ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΩΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

ηνπ
ΑΝΓΡΔΑ ΥΧΛΟΠΟΤΛΟΤ
Α.Μ. 19/10
Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βαζηιηθή

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
(κε εμεηδίθεπζε ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε)

Ηαλνπάξηνο 2012

ηελ Δύα θαη ηνπο Γνλείο κνπ

Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
ii

Δπραξηζηίεο
Νηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ πνπ κε ζηήξημαλ εζηθά θαη
πιηθά φια απηά ηα ρξφληα ζπνπδψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ. Γίρσο
απηνχο δελ ζα είρα θαηαθέξεη ηίπνηα έσο ζήκεξα.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο
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Υξπζάθε θαη Ησάλλα Μαξθαληά γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε, παξφηξπλζε θαη δηεπθφιπλζε
πνπ κνπ παξείραλ ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ γπλαίθα κνπ ε νπνία ππήξμε ην ζηήξηγκα κνπ φια
απηά ηα ρξφληα.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ Καζεγήηξηα θ. Βίθπ Μάλζνπ,
γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε κε έλα αληηθείκελν
κειέηεο ην νπνίν εθηηκψ φηη ζα απνηειέζεη κειινληηθά ζεκαληηθφ αληηθείκελν έξεπλαο
θαη ρξήζηκν εξγαιείν αλάπηπμεο γηα θάζε ζχγρξνλε ηξαπεδηθή επηρείξεζε.
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Πεξίιεςε
Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο απνηειεί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο. Ο αληαγσληζκφο είλαη εληνλφηαηνο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί έσο ηδηαηηέξα ζθιεξφο αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο
πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο.
Μέζα ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππφ ην θάζκα ηεο δηεζλνχο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ν ξφινο
ησλ

πιεξνθνξηαθψλ

ζπζηεκάησλ

απνηειεί

θαζνξηζηηθφ

παξάγνληα

ζηελ

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ. Ηδηαίηεξε δε
ζεκαζία ιακβάλεη ε αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο “Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο”
(Knowledge Management) ε νπνία απνηειεί θαη αληαγσληζηηθφ ζηξαηεγηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ.
ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ
παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπκβνιή, ρξεζηκφηεηα θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε απηήο ηεο γλψζεο.
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Πξόινγνο
Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαη θχξην αηκνδφηε θάζε νηθνλνκίαο.
Ζ αλάπηπμε θαη ε επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ φζν θαη επηρείξεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ δχλακε ηεο γλψζεο κέζα ζε απηφ ην πιαίζην απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Ζ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη θαη
ρξεζηκνπνηεί

ηελ

γλψζε

κε

ζθνπφ

ηελ

θαιχηεξε

απνδνηηθφηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο εξγαζίεο ηεο.
θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηνλ “θφζκν”
ηεο γλψζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο γλψζεο ηθαλφ λα
ιεηηνπξγήζεη θαη λα απνδψζεη κε ηηο απαξαίηεηεο δνκέο ζε κηα ζχγρξνλε ηξαπεδηθή
επηρείξεζε. Γλψζε πνπ απνηειεί δχλακε γηα ηελ θάζε ζχγρξνλε ηξαπεδηθή επηρείξεζε
θαη φρη κφλν. Γλψζε πνπ δηπιίδεηαη θαη δηεζίδεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη θηιηξάξεηαη,
γλψζε πνπ απνζεθεχεηαη θαη δηαρέεηαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ δεκηνπξγία αμίαο ζηελ
επηρείξεζε θαη πάληνηε ζηελ ππεξεζία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο.
Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε εξγαζία ζην πξψην θεθάιαην εηζάγεη ηνλ
αλαγλψζηε ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ γλψζε απαξαίηεηεο σο
εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. ηελ ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη
κηα εθηελήο θαη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε νπνία θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε γλψζεο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο σο έλλνηα
έσο πην πξφζθαηεο αλαθνξέο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηελ βειηίσζε πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα, αλαδεηεί ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή θαη κεηά απφ ηελ εμέηαζε
κειεηψλ πεξηπηψζεσλ θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο γλψζεο,
έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη δηάρπζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε κε
ζθνπφ πάληα ηελ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο κεηφρνπο. Σέινο, ην
ηέηαξην θεθάιαην θαηαιήγεη ζε βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δίλεη εξεζίζκαηα γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο .

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε σζηφζν φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία, ε
έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο γηα πνιινχο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
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απνηειεί “αζαθή” θαη κε γλψξηκν φξν, ζπρλά κάιηζηα αληηκεησπίδεηαη επηθαλεηαθά,
ρσξίο ηελ αλάινγε βαξχηεηα θαη γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη εηδηθή θαζνδήγεζε γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηνλ
νξγαληζκφ ( Curado 2008, Chivers 2011, Karkoulian et al. 2008). Ζ έιιεηςε ηεο
εμνηθείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ κε ηελ δηαρείξηζε γλψζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
δπζθνιία ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο (θαζφηη ε γλψζε
αληηκεησπίδεηαη σο πνιχηηκν άυιν πεξηνπζηαθφ αγαζφ θαη ππάξρεη κηα ζπληεξεηηθή
αληηκεηψπηζε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ), καο νδήγεζε αθελφο ζην λα ζηξαθνχκε
ζηελ δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία πξνεγείηαη ηεο ειιεληθήο ζε επίπεδν έξεπλαο θαη
εθαξκνγήο (εμέηαζε μέλσλ ηξαπεδψλ) θαη αθεηέξνπ ζηε κε ρξήζε θιαζζηθψλ κεζφδσλ
ζπιινγήο ζηνηρείσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ θαη δεκηνπξγίαο
ειέγρνπ ππνζέζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ
1.1 Δηζαγσγή
Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
εμαθνινπζεί λα ηαιαλίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ ζπγθεληξψλεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ αλαιπηψλ, θαη φρη κφλν, αλά ηελ πθήιην. Καηαξξεχζεηο παγθφζκησλ
νηθνλνκηθψλ

θνινζζψλ,

θίλδπλνο

ρξενθνπίαο

αθφκε

θαη

ηζρπξψλ

θξαηψλ,

λνκηζκαηηθνί θαη γεσπνιηηηθνί “πφιεκνη”, ηεξάζηηεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζπλζέηνπλ
έλα ζθεληθφ ακθηβνιίαο θαη αλαζθάιεηαο ηφζν γηα ηα λνηθνθπξηά φζν θαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θάζε θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Μέζα ζε απηφ ην ηνπίν ηεο παγθφζκηαο αβεβαηφηεηαο ε ζεκαζία θαη ε έλλνηα
ηεο Γλψζεο απνδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δηάθνξνπο
νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη αλαγλσξίδεηαη σο ε βέιηηζηε
πεγή ε νπνία απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα
θαηλνηνκήζεη θαη λα αληαγσληζηεί. Ζ ζεκαζία ηεο Γλψζεο βξίζθεηαη ζηελ έλλνηα ηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζηηζέκελε
αμία ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα βειηηψζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία
νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ, επηλνήζεσλ, εθεπξέζεσλ, ηερλνινγηψλ, ζρεδηαζκψλ,
ηθαλνηήησλ πιεξνθφξεζεο, δηαδηθαζηψλ, πνιηηηθψλ θαη γεληθφηεξσλ γλψζεσλ ελφο
νξγαληζκνχ (Kridan, Goulding 2006).
Βαζηθή έλλνηα ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο απνηειεί ε αξρή φηη «θνπφο κηαο
επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο». Αθελφο ππφ απηήλ ηε ζπλζήθε
αθεηέξνπ δε θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην
παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ηα
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία
ζα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο Γλψζεο. Μηα
Γλψζε πνπ νδεγεί ζε πνηνηηθφηεξε πιεξνθφξεζε θαη θαη‟ επέθηαζε ζε απνδνηηθφηεξε
ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη κεγαιχηεξε θεξδνθνξία.
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Άιισζηε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηζηνξηθή ζηηγκή ε επηρεηξεκαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα

επηβάιεη

ηε

ζπλεξγαηηθφηεηα

θαη

ηε

δηαζχλδεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ
αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην άηνκν, ε νκάδα θαη ν νξγαληζκφο
απνηεινχλ αιιεινζπκπιεξνχκελεο έλλνηεο. Ζ ζηξαηεγηθή κηαο ηξαπεδηθήο επηρείξεζεο
ραξάδεηαη απφ ην αλψηαην επίπεδν Γηνίθεζεο θαη ε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ ππιψλσλ ηεο
πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά. Σν θάζε άηνκν κέζα
απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηηο παγησκέλεο ζηάζεηο ηνπ, ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα
πξνζφληα, ηηο γλψζεηο, ην λνεηηθφ ηνπ επίπεδν θαη κηα καθξνρξφληα δηακνξθσκέλε
καζεζηαθή ηθαλφηεηα γίλεηαη ν ηειηθφο θνξέαο πινπνίεζεο θάζε ζηξαηεγηθήο (Λχηξαο
2003).
Ηδηαίηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ν νπνίνο είλαη έληαζεο
γλψζεο ζε πςειφ βαζκφ ε αξηηφηεηα θαη ε ζηφρεπζε γηα ζσζηή πιεξνθφξεζε
απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζπγθξφηεζε θάζε ηξαπεδηθνχ ζηειέρνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αληηκέησπνο κε έλα
ηεξάζηην θάζκα πιεξνθφξεζεο, έλαλ φγθν ν νπνίνο πνιιέο θνξέο είλαη ηφζν κεγάινο
πνπ απαηηεί ηε δηχιηζε θαη δηήζεζε ηνπ ψζηε λα θξαηεζνχλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία
θαη ε γλψζε πνπ πξαγκαηηθά είλαη ρξήζηκε. Κάζε είδνπο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε
αιιαγέο ζηα πξντφληα, ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο φπσο είδακε ζηελ επνρή καο
είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο, ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ηνπηθέο αγνξέο, δηεζλείο αγνξέο, θιπ. Ζ Γλψζε είλαη απνηέιεζκα κηαο θαζεκεξηλήο
δηαδηθαζίαο εξγαζηαθήο ξνήο, δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε
πξνβιεκάησλ θαη νπζηαζηηθά νδεγεί ζε απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ην
θνξέα πνπ ηελ θαηέρεη. “Ζ Γλψζε είλαη δχλακε”.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνχ επεμεξγαζίαο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο εληνπίδεηαη ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν. Με άιια ιφγηα ε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ
ππνζηεξίδεη ηφζν ηε βξαρππξφζεζκε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία φζν θαη ηε
καθξνπξφζεζκε επίηεπμε θαη πξνψζεζε καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Οη
επηρεηξήζεηο

πξνζπαζνχλ

λα

αληηκεησπίζνπλ

ηνλ

παγθφζκην

αληαγσληζκφ

αθνινπζψληαο πνιηηηθέο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζπκκαρηψλ ή δηαθνξνπνίεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο δηεθδηθνχλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη ζηηο νπνίεο ηζρχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
2

δηαξθνχο κάζεζεο ( Learning organization). Ο θαζέλαο πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη θαη
λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα επεμεξγαζζεί ηα δεδνκέλα, λα πξνζδηνξίζεη ηα
πξνβιήκαηα, λα ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο θαηαζηάζεηο λα δνθηκάζεη ιχζεηο, θαη λα
ηα επηιχζεη απνζθνπψληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο (Κνπθίδνπ 2010).
Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο πνπ
καζαίλεη θαη επηδηψθεη λα αιιάδεη πξηλ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο είλαη : ε ελδπλάκσζε θαη
ν ζεβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο,
ε ηζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ελζπλείδεηε εγεζία
θαη ε δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζηειερψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη αζθαιψο νη
επέιηθηεο δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζηελ
επίιπζε ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ (Daft 1995).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην πνπ πεξηγξάςακε ε παξνχζα κειέηε δηεμάγεη κηα
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελλνηνινγία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο Γηαρείξηζεο ηεο
Γλψζεο, ησλ πζηεκάησλ απηήο θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζηνλ Σξαπεδηθφ
Κιάδν. Αξρηθά δίδνληαη νη νξηζκνί ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ε Ρνή ηεο Γλψζεο, ε
δηάθξηζε ηεο (ζε ξεηή θαη άξξεηε θ.α.), ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Γλψζεο (Knowledge Management Systems), νη εθαξκνγέο θαη ε θηινζνθία
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο
επηρείξεζεο ζε βξαρππξφζεζκν αιιά θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ελψ ζην ηειεπηαίν
ηκήκα ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη εθαξκνγέο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηνλ Σξαπεδηθφ
Κιάδν, ε ρξεζηκφηεηα ηεο, ηα θίλεηξα γηα ηηο Σξάπεδεο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ
κειινληηθή αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηνλ Σξαπεδηθφ Σνκέα.
1.2. Γηαρείξηζε Γλώζεο
Ζ δηαρείξηζε ηεο Γλψζεο έρεη δερζεί ηδηαίηεξε θξηηηθή θαζψο ζεσξείηαη απφ
πνιινχο σο έλα πεδίν αξθεηά αζαθέο θαη ζεσξεηηθφ. πλάκα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη
πνιιά πξντφληα ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο ηα νπνία πξνσζνχληαη σο πξντφληα
Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο απνηεινχλ απιά επαλαηνπνζέηεζε κε δηαθνξεηηθφ κίγκα
κάξθεηηλγθ θαη ειθπζηηθφ πεξηηχιηγκα , θιαζηθψλ ιχζεσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (Λχηξαο
2003). Χζηφζν ε απάληεζε ζηελ παξαπάλσ θξηηηθή είλαη φηη θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη
ηα ηππηθά θαη άηππα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο θαη κάζεζεο ηα νπνία πξνζπαζεί
λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα ιάβεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα
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πιεξνθφξεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε γλψζεο. Αο δνχκε παξαθάησ φκσο θάπνηεο απφ ηηο
βαζηθέο έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο Γλψζεο πνπ ζπλαληάεη
θαλείο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
χκθσλα κε ηνπο Becerra-Fernandez & Leidner (2008) ε Γηαρείξηζε ηεο
Γλψζεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ε δσηηθή πεγή ησλ ηθαλνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ε νπνία
νδεγεί ζε επηηπρή αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε ζηνλ θιάδν. Οη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ
φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζηε βάζε
φηη ε γλψζε είλαη κηα νξγαλσκέλε δνκή γεγνλφησλ, ζρέζεσλ εκπεηξίαο θαη δηφξαζεο ε
νπνία παξάγεη ηθαλφηεηα γηα ελέξγεηα. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη
ε δεκηνπξγία αμίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ κε ηελ ζεκειίσζε ελφο βαζηθνχ ηξφπνπ
ρεηξηζκνχ ηεο γλψζεο ζηνπο νξγαληζκνχο.
χκθσλα κε ηνλ Wilson (2005) ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ηεο
αηνκηθήο, νκαδηθήο θαη νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη γλψζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε
δεκηνπξγία , ζπιινγή , απεηθφληζε , κεηαζρεκαηηζκφ , κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο
γλψζεο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. ην
παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε απηή:
Γηάγξακκα ξνήο γλώζεο (knowledge flow)
Γεκηνπξγία
Νέα γλψζε

πιινγή /
Απεηθφληζε

Μεηαθνξά

Δθαξκνγή / Υξήζε
γηα δεκηνπξγία αμίαο

Τπάξρνπζα γλψζε

ρήκα 1.2.1 Πξνζαξκνζκέλν απφ Κνπθίδνπ (2010), ζει 308

Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο πνπ
ππάξρνπλ γχξσ απφ απηή ( Becerra – Fernandez I. & Leidner D. 2008, Λχηξαο 2003,
Gottschalk 2007, Tiwana A. 2001, Davenport T. & Prusak L.1998). Ζ Γηαρείξηζε ηεο
Γλψζεο είλαη:

i.

