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως αυτές που συνδέονται 

με την ανάπτυξη της ανεξάρτητης υπευθυνότητας (empowerment) και την 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων, την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της συνεχούς 

βελτίωσης ή του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process 

re-engineering) , τον τρόπο δημιουργίας ομαδικών σχημάτων με δια-λειτουργική 

σύνθεση (cross-functional), την έμπρακτη εφαρμογή της έννοιας του εσωτερικού 

πελάτη, τον τρόπο υλοποίησης μειώσεων του μεγέθους Τμημάτων ή του συνόλου
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της επιχείρησης (down-sizing) κ.α. (Hill and Wilkinson, 1995 - Keltner and Finegold, 

1996). Ως βασικές επί μέρους πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις 

επιχειρήσεις «αμοιβαίας δέσμευσης» (mutual commitment) διακρίνονται , σε 

λειτουργικό επίπεδο, οι ακόλουθες: πρώτο, οι πολιτικές στελέχωσης που 

προάγουν τη δέσμευση, ευελιξία και αφοσίωση των εργαζομένων, δεύτερο, η 

μέριμνα για τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες 

ικανότητες και εκπαιδεύονται για την κάλυψη των άμεσων αλλά και των 

μελλοντικών απαιτήσεων και τρίτο, η δημιουργία συστημάτων αμοιβών, ειδικά 

σχεδιασμένων για την ενίσχυση της ποιότητας και της ευελιξίας (Kochan and Dyer, 

1993). Η διοίκηση της ποιότητας ενδέχεται να απαιτεί αλλαγές στις πολιτικές 

διοίκησης Προσωπικού σε θέματα, όπως η αναμόρφωση των συστημάτων αμοιβών 

σε σχέση με το αποτέλεσμα και η μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (Wilkinson et al., 1991).

Η επιβεβλημένη από τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

προσαρμογή των πολιτικών Προσωπικού των Τραπεζών εντοπίζεται ιδιαίτερα στα 

ακόλουθα θέματα: Πρώτο, στην αυξημένη έμφαση στην εκπαίδευση και 

επιμόρφωση για την αντιμετώπιση των αλλαγών της τεχνολογίας, την εισαγωγή 

συνεχώς νέων προϊόντων-υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας, δεύτερο, στη διατήρηση ευελιξίας μέσω εισαγωγής νέων 

σχημάτων απασχόλησης, τρίτο, στη διατήρηση και ανάπτυξη εργαζομένων με 

υψηλά προσόντα από άποψη γνώσεων και ικανοτήτων, τέταρτο, στην καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχούς απλοποίησης 

των διαδικασιών και αναζήτησης τρόπων βελτίωσης της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας, πέμπτο, στη στελέχωση με νέα άτομα υψηλών γνώσεων και 

εξειδικεύσεων πανεπιστημιακού επιπέδου στα θέματα τεχνολογίας, Marketing, 

διεθνών αγορών, εξειδικευμένων χρηματιστηριακών και λοιπών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, έκτο, στη διαμόρφωση των κριτηρίων 

αξιολόγησης ώστε να δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική επίλυση 

προβλημάτων, ηγεσία και δημιουργικότητα, έβδομο, στην παροχή προοπτικών 

εξέλιξης των στελεχών και όγδοο, στην εφαρμογή προγραμμάτων σύνδεσης της 

αμοιβής με την απόδοση και μείωσης της εξάρτησης από την αρχαιότητα 

(seniority) (Hiltrop, 1991). Ενισχύεται συνεχώς η άποψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό
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μιας Τράπεζας αποτελεί το κρισιμότερο στοιχείο των πόρων που διαθέτει. Η 

πολιτική Προσωπικού των ελληνικών Τραπεζών αποτελεί συνάρτηση του 

στρατηγικού σχεδιασμού τους με ολοένα και περισσότερο μακροπρόθεσμη 

προοπτική. Χαρακτηρίζεται, με συνεχώς αυξανόμενη τάση, από την προσπάθεια 

απόκτησης ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, από τη δυνατότητα εναλλακτικών 

επιλογών που προσφέρονται στους εργαζομένους μέσω διαφόρων προγραμμάτων 

σταδιοδρομίας, από την επιδίωξη δημιουργίας αίσθησης συμμετοχής στα πλαίσια 

μιας ευρύτερης ομάδας με κοινούς στόχους, από τη διεξαγωγή δυναμικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης αναβαθμίζουν 

τη γνώση των εργαζομένων και συνεπώς και τη συμβολή τους στα αποτελέσματα 

κάθε Τράπεζας. Η πολιτική Προσωπικού διακρίνεται, επίσης με αυξητική τάση, 

από τις ευκαιρίες προσωπικής ολοκλήρωσης που παρέχει στους εργαζομένους, 

από τα σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης και ανταμοιβών που προσανατολίζονται 

στην απόδοση, από την ανάπτυξη της ελεύθερης επικοινωνίας προς κάθε 

κατεύθυνση και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και τέλος 

από την παροχή κινήτρων προς τους εργαζομένους για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας (Κοκκομέλης, 1995).

Οι πολιτικές Προσωπικού που είναι προσανατολισμένες στη διοίκηση της 

ποιότητας, διακρίνονται για την εστίασή τους στο σύνολο της επιχείρησης παρά 

στις επί μέρους θέσεις εργασίας, την υποστήριξη της ομαδικής απόδοσης παρά της 

ατομικής, την ισότητα παρά τον τονισμό της ιεραρχίας, την αλλαγή παρά τη 

σταθερότητα και τέλος τη συμμετοχή παρά την αυστηρή εντολή και τον έλεγχο. 

Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ως η μεγάλη ρήξη με το παρελθόν που απελευθερώνει 

την ανάπτυξη της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων (Bowen and Lawler, 1992). Η 

επιτυχής εφαρμογή των πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θεωρείται ότι 

οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αισθάνονται 

περισσότερο ικανοποιημένοι και ο εργοδότης λιγότερο αναγκασμένος να αυξάνει 

συνεχώς τις ανταμοιβές για κάθε επί πλέον προσπάθεια που θα καταβάλλεται. 

Έτσι, η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων εφαρμόζεται με τρόπο που ανασχεδιάζει 

τις πρακτικές της απασχόλησης του Προσωπικού και τις εναρμονίζει με τη 

στρατηγική που ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στις απαιτήσεις της αγοράς (Ezzamd et al., 1996).
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1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σημασία του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων και προοπτικές

Κατά την εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων διοίκησης της ποιότητας, 

συχνά παραγνωρίζεται η σημασία της διάστασης του ανθρώπινου παράγοντα σε 

σχέση με άλλα πιο συγκεκριμένα και χειροπιαστά θέματα, όπως οι διαδικασίες 

και οι μηχανισμοί της παραγωγής. Ο λόγος είναι ότι η διοίκηση της ποιότητας 

προέρχεται εξελικτικά από συστήματα ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας που 

είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην παραγωγή. Κατά συνέπεια, το Τμήμα 

Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στις περιπτώσεις αυτές έχει μάλλον 

περιφερειακό ρόλο στην εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, ακολουθώντας την 

πρωτοκαθεδρία των στελεχών γραμμής (ΙΡΜ, 1993). Η αρχική ώθηση για 

βελτίωση της ποιότητας επιδίωκε την αναβάθμιση των τεχνικών συστημάτων, όμως 

άρχισε ήδη να γίνεται αντιληπτό ότι είναι εξ ίσου σημαντική η επίτευξη υψηλού 

επιπέδου δέσμευσης και τεχνικής εξειδίκευσης των εργαζομένων (Roth, 1989). Η 

παρατηρούμενη πολλές φορές τάση να προωθούνται κυρίως τα «τεχνικά» στοιχεία 

των συστημάτων διοίκησης της ποιότητας, με τους περιορισμούς που αυτό 

συνεπάγεται, οφείλεται στην αδυναμία αντίληψης της σημασίας του ανθρώπινου 

στοιχείου στην πορεία προς τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Υπάρχει γενικά η 

εντύπωση ότι χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της 

διοίκησης της ποιότητας (Marchington et al., 1993).

Η διοίκηση της ποιότητας έχει σοβαρό περιεχόμενο με ανθρώπινο χαρακτήρα 

που προσδίδει στρατηγική σημασία στις πολιτικές και διαδικασίες της 

αρμοδιότητας των στελεχών του Τμήματος Προσωπικού. Θεωρείται ότι αυτά έχουν 

πολλά να προσφέρουν στη διοίκηση της ποιότητας λόγω της δεσπόζουσας θέσης 

που κατέχουν σε ορισμένες κρίσιμες διαδικασίες, όπως η επιλογή, αξιολόγηση, 

εκπαίδευση και τα συστήματα αμοιβών του Προσωπικού. Η θέση αυτή τους φέρνει 

στο επίκεντρο των στρατηγικών αλλαγών (Giles and Williams, 1991). Μεταξύ των 

αρχών που διέπουν τη στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων είναι η 

πρόβλεψη δημιουργίας μηχανισμών που να εκφράζουν τα ενδιαφέροντα του 

ανθρωπίνου δυναμικού κατά τη χάραξη της στρατηγικής και τη διεργασία 

διοίκησης του οργανισμού (Kochan and Dyer, 1993). Κατά τον Collard, η διοίκηση
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της ποιότητας είναι ένα σύστημα που ασχολείται με την πρόληψη προβλημάτων 

μέσω της δημιουργίας θετικών στάσεων των εργαζομένων και διενέργειας ελέγχων 

που κάνουν εφικτή την πρόληψη. Επικαλείται, επίσης, την ανάγκη για αλλαγές 

στις αξίες, πεποιθήσεις και στις επικρατούσες εργασιακές σχέσεις, που αποτελούν 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Στα θέματα αυτά, τα 

στελέχη του Τμήματος Προσωπικού είναι ήδη ενεργά είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

υποστηρίζοντας τα στελέχη γραμμής στην προσπάθεια υλοποίησης αλλαγών. 

Διαθέτουν επίσης τις κατάλληλες ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

παραπέρα για την επίτευξη των στόχων της διοίκησης ποιότητας (ΙΡΜ, 1993). 

Υποστηρίζεται γενικά ότι το περιβάλλον ποιότητας δίνει τη δυνατότητα στο 

Τμήμα Προσωπικού να αναλάβει πραγματικά κεντρικό ρόλο. Ως προς το θέμα της 

συνεχούς βελτίωσης που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, πιστεύεται ότι τα στελέχη του 

Τμήματος έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με μετρήσεις μεγεθών υψίστου 

ενδιαφέροντος, όπως η απόδοση της εκπαιδευτικής επένδυσης, η στάση και ο 

βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων κ.ά. (Fowler et al., 1992).

Η επιτυχία των προσπαθειών διοίκησης της ποιότητας έχει σημαντική επίπτωση 

στην κουλτούρα ολόκληρης της επιχείρησης. Τα στελέχη του Τμήματος 

Προσωπικού έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουν ουσιαστικά στο 

σχεδίασμά και στην υλοποίηση των προγραμμάτων που συνθέτουν τη στρατηγική 

επιλογή της διοίκησης ποιότητας. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία αναζήτησης 

περισσότερο στρατηγικού ρόλου και για τον εαυτό τους (Tuttle, 1991). Παρά την 

επιφυλακτική άποψη των μεγάλων θεωρητικών (Crosby κ.ά.), το πλαίσιο των 

προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας παρέχει στο Τμήμα Προσωπικού την 
προοπτική ενός κεντρικού ρόλου που θα το επιτρέψει να συμβάλει άμεσα και 

ορατά στην εκδήλωση των σχετικών πρωτοβουλιών, να προσθέσει αξία στα 

προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες κατά τρόπο παρόμοιο με τους άλλους 

λειτουργικούς χώρους της επιχείρησης. Έτσι, δικαιούται το υψηλό επίπεδο 

εκτίμησης και αποδοχής (status) που θα συνοδεύει δικαιολογημένα την 

αποδεδειγμένη συμβολή του στις συνολικές επιδόσεις και αποτελέσματα (Bowen 

and Lawler, 1992). Μολονότι η έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα 

είναι προφανής, εν τούτοις υποστηρίζεται ότι η αναγκαία οργανωσιακή αλλαγή 

έχει συνήθως αργούς ρυθμούς, γεγονός που επιβάλλει τη στράτευση των
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στελεχών του Τμήματος Προσωπικού στην κίνηση βελτίωσης της ποιότητας και 

στην επέκταση του ρόλου τους (Roth, 1989).

Εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εμπλοκή του Τμήματος Προσωπικού- 

Ανθρωπίνων Πόρων σε στρατηγικό επίπεδο έχει θετική τάση να συμβεί στις 

επιχειρήσεις εκείνες που έχουν αναλάβει μάλλον εκτεταμένη προσπάθεια για την 

εφαρμογή της διοίκησης ποιότητας (ΙΡΜ, 1993). Επίσης, ο ρόλος και η συμβολή 

του Τμήματος Προσωπικού δέχονται ισχυρή επίδραση και οδηγούνται σε 

αναβάθμιση όταν η όλη επιχείρηση είναι σοβαρά προσανατολισμένη στην 

ποιότητα (Fowler et al., 1992). Έρευνες έχουν αποδείξει επίσης ότι όταν το Τμήμα 

Προσωπικού έχει σημαντικό ρόλο σε θέματα εισαγωγής συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας (ISO 9000), η πιθανότητα επιτυχίας είναι μεγαλύτερη καθώς και η 

αξιολόγηση των συστημάτων πολύ πιο θετική παρά στις περιπτώσεις μη 

συμμετοχής του (Vloeberghs and Bellens, 1996).

Τρόποι συμβολής στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας

Ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις για την ανάπτυξη χρήσιμης συμβολής από 

μέρους των στελεχών του Τμήματος Προσωπικού, από την οποία θα μπορεί να 

προέλθει η επιθυμητή επιρροή και αναγνώρισή τους, αναφέρονται: στην 

εξοικείωσή τους με τα θέματα διοίκησης ποιότητας με προσπάθειες που ξεκινούν 

από το εσωτερικό του λειτουργικού τους χώρου, στην αλλαγή των διοικητικών 

ικανοτήτων τους με έμφαση σ' αυτές που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές και 

υποστηρικτικές ιδιότητες, στην προσπάθεια επαρκούς κατανόησης των 

επιχειρηματικών εννοιών και επιδιώξεων σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος στην 

απομάκρυνση από την τυπική ισχύ της θέσης τους που τους εκτρέπει από το έργο 

της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη (Giles and Williams, 1991). 

Υποστηρίζεται επίσης ότι η φύση της διεργασίας βελτίωσης της ποιότητας 

καθιστά προφανές ότι το Τμήμα Προσωπικού είναι πιο κατάλληλο για την 

οργάνωση και διευκόλυνση της προσπάθειας κατά τη διάρκεια των φάσεων της 

εξοικείωσης με τα θέματα ποιότητας, της δημιουργίας των κατάλληλων ομάδων και 

της παροχής εκπαίδευσης. Η εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα κατά τα στάδια 

αυτά είναι υψηλή, ενώ απαιτούνται ικανότητες για τη διεξαγωγή προγραμμάτων 

οργάνωσης ομάδων, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, διαπραγμάτευσης και εντοπισμού 

προβλημάτων (Roth, 1989). Το Τμήμα Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να
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έχει κεντρικό ρόλο στις τρεις κύριες φάσεις ενός προγράμματος διοίκησης 

ποιότητας και ειδικότερα στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη-εφαρμογή και στην 

ανάδειξη της ποιότητας ως τρόπου ζωής μέσα στην επιχείρηση (Tuttle, 1991).

Εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η συμβολή του Τμήματος 

Προσωπικού, ως στοιχείο της διοίκησης ποιότητας, δεν είναι προαιρετική αλλά 

αναγκαία, παραλλάσσει ως προς τη μορφή της και επηρεάζεται θετικά από το 

βαθμό ανάμιξης και εμπλοκής του στο στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης (ΙΡΜ, 

1993). Η συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να 

εκδηλωθεί μέσω δύο παράλληλων προγραμμάτων τα οποία ολοκληρώνονται σε 

ενιαίο σύνολο που δίνει έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων και στη 

διοίκηση της ποιότητας. Το πρώτο αναφέρεται στον ανασχεδιασμό του Τμήματος 

Προσωπικού, ώστε να προσδιορίζεται η αποστολή του και να προσαρμόζεται η 

οργάνωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ποιότητας, δηλαδή τις βασικές 

αρχές ποιότητας, το δε δεύτερο περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης από το 

Τμήμα Προσωπικού στις προσπάθειες διοίκησης της ποιότητας σε όλο το εύρος 

του οργανισμού, μέσω της κατάλληλης προσαρμογής των κρίσιμων πολιτικών 

Προσωπικού (Bowen and Lawler, 1992). Παρεμφερής είναι επίσης η άποψη ότι το 

Τμήμα Προσωπικού μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο» της Διοίκησης στην 

εφαρμογή της διοίκησης ποιότητας, αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία της ποιότητας 

μέσα στα όρια του δικού του λειτουργικού χώρου και στη συνέχεια 

αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία εξάπλωσής της στο σύνολο του οργανισμού. Η 

αποστολή του Τμήματος στη διαμόρφωση και εφαρμογή των συμβατών με την 

ποιότητα πολιτικών Προσωπικού και στην απαιτούμενη αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας είναι καθοριστική (Clinton et al., 1994).

Για την εντοπισμό του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων 

στη βελτίωση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα η εργασία των 

D.E.Bowen και Ε.Ε.Lawler III με τίτλο: «Total quality-oriented human resources 

management» που δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό 

Organizational Dynamics (1992, Spring : 29-41).

Στη βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί μια ευρεία τυπολογία ρόλων του Τμήματος 

Προσωπικού στο περιβάλλον διοίκησης της ποιότητας, στην οποία θα
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αναφερθούμε ειδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Από την 

εξέταση αυτών των ρόλων προκύπτει επίσης η άμεση σχέση μεταξύ στρατηγικού 

ρόλου του Τμήματος και ουσιαστικής συμβολής του στην επιτυχή εφαρμογή των 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας (Marchington et al., 1993 - Ezzamel et al., 

1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΥΠΟΘΕΣΗ

Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει την έκταση στην οποία οι εμπορικές 

Τράπεζες στην Ελλάδα έχουν εμπλακεί σε προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

των υπηρεσιών και να εκτιμήσει το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων 

Πόρων στην προσπάθεια υλοποίησης των σχετικών πρωτοβουλιών τους.

Ως μέσο αξιολόγησης των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας που 

αναλαμβάνουν οι εμπορικές Τράπεζες χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα ποιότητας 

των Tummala-Tang. Οι επτά βασικές έννοιες-αρχές του υποδείγματος Tummala-Tang 

αντιστοιχούν στα κριτήρια των καθιερωμένων διεθνών βραβείων ποιότητας 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) και European Quality Award 

(EQA), όπως αναλύεται διεξοδικά στην εργασία των παραπάνω ερευνητών. Η 

επιτυχής εφαρμογή των επτά βασικών εννοιών-αρχών επηρεάζει πολύ θετικά 

τρεις σημαντικές βασικές αξίες που είναι η ικανοποίηση του πελάτη, τα 

λειτουργικά αποτελέσματα και οι οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης. Οι επτά 

βασικές έννοιες-αρχές αποτελούν τους παράγοντες-κριτήρια με βάση τα οποία 

σχεδιάσθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Αυτές είναι:

• Εστίαση στον πελάτη

• Ηγεσία

• Συνεχής βελτίωση

• Στρατηγικός προγραμματισμός ποιότητας

• Σχεδιασμός ποιότητας, ταχύτητας και πρόληψης

• Διοίκηση ανθρώπινου παράγοντα και συμμετοχή

• Διοίκηση βάσει δεδομένων

Κάθε παράγοντας υποδιαιρείται σε κρίσιμες μεταβλητές οι οποίες 

αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας. Το υπόδειγμα Tummala-Tang έχει 

το πλεονέκτημα ότι συμπυκνώνει τα κοινά σημεία του έργου των μεγάλων 

θεωρητικών της ποιότητας και συνδυάζει πολύ ικανοποιητικά τα κριτήρια των 

διεθνώς αναγνωρισμένων βραβείων ποιότητας MBNQA και EQA. Η επιλογή του 

υποδείγματος εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της παρούσας
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εργασίας διότι παρέχει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο εκτίμησης των πρωτοβουλιών 

των εμπορικών Τραπεζών για βελτίωση της ποιότητας. Το υπόδειγμα των βασικών 

εννοιών-αρχών ενδείκνυται για τον πρόσθετο λόγο ότι οι τραπεζικές υπηρεσίες 

δεν επιτρέπουν άλλου είδους προσέγγιση, όπως λ.χ. την κατά στάδιο βελτίωση της 

ποιότητας που προσφέρεται κυρίως για το βιομηχανικό κλάδο.

Ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων διερευνήθηκε με 

βάση:

• Το στρατηγικό προσανατολισμό του Τμήματος

• Τη βελτίωση της ποιότητας στην εσωτερική λειτουργία του Τμήματος

• Το βαθμό στον οποίο συμμετέχει στην ανάπτυξη πολιτικών διοίκησης 

Προσωπικού προσανατολισμένων στην ποιότητα

• Το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει στα στελέχη γραμμής

Ως μέσο αξιολόγησης της δραστηριότητας του Τμήματος Προσωπικού- 

Ανθρωπίνων Πόρων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

των Bowen-Lawler. Οι πέντε γενικές αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας στην 

εσωτερική λειτουργία του Τμήματος Προσωπικού, αποτελούν τους παράγοντες- 

κριτήρια με βάση τα οποία σχεδιάσθηκε το αντίστοιχο μέρος του 

ερωτηματολογίου της έρευνας και είναι:

• Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά

• Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη

• Στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας

• Συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του Τμήματος

• Αμοιβαίος σεβασμός και ομαδική εργασία

Οι επτά προσανατολισμένες στην ποιότητα πολιτικές διοίκησης Προσωπικού, 

αποτελούν επίσης τους παράγοντες-κριτήρια με βάση τα οποία σχεδιάσθηκε το 

αντίστοιχο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας και είναι:

• Επιλογή Προσωπικού

• Ανάπτυξη και εκπαίδευση Προσωπικού

• Σταδιοδρομία (εξέλιξη στελεχών)

• Αξιολόγηση της απόδοσης Προσωπικού

• Συστήματα αμοιβών
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• Εργασιακές σχέσεις

• Επικοινωνία

Κάθε παράγοντας αναλύεται σε κρίσιμες μεταβλητές που αναπτύχθηκαν 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Το υπόδειγμα Bowen-Lawler είναι κατάλληλο λόγω 

της ειδικής αναφοράς στα θέματα ποιότητας που επιχειρεί και της 

περιεκτικότητάς του στα θέματα γενικών αρχών ποιότητας και κρισιμότητας των 

προσανατολισμένων στην ποιότητα πολιτικών Προσωπικού που περιλαμβάνει.

Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι όσο μεγαλύτερη έμφαση δίνουν οι Τράπεζες 

στη βελτίωση της ποιότητας και όσο εντονότερες προσπάθειες βελτίωσής της 

αναλαμβάνουν, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η εμπλοκή του Τμήματος 

Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στην όλη προσπάθεια και τόσο περισσότερο 

στρατηγικό χαρακτήρα να αποκτά ο ρόλος του.

2.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Επιλογή του δείγματος

Ο ερευνητής προσπάθησε να αναλύσει το θέμα απευθυνόμενος στις εμπορικές 

Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Η επιλογή των εμπορικών Τραπεζών έγινε γιατί οι εμπορικές 

Τράπεζες έχουν μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τους άλλους 

τραπεζικούς οργανισμούς (επενδυτικές Τράπεζες και εξειδικευμένα πιστωτικά 

ιδρύματα), λόγω του εντονότερου προσανατολισμού στην αγορά και στον πελάτη 

που πρέπει να έχουν, της δυνατότητας παροχής προϊόντων και υπηρεσιών 

μεγάλου εύρους και ποικιλίας καθώς και του οξύτερου ανταγωνισμού που 

αντιμετωπίζουν. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης έγινε με το σκεπτικό ότι διαθέτει 

μια αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά στην οποία εκπροσωπείται η συντριπτική 

πλειοψηφία των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα. Εκτός από τη 

σημασία που έχει η Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη για την εθνική 

οικονομία, στις προοπτικές της πόλης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της ως 

χρηματοοικονομικού κέντρου των Βαλκανίων. Με αυτά τα δεδομένα, η 

Θεσσαλονίκη θεωρείται ως ενδεδειγμένο περιβάλλον για την παρούσα έρευνα.

Οι εμπορικές Τράπεζες της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην έρευνα σχεδόν 

στο σύνολό τους, δηλ. οι 24 από τις 26 (ποσοστό 92.3%), ανήκουν δε και στον
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ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Απ' αυτές, οι 10 έχουν κεφάλαια προέλευσης 

εξωτερικού, κατά πλειοψηφία ή σε ποσοστό 100% και λειτουργούν είτε ως 

καταστήματα ξένων Τραπεζών είτε ως αυτοτελείς τραπεζικοί οργανισμοί. Οι 

Τράπεζες του δείγματος έχουν συνολικά 1658 καταστήματα στον ελλαδικό χώρο, 

εκ των οποίων 176 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλ. ποσοστό 10,6%., ενώ 

απασχολούν αντίστοιχα 41.069 υπαλλήλους, εκ των οποίων 4.156 εργάζονται στη 

Θεσσαλονίκη, δηλ. ποσοστό 10,1%. Οι Τράπεζες του δείγματος, συγκρινόμενες με 

το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συμμετέχουν στην απασχόληση 

ενεργητικού κατά 61,23%, στην αγορά καταθέσεων κατά 66,9% και στην αγορά 

χορηγήσεων κατά 49,1%, με στοιχεία 31.12.95. Τέλος, στις 17 από τις Τράπεζες 

του δείγματος υπάρχει Σωματείο εργαζομένων (70,8%), ενώ στις υπόλοιπες 7 δεν 

υφίσταται συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δραστηριότητα (29,2%).

Τρόπος ανάπτυξης ερωτήσεων και περιορισμοί

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1) αποτελείται από 75 ερωτήσεις, οι οποίες 

έχουν την ακόλουθη δομή (Μάλλιαρης, 1990 - Σιώμκος, 1994):

ϊ. κλειστές (closed questions) που ειδικότερα διακρίνονται σε:

• Διχοτομημένες (Dichotomous questions): ΝΑΙ/ΟΧΙ

• Πολλαπλής επιλογής (Multiple choice)

• Ερωτήσεις κλίμακας (Scaling questions) που διακρίνονται σε:

- κλίμακα κατάταξης

- κλίμακα σημαντικού διαφορικού

ii. μερικώς κλειστές (semi closed questions), δηλαδή ερωτήσεις όπου, εκτός 

από τις επιλογές που καταγράφονται, ο ερωτώμενος έχει την ευχέρεια να 

δώσει και δική του απάντηση.

iii. ανοιχτές (open questions)

Οι κλειστές ερωτήσεις (διχοτομημένες, πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 

κλίμακας) αποσκοπούν στη λήψη, κατά το δυνατόν, συστηματοποιημένων 

απαντήσεων που επιδέχονται εύκολη ομαδοποίηση και επεξεργασία, ώστε οι 

αναλύσεις των αποτελεσμάτων να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα και κοινά 

θέματα και με τις ίδιες συνθήκες για όλες τις συμμετέχουσες Τράπεζες. Τα
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ποσοστά που εμφανίζονται στα Σχήματα που αναφέρονται σε ερωτήσεις κλίμακας 

κατάταξης δείχνουν τη συχνότητα-αριθμό των απαντήσεων σε συνδυασμό με τη 

βαρύτητα της επιλογής (1-5 ή 1-3 κατά περίπτωση) που δόθηκε σε κάθε απάντηση. 

Οι μερικώς κλειστές ερωτήσεις στοχεύουν στη συλλογή νέων στοιχείων που δεν 

καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο. Τέλος, οι ανοιχτές ερωτήσεις αποσκοπούν 

στη συλλογή, κατά το δυνατόν, περισσότερων πληροφοριών και εκτιμήσεων για 

θέματα ιδιαίτερης σημασίας.

Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση εκτεταμένης αγγλικής 

και αμερικανικής βιβλιογραφίας και σε μικρή έκταση ελληνικής. Ακολούθησε 

δοκιμή του ερωτηματολογίου σε συνεργασία με πεπειραμένα στελέχη τριών 

Τραπεζών (μιας του ιδιωτικού και δύο του δημόσιου τομέα).

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε κατά τη διάρκεια προσωπικών 

συνεντεύξεων του ερευνητή με τους ιεραρχικά ανώτερους εκπροσώπους κάθε 

Τράπεζας στη πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίως με τους τοπικούς περιφερειακούς 

Διευθυντές των μεγαλυτέρων Τραπεζών και σε μικρότερο βαθμό με τους 

Διευθυντές των μοναδικών καταστημάτων των ξένων Τραπεζών. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις οι ερωτώμενοι κατείχαν τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή 

ή διευθυντικού στελέχους της Διεύθυνσης Δικτύου. Οι συνεντεύξεις έγιναν στις 

εγκαταστάσεις των Τραπεζών και είχαν διάρκεια 1,5 έως 2 ώρες η καθεμία.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν γενικά μεγάλο ενδιαφέρον και συνεργάσθηκαν πολύ 

ικανοποιητικά. Η στάση τους αυτή επιβεβαίωσε την πρωτοτυπία του θέματος και 

τη χρησιμότητα της έρευνας. Ως μόνες δυσκολίες σημειώνονται η χρονοβόρα και 

επίπονη διαδικασία των ατομικών συνεντεύξεων, τα προβλήματα εξεύρεσης 

κατάλληλου χρόνου από τους συνήθως πολυάσχολους εκπροσώπους των 

Τραπεζών και η αδυναμία δύο απ' αυτούς να συμμετάσχουν, λόγω παρατεταμένης 

απουσίας τους εκτός έδρας.

Η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας και η κατάρτιση των διαγραμμάτων 

και σχημάτων έγινε σε προσωπικό υπολογιστή, με τη χρήση του προγράμματος 

Excel για Windows ’95, έκδοση 7.0 της Microsoft.
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Εμπιστευτικότητα (confidentiality)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των Τραπεζών του δείγματος, 

τονίσθηκε στους ερωτώμενους ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της έρευνας που 

διασφαλίζεται πλήρως μέσω της ομαδικής επεξεργασίας, ανάλυσης και 

παρουσίασης των στοιχείων. Ο ερευνητής δεσμεύθηκε επίσης ότι θα ενημερώσει 

τους συμμετέχοντες σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας ώστε να μπορούν να τα 

αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΥΡΗΜΑΤΑ THE ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ

Ακολουθεί ανάλυση των μεταβλητών που διερευνήθηκαν κατά παράγοντα- 

κριτήριο του υποδείγματος ποιότητας των Tummala-Tang. Παράλληλα, γίνεται 

σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας.

Εστίαση στον πελάτη

Η διοίκηση της ποιότητας στηρίζεται στην πρόταση ότι η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του εξωτερικού πελάτη είναι ο σκοπός της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας. Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών υπάρχει εφόσον αυτά 

ανταποκρίνονται στον προορισμό τους και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του 

πελάτη (Hill and Wilkinson, 1995). Μόνον ο πελάτης μπορεί να δώσει σαφή και 

άμεσα στοιχεία για τις ανάγκες του, καθώς επίσης και για το βαθμό που αυτές 

έχουν ικανοποιηθεί, σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Butz and Goodstein, 1996). 

Όπως έχουν υποστηρίξει όλοι οι μεγάλοι θεωρητικοί (gurus), η ποιότητα πρέπει να 

προσδιορίζεται από τον πελάτη αντί να είναι μια έννοια που καθορίζεται από τη 

διαδικασία που την παράγει. Η εστίαση στον πελάτη πρέπει να είναι ο απώτερος 

στόχος όλων των στρατηγικών και σκοπών της ποιότητας (Tummala and Tang, 

1996). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τραπεζικό τομέα όπου, λόγω της φύσης 

των εργασιών, ο πελάτης-καταναλωτής έρχεται σε συνεχή και άμεση επαφή με 

την Τράπεζα, αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις μαζί του που διευκολύνουν τη 

διαπίστωση των αναγκών του και επιτρέπουν την εξατομίκευση των προς αυτόν 

υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των πελατών γίνεται μέσω συναντήσεων μαζί 

τους με διάφορες μορφές και μέσω πληροφόρησης από προμηθευτές. Κρίσιμη 

θεωρείται η αρχική επαφή με τον πελάτη που επηρεάζει τη μελλοντική σχέση 

μαζί του, ενώ υποστηρίζεται ότι είναι πιο δαπανηρή η πρόσκτηση νέων πελατών 

παρά η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων (Clinton et al., 1994). Οι Τράπεζες 

χρειάζεται να σχεδιάζουν, να παράγουν και να προσφέρουν τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους (Κοκκομέλης, 1995). Η 

ανταγωνιστική σύγκριση (benchmarking) ως προς την πρακτική των ανταγωνιστών
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είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των 

πελατών (Sohal, 1994). Ειδικές έρευνες προς το εξωτερικό και το εσωτερικό της 

επιχείρησης θεωρούνται κατάλληλες για την αντικειμενική διαπίστωση των 

απαιτήσεων και της ικανοποίησης των πελατών (Band, 1991). Η συλλογή 

πληροφοριών για το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών θεωρείται απολύτως 

αναγκαία για την υποστήριξη των αποφάσεων που τους αφορούν (Glover, 1993). Η 

αποστολή ειδικών ερωτηματολογίων στους πελάτες και ο μεθοδικός χειρισμός 

παραπόνων αποτελεί ασφαλείς τρόπους διαπίστωσης των αναγκών και του βαθμού 

ικανοποίησής τους (Belasco, 1990). Σημαντικό μέσο βελτίωσης της εξυπηρέτησης 

αποτελεί η συνεχής ενημέρωση του Προσωπικού σχετικά με τις ανάγκες για την 

ικανοποίηση των πελατών (Berry, 1991). Η δημιουργία αξίας για τον πελάτη 

(customer value) θεωρείται ότι αναπτύσσει συναισθηματικό δεσμό μαζί του γιατί 

ικανοποιεί τις προσδοκίες του και κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Ενισχύει την 

προσήλωσή του (loyalty) στην Τράπεζα, ώστε να συνεργάζεται σταθερά μαζί της 

και να τη συστήνει και σε άλλους (Butz and Goodstein, 1996).