Ζ νξγάλσζε ηεο Γλψζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε
πξφζβαζε θαη αλάθηεζε ηεο.

ii.

Έιεγρνο, δηαρείξηζε θαη ξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
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iii.

Μέζνδνο κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηηο
πξνεγνχκελεο

θαηαγεγξακκέλεο

εκπεηξίεο,

αμηνπνηψληαο

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο.
iv.

πιινγή θαη νξγάλσζε

θαζψο θαη δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο κεηαμχ ησλ

εξγαδνκέλσλ.
v.

Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ πφξσλ.

vi.

Μηα ζπζηεκαηηθή θαη εζηηαζκέλε νξγαλσζηαθή πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ
κέηξεζε, εθκεηάιιεπζε θαη πξνζαχμεζε ησλ γλσζηηθψλ πφξσλ.

vii.

Ζ ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε. Βειηηζηνπνίεζε

θαη

δεκηνπξγία γλσζηηθψλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ κφριεπζε ηεο νξγαλσζηαθήο
αλάπηπμεο (ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν).
viii.

πζηεκαηηθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο, θηιηξαξίζκαηνο ηεο
απνζήθεπζεο, νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο Πιεξνθνξίαο.

ix.

πγθέληξσζε, απνζήθεπζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε θαη
βνήζεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ηεο Γλψζεο.

x.

Οξγάλσζε κε εθθξαζκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα
ζε αθαλείο πξννξηζκνχο.

xi.

Γεκηνπξγία, δέζκεπζε, κεηάδνζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο ηα κέιε αληηιακβάλνληαη σο αλαγθαίεο
γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.

xii.

Έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη έλα πεξηβάιινλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
απφθηεζε , δεκηνπξγία θαη θνηλή ρξήζε ηεο γλψζεο.

xiii.

Ζ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γλσζηηθψλ πφξσλ πνπ επηηξέπεη ηε
ζπλερή βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ.

xiv.

Ο ζπληνληζκφο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζχκπιεπζε κε ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο.

xv.

Ζ βέιηηζηε ρξήζε ηεο ζαθνχο θαηαγεγξακκέλεο (explicit) φζν θαη κε
εθθξαζκέλεο (tacit) γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ.

xvi.

Καίξηα Μεηαβιεηή γηα ηε δηαζθάιηζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.

xvii.

Γηαηήξεζε θαη δηαλνκή ηεο γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.

xviii.
xix.

πγθέληξσζε θαη πξφζβαζε ηεο Γλψζεο.
Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε φζσλ γλσξίδεη ε επηρείξεζε.
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xx.

Οη πνιηηηθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ επξχηεξε ρξήζε
ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ή επηρείξεζε θαη παξαγσγή λέσλ
ηδεψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαξθή αλάπηπμε,

xxi.

Ζ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ (γλσζηψλ θαη άγλσζησλ)
αξρψλ, θσδηθψλ, ζθέςεσλ, ηδενινγηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα επηρείξεζε ή
θνξέα. Καηαγεγξακκέλσλ θαη κε.

xxii.

Κξίζηκε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ απνβιέπεη θαη ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε,
επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ, ηεο
απνζηνιήο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο. Όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε
επηρείξεζε , αλζξψπηλα, νξγαλσζηαθά, ηερλνινγηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπιιεθηηθήο επθπΐαο
κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο.

ρήκα 1.2.2 Ζ πνηθηιφηεηα ησλ ζεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Πεγή: Λχηξαο 2003 ζει 217

χκθσλα κε ηνπο Kankanhalli et al. (2005) & Gottschalk (2007), ε Γηαρείξηζε
Γλψζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσζηαθά πξνζδηνξηζκέλε
δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε, νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία-κεηάδνζεο γλψζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε ψζηε άιινη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ επηθνηλσλία πην απνηειεζκαηηθά θαη πην παξαγσγηθά ζηελ
εξγαζία ηνπο.
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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Έλα ζηνηρείν ην νπνίν αμίδεη ζρνιηαζκνχ είλαη ε άπνςε ησλ Koenig &
Srikantaiah (2004) νη νπνίνη δηαηείλνληαη φηη παξά ηνπ φηη ην θαηλφκελν ηεο πξνζνρήο
ηνπ κάλαηδκελη πάλσ ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο γελλήζεθε θαηά κεγάιν
βαζκφ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Internet θαη ησλ “παξαγψγσλ” απηνχ, ζεκειησδψο ε
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε αλζξψπνπο θαη ηερλνινγία παξά
κε ηερλνινγία θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Οη ελ ιφγσ ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη
κηα ελδηαθέξνπζα πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο πιεπξάο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ε νπνία
δελ έρεη αλαγλσξηζζεί πιήξσο είλαη ε αλάγθε γηα ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη
ε δηαπαηδαγψγεζε, εμάζθεζε, θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. χκθσλα
κάιηζηα κε έξεπλα ηεο KPMG (O‟Dell 2004) ζε πιήζνο 400 θαη πιένλ επηρεηξήζεσλ
φισλ ησλ θιάδσλ, ζηηο κηζέο πεξίπνπ απφ απηέο νη εξγαδφκελνη δήισζαλ φηη
αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη νη πξνζδνθίεο
δελ ήηαλ νη αλακελφκελεο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα 5 βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά
κε απηφ ην απνζαξξπληηθφ απνηέιεζκα ήηαλ :


Ζ αλεπαξθήο εθπαίδεπζε θαη έιιεηςε θαηάξηηζεο



Ο ρξήζηεο δελ κπνξνχζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πξνζσπηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε



Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε (αλψηεξν κάλαηδκελη)



Αλεπηηπρήο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ



Ζ θαζεκεξηλή πξαθηηθή δελ είρε νινθιεξσηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηα
θαζεκεξηλά απνηειέζκαηα.
χκθσλα κε ηνπο Koenig & Srikantaiah (2004) ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα γηα ηελ

επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζε κηα επηρείξεζε. Σν 1ν ηάδην
ζρεηίδεηαη κε ην Γηαδίθηπν θαη ην Γηαλνεηηθφ Κεθάιαην θαη πεξηιακβάλεη :


Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία (Information Technology)



Γηαλνεηηθφ θεθάιαην



To Ηληεξλεη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ intranets, extranets θιπ)

Σν 2ν ηάδην αθνξά ηηο αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
θνπιηνχξαο ζε κηα επηρείξεζε, ην επίπεδν ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, θαη πεξηιακβάλεη:


Σελ Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα



Σνλ “Οξγαληζκφ πνπ καζαίλεη”

Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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Σελ “ησπεξή- Άξξεηε” Γλψζε



“Κνηλφηεηεο” Πξαθηηθήο

Σν 3ν θαη ηειεπηαίν ηάδην είλαη ην πεξηερφκελν θαη ην αλαθηήζηκν ζηάδην θαη
πεξηιακβάλεη ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο πξνζδηνξηδφκελνπο πεξηγξαθεηέο.
Σαμηλφκεζε είλαη ε ιέμε θιεηδί.
πλνςίδνληαο, ε επηηπρήο Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο απαηηεί αθνζίσζε θαη πίζηε
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Γηνίθεζε ηεο Αιιαγήο.

ρήκα 1.2.3.Πεγή: Koenig & Srikantaiah (2004), ζει 57 Ο ράξηεο γηα απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο
Γλψζεο : ηάδηα Δθαξκνγήο « ζχκθσλα κε ην Κέληξν Ακεξηθάληθεο Παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο
(APQC)»

1.3 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο (Knowledge Management Systems)
Έρνληαο νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ην επφκελν ζηάδην ηεο
αλάιπζεο εληνπίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη θαζψο ε Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΗΣ) θαη ηα Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα (Information Systems) μεθίλεζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ
θαη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, ε έλλνηα ηεο Γλψζεο αλαδείρζεθε ζε πςειήο αμίαο κνξθή
πιεξνθνξίαο (Grover& Davenport 2001, Cross R. & Weller S 2001).
χκθσλα κε ηνπο Davenport & Prusak (1998) θαη Nonaka I. & Takeuchi H.
(1995), φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ έρεη εθαξκφζεη “απνζήθεο”
γλψζεο,

ππνζηεξίδνληαο

δηαθνξεηηθήο

κνξθήο

Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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θαη

ηχπνπ

πιεξνθνξίεο

θαη

ρξεζηκνπνηψληαο σο ππφδεηγκα πξαθηηθήο, γλψζε γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, θαη κεζφδνπο βαζηζκέλεο ζηε Γλψζε. Σερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε Intranet
δίθηπα έρνπλ θαηαζηεί θαζηεξσκέλεο δνκέο θαη ππφβαζξα γλψζεο. Μηα λέα ζεηξά
επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ έρεη δεκηνπξγεζεί - ν δηεπζπληήο ηεο Γλψζεο (Knowledge
manager), ν ζπληνληζηήο ηεο γλψζεο (Knowledge coordinator) ή ν δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο ηεο Γλψζεο (Chief Knowledge Officer), ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε
δηαρείξηζε ηεο Γλψζεο έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθή εθηίκεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.

ρήκα 1.3.1 Πεγή: Λχηξαο 2003 ζει 116

ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ εθαξκνγψλ
ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο θαη ηελ πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηεο
Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Απαηηείηαη κηα ζηεξεή ηερλνινγηθή βάζε θαη γηα απηφ ην ιφγν ζην
θαηψηεξν επίπεδν ππάξρεη ε ηερλνινγία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ (Document Management Systems), ηηο Απνζήθεο Γεδνκέλσλ
(Data Warehouses), Δξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (Business Intelligence Tolls),
Μεραλέο Αλαδήηεζεο (Search Engines) θ.α. Οπζηαζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο Λχηξα
2003, Gottschalk 2007, Tiwana A. 2001, νη ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνληαη σο δνκηθά
ζπζηαηηθά ηα νπνία αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηεο δηαρείξηζεο
ζπλζέηνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη ηα ηειηθά πξντφληα εκθαλίδνληαη κε δηάθνξνπο
ηίηινπο φπσο : Γηαινγηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο (Interactive Knowledge
Management systems), Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο (Integrative
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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Knowledge Management systems), Δθηεηακέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε
πειάηεο (Extended CRM) ηα νπνία φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζε άιιν θεθάιαην έρνπλ
επξεία εθαξκνγή ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, Βάζεηο Γεμηνηήησλ (Skills Databases),
πζηήκαηα Πξνψζεζεο Γλψζεο (Knowledge Push) θ.α.
χκθσλα κε ηνλ Gottschalk (2007) ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο κπνξνχλ
λα ηαμηλνκεζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα:
Δξγαιεία
Δξγαιεία

Πιεξνθνξία
γηα

εμσηεξηθή Πιεξνθνξία

γηα

εμσηεξηθή Δμσηεξηθά

επηθνηλσλία φπσο ηα πζηήκαηα ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία φπσο
Γηαρείξηζεο ρέζεσλ Πειαηείαο ηα βαζηδφκελα ζην Γίθηπν (Web(CRM)

based)

Δξγαιεία γηα εζσηεξηθή εξγαζία Δξγαιεία γηα εζσηεξηθή εξγαζία Δζσηεξηθά
απφ ηνπο γλψζηεο εξγαδνκέλνπο

απφ ηνπο γλψζηεο εξγαδνκέλνπο

ρήκα 1.3.2 Πεγή: Πξνζαξκνζκέλν απφ Gottschalk 2007, ζει 39

Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα παξαδεηγκαηίδνληαη ζηνλ
άμνλα ηεο εζσηεξηθήο ππνζηήξημεο ελάληηα ζηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε θαη επίζεο
πάλσ ζηνλ άμνλα

ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ελάληηα ζηελ “ηθαλνπνηεκέλε”

(content) ππνζηήξημε γηα ηνπο γλψζηεο εξγαδφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην χζηεκα
Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε πειάηεο (Customer Relationship Management) ηνπνζεηείηαη
ζην πάλσ αξηζηεξφ ηεηαξηεκφξην. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα CRM πζηήκαηα
ππνζηεξίδνπλ ηελ γλψζε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηψλ. Απηφ σζηφζν πνπ είλαη
πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ είλαη φηη παξφιε ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε ηδέα θαη αληίιεςε
φηη ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία ελδπλακψλεη ηε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο θαη ηα
πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε θαη ηηο γεληθφηεξεο
επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο, νη κειέηεο κφιηο πξφζθαηα

θαηέιεμαλ ζε απηά ηα

απνηειέζκαηα.
Οη Poston & Speier (2005) θαη Fourie, Schilawa & Cloete (2004) παξαηεξνχλ
φηη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλα ζηνπο
ζεκεξηλνχο νξγαληζκνχο θαη επίζεο επθνιχλνπλ ην απνηειεζκαηηθφ θαη δξαζηηθφ
κνίξαζκα ησλ δηαλνεηηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο. Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο, νη εξγαδφκελνη, κπνξνχλ εχθνια λα βξνπλ
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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πςειήο

πνηφηεηαο

επραξίζηεζε

ρσξίο

λα

αηζζάλνληαη

παξαγθσληζκέλνη

ή

θαηαπηεζκέλνη.

ρήκα 1.3.3.Μεηαθνξά ηεο Γλψζεο Πεγή: Gottschalk 2010 ζει 185

ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε πσο ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο. χκθσλα κε ηνλ
Gottschalk (2007), φζν κεγαιχηεξε είλαη ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ηφζν πεξηζζφηεξν
απμάλεηαη ε έθηαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πσιεηή θαη πειάηε, θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Απμεκέλε κεηαθνξά
Γλψζεο επίζεο ζπλεπάγεηαη βειηησκέλε ακθίδξνκε θαηαλφεζε, ε νπνία νδεγεί ζε
κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζε θαζήθνληα θαη έξγα ηα νπνία πξέπεη λα
εθπιεξσζνχλ θαη ζε ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην παξαπάλσ γξάθεκα εηθνλνγξαθείηαη κηα ζεηηθή
πεξηζηξνθή αλάδξαζεο ε νπνία καο δείρλεη νπζηαζηηθά φηη φηαλ ε κεηαθνξά ηεο
γλψζεο απμάλεηαη, ην “κνίξαζκα” – ε δηάρπζε ηεο γλψζεο απμάλεηαη επίζεο,
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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πξνθαιψληαο βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα θφζηνπο θαη νδεγψληαο ζε πεξηζζφηεξεο
επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα ζπζηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, πξνθαιψληαο
κε απηφλ ηνλ ηξφπν αθφκε κεγαιχηεξε κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε γλψζεο αλάκεζα ζε
εκπιεθφκελνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
Σερλνινγίαο.
χκθσλα κε ηνπο Alavi & Leidner (2001) ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο γλψζεο
απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε Γηαρείξηζε ηεο γλψζεο. ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα
ηα βέιε κε ζήκα D αλαπαξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο γλψζεο θαη απηά κε E
αλαπαξηζηνχλ ηε κάζεζε ή ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ ηα
άηνκα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε θαη παξαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρα ηα βέιε κε
ζρήκα F αλαπαξηζηνχλ ηε κεηαθνξά ηεο ξεηήο γλψζεο (ε έλλνηα ηεο αλαιχεηαη
δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα) ζε ελλνηνινγηθή κλήκε ζην ζχλνιν, ε νπνία ζπκβαίλεη θαηά
ηνπο ζπγγξαθείο φηαλ γηα παξαδείγκαηα άηνκα θάλνπλ αλαθνξέο ή παξνπζίαζε ησλ
γλψζεσλ ηνπο. Σέινο, Σα βέιε κε ζρήκα G, αλαπαξηζηνχλ ηελ πηζαλή κεηαθνξά ηεο
γλψζεο απφ ηελ άξξεηε γλψζε ηνπ αηφκνπ ζε επίζεο ελλνηνινγηθή κλήκε ζην ζχλνιν.

ρήκα 1.3.4. Πεγή: Alavi & Leidner (2001), Ζ κεηαθνξά ηεο γλψζεο αλάκεζα ζε άηνκα ελφο γθξνππ
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1.4 Δμόξπμε Γεδνκέλσλ θαη πζηήκαηα ηήξημεο Απόθαζεο
Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν, λα δψζνπκε δχν νξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ην Data Mining (εμφξπμε
δεδνκέλσλ) είλαη ε ζχλζεηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλεο πξνεγνπκέλσο
άγλσζηεο θαη δπλεηηθά σθέιηκεο γλψζεο απφ δεδνκέλα (Frawley et al 1992), ελψ
ελαιιαθηηθά ζπλαληάηαη σο “ε επηζηήκε ηεο εμφξπμεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ
ζχλνια ή βάζεηο δεδνκέλσλ κεγάινπ κεγέζνπο” (Hand et al 2001) . Σέινο, αλαθνξηθά
κε ηελ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ, γλσζηφ σο ERP, ην Data Mining ζεσξείηαη
σο ε ζηαηηζηηθή θαη ινγηθή αλάιπζε εθηεηακέλσλ ζπλφισλ απφ δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ
θαη εξγαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ ή ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη δχν έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα
ηεο Γλψζεο θαη ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία (Monk 2006-επεμεξγαζία απφ
www.data mining.gr).
Μηα άιιε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο Γλψζεο θαη ηα
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα έρεη λα θάλεη κε ηα πζηήκαηα ηήξημεο Απφθαζεο, ηα
ιεγφκελα DSS (Decision Support Systems) θαη ηα νπνία πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα
ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε, θαη ηνπ παξέρνπλ δεδνκέλα θαη κνληέια σο βάζε γηα
κειέηε θαη επίιπζε εκηδνκεκέλσλ θχξησλ πξνβιεκάησλ (www.wikiversity.org). Απηά
ηα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ κεκνλσκέλα άηνκα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε ιήςε
ηεο απφθαζεο, σζηφζν είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη νκάδεο αηφκσλ φηαλ ε ιήςε
ηεο απφθαζεο είλαη απνηέιεζκα θαη πξντφλ ζπδήηεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κειψλ ηεο
νκάδαο. Ζ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο ζρεηίδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο απφθαζεο κε
ηελ έλλνηα φηη ε πιεξνθνξία απνηειεί πξντφλ δηχιηζεο θαη επεμεξγαζίαο θαζψο θαη
απνηέιεζκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα ελφο νξγαληζκνχ
ή κηαο επηρείξεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΔΜΠΔΗΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΗΔΡΗΖ ΓΝΩΖ

2.1 Δηζαγσγή
“Ο θόζκνο γίλεηαη κηθξόηεξνο, Ο ρξόλνο ιηγνζηεύεη, ηα δίθηπα γίλνληαη
κεγαιύηεξα θαη πην πεξίπινθα θαη νη κέηνρνη απαηηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξα. Είλαη
δπλαηόλ λα πεηύρεη θαλείο κέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ;” αλαξσηηέηαη ε Carla O΄Dell
(2004). Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηελ αλάγθε λα δηαρεηξηζηεί θαη λα
δηνηθήζεη ηνπ ηη γλσξίδεη. Ενχκε ζε κηα νηθνλνκία ηεο Γλψζεο.
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟ πνπ ε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο άξρηζε λα
αλαγλσξίδεηαη σο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
ζε εγεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη λα εθηηκάηαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ,
έσο ζήκεξα φπνπ ππνινγίδεηαη φηη άλσ ηνπ 80% ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ ξεηέο,
ηνπιάρηζηνλ εηζαγσγηθέο δνκέο, Γηαρείξηζεο Γλψζεο (KM), ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ
δαπαλεζεί πνιιά δηο. $ ζε ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο (Chiran
2008, Gottschalk 2007, O‟Dell 2004, Mc Campbell et al.1999)
ηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο
Γηαρείξηζεο Γλψζεο θαη ησλ πζηεκάησλ απηήο, θαη απνζαθελίδνληαη θάπνηεο
ζεκαληηθέο εξκελείεο θαη έλλνηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα
επαθνινπζήζεη. Ρεηή θαη Άξξεηε γλψζε, Οξγαληζκφο πνπ καζαίλεη, ε ζεκαζία ηεο
Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ην θφζηνο θαη
άιια ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζπδεηνχληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο θαη απνηεινχλ έλα
ελδηαθέξνλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη παξά ηνλ κεγάιν φγθν αξζξνγξαθίαο πνπ
ππάξρεη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ζηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην. Απηφ δείρλεη φηη ππάξρνπλ
πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο ζε
πεξαηηέξσ επίπεδν ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ζηνπο δηάθνξνπο
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ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, σζηφζν απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ ζπδεηείηαη
εθηελέζηεξα παξαθάησ.
2.2 Δκπεηξηθέο Μειέηεο
Μία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο
γλψζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο σο επηζηεκνληθφ πεδίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο Nonaka &
Takeuchi (1995). ην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «Ζ επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί Γλψζε (The
knowledge creating company)», νη δχν ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλα πιαίζην ζεσξίαο
έηζη ψζηε λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλσζηαθήο γλψζεο. Οξίδνπλ
ηε γλψζε σο “πηζηνπνηεκέλε αιεζηλή άπνςε” (justified true belief) ψζηε λα
αληηθαηνπηξίζνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ππάξρεη ε γλψζε. Ζ κεηαθνξά θαη
κεηαηξνπή ηεο γλψζεο απφ άξξεηε ζε ξεηή. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην δεκνθηιή
κνληέια ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Σν κνληέιν ησλ δχν ζπγγξαθέσλ εζηηάδεη ζε
“ζπεηξνεηδή” γλψζε θαη εμεγεί ηε κεηαηξνπή ηεο άξξεηεο γλψζεο ζε ξεηή θαη μαλά
απφ ηελ αξρή ζηε βάζε ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη κάζεζεο σο
νξγαληζκνχ.

ρήκα 2.2.1. Πεγή : Nonaka & Takeuchi (1995), Ζ “κεραλή” πνπ δεκηνπξγεί ηε γλψζε

Κνηλωληθνπνίεζε ( Άξξεηε ζε άξξεηε)
Μεγάιν πνζνζηφ ηεο γλψζεο ίζσο θαη άλσ ηνπ 80% βξίζθεηαη ζηνλ εγθέθαιν ηνπ
αλζξψπνπ. Ο ζηφρνο γηα ηνλ εξγάηε ηεο γλψζεο είλαη λα βξεη ηξφπνπο λα ζπιιέμεη θαη
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λα εμνξχμεη απηή ηελ άξξεηε γλψζε. Ζ θνηλσληθνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζην κνίξαζκα-ζηε
δηάρπζε ηεο γλψζεο κέζα απφ θνηλσληθέο επαθέο θαη αιιειεπηδξάζεηο. Οη άλζξσπνη
φλησο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ ηερλνγλσζία, ηα κπζηηθά, ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο
ηα νπνία θξαηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πνηέ δελ απνθαιχπηνπλ έθηνο θαη αλ θάπνηνο
αζρνιεζεί κε απηφ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ε πξνζπάζεηα γηα
ζπιινγή ηεο γλψζεο κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφζσπν κε
πξφζσπν επηθνηλσλία ή θαιχηεξα ην λα κνηξάδεηαη θαλείο ηελ εκπεηξία κέζσ ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο απεπζείαο ζηε δνπιεηά κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ηνπ
δαζθάινπ θαη ηνπ “δφθηκνπ”. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν
δεκηνπξγίαο γλψζεο θαηά ηνπο ζπγγξαθείο, σζηφζν είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν.
Εμωηεξίθεπζε (άξξεηε ζε ξεηή)
Ζ δηαδηθαζία ηεο εμσηεξίθεπζεο δίλεη νπζηαζηηθά κηα νπηηθή κνξθή απφ ηελ άξξεηε
γλψζε θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε ξεηή. ε απηή ηε κνξθή ηα άηνκα κηιάλε θαζαξά ζρεηηθά
κε ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην γηαηί γλσξίδνπλ
(Know why) θαη ην γηαηί λνηάδνληαη (care why). Έλαο δηακεζνιαβεηήο ζπλήζσο
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο
δεκνζηνγξάθνο ν νπνίνο παίξλεη ζπλέληεπμε απφ άηνκα κε ζθνπφ λα απνζπάζεη, λα
κνληεινπνηήζεη θαη λα ζπλζέζεη κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο απαληήζεηο πνπ ζα ιάβεη
απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ζέζεη.
Σπλδπαζκόο (ξεηή ζε ξεηή)
Ο ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επαλαζχλδεζε δηαθξηηψλ θνκκαηηψλ γλψζεο ζε κηα
λέα κνξθή. Γελ ρξεηάδεηαη λέα γλψζε ζην παξφλ ζηάδην. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα
βειηησζεί ε γλψζε ε νπνία έρεη ζπιιερζεί έσο ηψξα , λα γίλεη κηα επηηπρεκέλε ζχλζεζε
ή κηα αλαθνξά, έλαο απνινγηζκφο ή κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ. Σν πεξηερφκελν έρεη
νξγαλσζεί ζε κηα ινγηθή βάζε θαη έρεη γίλεη πην ζπκπαγέο θαη πην ελνπνηεκέλν.
Εζωηεξίθεπζε (ξεηή ζε άξξεηε)
Σν ηειεπηαίν ζηάδην κεηαηξνπήο ιακβάλεη κέξνο φηαλ δηαδίδεηαη θαη δηαρέεηαη ε
απνθηεζείζα θαη ζπγθεληξσκέλε γλψζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπκε ηελ
εζσηεξίθεπζε ή κε άιια ιφγηα ηελ «κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε». Μέζα απφ απηή ηελ
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δηαδηθαζία κεηαηξέπεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αηνκηθψλ εκπεηξηψλ θαη
γλψζεο ζε αηνκηθά κνληέια δηαλφεζεο. Άπαμ θαη εζσηεξηθoπνηεζεί ε λέα γλψζε
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη ηελ επεθηείλνπλ θαη ηελ δηαζινχλ
κέζα απφ ην δηθφ ηνπο πξίζκα άξξεηεο γλψζεο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ αιιαγή
λννηξνπίαο (hub pages.com/hub/Nonaka-and-Takeuchi-knowledge-management-cycle)
Σέινο, νη