Η ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών θεωρείται ότι περιλαμβάνει τρία 

συστατικά στοιχεία: πρώτο, την εσωτερική υπεροχή, αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, δεύτερο, την ανυπέρβλητη εξυπηρέτηση του πελάτη και τρίτο, την 

κατάλληλη για την υποστήριξη της ποιότητας οργανωσιακή δομή (Gray and 

Harvey, 1992). Εμπειρική έρευνα στις ελληνικές Τράπεζες εντόπισε ως 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, τους 

εξής: Προσωπικό, χρόνος εξυπηρέτησης, προϊόντα, τοποθεσία, τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση, ευχερής πρόσβαση, δίκτυο καταστημάτων (Gkoumas, 1995). Η 

ποιότητα των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση προσδιορίζονται από τη 

συσσωρευμένη γνώση που καθοδηγεί τη συμπεριφορά μέσω κανόνων, διαδικασιών, 

κοινών αξιών και ροών πληροφοριών. Οι ατομικές ικανότητες των εργαζομένων 

αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα που ενισχύεται από την παρεχόμενη 

εκπαίδευση και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (Roth and Jackson, 1995). Οι 

tellers υποστηρίζεται ότι πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με την εξυπηρέτηση 

που παρέχουν στους πελάτες από άποψη ταχύτητας, αποτελεσματικότητας, 

φιλικότητας, ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας (relationship banking) και 

προώθησης δέσμης προϊόντων (cross-selling) στους πελάτες (Gray and Harvey, 

1992). Η εξάρτηση των συμβάντων με τους πελάτες (customer events) από τους
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tellers είναι σοβαρή και μπορεί να αποβεί κρίσιμη για την Τράπεζα (Bollenbacher, 

1992).

Ως προς τη διαμόρφωση των χώρων συναλλαγών των τραπεζικών 

καταστημάτων, έχουν διατυπωθεί διάφορες αρχές που αποβλέπουν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών (Violano and Van Collie, 1992). Υποστηρίζεται, επίσης, 

η μεγάλη σημασία του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων για την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των Τραπεζών προς την πελατεία και τη δυνατότητα άμεσης 

επαφής μαζί της (Κοκκομέλης, 1995). Η στρατηγική της ανάπτυξης των αγορών 

και της εστίασης στις απαιτήσεις των πελατών υπαγορεύει και την επιλογή της 

μορφής των τραπεζικών καταστημάτων, ανάλογα με το μέγεθος, τύπο και εύρος 

προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν (Channon, 1990).

Στα πλαίσια αυτής της οριοθέτησης, για τη μέτρηση του βαθμού της εστίασης 

των Τραπεζών στον πελάτη, διερευνήθηκαν οι εξής μεταβλητές:

(α) σχεδιασμός προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες,

(β) εφαρμογή δραστηριοτήτων για τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πελατών,

(γ) συνειδητοποίηση ανάγκης για εξυπηρέτηση πελατών,

(δ) εσωτερικός σχεδιασμός καταστημάτων,

(ε) μορφή καταστημάτων,

(στ) κριτήρια αξιολόγησης στελεχών και tellers που εξυπηρετούν πελάτες και 

(ζ) ικανοποίηση του πελάτη.

Η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί σταθερή επιδίωξη όλων 

των Τραπεζών. Η διαδικασία σχεδιασμού τροφοδοτείται από στοιχεία που 

παρέχονται με διάφορα μέσα, όπως αυτά που προτείνονται στην έρευνα. 

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται από τις 

κεντρικές επιτελικές Διευθύνσεις των Τραπεζών που είναι εγκατεστημένες, εκτός 

από δύο, στην Αθήνα. Γι’αυτό, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

απηχούν την αντίληψή τους, όπως διαμορφώνεται από τη συμμετοχή τους στη 

λειτουργία της Τράπεζας. Στο Σχήμα 1 εμφανίζονται οι απαντήσεις στην αντίστοι-
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Σχήμα 1 Σχεδιασμός προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες

1 Έρευνες αγοράς
2 Πληροφόρηση μέσω benchmarking
3 Ενθάρρυνση των tellers
4 Άτυπες συζητήσεις με πελάτες
5 Άλλα

6 Πληροφόρηση μέσω προμηθευτών
7 Αποστολή ερωτηματολογίων
8 Υποβολή προτάσεων από πελάτες
9 Συναντήσεις με ομάδες πελατών 

(Focus groups)

χη ερώτηση κλίμακας κατάταξης. Οι πέντε επικρατέστεροι τρόποι πληροφόρησης 

σχετικά με τις απαιτήσεις των πελατών είναι: κατά κύριο λόγο οι έρευνες αγοράς 

(27,3%) και ακολούθως τα στοιχεία για την πρακτική των άλλων Τραπεζών 

(21,5%), η ενημέρωση από το Προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες 

(20,2%), τα στοιχεία από άτυπες συζητήσεις με πελάτες (16%) και άλλοι (6,5%). Ως 

άλλοι τρόποι αναφέρονται τα δημοσιεύματα του τύπου, οι ιδέες των εργαζομένων, 

οι ειδικές ανάγκες σημαντικών πελατών και η πρακτική Τραπεζών του εξωτερικού. 

Εντυπωσιακά χαμηλή είναι η προτίμηση στα ερωτηματολόγια (2,1%) ή στις ειδικές 

ομάδες πελατών (focus groups) (1,5%).

Στην ερώτηση κλίμακας κατάταξης για τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών (Σχήμα 2), ως πέντε επι-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Ενθάρρυνση προσωπικού για ανάληψη πρωτοβουλιών
2 Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών-περιορισμός γραφειοκρατίας
3 Δημιουργία θέσης υπεύθυνου εξυπηρέτησης πελατείας
4 Ενημέρωση εργαζομένων για την ικανοποίηση των πελατών
5 Αξιοποίηση των παραπόνων των πελατών
6 Μέτρηση χρόνου μεταξύ της εισόδου του πελάτη και της έναρξης εξυπηρέτησης
7 Ατυπες συζητήσεις με πελάτες
8 Μέτρηση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης
9 Παρακολούθηση των ATMs
10 Μέτρηση της ταχύτητας απάντησης στις τηλεφωνικές κλήσεις
11 Αποστολή ερωτηματολογίων στους πελάτες
12 Ειδικές συναντήσεις με πελάτες
13 Μέτρηση της ταχύτητας απάντησης στην αλληλογραφία
14 Καταγραφή του χρόνου επίλυσης παραπόνων
15 Αλλες

κρατέστερες επιλέγονται: η ενθάρρυνση των εργαζομένων για ανάληψη 

πρωτοβουλιών (20,8%), η απλοποίηση των διαδικασιών (20,6%), η δημιουργία 

θέσης υπεύθυνου εξυπηρέτησης πελατείας (15%), η ενημέρωση των εργαζομένων 

για την ικανοποίηση των πελατών (11,3%) και η αξιοποίηση των παραπόνων των 

πελατών (8,3%). Ως συνηθέστεροι τρόποι ενθάρρυνσης των εργαζομένων 

εμφανίζονται οι τακτικές συναντήσεις Προσωπικού που γίνονται σε επίπεδο 

καταστήματος και η υποκίνηση που ασκείται μέσω θέσπισης κινήτρων για την 

επίτευξη στόχων και την καλή εξυπηρέτηση των πελατών. Αναφέρονται επίσης: 

το σύστημα υποβολής προτάσεων για βελτιώσεις, οι συνεχείς νουθεσίες των 

στελεχών προς τους υφισταμένους, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη προσωπικών δεσμών 

με τους πελάτες για τη συνεχή κάλυψη των αναγκών τους. Ενδιαφέρουσα είναι και 

η δυνατότητα που παρέχεται σε υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατείας να 

επεμβαίνουν στην ουρά αναμονής, δίνοντας λύσεις κατά την κρίση τους. Από τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες προηγείται η μέτρηση του χρόνου αναμονής (6,5%),
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ακολουθεί με μικρότερη τιμή η μέτρηση του χρόνου εξυπηρέτησης (3,1%), ενώ η 

ταχύτητα απάντησης στις τηλεφωνικές κλήσεις ή στην αλληλογραφία καθώς και ο 

χρόνος επίλυσης παραπόνων δεν φαίνεται να απασχολούν σοβαρά τις Τράπεζες.

Η ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, μετρούμενη με 

κλίμακα σημαντικού διαφορικού πέντε βαθμών (Σχήμα 3), εμφανίζεται να συνειδη-

Σχήμα 3 Συνειδητοποίησα} ανάγκης για εξυπηρέτησα] πελατών

58,30%

■ Πολύ

■ Εξαιρετικά

1 Έκδοση εγκυκλίων οδηγιών
2 Εκπόνηση κανονισμών, εγχειριδίων 

εργασιών
3 Καθορισμός προτύπων συμπεριφοράς
4 Καθορισμός προτύπων απόδοσης

5 Σχεδιασμός συστημάτων επικοινωνίας και 
διακίνησης πληροφοριών

6 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για προϊόντα-υπηρεσίες

7 Εκτίμηση απόδοσης του Προσωπικού
8 Επιλογή τεχνολογικού εξοπλισμού

τοποιείται σημαντικά από τις Τράπεζες. Αθροιστικά (σε πολύ καλό ή εξαιρετικό 

βαθμό), λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο στον καθορισμό προτύπων απόδοσης 

(95,8%), στην αξιολόγηση της απόδοσης του Προσωπικού (91,7%), στην επιλογή 

τεχνολογικού εξοπλισμού (87,5%) και στον καθορισμό προτύπων συμπεριφοράς 

(83,3%). Στις υπόλοιπες δραστηριότητες, οι τρεις στις τέσσερις Τράπεζες 

απάντησαν ότι λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη εξυπηρέτησης των πελατών σε 

πολύ καλό ή εξαιρετικό βαθμό.

Στην ερώτηση κλίμακας κατάταξης (1-3) ως προς τα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη για την αξιολόγηση των εργαζομένων που έρχονται σε άμεση επαφή με 

τους πελάτες (Σχήμα 4), οι Τράπεζες προέταξαν την αποτελεσματικότητα εξυπη-
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Σχήμα 4 Κριτήρια αξιολόγησι^ς στελεχών και teller
30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1 2 3 4 5 6 7

1 Αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης 5 Αποδοτικότητα συναλλαγών
2 Relationship banking 6 Cross-selling
3 Φιλικότητα 7 Άλλα
4 Ταχύτητα

ρέτησης (26,3%), την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας (relationship banking) 

(21,3%) και με σημαντική διαφορά τη φιλικότητα (14,2%). Ακολουθεί με μικρή 

διαφορά η ταχύτητα (12,9°/ο), η αποδοτικότητα των συναλλαγών (10,4%) και η 

προώθηση δέσμης προϊόντων (cross-selling). Η υστέρηση του τελευταίου 

κριτηρίου, μολονότι σημαντικού στη σύγχρονη τραπεζική πρακτική, οφείλεται 

κυρίως σε οργανωτικούς λόγους ανάθεσης σε συγκεκριμένα άτομα αυτής της 

αρμοδιότητας.

Σχετικά με το σχεδίασμά της διαρρύθμισης και χωροταξίας των καταστημάτων, 

ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη και η 

ευχερής πληροφόρησή του, οι Τράπεζες στη συντριπτική πλειοψηφία του 80% 

θεωρούν ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των χώρων εξυπηρέτησης των 

διαφόρων εργασιών, με έμφαση στις εργασίες retail banking, corporate banking και 

στους χώρους των ταμειακών συναλλαγών. Μερικές απ’αυτές μάλιστα έχουν 

πρόσφατα σχεδιάσει και εφαρμόσει τη νέα τους εταιρική ταυτότητα που 

αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το συγκεκριμένο θέμα. Οι υπόλοιπες (μόνον 20%) 

ανέφεραν ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι τόσο σαφής και ικανοποιητική αλλά 

επιδέχεται βελτίωση.

Στην ερώτηση κλίμακας διαφορικού πέντε βαθμών σχετικά με την τάση 

χρησιμοποίησης διαφόρων τύπων καταστημάτων (Σχήμα 5), διαπιστώνεται υψηλή
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Σχήμα 5 Μορφή καταστημάτων
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0Έντονα μειωτική τάση 
χρήσης

□ Μειωτική τάση χρήσης

□ Διατήρηση υφιστάμενης 
κατάστασης

■ Αυξητική τάση χρήσης

□Έντονα αυξητική τάση 
ΧΡήσης

1 Full service branch
2 Limited service branch
3 Specialty branch
4 Full automated branch

5 Thin Branch
6 Financial supermarket
7 Department store financial supermarket

προτίμηση στα καταστήματα διεξαγωγής όλων των εργασιών (full service 

branches), όπου η έντονα αυξητική τάση παρατηρείται κατά 70,8%. Οι Τράπεζες 

δεν ενδιαφέρονται καθόλου για δημιουργία ειδικευμένων καταστημάτων (specialty 

branches) κατά 58,3%, πλήρως αυτοματοποιημένων καταστημάτων (full automated 

branches) κατά 91,6% και πολυκαταστημάτων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(financial supermarkets) κατά 100%. Ως προς τα καταστήματα-Θυρίδες (limited 

service branches) η τάση διατήρησης της παρούσας κατάστασης εμφανίζεται κατά 

29,1%, ενώ η έλλειψη ενδιαφέροντος κατά 37,5%.

Στην ερώτηση κλίμακας κατάταξης (1-3) ως προς τους τρόπους με τους οποίους 

οι Τράπεζες παρακολουθούν και εκτιμούν την ικανοποίηση των πελατών τους 

(Σχήμα 6), διαπιστώνεται σαφής προτίμηση στην τήρηση στοιχείων για τη σταθε-
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Σχήμα 6 Ικανοποίηση πελατών

1 2 3 4 5 6 7

1 Τήρηση στοιχείων για σταθερότητα πελατών (Customer loyalty)
2 Διαπίστωση βαθμού σύστασης της Τράπεζας σε άλλους
3 Εξέταση της ποικιλίας των ανατιθέμενων εργασιών
4 Εξέταση αποκλειστικής συνεργασίας με την Τράπεζα
5 Τήρηση στοιχείων και διερεύνηση των αιτιών κλεισίματος λογαριασμού
6 Συγκέντρωση στοιχείων για την ικανοποίηση πελατών
7 Άλλα

ρότητα των πελατών (customer loyalty) (24,2%), ενώ βρίσκονται σε επίσης υψηλή 

θέση, η διαπίστωση του βαθμού σύστασης της Τράπεζας σε άλλους (20,4%) και η 

εξέταση της ποικιλίας των ανατιθεμένων εργασιών (19,2%). Ακολουθούν, η 

εξέταση της αποκλειστικής συνεργασίας (12,5%), η διερεύνηση των αιτίων 

κλεισίματος λογαριασμού (11,7%), η συγκέντρωση στοιχείων για την ικανοποίηση 

των πελατών (9,2%) και άλλοι (2,9%). Ως άλλοι τρόποι αναφέρθηκαν τα θετικά 

σχόλια των πελατών και οι επισκέψεις σε πελάτες.

Ως προς τον παράγοντα «εστίαση στον πελάτη» τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι Τράπεζες έχουν μάλλον μέτριο προσανατολισμό στον πελάτη. 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μολονότι λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των πελατών, γίνεται μάλλον αποσπασματικά και χωρίς 

προγραμματισμένο και συστηματικό τρόπο. Οι έρευνες αγοράς και η 

πληροφόρηση για την πρακτική των άλλων Τραπεζών γίνεται μάλλον εμπειρικά 

και χωρίς τη χρήση ειδικών μέσων, όπως ειδικές έρευνες Μάρκετινγκ. Χρήση πιο 

αποτελεσματικών και αντικειμενικών μεθόδων, όπως η αποστολή 

ερωτηματολογίων στους πελάτες, η δημιουργία συστήματος υποβολής προτάσεων 

από μέρους τους και συναντήσεις με ομάδες πελατών (focus groups) δεν 

χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου. Ως προς τις δραστηριότητες που εφαρμόζουν 

για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, διαπιστώνεται ότι η ενθάρρυνση
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του Προσωπικού για να παίρνει πρωτοβουλίες είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος. Σημαντικό ρόλο έχει η ενημέρωση των εργαζομένων για το επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών που φαίνεται να γίνεται συχνά, κατά τη διάρκεια 

συναντήσεων για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους. 

Άλλοι όμως τρόποι, όπως μέτρηση χρόνου αναμονής και εξυπηρέτησης, μέτρηση 

ταχύτητας απάντησης στους πελάτες, μηχανισμοί χειρισμού παραπόνων και 

μέτρηση χρόνου επίλυσής τους δεν φαίνεται να απασχολούν τις Τράπεζες, εκτός 

από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ως προς τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

εξυπηρέτηση των πελατών, προκύπτει ότι υπάρχει επαρκής προβληματισμός και 

πολύ καλές επιδόσεις ως προς τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν τη γρήγορη 

εξυπηρέτηση. Επίσης, φαίνεται να έχει δοθεί σωστή προτεραιότητα στα κριτήρια 

αξιολόγησης του Προσωπικού που έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. 

Παρά ταύτα θα περίμενε κανείς να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ταχύτητα και 

στη φιλικότητα. Επίσης, ερευνητέο είναι κατά πόσον τα κριτήρια αυτά τελικώς 

επικρατούν κατά τις αξιολογήσεις, σύμφωνα και με τους σχετικούς κανονισμούς 

και τις ισχύουσες πρακτικές. Ο εσωτερικός σχεδιασμός των καταστημάτων 

φαίνεται να είναι αρκετά προσανατολισμένος στην καλύτερη ενημέρωση και 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η επικρατούσα μορφή των καταστημάτων διεξαγωγής 

όλων των εργασιών δεν είναι ασύμβατη με την εξυπηρέτηση του πελάτη, με την 

προϋπόθεση ότι τα διατιθέμενα μέσα είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την 

επιθυμητή ποιότητα και ταχύτητα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία 

πλήρως αυτοματοποιημένων καταστημάτων μπορεί να συνεπάγεται δυσαρέσκεια 

μιας μερίδας πελατών που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια και ταχύτητα 

των συναλλαγών. Τέλος, οι τρόποι διαπίστωσης της ικανοποίησης των πελατών 

είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζουμε ότι είναι ανεπαρκείς γιατί 

στηρίζονται περισσότερο σε υποκειμενικές κρίσεις των στελεχών της Τράπεζας 

και χρησιμοποιούν ελάχιστα τις ποσοτικές και περισσότερο αξιόπιστες έρευνες.

Ηγεσία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών, ο σπουδαιότερος κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία της διοίκησης ποιότητας είναι η συμπεριφορά της 

Διοίκησης και ειδικότερα η αντίληψη, δέσμευση, ηγεσία και συνεχής υποστήριξη 

από μέρους της (Porter and Parker, 1993). Η δέσμευση της Διοίκησης από μόνη της
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δεν είναι επαρκής για να διατηρήσει τη διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας 

για μακρό χρόνο. Απαιτείται ακόμη, η άμεση και ενεργός ανάμιξη, με την οποία 

επιβεβαιώνεται η δέσμευσή της (Berry, 1991). Η ευθύνη της στην υλοποίηση της 

διοίκησης ποιότητας περιλαμβάνει τη συμφωνία σε στόχους και μετρήσεις, την 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και καθορισμό 

προθεσμιών, την παρακολούθηση της προόδου και τη μέτρηση και επιβράβευση 

της προόδου στην επίτευξη των στόχων (Clinton et al., 1994). Η επιτυχία της όλης 

προσπάθειας εξαρτάται επίσης από τη στάση της Διοίκησης απέναντι στις 

αλλαγές που αυτή συνεπάγεται καθώς και από το ύφος ηγεσίας που ασκείται 

(Mann and Kehoe, 1995).

Ο καθορισμός της αποστολής και των στρατηγικών σκοπών αποτελεί προϊόν 

συνεξέτασης των αναγκών της πελατείας, της σύνθεσης των ομάδων των πελατών 

και της τεχνολογίας και των λειτουργικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται 

(Russell, 1993 - Wright, 1996). Ακόμη, η σημασία της επικοινωνίας είναι 

θεμελιώδης για την επιτυχία της διοίκησης ποιότητας, ανεξάρτητα άν αναφέρεται 

στις επιδιώξεις και στόχους ή στα αποτελέσματα. Το σαφές και ελκυστικό όραμα 

για την ποιότητα πρέπει να κοινοποιείται και να κατανοείται εύκολα, ώστε να 

μπορεί να γίνει κτήμα όλων και να τους υποκινεί θετικά (ΙΡΜ, 1993). Μια σειρά 

πρόσφορων μέσων προτείνεται στη βιβλιογραφία για τη διάδοση της αποστολής 

και των στόχων στο Προσωπικό, μεταξύ των οποίων διακρίνονται η δημιουργία 

διαύλων επικοινωνίας με τους άμεσους προϊστάμενους και τη Διοίκηση, διάφορες 

συναντήσεις, η κυκλοφορία εντύπων μέσων επικοινωνίας, η χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων κ.α. (Berry, 1991 - Vloeberghs and Bellens, 1996). Ο σαφής και κατανοητός 

απ' όλους ορισμός της ποιότητας θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη των πρωτοβουλιών βελτίωσής της. Στη βιβλιογραφία προτείνεται μια 

σειρά εκφράσεων που αναφέρονται στην έννοια της ποιότητας και θεωρούνται 

κατάλληλες για οργανισμούς του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως: 

η παροχή υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η 

παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η ακρίβεια των προσφερομένων 

υπηρεσιών, η διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες κ.α. (Wilkinson et 

al., 1996).

Καθώς αναβιβάζεται η ποιότητα σε πρωταρχική προτεραιότητα, εντοπίζεται η
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ανάγκη κατάλληλης διαμόρφωσης της οργανωσιακής κουλτούρας (culture) ώστε 

να υποστηρίζει τη στρατηγική ποιότητας (Tuttle, 1991). Στοιχεία που συνθέτουν 

μια συμβατή με την ποιότητα οργανωσιακή κουλτούρα είναι, η ενθάρρυνση 

έκφρασης γνώμης, η ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων, η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, η εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα, αυτο-υποκίνηση και ο αυτοέλεγχος 

(Clinton et al., 1994 - ΙΡΜ, 1993). Ως στοιχεία της ίδιας κουλτούρας εντοπίζονται 

επίσης, η πρόταξη του πελάτη, η ομαδική εργασία, η υποστήριξη του εσωτερικού 

πελάτη και η έμφαση στην επίλυση προβλημάτων (Berry, 1991). Για την εκτίμηση 

της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας υποστηρίζεται ότι είναι χρήσιμη η 

εξέταση των συμβόλων, των ατόμων που συνήθως διακρίνονται, των γεγονότων που 

προβάλλονται και των αξιών που επικρατούν (Van Donk and Sanders, 1993). 

Τέλος, ως προς την αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας, η Legge παρατηρεί 

ότι συνήθως υποτιμάται η δυσκολία του εγχειρήματος (Wilkinson et al., 1996). 

Παρά ταύτα, ως αποτελεσματικοί τρόποι τέτοιας αλλαγής προτείνονται: η 

προσεκτική επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, η μετακίνησή τους σε διάφορα 

Τμήματα, η παροχή εκπαίδευσης για ανάληψη ηγετικού ρόλου, η εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων και η αλλαγή υφους ηγεσίας και πολιτικών Προσωπικού (Snape et al., 

1996).

Υποστηρίζεται ότι η ανώτατη Διοίκηση πρέπει να ενθαρρύνει την ηγεσία σε 

όλα τα επίπεδα αποσκοπώντας στη διατήρηση οριζοντίων σχέσεων, στην 

επικοινωνία των στόχων ποιότητας προς κάθε κατεύθυνση μέσα στην επιχείρηση, 

στην εκπαίδευση του Προσωπικού ώστε να γίνει η ποιότητα πρώτη

προτεραιότητα, στη διάδοση της έννοιας της συνεχούς βελτίωσης και στη 
δημιουργία κουλτούρας ποιότητας (Tummala and Tang, 1996).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να εκτιμηθεί η ασκούμενη ηγεσία 

στις Τράπεζες σε σχέση με τη στρατηγική ποιότητας, διερευνήθηκαν οι 

ακόλουθες μεταβλητές:

(α) καθορισμός και γνωστοποίηση αποστολής και σκοπών στους 

εργαζόμενους,

(β) ορισμός ποιότητας,

(γ) υπευθυνότητες της Διοίκησης,

(δ) χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας,
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(ε) προσπάθεια αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας και 

(στ) ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο σύνολο των περιπτώσεων, οι ερωτώμενοι έχουν σαφή γνώση της αποστολής 

(mission) της Τράπεζας, που είναι και αναμενόμενο άλλωστε λόγω της υψηλής 

θέσης που κατέχουν. Σχεδόν όλες απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς, δηλαδή 

τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, συνήθως μεσαίου μεγέθους. 

Διαπιστώνεται σαφής τάση ανάπτυξης του τομέα των καταναλωτών και των 

λιανικών τραπεζικών εργασιών (consumer banking, retail banking), ενώ η 

συνεργασία με ιδιώτες και επιχειρήσεις υψηλών εισοδημάτων και επιπέδου 

(private banking, corporate banking) είναι από όλες σχεδόν επιθυμητές είτε με 

έμφαση είτε σε μικρότερο βαθμό. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι δεν υπάρχει 

αυστηρή εξειδίκευση ως προς τα τμήματα της αγοράς στα οποία απευθύνονται και 

στο είδος των εργασιών με τις οποίες ασχολούνται.

Η αποστολή των Τραπεζών επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς στρατηγικών 

σκοπών (objectives) που παρά τις παραλλαγές, λόγω των ειδικών συνθηκών που 

επικρατούν σε καθεμιά, εν τούτοις έχουν πολλά κοινά σημεία. Έτσι, συνηθέστεροι 

σκοποί που αναφέρονται είναι: η αύξηση κερδών, η διεύρυνση του μεριδίου 

αγοράς, η κεφαλαιακή ενίσχυση, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η 

ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, η ίδρυση θυγατρικών εταιριών, ο 

λειτουργικός εκσυγχρονισμός, οι επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία, η 

ενίσχυση της εικόνας (image), η συμπίεση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση 

της παραγωγικότητας, η αξιοποίηση και εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά. 

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των Τραπεζών (79%) που εντοπίζουν, μεταξύ των 

σκοπών τους, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων-υπηρεσιών, της 

εξυπηρέτησης ή της ικανοποίησης των πελατών.

Από τους τρόπους γνωστοποίησης της αποστολής και των σκοπών στο 

Προσωπικό (Σχήμα 7), οι Τράπεζες εφαρόζουν στο σύνολό τους τις συναντήσεις



Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 53

Σχήμα 7 Τρόποι γνωστοποίησΐ]ς αποστολής-σκοπών στο Προσωπικό
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1 Αλλα
2 Πίνακες ανακοινώσεων
3 Συναντήσεις μεταξύ μελών διαφόρων Τμημάτων
4 Περιοδικό
5 Αφίσσες, πόστερ
6 Συναντήσεις Προσωπικού εντός Τμημάτων
7 Ειδικά ενημερωτικά έντυπα

8 Ομιλίες
9 Υπηρεσιακά σημειώματα
10 Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ
11 Εγκύκλιοι
12 Συναντήσεις Προσωπικού με ανώτερα στελέχη
13 Καθημερινή προφορική επικοινωνία
14 Συναντήσεις Προσ/κού με τη Διοίκηση της Τράπεζας

με τη Διοίκηση της Τράπεζας (100%) και χρησιμοποιούν την καθημερινή 

επικοινωνία (100%). Σε πολύ υψηλή θέση προτίμησης ακολουθούν οι συναντήσεις 

των εργαζομένων με ανώτερα στελέχη (91,7%), οι εγκύκλιοι (87,5%) και η έκθεση 

πεπραγμένων του Δ.Σ. (83,3%). Σε ποσοστό άνω του 50% χρησιμοποιούνται τα 

υπηρεσιακά σημειώματα, οι ομιλίες, τα ειδικά ενημερωτικά έντυπα, οι συναντήσεις 

Προσωπικού εντός των Τμημάτων και διάφορες αφίσσες-posters. Περιοδικό 

εκδίδεται στις μισές από τις Τράπεζες.

Στην ερώτηση κλίμακας κατάταξης για τον ορισμό της ποιότητας που γίνεται 

δεκτός και εφαρμόζεται σε κάθε Τράπεζα (Σχήμα 8), ως τρεις επικρατέστερες
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10 11

1 Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ακρίβειας
2 Ταχύτητα και προθυμία εξυπηρέτησης
3 Το να έχουμε πελάτες ευχαριστημένους
4 Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες
5 Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή απόδοση
6 Ανταγωνιστική τιμολόγηση
7 Παροχή σωστών υπηρεσιών με την πρώτη φορά
8 Παροχή υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης
9 Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ελαττώματα
10 Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
11 Άλλες

εκφράσεις θεωρούνται: η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ακρίβειας 

(24,6%), η ταχύτητα και προθυμία εξυπηρέτησης (19,6%) και το να είναι οι πελάτες 

ευχαριστημένοι (12,5%). Μεταξύ 7-10% συγκεντρώνουν: η διατήρηση καλών 

σχέσεων με τους πελάτες, η παροχή προϊόντων-υπηρεσιών με υψηλή απόδοση, η 

ανταγωνιστική τιμολόγηση και η παροχή σωστών υπηρεσιών με την πρώτη φορά. 

Τέλος, η παροχή υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης και η προσφορά προϊόντων 

και υπηρεσιών χωρίς ελαττώματα, συγκεντρώνουν ποσοστά 4-6%.

Η ηγετική συμπεριφορά της Διοίκησης στα θέματα της ποιότητας εξετάζεται με 

κλίμακα σημαντικού διαφορικού πέντε βαθμών (Σχήμα 9). Από τις απαντήσεις
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Σχήμα 9 Ηγεσία: ρόλος της Διοίκησης
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10%

0%
1 23456789

1 Πολιτική ποιότητας και δέσμευση για την υλοποίηση
2 Συμφωνία ως προς τους στόχους και τη μέτρηση ποιότητας
3 Διάθεση απαραιτήτων πόρων για βελτίωση ποιότητας
4 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για επίλυση προβλημάτων
5 Καθορισμός προθεσμιών για επίτευξη στόχων βελτίωσης ποιότητας
6 Παρακολούθηση προόδου επίτευξης στόχων ποιότητας
7 Μέτρηση βελτίωσης ποιότητας
8 Ανταμοιβή και αναγνώριση των εργαζομένων
9 Άμεση επαφή με τους πελάτες για διαπίστωση της ικανοποίησής τους

προκύπτει ότι σε πολύ καλό ή εξαιρετικό βαθμό (αθροιστικά), προηγείται ο 

καθορισμός πολιτικής ποιότητας και η δέσμευση για την υλοποίησή της (70,8%) 

και ακολουθούν ισότιμα, η συμφωνία ως προς τους στόχους και τη μέτρηση 

ποιότητας, η διάθεση των απαραιτήτων πόρων για βελτίωση ποιότητας, η 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων για επίλυση προβλημάτων και η παρακολούθηση της 

προόδου επίτευξης στόχων ποιότητας (58,3%). Ισοβαθμούν επίσης, η μέτρηση 

βελτίωσης της ποιότητας και η ανταμοιβή και αναγνώριση των εργαζομένων 

(50%). Χαμηλότερη προτίμηση εμφανίζουν ο καθορισμός προθεσμιών για επίτευξη 

στόχων ποιότητας (45,8%) και η άμεση επαφή με τους πελάτες για διαπίστωση της 

ικανοποίησής τους (37,5%).

□ Καθόλου
□ Λίγο
□ Αρκετά 
Ξ Πολύ
■ Εξαιρετικά

Τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας μετριούνται επίσης με 

κλίμακα σημαντικού διαφορικού πέντε βαθμών (Σχήμα 10). Εντοπίζοντας το ενδια-
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Σχήμα 10 Οργανωσιακή κουλτούρα
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1 Ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και ιδεών
2 Ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων
3 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
4 Εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του Προσωπικού
5 Υπευθυνότητα για επίτευξη στόχων και επίλυση προβλημάτων
6 Αυτο-υποκίνηση και αυτο-έλεγχος
7 Πρόταξη σημασίας πελάτη σε όλα τα θέματα
8 Χρήση ομάδων εργασίας για επίλυση προβλημάτων
9 Αναγνώριση σημασίας υποστηρικτικών Τμημάτων
10 Έμφαση στον εντοπισμό προβλημάτων και στην αναζήτηση λύσεων
11 Ανάδειξη εργαζομένων που εντοπίζουν και επιλύουν προβλήματα
12 Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος-κοινωνική συνεισφορά

φέρον στις προτιμήσεις που εκφράζονται με απαντήσεις πολύ καλού ή εξαιρετικού 

βαθμού (αθροιστικά), προκύπτει ότι οι επικρατέστερες ιδιότητες της 

οργανωσιακής κουλτούρας στις τρεις από τις τέσσερις Τράπεζες είναι: η πρόταξη 

της σημασίας του πελάτη σε όλα τα θέματα, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του 

Προσωπικού και η αναγνώριση της σημασίας των υποστηρικτικών Τμημάτων. Σε 

ποσοστά άνω του 50% εμφανίζονται όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, εκτός από την 

αυτο-υποκίνηση και αυτο-έλεγχο (45,9%) και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

(33,3%).