δχν ζπγγξαθείο δίλνπλ κηα γεληθή πεξηγξαθή δχν δηαζηάζεσλ

δεκηνπξγίαο νξγαλσζηαθήο γλψζεο – ηελ επηζηεκνινγηθή θαη ηελ νληνινγηθή. ηελ
επηζηεκνινγηθή αλήθνπλ ε ξεηή θαη ε άξξεηε γλψζε θαη ζηελ νληνινγηθή ππάξρεη ην
άηνκν ζηε κηα πιεπξά θαη ε νκάδα ή ν νξγαληζκφο απφ ηελ άιιε.
Μηα πνιχ ζεκαληηθή κειέηε ε νπνία δίλεη “ζεκειηψδεηο” έλλνηεο ζρεηηθά κε ηε
Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη απηή ησλ Alavi &
Leidner (2001). Οη ζπγγξαθείο αθνχ αλαθέξνπλ φηη ε έλλνηα ηεο γλψζεο είλαη κηα
αξθεηά γεληθή έλλνηα θαη ηδέα ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηέο επηζηεκνινγηθέο
δηακάρεο ζηε Γπηηθή θηινζνθία απφ ηελ επνρή ηεο Κιαζζηθήο πεξηφδνπ έσο ζήκεξα,
ζεκεηψλνπλ φηη νη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή έρνπλ
μεθηλήζεη ηελ πξνψζεζε κηαο θαηεγνξίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία
αλαθέξνληαη σο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο. θνπφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
απνηειεί ε ππνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία, κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζε
νξγαληζκνχο. Σφζν ε γλψζε φζν θαη ε δηαρείξηζε ηεο σζηφζν απνηεινχλ ζχλζεηεο θαη
πνιπδηάζηαηεο έλλνηεο.
χκθσλα κε ηνπο Alavi& Leidner (2001) ε γλψζε εκπεδψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη
κέζσ πνιιαπιψλ νληνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη
ηαπηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ησλ πνιηηηθψλ, ξνπηηλψλ, ζπζηεκάησλ θαη εγγξάθσλ
θαζψο θαη κέζσ ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ-εξγαδνκέλσλ. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο
φπσο γηα παξάδεηγκα ην Internet, ηα Intranets θαη ηα extranets, νη ηερληθέο εμφξπμεο
δεδνκέλσλ θ.α. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε φζν θαη
ηελ ελδπλάκσζε θαη δηεπθφιπλζε ζε κεγάιε θιίκαθα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Αθφκε,
νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο κε ην λα ηε δηαρσξίδνπλ απφ ηελ πιεξνθνξία θαη ηα
δεδνκέλα. “ε γλώζε είλαη πιεξνθνξία πνπ θαηέρεηαη ζην κπαιό ηωλ εξγαδνκέλωλ:
απνηειεί πξνζωπνπνηεκέλε πιεξνθνξία (ε νπνία κπνξεί λα είλαη ή όρη θαηλνύξηα,
κνλαδηθή, ρξήζηκε ή αθξηβήο)”.
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Ζ γλψζε αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη

κπνξεί λα έρεη πνιιέο

κνξθέο (Alavi & Leidner 2001, Nonaka I. & Takeuchi H. 1995, Nonaka I. 1991) :
Μπνξεί λα ηδσζεί σο αληηθείκελν, σο δηαδηθαζία είηε σο ηθαλφηεηα. ηνλ παξαθάησ
πίλαθα βιέπνπκε ηηο δηάθνξεο νπηηθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε γλψζε θαη ηηο εθαξκνγέο
ηεο ηφζν ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο φζν θαη ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο απηήο.

ρήκα 2.2.2.Πεγή: Alavi& Leidner (2001), Γηάθνξεο νπηηθέο ηεο γλψζεο θαη εθαξκνγέο

Γηα παξάδεηγκα αλ ε γλψζε γίλεηαη αληηιεπηή σο δηαδηθαζία , ε δηαρείξηζε ηεο
γλψζεο εζηηάδεηαη ζηε ξνή ηεο γλψζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, δηάρπζεο θαη
δηαλνκήο απηήο. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη λα
παξάζρνπλ ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο πεγέο ηεο γλψζεο ζηελ δεκηνπξγία εχξνπο θαη
βάζνπο ζηηο ξνέο ηεο γλψζεο.
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Αληίζηνηρα αλ ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο ηθαλφηεηα, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο
έρεη λα θάλεη κε ην ρηίζηκν νπζησδψλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ζηξαηεγηθήο
ηερλνγλσζίαο, θαζψο ε γλψζε είλαη ε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ δξάζε.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ξφινο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη λα
ελδπλακψζνπλ ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο κεκνλσκέλσλ θαη νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ.
Οη Davenport & Prusak (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα ζρέδηα
δηαρείξηζεο γλψζεο έρνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο:


λα θάλνπλ ηελ γλψζε νξαηή θαη λα δείμνπλ φηη ν ξφινο ηεο γλψζεο ζε έλαλ
νξγαληζκφ είλαη δπλαηφο κέζσ ραξηνγξάθεζεο θαη δηάθνξσλ εξγαιείσλ



λα αλαπηχμνπλ κηα θνπιηνχξα έληαζεο γλψζεο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο
πξαθηηθψλ φπσο ην “κνίξαζκα” θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο



λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ππνδνκή γλψζεο, φρη απαξαίηεηα έλα ηερληθφ ζχζηεκα
αιιά έλα δίθηπν ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο κε ρξήζηκα εξγαιεία,
ρψξν θαη ρξφλν κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ πιεξνθνξηθή
ζρεδηαζκέλα λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ελδπλακψλνπλ ηηο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο
δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο, κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο ηεο γλψζεο (Tiwana
2001, Plessis 2007, Gottschalk 2007, Laudon K. & Laudon J. 2010). ε γεληθέο γξακκέο
σζηφζν νη Alavi& Leidner (2001), ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο:


ζπζηήκαηα πνπ θσδηθνπνηνχλ θαη δηακνηξάδνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο



ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο “ζηξαηεγηθήο” γλψζεο



ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ γλψζεο
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ρήκα 2.2.3. Πεγή: Alavi& Leidner (2001), Ο ξφινο ησλ Π.. ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο γλψζεο

Οη Campbell et al.1999, Fourie et al. 2004 θαη Elias & Wright 2006 ζεκεηψλνπλ
φηη ζηελ ζχγρξνλε επνρή νη βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο, δηαθξίλνληαη
θπξίσο απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξνζαξκνγή, ζηελ έγθαηξε πξφγλσζε θαη
ζηελ θαηλνηνκία, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηαθηηθή πνπ εζηίαδε ζηελ
κεγηζηνπνίεζε απιά ηεο πξφβιεςεο. Οη πξψηνη κάιηζηα, ηνλίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο
ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αμηνινγήζεη θαη ππνγξακκίζεη ηελ ζεκαζία:
 ηεο νκάδαο
 ησλ ζρέζεσλ θαη
 ησλ δηθηχσλ
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε γλψζε πεξλάεη κέζα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.
Δπίζεο, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
 ζχλδεζε κα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ή ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο(άιισζηε
ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θάζε ελέξγεηα
ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε
δηαθνξεηηθά δελ έρεη λφεκα ε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε)
 Σερλνινγηθή θαη νξγαλσζηαθή ππνδνκή ( εάλ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο
ππνδνκέο ηφζν ζε ινγηζκηθφ φζν θαη εθπαίδεπζε θάζε θηιφηηκε πξνζπάζεηα γηα
ζσζηή δηαρείξηζε γλψζεο ζα πέζεη ζην θελφ)
 Κνπιηνχξα ζηελ επηρείξεζε ε νπνία λα είλαη θηιηθή πξνο ηε γλψζε (νη
εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ βειηίσζε ηφζν πνζνηηθά φζν
θαη πνηνηηθά πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία, θαζφηη απφ ηελ ηεξάζηηα πιεξνθνξία πνπ
ιακβάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, έλα κεγάιν πνζνζηφ απηήο ηνπο είλαη
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ειάρηζηα ρξήζηκε έσο εληειψο άρξεζηε. ε θιάδνπο φπσο ν ηξαπεδηθφο, νη
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ν ηξαπεδηθφο ζχκβνπινο ή ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο
γηα παξάδεηγκα, είλαη ηφζν δηάζπαξηεο θαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ηφζν
ηεξάζηηνο, πνπ νθείιεη ν ζχκβνπινο λα δηαθξαηήζεη κφλν ην σθέιηκν θνκκάηη
απηήο ηεο πιεξνθνξίαο.)
 Καζαξφο ζθνπφο θαη γιψζζα
 Αιιαγή ζε πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ θίλεηξν ζην πξνζσπηθφ θαη ην θηλεηνπνηνχλ
λνεηηθά
 Πνιιαπιά θαλάιηα γηα κεηαθνξά θαη εχθνιε δηάρπζε ηεο γλψζεο
 Τπνζηήξημε απφ ην αλψηαην κάλαηδκελη (ηα αλψηαηα ζηειέρε νθείινπλ λα
είλαη αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε
ηεο γλψζεο)
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη εάλ ε πιεξνθνξία δελ κεηαηξαπεί ζε γλψζε θαη θαη‟ επέθηαζε
δελ βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ,
ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε απηά απνηειέζκαηα ηα νπνία λα αληηθαηνπηξίδνληαη
ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππεξθφξησζε πιεξνθνξίαο θαη
ζχγρπζε (Nonaka I. & Takeuchi H. 1995, Campbell et al.1999, Nonaka 1991, Senge
1990).
ηελ ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο
κε ζθνπφ ηελ θαηλνηνκία θαη βειηίσζε ησλ νξγαλσζηαθψλ πξαθηηθψλ, ξφισλ θαη
δνκψλ, ζρεηηθά κε ηηο ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, ππνζηεξίδεη ν Nonaka (1991). ηελ
κειέηε ηνπ «Ζ επηρείξεζε πνπ γελλά (δεκηνπξγεί) γλψζε» αλαθέξεη ηα εμήο:
“Σε κία νηθνλνκία όπνπ ε κόλε βεβαηόηεηα είλαη ε αβεβαηόηεηα, ε κόλε πεγή γηα
δηαξθέο θαη ρξόλην αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα είλαη ε γλώζε. Όηαλ νη αγνξέο
κεηαβάιινληαη, νη ηερλνινγίεο εμαπιώλνληαη, νη αληαγωληζηέο πνιιαπιαζηάδνληαη , νη
επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ κε ζπλέπεηα δεκηνπξγνύλ γλώζε, ηελ
δηαζπείξνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ελζωκαηώλνπλ,
θωδηθνπνηνύλ θαη ζπζηεκαηνπνηνύλ λέεο ηερλνινγίεο θαη πξνϊόληα.”
Σν ζηνίρεκα γηα έλαλ επηηπρεκέλν κάλαηδεξ θαηά ηνλ Nonaka (1991) είλαη
νπζηαζηηθά λα πξνθαιέζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα επαλεμεηάζνπλ απηά πνπ έρνπλ
σο δεδνκέλα.
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εκαληηθέο κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ρξεζηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζην
θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο φζν θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο
ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο έρνπλ επίζεο αλαγλσξίζεη ηελ κεγάιε αμία ηεο
δηαρείξηζεο γλψζεο (Pitt & MacVaugh 2008, Aujirapongpan et al 2010, Maier &
Remus 2001). Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο θάλνπλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ
ηνλίδνληαο φηη γηα ηνπο νξγαληζκνχο φπνπ ε νηθνλνκηθή επηηπρία πεγάδεη θαη πξνθχπηεη
απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ε ηθαλφηεηα γηα
ζχιιεςε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο απνηειεί χςηζηεο ζεκαζίαο
πξνηεξαηφηεηα, ηδίσο κέζα απφ ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ ηα
ζεκεξηλά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο
ζχλδεζεο κεηαμχ δηαρείξηζεο γλψζεο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαζψο θαη
ζηελ δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο γλψζεο ε νπνία ζα ζεκαίλεη “αληαιιαγή” θαη
κνίξαζκα ηεο πιεξνθνξίαο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο.
Μεξηθέο πξνηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ έρνπλ ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο:


Οη δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ην
νξγαλσζηαθφ (εζσηεξηθφ δειαδή) φζν θαη ηελ εμσηεξηθφ πιαίζην ηεο
θαηλνηνκίαο.



Ζ δηαρείξηζε γλψζεο είλαη κηα ζπλερήο θαη ζνβαξή δηαδηθαζία, δελ απνηειεί
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην νχηε έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο,
αληίζεηα κάιηζηα είλαη ζπλερήο θαη αηέξκνλε.



Ζ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζηελ επαχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ
απαηηεί πξαθηηθή ηζνξξνπία θαη πξννδεπηηθή βειηίσζε.



Γεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο γλψζεο σο πξνο ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα γηα παξάδεηγκα θαη κε απνηέιεζκα ηελ θχξηα (core)
ελάληηα ζηελ πξνρσξεκέλε ή θαηλνηφκα γλψζε θαζψο επίζεο θαη φζν
αθνξά ηα ζπζηήκαηα, κε ηελ αμία λα αλαγλσξίδεηαη κέζσ πξνζβάζηκεο θαη
κε πξνζβάζηκεο γλψζεο, θσδηθνπνηεκέλεο θαη αθσδηθνπνίεηεο,
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Ζ επέλδπζε ζηελ Γηαρείξηζε γλψζεο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη απφ πςειή
επίγλσζε

ηεο

ρξεζηκφηεηαο

ηεο

ζηηο

εθαξκνγέο

(εμεηάζηεθε

ζε

πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο ν θίλδπλνο ε πιεξνθνξία απιά λα
πξνζζέζεη απιά θαη κφλν ππεξθφξησζε θαη ζχγρπζε παξά γλήζηα θαη
ρξήζηκε γλψζε κε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε.


Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο γηα δηαδηθαζίεο ζηελ ζρεδίαζε λέσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απαηηεί λα ιεθζεί ππφςε ηφζν ε ξεηή φζν θαη ε
άξξεηε γλψζε.



Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζχκθσλα θαη
αλάινγα κε ηελ θχξηα νκάδα εζηίαζεο (target group focused), γηα
παξάδεηγκα ηνλ βαζκφ ηνπ ππαιιήινπ-ζηειέρνπο, ηνλ θχθιν δσήο ησλ
ππαιιήισλ, θαζψο επίζεο ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
θαζψο επίζεο θαη ηνλ νξγαλσζηαθφ ζθνπφ.



Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (IS/IT) βνεζνχλ νπζηαζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο
θαη

ζρέδηα

δεκηνπξγίαο

λέσλ

πξντφλησλ

φηαλ

αλαγλσξίδνπλ

θσδηθνπνηεκέλε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λέν πξντφλ, ππνζηεξίδνπλ θαη
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θεληξνπνηεκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη
ηέινο ελδπλακψλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηηο λεσηεξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απφδνζε ηφζν ησλ νινθιεξσκέλσλ φζν θαη
ησλ ελ εμειίμεη ζρεδίσλ γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ν νπνίνο
αθελφο είλαη εμαξηεκέλνο απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε (πνιιά ελαιιαθηηθά δίθηπα
ηξαπεδηθήο φπσο γηα παξάδεηγκα ην mobile banking, electronic banking, θ.α. ηα νπνία
εκθαλίδνπλ ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα) αθεηέξνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλερή
αλάπηπμε πξντφλησλ κε ζηφρν ηφζν ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πειαηείαο κε
ειθπζηηθά πξντφληα αηρκήο φζν θαη ηελ πξνζέιθπζε λέαο πειαηείαο απφ ηνλ
αληαγσληζκφ κε πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ γθάκα ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ
(ζπληεξεηηθνχο, πςεινχ θηλδχλνπ επελδχζεηο, ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα,
ηξαπεδναζθαιηζηηθέο ιχζεηο, επελδπηέο νπδέηεξνπο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν θιπ.).
Ο Senge (1990) ζε έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ εζηηάδεη ζηνλ
“Οξγαληζκφ πνπ Μαζαίλεη” θαη δίλεη έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο κέζα
ζηελ επηρείξεζε (επξχηεξα ζε έλαλ νξγαληζκφ). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη έλα φξακα
ην νπνίν κνηξάδνληαη πνιιά άηνκα δελ είλαη απιά κηα ηδέα. Απνηειεί κηα δχλακε ζηελ
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θαξδηά ησλ αλζξψπσλ , κηα πεγή εληππσζηαθήο δχλακεο. Σν φξακα πνπ κνηξάδεηαη
απφ πνιιά άηνκα είλαη νπζηψδεο θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ
ζπλερψο καζαίλεη θαζψο κφλν έηζη δηαζθαιίδεηαη ε εζηίαζε θαη ε ελέξγεηα γηα ζπλερή
κάζεζε. Οη νξγαληζκνί θαηά ηνλ Senge, πξνζειψλνληαη ζηελ ηδέα ηνπ λα ρηίζνπλ
θνηλά νξάκαηα ζπλερψο ελζαξξχλνληαο ηα άηνκα (ην πξνζσπηθφ) λα αλαπηχμεη ηα
πξνζσπηθά ηνπ νξάκαηα. Ζ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε είλαη ην
θιεηδί γηα ηελ καθξνρξφληα επηηπρία θαη επηρεηξεκαηηθή επηβίσζε.
ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγνπλ νη Kankanhalli et al (2005) νη νπνίνη
δηαηείλνληαη φηη ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο κπνξεί λα βνεζήζεη
ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ δηαηήξεζε ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε
πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζεηα θαη αλαζθάιεηα, φπσο ηα ζεκεξηλά.
Οη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζηελ
ζπκβνιή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ , ηελ
δεκηνπξγία ηεο γλψζεο, ηελ απνζήθεπζε θαη εμφξπμε απηήο, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο κε γλψκνλα πάληα ηελ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε.
χκθσλα κε ηνπο Kankanhalli et al (2005) αλαγλσξίδνληαη δχν βαζηθά κνληέια
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο, α) ην κνληέιν ηεο απνζήθεπζεο (repository) ηεο
γλψζεο θαη δεχηεξνλ ην κνληέιν ηνπ δηθηχνπ (network model). Σν πξψην κνληέιν
αληαπνθξίλεηαη θαη ζπκθσλεί κε ηελ θσδηθνπνηεκέλε αληίιεςε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο
γλψζεο. πγθεθξηκέλα απηή ε πξνζέγγηζε ηνλίδεη ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνζήθεπζε
ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο γλψζεο κέζσ
πξφζβαζεο ζηελ θσδηθνπνηεκέλε πξνεγνχκελε εκπεηξία. Έλα ζηξαηεγηθφ ζπζηαηηθφ
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη νη απνθαινχκελεο Ζιεθηξνληθέο Απνζήθεο Γλψζεο
( Electronic Knowledge Repositories ή EKRs). Αληίζηνηρα ην δεχηεξν κνληέιν, ηνπ
δηθηχνπ, δίλεη έκθαζε ζηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο
αληαιιαγήο γλψζεο. εκαληηθά ηερλνινγηθά ζπζηαηηθά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο
απνηεινχλ επξεηήξηα - θαηάινγνη γλψζεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο πάξνρνη forum
ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ θαη επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ
θνηλνηήησλ πξαθηηθήο.
Σέινο, νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ φηη παξά ηηο ηερλνινγηθέο
ηθαλφηεηεο θαη θαηλνηνκίεο νη νπνίεο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ηα ζχλζεηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο, δελ είλαη εγγπεκέλε ε επηηπρία γηα απνηειεζκαηηθή
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δηαρείξηζε ηεο γλψζεο,. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εκθαλίδνληαη θνηλσληθά ζέκαηα ηα νπνία
ζηελ νπζία δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ππάξρνπλ
εκπφδηα ηα νπνία νπζηαζηηθά “θξάδνπλ” ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ.
Μηα αθφκε ζεκαληηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή έλλνηα ηεο γλψζεο θαη
ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ζηελ δεκηνπξγία αμίαο απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο, είλαη απηή
ησλ Guchait et al (2011). χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο «ε γλψζε θαη νη
ηθαλφηεηεο ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο είλαη θξίζηκα γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο» θαη
ζεσξνχλ φηη πειάηεο ππνινγίδνπλ θαη ζπλάκα εθηηκνχλ φηαλ ε επηρείξεζε απφ ηελ
νπνία ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία επηδεηθλχεη γλψζε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη
πειάηεο απνθηνχλ ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη “δέλνληαη” κε ηελ επηρείξεζε. Απηφ
νδεγεί ζε πηζηφηεηα ε νπνία απνηειεί παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ επηρείξεζε. Δμάιινπ
αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζθελή ην φηη δπζθνιφηεξν έξγν δελ είλαη ε
απφθηεζε ελφο πειάηε αιιά ε δηαθξάηεζε ηεο ζρέζεο καδί ηνπ. Ηδηαίηεξα ζηνλ
ηξαπεδηθφ ηνκέα απηφ απνηειεί πάγηα θηινζνθία θαη παξαδνρή.
ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε ηελ ξνή ηεο γλψζεο θαη ηελ
κεηνπζία ηεο ζε ηθαλνπνίεζε ε νπνία νπζηαζηηθά δηαγλψζθεη ηελ επηζπκία ή αθφκε θαη
ηελ πηζαλή πξφζεζε ηνπ πειάηε λα δεηήζεη κηα ππεξεζία ή λα θαιχςεη κηα αλάγθε. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο γλψζεο ε
νπνία ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηελ εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο, είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδεη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ θαη απηφ πξνζδίδεη έλα ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα.
ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα γηα παξάδεηγκα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αιιά ζπλάκα αθφκε θαη ζηε δεκηνπξγία
πξντφλησλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ή αθφκε θαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ.
Ζ δηαρείξηζε γλψζεο (ξεηή θαη άξξεηε) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πειαηεηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη θάιπςε αλαγθψλ, γηα απηφ θαη απνηειεί ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα
ηελ επηρείξεζε ε νπνία αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη δεκηνπξγεί ηελ
ππνδνκή, ηα πξντφληα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα δίθηπα ηα νπνία εμππεξεηνχλ απηήλ ηελ
αλάγθε, ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ
αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο
επηρείξεζεο.
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ρήκα 2.2.4 Πεγή: Guchait, Namasivayam & Lei ( 2011), ζεκειηψδεο κνληέιν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο

Οη Kridan & Goulding (2006), αλαθέξνπλ φηη ε δηαρείξηζε γλψζεο απνηειεί
πνιχηηκν ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε, δηφηη κπνξεί λα ηδσζεί σο πεγή γηα
απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία απνθάζεσλ θπξίσο φκσο γηα δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο
ζπλζήθεο γηα ζηξαηεγηθή δξάζε θαη ελέξγεηεο κέζσ ηεο παξνρήο ησλ κέζσλ κε ηνπο
νπνίνπο νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε
πξνθιήζεηο. Ηδηαίηεξα γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο, νη Kridan & Goulding
(2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ν ξφινο ηνπο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαζψο κπνξεί λα ηδσζεί σο
ηξφπνο α) λα βειηησζεί ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο, β) ε
παξαγσγηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, γ) έλαο ηξφπνο γηα απνδνηηθή απφθηεζε,
κνίξαζκα θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο, δ) έλαο ηξφπνο γηα
θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ε) έλαο ηξφπνο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο έξεπλαο θαη
θαζπζηεξήζεσλ θαη ηέινο, δεκηνπξγία πην θαηλνηνκηθήο επηρείξεζεο.
Ζ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί χςηζηεο ζεκαζίαο απφθαζε γηα
θάζε επηρείξεζε. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζπλδπάδνπλ πξνζπάζεηεο γηα
θαηλνηνκία, αλαβάζκηζε πιεξνθνξηθήο θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ λα
επηηεπρζεί έλα πιαίζην ηθαλνηήησλ γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ γλψζε κέζα
ζηνλ νξγαληζκφ ζπλδέεηαη θαη ζπλδπάδεηαη κε ζηνηρεία φπσο ε δηνίθεζε , νη πνιηηηθέο,
ε θνπιηνχξα, ην πξνζσπηθφ, ν ζρεδηαζκφο θαξηέξαο θαη ε νκαδηθή εξγαζία.
Παξάιιεια φκσο ε επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλεθηηκάεη ζηνηρεία φπσο ν
αληαγσληζκφο, νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη αγνξέο, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο,
πσιήζεηο, ππνζηήξημε πσιήζεσλ, δηαλνκή θαη δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο,
θαζψο επίζεο θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, πιεξνθνξία θαη αλάπηπμε πξντφληαο, πηζαλφο
θίλδπλνο απφ πηζαλνχο αληαγσληζηέο θαη λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν. Απηφ ζεκαίλεη
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φηη ην γλσζηφ ππφδεηγκα ηνπ Porter βξίζθεη εθαξκνγή θαη απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν
γηα θάζε επηρείξεζε θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά θαη λα
γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαζψο θαη ηηο φπνηεο
απεηιέο απφ αληαγσληζηέο ή άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο -κνληέιν SWOT. (Kridan &
Goulding 2006).
Σέινο, νη Kridan & Goulding (2006) ζε κειέηε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζε Λπβηθέο ηξάπεδεο
αλαθέξνπλ φηη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο είλαη
πνιιαπιά ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, σζηφζν

ηα αθξηβή

απνηειέζκαηα είλαη δχζθνιν πνιιέο θνξέο λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Οη κεραληζκνί ησλ
.Γ.Υ. πξέπεη πάληνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη “νδηθφ
ράξηε”

κε

ζθνπφ

ηελ

εμνηθείσζε

ησλ

εξγαδνκέλσλ

θαη

ηε

βέιηηζηε

απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ιεηηνπξγηθά φζν θαη ρξνληθά.
Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ησλ Elias& Wright (2006) νη νπνίνη κειεηνχλ ηε
ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γηαρείξηζεο γλψζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ησλ
πφξσλ θαη ησλ θηλδχλσλ γχξσ απφ απηνχο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο
απνηεινχλ εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζεο γλψζεο. ε θάζε θιάδν, ζε θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ ηα .Γ.Υ.
βξίζθνπλ εθαξκνγέο αλάινγα ηνλ πειάηε , ηελ κνξθή ηεο γλψζεο, ηελ πνηφηεηα θαη ην
πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο (βιέπεηε παξαθάησ ζρεδηάγξακκα)

ρήκα 2.2.5. Πεγή: Elias& Wright (2006) , Σαμηλφκεζε ηεο παξαγσγήο γεληθήο γλψζεο (α)

ην ακέζσο παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, παξαηεξνχκε ηε ξνή ηεο εξγαζίαο κε
ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ γλψζεο. Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ
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δηαρείξηζεο γλψζεο θαη ηελ αλάδξαζε (feedback) απφ ηνλ πειάηε, ηα ζηνηρεία
ζπιιέγνληαη, απνζεθεχνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγείηαη ε γλψζε ε νπνία
“δηαζπείξεηαη” κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.