Ως προς τη χρήση λέξεων-κλειδιών που αποδίδουν τη νοοτροπία των Τραπεζών, 

δεν αναφέρθηκαν παρά μόνον ορισμένες φράσεις που μεταφέρουν στοιχεία των 

κοινών αξιών που είναι καθιερωμένες σε ελάχιστες Τράπεζες, όπως εμπιστοσύνη, 

πελατοκεντρισμός, υπευθυνότητα-συμμετοχή κ. ά. Ως προς τα χαρακτηριστικά 

των ατόμων που διακρίνονται συνήθως και σταδιοδρομούν, διαπιστώθηκε ότι ένας 

μεγάλος αριθμός Τραπεζών (79,1%) δίνει έμφαση στις ατομικές γνώσεις και 

ικανότητες , μικρότερη μερίδα (12,5%) δίδει προτεραιότητα στον τομέα εργασιών 

προέλευσης του εξελισσόμενου στελέχους (Corporate, Marketing, Credit) και τέλος

□ Καθόλου
■ Λίγο
□ Αρκετά
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■ Εξαιρετικά
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σε ελάχιστες Τράπεζες (8,4%) διακρίνονται οι κόλακες και οι έχοντες υψηλές 

διασυνδέσεις. Ως προς τα γεγονότα που γιορτάζονται, συνήθης απάντηση ήταν το 

κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίττας ή η επέτειος ίδρυσης των καταστημάτων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε η επίτευξη των στόχων (20,8%) και σε μία 

περίπτωση (4,2%) η ανακήρυξη του καλύτερου καταστήματος της χρονιάς. Τα 

πράγματα που οι εργαζόμενοι επιθυμούν να βλέπουν να γίνονται είναι συνήθως η 

αύξηση αποδοχών, η ανάπτυξη και καλή πορεία της Τράπεζας, η μη υστέρηση της 

Τράπεζας έναντι του ανταγωνισμού, ο εκσυγχρονισμός, η παροχή 

εξουσιοδοτήσεων, η ίση μεταχείριση και αξιοκρατία κ. ά. Τέλος, ως το 

μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς, αναφέρθηκε η υπαίτια απώλεια 

συνεργασίας με πελάτη, η παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου και της 

τραπεζικής δεοντολογίας, η δυσφήμιση της Τράπεζας, η κακή εκτίμηση κινδύνων, 

η κακή συμπεριφορά στους πελάτες, η έλλειψη συνεργασίας, η μη τήρηση 

δεσμεύσεων, οι κακές σχέσεις με το συνδικαλιστικό εκπρόσωπο κ. ά.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας 

και τη διευκόλυνση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας (Σχήμα 11) είναι: η

Σχήμα 11 Προσπάθεια αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας
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1 Αλλες
2 Αλλαγή πολιτικών Προσωπικού
3 Υιοθέτηση νέου στυλ Μάνατζμεντ
4 Μετακίνηση εργαζομένων σε 

διάφορα Τμήματα

5 Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
6 Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης
7 Επιλογή κατάλληλων ανθρώπων

παροχή ανάλογης εκπαίδευσης και η επιλογή κατάλληλου Προσωπικού (91,7%), η 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (83,3%), η μετακίνηση εργαζομένων σε διάφορα 

Τμήματα (54,2%) και η υιοθέτηση νέου στυλ Μάνατζμεντ (41,7%). Η αλλαγή 

πολιτικών Προσωπικού υστερεί σοβαρά (29,2%). Τέλος, ως άλλες μέθοδοι (12,5%)
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αναφέρονται: ο εμπλουτισμός της πολιτικής της Τράπεζες, η πελατοκεντρικότητα 

και η περιοδική απολογιστική εξέταση της ατομικής επίδοσης βάσει 

προσυμφωνημένων στόχων.

Ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στα θέματα ανάπτυξης 

της ηγεσίας, μετρούμενος με κλίμακα σημαντικού διαφορικού πέντε βαθμών 

(Σχήμα 12), εμφανίζει σοβαρές διακυμάνσεις. Στις υψηλότερες περιοχές της βαθ-

Σχήμα 12 Ηγεσία: ρόλος Τμήματος Προσωπικού

1 2 3 4 5

1 Ανάπτυξη οριζόντιων σχέσεων μεταξύ Τμημάτων
2 Γνωστοποίηση σε όλο το Προσωπικό των στόχων ποιότητας
3 Εκπαίδευση Προσωπικού ώστε να γίνει η ποιότητα 1η προτεραιότητα
4 Διάχυση της έννοιας της συνεχούς βελτίωσης σε όλη την Τράπεζα
5 Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας

μολογίας (αθροιστική επιλογή των εκτιμήσεων «πολύ» και «εξαιρετικά») 

βρίσκεται η εκπαίδευση του Προσωπικού ώστε να γίνει η ποιότητα πρώτιστη 

προτεραιότητα (54,1%) και η διάδοση της έννοιας της συνεχούς βελτίωσης 

(45,8%). Αντίθετα, στις χαμηλότερες περιοχές της βαθμολογίας (αθροιστική 

επιλογή των εκτιμήσεων «καθόλου» και «λίγο») βρίσκεται η ανάπτυξη οριζοντίων 

σχέσεων μεταξύ Τμημάτων (58,3%), η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας 

(50%) και η γνωστοποίηση των στόχων ποιότητας σε όλο το Προσωπικό (45,8%).

Ως προς τον παράγοντα «ηγεσία» τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

Τράπεζες έχουν αρκετά καλές επιδόσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να γίνουν 

δεκτές με κάποια επιφύλαξη. Ειδικότερα, υπάρχει σαφής γνώση της αποστολής 

και των στρατηγικών σκοπών και είναι εντυπωσιακό το υψηλό ποσοστό των 

Τραπεζών που εντοπίζουν τη βελτίωση της ποιότητας μεταξύ των στρατηγικών 

επιδιώξεών τους. Ερευνητέο είναι το κατά πόσον η στρατηγική είναι γνωστή σε

Β Καθόλου 
ΒΛίγο
□ Αρκετά
□ Πολύ
Β Εξαιρετικά
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όλους τους εργαζομένους, καθώς και αν υπάρχει ταύτιση της αντίληψης για την 

ποιότητα και εξυπηρέτηση του πελάτη. Η ποικιλία των τρόπων γνωστοποίησης 

αποστολής-σκοπών στο Προσωπικό είναι εντυπωσιακή, όμως ισχύει και στην 

περίπτωση αυτή ο προβληματισμός για το βαθμό αποτελεσματικότητας αυτών των 

μέσων. Η αντίληψη των Τραπεζών για τον ορισμό της ποιότητας ήταν η 

αναμενόμενη, εντυπωσιάζει όμως η χαμηλή προτίμηση στους ορισμούς που δίνουν 

έμφαση στην παροχή σωστών υπηρεσιών με την πρώτη φορά, στην παροχή 

υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης και στην προσφορά προϊόντων-υπηρεσιών 

χωρίς ελαττώματα. Ερευνητέο είναι και στην περίπτωση αυτή, αν όλοι στο 

εσωτερικό κάθε Τράπεζας έχουν κοινή αντίληψη για την έννοια της ποιότητας και 

συνεπώς αν εργάζονται ενσυνείδητα προς την κατεύθυνση ενός κοινού στόχου. Η 

ηγετική συμπεριφορά της Διοίκησης εμφανίζεται αισιόδοξα υψηλή με 

εντυπωσιακά μεγάλες τιμές στα επί μέρους κριτήρια. Η τάση αυτή, αρκετά εύλογη 

νομίζουμε και αναμενόμενη, εν τούτοις αποκαλύπτει συγκριτικά τους τομείς όπου 

υπάρχει υστέρηση στη συμπεριφορά της Διοίκησης. Αυτοί είναι: η αμοιβή και 

αναγνώριση των εργαζομένων , ο καθορισμός προθεσμιών επίτευξης στόχων 

ποιότητας και η άμεση επαφή με τους πελάτες για τη διαπίστωση του βαθμού 

ικανοποίησής τους. Ανάλογα υψηλή εμφανίζεται η εκτίμηση των συμμετεχόντων 

ως προς τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας των Τραπεζών. 

Συγκριτικά και πάλι, εμφανίζονται χαμηλές τιμές στα χαρακτηριστικά της αυτό- 

υποκίνησης και αυτό-ελέγχου και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, 

οι προσπάθειες αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας είναι μεν οι 

αναμενόμενες, όμως υπάρχει προβληματισμός ως προς τις επιπτώσεις της 

εκπαίδευσης και της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων επάνω στην ποιότητα. 

Συγκριτικά και πάλι, εντυπωσιάζει η σχετικά περιορισμένη υιοθέτηση νέου ύφους 

Μάνατζμεντ και η πρακτικά περιορισμένης σημασίας αλλαγή των πολιτικών 

διοίκησης Προσωπικού.

Συνεχής βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής 

διοίκησης ποιότητας και προϋποθέτει πολύ καλή διαχείριση και λειτουργία όλων 

των συστημάτων και διαδικασιών. Σημαντική μέθοδος για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών είναι η ανταγωνιστική
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σύγκριση (benchmarking) ως προς την πρακτική που ακολουθούν οι άλλες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου (Tummala and Tang, 1996). Επίσης, σύμφωνα με 

εμπειρικές έρευνες, θεωρούνται ως πρόσφορες μέθοδοι: η υποκίνηση του 

Προσωπικού, η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, η εκπαίδευση του 

Προσωπικού, ο έλεγχος των διεργασιών, οι επενδύσεις σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό, ο έλεγχος των αγοραζομένων ειδών, η καλύτερη διοικητική 

υποστήριξη (Bowen and Lawler, 1992) και η τυποποίηση των διαδικασιών (Santoro, 

1992).

Ο περιορισμός των λαθών, η βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης και η 

βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αποτελούν επί μέρους 

επιδιώξεις της συνεχούς βελτίωσης.Η παραγωγικότητα, σε όλες τις μορφές, 

αποτελεί κύριο μέλη μα των Τραπεζών (Belasco, 1990). Εξ άλλου, η σύγχρονη 

τεχνολογία επιτρέπει στα στελέχη να σχεδιάζουν τις εκτελούμενες εργασίες με 

περισσότερη ακρίβεια και να μετρούν την παραγωγικότητα με μεγαλύτερη 

ευστοχία (Ezzamel et al., 1996). Ακόμη, από έρευνες έχει προκύψει ότι η 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε θέματα, 

όπως: η ικανοποίηση των πελατών, οι πωλήσεις, η ενημερότητα σε θέματα 

ποιότητας, το κόστος ποιότητας, ο σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων, το 

εργασιακό κλίμα και ηθικό των εργαζομένων, η ομαδική εργασία, επικοινωνία, 

ανάληψη πρωτοβουλιών και η μείωση του διοικητικού βάθους (Wilkinson et al., 

1994 - Wilkinson et al., 1996 - Vloeberghs and Bellens, 1996). Η ακατάπαυστη 

αναζήτηση της συνεχούς βελτίωσης με μικρά βήματα (kaizen) ανταποκρίνεται 

στην αντίληψη ότι η διοίκηση της ποιότητας είναι «ένα ταξίδι χωρίς τέλος» 

(Fowler et al., 1992). Τέλος, υποστηρίζεται ότι η παρακολούθηση των παρακάτω 

στοιχείων επιβάλλεται να γίνεται συστηματικά με σκοπό της συνεχή βελτίωση των 

επιδόσεων, όπως: αριθμός πελατών, έρευνες πελατείας, δαπάνες Προσωπικού, 

μεγέθη δραστηριότητας ανά εργαζόμενο, αριθμός και ποσοστό επίλυσης 

παραπόνων πελατών, αριθμός ομάδων και συμμετεχόντων σε έργα βελτίωσης 

ποιότητας, κόστος ποιότητας, αξιολόγηση προμηθευτών K.a.(Berry, 1991).

Κάτω από συνθήκες συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας και 

παρακολούθησης των επιδόσεων, μια Τράπεζα μπορεί να αναδειχθεί σε 

«οργανισμό που μαθαίνει» (learning organization) εάν διαθέτει τα ακόλουθα
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χαρακτηριστικά: εφαρμογή νέων ιδεών, ανάλυση των λαθών που γίνονται, 

ανάληψη πρωτοβουλιών, συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων, χρήση της προηγμένης 

τεχνολογίας, προβληματισμό για τις ισχύουσες μεθόδους και πρακτικές και 

συλλογική ερμηνεία των στοιχείων της αγοράς (Mayo and Lank, 1994 - Lundy and 

Cowling, 1996).

Με δεδομένη την ανάλυση που προηγήθηκε, ως μεταβλητές για την εκτίμηση 

του βαθμού εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης από τις Τράπεζες διερευνήθηκαν 

οι εξής:

(α) τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας,
(β) ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων,
(γ) θετικές μεταβολές ως αποτέλεσμα των προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας,
(δ) δείκτες συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων και 
(ε) «οργανισμός που μαθαίνει».

Το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών (83,3%) ενημερώνεται για το επίπεδο 

βελτίωσης της ποιότητας των ανταγωνιστών μέσω στελεχών των άλλων Τραπεζών, 

κοινών πελατών και δημοσιευμάτων του τύπου. Λίγες μόνον Τράπεζες (16,7%) 

ανέφεραν ως τρόπο ενημέρωσης τις ειδικές έρευνες Μάρκετινγκ ή ποιοτικές 

έρευνες μέσω εξωτερικών συμβούλων.

Οι τρόποι που εφαρμόζονται για τη βελτίωση της ποιότητας εξετάζονται με 

ερώτηση κλίμακας κατάταξης (Σχήμα 13) και ως σημαντικότεροι εντοπίζονται: η

Σχήμα 13 Τρόποι βελτίωσης ποιότητας

30%

20%

29,80%

10%

1 Εκπαίδευση Προσωπικού
2 Υποκίνηση του Προσωπικού για 

βελτίωση ποιότητας
3 Επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό
4 Κατάλληλες τοποθετήσεις Προσωπικού
5 Τυποποίηση διαδικασιών

6 Διοικητική υποστήριξη
7 Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας
8 Έλεγχος των διεργασιών (processes)
9 Έλεγχος των αγοραζόμενων ειδών 

10 Άλλα
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εκπαίδευση Προσωπικού (29,8%), η υποκίνησή του για βελτίωση της ποιότητας 

(26,3%), ακολουθούν σε κάποια απόσταση οι επενδύσεις σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό (15,8%) και τέλος σε χαμηλή θέση βρίσκονται οι τοποθετήσεις 

Προσωπικού (8,8%) και η τυποποίηση διαδικασιών (7,7%). Ενδιαφέρουσα είναι η 

πολύ χαμηλή θέση της αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας (4,8%).

Ως προς τη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού στην εφαρμογή των τρόπων 

βελτίωσης της ποιότητας της προηγούμενης ερώτησης, διαπιστώθηκε ότι αυτή 

περιορίζεται στα θέματα υποκίνησης, εκπαίδευσης και τοποθετήσεων 

Προσωπικού. Ειδικότερα, σημαντική μερίδα των Τραπεζών (41,2%) αναφέρει ότι 

το Τμήμα Προσωπικού έχει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανάλογος είναι και ο βαθμός εμπλοκής του 

στα θέματα παροχής κινήτρων και τοποθετήσεων Προσωπικού, όπου αναπτύσσει 

πρωτόβουλο ρόλο σε συνεργασία με τα στελέχη γραμμής. Μικρότερος αριθμός 

Τραπεζών (33,3%) σημειώνει οριακό ή μηδενικό ρόλο του Τμήματος Προσωπικού. 

Τέλος, ορισμένες Τράπεζες (12,5%) διαθέτουν άλλη Υπηρεσία εκπαίδευσης, εκτός 

του Τμήματος Προσωπικού, που είναι αρμόδια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στην ερώτηση κλίμακας κατάταξης για τις περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί 

θετικές μεταβολές ως αποτέλεσμα των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

(Σχήμα 14), ως πέντε σημαντικότερες (με έντονη υπεροχή της πρώτης) εντοπί-

Σχήμα 14 Θετικές μεταβολές ως αποτέλεσμα προσπαθειών βελτίωσΐ}ς
ποιότητας

7.50% 7,10% 6,90%
—I ι—I 3,30% 3,10% 2 30%

ΓΊ . ΓΊ . ι—ιII 1,70% 100% 1% 0%

10 11 12 13 14

1 Ικανοποίηση πελατών
2 Πωλήσεις
3 Παραγωγικότητα
4 Επικοινωνία
5 Αποδοτικότητα
6 Εργασιακό κλίμα και ηθικό 

εργαζομένων
7 Ομαδική εργασία

8 Ενημερότητα σε θέματα ποιότητας
9 Πρωτοβουλίες και ενδυνάμωση 

(empowerment) των εργαζομένων
10 Σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων
11 Αλλες
12 Μείωση του διοικητικού βάθους (flattening)
13 Κόστος ποιότητας
14 Διακίνηση και απουσίες Προσωπικού
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ζονται: η ικανοποίηση πελατών (30,8%), οι πωλήσεις (12,7%), η παραγωγικότητα 

(11,5%), η επικοινωνία (10,6%) και η αποδοτικότητα (7,5%). Από τις υπόλοιπες 

περιοχές προηγούνται οι αναφερόμενες στο εργασιακό κλίμα και ηθικό των 

εργαζομένων (7,1%) και στην ομαδική εργασία (6,9%). Εντυπωσιακά χαμηλές τιμές 

συγκεντρώνουν: η ενημερότητα για θέματα ποιότητας (3,3%), οι πρωτοβουλίες των 

εργαζομένων (3,1%) και το κόστος ποιότητας (1%).

Τα συνηθέστερα στοιχεία με τα οποία οι Τράπεζες παρακολουθούν τακτικά τη 

συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους (Σχήμα 15), είναι: ο αριθμός πελατών (91,7%),

Σχήμα 15 Αείκτεςβελτίωσης επιδόσεων

1 Αριθμός πελατών 9
2 Δαπάνες Προσωπικού ως ποσοστό 10

κύκλου εργασιών 11
3 Μικτά κέρδη ανά εργαζόμενο 12
4 Ύψος καταθέσεων ανά εργαζόμενο 13
5 Ύψος χορηγήσεων ανά εργαζόμενο 14
6 Αριθμός πελατών ανά εργαζόμενο 15
7 Ευρήματα από έρευνες πελατείας

(customer feedback) 16
8 Αριθμός περατωθέντων έργων

(projects) 17

Άλλα
Αποτελέσματα ερευνών στάσεων Προσωπικού
Ποιοτική αξιολόγηση προμηθευτών
Αριθμός παραπόνων πελατών
Ποσοστό επίλυσης παραπόνων
Στοιχεία κόστους ποιότητας
Αποδοτικότητα επενδύσεων για
βελτίωση ποιότητας
Αριθμός και ποσοστό συμμετασχόντων
στα παραπάνω έργα
Αριθμός ομάδων βελτίωσης ποιότητας

οι δαπάνες Προσωπικού (79,2%), τα μικτά κέρδη ανά εργαζόμενο (66,7%), οι 

καταθέσεις-χορηγήσεις ανά εργαζόμενο (58,3%) και ο αριθμός πελατών ανά 

εργαζόμενο (45,8%). Τα υπόλοιπα στοιχεία παρακολουθούνται από μικρότερο 

αριθμό Τραπεζών. Εντυπωσιακά χαμηλή είναι η τήρηση στοιχείων σχετικών με τις
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στάσεις (attitudes) του Προσωπικού (20,8%), τα παράπονα πελατών (16,7%) και το 

κόστος ποιότητας.

Τα χαρακτηριστικά του «οργανισμού που μαθαίνει», μετρούμενα με κλίμακα 

σημαντικού διαφορικού 5 βαθμών (Σχήμα 16), διαπιστώνεται ότι ως προς τις αθροι-

Σχήμα 16 "Οργανισμός ποο μαθαίνει"

1 2 3 4 5 6 7

1 Ενθάρρυνση διαλόγου για εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
2 Διευκόλυνση ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ως προς τα λάθη
3 Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
4 Υποστήριξη προσπάθειας για συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων
5 Χρησιμοποίηση προηγμένης τεχνολογίας για διάχυση πληροφοριών
6 Προβληματισμός ορθότητας καθιερωμένων μεθόδων και πρακτικών
7 Συλλογική ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων της αγοράς

στικές υψηλές τιμές («πολύ» και «εξαιρετικά») διακρίνουν τις Τράπεζες του 

δείγματος ως εξής: σε υψηλότατο ποσοστό (75-83%) υποστηρίζεται η προσπάθεια 

για συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων και χρησιμοποιείται η προηγμένη 

τεχνολογία για διάδοση των πληροφοριών. Ανω του 50% εμφανίζονται οι Τράπεζες 

να προβαίνουν σε συλλογική ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων της αγοράς, να 

διευκολύνουν την ανταλλαγή απόψεων ως προς τα λάθη, να παρέχουν δυνατότητες 

ανάληψης πρωτοβουλιών και να ενθαρρύνουν το διάλογο για εφαρμογή 

καινοτόμων ιδεών.

Ως προς τον παράγοντα «συνεχής βελτίωση» τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η επίδοση των Τραπεζών υστερεί σημαντικά. Ειδικότερα, ο τρόπος 

ενημέρωσής τους για το επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας των ανταγωνιστών δεν 

εγγυάται για την πληρότητα και κυρίως τη συστηματικότητα της πληροφόρησης. 

Αξιόπιστη και συστηματική ενημέρωση γίνεται μόνον από ελάχιστες Τράπεζες, 

χωρίς και πάλι να είναι δυνατή η εξέταση της μεθοδολογίας και της ακρίβειας των
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σχετικών ερευνών. Ως προς τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας, σημειώνουμε 

τις αναμενόμενες προτιμήσεις στην εκπαίδευση , υποκίνηση του Προσωπικού και 

τις επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Αρνητικές θεωρούμε τις χαμηλές 

επιδόσεις στη χρήση της διοικητικής υποστήριξης που υπονοεί ασθενείς σχέσεις 

εσωτερικού πελάτη. Κυρίως, όμως , επισημαίνουμε την εξαιρετικά χαμηλή θέση 

της αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με 

τα ευρήματα στην προσπάθεια αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας του 

παράγοντα «ηγεσία». Οι θετικές μεταβολές ως αποτέλεσμα των προσπαθειών 

βελτίωσης ποιότητας εκδηλώνονται σχεδόν μονοσήμαντα με την ικανοποίηση των 

πελατών και σε πολύ μικρότερο βαθμό με άνοδο σχετικών μεγεθών. Είναι 

προφανές ότι υπάρχει σοβαρή υστέρηση στην εκδήλωση θετικών μεταβολών σε 

σοβαρά θέματα όπως η ομαδική εργασία, αλλά κυρίως η ενημερότητα σε θέματα 

ποιότητας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η μείωση του διοικητικού βάθους, το 

κόστος ποιότητας κ. ά. Από τις απαντήσεις αυτές φαίνεται ότι, εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων, δεν καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας. Η παρακολούθηση από τις Τράπεζες ενός εντυπωσιακού αριθμού 

δεικτών βελτίωσης των επιδόσεων θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί με τα ευρήματα της 

προηγούμενης μεταβλητής. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τους καθαρά οικονομικούς 

δείκτες που παρακολουθούνται κατά παράδοση, μόνον τα ευρήματα από έρευνες 

πελατείας έχουν άμεσο ενδιαφέρον από άποψη ποιότητας και ικανοποίησης των 

πελατών. Σημειώνεται ως αρνητική επίδοση η έλλειψη ενδιαφέροντος, εκτός από 

λίγες ή ελάχιστες εξαιρέσεις, για τις έρευνες στάσεων του Προσωπικού, τους 

δείκτες χειρισμού-επίλυσης παραπόνων των πελατών, τα στοιχεία κόστους 

ποιότητας, τον αριθμό των ομάδων βελτίωσης ποιότητας κ.ά. Τέλος, η εξέταση των 

ευρημάτων ως προς την ύπαρξη χαρακτηριστικών του «οργανισμού που μαθαίνει» 

στις Τράπεζες, λόγω των υψηλών πράγματι τιμών και σε συνδυασμό με τις 

προηγούμενες διαπιστώσεις σχετικά με τα θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών, συνιστά επιφυλακτικότητα.

Στρατηγικός προγραμματισμός ποιότητας

Οπως ανέπτυξε ο Garvin, τα στρατηγικά σχέδια ποιότητας θεωρούνται ως ο 

συνεκτικός ιστός που συγκρατεί σε ενιαίο σύνολο τις προσπάθεις βελτίωσης της 

ποιότητας (Tummala and Tang, 1996). Υποστηρίζεται ότι ο βαθμός δέσμευσης
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προς την ποιότητα και η σταθερότητα της όλης προσπάθειας φαίνονται από το 

κατά πόσο η διοίκηση ποιότητας είναι ενσωματωμένη στο επιχειρηματικό σχέδιο 

(business plan) ενός οργανισμού. Οι απαραίτητες οργανωσιακές δομές για την 

υποστήριξη του εγχειρήματος είναι η σαφής υπευθυνότητα της κορυφαίας 

Διοίκησης, η ύπαρξη μηχανισμών για το συντονισμό των δραστηριοτήτων και η 

δημιουργία ομαδικών σχημάτων για την υλοποίηση και εφαρμογή των βελτιώσεων 

(Porter and Parker, 1993). Ο προγραμματισμός ποιότητας είναι συστατικό στοιχείο 

της στρατηγικής διοίκησης. Έτσι, κατά την εφαρμογή της πολιτικής του 

οργανισμού υπάρχει η εξασφάλιση, ότι οι πολιτικές ποιότητας σε κάθε διοικητικό 

επίπεδο πηγάζουν από το επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με αυτό (Hill 

and Wilkinson, 1995).

Οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας αν και διεθνώς αρκετά διαδεδομένες 

στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν σχετικά πρόσφατο 

φαινόμενο. Αναφέρεται ότι εφαρμόζονται: η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management), η πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9000 ή άλλο πρότυπο, 

ειδικά προγράμματα φροντίδας του πελάτη (customer care), προγράμματα αλλαγής 

της οργανωσιακής κουλτούρας, σχέδια βελτίωσης ποιότητας των προσφερομένων 

υπηρεσιών (service quality), ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών (business 

process re-engineering) κ.α. (Edvardsson et al., 1994 - Wilkinson et al., 1996). Ως 

παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις του ίδιου τομέα στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών γιά βελτίωση της ποιότητας αναφέρονται: οι απαιτήσεις των 

πελατών, οι πιέσεις του ανταγωνισμού για ποιότητα υπηρεσιών, μείωση κόστους 

και βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, οι κατευθύνσεις από τη 

μητρική εταιρία, η ιδιωτικοποίηση, οι αλλαγές στη Διοίκηση, υποδείξεις 

εξωτερικών συμβούλων κ.α. (Wilkinson et al., 1996 - ΙΡΜ, 1993 - Lascelles and 

Dale, 1990).

Έχει διαπιστωθεί μετά από σχετικές έρευνες ότι τα προγράμματα βελτίωσης της 

ποιότητας κατευθύνονται από την κορυφή του οργανισμού, η ευθύνη όμως του 

συντονισμού των ενεργειών ανατίθεται σε ανώτερο στέλεχος που μπορεί να είναι 

είτε στέλεχος γραμμής είτε στέλεχος του Τμήματος Προσωπικού. Το δεύτερο, 

συνήθως έχει υποβοηθητικό ρόλο (ΙΡΜ, 1993). Σημαντικός είναι ο ρόλος του 

Τμήματος Ποιότητας όπου υπάρχει (Berry, 1991).
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Προκειμένου ο στρατηγικός προγραμματισμός της ποιότητας να επιτύχει την 

υπεροχή του οργανισμού στην ποιότητα, απαιτείται ισχυρός προσανατολισμός στο 

μέλλον και μακροχρόνια δέσμευση προς τους πελάτες, εργαζόμενους, μετόχους, 

προμηθευτές και το άμεσο περιβάλλον. Πρωτεύουσα θέση στη στρατηγική 

κατέχει η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων καθώς και η αναβάθμιση της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (Tummala and Tang, 1996). Υποστηρίζεται ότι η 

εκπαίδευση πρέπει: να θεωρείται ως επένδυση, να δίνει έμφαση στη βελτίωση της 

ποιότητας και να απευθύνεται πρός όλους (εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές) 

(Kochan and Dyer, 1993 - ΙΡΜ, 1993). Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα μπορούν να έχουν : μέλη της Διοίκησης, στελέχη γραμμής, 

στελέχη του Τμήματος Προσωπικού κ.ά. (Vloeberghs and Bellens, 1996). Σχετική 

είναι και η άποψη ότι όλες οι επιτυχείς προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

έχουν πέντε επικαλυπτόμενες φάσεις: την αρχική εξοικείωση, το σχηματισμό 

ομαδικών σχημάτων, την εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και το 

στρατηγικό προγραμματισμό (Roth, 1989).

Στο πλαίσιο που αναλύθηκε, διερευνώνται οι ακόλουθες μεταβλητές για την 

εκτίμηση της έκτασης εφαρμογής από τις Τράπεζες του στρατηγικού 

προγραμματισμού ποιότητας:

(α) ενσωμάτωση της ποιότητας στον επιχειρηματικό σχεδίασμά,

(β) προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόζονται,

(γ) γνωστοποίηση στόχων ποιότητας,

(δ) προέλευση της ώθησης για ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης ποιότητας,

(ε) ρόλος και αρμοδιότητες του υπεύθυνου ποιότητας,

(στ) χαρακτήρας εκπαίδευσης-σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

(ζ) ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι τρεις στις τέσσερις Τράπεζες του δείγματος ενσωματώνουν τη στρατηγική 

ποιότητας στον επιχειρηματικό σχεδίασμά (business plan). Πέντε Τράπεζες 

(20,8%) δεν κάνουν αυτή την ενσωμάτωση, ενώ σε μια περίπτωση δηλώθηκε 

άγνοια του θέματος.

Ως προς το είδος των προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόζονται 

(Σχήμα 17), τη μεγαλύτερη προτίμηση συγκεντρώνει το πρόγραμμα βελτίωσης
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Σχήμα 17 Προσπάθειες βελτίωσΐ]ς ποιότητας

1 Πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών

2 Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών 
διεργασιών

3 Πρόγραμμα αλλαγής οργανωσιακής 
κουλτούρας

4 Ειδικό πρόγραμμα φροντίδας πελάτη
5 Καμία
6 Άλλες
7 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
8 Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9000

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (service quality) (70,8%). Ακολουθούν, 

μεταξύ 33-25%, ο ανασχεδιασμός διεργασιών (re-engineering), η αλλαγή 

οργανωσιακής κουλτούρας και το πρόγραμμα φροντίδας πελάτη (customer care). 

Αλλες προσπάθειες, που προστέθηκαν από τους συμμετέχοντες (12,5%) 

αναφερονται σε τοπικές πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόζουν. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό από μια μόνον 

Τράπεζα (4,2%). Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9000 δεν έχει καμιά Τράπεζα. 

Τέλος, τέσσερις Τράπεζες (16,7%) δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζουν καμιά 

προσπάθεια.

Δύο στις τρεις Τράπεζες προτίθενται να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον 

προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας που συνήθως αφορούν στη συνέχιση και 

εμβάθυνση της ακολουθούμενης ήδη πρακτικής. Δύο Τράπεζες (8,4%) προτίθενται 

να εφαρμόσουν τον ανασχεδιασμό διεργασιών (re-engineering), δύο άλλες την 

πιστοποίηση κατά ISO-9000 και μια σκέπτεται να αρχίσει τον προγραμματισμό για 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Δύο Τράπεζες (8,4%) αναφέρουν στις προθέσεις τους 

την εκτεταμένη τεχνολογική αναβάθμιση που θεωρούν ότι θα συμβάλει 

αποφασιστικά στη βελτίωση ποιότητας και εξυπηρέτησης που παρέχουν.

Δύο Τράπεζες (8,4%) δεν προτίθενται να εκδηλώσουν πρωτοβουλίες βελτίωσης
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ποιότητας στο άμεσο μέλλον και έξι άλλες (25%) δεν γνωρίζουν τι θα πράξουν 

σχετικά. Η μη ανάληψη πρωτοβουλιών οφείλεται σε άλλες προτεραιότητες των Τραπεζών.

Οι στόχοι της ποιότητας γνωστοποιούνται στο Προσωπικό κυρίως μέσω των 

τακτικών συναντήσεων που γίνονται σε επίπεδο καταστημάτων και περιφερειακών 

Διευθύνσεων, συχνά με την παρουσία μελών της Διοίκησης ή ανωτέρων στελεχών.

Στην ερώτηση της κλίμακας κατάταξης για τους παράγοντες που ωθούν τις 

Τράπεζες να αναλάβουν προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας (Σχήμα 18), ως

20% .18.80%

Σχήμα 18 Παράγοντες ώθησι/ς για ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσΐ}ς
ποιότητας

15%

10%

5%

0%

14,80%

9%
7,30%

4,60%

1,30% ο,80%
1 1 ι—ι

8 9 10

1 Απαίτηση των πελατών για ποιότητα 6 Ενθουσιασμός του ανώτατου στελέχους (CEO)
2 Ανταγωνιστικές πιέσεις για μείωση κόστους 7 Πιέσεις από τη μητρική εταιρία
3 Ανταγωνιστικές πιέσεις για ποιότητα 8 Άλλοι

υπηρεσιών 9 Θέματα σχέσεων Προσωπικού
4 Νέα διοίκηση της Τράπεζας 10 Υπόδειξη εξωτερικού συμβούλου
5 Ανταγωνιστικές πιέσεις για βελτίωση 

σχεδιασμού προϊόντων-υπηρεσιών

πέντε επικρατέστεροι εντοπίζονται: οι απαιτήσεις των πελατών (18,8%), οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις για μείωση κόστους ή για ποιότητα υπηρεσιών (14,8- 

12,3%), η αλλαγή Διοίκησης της Τράπεζας (11,3%) και ο ανταγωνισμός για 

βελτίωση σχεδιασμού προϊόντων-υπηρεσιών (10,8%).

Δύο στις τρεις Τράπεζες ανέφεραν ότι έχουν υπεύθυνο ποιότητας. Μόνον σε 

τρεις περιπτώσεις (18,7%) ο τίτλος του έχει άμεση αναφορά στην ποιότητα. 

Συνήθως αναφέρεται ως υπεύθυνος ο Διευθυντής Οργάνωσης (37,5%). Ακολουθεί ο 

ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης (18,7%) και του Διευθυντή Δικτύου ή Εργασιών 

(12,5%). Τα στελέχη αυτά, στην πλειονότητά τους, αναφέρονται απ’ευθείας στη 

Γενική Διεύθυνση ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του υπευθύνου ποιότητας εντοπίζονται κυρίως στη 

συγκέντρωση στοιχείων ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων- υπηρεσιών
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και απλοποίησης των διαδικασιών και η συνεχής φροντίδα για τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών. Στην επίλυση προβλημάτων ποιότητας συχνά 

εμπλέκει άλλες Υπηρεσίες της Τράπεζας και δρομολογεί λύσεις. Πάντως, σε 

ορισμένες περιπτώσεις που υπεύθυνος είναι είτε μέλος της γενικής Διεύθυνσης 

είτε άλλο Διευθυντικό στέλεχος εκτός του Διευθυντή Οργάνωσης, η ενασχόληση 

με τα θέματα ποιότητας γίνεται εξ αφορμής της παρακολούθησης των εργασιών 

της Τράπεζας. Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους ποιότητας γίνεται από 

καθημερινά μέχρι 3-4 φορές το μήνα. Τα θέματα επικοινωνίας είναι τα 

αναφερόμενα στο αντικείμενο του υπεύθυνου ποιότητας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις δίνεται έμφαση στα νέα προϊόντα που παρακολουθούνται εντατικά 

στην αρχή της λειτουργίας τους.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στους 

εργαζομένους και δεν καλύπτει προμηθευτές, πελάτες ή εκπροσώπους του 

Σωματείου Εργαζομένων. Απευθύνεται συνήθως σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και 

δίδει ικανοποιητική έως εξαιρετική έμφαση στα θέματα βελτίωσης ποιότητας 

(100%) ενώ θεωρείται στον ίδιο βαθμό ως επένδυση με μακροχρόνια προοπτική.

Σημαντικό ρόλο στο σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν κυρίως 

(Σχήμα 19) οι ακόλουθοι: Διοίκηση (83,3%), στελέχη γραμμής (79,2%), Τμήμα

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 Διοίκηση 5 Εξωτερικοί σύμβουλοι
2 Στελέχη γραμμής 6 Αλλοι
3 Τμήμα Προσωπικού 7 Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
4 Εργαζόμενοι

Προσωπικού (66,7%). Σε μικρότερο βαθμό εμπλέκονται οι εργαζόμενοι (33,3%), 

εξωτερικοί σύμβουλοι (25%) και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι (16,7%). Αλλοι 

εμπλεκόμενοι είναι τα Τμήματα εκπαίδευσης (25%), που σε ορισμένες Τράπεζες

Σχήμα 19 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

1 2 3 4 5 6 7
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δεν υπάγονται στη Διεύθυνση Προσωπικού. Στον προγραμματισμό βελτίωσης 

ποιότητας και στην υλοποίησή του, σημαντική μερίδα των Τραπεζών (41,7%) 

αναφέρει ότι το Τμήμα Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων έχει μηδενικό ρόλο. Σε 

ορισμένες άλλες (20,8%) ο ρόλος του περιορίζεται μόνον στη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ στις υπόλοιπες (37,5%) ο ρόλος του είναι 

εμπλουτισμένος με την παρακολούθηση των συναντήσεων του Προσωπικού και 

την υλοποίηση των προγραμματιζομένων, τη στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο 

ποιότητας και τη διάδοση της φιλοσοφίας ποιότητας.

Ως προς τον παράγοντα «στρατηγικός προγραμματισμός ποιότητας» τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Τράπεζες σε μεγάλο βαθμό 

ενσωματώνουν τη στρατηγική ποιότητας στον επιχειρηματικό σχεδίασμά τους, 

άλλά υστερούν σοβαρά στην υλοποίησή της. Στην πλειοψηφία των δύο τρίτων οι 

Τράπεζες εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών (service quality) , ενώ οι άλλες πρωτοβουλίες είναι από λίγο έως 

καθόλου γνωστές. Ερευνητέο είναι το πόσο συστημαστικές είναι οι προσπάθειες 

και πόσο συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού προγράμματος ή 

αποτελούν μάλλον γενικές επιδιώξεις, η υλοποίηση των οποίων επαφίεται στο 

ενδιαφέρον των κατά τόπους υπευθύνων. Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ η πιστοποίηση κατά πρότυπο 

ποιότητας σε συνολικό επίπεδο Τράπεζας είναι ανύπαρκτη. Οι προοπτικές 

εμβάθυνσης των πρωτοβουλιών στο άμεσο μέλλον δεν είναι από μόνες τους 

ενθαρρυντικές, αν δεν εξασφαλισθεί η συστηματικότητα των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Ενδιαφέρουσα είναι η τάση προς τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας που διαφαίνεται, όμως η κατάσταση κάθε άλλο ικανοποιητική είναι από 

αυτή την άποψη. Η γνωστοποίηση των στόχων ποιότητας στο Προσωπικό κυρίως 

με τις τοπικές συναντήσεις νομίζουμε ότι είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι φαίνεται 

να γίνεται περιστασιακά και επαφίεται στις τοπικές συνθήκες και προτεραιότητες. 

Οι αναφερόμενοι λόγοι ώθησης για την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης της 

ποιότητας είναι οι αναμενόμενοι. Ερευνητέα είναι η πληρότητα διάγνωσης των 

ανταγωνιστικών πιέσεων και ο τρόπος διασύνδεσής της με τον μηχανισμό 

βελτίωσης της ποιότητας. Η επίδραση της μητρικής Τράπεζας στα θέματα 

ποιότητας είναι εμφανής στις περιπτώσεις των ξένων Τραπεζών. Η ανάθεση των 

καθηκόντων συντονισμού των θεμάτων ποιότητας σε στελέχη που είναι
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επιφορτισμένα με άλλα καθήκοντα δεν προάγει τη βελτίωση της ποιότητας. Έτσι, 

παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό Τραπεζών που έχουν υπεύθυνο ποιότητας, 

διατηρούνται επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, σχεδόν στο σύνολο των Τραπεζών εχει αυστηρά εσωτερικό 

προσανατολισμό και συνεπώς αδυνατεί να επηρεάσει τον ευρύτατο κύκλο των 

πελατών και προμηθευτών των Τραπεζών. Η εμπλοκή στο σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν η αναμενόμενη. Σημειώνεται, όμως, σοβαρή 

υστέρηση της συμβολής των εργαζομένων. Τέλος, επισημαίνεται αρνητικά ο 

σχεδόν ανύπαρκτος έως περιορισμένος ρόλος του Τμήματος Προσωπικού- 

Ανθρωπίνων Πόρων που μόνο σε λίγες περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένος με 

δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα ποιότητας, εκτός από την εμπλοκή του στη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σχεόιασμός ποιότητας, ταχύτητας και πρόληψης

Ο σχεδιασμός της ποιότητας και η πρόληψη εμφάνισης ελαττωμάτων και λαθών 

θεωρείται ότι πρέπει να είναι η πρώτιστη επιδίωξη της εφαρμογής των συστημάτων 

ποιότητας. Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να ενσωματωθεί η 

ποιότητα στα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στις 

διαδικασίες που τα παράγουν (Tummala and Tang, 1996). Καθοριστικός 

παράγοντας είναι να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την 

ποιότητα των προσφερομένων από τις Τράπεζες υπηρεσιών. Όπως προκύπτει από 

την παράθεση των πολλών προσεγγίσεων που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα 

(θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο) η προσφορότερη 

ανάλυση αναφέρει ως χαρακτηριστικά της ποιότητας την αξιοπιστία, άμεση 

ανταπόκριση, εξατομίκευση, εμπιστοσύνη, επάρκεια, ευχερή πρόσβαση, 

ευγένεια, ασφάλεια, επικοινωνία και τα απτά στοιχεία του περιβάλλοντος των 

συναλλαγών (Ghobadian et al., 1994 - Sohal, 1994 - Bollenbacher, 1992). Οι 

επιτυχημένες Τράπεζες καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να 

ενσωματώσουν την ποιότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της δράστηριότητάς τους. 

Αυτή η διαδικασία αρχίζει από τον πελάτη που είναι και ο τελικός κριτής της 

ποιότητας (Bollenbacher, 1992).

Στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της ποιότητας, απαραίτητη είναι η 

χρησιμοποίηση από τις Τράπεζες της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής
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μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών που προσφέρονται για τη 

διεξαγωγή εργασιών, όπως: αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειακές 

μηχανές (ΑΤΜ), διακανονισμός αγορών σε τερματικά σημεία πωλήσεων 

(EFT/POS), απευθείας πίστωση λογαριασμού, πληρωμές βάσει παγίων εντολών, 

εξόφληση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους, προσπέλαση μέσω οικιακού 

τερματικού (Home Banking) κ.ά. (Κοκκομέλης, 1995). Επί πλέον, η σύγχρονη 

τεχνολογία επιτρέπει στις Τράπεζες να εισάγουν αυτοματισμούς που εμπλέκουν 

άμεσα τους πελάτες στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών (ΑΤΜ, τερματικά σε 

σημεία πωλήσεων και διάφορα συστήματα άμεσης προσπέλασης στον τραπεζικό 

χώρο, όπως phone banking, home banking κλπ). Οι δυνατότητες των 

ολοκληρωμένων συστημάτων επιτρέπουν στις Τράπεζες να αναπτύξουν επί μέρους 

εφαρμογές όπως «on-line», υποστήριξης αποφάσεων και παροχής πληροφοριών, 

ανάλυσης κινδύνων, με επιστέγασμα το πελατοκεντρικό σύστημα που δίνει πλήρη 

εικόνα του συνόλου των εργασιών που αναθέτει ο πελάτης στην Τράπεζα.

Τόσο η χρήση της προηγμένης (νέας) τεχνολογίας, όσο και η έμφαση στην 

ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη, επηρεάζουν την 

οργανωσιακή δομή της Τράπεζας. Οι νέες οργανωτικές δομές είναι 

προσανατολισμένες στον πελάτη και ιδιαίτερα σε ομοειδείς ομάδες πελατών που 

αποτελούν τα τμήματα αγοράς στα οποία απευθύνεται η Τράπεζα (ιδιώτες 

καταθέτες, ιδιώτες επενδυτές, μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες ή πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, θεσμικοί επενδυτές) (Hiltrop, 1991). Έτσι, εκτός από την κλασσική- 

λειτουργική (functional) δομή της Τράπεζας, διακρίνουμε την κατά κατηγορίες 

πελατών (client-based), τη μητρική (matrix), την αποκεντρωμένη κ.ά., ενώ σε 

επίπεδο καταστήματος διακρίνουμε ως τύπους οργανωσιακής δομής, τα 

συστήματα: branch manager, account officer, relationship manager κ.ά. (Channon, 

1990).

Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η διαχείριση των σχέσεων με τους 

προμηθευτές, ώστε να ενσωματώνεται και αυτή στο σχεδίασμά ποιότητας του 

οργανισμού (Tummala and Tang, 1996 - Berry, 1991 - Santoro, 1992). Ειδικότερα, 

σημειώνεται ότι η ποιότητα του λογισμικού και η αρχιτεκτονική των συστημάτων 

πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο 

επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών (Κοκκομέλης, 1995), στοιχείο που πρέπει
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να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Η 

αξιολόγηση των προμηθευτών με ποιοτικά κριτήρια θεωρείται ως ένας από τους 

τρόπους μείωσης του κόστους και αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των 

πελατών. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ταχύτητας 

(Russel, 1993).

Στην προσπάθεια σχεδιασμού της ποιότητας, ταχύτητας και πρόβλεψης 

απαιτείται συχνά η εκτέλεση ειδικών έργων βελτίωσης της ποιότητας. Τα 

ερεθίσματα μπορούν να προέρχονται από μετρήσεις απόδοσης, πληροφορίες από 

πελάτες ή από εσωτερικές πηγές, από στοιχεία της ανταγωνιστικής σύγκρισης κ.ά. 

(Berry, 1991). Σημειώνεται επίσης ως πηγή ερεθισμάτων, η ανάγκη απλοποίησης 

των διαδικασιών και κατάργησης μη αναγκαίων εργασιών (Russel, 1993).

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την αξιολόγηση των προσπαθειών των 

Τραπεζών, σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο είναι:

(α) χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών,

(β) νέες μορφές τεχνολογίας,

(γ) οργανωσιακή δομή Τράπεζας,

(δ) συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων σε θέματα δομής- 

τεχνολογίας,

(ε) σχέσεις με προμηθευτές,

(στ) πηγές προέλευσης αναγκών για ειδικά έργα ποιότητας, και

(ζ) ταχύτητα ανταπόκρισης.

Όσον αφορά στα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών (Σχήμα 20), στη σχετική ερώτηση κλίμακας κατάταξης
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Σχήμα 20 Χαρακτηριστικά ποιότητας

1 23456789 10 11

1 Αξιοπιστία
2 Εμπιστοσύνη
3 Επάρκεια
4 Ευγένεια
5 Αμεση ανταπόκριση
6 Ασφάλεια

7 Επικοινωνία
8 Εξατομίκευση
9 Ευχερής πρόσβαση
10 Απτά στοιχεία
11 Αλλα

σημειώθηκαν ως πέντε επικρατέστερα: η αξιοπιστία (28,5%), η εμπιστοσύνη 

(23,8%), η επάρκεια (13,5%), η ευγένεια (7,9%) και η άμεση ανταπόκριση (7,5%). 

Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ποιότητας προηγείται η ασφάλεια (7,1%) 

και ακολουθούν η επικοινωνία (5%) και η εξατομίκευση (4,2%).

Όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συστημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας 

(Σχήμα 21), στην ερώτηση κλίμακας διαφορικού πέντε βαθμών, αξιολογώντας
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Σχήμα 21 Νέες μορφές τεχνολογίας
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) 12 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
2 Τερματικά σε σημεία πωλήσεων (EFT/POS) 13 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης(ΜΙ5)
3 Ευφυή τερματικά (intelligent terminals) 14 Σύστημα on-line
4 Phone Banking 15 Συστήματα εργασιών εξωτ.εμπορίου
5 Home Banking 16 Πελατοκεντρικό σύστημα (cif/cis)
6 Office Banking 17 Σύστημα δυσμενών: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
7 Συστήματα καρτών (Card-Based systems) 18 Σύστημα εξυπηρέτησης καταναλ.δανείων
8 Συστήματα τηλεξυπηρέτησης (Telemar- (Loan Service System)

keting and distance delivery systems) 19 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)
9 SWIFT 20 Προσωπικοί υπολογιστές σε κάθε θέση
10 Πολυμερής συμψηφισμός επιταγών (ΐίΗΣΕ) εργασίας
11 Προγρ.ανάλυσης Kiv60vcov(Risk Analysis) 21 Τερματικά στις θέσεις συναλλαγών με

τους πελάτες

αθροιστικά τις απαντήσεις «πολύ» και «εξαιρετικά» διαπιστώνεται ότι στη 

συντριπτική πλειοψηφία οι Τράπεζες χρησιμοποιούν τα συστήματα SWIFT, 

δυσμενών στοιχείων, «on-line», συμψηφισμού επιταγών και εξωτερικού εμπορίου 

(83,3-100%). Γενικευμένη σχεδόν είναι και η χρήση τερματικών συσκευών στις 

θέσεις εξυπηρέτησης των πελατών (91,7%). Περισσότερες από τις μισές Τράπεζες 

χρησιμοποιούν επίσης «πολύ» ή «εξαιρετικά» τις αυτόματες ταμειακές μηχανές 

(ΑΤΜ), προσωπικούς υπολογιστές σε κάθε θέση εργασίας, το πελατοκεντρικό 

σύστημα και τα συστήματα ανάλυσης κινδύνων και εξυπηρέτησης καταναλωτικών 

δανείων (50-62,5%). Λιγότερες από τις μισές Τράπεζες χρησιμοποιούν πλήρη 

συστήματα καρτών, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και παροχής 

πληροφοριών και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (16,4-41,6%). Τέλος, ελάχιστη έως 

μηδενική εφαρμογή έχουν ακόμη τα συστήματα άμεσης προσπέλασης στον 

τραπεζικό χώρο (phone banking, home banking, office banking), τα ευφυή 

τερματικά και τα συστήματα τηλεξυπηρέτησης.
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Ως προς την οργανωσιακή δομή (Σχήμα 22) σημειώθηκε ότι οι Τράπεζες του
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2 Αποκεντρωμένη 5 Άλλη
3 Κατά κατηγορίες πελατών

δείγματος έχουν κατά πλειοψηφία (70,8%) την κλασσική-λειτουργική δομή 

(functional), πέντε Τράπεζες (20,8%) είναι οργανωμένες κατά κατηγορίες πελατών 

(client based) και δύο (8,3%) έχουν μητρική οργάνωση (matrix).

Ως προς την οργανωσιακή δομή των καταστημάτων (Σχήμα 23), οι Τράπεζες

Σχήμα 23 Οργανωσιακή δομή καταστήματος
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1 Branch manager system 3 Relationship manager system
2 Account officer system 4 Αλλη

στην πλειοψηφία τους προτιμούν το σύστημα «branch manager» (70,8%), έξι 

Τράπεζες (25%) έχουν σύστημα «account officer» και τρεις (12,5%) έχουν σύστημα 

«relationship manager».
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Ως προς τη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στην 

εισαγωγή νέων μορφών τεχνολογίας (Σχήμα 24), βρέθηκε ότι γίνεται, σε αρκετά

Σχήμα 24 Συμβολή Τμήματος Προσωπικού στην εισαγωγή νέων μορφών
τεχνολογίας

1 Άλλη 4 Πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων
2 Μελέτη επιπτώσεων στον ανθρώπινο 5 Σχεδιασμός-υλοποίηση εκπαιδευτικών

παράγοντα προγραμμάτων
3 Τίποτε

υψηλό βαθμό (62,5%) μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Στις μισές Τράπεζες το Τμήμα Προσωπικού συμβάλλει στην 

πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων και σε μικρό βαθμό (20,8%) μελετά τις επιπτώσεις της 

τεχνολογίας στον ανθρώπινο παράγοντα. Εντυπωσιακή είναι η παντελής 

ανυπαρξία ρόλου σε επτά Τράπεζες (29,2%).

Ως προς τη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στη 

μεταβολή της οργανωσιακής δομής (Σχήμα 25), διαπιστώνεται ότι γίνεται κυρίως

Σχήμα 25 Συμβολή Τμήματος Προσωπικού στη μεταβολή οργανωσιακής
δομής
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1 Άλλη
2 Εισήγηση σχεδιασμού νέας δομής
3 Τίποτε
4 Προσαρμογή νέων ρόλων

5 Σχεδιασμός-υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

6 Καθορισμός και περιγραφή αρμοδιοτήτων
7 Επιλογή και τοποθέτηση Προσωπικού
8 Συστηματική απογραφή Προσωπικού
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μέσω συστηματικής απογραφής Προσωπικού (75%), επιλογής και τοποθέτησης 

Προσωπικού (66,7%), καθορισμού και περιγραφής αρμοδιοτήτων (62,5%) και 

σχεδιασμού-υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (58,3%). Ενδιαφέρουσα 

είναι η ανυπαρξία ρόλου του Τμήματος Προσωπικού σε πέντε Τράπεζες (20,8%). 

Ανευ σημασίας είναι η συμβολή του στην εισήγηση σχεδιασμού της νέας δομής 

(16,7%).

Ως προς τις σχέσεις με τους προμηθευτές, υπήρξε αδυναμία απάντησης των 

συμμετεχόντων, λόγω της έκτασης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων και της 

κατανομής της αρμοδιότητας των προμηθειών σε περισσότερους από έναν 

λειτουργικούς χώρους (λογισμικό, εξοπλισμός κεντρικών συστημάτων 

πληροφορικής, προσωπικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά μέσα, συσκευές γραφείου, 

τηλεπικοινωνιακό υλικό, διάφορα έργα (projects) λειτουργικού εκσυγχρονισμού, 

κατασκευές καταστημάτων, έπιπλα και σκεύη, έντυπο υλικό, ειδικά έντυπα 

ασφαλείας, πλαστικές κάρτες, γραφική ύλη κλπ).

Ως προς την προέλευση της ανάγκης για εκτέλεση ειδικών έργων (projects) 

βελτίωσης ποιότητας (Σχήμα 26), στη σχετική ερώτηση κλίμακας κατάταξης ση-

Σχήμα 26 Προέλευσΐ] ανάγκης για εκτέλεσΐ} ειδικών έργων

15,80%.,- 7Π0/
16% 15.20/8
14%

12%
10%
8%

6%

4%

2%
0%

13,80%.13 10%

11,30%

10% 6,90%

3.30%
2 10% 1,70% 1,60% 0.80%
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1 Πληροφόρηση από πελάτες
2 Σύγκριση με τις ανταγωνίστριες 

Τράπεζες
3 Διευθυντικά στελέχη
4 Εσωτερικές μετρήσεις απόδοσης
5 Ιδέες και παρατηρήσεις από την 

πλευρά των εργαζομένων

6 Μέλη διοίκησης
7 Πολυπλοκότητα των εσωτερικών διαδικασιών
8 Εξωτερικοί σύμβουλοι
9 Άλλες
10 Καμία
11 Τμήμα Προσωπικού
12 Μελέτες για το κόστος ποιότητας

μειώθηκαν ως πέντε επικρατέστερες πηγές: η πληροφόρηση από πελάτες (15,8%), 

η σύγκριση με τις ανταγωνίστριες Τράπεζες (15,2%), τα διευθυντικά στελέχη 

(13,8%), οι εσωτερικές μετρήσεις απόδοσης (13,1%) και οι ιδέες και παρατηρήσεις
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των εργαζομένων (11,3%)· Ενδιαφέρουσες είναι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές στο 

Τμήμα Προσωπικού (1,6%) και στις μελέτες για το κόστος ποιότητας (0,8%).

Ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης των Τραπεζών (Σχήμα 27), στην ερώτηση

Σχήμα 27 Ταχύτητα ανταπόκρισης

Β Καθόλου 

ΒΛίγο

□ Αρκετά

□ Πολύ

Β Εξαιρετικά

1 3

1 Σχεδιασμός νέων προϊόντων-υπηρεσιών
2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών
3 Εξυπηρέτηση πελατών

κλίμακας διαφορικού πέντε βαθμών δόθηκε πολύ υψηλή βαθμολογία στην 

εξυπηρέτηση των πελατών (83,3%) ως άθροισμα των απαντήσεων «πολύ» και 

«εξαιρετικά». Αντίστοιχα, η ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών βρέθηκε σε 

μεσαίο επίπεδο (50%), ενώ ο σχεδιασμός τους εμφάνισε μικρή υστέρηση (41,6%).

Ως προς τον παράγοντα «σχεδιασμός ποιότητας, ταχύτητας και πρόληψης» τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Τράπεζες βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο 

επιδόσεων. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ποιότητας προέκρινε τα 

αναμενόμενα χαρακτηριστικά με έμφαση στην εδραίωση της πίστης που πρέπει να 

διακρίνει τις σχέσεις μιας Τράπεζας με τους πελάτες της. Παρά ταύτα, 

σημειώνεται η υστέρηση των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, εξατομίκευσης 

και ευχερούς πρόσβασης. Η χρήση των νέων μορφών τεχνολογίας είναι αρκετά 

εκτεταμένη, σημειώνεται όμως η σχετική υστέρηση στα ολοκληρωμένα κεντρικά 

συστήματα και τις ειδικές εφαρμογές που τα συνοδεύουν, η μή πλήρης ανάπτυξη 

των συστημάτων καρτών και η σοβαρή έλλειψη των σύγχρονων εφαρμογών της 

άμεσης προσπέλασης στον τραπεζικό χώρο και της τηλεξυπηρέτησης. Θετική 

διαπίστωση αποτελεί η μάλλον γενικευμένη χρήση τερματικών στις θέσεις
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συναλλαγών με τους πελάτες καθώς και η ευρεία χρήση προσωπικών 

υπολογιστών. Η οργανωσιακή δομή, τόσο σε επίπεδο συνόλου Τράπεζας, όσο και 

σε επίπεδο καταστήματος είναι ακόμη κλασσική και παραδοσιακή στη μεγάλη 

πλειοψηφία των Τραπεζών. Έτσι, μολονότι λειτουργούν σε δυναμικό και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στα εξωτερικά 

ερεθίσματα και προσαρμογής των Τραπεζών είναι μάλλον περιορισμένη, με τις 

δυσμενείς συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει. Η συμβολή του Τμήματος 

Προσωπικού στην εισαγωγή νέων μορφών τεχνολογίας περιορίζεται στο 

σχεδίασμά και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με όχι ιδιαίτερη 

ενασχόληση στα θέματα πρόβλεψης νέων ειδικοτήτων. Εντυπωσιάζει η ελάχιστη 

εμπλοκή του Τμήματος στη μελέτη των επιπτώσεων της σύγχρονης τεχνολογίας 

στον ανθρώπινο παράγοντα. Η ανάμιξη του Τμήματος Προσωπικού στη μεταβολή 

της οργανωσιακής δομής υλοποιείται μέσω απογραφής, επιλογής, τοποθετήσεων 

Προσωπικού, περιγραφής αρμοδιοτήτων και διεξαγωγής εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Ελάχιστη είναι η ενασχόλησή του με το σχεδίασμά των νέων 

δομών. Οι πηγές προέλευσης της ανάγκης για εκτέλεση ειδικών έργων (projects) 

βελτίωσης ποιότητας που αναφέρουν οι Τράπεζες είναι οι αναμενόμενες. 

Ερευνητέος,όμως, είναι ο βαθμός αντίληψης της έννοιας της ποιότητας στην 

εκτέλεση των ειδικών έργων. Ο προβληματισμός ενισχύεται από τη χαμηλή 

εκτίμηση της πολυπλοκότητας των εσωτερικών διαδικασιών και την ελάχιστη έως 

μηδενική σχεδόν αναφορά στη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού και στις 

μελέτες κόστους ποιότητας.

Διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα και συμμετοχή

Σύμφωνα με τον Ishikawa, προκειμένου τα προσφερόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες να ικανοποιούν τον πελάτη, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλου του 

Προσωπικού για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να 

διακρίνονται από υψηλού βαθμού δέσμευση, εκπαίδευση και ανάμιξη σε όλες τις 

δραστηριότητες βελτίωσης της ποιότητας (Tummala and Tang, 1996). Η πολιτική 

διοίκησης Προσωπικού σε περιβάλλον προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας 

θεωρείται ότι δίνει συνήθως έμφαση στα ακόλουθα σημεία: εκπαίδευση και 

επιμόρφωση, αμοιβές βάσει απόδοσης, επικοινωνία, αναγνώριση, ομαδική
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εργασία, συμμετοχή-ανάμιξη των εργαζομένων, ευελιξία, υψηλή εμπιστοσύνη κ.ά. 

(Hill and Wilkinson, 1995).

Εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

διοίκηση ποιότητας προσπαθούν ενεργά να επιτύχουν σε μεγάλη έκταση την 

ανάμιξη (involvement) του Προσωπικού τους. Ο τρόπος φαίνεται να είναι η 

άσκηση ισχυρής ηγεσίας που υποκινεί τους εργαζόμενους να επιθυμούν να 

συμμετέχουν. Η αξία των μηχανισμών ανταμοιβής και αναγνώρισης, με χρηματική 

ή μη χρηματική μορφή, επιβεβαιώνεται (Porter and Parker, 1993). Η ανάμιξη του 

Προσωπικού εχει εμφανισθεί ως εργαλείο της Διοίκησης για να εξασφαλίσει τη 

δέσμευσή τους (commitment) και την ταύτιση των ενεργειών τους με την επιτυχία 

της επιχείρησης (ΙΡΜ, 1993). Η ανάμιξη των εργαζομένων σχετίζεται με τις 

ευκαιρίες που τους δίνονται ώστε να εμπλέκονται στις προσπάθειες επίλυσης 

προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, σε θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία τους και τις συνθήκες που τους περιβάλλουν (Kochan and Dyer, 1993). 

Σχετική είναι η έννοια της ανεξάρτητης υπευθυνότητας (empowerment) που δίνει 

τη δυνατότητα στο Προσωπικό να εργάζεται πιο υπεύθυνα με θετικές επιπτώσεις 

στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η 

εκδήλωση συμπεριφοράς συμβατής με τους επιχειρηματικούς στόχους, ανάπτυξη 

συστημάτων και οργανωσιακής κουλτούρας που επιτρέπει τη δημιουργικότητα και 

ευελιξία, περιορισμός της ανάγκης για άμεση εποπτεία και δυνατότητα εκτέλεσης 

πολύπλοκων έργων (Ezzamel et al., 1996). Ειδικότερα, οι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών θεωρείται ότι επιτυγχάνουν την ανάδειξή τους σε μοναδικές 

επιχειρήσεις, με ικανότητες επιτυχίας υψηλών επιδόσεων (Bowen and Lawler, 

1995).

Η ανάμιξη των εργαζομένων ενισχύεται μέσω της δημιουργίας ομαδικών 

σχημάτων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης (Simmons et ah, 1995). Οι ομάδες 

θεωρούνται ως βασικής σημασίας για την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης της 

ποιότητας στις διεργασίες προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες 

(Morris and Haigh, 1996). Η εκτεταμένη χρήση ομαδικών σχημάτων υποστηρίζεται 

ότι επιτρέπει την αναβάθμιση των προτεινόμενων λύσεων και προάγει τη 

δέσμευση των εργαζομένων για την υλοποίησή τους (Fowler et ah, 1992). Μέσω 

της ανεξάρτητης υπευθυνότητας, της ανάμιξης των εργαζομένων και της χρήσης
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διαφόρων ομαδικών σχημάτων, πιστεύεται ότι επεκτείνεται ο κύκλος των ατόμων 

που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (Butz and Goodstein, 1996). Τα σχήματα 

αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή: συστημάτων υποβολής προτάσεων, συστημάτων 

διερεύνησης στάσεων Προσωπικού, κύκλων ποιότητας, ομάδων συνεργασίας, 

εκτέλεσης έργων, βελτίωσης ποιότητας, διορθωτικών ενεργειών και 

συναντήσεων (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1991 - Edvardsson et al., 1994 - Clinton et al., 

1994 - Simmons et al., 1995 - IPM, 1993 - Snape et al., 1995).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηρίζεται ότι πρέπει να αποσκοπούν στην 

υποβοήθηση των εργαζομένων να επιτύχουν τόσο τους ατομικούς όσο και τους 

συνολικούς στόχους του οργανισμού. ΓΤαυτό προτείνεται να αναφέρονται σε 

συγκεκριμένα θέματα του άμεσου εργασιακού τους περιβάλλοντος (Clinton et al., 

1994). Η ανάγκη για δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, ευελιξία και δεκτικότητα νέων 

ιδεών είναι τα νέα εργαλεία που χρειάζονται για την αντίληψη της σημασίας της 

βελτίωσης των διαδικασιών. Για να μπορέσει μια Τράπεζα να εξασφαλίσει στο 

Προσωπικό της την απαιτούμενη γνώση και ενημέρωση, χρειάζεται να αναπτύξει 

στο έπακρο τη διασταυρούμενη εκπαίδευση σε πολλαπλά αντικείμενα (cross

training) σε συνδυασμό με την κυκλική εναλλαγή καθηκόντων (job rotation) 

(Santoro, 1992). Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη του 

Προσωπικού, παρέχοντας τις γνώσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που απαιτούνται στο περιβάλλον βελτίωσης της ποιότητας ( Snape et 

al., 1995 - Clinton et al., 1994 - Porter and Parker, 1993 - Hill and Wilkinson, 1995). 

Ακόμη, η εκπαίδευση των ανθρώπων που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη 

θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα μιάς επιχείρησης και γι' αυτό πρέπει 

να είναι ουσιαστική (Berry, 1991).

Στη φιλοσοφία της ποιότητας, η έννοια του εσωτερικού πελάτη είναι 

θεμελιώδης και η εστίαση στις σχέσεις πελάτη-προμηθευτή καθοριστική. Κάθε 

προμηθευτής πρέπει να συμφωνεί ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να 

παραδίδεται στον πελάτη με σωστό τρόπο, με την πρώτη φορά και κάθε φορά. 