ρήκα 2.2.6. Πεγή: Elias& Wright (2006) , Σαμηλφκεζε ηεο παξαγσγήο γεληθήο γλψζεο (β)

Σα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία
ησλ θεθαιαίσλ ηεο γλψζεο απφ θαθή ρξήζε θαη θινπή. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο
γλψζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ πξφλνηα γηα απηνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα απηά
θαη ηηο επαίζζεηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε θξίζηκα ζηνηρεία. Ζ
βηνκεραληθή θαηαζθνπεία γηα παξάδεηγκα ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο πςειήο έληαζεο γλψζεο, αθνξά ηελ ππνθινπή γλψζεο θαη
αληηγξαθήο θξίζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε. Αθφκε φκσο θαη ζε
θιάδνπο φπσο είλαη ν ηξαπεδηθφο, ε πξφζβαζε ζε θάπνηεο πεγέο γλψζεο κπνξεί λα
θαηαζηεί χςηζηεο ζεκαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο γηα παξάδεηγκα ζε ζπγθεληξσηηθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ κε επεμεξγαζκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα πειάηεο, γηα πνηνηηθά
ζηνηρεία θαη πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο θαη πιεξνθνξία θάζε είδνπο πνπ κπνξεί λα
πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ηξάπεδα είλαη γλψζε ε νπνία αλ ππνθιαπεί κπνξεί
λα πξνθαιέζεη δεκία ζηελ ηξάπεδα. Χζηφζν κε ηελ εθαξκνγή πιαηζίσλ, ζηξαηεγηθψλ
θαη “ραξηψλ-νδεγψλ” γλψζεο φια ηα παξαπάλσ δηαθπιάζζνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη
κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ( Fourie & Schilawa 2004, Elias& Wright 2006, Maier &
Remus 2001, Aujirapongpan 2010)
Ζ Plessis (2007) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηε
δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε
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δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο είλαη ε ζπλεξγαζία, ηφζν εζσηεξηθή φζν θαη εμσηεξηθή ζηνλ
νξγαληζκφ. Όζν κεγαιχηεξε ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπλεξγαδφκελα κέξε, ηφζν
κεγαιχηεξε ε έθηαζε ηεο κεηαθνξάο ηεο άξξεηεο γλψζεο, ε νπνία ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απνηειεί θαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία. Ζ ζπιινγή άξξεηεο γλψζεο απφ
ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν θαη ην θφζηνο ηεο
θαηλνηνκίαο κε ηελ δηαζθάιηζε κηαο πξψηεο-ζσζηήο πξνζέγγηζεο θαη ηε βξάρπλζε
θχθισλ αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθήο θαηλνηνκίαο.
Οη Gibbert et al (2002) ζηε κειέηε ηνπο εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο
γλψζεο ηνπ Πειάηε (Customer Knowledge Management) θαη δηαθξίλνπλ πέληε βαζηθά
είδε ζε απηή:


Prosumerism (ν πειάηεο έρεη δηπιφ ξφιν -παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή)



Team Based Co-learning (πλεξγαζία θαη Οκαδηθή Μάζεζε)



Ακνηβαία Καηλνηνκία (νη πειάηεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηλνηνκία)



Κνηλφηεηεο

Γεκηνπξγίαο

(νκάδεο

πειαηψλ

νη

νπνίεο

κε

αλαδξάζεηο

επηθνηλσλνχλ κε ηελ εηαηξία θαη πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία) θαη ηέινο,


πλδπαζκέλε Γηαλνεηηθή Ηδηνθηεζία

ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ.

ρήκα 2.2.7. Πεγή: Gibbert et al (2002), Γηαρείξηζε Γλψζεο ηνπ Πειάηε (Customer Knowledge
Management)
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Γηα παξάδεηγκα, ζην κνληέιν ηεο Ακνηβαίαο Καηλνηνκίαο, ε εζηίαζε γίλεηαη
ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ , ν ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κέγηζηεο
απφδνζεο απφ λέεο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο, ηα ζπζηήκαηα αληίζηνηρα ππνζηεξίδνπλ ηε
γέλλεζε λέσλ ηδεψλ, ν ηχπνο ηεο γλψζεο είλαη πεξηζζφηεξν ε άξξεηε ελψ ε κέηξεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ γλσζηνχ δείθηε ROI (Return on
Investment), ν νπνίνο νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
επελδχζεσλ θαη νπζηαζηηθά κεηξά πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δεκηνπξγία θέξδνπο.
Οη Sangeetha & Mahalingam (2011) εμεηάδνληαο ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
ζπγθεθξηκέλα θαη ηα κνληέια πνηφηεηαο αλαθέξνπλ φηη νη έμη βαζηθφηεξνη ηνκείο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη:
 Γλψζε γηα ηελ ππεξεζία
 Αθξίβεηα
 Αμηνπηζηία
 Λνγηθφ Κφζηνο
 Πξνζπκία γηα δηφξζσζε ησλ ιαζψλ
 Σαρχηεηα ζηελ εμππεξέηεζε
Αληίζηνηρα νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε θαθήο πνηφηεηαο παξνρή ππεξεζηψλ είλαη νη
έμεο:
 Έιιεηςε γλψζεο
 πκπεξηθνξά αδηαθνξίαο ππαιιήινπ
 Τςειφ θφζηνο
 Αζπλέπεηα ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο
 Τπεξεζία “ρακεινχ επηπέδνπ”
 Γηζηαθηηθφηεηα ζηε δηφξζσζε ιαζψλ
Αζθαιψο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαιχηεξε παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ζηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Ηδίσο ζην
θνκκάηη ηεο Ληαληθήο ηξαπεδηθήο νη Sangeetha & Mahalingam (2011) ηνλίδνπλ φηη ε
αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε πξνζπκία ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε (είηε πξφθεηηαη γηα δηφξζσζε ιάζνπο είηε γηα αθξίβεηα ζηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο) απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θαιήο
πνηφηεηαο εμππεξέηεζε.
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα βάζεη ηεο έξεπλαο πνπ
έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε γλψζεο ζχκθσλα κε ηνπο Koenig & Srikantaiah
(2004).

Rank

Work

Counts (%)

1

Nonaka & Takeuchi (1995): The Knowledge –Creating 7.12
Company; How Japanese companies crate the dynamics
of Innovation

2

Davenport& Prusak (1998) : Working Knowledge: How 3.85
organizations manage what they know

3

Senge P. (1990): The fifth Discipline : The art and 3.16
Practice of the Learning Organization

4

Nonaka (1994). A dynamic theory of

Organizational 2.94

knowledge creation
5

Argyris C. and Schon (1978)

2.09

ρήκα 2.2.8 Πεγή: Koenig & Srikantaiah(2004) ζει, 19, top-5 most cited references (1995-2001)

Μία ελδηαθέξνπζα κειέηε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη ηνλ “νξγαληζκφ
πνπ καζαίλεη” είλαη απηή ησλ Mishra & Bhaskar (2010) νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηε
κειέηε πεξίπησζεο δχν νξγαληζκψλ κε εθαξκνγέο ζηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη
ζεκεηψλνπλ φηη ηα ζηάδηα ζηε γλψζε αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία.
ηάδηα ζηε Γηαρείξηζε Γλψζεο
Knowledge

Knowledge

Creation

Up-Gradation

Knowledge sharing

Knowledge retention

ρήκα 2.2.9. Πεγή: Πξνζαξκνζκέλν απφ Mishra &Bhaskar (2010)

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο δελ έρεη θακία αμία εάλ δελ
κνηξαζζεί θαη δηαρπζεί αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κία επηρείξεζε.
Αθνινχζσο ε γλψζε θσδηθνπνηείηαη θαη αλαβαζκίδεηαη κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο θαη
ηειηθά ζηε δηαηήξεζε θαη ζην κλεκνληθφ ησλ εξγαδφκελσλ.
Σέινο, νη Karkoulian et al (2008) ζεκεηψλνπλ επίζεο ηελ αμία ηεο δηαρείξηζεο
γλψζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηήο ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη κειεηνχλ ηε ζεκαζία
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζην Ληβαλέδηθν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο αλεπίζεκεο θαζνδήγεζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Ληβαλέδηθν ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα κε ην θχξην λα
είλαη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ηφζν ζηελ ηππηθή (ξεηή) φζν θαη ζηελ
άηππε(άξξεηε) ζε ζπλδπαζκφ ηφζν κε ηε δηάρπζε φζν θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο
γλψζεο.

Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΩΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ
Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα,
αλαδεηεί ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή, αλαιχεη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο
θαη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ θαη κεηά απφ ηελ εμέηαζε κειεηψλ πεξηπηψζεσλ θαηαιήγεη
ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο γλψζεο, έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο
ηεο γλψζεο θαη δηάρπζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ πάληα ηελ δεκηνπξγία αμίαο
γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο κεηφρνπο.
3.1 Σξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ Σξαπεδηθό Κιάδν
Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη αληηκέησπν κε κηα βαζηά
χθεζε πνπ πξνθαιεί αληζζνξνπίεο αθφκε θαη ζηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ.
Οη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πεγάδνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε θξίζε ρξένπο ηφζν ζηελ
αλεπηπγκέλε Δπξψπε φζν θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ραιαξήο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ νη θπξηφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ πηνζεηήζεη
ζηηο αγνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ
πιεζσξηζκνχ ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (Δ.Σ.Δ, έθζεζε
2010). Οη ηεξάζηηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζζνξνπίεο νη νπνίεο έρνπλ εκθαληζζεί ζε
πνιιά αλεπηπγκέλα θξάηε, αθφκε θαη ζηελ επξσδψλε έρνπλ επηδεηλψζεη ηηο επξχηεξεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Σν ζεκεξηλφ δηεζλέο πιαίζην ραξαθηεξίδεηαη απφ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο
θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ελψ αλαγλσξίδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε
κεηάβαζε ζε έλα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κνληέιν πνπ ζα αθήλεη πεξηζζφηεξν ρψξν
ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ πγηή θαηαλάισζε θαη ζηελ θνηλσληθή αθνκνίσζε. Δπίζεο,
θχξηα ζηνηρεία απνηεινχλ ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο, ε εκθάληζε εμεηδηθεπκέλσλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε παξαγψγσλ ζε
δεπηεξνγελείο θαη ηξηηνγελείο ρξεκαηαγνξέο.
Οη πθεζηαθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη θπξίσο ε επξσπατθή θαη ακεξηθαληθή
νηθνλνκία έρνπλ νδεγήζεη ηηο ηξάπεδεο ζε δπζκελή ζέζε. Άιισζηε ν ηξαπεδηθφο
ηνκέαο είλαη ν “αηκνδφηεο” ηεο θάζε νηθνλνκίαο. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
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εκπηζηνζχλεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε θαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία νκαιφηεξσλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο κε
ζθνπφ ηελ επεκεξία, ηελ αλάπηπμε, ηηο επελδχζεηο θαη ηε γεληθφηεξε εξεκία ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.
Οη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθή έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν
σο ηε κεγαιχηεξε απεηιή. Κίλδπλνο ν νπνίνο είλαη αλαγθαίν λα δηαρεηξηζηεί
απνηειεζκαηηθά ηφζν γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο αιιά θαη ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα
ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε δηαρείξηζε θαη ν
έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ έρεη θαηαζηεί ζεκείν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αηδέληα ησλ
κεγαιχηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Άιισζηε ην αληηθείκελν ησλ ηξαπεδηθψλ
θαη ελ γέλεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαζηψλ είλαη ζπλπθαζκέλν κε πνηθίινπο θηλδχλνπο
(ιεηηνπξγηθνχο, πηζησηηθνχο θιπ) ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ.
ε απηφ ην πιαίζην έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ
Σξαπεδηθφ ηνκέα θαη ε ζεκαζία ηεο Γλψζεο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ.
χκθσλα κε ηνλ Chiran (2008) νη πην ζπλήζεηο εθαξκνγέο Γηαρείξηζε Γλψζεο πνπ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο ηξαπεδηθέο βηνκεραλίεο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο

Πειαηείαο (CRM), αμηνιφγεζε απφδνζεο,

πζηήκαηα ηήξημεο Απφθαζεο (DSS) θαη ε Δμαγσγή Γεδνκέλσλ πνπ είδακε
παξαπάλσ ζηελ αλάιπζε (Data Mining) θαη Απνζήθεο Γεδνκέλσλ (Data Warehouses)
είλαη ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Χζηφζν,
ν ίδηνο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο αλά ηνλ θφζκν δελ
ρξεζηκνπνηνχλ επξεία ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ελψ άιια ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ.
ηηο ζχγρξνλεο ηξάπεδεο δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο
δηαρείξηζε γλψζεο σο επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή. χκθσλα κε ηελ Curado (2008) ε
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη δηαθνξεηηθή
απφ ηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ άιισλ θιάδσλ. Ζ γλψζε είλαη ην ζηνηρείν θιεηδί ζηελ
δηαθνξνπνίεζε ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηε βηνκεραλία παξνρήο
ππεξεζηψλ, φπσο ηξάπεδεο, εηαηξίεο ζπκβνχισλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ή
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πάξνρνπο Πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Σξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη φινη νη
ππφινηπνη παίρηεο ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, έρνπλ αλαγλσξίζεη
φηη ε γλψζε είλαη δχλακε (Cross and Weller 2001, Chiran 2008).
Χζηφζν ην θξίζηκν εξψηεκα είλαη “θαηά πφζν νη ηξάπεδεο θεξδίδνπλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γλψζε πην απνηειεζκαηηθά;” Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ
εξψηεκα έξρεηαη κέζα απφ ηελ έλλνηα φηη θαιχπηεη έλα βειελεθέο ην νπνίν μεθηλάεη
απφ ην εζσηεξηθφ δηαλνεηηθφ θεθάιαην-ηδηνθηεζία ηεο ηξάπεδαο θαη θηάλεη έσο ηνλ
πινχην ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε θάζε πειαηεηαθή ζπλαιιαγή. Χζηφζν, ν
απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ
πειάηε θαη ηεο απψηεξεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ σο απνηέιεζκα.
3.2.Πηζησηηθόο Κίλδπλνο θαη Γηαρείξηζε ηεο Γλώζεο
Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη έλαο ηνκέαο ζηηο Σξάπεδεο φπνπ ηα
πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο βξίζθνπλ εθαξκνγέο θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.

3.2.1.

Γηαρείξηζε

Κηλδχλσλ

θαη

Γηαρείξηζε

Γλψζεο.