Αυτό όμως δεν ισχύει μόνον στις υπηρεσίες προς τους εξωτερικούς πελάτες, αλλά 

και στους εσωτερικούς, δηλαδή αυτούς τους οποίους εξυπηρετεί κάθε 

εργαζόμενος στα πλαίσια των καθηκόντων του (Fowler et al., 1992). Είναι ανάγκη 

να αντιληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι σ’έναν οργανισμό ότι η ικανοποίηση των
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πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροχρόνια διατήρηση της 

επιχείρησης και της θέσης εργασίας τους. Δεν αρκεί ο προσανατολισμός μόνον 

στον πελάτη της αγοράς. Η νέα προοπτική συνίσταται στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις ομάδες πελατών τους, άλλοτε εξωτερικών και 

άλλοτε εσωτερικών. Η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών είναι 

προαπαιτούμενο για την επίτευξη της ικανοποίησης και του εξωτερικού πελάτη 

(Clinton et al., 1994). Κάθε οργανισμός, μόλις αρχίσει να διακρίνει τους 

εσωτερικούς του πελάτες, στο βαθμό που το κάνει για τους εξωτερικούς, θα 

μπορέσει σταδιακά να εκτιμήσει την εσωτερική ποιότητα μέσω του επιπέδου 

ικανοποίησής τους (Mastenbroek, 1991).

Στα πλαίσια που αναπτύχθηκαν, οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την 

εκτίμηση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι Τράπεζες σε σχέση με το 

κριτήριο της διοίκησης και συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα είναι:

(α) χαρακτηριστικά πολιτικής Προσωπικού,

(β) μορφές συμμετοχής εργαζομένων,

(γ) ενθάρρυνση για ανάληψη ευθυνών και επίλυση προβλημάτων,

(δ) κριτήρια πρόσληψης-εξέλιξης του Προσωπικού,

(ε) εφαρμογή της έννοιας του εσωτερικού πελάτη, και

(στ) ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων.

Ως προς τα στοιχεία που δίνει έμφαση η πολιτική διοίκησης του Προσωπικού 

(Σχήμα 28), στη σχετική ερώτηση κλίμακας κατάταξης πέντε σημείων σημειώθηκαν
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Σχήμα 28 Πολιτική Αιοίκησΐ)ς Προσωπικού

1 Εκπαίδευση και επιμόρφωση
2 Επικοινωνία
3 Αμοιβές βάσει απόδοσης
4 Ομαδική εργασία
5 Αναγνώριση

6 Υψηλή εμπιστοσύνη
7 Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας
8 Ευελιξία
9 Συμμετοχή
10 Αλλα

ως επικρατέστερα: η εκπαίδευση και επιμόρφωση (30,6%), με σημαντική διαφορά 

η επικοινωνία (18,5%), οι αμοιβές βάσει απόδοσης (13,5%), η ομαδική εργασία 

(12,7%) και η αναγνώριση (12,3%). Ενδιαφέρουσα είναι η χαμηλή τιμή της 

αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας (4,2%) και της συμμετοχής (1,7%).

Ως προς τις μορφές άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων (Σχήμα 29), βρέθηκε

Σχήμα 29 Μορφές άμεσΐ)ς συμμετοχής εργαζομένων

1 Συναντήσεις στελεχών διαφόρων 
καταστημάτων

2 Συναντήσεις στελεχών διαφόρων 
Τμημάτων

3 Ομάδες συνεργασίας
4 Ομάδες εκτέλεσης έργων

5 Συστήματα υποβολής προτάσεων
6 Ομάδες διορθωτικών ενεργειών
7 Ομάδες βελτίωσης ποιότητας
8 Συστήματα διερεύνησης στάσεων Προσ/κού
9 Κύκλοι ποιότητας
10 Αλλες

πολύ υψηλή προτίμηση στις συναντήσεις στελεχών διαφόρων καταστημάτων
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(91,7%) και στις συναντήσεις στελεχών διαφόρων Τμημάτων (83,3%). Ακολουθεί η 

χρήση ομάδων συνεργασίας και ομάδων εκτέλεσης έργων (58,3%), συστημάτων 

υποβολής προτάσεων (54,2%), ομάδων διορθωτικών ενεργειών (50%) και ομάδων 

βελτίωσης ποιότητας (29,2%). Ενδιαφέρουσα θεωρείται η χαμηλή προτίμηση των 

συστημάτων διερεύνησης των στάσεων Προσωπικού (attitude surveys).

Ως προς την ενθάρρυνση των εργαζομένων για να αναλαμβάνουν περισσότερες 

ευθύνες και να εντοπίζονται διάφορα προβλήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

Τραπεζών (87,5%) σημείωσε θετική ανταπόκριση. Την ενθάρρυνση αυτή, σχεδόν 

στο σύνολό τους, οι Τράπεζες την εκδηλώνουν μέσω των τακτικών συναντήσεων 

Προσωπικού και την ενισχύουν με συνεχείς παροτρύνσεις και κλήσεις των 

εργαζομένων να εκφράσουν τις απόψεις τους. Μόνον μια Τράπεζα ανέφερε την 

υποστήριξη του Τμήματος Προσωπικού ως μέσο ενθάρρυνσης των εργαζομένων. 

Οι Τράπεζες που δεν ανταποκρίνονται θετικά στην ενθάρρυνση (12,5%), ως λόγους 

αναφέρουν τη δυσκαμψία του συστήματος, την αυστηρή περιγραφή αρμοδιοτήτων 

και την ανάγκη τήρησης των οδηγιών.

Ως προς τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εξέλιξη του Προσωπικού 

(Σχήμα 30), στην ερώτηση κλίμακας διαφορικού πέντε βαθμών (αθροιστική

Σχήμα 30 Κριτήρια πρόσληψης - εξέλιξης Προσωπικού

1 Ευχέρεια αντιμετώπισης σχέσεων με 
πελάτες

2 Ικανότητες βελτίωσης της ποιότητας
3 Αποτελεσματικότητα στην ομαδική 

εργασία
4 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και 

λήψης αποφάσεων

5 Ικανότητα σαφούς και πειστικής παρου
σίασης θεμάτων και απόψεων

6 Διάφορες λειτουργικές ικανότητες
7 Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
8 Ικανότητες ηγεσίας
9 Τεχνικές ικανότητες σε θέματα πληροφορικής
10 Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών

συγκέντρωση απαντήσεων «πολύ» και «εξαιρετικά»), βρέθηκε ότι σχεδόν όλα τα 

κριτήρια επιλέγονται από ποσοστό 70,8% μέχρι 79,1% των Τραπεζών, εκτός από



Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 87

τις τεχνικές ικανότητες σε θέματα πληροφορικής 37,4%.

Ως προς την έμπρακτη εφαρμογή της έννοιας του εσωτερικού πελάτη (Σχήμα 

31), οι Τράπεζες απάντησαν θετικά μόνον σε ποσοστό 41,7%. Οι υπόλοιπες (58,3%)

Σχήμα 31 Εσωτερικός πελάτης: έμπρακτη υιοθέτηση έννοιας

απάντησαν κυρίως αρνητικά ή δηλώνοντας άγνοια σε μια περίπτωση. Από τις δέκα 

Τράπεζες που εφαρμόζουν έμπρακτα την έννοια του εσωτερικού πελάτη (Σχήμα 

32), οι μισές χρησιμοποιούν (κατά πολύ ή σε εξαιρετικό βαθμό) την ομαδοποίηση

1 Ανάλυση στάσεων και απόψεων Προσωπικού
2 Ομαδοποίηση Προσωπικού κατά κατηγορίες
3 Προβολή ατόμων με εξαιρετικές επιδόσεις
4 Αναγνώριση και απονομή ανταμοιβών

του Προσωπικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι τέσσερις χρησιμοποιούν 

αντίστοιχα αναλύσεις στάσεων και απόψεων του Προσωπικού και εφαρμόζουν 

συστήματα αναγνώρισης και απονομής ανταμοιβών σε όσους διακρίνονται για την 

εξυπηρέτηση του εσωτερικού πελάτη.

Ως προς το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού, για μεν τη συμμετοχή σε ομαδικά
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σχήματα περιορίζεται στην παρακολούθηση των τακτικών συναντήσεων 

Προσωπικού και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους (45,8%), για δε την 

καθιέρωση κριτηρίων πρόσληψης-εξέλιξης η ουσιαστική συμβολή του Τμήματος 

στη διαμόρφωση του συστήματος σημειώνεται σε ποσοστό επίσης 45,8%.

Ως προς το κριτήριο «διοίκηση ανθρώπινου παράγοντα και συμμετοχή» τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Τράπεζες παρουσιάζουν μάλλον σοβαρή 

υστέρηση. Η έμφαση της πολιτικής Προσωπικού στα θέματα εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης βρίσκεται ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Η υψηλή τάση 

προτίμησης σ' αυτά τα θέματα παρουσιάζει αισθητή διαφορά από τα υπόλοιπα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά, όπως η επικοινωνία, οι αμοιβές βάσει απόδοσης, η 

ομαδική εργασία και η αναγνώριση. Έτσι, διαφαίνεται η σχετική υστέρηση της 

πολιτικής διοίκησης Προσωπικού ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Έντονη, 

όμως, είναι επίσης η υστέρηση στα θέματα δημιουργίας υψηλής εμπιστοσύνης, 

αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας, ευελιξίας και συμμετοχής, που είναι 

κρίσιμα για την υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας. Η πολύ 

υψηλή προτίμηση στις συναντήσεις Προσωπικού είναι όντως εντυπωσιακή, όμως 

κατα τη γνώμη μας δεν εξασφαλίζει και τον άμεσο προσανατολισμό προς την 

ποιότητα, αλλά γίνεται συνήθως εξ αφορμής άλλων προτεραιοτήτων, όπως η 

εξέταση της πορείας των εργασιών, η επίτευξη των στόχων κ. ά. Η χρήση των 

ομάδων συνεργασίας και εκτέλεσης έργων είναι πολύ ικανοποιητική, ενώ η χρήση 

των ομάδων διορθωτικών ενεργειών και βελτίωσης ποιότητας είναι μάλλον 

περιορισμένη. Το αρκετά μεγάλο ποσοστό των Τραπεζών που χρησιμοποιούν 

συστήματα υποβολής προτάσεων είναι ενθαρρυντικό, όμως απομένει να εξετασθεί 

η συστηματικότητα και ο τρόπος εφαρμογής τους στην πράξη. Η διερεύνηση των 

στάσεων του Προσωπικού είναι επίσης υποτονική και αποτελεί ένα ακόμη σημείο 

υστέρησης των πολιτικών διοίκησης Προσωπικού. Στα θέματα της ενθάρρυνσης 

των εργαζομένων για ανάληψη ευθυνών επίλυσης προβλημάτων, διαπιστώνεται 

θετική μεν στάση σχεδόν του συνόλου των Τραπεζών, αλλά με μάλλον άτυπο και 

μή συστηματικό τρόπο, όπως είναι οι συναντήσεις του Προσωπικού, που γίνονται 

συνήθως με άλλες προτεραιότητες. Τα κριτήρια πρόσληψης και κυρίως εξέλιξης 

του Προσωπικού βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προβληματίζουν οι πολύ 

υψηλές τιμές, που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην έντονα θετική άποψη των 

συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς τα επί μέρους κριτήρια. Ερευνητέα είναι
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νομίζουμε, η έκταση στην οποία εφαρμόζονται στην πράξη τα εν λόγω κριτήρια 

και ο βαθμός ελευθερίας που παρέχουν στις προσλήψεις και προαγωγές οι 

ισχύοντες κανονισμοί και περιορισμοί, περισσότερο έντονοι στις Τράπεζες του 

δημόσιου τομέα. Η γνώση και πρακτική εφαρμογή της έννοιας του εσωτερικού 

πελάτη είναι αρκετά περιορισμένη, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική 

επίδοση των Τραπεζών στα θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης του εξωτερικού 

πελάτη. Ακόμη και μεταξύ των Τραπεζών που εφαρμόζουν την έννοια του 

εσωτερικού πελάτη, διακρίνεται κάποια υστέρηση στην προβολή των ατόμων με 

εξαιρετικές επιδόσεις και στην απονομή ανταμοιβών. Τέλος, ο ρόλος του 

Τμήματος Προσωπικού στην εφαρμογή της άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων 

και στον καθορισμό κριτηρίων πρόσληψης-εξέλιξης του Προσωπικού φαίνεται 

μάλλον περιορισμένος αφού ισχύει για τις λιγότερες από τις μισές Τράπεζες.

Διοίκηση βάσει δεδομένων (fact based management)

Η επίτευξη των στόχων ποιότητας και απόδοσης προϋποθέτει ότι η διοίκηση 

του οργανισμού βασίζεται σταθερά σε αξιόπιστες πληροφορίες, στοιχεία, 

δεδομένα και αναλύσεις. Οι δείκτες απόδοσης και πορείας των εργασιών και οι 

ακριβείς αναλύσεις των τάσεων που εμφανίζονται, απεικονίζουν τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών και 

βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στην ικανοποίηση 

πελατών και εργαζομένων καθώς και στα αποτελέσματα των εργασιών (Tummala 

and Tang, 1996).

Οι επιδόσεις που προτείνεται να παρακολουθούνται συστηματικά, προκειμένου 

να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τη λειτουργία της Τράπεζας, είναι: μια σειρά 

δεικτών που συγκρίνουν τα λειτουργικά έξοδα προς τα καθαρά κέρδη και τα 

καθαρά έσοδα, η απόδοση των κεφαλαίων βάσει των κινδύνων που 

αναλαμβάνονται, η σχέση καθαρών κερδών προς ίδια κεφάλαια, το μέρισμα ανα 

μετοχή, η αποδοτικότητα καταστημάτων, λογαριασμών και πελατών, η 

παραγωγικότητα, διάφοροι δείκτες σχετικοί με την ποιότητα κ.ά. (Channon, 1990 - 

Κοκκομέλης, 1995). Ως προς το κόστος ποιότητας, προτείνονται μετρήσεις 

δραστηριοτήτων και ενεργειών που αναφέρονται: στο σχεδίασμά των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας, στις σχετικές συσκέψεις ή συναντήσεις ομάδων που 

γίνονται στα ίδια πλαίσια, στην εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των πελατών,
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στο σχεδίασμά διαδικασιών και στην αξιολόγηση των προμηθευτών. Επίσης, 

μετρήσεις του κόστους διόρθωσης λαθών, επίλυσης παραπόνων πελατών, 

διενέργειας ελέγχων κ.ά. (Gray and Harvey, 1992 - Band, 1991).

Ως εργαλεία για τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων ποιότητας 

προτείνονται τα καθιερωμένα πλέον στη σχετική βιβλιογραφία μέσα μέτρησης 

(tools), που είναι: τα οργανογράμματα, τα διάφορα ειδικά διαγράμματα, φύλλα 

ελέγχου κ.ά. (Santoro, 1992 - Band, 1991 - Berry, 1991). Για τις μετρήσεις σχετικά 

με την απόδοση και τα πρότυπά της προσφέρονται οι στατιστικές αναλύσεις, 

δειγματοληψίες και άλλες παρεμφερείς μέθοδοι (Belasco, 1990).

Για τις μετρήσεις για τη διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, 

ως πηγές άντλησης των σχετικών στοιχείων θεωρούνται κατάλληλες: οι ειδικές 

έρευνες, συνεντεύξεις, συζητήσεις με πελάτες, γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία 

μαζί τους και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους (Berry, 1991 - Band, 1991 - 

Sohal, 1994 - Butz and Goodstein, 1996). Παράλληλα, υποστηρίζεται η 

χρησιμότητα διενέργειας ερευνών μεταξύ των εργαζομένων για τη διερεύνηση των 

απόψεών τους για τις πολιτικές και πρακτικές της επιχείρησης αλλά και για την 

καταγραφή των αντιλήψεών τους σχετικά με τις ανάγκες ή επιθυμίες των πελατών 

(Band, 1991).

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την αξιολόγηση της πρακτικής των 

Τραπεζών ως προς τη διοίκηση βάσει στοιχείων και δεδομένων είναι:

(α) βασικά στοιχεία μέτρησης των επιδόσεων,

(β) άντληση στοιχείων για μετρήσεις ικανοποίησης πελατών,

(γ) χρήση ελέγχων και περιορισμός λαθών,

(δ) μέτρηση κόστους ποιότητας,

(ε) μετρήσεις ικανοποίησης εργαζομένων,

(στ) χρήση εργαλείων,

(ζ) καθορισμός προτύπων απόδοσης, και

(η) ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων.

Ως προς τη μέτρηση των επιδόσεων (Σχήμα 33), προκειμένου να λαμβάνονται



Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 91

Σχήμα 33 Μέτρησ7/ επιδόσεων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Σχέση λειτουργικών εξόδων και 
προβλέψεων προς καθαρά κέρδη

2 Σχέση λειτουργικών εξόδων προς 
καθαρά έσοδα

3 Αποδοτικότητα καταστημάτων
4 Ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων
5 Αποδοτικότητα πελατών
6 Σχέση καθαρών κερδών προς ίδια 

κεφάλαια
7 Σχέση δαπανών Προσωπικού προς 

καθαρά έσοδα

8 Αποδοτικότητα λογαριασμών
9 Απόδοση κεφαλαίων προσαρμοσμένη στον 

κίνδυνο
10 Καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή
11 Παραγωγικότητα εργασίας στις συναλλαγές
12 Κόστος διατήρησης πελατών μέσω βελτίωσης 

της ικανοποίησής τους
13 Ποιότητα των συναλλαγών
14 Άλλα

αποφάσεις, βρέθηκε ότι οι Τράπεζες χρησιμοποιούν καθολικά ή σε εξαιρετικό 

βαθμό, τους περισσότερους δείκτες. Η χαμηλή τιμή του δείκτη μερίσματος ανά 

μετοχή οφείλεται κυρίως στις ξένες Τράπεζες που δεν έχουν μετοχική σύνθεση 

κεφαλαίου στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαμηλές τιμές των δεικτών 

παραγωγικότητας (37,5%), κόστους διατήρησης πελατών (20,8%) και ποιότητας 

συναλλαγών (16,7%).

Ως προς τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, βρέθηκε ότι οι Τράπεζες 

την εφαρμόζουν σε ποσοστό 87,5%. Ως προς τις πηγές από τις οποίες αντλούν τα 

σχετικά στοιχεία (Σχήμα 34), βρέθηκε ότι όλες πραγματοποιούν επισκέψεις πελα-
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Σχήμα 34 Μέτρηση ικανοποίησ>]ς πελατών-πηγές άντληω]ς στοιχείων

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100% 100%
(21 Τράπεζες)

—
1 81% 76 70%

ρρ

47,60%

n

28,60%

—
:Τ: mm 19% 19%

14 λη%

WM 4,80%__________________
« __ 0% 

Egaa________da___________________

1 Επισκέψεις πελατών στην Τράπεζα
2 Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των 

πελατών
3 Συζητήσεις με το Προσωπικό που 

εξυπηρετεί πελάτες
4 Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
5 Προσωπικές συνεντεύξεις
6 Αλληλογραφία πελατών

7 Τυπικές έρευνες εντός Τραπέζης
8 Έρευνες μέσω εξωτερικών συμβούλων
9 Έντυπα με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη
10 Ομάδες πελατών
11 Ειδικές έρευνες-μελέτες μέσω Πανεπιστημίων 

κλπ
12 Αλλες

των ή δέχονται τις δικές τους επισκέψεις (100%). Σε πολύ μεγάλο βαθμό αντλούν 

τα σχετικά στοιχεία από συζητήσεις με το Προσωπικό (95,2%), από τηλεφωνικές 

επικοινωνίες με τους πελάτες (81%), προσωπικές συνεντεύξεις μαζί τους (76,2%) 

κ.ά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαμηλές τιμές των συστημάτων ερευνών είτε 

εντός των Τραπεζών είτε με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων και άλλων 

φορέων.

Ως προς τη μορφή των ελέγχων που διεξάγονται για να διαπιστωθεί η τήρηση 

του συστήματος λειτουργίας (Σχήμα 35), στην ερώτηση κλίμακας διαφορικού πέντε

Σχήμα 35 Έλεγχος

1 Εσωτερικός έλεγχος
2 Κατασταλτικός έλεγχος
3 Έλεγχος συστημάτων πληροφορικής
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βαθμών, βρέθηκε ότι οι Τράπεζες χρησιμοποιούν «πολύ» ή «εξαιρετικά» τόσο τον 

κατασταλτικό όσο και τον εσωτερικό έλεγχο με μικρό προβάδισμα του πρώτου.

Ως προς τον περιορισμό ελέγχων και λαθών (Σχήμα 36), στην ερώτηση κλίμακας

Σχήμα 36 Περιορισμός ελέγχων και λαθών
50%

12 3 4

1 Καλός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών
2 Πλήρης σχεδιασμός διαδικασιών
3 Καθορισμός αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων συστημάτων πληροφορικής
4 Ενσωμάτωση αυτομάτων ελέγχων στα συστήματα πληροφορικής

διαφορικού πέντε βαθμών, οι δύο στις τρεις Τράπεζες απάντησαν ότι αυτό το 

επιτυγχάνουν κατά «πολύ» ή «εξαιρετικά» και με τους τρεις τρόπους: καλό 

σχεδίασμά προϊόντων-υπηρεσιών, πλήρη σχεδίασμά διαδικασιών, καθορισμό 

λειτουργικών απαιτήσεων πληροφορικής και ενσωμάτωση αυτόματων ελέγχων στα 

συστήματα. Οι Τράπεζες δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις ειδικές τραπεζικές 

εργασίες ή διαδικασίες που πιστοποιούνται κατά πρότυπο της σειράς ISO 9000. 

(π.χ. κατάλογοι εξουσιοδοτημένων υπογραφών, απαιτήσεις για έλεγχο 

αυθεντικότητας μηνυμάτων, περιεχόμενο μαγνητικής ταινίας των πλαστικών 

καρτών, μορφή τηλετυπικών μηνυμάτων, τηλεπικοινωνιακά μηνύματα μεταφοράς 

κεφαλαίων, τύπος ενεγγύου πιστώσεως, ορολογία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

τύπος επιβεβαίωσης πράξεων σε ξένα νομίσματα, συμφωνία λογαριασμών 

Τραπεζών με ξένους ανταποκριτές, ταχυδρομικές εντολές πληρωμών, κώδικες 

ξένων νομισμάτων και κεφαλαίων). Ας σημειωθεί ότι μια μόνον Τράπεζα έχει 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 για ορισμένες όμως τραπεζικές εργασίες σχετικές με 

τη διακίνηση των επιταγών και τις πληροφορίες πελατών.

Ως προς τη μέτρηση του κόστους ποιότητας, βρέθηκε ότι μόνον 11 Τράπεζες 

(45,8%) κάνουν σχετικές μετρήσεις. Αυτές που μετρούν το κόστος ποιότητας
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(Σχήμα 37) διαπιστώθηκε ότι εντοπίζουν τις μετρήσεις τους κυρίως στο κόστος του

Σχήμα 37 Κόστος ποιότητας στις Τράπεζες που κάνουν σχετικές μετρήσεις

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 1,80 %

7 2,70 %

45,50%

*·*:

27,30%

18,20% 18,20% 18,20% 18,20%

lii
9,10% 9,10% 9,10% 9,10%

.■■■■

1 Εσωτερικός έλεγχος
2 Κατασταλτικός έλεγχος
3 Εκπαίδευση για βελτίωση 

εξυπηρέτησης πελατών
4 Ενσωμάτωση αυτομάτων ελέγχων στα 

συστήματα πληροφορικής
5 Σχεδιασμός και συντήρηση διαδικασιών
6 Διόρθωση λαθών

7 Επίλυση παραπόνων πελατών
8 Αλλες
9 Σχεδιασμός προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας
10 Συσκέψεις για θέματα βελτίωσης ποιότητας
11 Λειτουργία ομάδων εντοπισμού και επίλυσης 

προβλημάτων
12 Αξιολόγηση προμηθευτών

εσωτερικού ελέγχου (81,8%) και του κατασταλτικού ελέγχου (72,7%). Σε 

μικρότερο βαθμό μετρούν το κόστος της εκπαίδευσης για βελτίωση της 

εξυπηρέτησης (45,5%) και το κόστος ενσωμάτωσης αυτόματων ελέγχων στα 

συστήματα πληροφορικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ελάχιστος αριθμός των 

Τραπεζών (δύο μόνον) που μετρούν το κόστος του σχεδιασμού και συντήρησης 

διαδικασιών, της διόρθωσης λαθών και της επίλυσης παραπόνων πελατών. Τέλος, 

μόνον μια Τράπεζα προβαίνει στις υπόλοιπες μετρήσεις του κόστους ποιότητας.

Ως προς τη διερεύνηση των στάσεων (attitudes) των εργαζομένων απέναντι στην 

Τράπεζα και στο εργασιακό τους περιβάλλον, μόνον πέντε Τράπεζες (20,8%) 

απάντησαν ότι κάνουν συστηματικές σχετικές μετρήσεις. Αυτές γίνονται κυρίως 

μέσω ερωτηματολογίων και έχουν περιοδικότητα 12-18 μηνών. Την ευθύνη για τη 

διαδικασία έχει το Τμήμα Προσωπικού. Οι Τράπεζες που δεν διερευνούν τις 

στάσεις των εργαζομένων (75%) ανέφεραν ως λόγους τις άλλες προτεραιότητες, το 

μικρό μέγεθος της Τράπεζας, την ομοιογενή σύνθεση του Προσωπικού, την 

ελλιπή εκτίμηση της σπουδαιότητας της έρευνας, την αδυναμία του Τμήματος 

Προσωπικού να χειρισθεί το θέμα κ.ά.
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Ως προς τη χρήση των ειδικών «εργαλείων» (tools) για την επίλυση 

προβλημάτων ποιότητας, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνται κυρίως τα 

οργανογράμματα (87,5%) και σε μικρότερο βαθμό τα διαγράμματα ροής (41,7%). 

Εμφανίσθηκε μικρή προτίμηση στη χρήση διαγραμμάτων κατανομής εργασίας και 

μετρήσεων εργασίας (29,2%) και στη διεξαγωγή ερευνών (25%). Όλα τα υπόλοιπα 

(πίνακες αποφάσεων, φύλλα δραστηριοτήτων, δειγματοληψίες, φύλλα ελέγχου, 

διαγράμματα Pareto, αιτίου-αποτελέσματος, στρωματοποίησης, διασποράς και 

ελέγχου φαίνεται να αγνοούνται γενικώς εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.

Ως προς τον καθορισμό των προτύπων απόδοσης (Σχήμα 38), μόνον μία Τράπεζα

Σχήμα 38 Μέθοδοι καθορισμού προτύπων απόδοσΐ]ς στις Τράπεζες που τα

1 Προκαθορισμένα πρότυπα απόδοσης 4 Συνεκτίμηση χρονοβόρων εργασιών
2 Στατιστική ανάλυση 5 Χρήση διαγραμμάτων ροής
3 Δειγματοληπτική προσέγγιση 6 Αλλες

απάντησε ότι δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Οι υπόλοιπες (σχεδόν το σύνολο 

του δείγματος) διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζουν ως επικρατέστερη μέθοδο τη χρήση 

προκαθορισμένων προτύπων απόδοσης (100%). Ακολουθούν, η στατιστική 

ανάλυση (56,5%) και οι υπόλοιπες μέθοδοι, αλλά με μικρά ποσοστά προτίμησης.

Ως προς τα πρότυπα απόδοσης για τις συναλλαγές του teller, βρέθηκε ότι μόνον 

δέκα Τράπεζες (42%) τα χρησιμοποιούν (Σχήμα 39).
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Σχήμα 39 Πρότυπα απόδοωις teller: έκταω/ εφαρμογής

Ως προς τις αναφερόμενες στο ερωτηματολόγιο επί μέρους συναλλαγές (Σχήμα 

40), βρέθηκε ότι οι δέκα Τράπεζες καθορίζουν πρότυπα απόδοσης στη συντριπτι-

Σχήμα 40 Πρότυπα απόδοσης teller (10 Τράπεζες)
90% 90% 90% 90%

1 Εξαργύρωση επιταγής 5 Καταβολή ποσού χρηματοδότησης
2 Κατάθεση σε λογαριασμό όψεως 6 Πληρωμή εμβάσματος στο δικαιούχο
3 Ανάληψη από λογαριασμό ταμιευτηρίου 7 Αλλες
4 Δραχμική κατάθεση σε λογαριασμό 

ταμιευτηρίου

κή τους πλειοψηφία (80-90%) για όλες τις συναλλαγές, εκτός από την πληρωμή 

εμβάσματος στο δικαιούχο (10%).

Ως προς το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού στη διεξαγωγή των διαφόρων 

μετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι μόνον στις δέκα Τράπεζες υπάρχει συμμετοχή του 

Τμήματος Προσωπικού. Αυτή εντοπίζεται κυρίως στην εφαρμογή ορισμένων μόνον 

εργαλείων ποιότητας, όπως τα οργανογράμματα (92%). Σε μικρότερο βαθμό 

θεωρείται ότι συμβάλλει στην εφαρμογή μεθόδων καθορισμού προτύπων απόδοσης 

(50%) και στη διερεύνηση των στάσεων του Προσωπικού (35,7%).

Ως προς το κριτήριο «διοίκηση βάσει δεδομένων» τα αποτελέσματα της



Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» 97

έρευνας έδειξαν ότι οι Τράπεζες παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα. Η χρήση 

των διαφόρων δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων των Τραπεζών είναι 

αναμενόμενη και δικαιολογείται από τη φύση τους ως οργανισμών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Διαπιστώνεται αρκετά σημαντική υστέρηση, 

όμως, στη μέτρηση της παραγωγικότητας και ακόμη σοβαρότερη στη μέτρηση 

του κόστους διατήρησης πελατών και του κόστους ποιότητας των συναλλαγών, 

που αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών βρίσκεται επίσης σε μάλλον 

παραδοσιακό επίπεδο γιατί αναπτύσσει κατά κόρον τις συναντήσεις με το 

Προσωπικό και τους πελάτες, φαίνεται να αγνοεί όμως τη μεγάλη σημασία που 

έχουν οι ειδικές έρευνες καθώς και η χρήση των ομάδων πελατών (focus groups). 

Έτσι, νομίζουμε ότι στερούνται οι Τράπεζες, σε μεγάλο βαθμό, την αντικειμενική 

και αξιόπιστη πληροφόρηση που χρειάζοντα. Η χρήση των ελέγχων βρίσκει τις 

Τράπεζες σε υψηλή θέση, παρά ταύτα η μεγάλη χρήση του κατασταλτικού 

ελέγχου υποδηλώνει αδυναμία επαρκούς ενσωμάτωσης των ελέγχων στις 

διαδικασίες προσφοράς υπηρεσιών. Στο σημείο, όμως, αυτό θα πρέπει να 

αναγνωρίσουμε την ιδιομορφία των Τραπεζών και τους ελέγχους που απαιτούνται 

για τη διασφάλιση των πολλαπλών και κρίσιμων οικονομικών συμφερόντων που 

διαχειρίζονται. Παρά την υψηλή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

τρόπων περιορισμού των ελέγχων και λαθών, επισημαίνουμε την ανάγκη 

καλύτερου σχεδιασμού προϊόντων- υπηρεσιών και διαδικασιών. Ιδιαίτερα 

αρνητική είναι η κατάσταση ως προς την εφαρμογή ειδικών τραπεζικών 

διαδικασιών πιστοποιημένων κατά ISO 9000. Επίσης, η μέτρηση του κόστους 

ποιότητας δεν είναι ικανοποιητική, γιατί αγνοεί τη μέτρηση του κόστους 

σχεδιασμού και συντήρησης διαδικασιών, διόρθωσης λαθών και επίλυσης 

παραπόνων, που αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για τη βελτίωση της ποιότητας. Στις 

αρνητικές επιδόσεις των Τραπεζών εντάσσεται η πολύ περιορισμένη διεξαγωγή 

συστηματικών μετρήσεων για τη διερεύνηση των στάσεων των εργαζομένων. 

Παρατηρήθηκε επίσης μεγάλη υστέρηση των Τραπεζών στη χρήση των 

«εργαλείων» ποιότητας, έτσι ώστε να υπάρχει σοβαρή αδυναμία εκτιμήσεων της 

παρούσας κατάστασης και συνεχούς εκτίμησης των βελτιώσεων που απαιτούνται. 

Αρκετά περιορισμένη είναι και η χρήση προτύπων απόδοσης στο σύνολο των 

Τραπεζών του δείγματος. Η συμμετοχή του Τμήματος Προσωπικού είναι μάλλον
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περιορισμένη και εκδηλώνεται υποστηρικτικά στις διάφορες δραστηριότητες των 

μετρήσεων.

3.2. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝΠΟΡΩΝ

Ακολουθεί ανάλυση των μεταβλητών που διερευνήθηκαν . Παράλληλα γίνεται 

σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας.

Στρατηγικός προσανατολισμός του Τμήματος

Έχει ήδη λεχθεί ότι το περιβάλλον της ποιότητας δίνει τη μοναδική ευκαιρία 

στο Τμήμα Προσωπικού να αναπτύξει στρατηγικό ρόλο, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα τη μετάβαση από την απλή διοίκηση Προσωπικού στη στρατηγική 

διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Ο στρατηγικός ρόλος, όμως, του Τμήματος 

Προσωπικού δεν είναι δεδομένος. Συχνά, τα ανώτατα στελέχη της Διοίκησης δεν 

κατανοούν τη συνολική διάσταση της βελτίωσης της ποιότητας ώστε να 

εκτιμήσουν την κρισιμότητα των θεμάτων που αναφέρονται στους ανθρώπινους 

πόρους. Ενδέχεται, ακόμη, τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού να είναι τόσο 

εξειδικευμένα στο αντικείμενό τους , ώστε να αγνοούν την προοπτική που 

χρειάζεται για τη διοίκηση της ποιότητας. Άλλοι πιθανοί λόγοι μη ανάληψης 

στρατηγικού ρόλου του Τμήματος είναι ο αυταρχικός χαρακτήρας των στελεχών 

του ή η έλλειψη αυτοπεποίθησης (Roth, 1989 - Bowen and Lawler, 1992). Ως λόγοι 

της μη ανάληψης ουσιαστικού ρόλου από το Τμήμα Προσωπικού είναι, η χαμηλή 

εκτίμηση για τη θέση και το κύρος των στελεχών του, η αντίληψη ότι ο 

στρατηγικός χαρακτήρας της διοίκησης της ποιότητας δεν συμβιβάζεται με τις 

αντιλήψεις των στελεχών αυτών και η έλλειψη ικανοτήτων για εισαγωγή μεγάλων 

αλλαγών (Giles and Williams, 1991). Άλλοι περιορισμοί αναφέρονται στη δυσχέρεια 

των στελεχών του Τμήματος Προσωπικού για θέση σωστών προτεραιοτήτων σε 

περιβάλλον ποιότητας, η ανεπαρκής σύνδεση της ειδικότητάς τους με θέματα 

επιχειρησιακής στρατηγικής και η αδυναμία από μέρους τους να εφαρμόσουν 

τεχνικές σχεδιασμού και έλέγχου (Paauwe, 1996).

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του Τμήματος Προσωπικού προσδιορίζεται από το 

βαθμό συμμετοχής του διευθυντικού στελέχους του Τμήματος σε ανώτατα 

αποφασιστικά όργανα (όπως Διοικητικά Συμβούλια ή ισοδύναμα), σε επιτροπές 

πολιτικής Προσωπικού που αποτελούνται από ανώτατα διευθυντικά στελέχη από
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διάφορες Υπηρεσίες ή σε συσκέψεις των επί μέρους μονάδων (λ.χ. περιφερειακών 

διευθύνσεων) κ.ά. κατά τους Brewster και Sisson (Storey, 1995).

Από τις τυπολογίες του ρόλου του Διευθυντή Προσωπικού, διακρίνουμε αυτήν 

που περιλαμβάνει τους εξής τρεις τύπους: (α) τον καθαρά εκτελεστικό, με χαμηλό 

ρόλο διοικητικής υποστήριξης που ασχολείται με θέματα ρουτίνας, τήρηση 

στοιχείων, μέριμνα και παροχές Προσωπικού και που αναφέρεται σε ανώτερο 

στέλεχος γραμμής, (β) αυτόν που ασχολείται με την κατάρτιση πολιτικής 

Προσωπικού με σχετικά βραχυπρόθεσμη προοπτική, τη δημιουργία διαδικασιών, 

κατάρτιση συμφωνιών, παροχή ερμηνευτικής υποστήριξης, την επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων και την ανάπτυξη καλών σχέσεων με το Σωματείο 

εργαζομένων και τα ανώτατα στελέχη γραμμής και (γ) το καταρτισμένο από άποψη 

γνώσεων και εμπειριών της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οργανισμού 

στέλεχος που είναι άμεσα αναμεμιγμένο στο σχεδίασμά της οργανωσιακής δομής 

και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ενδεχόμενη συμμετοχή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο (Wilkinson and Marchington, 1995 - Storey, 1995).

Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες, ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού μέσα σε 

περιβάλλον ποιότητας συγκεντρώνει χαρακτηριστικά, όπως ο προσανατολισμός 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η εστίαση στον πελάτη, η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η ενεργός 

ανάμιξη στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας, η προσαρμογή της 

λειτουργίας του στις απαιτήσεις ποιότητας, η ενεργός επίλυση προβλημάτων 

Προσωπικού και η διάδοση των αρχών ποιότητας (ΙΡΜ, 1993).

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την αξιολόγηση του στρατηγικού 

προσανατολισμού του Τμήματος Προσωπικού στις τράπεζες είναι:

(α) στρατηγική διοίκησης Προσωπικού στις τράπεζες,

(β) χαρακτηριστικά στρατηγικού ρόλου του Τμήματος,

(γ) λόγοι μη ανάληψης στρατηγικού ρόλου,

(δ) τυπική κατάταξη του ρόλου του Τμήματος,

(ε) χαρακτηριστικά ρόλου του Τμήματος σε περιβάλλον ποιότητας και 

(στ) επιθυμητός ρόλος του Τμήματος

Η στρατηγική διοίκησης Προσωπικού που εφαρμόζουν οι Τράπεζες, στο
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σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων αναφέρθηκε ότι θεωρεί τον ανθρώπινο 

παράγοντα ως τον κύριο συντελεστή της επιτυχίας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και έχει ως μέριμνα την αξιοποίηση, εκπαίδευση, αξιοκρατική 

εξέλιξη, υποκίνηση και ικανοποίησή του μέσω ανταμοιβών. Σε μία μερίδα των 

Τραπεζών (25%) η στρατηγική διοίκησης του Προσωπικού θεωρείται ότι δεν είναι 

η ενδεδειγμένη και ότι έχει περιθώρια βελτίωσης για την καλύτερη αντιμετώπιση 

των αναγκών τους.

Ως προς τον ειδικότερο ρόλο του Διευθυντή Προσωπικού, σε δύο από τις 

Τράπεζες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καμιά ιδιότητα από τις καταγραφόμενες στη 

σχετική ερώτηση. Στις υπόλοιπες Τράπεζες (σχεδόν το σύνολο του δείγματος) 

βρέθηκε ότι ο Διευθυντής Προσωπικού συγκεντρώνει τις αναφερόμενες ιδιότητες 

με την ακόλουθη συχνότητα (Σχήμα 41): συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια

Σχήμα 41 Διευθυντής Προσωπικού (22 Τράπεζες)

1 Συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια
2 Συμμετέχει σε συμβούλια εργασιών
3 Συμμετέχει σε επιτροπές πολιτικής 

Προσωπικού
4 Επηρεάζει στρατηγική Τράπεζας

5 Συμμετέχει σε συσκέψεις με υπευθύνους 
περιφ. Διευθύνσεων

6 Παρίσταται στις συνεδριάσεις Δ.Σ. χωρίς ψήφο
7 Άλλα
8 Μέλος Δ.Σ.

(95,5%), σε συμβούλια εργασιών (86,4%) και σε επιτροπές πολιτικής Προσωπικού 

(54,5%). Επίσης, αναφέρθηκε ότι επηρεάζει τη στρατηγική της Τράπεζας (45,5%), 

συμμετέχει σε συσκέψεις με τους υπευθύνους Προσωπικού των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων (22,7%) και παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο 

(13,6%).
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Ειδικότερα, στο σύνολο του δείγματος (Σχήμα 42), βρέθηκε ότι το Τμήμα Προ-

Σχήμα 42 Τμήμα Προσωπικού: συμμετοχή στο στρατηγικό 
σχεδίασμά (24 Τράπεζες)

58,33%

σωπικού έχει συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδίασμά μόνο στις δέκα Τράπεζες 

(41,7%).

Ως προς τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Προσωπικού δεν έχει 

στρατηγικό ρόλο, στις υπόλοιπες δέκα τέσσερις Τράπεζες (58,3%) διαπιστώθηκε 

(Σχήμα 43) ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη επιρροή λόγω θέσης

80%

70%

60%
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0%

78.60%

Σχήμα 43 Λόγοι μη συμμετοχής τμήματος Προσωπικού στο στρατηγικό
σχεδίασμά (14 Τράπεζες)

21.40% 21.00%
14,30%

7,10% 7,10%
0%

1 Περιορισμένη επιρροή λόγω θέσης
2 Δυσχέρεια αντίληψης ρόλου από τη 

Διοίκηση
3 Αλλα
4 Μονομερής κατάρτιση-στενή εξειδίκευση
5 Δυσχέρεια κατανόησης συνθηκών 

αγοράς

6 Προβληματισμός Διοίκησης για ικανότητα 
ανταπόκρισης στις ανάγκες της Τράπεζας

7 Έλλειψη ικανοτήτων σχεδιασμού
8 Ασύμβατη νοοτροπία
9 Δισταγμός ανάληψης ηγετικού ρόλου

(78,6%) και σε μικρότερο βαθμό σε άλλους λόγους, όπως η δυσχέρεια αντίληψης 

του ρόλου του Τμήματος από τη Διοίκηση (21,4%) η μονομερής κατάρτιση και 

στενή εξειδίκευση των στελεχών του Τμήματος (14,3%). Ελάχιστα επηρεάζουν 

λόγοι όπως η δυσχέρεια κατανόησης των συνθηκών της αγοράς και ο 

προβληματισμός της Διοίκησης για την ικανότητα του Τμήματος (7,1%).
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Ως προς τη γενική τυπική κατάταξη του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού 

(Σχήμα 44) βρέθηκε ότι 11 Τράπεζες (45,8%) έχουν ως Διευθυντή καταρτισμένο

Σχήμα 44 Ρόλος Τμήματος Προσωττικού-τυττική κατάταξη (24 Τράπεζες)

1 Ρουτίνα, τήρηση στοιχείων, μέριμνα παροχών
2 Πολιτική Προσωπικού, δημιουργία διαδικασιών, κατάρτιση συμφωνιών
3 Κατάρτιση στις τραπεζικές εργασίες, σχεδιασμός, δομή, παροχή συμβουλευτικών 

εργασιών
4 Άλλο

στέλεχος-καλό γνώστη της τραπεζικής δραστηριότητας με άμεση εμπλοκή στο 

σχεδίασμά της δομής και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σε δέκα 

Τράπεζες (41,7%) το Τμήμα Προσωπικού ασχολείται συνήθως με θέματα ρουτίνας, 

τήρηση στοιχείων απασχόλησης και παροχές Προσωπικού. Σε τρεις Τράπεζες 

(12,5%) το Τμήμα Προσωπικού ασχολείται με την κατάρτιση βραχυπρόθεσμης 

πολιτικής, τη δημιουργία διαδικασιών, την κατάρτιση συμφωνιών και την παροχή 

ερμηνευτικής υποστήριξης.

Ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού 

(Σχήμα 45), σε ερώτηση κλίμακας διαφορικού πέντε βαθμών, διαπιστώθηκε ότι η
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Σχήμα 45 Χαρακτηριστικά ρόλου του Τμήματος Προσωπικού σε περιβάλλον
ποιότητας

37,50% 37,50%

□ Δεν ισχύει 

Ό°, Β Καθόλου

□ Λίγο

□ Αρκετά 

■ Πολύ

□ Εξαιρετικά

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Κατάρτιση πολιτικής Προσωπικού με μακροχρόνια προοπτική
2 Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη
3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
4 Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα θέματα που χειρίζεται
5 Ενεργός ανάμιξη στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας
6 Προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του στις απαιτήσεις ποιότητας
7 Ουσιαστική συμμετοχή στη διεργασία επίλυσης προβλημάτων Προσωπικού
8 Ενεργός συμμετοχή στην επικοινωνία και διάδοση αρχών ποιότητας

εκτίμηση των συμμετεχόντων για τα επί μέρους χαρακτηριστικά είναι σχεδόν 

ισομερώς κατανεμημένη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Μπορούμε, όμως, να εντοπίσουμε τον περιορισμένο ρόλο στην 

εστίαση στον εσωτερικό πελάτη (απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» : 62,5%). Σε 

μικρότερο βαθμό υστερεί ο ρόλος του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή στην 

επικοινωνία και διάδοση αρχών ποιότητας (απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» : 

45,9%). Αντίθετα, τονισμένος φαίνεται να είναι ο ρόλος του Τμήματος στη ν 

επίλυση προβλημάτων Προσωπικού (απαντήσεις «πολύ» και «εξαιρετικά» :

Ως προς το ρόλο του Τμήματος που θα ήθελαν οι συμμετέχοντες, διαπιστώνεται 

ότι σε όσες Τράπεζες έχει το Τμήμα στρατηγικό ρόλο, αυτός είναι ικανοποιητικός 

γΤαυτούς (45,8%). Αντίθετα, σε όλες τις υπόλοιπες Τράπεζες δηλώνεται επιθυμία 

αναβάθμισής του, με περισσότερη ανεξαρτησία, πρωτοβουλία και συμμετοχή στο 

σχεδίασμά και στη στρατηγική της Τράπεζας.

Στις περισσότερες Τράπεζες (83,4%), οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

συμβουλεύονται από αρκετά έως πολύ συχνά το Τμήμα Προσωπικού, κυρίως για
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θέματα μισθολογικά, φορολογικά, εργατικής νομοθεσίας, πολιτικής Προσωπικού, 

προσλήψεων, τοποθετήσεων-μετακινήσεων, εκπαίδευσης και προαγωγών. Δεν 

συμβουλεύονται το Τμήμα Προσωπικού σε ορισμένες Τράπεζες (16,6%) λόγω του 

εξαιρετικά περιορισμένου ρόλου που έχει.

Στις περισσότερες Τράπεζες ο υπεύθυνος Προσωπικού βρίσκεται σε επίπεδο 

Διευθυντή Διεύθυνσης (70.8%) και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση ή στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Πρόεδρο της Τράπεζας. Στις υπόλοιπες (29,2%) 

βρίσκεται σε επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος και αναφέρεται είτε σε Διευθυντή 

Διεύθυνσης είτε στην ανώτατη Διοίκηση. Η πλειοψηφία των Τραπεζών 

εξακολουθεί να διατηρεί τον τίτλο του Διευθυντή Προσωπικού (58,4%). Οι 

ανθρώπινοι πόροι ή το ανθρώπινο δυναμικό, ως δηλωτικά τίτλου, είναι γνωστά σε 

λιγότερες Τράπεζες (29,1%).

Ως προς το στρατηγικό προσανατολισμό του Τμήματος Προσωπικού, τα 

αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν ότι αυτός είναι εμφανής σε αρκετά μεγάλο 

αριθμό Τραπεζών (45,5%) . Παρά ταύτα, το γεγονός της μη συμμετοχής του 

Διευθυντή Προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας περιορίζει 

αυτόματα το στρατηγικό χαρακτήρα της θέσης του σε θέματα μάλλον 

βραχυπρόθεσμης πολιτικής , μέσω συμμετοχής του σε συμβούλια εργασιών και 

υπηρεσιακά συμβούλια προαγωγών. Η επικρατέστερη αιτία του μή στρατηγικού 

ρόλου του Τμήματος είναι η περιορισμένη επιρροή λόγω θέσης στη διοικητική 

ιεραρχία. Νομίζουμε, όμως, ότι η εξήγηση αυτή είναι μάλλον επιφανειακή και ότι 

ο πραγματικός λόγος είναι κυρίως η ανεπαρκής αντίληψη του ρόλου και της 

αποστολής του Τμήματος από τη Διοίκηση των Τραπεζών. Έτσι, παρατηρείται το 

φαινόμενο, ο Διευθυντής Προσωπικού να βρίσκεται μεν σε υψηλή διοικητική 

βαθμίδα, με υψηλά ιστάμενο στέλεχος της ανώτατης Διοίκησης στο οποίο 

αναφέρεται, αλλά να έχει μάλλον περιορισμένο ρόλο, ακόμη και στις περιπτώσεις 

που αυτός είναι διακεκριμένος. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού στις ξένες Τράπεζες είναι 

υποβαθμισμένος, λόγω της εξάρτησης από το εξωτερικό, όπου εδρεύουν οι 

κεντρικές τους Διοικήσεις. Δεν διαπιστώθηκε εμφανής σχέση μεταξύ της 

ονομασίας του Τμήματος που περιέχει το στοιχείο των «ανθρωπίνων πόρων» και 

των επιδόσεων των αντίστοιχων Τραπεζών στα θέματα ποιότητας. Απεναντίας,
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διαπιστώθηκε ότι οι Τράπεζες στις οποίες το Τμήμα Προσωπικού έχει 

αναβαθμισμένο και περισσότερο στρατηγικό ρόλο, έχουν και καλύτερες επιδόσεις 

στα θέματα διοίκησης της ποιότητας.

Η βελτίωση της ποιότητας στην εσωτερική λειτουργία του Τμήματος

Υποστηρίζεται ότι το Τμήμα Προσωπικού, στα πλαίσια της βελτίωσης της 

ποιότητας στον εσωτερικό του χώρο, πρέπει να φροντίζει για την εκτέλεση 

ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά. Αυτό επιτυγχάνεται με την έμφαση στην 

ποιότητα από τον ίδιο τον Διευθυντή Προσωπικού, τη μέριμνα για την παροχή 

μόνον ποιοτικών υπηρεσιών, την παροχή ανταμοιβών (υλικών-ηθικών) για 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, την τήρηση στοιχείων παραγωγικότητας της 

εργασίας του Τμήματος και την αναζήτηση των αιτίων χαμηλής ποιότητας (Bowen 

and Lawler, 1992, Clinton et al., 1994). Πρέπει επίσης να έχει εστίαση στον 

εσωτερικό πελάτη που προάγεται μέσω της ανταπόκρισης κατά προτεραιότητα 

στις προσδοκίες της ανώτατης Διοίκησης, του προσανατολισμού στην 

εξυπηρέτηση των στελεχών γραμμής, της διερεύνησης του βαθμού ανταπόκρισης 

στις ανάγκες των άλλων Τμημάτων και της συγκριτικής έρευνας (Benchmarking) 

για τη λειτουργία των Τμημάτων Προσωπικού άλλων εξελιγμένων οργανισμών 

(Bowen and Lawler, 1992 - Clinton et al., 1994 - IPM, 1993). Θα πρέπει, επίσης , το 

Τμήμα Προσωπικού να επιχειρεί στρατηγική-συνολική προσέγγιση της βελτίωσης 

ποιότητας, μέσω κατάλληλου προσδιορισμού και προσαρμογής του ρόλου του στα 

πλαίσια της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη (Bowen and Lawler, 1992 - 

Clinton et al., 1994). Ακόμη, χρειάζεται να αναδεικνύεται η συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας ως «τρόπος ζωής». Σ'αυτό συμβάλλει η αναζήτηση τρόπων βαθμιαίας 

βελτίωσης των υπηρεσιών προς τα άλλα Τμήματα και η διεξαγωγή μετρήσεων για 

το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών (Bowen and Lawler, 1992 - Clinton et al., 

1994 - Paauwe, 1996 - Fowler et al., 1992). Τέλος, απαραίτητο στοιχείο για τη 

βελτίωση της ποιότητας στο εσωτερικό του Τμήματος Προσωπικού είναι η ύπαρξη 

αμοιβαίου σεβασμού και η ομαδική εργασία. Το απαραίτητο κλίμα δημιουργείται 

μέσω ενθάρρυνσης για ελεύθερη έκφραση γνώμης, ενθάρρυνσης της ομαδικής 

εργασίας-συμμετοχής και παροχής δικαιοδοσίας στα μέλη του Τμήματος για λήψη 

αποφάσεων με υψηλή ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη (Bowen and Lawler, 

1992 - Clinton et al., 1994).
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Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την αξιολόγηση των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας στο εσωτερικό του Τμήματος Προσωπικού είναι:

(α) εκτέλεση ποιοτικής εργασίας την πρώτη φορά,

(β) εστίαση στον εσωτερικό πελάτη,

(γ) στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας,

(δ) συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του Τμήματος και 

(στ) αμοιβαίος σεβασμός και ομαδική εργασία

Ως προς τη «βελτίωση της ποιότητας στην εσωτερική λειτουργία του Τμήματος 

Προσωπικού» τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν κατά μεταβλητή τα ακόλουθα 

(Πίνακας 1): Η εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά φαίνεται γενικά 

να επιδιώκεται σε αρκετές Τράπεζες όπου οι θετικές τιμές («αρκετά», «πολύ» και 

«εξαιρετικά») για την έμφαση στην ποιότητα, τήρηση στοιχείων παραγωγικότητας 

και αναζήτηση αιτίων χαμηλής ποιότητας κινούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 

(58,3 - 83%). Αντίθετα, σε λίγες Τράπεζες χορηγούνται υλικές και ηθικές αμοιβές 

στα πλαίσια του Τμήματος Προσωπικού (33.3%). Η εστίαση στον εσωτερικό 

πελάτη εμφανίζει θετικές τιμές μόνον στην περίπτωση της πρόταξης των 

προσδοκιών της Διοίκησης (83,4%). Τα Τμήματα Προσωπικού στις Τράπεζες 

συγκεντρώνουν ισομερώς θετική και αρνητική βαθμολογία στην εξυπηρέτηση των 

στελεχών γραμμής και στη διαπίστωση της ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη. 

Όμως, σε ποσοστό μόνον 41,4 % των Τραπεζών το Τμήμα Προσωπικού 

ασχολείται με τη διαπίστωση του επιπέδου λειτουργίας του.

Στη στρατηγική-συνολική προσέγγιση της βελτίωσης ποιότητας εντός του 

Τμήματος, οι θετικές και οι αρνητικές επιδόσεις κατανέμονται ισομερώς στα 

θέματα του ανακαθορισμού του ρόλου και της προσαρμογής της δομής και 

αποστολής του Τμήματος. Η συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του Τμήματος 

διαπιστώνεται ανεπτυγμένη, ως προς την προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών 

προς τα άλλα Τμήματα (66,7%), υστερεί όμως ως προς τη διενέργεια μετρήσεων 

ποιότητας των υπηρεσιών (37,5%). Στα θέματα αμοιβαίου σεβασμού και ομαδικής 

εργασίας, οι δύο στις τρεις Τράπεζες αναφέρουν ότι στο Τμήμα Προσωπικού 

επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες ως προς την ελεύθερη έκφραση γνώμης, την 

ομαδική εξεύρεση λύσεων, την παροχή αρμοδιοτήτων και τον εντοπισμό 

προβλημάτων (75-79,1%).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά

Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Έμφαση στην ποιότητα και μέριμνα για 
υψηλή ποιοτική απόδοση

8,40% 0% 8,40% 25% 25% 33,30%

Υλικές και ηθικές ανταμοιβές 8,40% 37,50% 20,80% 16,70% 12,50% 4,20%

Τήρηση στοιχείων παραγωγικότητας 8,40% 8,40% 25% 29,10% 16,70% 12,50%

Συστηματική αναζήτηση αιτίων χαμηλής 
ποιότητας

8,40% 8,40% 25% 25% 20,80% 12,50%

Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Εντοπισμός και πρόταξη προσδοκιών της 
Διοίκησης

12,50% 4,20% 0% 8,40% 33,30% 41,70%

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των 
στελεχών γραμμής

12,50% 4,20% 25,00% 16,70% 16,70% 25,00%

Διαπίστωση βαθμού ικανοποίησης των 
άλλων Τμημάτων

12,50% 25% 12,50% 12,50% 16,70% 20,80%

Διαπίστωση επιπέδου λειτουργίας Τμήματος 
Προσωπικού

12,50% 20,80% 25% 0% 20,80% 20,80%

Στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Ανακαθορισμός ρόλου 12,50% 25% 12,50% 12,50% 25% 12,50%

Προσαρμογή αποστολής, δομής,
καθηκόντων

12,50% 25% 12,50% 12,50% 25% 12,50%

Συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του Τμήματος
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Λρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τα 
άλλα Τμήματα

12,50% 8,40% 12,50% 25% 16,70% 25,00%

Μετρήσεις βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών 
προς το εσωτ. της Τράπεζας

12,50% 33,30% 16,70% 20,80% 16,70% 0,00%

Αμοιβαίος σεβασμός και ομαδική εργασία
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Λρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Ενθάρρυνση και ελεύθερη έκφραση γνώμης 12,50% 4,20% 4,20% 16,70% 33,30% 29,10%
Ομαδικός εντοπισμός προβλημάτων και 
εξεύρεση λύσεων

12,50% 4,20% 8,40% 16,70% 41,60% 16,70%

Παροχή αρμοδιοτήτων για καλύτερη 
εξυπηρέτηση του εσωτ. πελάτη

12,50% 4,20% 4,20% 20,80% 45,80% 12,50%

Ενθάρρυνση εντοπισμού και επίλυσης 
προβλημάτων

12,50% 4,20% 8,40% 20,80% 33,30% 20,80%
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Η συμμετοχή του Τμήματος στην ανάπτυξη πολιτικών Προσωπικού 
προσανατολισμένων στην ποιότητα

Οι κύριες πολιτικές διοίκησης Προσωπικού, για να είναι συμβατές με τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας του συνόλου του οργανισμού, θα πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες:

Η επιλογή Προσωπικού θα πρέπει να εντοπίζει τις ικανότητες και δεξιότητες 

που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας, όπως επίλυσης προβλημάτων, 

ομαδικής εργασίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων κ.ά. Επίσης, θα πρέπει να εμπλέκει στη διαδικασία επιλογής τα μέλη 

της ομάδας και να ελέγχει τη συμβατότητα της νοοτροπίας των υποψηφίων με την 

κουλτούρα ποιότητας (Bowen and Lawler, 1992 - Paauwe, 1996 - Simmons et al., 1995 - 

Russell, 1993 - Snape et al., 1995 - Sohal, 1994 - Tuttle, 1991 - Santoro, 1992).

Η ανάπτυξη και εκπαίδευση Προσωπικού πρέπει να διακρίνεται για τις γνώσεις 

που χρειάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας, την ανάπτυξη των εργαζομένων 

μέσω συμμετοχής σε ομαδικά σχήματα, την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα 

μάνατζμεντ και ηγεσίας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Bowen and Lawler, 1992 - Paauwe, 1996 - Simmons et 

al., 1995 - Snape et al., 1995 - Wilkinson et al., 1996 - Bollenbacher, 1992). Η εξέλιξη 

των στελεχών πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω εναλλαγής των εργαζομένων σε 

διάφορες θέσεις, τα κριτήρια προαγωγής πρέπει να συνδέονται με τη βελτίωση της 

ποιότητας και να παρέχονται ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας (Tuttle, 1991 - 

Snape et al., 1995).

Η αξιολόγηση της απόδοσης του Προσωπικού πρέπει να καθιερώνει κριτήρια 

σχετικά με την ποιότητα και να προωθεί την ομαδική αξιολόγηση παράλληλα με 

την ατομική (Clinton et al., 1994 - Simmons et al., 1995). Τα συστήματα αμοιβών θα 

πρέπει να συνδέονται με την ποιότητα των υπηρεσιών, να έχουν και ομαδικό 

χαρακτήρα και να περιλαμβάνουν ηθικές ανταμοιβές και αναγνώριση για θέματα 

ποιότητας και εξυπηρέτησης (Hill and Wilkinson, 1995 - Snape et al., 1995 - Tuttle, 

1991 - Simmons et al., 1995 - Santoro, 1992 - Berry, 1991). Οι εργασιακές σχέσεις 

πρέπει να διακρίνονται από ενημέρωση του Σωματείου εργαζομένων για τις 

πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας και τη συμμετοχή του στις σχετικές
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διαδικασίες (Purcell, 1993 - Mann and Kehoe, 1993). Τέλος, η επικοινωνία πρέπει να 

είναι ελεύθερη και να εξασφαλίζει την ενημέρωση όλων των εργαζομένων για την 

πολιτική του οργανισμού.

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την αξιολόγηση της συμμετοχής του 

Τμήματος στην ανάπτυξη πολιτικών Προσωπικού προσανατολισμένων στην 

ποιότητα είναι:

(α) επιλογή Προσωπικού,

(β) ανάπτυξη και εκπαίδευση Προσωπικού,

(γ) σταδιοδρομία (εξέλιξη στελεχών),

(δ) αξιολόγηση της απόδοσης Προσωπικού,

(ε) συστήματα αμοιβών,

(στ) εργασιακές σχέσεις και 

(ζ) επικοινωνία

Ως προς τη «συμμετοχή του Τμήματος στην ανάπτυξη πολιτικών Προσωπικού 

προσανατολισμένων στην ποιότητα» τα αποτελέσμα της έρευνας έδειξαν τα 

ακόλουθα (Πίνακας 2): Στα θέματα επιλογής Προσωπικού στις περισσότερες 

Τράπεζες οι θετικές επιδόσεις είναι ικανοποιητικές («αρκετά», «πολύ» και 

«εξαιρετικά» : 54,2-58,3%) ως προς τον εντοπισμό των δεξιοτήτων, τον έλεγχο 

συμβατότητας της νοοτροπίας των υποψηφίων και την εμπλοκή των στελεχών 

γραμμής στη διαδικασία πρόσληψης. Στα θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης 

Προσωπικού οι θετικές επιδόσεις των Τραπεζών είναι εμφανέστερες (54,2-70,8%) 

ως προς τον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη των 

εργαζομένων μέσω ομαδικών σχημάτων, την εκπαίδευση σε θέματα Μάνατζμεντ 

και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης.

Στα θέματα εξέλιξης στελεχών, οι επιδόσεις των Τμημάτων Προσωπικού στις 

Τράπεζες εμφανίζονται ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ αρνητικής πλευράς («δεν 

ισχύει», «καθόλου» και «λίγο») και θετικής («αρκετά», «πολύ» και «εξαιρετικά»). 

Οι αντίστοιχες δραστηριότητες είναι, η εναλλαγή των εργαζομένων σε διάφορες 

θέσεις, η σύνδεση των κριτηρίων προαγωγής με την ποιότητα και η παροχή 

ειδικών συμβουλών σταδιοδρομίας. Στα θέματα αξιολόγησης της απόδοσης, 

παρατηρούνται θετικές επιδόσεις ως προς τη σύνδεση των κριτηρίων με την 

ποιότητα (62,5%), ενώ υστερεί σχετικά η εφαρμογή της ομαδικής απόδοσης
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(45,8%). Στα συστήματα αμοιβών παρατηρούνται μάλλον αρνητικές επιδόσεις, 

δεδομένου ότι το Τμήμα Προσωπικού συμβάλλει μόνον σε ποσοστό 33,4-37,6% 

των Τραπεζών στην εισαγωγή νέων συστημάτων αμοιβών, καθιέρωση ομαδικών 

συστημάτων πρόσθετων αμοιβών και θέσπιση ηθικών ανταμοιβών-αναγνώρισης.

Στα θέματα εργασιακών σχέσεων οι επιδόσεις εμφανίζονται αρνητικές λόγω του 

μεγάλου ποσοστού Τραπεζών που δεν έχουν Σωματείο εργαζομένων (29,2%). Έτσι 

οι επιδόσεις του Τμήματος Προσωπικού στην ενημέρωση του Σωματείου για τα 

θέματα ποιότητας και στην εξασφάλιση της συμμετοχής του είναι μάλλον 

περιορισμένες. Στα θέματα επικοινωνιών, το Τμήμα Προσωπικού αναπτύσσει 

αισθητή δραστηριότητα σε ποσοστό 62,4% των Τραπεζών μέσω της ενημέρωσης 

των εργαζομένων για την πολιτική Προσωπικού. Τέλος, ως προς την ολοκλήρωση 

των παραπάνω πολιτικών Προσωπικού σε ενιαίο σύνολο, το 58,4% ανέφερε ότι το 

Τμήμα Προσωπικού ανταποκρίνεται σε βαθμό που κυμαίνεται από «αρκετά» έως 

«εξαιρετικά».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή Προσωπικού
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Εντοπισμός δεξιοτήτων των υποψηφίων για 
βελτίωση ποιότητας

8,40% 20,80% 12,50% 8,40% 20,80% 29,10%

Έλεγχος συμβατότητας νοοτροπίας
υποψηφίων

8,40% 20,80% 16,70% 12,50% 16,70% 25,00%

Εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής του 
αμέσου περιβάλλοντος

8,40% 8,40% 20,80% 8,40% 16,70% 37,50%

Ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Σχεδιασμός περιεχομένου εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

8,40% 16,70% 4,20% 16,70% 29,10% 25,00%

Συνεχής ανάπτυξη εργαζχομένων μέσω 
ομαδικών σχημάτων

8,40% 33,30% 4,20% 25% 25% 4,20%

Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα
Μάνατζμεντ και ηγεσίας

8,40% 20,80% 16,70% 12,50% 20,80% 20,85%

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και ανασχεδιασμός

8,40% 20,80% 16,70% 16,70% 16,70% 20,80%

Στραδιοδρομία (εξέλιξη στελεχών)
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Εναλλαγή εργαζομένων σε καθήκοντα 
διαφορετικών θέσεων

8,40% 20,80% 25% 16,70% 25% 4,20%

Καθιέρωση κριτηρίων προαγωγής που 
συνδέονται με την ποιότητα

8,40% 29,10% 8,40% 25% 20,80% 8,40%

Παροχή ειδικών συμβουλών σταδιοδρομίας 
στα στελέχη

8,40% 25% 16,70% 8,40% 33,30% 8,40%

Αξιολόγηση της απόδοσης του Προσωπικού

Καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης σε 
συνδυασμό με την ποιότητα

8,40% 12,50% 16,70% 12,50% 37,50% 12,50%

Αξιολόγηση ομαδικής απόδοσης παράλληλα 
με την ατομική

8,40% 29,10% 16,70% 8,30% 33,30% 4,20%

Συστήματα αμοιβών
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Εισαγωγή νέων συστημάτων αμοιβών 8,40% 37,50% 16,70% 12,50% 16,70% 8,40%
Καθιέρωση ομαδικών συστημάτων
προσθέτων αμοιβών

8,40% 37,50% 20,80% 12,50% 16,70% 4,20%

Θέσπιση ηθικών ανταμοιβών και
αναγνώρισης

8,40% 37,50% 20,80% 4,20% 29,10% 0,00%
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Εργασιακές σχέσεις
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Ενημέρωση Σωματείου για τις προσπάθειες 
βελτίωσης ποιότητας

41,70% 4,20% 16,70% 12,50% 16,70% 8,40%

Εξασφάλισης συμμετοχής Σωματείου στις 
σχετικές προσπάθειες

41,70% 4,20% 12,50% 16,70% 16,70% 8,40%

Διατήρηση καλού επιπέδου σχέσεων με τα 
συνδικαλιστικά στελέχη

37,50% 4,20% 8,40% 0% 29,10% 20,80%

Επικοινωνία
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Δημιουργία ανοικτού συστήματος
επικοινωνιών

8,40% 29,10% 12,50% 16,70% 16,70% 16,70%

Ενημέρωση εργαζομένων για την πολιτική 
Προσωπικού

8,40% 25% 4,20% 20,80% 20,80% 20,80%

Ολοκλήρωση
Δεν ισχύει Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Εξαιρετικά

Σχεδιασμός συστήματος σύνδεσης των 
παραπάνω διαδικασιών

8,40% 20,80% 12,50% 25% 25% 8,40%

Υττηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα στα στελέχη γραμμής

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Προσωπικού στα στελέχη γραμμής 

αναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μεταβλητές των παραγόντων 

βελτίωσης ποιότητας που εξετάσθηκαν στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν αναφέρονται στους παράγοντες: 

Ηγεσία (σελ.57), Συνεχής βελτίωση (σελ.61), Στρατηγικός προγραμματισμός 

ποιότητας (σελ.69), Σχεδιασμός ποιότητας, ταχύτητας και πρόληψης (σελ 76-77), 

Διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα και συμμετοχή (σελ.85) και Διοίκηση βάσει 

δεδομένων (σελ.93).