Πεγή:

www.sotonsom.com/pics/main.php?g2_itemId=63

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηελ πηζαλή αδπλακία ελφο πειάηε λα εθπιεξψζεη
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο. Οη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα θάζε
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
35

κνξθή πηζηνδφηεζεο ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηα ραξηνθπιάθηα ηνπ: γηα παξάδεηγκα Τπφδεηγκα
Αμηνιφγεζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πηζηνδνηήζεσλ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην,
εγθξηηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ππνδείγκαηα γηα ηα ραξηνθπιάθηα Ληαληθήο Σξαπεδηθήο
θιπ. (Έθζεζε ΔΣΔ, 2010).
Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ αλαγλσξίδεηαη φιν θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη
έρεη ζρέζε κε ακθφηεξεο

ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηνπ θηλδχλνπ. Καηά

ζπλέπεηα απηφ ην πξφηππν εμεηάδεη ηνλ θίλδπλν θαη απφ ηηο δχν πξννπηηθέο. Ζ
δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη θεληξηθφο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο ζηξαηεγηθήο θάζε
νξγαληζκνχ. Δίλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
αεηθφξνπ νθέινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. (Risk Management Standard : translation by Kyriazoglou et al. 2007)
Όπσο αλαθέξεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ην επίθεληξν
ηεο θαιήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο απηψλ ησλ
θηλδχλσλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε πξνζζήθε ηεο κέγηζηεο αεηθφξνπ αμίαο ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σαμηλφκεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ νθειψλ
(upside) θαη απεηιψλ (downside) φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, θαη κεηψλεη ακθφηεξα,
ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη ηελ αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ
νξγαληζκνχ.
Σν Ηλζηηηνχην αλαθέξεη επίζεο φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα έπξεπε λα είλαη κία
ζπλερήο θαη αλαπηπζζφκελε δηεξγαζία, ε νπνία δηαηξέρεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη ζεκηηφ λα πξνζεγγίδεη
κεζνδηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο παιαηφηεξεο, ηξέρνπζεο θαη
ηδηαηηέξσο ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα είλαη
ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ καδί κε κία απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή
θαη έλα πξφγξακκα κε επηθεθαιήο ηελ πην αλψηαηε δηνίθεζε. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη
λα αλαθεξζεί φηη ε εθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο απνηειεί εθηφο ησλ
άιισλ θαη ηελ αιιαγή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο απφ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ
εηδάιισο ε επηηπρία είλαη ππφ ακθηζβήηεζε.
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Ζ δηαρείξηζε Κηλδχλνπ είλαη επηηαθηηθφ λα κεηαθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή ζε
ηαθηηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, θαζνξίδνληαο ππεπζπλφηεηεο ζε θάζε επίπεδν
δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε θάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο θαη εξγαδφκελν ππεχζπλν γηα
ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ σο κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Τπνζηεξίδεη
ηελ επζχλε, ηε κέηξεζε επίδνζεο θαη ηελ αληακνηβή, έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε
ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο Σξάπεδαο. (Risk Management
Standard 2007)
Οη γεληθέο αξρέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη νη εμήο:


πιινγή Πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πειάηεο



Τηνζέηεζε ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Z-Score
Model)



Αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ



Δμεηδίθεπζε ζηε δαλεηνδφηεζε (γεσγξαθηθή ή θαηά αγνξά)



Παξαθνινχζεζε ηνπ δαλείνπ-επνπηεία ηεο ρξήζεο θαη επαλαμηνιφγεζε



Μαθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε πειάηεο



Δλέρπξν –Δγγπήζεηο



Καηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ-παξνρή θηλήηξσλ γηα νξζή
αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ππνςήθην πειάηε ζε
πνηνηηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηή κέζνδν ησλ 5C:
 Character: Ζ θπζηνγλσκία ηνπ πειάηε, ηα πνηνηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά, ε εκπεηξία, ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε
εξγαηηθφηεηα, ε δηάδνρε θαηάζηαζε θ.α.
 Capacity:

Ζ

δπλαηφηεηα

απνπιεξσκήο,

ην

εκπνξηθφ-

ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηεο επηρείξεζεο, νη επαξθείο ηακεηαθέο
ξνέο θ.α.
 Capital : Σα θαζαξά θεθάιαηα ηνπ πειάηε
 Collateral: Σν ελέρπξν ή νη εγγπήζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε
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 Conditions: Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε πνξεία ηνπ θιάδνπ, ν
αληαγσληζκφο, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θ.ι.π. (Μηραιφπνπινο Γ.
εκεηψζεηο ΜΒΑ 2011, Υξεκαηνδνηηθνί Οξγαληζκνί θαη αγνξέο)
Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ε Γλψζε απνηειεί ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, ηδίσο ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε.

3.2.2.

Οη

δηεξγαζίεο

ζηελ

Γηαρείξηζε

Πηζησηηθνχ

Κηλδχλνπ

Πεγή:

museum23.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε ηε ξνή ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Ρίζθνπ.
Μέηξεζε, Απνηίκεζε, Αμηνιφγεζε, Γηαρείξηζε. Χζηφζν απηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην
είλαη φηη θάπνηνο ζα πεξίκελε φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ηδηαίηεξα εηδηθεπκέλα ζε
ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. Μνιαηαχηα, ειάρηζηεο ηξάπεδεο θαη ηδξχκαηα έρνπλ ιάβεη
ηε δηαρείξηζε γλψζεο ζνβαξά. Γηα παξάδεηγκα ηα ζπζηήκαηα Credit Scoring, ηα νπνία
απνηεινχλ κηα επηζηεκνληθή κέζνδν αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη
πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο απφδνζεο, θαη ζηα νπνία ε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο έρεη
εθαξκνγή, κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα θαζηεξψλνληαη ζηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα.
χκθσλα κε ηνπο Goonatilake & Treleaven (1995) ε ηδέα πνπ βξίζθεηαη πίζσ
απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ “Πηζησηηθνχ θνξαξίζκαηνο” είλαη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ
Σξάπεδα κηα βαζκνινγία, έλα ζθνξάξηζκα ζε έλα πθηζηάκελν ή αλακελφκελν δάλεην,
ην νπνίν ζα είλαη βαζηζκέλν ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςήθηνπ (π.ρ. κηζζφο, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.α.) θαη λα απνθαζηζηεί ζε απηή ηε βάζε εάλ πξέπεη ην
δάλεην λα ρνξεγεζεί ή φρη (εάλ πξφθεηηαη γηα λέα αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο) ή λα
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αμηνινγεζεί ε πθηζηάκελε ρξεκαηνδφηεζε (εάλ πξφθεηηαη γηα ήδε ρνξεγεζέλ δάλεην).
Σππηθά, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο κηα πςειή βαζκνινγία ζε απηή ηε δηαδηθαζία
ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρνπλ ηέηνηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθελφο ζπλεγνξνχλ φηη ε
πίζησζε (ην δάλεην) ζα εμππεξεηεζεί ζσζηά θαη ζα απνπιεξσζεί νκαιά ελψ αληίζεηα
κηα ρακειή βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη πςειφ θίλδπλν γηα κε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ
ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη απψιεηα γηα ηελ Σξάπεδα. Τπάξρνπλ πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Γλψζεο ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ πηζησηηθνχ
ζθνξαξίζκαηνο, σζηφζν παξά ηελ επξεία ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απφ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ ζνβαξέο θξηηηθέο ζρεηηθά
κε ηηο “ζθνξνθάξηεο”, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη ηθαλέο λα δηαρσξίζνπλ
ζσζηά ηα ζηνηρεία εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, ησλ αληηθξνπφκελσλ
ζηφρσλ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ credit scoring θαη ηνπ κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη
(γίλεηαη ζαθέο φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη απζηεξφ θαη “θφβεη” πειάηεο ζε αληίζεζε
κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ κάξθεηηλγθ νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθηεζε λέαο
πειαηείαο.

3.2.3. Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Risk Management Standard 2007 Version

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο αλαιακβάλεη
αθφκε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηελ
επηρείξεζε θαζψο πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γχξσ απφ
απηή (stakeholders) ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ:
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Βειηίσζε

ιήςεο

απνθάζεσλ,

πξνγξακκαηηζκνχ

θαη

θαζνξηζκνχ

πξνηεξαηνηήησλ κέζσ ηεο κεηαθεξφκελεο θαη δηαρπκέλεο γλψζεο


Παξνρή ελφο πιαηζίνπ πνπ βνεζά ηελ ηξάπεδα λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε
ζηαζεξφ θαη ειεγρφκελν ηξφπν



Σελ πξνζηαζία θαη ηελ βειηίσζε ησλ παγίσλ θαη ηεο επξχηεξεο εηθφλαο ηεο
Σξάπεδαο



Σελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο βάζεο γλψζεο ηνπ
νξγαληζκνχ



Καζψο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο (RMS 2007)
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε

κεζνδηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο
έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη φινη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί. Σν Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ
αλαθέξεη φηη ζην επίπεδν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη απνθάζεηο αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ πφξσλ ηεο
γλψζεο, ηεο παξαγσγήο ηεο πξνζηαζίαο, θαη επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ πφξσλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε κε εγθεθξηκέλε ρξήζε
ή θαθή ρξήζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ ηνπηθή πηψζε ηζρχνο, θαη ηελ
αληαγσληζηηθή ηερλνινγία. Δζσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη κία δπζιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ή πηζαλψο ε απψιεηα βαζηθψλ ζηειερψλ κε ζεκαληηθέο γλψζεηο.

3.3. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηώλ (CRM) θαη Σξάπεδεο
Σα πην θνηλά πεδία εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηελ Σξαπεδηθή εθηφο
απφ ην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο

ηνπ Πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, είλαη ην Μάξθεηηλγθ

Μάλαηδκελη, ε Γηαρείξηζε ρέζεσλ Πειαηψλ- ε νπνία ζα εμεηαζηεί ζην ηξέρνλ
ππνθεθάιαην- θαζψο επίζεο θαη ζηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο ηξαπεδηθήο
επηρείξεζεο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνχο κεηφρνπο (Marshel, Prusak and Shillberg, 1997,
Chiran 2008) . πλήζσο νη θπξηφηεξεο ηξαπεδηθέο επελδχζεηο ζε πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Γλψζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε πζηήκαηα ηήξημεο Απφθαζεο, Απνζήθεο
Γεδνκέλσλ θαη Δμφξπμε Γεδνκέλσλ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ηάρηζηα. Οη ηξάπεδεο
πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα “κνηξαζηνχλ” ηελ γλψζε (έζησ θαη αλ ε γλψζε είλαη
πεξηζζφηεξε ξεηή παξά άξξεηε) δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν πξνσζεί ηελ
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κεηαθνξά ηεο γλψζεο. Ζ επάξθεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα έρεη μεθηλήζεη λα
ζεσξείηαη θαη λα εθηηκάηαη σο έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο
ηξάπεδαο ( Fourie et al 2004, Elias & Wright 2006, Curado 2008)
Οη Σξάπεδεο είλαη αλαγθαίν λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δχν βαζηθά
ζεκεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πειαηείαο θαη κέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ :


Έρνπλ κεγάιε γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο ηνπο (Οηθνλνκηθά
ζηνηρεία, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, πνιιέο
θνξέο πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα γίλνληαη γλσζηά
ζηνλ ηξαπεδηθφ ζχκβνπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο κε ηνλ
πειάηε, θαζφηη είλαη γλσζηφ φηη ε Σξαπεδηθή είλαη θαη ζέκα
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ



Αληηκεησπίδνπλ σζηφζν κεγάιε δπζθνιία ζην λα “θνξκάξνπλ” θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ γλψζε ζε πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ψζηε απηή
ε γλψζε λα πξνζδψζεη ηελ επηζπκεηή πξνζηηζέκελε αμία.

Δίλαη θνηλψο απνδερηφ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
απνηειεί ην εξγαιείν βάζεο θαη ζηήξημεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Τςειή ηθαλνπνίεζε
πειαηψλ πηζηεχεηαη φηη απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κειινληηθή
θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο (Kotler, 1991, Aujirapongpan et al 2010, Nonaka 1991).
Ζ πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηελ πηζηφηεηα φζν θαη ηελ
εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νη νπνίεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ζηελ επηρείξεζε λα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα CRM. Ηδηαίηεξα ζηνλ Σξαπεδηθφο ηνκέα, ν
νπνίνο είλαη έληαζεο ππεξεζίαο

ζε πςειφ βαζκφ, ε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηνλ

ηξαπεδηθφ ζχκβνπιν ή νηθνλνκηθφ αλαιπηή είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
εμέιημε ηεο ζρέζεο.
Σν CRM νπζηαζηηθά δελ είλαη απιά ε εθαξκνγή κηαο ηερλνινγίαο αιιά κηα
νξγαλσζηαθή θηινζνθία γηα επηβίσζε ζε κηα πειαηνθεληξηθή νηθνλνκία. ην
παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε κηα ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε. Ζ ηξαπεδηθή
επηρείξεζε κέζα απφ έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ ραξαθηήξα πξνζπαζεί λα
αλαγλσξίζεη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ ηεο, λα ηηο θαηαγξάςεη (π.ρ. ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ) θαη λα ζρεδηάζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη
λα πξνσζήζεη ηα αλάινγα πξντφληα. Απψηεξνο ζθνπφο ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο
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θαη αζθαιψο ην θέξδνο. Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην CRM σο κηα
γέθπξα θαη φρη σο ην ηειηθφ ζεκείν.