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα στελέχη γραμμής 

εκτιμούν ως ικανοποιητική τη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού που 

εντοπίζεται κυρίως στα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Τμημάτων, στην απογραφή, 

επιλογή και τοποθέτηση Προσωπικού. Αντίθετα, τα ίδια στελέχη βλέπουν 

περιορισμένη τη συμβολή του Τμήματος στη διάδοση των στόχων ποιότητας, στα θέματα
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οργανωσιακής κουλτούρας, στον προγραμματισμό βελτίωσης ποιότητας, στη 

μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας στον ανθρώπινο παράγοντα, στο 

σχεδίασμά νέων δομών, στη δημιουργία ομαδικών σχημάτων και στην υποστήριξη 

των μετρήσεων ποιότητας και εφαρμογή προτύπων απόδοσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εμπορικές Τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται σε κρίσιμη φάση της εξέλιξής 

τους. Η ποιότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό και τις 

ικανότητές του, αποτελεί εγγύηση για την ικανοποίηση των πελατών τους και την 

επιτυχή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ενδιαφέρον για 

τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών τους που αναλαμβάνουν.

Είναι γεγονός, ότι οι Τράπεζες δεν έχουν ακόμη προβεί σε υιοθέτηση 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9000 ή άλλο 

ισοδύναμο. Εφαρμόζουν, σε κάποια έκταση, διάφορες μορφές και προγράμματα 

διοίκησης ποιότητας που όμως έχουν αποσπασματικό και όχι μόνιμο χαρακτήρα. 

Ορισμένες, δέχονται έντονη επίδραση από το περιβάλλον του μητρικού 

τραπεζικού οργανισμού του εξωτερικού και συνεπώς είναι καλύτερα 

προσανατολισμένες στα θέματα ποιότητας. Η προηγμένη μορφή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας εφαρμόζεται ελάχιστα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, 

υπάρχουν όμως αισιόδοξες προοποτικές προσέγγισής της στο μέλλον από 

ορισμένες ακόμη μεμονωμένες περιπτώσεις Τραπεζών.

Παράλληλα με τη διερεύνηση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας, η 

παρούσα εργασία ενδιαφέρεται να διαπιστώσει το βαθμό ανάμιξης του Τμήματος 

Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων και υποστήριξης από μέρους του των σχετικών 

πρωτοβουλιών, λόγω της κρισιμότητας που έχει η συμμετοχή του ανθρώπινου 

παράγοντα και η συμβατή με τον προσανατολισμό προς την ποιότητα πολιτική 

διοίκησής του.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως έχουν αναλυτικά εκτεθεί στο τρίτο 

κεφάλαιο, επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερη έμφαση 

δίνουν οι Τράπεζες στη βελτίωση της ποιότητας και όσο εντονότερες προσπάθειες 

αναλαμβάνουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή του Τμήματος Προσωπικού- 

Ανθρωπίνων Πόρων στην όλη προσπάθεια και τόσο περισσότερο στρατηγικό 

χαρακτήρα αποκτά ο ρόλος του. Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στις 

Τράπεζες εκείνες που είτε λόγω κουλτούρας του μητρικού τους οργανισμού, είτε 

λόγω υψηλής δέσμευσης της Διοίκησής τους δίνουν μεγάλη σημασία στην
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ανάπτυξη του Προσωπικού και στη σύνδεσή του με την ποιότητα και 

παραγωγικότητα. Ακόμη, στις περιπτώσεις που ο Διευθυντής Προσωπικού 

προσδίδει αξία και κύρος στη θέση του και συμμετέχει πιό αποτελεσματικά στον 

επιχειρησιακό σχεδίασμά και στην υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας, 

ακολουθεί και μια πιο συνεπής πορεία προς τη βελτίωση της ποιότητας και της 

εξυπηρέτησης του πελάτη. Παρά, όμως, τις σχετικά λίγες αυτές περιπτώσεις, που 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση της παρούσας έρευνας, η συνολική εικόνα των 

Τραπεζών δεν είναι τόσο ικανοποιητική.

Εξετάζοντας τα ευρήματα της έρευνας ως προς τους παράγοντες βελτίωσης της 

ποιότητας που είναι:εστίαση στον πελάτη, ηγεσία, συνεχής βελτίωση, 

στρατηγικός προγραμματισμός ποιότητας, σχεδιασμός ποιότητας-ταχύτητας- 

πρόληψης, διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα-συμμετοχή και διοίκηση βάσει 

δεδομένων, διαπιστώνουμε, ότι οι επιδόσεις των Τραπεζών βασίζονται 

περισσότερο σε εμπειρικές και αποσπασματικές κινήσεις παρά σε συστηματική 

οριοθέτηση της έννοιας της ποιότητας και στη συνέχεια στη σύγκλιση των 

συνολικών προσπαθειών στον κοινό στόχο. Έτσι συχνά φαίνεται να θεωρείται η 

ποιότητα ως δεδομένη, ενώ η ειδική ενασχόληση με τη βελτίωσή της να 

ακολουθεί άλλες προτεραιότητες ή να εκδηλώνεται εξ αφομής άλλων γεγονότων, 

όπως είναι οι τακτικές συναντήσεις Προσωπικού για την εξέταση της πορείας των 

εργασιών και της επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού.

Οι Τράπεζες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ενθάρρυνση του Προσωπικού 

τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, όμως αυτή η κίνηση δεν 

υποστηρίζεται συχνά από συστηματική παροχή κινήτρων και θέσπιση της 

ανάλογης αναγνώρισης. Διαθέτουν επίσης μάλλον εκτεταμένα δίκτυα και αρκετά 

καλό σχεδίασμά καταστημάτων και χώρων εξυπηρέτησης, όμως ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός τους, παρά το σχετικά υψηλό επίπεδό του χρειάζεται ακόμη 

μεγαλύτερη επέκταση και αναβάθμιση.

Η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης δεν φαίνεται να είναι ενσυνείδητη, ενώ η 

έννοια του εσωτερικού πελάτη είναι πολύ λίγο διαδεδομένη. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα των Τραπεζών δεν διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό ορισμένα 

χαρακτηριστικά που είναι ιδιαίτερα καθοριστικά και επιθυμητά σε περιβάλλον 

προσανατολισμένο στην ποιότητα, όπως η ομαδικότητα, η ανάπτυξη
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πρωτοβουλιών, το ενδιαφέρον και η ενημέρωση στα θέματα ποιότητας κ.ά. Το 

γεγονός μάλιστα των συχνών αλλαγών των Διοικήσεων των Τραπεζών του 

δημόσιου τομέα επιτείνει αυτή την κατάσταση. Έτσι, μολονότι διακηρύσσεται 

συχνά μεταξύ των στρατηγικών σκοπών των Τραπεζών η βελτίωση της ποιότητας 

και του επιπέδου εξυπηρέτησης, εν τούτοις η υλοποίηση υστερεί δραματικά, είτε 

λόγω της διοικητικής ασυνέχειας που προαναφέραμε, είτε κυρίως λόγω έλλειψης 

επί μέρους πολιτικών και προγραμμάτων υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών.

Σοβαρό μειονέκτημα των Τραπεζών είναι η παραδοσιακή ακόμη οργανωσιακή 

δομή τους που είναι άκαμπτη και σε προφανή δυσαρμονία με το δυναμικό και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους. Ο προσανατολισμός στον πελάτη, 

εκτός του ότι χρειάζεται μεθοδική και συστηματική διαπίστωση των αναγκών του, 

επιβάλλει και την αλλαγή δομών βάσει κατηγοριών πελατών, ώστε να παρέχει τη 

δυνατότητα αποτελεσματικής προσέγγισης των τμημάτων της αγοράς που 

ενδιαφέρουν τις Τράπεζες, με θετικές επιπτώσεις στο επίπεδο ποιότητας, 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών.

Οι Τράπεζες διαθέτουν ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα , που έγκειται στο πολύ 

καλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν. Το Προσωπικό των 

Τραπεζών, διακρίνεται γενικά για την προσαρμοστικότητά του και τις αξιόλογες 

δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει. Διαπιστώνεται, όμως, σε αρκετό βαθμό 

υστέρηση των πολιτικών διοίκησής του. Συνήθως δίνεται έμφαση στην 

εκπαίδευση, χωρίς να διασφαλίζεται η άμεση σύνδεσή της με την ποιότητα, και 

παραγνωρίζονται κρίσιμοι τομείς, όπως επικοινωνία, αμοιβές βάσει απόδοσης, 

ομαδική εργασία, αναγνώριση κ.ά. Εντύπωση προκαλεί η έλλειψη ενδιαφέροντος 

των περισσοτέρων Τραπεζών για τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των 

εργαζομένων από το περιβάλλον εργασίας του και την πολιτική της Τράπεζας.

Η διεξαγωγή μετρήσεων της απόδοσης και εκτίμησης της πορείας των 

Τραπεζών γίνεται συνήθως με βάση τις παραδοσιακές οικονομικές προσεγγίσεις 

και ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες προσεγγίσεις στα θέματα 

παραγωγικότητας, κόστους ποιότητας, κόστους διατήρησης πελατών, χρήσης 

εργαλείων ποιότητας κ.ά.

Ειδικότερα, ο στρατηγικός προσανατολισμός του Τμήματος Προσωπικού-
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Ανθρωπίνων Πόρων είναι γενικά περιορισμένος, ακόμη και στις Τράπεζες όπου 

έχει αναβαθμισμένο ρόλο, λόγω της μη συμμετοχής του στα ανώτατα όργανα 

στρατηγικής (Διοικητικά Συμβούλια). Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση, 

ασχολείται με θέματα βραχυπρόθεσμης πολιτικής, μέσω συμμετοχής σε διάφορα 

συμβούλια υποδεέστερης στρατηγικής σημασίας. Η βελτίωση της ποιότητας στην 

εσωτερική λειτουργία του Τμήματος δεν δίνει επαρκή έμφαση στα θέματα υλικών 

και ηθικών αμοιβών, στην εστίαση στον εσωτερικό πελάτη και στη διαπίστωση 

του βαθμού ικανοποίησής του. Αντίθετα, φαίνεται να αντιμετωπίζει μάλλον 

ικανοποιητικά τη βελτίωση των υπηρεσιών του και τη διαμόρφωση κλίματος 

σεβασμού και συναδελφικότητας.

Στα θέματα πολιτικών Προσωπικού προσανατολισμένων στην ποιότητα, το 

Τμήμα Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων φαίνεται να προτάσσει ικανοποιητικά 

την επιλογή και την εκπαίδευση . Οι επιδόσεις του στα θέματα εξέλιξης, 

αξιολόγησης και αμοιβών φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά από την ανεπαρκή 

εστίαση στη σύνδεση των κριτηρίων προαγωγής με την ποιότητα, την ελλιπή 

παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και την υστέρηση εφαρμογής ομαδικών 

συστημάτων. Τέλος, κρίνεται ικανοποιητική η επικοινωνία του Τμήματος για την 

ενημέρωση των εργαζομένων στα θέματα πολιτικής Προσωπικού.

Οι υπηρεσίες του Τμήματος Προσωπικού προς τα στελέχη γραμμής, κατά την 

εκδήλωση προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας, κρίνονται θετικές ως προς το 

σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι άγνωστος ο 

πραγματικός βαθμός προσανατολισμού της εκπαίδευσης στα θέματα ποιότητας. 

Θετικά αξιολογούνται επίσης οι υπηρεσίες του στα θέματα τοποθετήσεων 

Προσωπικού. Τα στελέχη γραμμής, αντίθετα, θεωρούν πολύ περιορισμένη την 

εμπλοκή του Τμήματος στα θέματα διάδοσης των αρχών και στόχων ποιότητας 

καθώς και στην υποστήριξη σχεδιασμών, ομαδικών σχημάτων και μετρήσεων που 

συνδέονται με την ποιότητα. Τα στελέχη γραμμής, στη συντριπτική τους 

πλειονότητα, επιζητούν περισσότερο ενεργό και συμμετοχικό ρόλο του Τμήματος, 

με εντονότερο στρατηγικό χαρακτήρα.

Ο σημαντικότερος περιορισμός αυτής της έρευνας και ταυτόχρονα το 

πλεονέκτημά της, ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων των Τραπεζών που απέχουν 

ιεραρχικά και γεωγραφικά από το κέντρο των Διοικήσεων. Έτσι, δεν υπήρχε η
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ευχέρεια να διερευνηθούν με λεπτομέρεια όσα θέματα ανάγονται σε ειδικούς 

λειτουργικούς χώρους. Όμως, δόθηκε η δυνατότητα να απογραφούν οι πρακτικές 

των Τραπεζών, όπως αυτές εκδηλώνονται στην περιφέρεια και να ληφθούν 

απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, απαλλαγμένες από ωραιοποιήσεις και 

δογματισμούς. Σε ποιό βαθμό αυτό έγινε εφικτό είναι προς διαπίστωση. Οι 

προοπτικές, λοιπόν, περαιτέρω διερεύνησης του θέματος θα πρέπει να εξετασθούν 

μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Ειδικότερα, θα πρέπει νομίζουμε να εξετασθεί το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας και των επί 

μέρους πολιτικών διοίκησης του Προσωπικού σε σχέση με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματά τους, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα η πορεία των 

Τραπεζών προς τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
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Μέσος όρος ηλικίας προσωπικού: 

Μορφωτικό επίπεδο προσωπικού:

Απόφοιτοι Λυκείου____________
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Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
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Απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών_ 

Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών_

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού_____

Κάτοχοι Διδακτορικού_______

%
%
%

%
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει σε:

Έλληνες Αλλοδαπούς

Αν υπάρχει αλλοδαπή συμμετοχή, προσδιορίστε:
Χώρες προέλευσης Ποσοστό συμμετοχής

________ %_
%

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει σε:
Ιδιώτες

Συνολικός κύκλος εργασιών σε εκατ. δρχ. :

-IΜερίδιο ελληνικής αγοράς:

Δημόσιο

□
_Ι

Υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση προσωπικού στην Τράπεζά σας;

Ναι □ Όχι □
Εάν Ναι:

Κατηγορίες προσωπικού που ανήκουν στο Σωματείο:



ΜΕΡΟΣ A : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ _________________ ________________________________ ___

Σχεδιασμός προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες

1.1. Προκειμένου να σχεδιάσετε ένα καινούριο προϊόν ή υπηρεσία, με ποιους από 
τους παρακάτω τρόπους λαμβάνετε υπόψη σας τις απαιτήσεις των πελατών;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τους 5 σΐ]μαντικότερους, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1:πρώτη επιλογή - 5.’τελευταία)

ειδικές συναντήσεις με ομάδες πελατών (focus groups)

[^άτυπες συζητήσεις με πελάτες

[^έρευνες αγοράς (market research)

[^αποστολή ερωτηματολογίων στους πελάτες

[^υποβολή προτάσεων από πελάτες (suggestion plan)

[^ενθάρρυνση του προσωπικού πρώτης γραμμής (tellers κλπ) και όλων όσων 
έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, για εσωτερική αξιοποίηση των 
επιθυμιών των πελατών

[^πληροφόρηση για την πρακτική άλλων τραπεζών, μέσω ανταγωνιστικής 
σύγκρισης (benchmarking)

[^πληροφόρηση μέσω προμηθευτών της Τράπεζάς σας

[^^άλλα_____________________________________________________

[^J κανένα από τα παραπάνω

Εξυπηρέτηση των πελατών

1.2. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να βελτιωθεί η 
εξυπηρέτηση των πελατών;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τις 5 σημαντικότερες, κατά σειρά 
προτεραιότιμας (1 ’.πρώτη επιλογή - 5.’τελευταία)

Qjσυστηματική μέτρηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της εισόδου του 
πελάτη στην Τράπεζα και της έναρξης εξυπηρέτησής του (ουρές αναμονής)

[^συστηματική μέτρηση του απαιτουμένου χρόνου εξυπηρέτησης

[^συστηματική προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών παροχής 
υπηρεσιών και περιορισμού της γραφειοκρατίας
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□
 αξιοποίηση των παραπόνων των πελατών που εκφράζονται εξ αφορμής 
κακής κατά την άποψή τους εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια των 
συναλλαγών

[^ειδικές συναντήσεις με πελάτες για διερεύνηση παραπόνων 

[^άτυπες συζητήσεις με πελάτες

[^αποστολή ερωτηματολογίων στους πελάτες με σκοπό τη διερεύνηση των 
παραπόνων τους (χειρισμό παραπόνων, ειδικό έντυπο καταγραφής 
παραπόνων κλπ)

[^συστηματική καταγραφή του χρόνου επίλυσης των παραπόνων των πελατών

[^συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για το επίπεδο ικανοποίησης 
των πελατών σχετικά με την εξυπηρέτησή τους

[^συστηματική μέτρηση της ταχύτητας απάντησης στις τηλεφωνικές κλήσεις 
των πελατών

[^συστηματική μέτρηση της ταχύτητας απάντησης στην αλληλογραφία των 
πελατών

[^ειδική παρακολούθηση της συνεχούς ετοιμότητας και αξιόπιστης 
λειτουργίας των ATM.

[^δημιουργία στο οργανόγραμμα του Καταστήματος θέσης υπευθύνου 
εξυπηρέτησης πελατείας

[^ενθάρρυνση του προσωπικού για ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, έστω και πέρα από τα στενά όρια των 
υπηρεσιακών καθηκόντων

Παρακαλώ αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αυτό το τελευταίο

άλλες

[^J καμία από τις παραπάνω

Συνειδητοποίηση ανάγκης για εξυπηρέτηση πελατών

.3. Σε ποιο βαθμό λαμβάνετε υπόψη σας την ανάγκη γρήγορης και αποτελεσματικής 
εξυπηρέτησης των πελατών στα παρακάτω;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

έκδοση εγκυκλίων οδηγιών © © © © ©
εκπόνηση κανονισμών, εγχειριδίων εργασιών-διαδικα- 
σιών

Φ © © © ©

καθορισμό προτύπων συμπεριφοράς φ © © © ©
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καθορισμό προτύπων απόδοσης Φ 0 © Φ ©
σχεδιασμό συστημάτων επικοινωνίας και διακίνησης 
πλη ροφοριών

Φ © © Φ ©

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενημέ
ρωση του προσωπικού σχετικά με το σύνολο των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα

Φ © © © ©

εκτίμηση της απόδοσης του Προσωπικού Φ © © Φ ©
επιλογή τεχνολογικού εξοπλισμού Φ © © © ©

1.4. Κατά τον εσωτερικό σχεδίασμά των Καταστημάτων σας, με ποιους τρόπους 
λαμβάνετε υπόψη τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και πληροφόρησης του 
πελάτη ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρετε και την εξυπηρέτησή του;

1.5. Ποια από τα παρακάτω κριτήρια λαμβάνετε υπόψη σας για την αξιολόγηση των:

Β
 στελεχών που χειρίζονται άμεσα τις συναλλαγές με τους πελάτες; 
tellers;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τα 3 σημαντικότερα, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1:πρών] επιλογή - 3.'τελευταία)

[^ταχύτητα

0|αποδοτικότητα συναλλαγών

αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης 

[^φιλικότητα

[^ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με πελάτες (relationship banking) 

[^παράλληλη προώθηση περισσοτέρων προϊόντων (cross-selling)

[^άλλα____________________________________________________

[^κανένα από τα παραπάνω

Μορφή Καταστημάτων

1.6. Ποια η τάση χρησιμοποίησης των παρακάτω από την Τράπεζά σας; 

Παρακαλώ σημειώστε την τάση χρησιμοποίησής τους
[©Έντονα μειωτική τάση χρήσης ©Μειωτική τάση ©Διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης ©Αυξητική τάση

©Έντονα αυξητική τάση χρήσης]

Φ © © καταστήματα διεξαγωγής όλων των εργασιών (full 
service branch)

© ©

Φ © © καταστήματα περιορισμένου εύρους εργασιών - 
θυρίδες (limited service branch)

© ©

-4-



φ © © εξειδικευμένα καταστήματα (specialty branch) 0 ©
Φ © © πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα (full 

automated branch)
0 ©

Φ © © αυτοκινητοθυρίδες - ανταλλακτήρια (thin branch) © ©

φ © © πολυκαταστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(financial supermarket)

© ©

φ © © παρουσία εντός εμπορικών πολυκαταστημάτων 
(department store financial supermarket)

0 ©

Ικανοποίηση των πελατών

1.7. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους παρακολουθείτε και εκτιμάτε την 
ικανοποίηση των πελατών σας;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τοος 3 σημαντικότερους, κατά σειρά 
προτεραιότητας (Ι.πρώτΐ] επιλογή - 3.’τελευταία)

[^τήρηση στοιχείων σχετικών με τη σταθερότητα των πελατών (customer 
loyalty)

[^εξέταση της πολλαπλότητας συνεργασίας των πελατών με άλλες Τράπεζες 
(δηλαδή αποκλειστική συνεργασία με την Τράπεζά σας)

[^εξέταση της ποικιλίας των εργασιών που αναθέτουν οι πελάτες στην 
Τ ράπεζα

[^διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι πελάτες συστήνουν την Τράπεζά σας 
σε άλλους

[^συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την ικανοποίηση των πελατών από τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σας (π.χ. μέσω ερωτηματολογίου)

[^τήρηση στοιχείων και διερεύνηση των αιτίων κλεισίματος λογαριασμού από 
πελάτες

άλλα______________________________________________________________________

[^J κανένα από τα παραπάνω

2. ΗΓΕΣΙΑ

Καθορισμός αποστολής και στόχων

2.1. Ποια είναι η αποστολή (mission) της Τράπεζάς σας;
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2.2 Με ποιους στόχους (objectives) επιτυγχάνεται η αποστολή αυτή;

2.3 Με ποιους τρόπους γνωστοποιούνται τα παραπάνω (αποστολή-στόχοι) στο 
Προσωπικό σας;

[^εγκύκλιοι

[Uέκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. (annual report)

[^υπηρεσιακά σημειώματα (εσωτερική αλληλογραφία)

[^ομιλίες

[^συναντήσεις Προσωπικού εντός των Τμημάτων 

[^συναντήσεις μεταξύ μελών διαφόρων Τμημάτων 

Qj συναντήσεις Προσωπικού με ανώτερα στελέχη 

[^συναντήσεις Προσωπικού με τη Διοίκηση της Τράπεζας 

[^πίνακες ανακοινώσεων 

[^περιοδικό (house organ)

[^ειδικά ενημερωτικά έντυπα (newsletters)

□ αφίσσες, πόστερ 

[^καθημερινή προφορική επικοινωνία

0|άλλα_______________________________________________________________________

[^κανένα από τα παραπάνω

Ορισμός ποιότητας

2.4. Ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις αποδίδουν καλύτερα τον ορισμό της 
ποιότητας, όπως τον αντιλαμβάνεσθε στην Τράπεζά σας;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τις 3 που η Τράπεζά σας θεωρεί ως πρωταρχικές, 
κατά σειρά προτεραιότητας (Τ.πρώτη επιλογή - 3.'τελευταία)

[^παροχή υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης 

[^ταχύτητα και προθυμία εξυπηρέτησης 

[^παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ακρίβειας 

[^το να έχουμε τους πελάτες ευχαριστημένους 

[^παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή απόδοση 

[^διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες
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[^προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών απαλλαγμένων από ελαττώματα 

[^ανταγωνιστική τιμολόγηση (προμήθειες, έξοδα κλπ)

[^παροχή σωστών υπηρεσιών με την πρώτη φορά 

[^συμμόρφωση με τις προδιαγραφές

άλλες_______________________________________________________________

καμία από τις παραπάνω

Ρόλος της Διοίκησης

2.5. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας:

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

καθορίζει ρητά και με σαφήνεια την πολιτική 
ποιότητας και δεσμεύεται για την υλοποίησή της

0 © © © ©

προωθεί συμφωνία σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας ως 
προς τους στόχους και τη μέτρηση της ποιότητας

0 © © © ©

διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους και 
υλικούς) για τη βελτίωση της ποιότητας

© © © © ©

εκχωρεί αρμοδιότητες για επίλυση προβλημάτων © © © © ©
καθορίζει προθεσμίες για επίτευξη στόχων βελτίωσης 
ποιότητας

© © © © ©

παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων 
ποιότητας

Φ © © © ©

μετρά τη βελτίωση της ποιότητας Φ © © © ©
καθορίζει και υλοποιεί τρόπους ανταμοιβής και 
αναγνώρισης των εργαζομένων

© © © © ©

φροντίζει να έχει άμεση επαφή με τους πελάτες με 
σκοπό τη διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησής τους

Φ © © © ©

Οργανωσιακή κουλτούρα

2.6. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή 
κουλτούρα (culture) της Τράπεζάς σας;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και ιδεών © © © © ©
ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων © © © © ©

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Φ © © © ©
εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του Προσωπικού Φ © © © ©
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αίσθημα υπευθυνότητας για την επίτευξη των στόχων 
και επίλυση προβλημάτων

0 © 0 © ©

αυτο-υποκίνηση και αυτο-έλεγχος εκ μέρους όλων των 
εργαζομένων

0 © 0 © ©

πρόταξη της σημασίας του πελάτη σε όλα τα θέματα 0 © 0 0 ©

εκτεταμένη χρήση ομάδων εργασίας για επίλυση 
προβλημάτων και προώθηση βελτιώσεων

0 © © @ ©

αναγνώριση της σημασίας των υποστηρικτικών Τμη
μάτων και έμφαση στην ποιότητα της λειτουργίας τους

0 © 0 0 ©

έμφαση στον εντοπισμό προβλημάτων και στην 
αναζήτηση λύσεων για βελτιώσεις

0 © 0 0 ©

ανάδειξη των εργαζομένων που επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
έφεση στον εντοπισμό και στην επίλυση προβλημάτων

0 © 0 0 ©

ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και 
γενικότερα κοινωνικής συνεισφοράς

0 © 0 0 ©

2.7. Για καλύτερη κατανόηση της οργανωσιακής κουλτούρας της Τράπεζας σας 
απαντήστε στα ακόλουθα:

• ποιες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιείτε στις καθημερινές συζητήσεις, που 
αποδίδουν τη νοοτροπία της Τράπεζας και έχουν νόημα μόνον για τους 
εργαζόμενους σ’αυτήν;

• τι είδους άτομα είναι πιο πιθανό να σταδιοδρομήσουν γρήγορα και να 
διακριθούν;

• ποια γεγονότα γιορτάζετε συνήθως στην Τράπεζα;

• τι είδους πράγματα επιθυμούν οι εργαζόμενοι να βλέπουν να γίνονται;

• ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς;

Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας

2.8. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε προκειμένου να αλλάξετε την 
οργανωσιακή κουλτούρα, ώστε να διευκολυνθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της 
ποιότητας;

| | επιλογή ανθρώπων με αντιλήψεις, ικανότητες και εμπειρίες που
εξυπηρετούν τους στόχους σας για ποιότητα
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□
 μετακίνηση εργαζομένων σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες με σκοπό να 
αποβάλουν παλιές συνήθειες

παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης για ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων για βελτίωση ποιότητας 

[□αλλαγή πολιτικών προσωπικού 

[□υιοθέτηση νέου στυλ μάνατζμεντ

□άλλες______________________________________________________________________

□ καμία από τις παραπάνω

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων

2.9. Πώς αξιολογείτε τη συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων 
στα παρακάτω;

[©Καθόλου ®Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

ανάπτυξη οριζοντίων σχέσεων μεταξύ Τμημάτων 0 © © 0 ©
γνωστοποίηση σε όλο το Προσωπικό των στόχων 
ποιότητας

0 © © © ©

εκπαίδευση του Προσωπικού ώστε να γίνει η ποιότητα 
πρώτη προτεραιότητα

0 © © © ©

διάχυση της έννοιας της συνεχούς βελτίωσης σε όλη 
την Τράπεζα

0 © © © ©

αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας 0 © © © ©

3. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ i;nL·· λ Υ έ.λλ - , Ν

Τρόποι βελτίωσης ποιότητας

3.1.Με ποιους τρόπους ενημερώνεστε για το επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας των 
ανταγωνιστών σας;

3.2. Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τους 5 σημαντικότερους, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1:πρώτη επιλογή - 5'.τελευταία)

[□υποκίνηση του Προσωπικού για βελτίωση της ποιότητας

[□κατάλληλες τοποθετήσεις - μετακινήσεις Προσωπικού

[□αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας
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[^εκπαίδευση του Προσωπικού 

[^τυποποίηση των διαδικασιών 

[^έλεγχο των διεργασιών (processes)

[^επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό 

[^καλύτερο έλεγχο των αγοραζόμενων ειδών 

[^καλύτερη διοικητική υποστήριξη

[^ άλλα_______________________________________________________________________

[^τίποτε από τα παραπάνω

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων

3.3. Ποια η συμβολή του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στην εφαρμογή 
των τρόπων της προηγούμενης ερώτησης;

Πεδία συνεχούς βελτίωσης

3.4. Σε ποιες περιοχές έχετε παρατηρήσει θετικές μεταβολές ως αποτέλεσμα των 
προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας που εφαρμόζετε;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τις 5 σημαντικότερες, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1 . πρώτη επιλογή - 5.’τελευταία)

[^ικανοποίηση των πελατών

0|πωλήσεις

[^J παραγωγικότητα

αποδοτικότητα

[^ενημερότητα σε θέματα ποιότητας

□ κόστος ποιότητας

□ σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων 

[^εργασιακό κλίμα και ηθικό εργαζομένων 

[^διακίνηση και απουσίες Προσωπικού 

[^ομαδική εργασία

□ επικοινωνία
[^πρωτοβουλίες και ενδυνάμωση (empowerment) των εργαζομένων
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□
 μείωση του διοικητικού βάθους (flattening) που απαιτείται για την επίλυση 
προβλημάτων ποιότητας

Qj άλλες______________________________________________________________________

[^σε καμία από τις παραπάνω

Δείκτες συνεχούς βελτίωσης ποιότητας

3.5. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία παρακολουθείτε συστηματικά με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Τράπεζας;

Qj αριθμό πελατών

[^ευρήματα από έρευνες πελατείας (customer feedback)

[^δαπάνες Προσωπικού ως ποσοστό κύκλου εργασιών

[^αριθμό πελατών ανά εργαζόμενο

[^ύψος καταθέσεων ανά εργαζόμενο

[^ύψος χορηγήσεων ανά εργαζόμενο

□ μικτά κέρδη ανά εργαζόμενο
[^αριθμό παραπόνων πελατών

[^ποσοστό επίλυσης παραπόνων

[^αριθμό ομάδων βελτίωσης ποιότητας

[^αριθμό περατωθέντων έργων (projects)

[^αριθμό και ποσοστό συμμετασχόντων στα παραπάνω έργα 

[^στοιχεία κόστους ποιότητας 

[^αποτελέσματα ερευνών στάσεων Προσωπικού 

[^ποιοτική αξιολόγηση προμηθευτών 

[^αποδοτικότητα επενδύσεων για βελτίωση ποιότητας

άλλα______________________________________________________________________

[^κανένα από τα παραπάνω

Οργανισμός που μαθαίνει (Learning Organization)

3.6. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η Τράπεζά σας:
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

ενθαρρύνει το διάλογο σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την 
εφαρμογή καινοτόμων ιδεών

0 ® ® © (D

διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που 
αναφέρονται σε λανθασμένες ενέργειες ή αποφάσεις

Θ © (D © 0



δίνει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών μέσα στα 
πλαίσια των στόχων και της πολιτικής της Τράπεζας

Φ © (D © (D

υποστηρίζει συστηματικά την προσπάθεια των 
εργαζομένων για συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων που 
έχουν άμεση εφαρμογή στην εργασία τους

φ © © © ©

χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία για διάχυση 
των πληροφοριών σε όλους όσους εισηγούνται 
προτάσεις, παίρνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο

φ © © © ©

ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με την 
ορθότητα καθιερωμένων μεθόδων και πρακτικών

φ © © © ©

ενθαρρύνει τη συλλογική ανάλυση και ερμηνεία σε όλα 
τα επίπεδα, των στοιχείων που αναφέρονται στην αγορά 
και στις πελατοκεντρικές διαδικασίες

φ © © © ©

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στρατηγική ποιότητας

4.1. Ενσωματώνεται η στρατηγική ποιότητας στον επιχειρηματικό σχεδίασμά 
(business plan) της Τράπεζας;

NaiPJ Οχι □ Δεν γνωρίζω □

4.2. Ποιες από τις παρακάτω προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας έχετε εφαρμόσει;

[^Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

[^πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9000 ή άλλο πρότυπο 

[^ειδικό πρόγραμμα φροντίδας πελάτη (customer care)

[^πρόγραμμα αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας

[^πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες (service 
quality)

Qjανασχεδιασμό επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Re-engineering) 

άλλες_______________________________________________________________________

□ καμία από τις παραπάνω

4.3. Προτίθεται η Τράπεζά σας να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον προσπάθειες 
βελτίωσης ποιότητας;

Ναι □ Όχι □ Δεν γνωρίζω □

Εάν ναι, ποιες προσπάθειες;
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Εάν Οχι, γιατί;

4.4. Με ποιους τρόπους γνωστοποιούνται οι στόχοι ποιότητας;

Παράγοντες ώθησης για ποιότητα

4.5. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες σας ώθησαν στην ανάληψη τέτοιων 
προσπαθειών (πέραν των όσων απαιτούνται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο);

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τοος 5 σημαντικότερους, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: πρώτη επιλογή - 5:τελευταία)

[^απαίτηση των πελατών για ποιότητα

[^ανταγωνιστικές πιέσεις για μείωση κόστους

[^ανταγωνιστικές πιέσεις για βελτίωση σχεδιασμού προϊόντων-υπηρεσιών 

[[^ανταγωνιστικές πιέσεις για ποιότητα υπηρεσιών 

[^πιέσεις από τη μητρική εταιρία 

[^νέα Διοίκηση της Τράπεζας

[^ενθουσιασμός του ανωτάτου διοικητικού στελέχους (CEO)

[^θέματα σχέσεων Προσωπικού 

[^υπόδειξη εξωτερικού συμβούλου

άλλοι______________________________________________________________________

□τίποτε απο τα παραπανω

Υπευθυνότητα

4.6. Υπάρχει υπεύθυνος για τα θέματα ποιότητας στην Τράπεζά σας;
Ναι □ Οχι □ Δεν γνωρίζω □

Εάν Ναι, ποιος είναι ο τίτλος της θέσης του;

4.7. Ποιος είναι ο άμεσος προϊστάμενός του;

4.8. Ποιος ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου ποιότητας; 

□ -----------------

[^δεν γνωρίζω
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4.9.Πόσο συχνά και για ποιους λόγους επικοινωνείτε μαζί του;

Χαρακτήρας εκπαίδευσης

4.10.Σε ποιό βαθμό η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Τράπεζας συγκεντρώνει τα 
ακόλουθα;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

θεωρείται ως επένδυση με μακροχρόνια προοπτική © © © © ©
δίνει έμφαση σε θέματα βελτίωσης ποιότητας της 
εξυπηρέτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών

0 © ® © ©

απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας 
(περιλαμβανομένης και της Διοίκησης)

© © © © ©

απευθύνεται και προς τους προμηθευτές (suppliers - 
vendors)

0 © © © ©

απευθύνεται και προς τους πελάτες © © © © ©
απευθύνεται και προς εκπροσώπους του Σωματείου 
(union)

© © © © ©

αξιοποιεί τον ευρύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 
χώρο για το σχεδίασμά και την υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

© © © © ©

4.11 .Ποιοι από τους παρακάτω έχουν σημαντικό ρόλο στο σχεδίασμά του 
εκπαιδευτικού προγράμματος;

[^Διοίκηση (top management)

[^Τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων

[^στελέχη γραμμής (line management)

[^εργαζόμενοι

[[^εξωτερικοί σύμβουλοι

[^Jσυνδικαλιστικοί εκπρόσωποι

[^J άλλοι______________________________________________________________________

[^κανένας από τους παραπάνω

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων

4.12.Ποιος είναι ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων στον 
προγραμματισμό βελτίωσης ποιότητας και στην υλοποίησή του;
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

5.1.Ποιά είναι τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, που έχετε καθορίσει στην Τράπεζα σας;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τα 5 που η Τράπεζά σας θεωρεί ως πρωταρχικός κατά 
σειρά προτεραιότητας (1: πρώτη επιλογή - 5.’τελευταία)

[^αξιοπιστία (reliability) από άποψη συνέπειας, ακρίβειας και σιγουριάς

άμεση ανταπόκριση (responsiveness) από άποψη χειρισμού παραπόνων και 
ταχύτητας εξυπηρέτησης

[^εξατομίκευση (customization), με την έννοια της προσαρμογής της 
υπη ρεσίας στις ανάγκες του πελάτη

Qjεμπιστοσύνη (credibility), από άποψη της πίστης που εμπνέει η Τράπεζα και 
το Προσωπικό της

Ql επάρκεια (competence) από άποψη γνώσεων και ικανοτήτων του 
Προσωπικού για την επιτυχή παροχή της υπηρεσίας

[^ευχερής πρόσβαση (access) από άποψη της άνεσης που παρέχει η τοποθεσία 
του Καταστήματος, οι ώρες λειτουργίας του κλπ.

[^ευγένεια (courtesy) από άποψη της προσοχής, φιλικότητας και σεβασμού με 
την οποία εξυπηρετούνται οι πελάτες

[^ασφάλεια (security) από άποψη φυσική, οικονομική και εμπιστευτική

[^επικοινωνία (communication) από άποψη παροχής όλων των απαραιτήτων 
πληροφοριών

[^απτά στοιχεία (tangibles) του περιβάλλοντος, όπως η κατάσταση των 
κτιρίων-εξοπλισμού, η εμφάνιση του Προσωπικού κλπ.

άλλα______________________________________________________________________

□ κανένα από τα παραπάνω

Νέες μορφές τεχνολογίας

5.2. Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιείτε τα παρακάτω συστήματα;
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) Φ © © © ©
τερματικά σε σημεία πωλήσεων (EFT / POS) φ φ ® © ©
ευφυή τερματικά (intelligent terminals) Φ © © © ©
συστήματα άμεσης προσπέλασης στον τραπεζικό χώρο 
(Phone Banking)

φ © © © ©

συστήματα άμεσης προσπέλασης στον τραπεζικό χώρο 
(Home Banking)

φ © © © ©
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συστήματα άμεσης προσπέλασης στον τραπεζικό χώρο 
(Office Banking)

Φ © © ©

συστήματα βασισμένα σε κάρτες (card-based systems) Φ © © ® ©
συστήματα τηλεξυπηρέτησης - EDI (telemarketing and 
distance delivery systems)

Φ © © ® ©

SWIFT Φ © © ©
Πολυμερής Ηλεκτρονικός Συμψηφισμός Επιταγών 
(ΠΗΣΕ)

Φ © © ® ©

Προγράμματα ανάλυσης κινδύνου πελάτη (Risk 
analysis)

Φ © © ® ©

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων Φ © © ® ©
Κεντροποιημένο πληροφορικό σύστημα (MIS) Φ © © ® ©
Σύστημα on-line Φ © © ® ©
Σύστημα εργασιών εξωτερικού εμπορίου Φ © © ® ©
Πελατοκεντρικό σύστημα (CIS / CIF) Φ © © ® ©
Σύστημα δυσμενών: Τειρεσίας Φ © © ® ©
Σύστημα Εξυπηρέτησης Καταναλωτικών Δανείων 
(Loan Service System)

Φ © © ® ©

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φ © © ® ©
Προσωπικούς υπολογιστές σε κάθε θέση εργασίας Φ © © ® ©
Τερματικά στις θέσεις συναλλαγών με τους πελάτες Φ © © ® ©
Άλλα Φ © © ® ©

Φ © © ® ©

Φ © © ® ©

Οργανωτική δομή

5.3. Πονά είναι η οργανωτική δομή της Τράπεζας;

Σε επίπεδο Τ paneCac 

[^κλασσική-λειτουργική (functional)

[^κατά κατηγορίες πελατών (client-based) 

[^μητρική (matrix)

[Jαποκεντρωμένη (περιφερειακές Διευθύνσεις) 

άλλη________________________________________

Σε επίπεδο Καταστήματος 

[^branch manager system
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[^account officer system 

[^|relationship manager system 

άλλη_______________________

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων

5.4. Ποιά η συμβολή του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων;

Στην εισαγωγή νέων μορφών τεγvoλoγίαc 

[^μελέτη επιπτώσεων στον ανθρώπινο παράγοντα 

[^πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων

[^σχεδιασμός - υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

άλλη______________________________________________________________________

[^τίποτε από τα παραπάνω 

Στη μεταβολή τηο οργανωτικής δομής 

[^εισήγηση του σχεδιασμού της νέας δομής 

[^καθορισμός και περιγραφή αρμοδιοτήτων 

[^προσαρμογή νέων ρόλων

[^σχεδιασμός - υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

[^συστηματική απογραφή Προσωπικού 

[^επιλογή και τοποθέτηση Προσωπικού

άλλη______________________________________________________________________

[^J τίποτε από τα παραπάνω

Σχέσεις με προμηθευτές

5.5. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τα παρακάτω στις σχέσεις σας με τους προμηθευτές 
της Τράπεζας;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

μετατροπή των αναγκών σας σε στόχους ποιότητας © Φ ® © ©
διατύπωση των στόχων ποιότητας στους προμηθευτές 
σας

0 © © © ©

αξιολόγηση με τον ίδιο τρόπο των δυνατοτήτων των 
προμηθευτών σας

0 © 0 © ©

εντοπισμός των βασικών μειονεκτημάτων τους © © © © ©
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από κοινού καθορισμός των στόχων ποιότητας © © © © ©
συστηματική μέτρηση του βαθμού ανταπόκρισης των 
προμηθευτών στους στόχους

Φ © ® © ©

κοινοποίηση των μετρήσεων στους προμηθευτές φ © (D © (D
απαίτηση από τους προμηθευτές να εφαρμόσουν ένα 
αποδεκτό από σας πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας 
των προϊόντων ή υπηρεσιών τους

φ © © © (D

παροχή βοήθειας στους προμηθευτές σας στην 
προσπάθειά τους για βελτίωση της ποιότητας

φ © © © ©

Εντοπισμός αναγκών για ειδικά έργα

5.6. Ποιες από τις παρακάτω πηγές έχουν δώσει το ερέθισμα για την εκτέλεση 
ειδικών έργων βελτίωσης ποιότητας (projects) στην Τράπεζά σας;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τις 5 επικρατέστερες πηγές, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1 . πρώτη ετπλογή - 5.’τελευταία)

[^εσωτερικές μετρήσεις απόδοσης (π.χ. συχνότητα λαθών, πλήθος 
παραπόνων)

[^πληροφόρηση από πελάτες (εξωτερικούς ή εσωτερικούς)

□ ιδέες και παρατηρήσεις από την πλευρά των εργαζομένων 

[^εξωτερικοί σύμβουλοι

□ μέλη Διοίκησης (ΔΣ, CEO)

[J διευθυντικά στελέχη

□ Τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 

[^πολυπλοκότητα των εσωτερικών διαδικασιών 

[^σύγκριση με τις ανταγωνίστριες Τράπεζες (benchmarking)

□ μελέτες για το κόστος ποιότητας

άλλες_______________________________________________________________________

καμία από τις παραπάνω

Ταχύτητα ανταπόκρισης

5.7. Σε ποιό βαθμό ανταποκρίνεσθε με ταχύτητα στα παρακάτω;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

σχεδιασμός νέων προϊόντων - υπηρεσιών Φ © © © ©
ανάπτυξη νέων προϊόντων - υπηρεσιών φ © © © (D
εξυπηρέτηση των πελατών φ © © © (D
αξιολόγηση των προμηθευτών φ © © © (D
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6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ____________

6.1. Σε ποιά από τα παρακάτω δίνει έμφαση η πολιτική διοίκησης Προσωπικού που 
εφαρμόζετε;

Παρακαλώ σημειώστε μόνον τα 5 σημαντικότερα, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1:πρώτη επιλογή - 5.'τελευταία)

[□εκπαίδευση και επιμόρφωση

[□αμοιβές βάσει απόδοσης

□ επικοινωνία

□ αναγνώριση 

[□ομαδική εργασία

[□συμμετοχή (involvement) των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων

[□αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας

[□ευελιξία

[□υψηλή εμπιστοσύνη

□ άλλα______________________________________________________________________

[□σε κανένα από τα παραπάνω

6.2. Ποιες μορφές άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων εφαρμόζετε;

[□συστήματα υποβολής προτάσεων (suggestion schemes)

[□κύκλοι ποιότητας (quality circles)

[□ομάδες συνεργασίας (team working)

[□ομάδες εκτέλεσης έργων (implementation teams)
[□ομάδες βελτίωσης ποιότητας (quality improvement groups)

[□ομάδες διορθωτικών ενεργειών (correction action teams)

[□συναντήσεις μεταξύ των στελεχών διαφόρων Τμημάτων

[□συναντήσεις στελεχών διαφόρων Καταστημάτων

[^Jσυστήματα διερεύνησης στάσεων Προσωπικού (attitude surveys)

[□ άλλες______________________________________________________________________

[□καμία από τις παραπάνω
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6.3. Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες 
προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλύονται διάφορα προβλήματα της 
Τράπεζας (οργανωσιακά και άλλα);

Ναι[^ ΌγιΡ|

Εάν Ναι, με ποιόν τρόπο;

Εάν Όχι, γιατί;

6.4. Σε ποιό βαθμό λαμβάνετε υπόψη κατά την πρόσληψη ή εξέλιξη του Προσωπικού 
τα παρακάτω;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

ευχέρεια αντιμετώπισης των σχέσεων με τους πελάτες 
και χειρισμού παραπόνων

Φ 0 © ©

ικανότητες βελτίωσης της ποιότητας Φ 0 © © ©
αποτελεσματικότητα στην ομαδική εργασία Φ 0 © ©
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
αποφάσεων

Φ 0 © ® ©

ικανότητα σαφούς και πειστικής παρουσίασης θέσεων 
και απόψεων

Φ © © Φ ©

διάφορες λειτουργικές ικανότητες, όπως πιστωτικής 
ανάλυσης, επεξεργασίας δεδομένων κλπ

Φ 0 © ® ©

ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών Φ 0 © ® ©
ικανότητες ηγεσίας Φ 0 © ® ©
τεχνικές ικανότητες σε θέματα πληροφορικής Φ 0 © ® ©
ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών Φ © © ® ©

Εσωτερικός πελάτης

6.5. Έχετε υιοθετήσει έμπρακτα την έννοια του "εσωτερικού πελάτη" στην Τράπεζά 
σας;

Ναι[^ Όχι | | Δεν γνωρίζω| |

Εάν Ναι σε ποιό βαθμό χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

συστηματική ανάλυση των στάσεων και απόψεων του 
Προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων μεταξύ των Τμημάτων της Τράπεζας 
υπη ρεσιών

Φ © © © (D
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ομαδοποίηση του Προσωπικού κατά κατηγορίες με 
σκοπό την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σχετικών με τις ανάγκες του εσωτερικού πελάτη

0 © 0 0 (D

προβολή των ατόμων με εξαιρετικές επιδόσεις στην 
παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο εσωτερικό 
της Τράπεζας (δηλ. τον εσωτερικό πελάτη)

0 0 0 0©

αναγνώριση και απονομή ανταμοιβών στα διακρινόμενα 
άτομα

© © 0 0 (D

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων

6.6. Ποιος ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στις παραπάνω 
ενέργειες (αριθμ. 6.2, 6.4, 6.5)

7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Fact Based Management)

Μέτρηση επιδόσεων

7.1. Ποια από τα παρακάτω βασικά στοιχεία μέτρησης των επιδόσεων λαμβάνονται 
υπόψη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της 
Τράπεζας;

Qlσχέση λειτουργικών εξόδων και προβλέψεων προς καθαρά κέρδη

σχέση λειτουργικών εξόδων προς καθαρά έσοδα

[^απόδοση κεφαλαίων προσαρμοσμένη στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο (risk 
adjusted return on capital - RARC)

σχέση καθαρών κερδών προς ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο πλέον 
αποθεματικών)
καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή 

σχέση δαπανών Προσωπικού προς καθαρά έσοδα 

[^αποδοτικότητα Καταστημάτων 

[^^αποδοτικότητα λογαριασμών 

[^αποδοτικότητα πελατών

[^κόστος διατήρησης πελατών μέσω βελτίωσης της ικανοποίησής τους 

[^ποιότητα των συναλλαγών: σχέση ελαττωματικών (λάθη) προς το σύνολο 

[^παραγωγικότητα εργασίας στις συναλλαγές

[^ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων: σχέση επισφαλειών προς το σύνολο 
χρηματοδοτήσεων
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Qj κανένα από τα παραπάνω

Μέτρηση ικανοποίησης πελατών

7.2. Παρακολουθείτε με συστηματικές μετρήσεις το επίπεδο ικανοποίησης των 
πελατών;

Ναι| | °XlQ
Εάν Ναι, ποιες από τις παρακάτω πηγές άντλησης στοιχείων χρησιμοποιείτε; 

[^τυπικές έρευνες εντός Τραπέζης 

[^έρευνες μέσω εξωτερικών συμβούλων

[^ειδικές έρευνες-μελέτες μέσω Πανεπιστημίων κλπ Ιδρυμάτων-Φορέων 

[^προσωπικές συνεντεύξεις 

[^ομάδες πελατών (focus groups)

[^συζητήσεις με το Προσωπικό που εξυπηρετεί πελάτες 

Qjέντυπα με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη 

Qlαλληλογραφία πελατών 

[^τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 

[^επισκέψεις πελατών στην Τράπεζα 

[^επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών

[^ άλλες_________ _____________________________________________________________

καμία από τις παραπάνω 

Έλεγχος

7.3. Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιείτε τα παρακάτω για τον έλεγχο συμμόρφωσης του 
Προσωπικού στο σύστημα λειτουργίας της Τράπεζας και για την εξάλειψη 
λαθών;

άλλα___________________________________________________________________

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) Φ © © © ©
κατασταλτικός έλεγχος (παραδοσιακή επιθεώρηση) φ © © © (D
έλεγχος συστημάτων πληροφορικής (EDP auditing) φ © © © ©
άλλο φ © © © ©

-22-



7.4. Σε ποιό βαθμό επιτυγχάνετε τον περιορισμό ελέγχων (και λαθών) με τα παρακάτω;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

καλό σχεδίασμά προϊόντων και υπηρεσιών 0 © 0 ® ©
πλήρη σχεδίασμά διαδικασιών 0 © © 0 ©
καθορισμό αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων για 
τα συστήματα πληροφορικής

© © 0 ® 0

ενσωμάτωση αυτόματων ελέγχων στα συστήματα 
πληροφορικής

© © 0 © ©

χρησιμοποίηση ειδικών τραπεζικών διαδικασιών 
πιστοποιημένων κατά πρότυπο σειράς ISO 9000

© © 0 © ©

Κόστος ποιότητας

7.5. Μετράτε το κόστος των παρακάτω δράστηριοτήτων-ενεργειών;

[^σχεδιασμός προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας 

[^συσκέψεις για θέματα βελτίωσης ποιότητας 

[^λειτουργία ομάδων εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων 

εκπαίδευση για βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 

[^σχεδιασμός και συντήρηση διαδικασιών

[^ενσωμάτωση αυτομάτων ελέγχων στα συστήματα πληροφορικής 

[^αξιολόγηση προμηθευτών

□ διόρθωση λαθών

[^J επίλυση παραπόνων πελατών 

[^εσωτερικός έλεγχος 

[^κατασταλτικός έλεγχος

□ άλλες______________________________________________________________________

[□ καμία από τις παραπάνω

Μέτρηση ικανοποίησης εργαζομένων

7.6. Διεξάγετε συστηματικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των στάσεων των 
εργαζομένων απέναντι στην Τράπεζα και το εργασιακό τους περιβάλλον;

Ναι^ Οχι^ Δεν γνωρίζω □
Εαν Ναι,
α) με ποιούς τρόπους;

β) ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή;
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Εάν Όχι, γιατί;

Χρήση εργαλείων

7.7. Ποια από τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιείτε για τον εντοπισμό και την 
επίλυση προβλημάτων ποιότητας;

0|οργανογράμματα (organization charts)

[^διαγράμματα ροής (flow diagrams)

[^πίνακες αποφάσεων (decision tables)

□ φύλλα δραστηριοτήτων (activity sheets)

[^δειγματοληψίες (sampling)

[^έρευνες (surveys)

[^διαγράμματα κατανομής εργασιών (work distribution charts)

□ μετρήσεις εργασίας (work measurement)

[^ φύλλα ελέγχου (check sheets)

□ Διαγράμματα (diagrams) Pareto

[^διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος (cause-and-effect diagrams) 

[^ιστογράμματα (histograms)

[^διαγράμματα στρωματοποίησης (stratification charts)

[^διαγράμματα διασποράς (scatter diagrams)

[^διαγράμματα ελέγχου (control charts)

[^J άλλα_______________________________________________________________________

[^κανένα από τα παραπάνω 

[^δεν γνωρίζω

Πρότυπα απόδοσης

7.8. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε για τον καθορισμό των 
προτύπων απόδοσης της Τράπεζας;

[□στατιστική ανάλυση (statistical process) πλήθους πραγματικών μετρήσεων

[□δειγματοληπτική προσέγγιση (sampling approach) βάσει μετρήσεων 
αντιπροσωπευτικών ατομικών περιπτώσεων

[^Jχρήση διαγραμμάτων ροής (flowchart process) για τη συστηματική εκτίμηση 
όλων των επί μέρους στοιχείων που συνθέτουν την παρεχόμενη υπηρεσία
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□
 συνεκτίμηση και άλλων χρονοβόρων εργασιών που παρεμβάλλονται (π.χ. 
απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων, αρχειοθέτηση εγγράφων κλπ) (overhead)

[^προκαθορισμένα πρότυπα απόδοσης (π.χ. χρηματοοικονομικοί δείκτες)

άλλες______________________________________________________________________

καμία από τις παραπάνω

7.9. Σε ποιες από τις παρακάτω ενδεικτικές τυπικές συναλλαγές ενός teller έχετε 
καθορίσει πρότυπα απόδοσης;

[^εξαργύρωση επιταγής

[^κατάθεση σε λογαριασμό όψεως

[^ανάληψη από λογαριασμό ταμιευτηρίου

[^δραχμική κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου

[^καταβολή ποσού χρηματοδότησης

[^πληρωμή εμβάσματος στον δικαιούχο

άλλες______________________________________________________________________

σε καμία από τις παραπάνω

Ρόλος του Τμήματος Προσωπικού-Ανθρωπίνων Πόρων

7.10. Συμμετέχει το Τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στα παρακάτω;

[^διερεύνηση των στάσεων του Προσωπικού

[^εφαρμογή των εργαλείων βελτίωσης ποιότητας (οργανογράμματα, 
διαγράμματα ροής, μετρήσεις εργασίας, έρευνες κλπ)

[^εφαρμογή μεθόδων καθορισμού προτύπων απόδοσης

άλλο______________________________________________________________________

[^σε κανένα από τα παραπάνω
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ΜΕΡΟΣ Β: ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8.1. Περιγράψτε συνοπτικά τη στρατηγική διοίκησης Προσωπικού στην Τράπεζα 
σας:

8.2. Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν στην Τράπεζά σας σχετικά με τον Διευθυντή 
Προσωπικού;

[^επηρεάζει τη στρατηγική της Τράπεζας εμπλεκόμενος από την αρχή στο 
σχεδίασμά της

είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

[^παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου 

[^συμμετέχει σε συμβούλια εργασιών

[^συμμετέχει σε επιτροπές πολιτικής Προσωπικού που αποτελούνται από 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη

[^συμμετέχει σε συσκέψεις με τους υπευθύνους Προσωπικού των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων

[^συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια (κρίσεων, πειθαρχικά)

[^^άλλα_________________________________________________

[^τίποτε από τα παραπάνω

8.3. Εάν το Τμήμα Προσωπικού δεν συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδίασμά, για ποιούς 
λόγους νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

□ μονομερής κατάρτιση και στενή εξειδίκευση σε θέματα διαδικασιών 
Προσωπικού

[^δυσχέρεια κατανόησης των συνθηκών της αγοράς, του ανταγωνισμού και 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας

[^προβληματισμός της Διοίκησης για την ικανότητα ανταπόκρισης του 
Τμήματος Προσωπικού στις ανάγκες της Τράπεζας

[^έλλειψη ικανοτήτων σχεδιασμού και άσκησης ελέγχου
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□
 δυσχέρεια της Διοίκησης να αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο του τμήματος 
Προσωπικού στη χάραξη στρατηγικής

[^νοοτροπία που είναι ασύμβατη με σχήματα συνεργασίας για τη διαμόρφωση 
στρατηγικής

[^δισταγμός στην ανάληψη ηγετικού ρόλου 

[^περιορισμένη επιρροή λόγω θέσης στη διοικητική ιεραρχία

άλλα______________________________________________________________________

[^κανένα από τα παραπάνω

8.4. Πως χαρακτηρίζετε το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
στην Τράπεζά σας;

[^ασχολείται με την καθημερινή πρακτική ρουτίνας, την τήρηση στοιχείων 
απασχόλησης και διάφορα θέματα μέριμνας και παροχών του Προσωπικού* 
συντάσσει εκθέσεις και έγγραφα κατόπιν οδηγιών που του δίδονται* 
εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις αιτήσεις πρόσληψης υποψηφίων* ο Διευθυντής 
Προσωπικού αναφέρεται σε ανώτερο διευθυντικό στέλεχος γραμμής (senior 
line manager)

[^ασχολείται με την κατάρτιση πολιτικής Προσωπικού με σχετικά 
βραχυπρόθεσμη προοπτική και χειρίζεται τις σχέσεις με το (ισχυρό) 
Σωματείο* συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία διαδικασιών και στην 
κατάρτιση συμφωνιών για την εφαρμογή των οποίων παρέχει συνεχή 
συντονισμό και ερμηνευτική υποστήριξη’ αντλεί συνήθως ισχύ από την 
ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και τα 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη γραμμής (senior line managers)

[^έχει ως Διευθυντή στέλεχος καταρτισμένο από άποψη γνώσεων και 
εμπειριών που θεωρεί τον εαυτό του κατά κύριο λόγο ως Διευθυντή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας (business manager) και εν 
συνεχεία ως Διευθυντή Προσωπικού* είναι άμεσα αναμεμιγμένο στο 
σχεδίασμά της δομής της Τράπεζας και έχει σημαντική εμπειρία στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα στελέχη γραμμής (line managers)' ο 
Διευθυντής του Τμήματος είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος (senior 
manager) και συμμετέχει στο Δ.Σ.

[^άλλο______________________________________________________________________
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8.5. Σε ποιό βαθμό νομίζετε ότι ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων 
Πόρων στην Τράπεζά σας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά;

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

κατάρτιση πολιτικής Προσωπικού με μακροχρόνια 
προοπτική, σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας

0 © © © ©

εστίαση στον εσωτερικό πελάτη 0 © © © ©
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών © © © © ©
δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα θέματα που 
χειρίζεται

0 © © © ©

ενεργό ανάμιξη στην προσπάθεια βελτίωσης της 
ποιότητας της Τράπεζας

© © © © ©

προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του στις 
απαιτήσεις ποιότητας

© © © © ©

ουσιαστική συμμετοχή στη διεργασία επίλυσης 
προβλημάτων Προσωπικού

© © © © ©

ενεργό συμμετοχή στην επικοινωνία και διάδοση των 
αρχών ποιότητας

© © © © ©

8.6. Ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - 
Ανθρωπίνων Πόρων;

8.7. Συμβουλεύεσθε το τμήμα Προσωπικού;

Ναι[^ Όχι Q|

Εάν Ναι, πόσο συχνά και για ποιά θέματα;

Εάν όχι, γιατί;

8.8. Σε ποιά ιεραρχική βαθμίδα βρίσκεται ο Διευθυντής Προσωπικού και σε ποιόν 
αναφέρεται(τίτλος θέσης αμέσου προϊσταμένου του);

-28-



2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9.1. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω στην εσωτερική λειτουργία του Τμήματος 
Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων;

α. Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά

[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

ο Διευθυντής Προσωπικού δίνει προσωπικά ο ίδιος 
έμφαση στην ποιότητα και μεριμνά για την υψηλή 
ποιοτική απόδοση του Τμήματος

Φ © © © (D

παρέχονται ανταμοιβές (υλικές και ηθικές) στα μέλη 
του Τμήματος για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

® φ ® © (D

τηρούνται συστηματικά στοιχεία παραγωγικότητας του 
Τμήματος

0 0 0 ® ©

γίνεται συστηματική αναζήτηση των αιτίων χαμηλής 
ποιότητας

0 ® © © ©

β. Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

εντοπισμός και πρόταξη των προσδοκιών της 
Διοίκησης από το Τμήμα

0 © 0 © 0

ισχυρός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των 
στελεχών γραμμής (line managers), συστηματική 
καταγραφή και στήριξη των αναγκών τους

© 0 © © ©

συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση του βαθμού 
ικανοποίησης των άλλων Τμημάτων της Τράπεζας από 
τις υπηρεσίες του Τμήματος Προσωπικού

© © 0 © ©

διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών (benchmarking) για τη 
διαπίστωση του επιπέδου λειτουργίας του Τμήματος 
Προσωπικού σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων 
Τ ραπεζών

© © 0 © ©

γ. Στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

συνεχής ανακαθορισμός του ρόλου του Τμήματος στο 
πλαίσιο της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη

© 0 0 © ©

προσαρμογή της αποστολής, δομής και καθηκόντων 
του Τμήματος για την επίτευξη των στόχων ποιότητας

© 0 0 © ©

δ. Συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του Τμήματος
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

διαρκής αναζήτηση τρόπων συνεχούς βελτίωσης των 
υπηρεσιών προς τα άλλα Τμήματα της Τράπεζας

© © 0 © ©

διεξαγωγή μετρήσεων βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχονται προς το εσωτερικό της 
Τ ράπεζας

©00©©
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ε. Αμοιβαίος σεβασμός και ομαδική εργασία
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

ενθάρρυνση και ελεύθερη έκφραση γνώμης εντός του 
Τμήματος

0 © 0 © CD

προώθηση της ομαδικής εργασίας και εμπλοκής των 
μελών του Τμήματος στον εντοπισμό προβλημάτών και 
στην εξεύρεση λύσεων

0 © 0 © ©

παροχή αρμοδιοτήτων στα μέλη του Τμήματος για 
καλύτερη εξυπηρέτηση του εσωτερικού πελάτη

0 ® 0 © ©

ενθάρρυνση εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων 0 © 0 ® ©

3. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ__________________________

10.1.Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι το Τμήμα Προσωπικού της Τράπεζάς σας 
ανταποκρίνεται στα παρακάτω;

α. Επιλογή Προσωπικού
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

εντοπίζει τις δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας 
που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη ή 
τοποθέτηση

© © 0 © ©

ελέγχει τη συμβατότητα της νοοτροπίας των 
υποψηφίων με τη κουλτούρα ποιότητας

© © © © 0

εμπλέκει στη διαδικασία επιλογής τα μέλη του αμέσου 
περιβάλλοντος εργασίας των υποψηφίων

© © 0 © ©

β. Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Προσωπικού
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

σχεδιάζει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ώστε να παρέχει στους εργαζομένους 
τις απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας γνώσεις 
και ικανότητες

© © 0 © ©

φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων 
μέσω της συμμετοχής τους σε ομαδικά σχήματα 
εντοπισμού προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων

© © 0 © ©

μεριμνά για την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα 
μάνατζμεντ και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων

© © 0 © ©

μετρά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και τα ανασχεδιάζει με βάση τις 
μετρήσεις

φ © 0 © ©
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γ. Σταδιοδρομία (εξέλιξη στελεχών)
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

μεριμνά για την εναλλαγή των εργαζομένων στα 
καθήκοντα διαφορετικών θέσεων

Φ ® © © ©

καθιερώνει κριτήρια προαγωγής που συνδέονται με τις 
πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας και τα
αποτελέσματά τους

0 © © © ©

παρέχει ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας στα στελέχη 0 © © © ©

δ. Αξιολόγηση της απόδοσης Προσωπικού
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

καθιερώνει κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με 
την ποιότητα

0 © © © ©

προωθεί την αξιολόγηση της ομαδικής απόδοσης 
παράλληλα με την ατομική

© © © © ©

ε. Συστήματα Αμοιβών
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

εισάγει νέα συστήματα αμοιβών που συνδέονται με την 
ποιότητα των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση της 
πελατείας

© © © © ©

καθιερώνει ομαδικά συστήματα προσθέτων αμοιβών © © © © ©
θεσπίζει ηθικές ανταμοιβές και αναγνώριση για θέματα 
ποιότητας και εξυπηρέτησης

© © © © ©

στ. Εργασιακές Σχέσεις
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

ενημερώνει το Σωματείο για τις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας

© © © © ©

εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Σωματείου στις 
σχετικές προσπάθειες

© © © © ©

διατηρεί καλό επίπεδο σχέσεων με τα συνδικαλιστικά 
στελέχη

φ © © © ©

ζ. Επικοινωνία
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά]

φροντίζει για τη δημιουργία ανοικτού συστήματος 
επικοινωνιών και διακίνησης πληροφοριών

© © © © ©

εξασφαλίζει συστηματικά την ενημέρωση όλων των 
εργαζομένων για την πολιτική της Τράπεζας στα 
θέματα Προσωπικού

φ © © © ©
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η. Ολοκλήρωση
[©Καθόλου ©Λίγο ©Αρκετά ©Πολύ ©Εξαιρετικά

σχεδιάζει σύστημα σύνδεσης των αποτελεσμάτων των 
παραπάνω διαδικασιών (α-ζ) σε σχέση με τη συνολική 
ανάπτυξη και εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού______

© © ® 0 ©

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
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