3.3.1. Ζ Μεγηζηνπνίεζε ηεο ρέζεο κε ηνλ πειάηε Πεγή: Morgan J. (2009)

Ζ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε «θαξδηά» ηνπ CRM κε ηνλ
πειάηε ζην επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ξαρνθνθαιηά ηνπ CRM είλαη
ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ε νπνία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπζεηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ηηο λέεο αιιαγέο νη νπνίεο
πξνυπνζέηνπλ κεγάιεο αιιαγέο φπσο γηα παξάδεηγκα αθφκε θαη πεξηπηψζεηο εηδηθήο
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (Dumitrescu & Fuciu,
2009, Gibbert et al 2002, Goldberg 2002)
.
Ο αληαγσληζκφο είλαη καληψδεο ζην ζεκεξηλφ δπλακηθφ πεξηβάιινλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ δχλακε
λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαζψο ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ππνθαηάζηαηα
(Perreault, Cannon & McCarthy, 2008, Daft 1995). Ηδηαίηεξα ζηηο Σξάπεδεο ν
αληαγσληζκφο είλαη ηφζν κεγάινο θαη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ηξαπεδψλ ηφζν
έληνλε, πνπ επηηάζζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο ζε χςηζηε
πξνηεξαηφηεηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ CRM, απηή είλαη θαζνξηζηηθή θαζψο είλαη
πνιιαπιάζηα πην δαπαλεξφ λα θεξδίζεηο έλαλ λέν πειάηε απφ ηνλ δηαηεξήζεηο έλαλ
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πθηζηάκελν. Οη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζην ρηίζηκν δηαξθψλ
ζρέζεσλ κε πειάηεο ζε έλα ηνπίν ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε
θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη γηα παξάδεηγκα φηη ν κέζνο
ηξαπεδηθφο πειάηεο έρεη ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο κε έλα κεγάιν αξηζκφ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ πνηέ (Morgan, 2009).
Ζ εθαξκνγή ηνπ CRM σζηφζν δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ „90 θαη κε θχξηα πξνψζεζε πξνο ηα ηέιε ηεο, ν φξνο CRM απνδφζεθε
σο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο (Goldberg, 2002). Μέζα απφ
ηελ απμαλφκελε ηνπο δχλακε θαη ηελ αθξίβεηα πξνζέγγηζεο κε ηα Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ CRM, νη επηρεηξήζεηο δχλαηαη
λα πξνζειθχζνπλ θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ησλ πειαηψλ κε κηα ζεηξά απφ
πνηθίινπο ηξφπνπο (Siomkos & Tsiames 2006, Urbanskienė, et al 2008)). Ζ εθαξκνγή
ηνπ

CRM

έρεη

θαηαζηεί

εκθαλήο

ζηελ

ηξαπεδηθή

θαη

επξχηεξα

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ελψ εκθαλήο γίλεηαη πιένλ θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε ηαηξηθή, ε λνκηθή επηζηήκε, αθφκε θαη ν ρψξνο ηεο εζηίαζεο
(Camaratta, 2005, Tamošiūnienė & Jasilionienė 2007)
ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξαηεξνχκε ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο
Γηαρείξηζεο ρέζεσλ Πειαηψλ:


Δζηίαζε ζηνλ πειάηε



Οξγαληζκφο πνπ ζηεξίδεηαη ζην CRM



Σερλνινγία πνπ βνεζά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ

3.3.2. CRM Πεγή: R Urbanskienė et al. 2008 Four elements of CRM System
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Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο

Κάζε πειάηεο έρεη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία πξέπεη λα αλαιπζεί
έηζη ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη αλάγθεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε/θαζεκίαο
πειάηε. Απηφ νπζηαζηηθά ζπλεπάγεηαη φηη είλαη αλαγθαίν λα ζπγθεληξσζεί ε ειάρηζηε
ηνπιάρηζηνλ δπλαηή πιεξνθφξεζε, ην εξγαζηαθφ πξνθίι θαη νη θχξηεο επηζπκίεο ηνπ
πειάηε θαζψο θαη πιεξνθφξεζε γηα κειινληηθή επηθνηλσλία. Δπίζεο αλ ην επίπεδν
ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ δελ είλαη αλεπηπγκέλν ηθαλνπνηεηηθά, ε δηαρείξηζε ηεο
ζρέζεο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά. Γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη θαιχηεξν λα
απνθηεζεί πξφγξακκα δηαρείξηζεο επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ
ζπγθέληξσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
ε Γλψζε ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά (π.ρ. νηθνλνκηθά) ζηνηρεία
ζπγθεληξψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ιεηηνπξγφ, θάηη πνπ είλαη πξνο
φθεινο ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη ηεο ηξάπεδαο. (Urbanskienė et al. 2008, Salami
2009, Gibbert et al 2002)

3.3.1 Σν ζεσξεηηθό κνληέιν εθαξκνγήο ησλ πζηεκάησλ CRM
ηελ “ηξαπεδηθή βηνκεραλία”, παξαηεξείηαη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ
δελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ. Οη
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο έρνπλ επεθηαζεί ζηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ, επελδπηηθψλ,
ζπκβνπιεπηηθψλ, κεζηηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ππεξεζηψλ πξαθηνξεχζεσλ. Λφγσ
ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο πξνζέιθπζεο πειαηείαο. Οη ηξάπεδεο
επειπηζηνχλ φηη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη ε ζεηηθή αληίιεςε γηα ηα
ηδξχκαηα θαζψο θαη ε αθνζίσζε απφ κέξνπο ησλ πειαηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ
ηεο ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ CRM (Salami, 2009, Goldberg 2002).
Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηείαο ζηνρεχνπλ ζην ρηίζηκν ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ. Σν εθηεηακέλν ρηίζηκν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ
βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο ηξάπεδαο θαη ην κεξίδην αγνξάο ηεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.
Γεληθφηεξα, ε Γηαρείξηζε Πειαηείαο , απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή πνπ ελζσκαηψλεη ηηο
έλλνηεο ηφζν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο φζν θαη ηεο εμφξπμεο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη
ηεο απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηε
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ιήςε θαη ππνζηήξημε απνθάζεσλ απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ απηή λα
δηαηεξήζεη καθξνπξφζεζκεο θαη θεξδνθφξεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (Cunningham at.
al, 2004).
Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε Γηαρείξηζε ηεο Πειαηείαο είλαη κηα
ζηξαηεγηθή ε νπνία ζηνρεχεη λα απμήζεη ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε θαη ηεο
δηαξθνχο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ. ηελ ζεκεξηλή επνρή εμαηηίαο ηεο
δηαδεδνκέλεο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε Γηαρείξηζε ηεο Πειαηείαο έρεη κεηαηξαπεί ζε
ειεθηξνληθή Γηαρείξηζε Πειαηείαο (Electronic – CRM). Σφζν νη Σξάπεδεο φζν θαη νη
επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο
κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πειαηείαο. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ επηηξέπεη επίζεο ζηηο
ηξάπεδεο λα αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, γεγνλφο πνπ
ηηο δίλεη ηελ επειημία λα δηακνξθψλνπλ ζηξαηεγηθή ψζηε λα ρηίζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο
θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο καδί ηνπο.
εκεησηένλ φηη ε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο πειαηείαο ζηνλ
ηξαπεδηθφ ηνκέα απνβιέπεη ζηελ εζηίαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ δηαηήξεζε ησλ
πθηζηακέλσλ πειαηψλ, παξέρνληαο ηνπο κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. πλεπψο, νη ηξάπεδεο επηζπκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην πειαηνιφγην κέζσ
ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ηηο πξνζθέξνπλ νη ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο (cross selling). Σα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο κε ηελ βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ
ζηνπο ππαιιήινπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην πειαηνιφγην,
πξνζθέξνληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ
πειαηνινγίνπ.
Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο (ΚΜ) κέζσ ηεο
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο πειαηεηαθήο ζρέζεο (CRM), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ
ηξάπεδα λα έρεη πην νινθιεξσκέλε θαη ζαθή εηθφλα ηνπ πειάηε, κε απνηέιεζκα λα
είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ, πξνζθέξνληαο ηνπ ηα
θαηάιιεια πξντφληα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απφδνζε ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε πξφνδν. Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο βνήζεζαλ ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα πηνζεηήζνπλ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ζηξέθνληαο ην
ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
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πειάηε. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζέγγηζαλ ηνλ πειάηε δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα
λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, επηά
εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θπξίσο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (π.ρ. Internet
banking, mobile banking θ.α.)

3.3.1.1. Δθαξκνγέο ηνπ CRM Πεγή: R Urbanskienė et al. 2008

Ζ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Πειαηείαο θαη ζπλάκα ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο γλψζεο ηα νπνία ππνβνεζνχλ ζην “κνίξαζκα” θαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο
έρεη ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ζσζηφο θαζνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζσζηνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ απαηηείηαη απνηεινχλ ηνπο πην
θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Έλαο
επηπιένλ παξάγνληαο ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε επηηπρία, είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
νκάδσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ.
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Δπηπξνζζέησο, νη ηξάπεδεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ηε δηαρείξηζε γλψζεο φζν
θαη ηε δηαρείξηζε πειαηείαο σο κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, αιιά σο κηα γεληθφηεξε
θηινζνθία θαη ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο νπνίαο ελζσκαηψλεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ
πνπ απνβιέπνπλ ζην ρηίζηκν ηζρπξψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο.
Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε αμηνιφγεζε θαη ε επηηπρία
ελφο ζπζηήκαηνο CRM είλαη απνηέιεζκα θαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ ηφζν
εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ ζηελ επηρείξεζε. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ιακβάλεη
ππφςε ηφζν ηνπο πειάηεο πθηζηάκελνπο θαη ελ δπλάκεη, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην
marketing θαη ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ελψ «παηάεη» πάλσ ζηηο ηερλνινγηθέο
εθαξκνγέο θαη ζηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ελ
ζπληνκία ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα επηηπρή εθαξκνγή :
o Όξακα: Ζ δεκηνπξγία κηαο πειαηνθεληξηθήο θηινζνθίαο ζηελ νπνία ζα
είλαη μεθάζαξα ηφζν νη αμίεο θαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη θάησ απφ ην εηαηξηθφ
brand name
o ηξαηεγηθή: Ζ αλάπηπμε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο
πειαηεηαθήο βάζεο ζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ππνδείμεηο απφ ηελ ίδηα ηελ
βάζε.
o Δθηηκώκελε Πειαηεηαθή Δκπεηξία: δηαζθάιηζε φηη νη πξνηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο πειάηεο δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε
αλαηξνθνδφηεζε γηα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζπκεηή ζέζε ζηελ αγνξά.
o Γηαδηθαζίεο: Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ φρη κφλν γηα πθηζηάκελεο θαη ελ
δπλάκεη ζπλεξγαζίεο (θαισζφξηζκα λέσλ πειαηψλ, απνθαηάζηαζε
ζρέζεσλ κε λένπο πειάηεο) αιιά θαη δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ
γηα «ρηίζηκν» γλψζεο ηνπ πειάηε.
o Πιεξνθόξεζε: Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζσζηψλ θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ ζηελ
θαηάιιειε ζηηγκή.
o Μεηξήζεηο (Metrics): Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ ελδείμεσλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ CRM ζπζηεκάησλ.
(Tamosiuniene & Jasilioniene, 2007)
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3.4 Μειέηεο Πεξίπησζεο
ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ρξήζηκν λα γίλεη κηα εηδηθφηεξε πξνζπάζεηα λα
εμεηαζηνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθαξκνγέο
εηδηθφηεξσλ πηπρψλ ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο θαη Σξαπεδηθψλ Οξγαληζκψλ.
3.4.1 Ζ κειέηε πεξίπησζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο (World Bank)
Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη έλαο δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο κε
θχξην ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο ζε παγθφζκην επίπεδν θπξίσο κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία παξνρήο πξνγξακκάησλ βνήζεηαο, δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε
ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ ζνθ ζηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία. Γεκηνπξγήζεθε ην 1944 σο απνηέιεζκα ηεο ζπλζήθεο ηνπ Bretton Woods,
ηεο γλσζηήο ζπκθσλίαο πεξί ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη απαζρνιεί
ζήκεξα πάλσ απφ 10.000 εξγαδφκελνπο ζε 109 ρψξεο ελψ απνηειεί έλα απφ
εμνπζηνδνηεκέλα πξαθηνξεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε εκπινθή ζε πάλσ απφ 1800
πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα ζε θάζε νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο (www.worldbank.org, www.wikipedia.org).
Ο ξφινο ηεο επίζεο είλαη ε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο ζηελ δηαζθάιηζε φηη νη παξαγσγηθνί πφξνη θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνκεξή αλάπηπμε ηδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δίλαη
θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ηελ αληαιιαγή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ν
θαζέλαο ζα ππνπέζεη ζηα ίδηα ιάζε θαη νπζηαζηηθά ζα ρξεηαζηεί λα “εθεχξεη ηνλ ηξνρφ
απφ ηελ αξρή”. πλεπψο, έλαο βαζηθφο ππξήλαο Γλψζεο απαηηείηαη ψζηε λα
θαηαγξάςεη θαη λα ζθηαγξαθήζεη απηή ηελ εκπεηξία, ελψ απηφο ν ππξήλαο νλνκάδεηαη
ε Σξάπεδα Γλψζεο. (O‟ Dell, 2004)
Σν 1996 ν πξφεδξνο ηεο Σξάπεδαο θ. Wolfensohn, αλαθνίλσζε φηη ε Γηαρείξηζε
Γλψζεο, απνηειεί ζηξαηεγηθή αηρκήο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Απηή ε αλαθνίλσζε
ζεσξήζεθε απφ πνιινχο αλαιπηέο σο κηα βαζπζηφραζηε αιιαγή πνιηηηθήο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηελ νπνία ζα δηεμήγαγε ηα επηρεηξεζηαθά ηεο
πξνγξάκκαηα. Ζ ζηξαηεγηθή πξννδεπηηθά αλέπηπζζε ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο
πξάμεο. Μεγάιν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ αζρνιήζεθε κε ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο
θαη κάζεζεο απφ άιινπο νξγαληζκνχο κε ηελ ζπκκεηνρή ζε αζθήζεηο benchmarking κε
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ηελ ζηήξημε ηνπ APQC (American Productivity & Quality Center) Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη ην APQC απνηειεί κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε πεγή πνπ βνεζά νξγαληζκνχο θαη
επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηαξθψο κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα

θαη λα

ρηίζνπλ λένπο θαη απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο απαζρφιεζεο θαη λα επηηχρνπλ ζε έλα
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σν APQC έρεη δηεμάγεη έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ
πεξηζζφηεξσλ απφ 300 νξγαληζκψλ ζηελ Γηαρείξηζε Γλψζεο απφ ην 1995 έσο ζήκεξα
(Carla O dell 2004).
To “κνίξαζκα” ηεο Γλψζεο, απνηέιεζε ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ εθαξκνγή
ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Χζηφζν, ε ηδέα
μεθίλεζε απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε σζηφζν ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ήιζε απφ ηα
θαηψηαηα ζηειέρε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γ.Υ. μεθίλεζαλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:


Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ



Παξνπζηάζεηο ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ



Παξνπζία on-line



Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα πάλσ ζηελ Γηαρείξηζε Γλψζεο

Ζ ηαρχηεηα, ε πνηφηεηα, θαηλνηνκία θαη ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνγλσζία
ππήξμαλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο. Σν θξίζηκν ζηνηρείν πνπ έθαλε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα
λα πεηζηεί γηα ηελ αλάγθε ρξήζεο ηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο ήηαλ ε ηδέα φηη δελ ζα
κπνξνχζε λα πεηχρεη αλ δελ παξνπζίαδε ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ ηερλνγλσζία ζηνπο
πειάηεο ηεο. Δπίζεο, θαηάιαβε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη ζην βαζηθφ ηεο ζηφρν
(ηελ κείσζε ηεο θηψρηαο ζε παγθφζκην επίπεδν) εθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ
Γλψζε κε λένπο ηξφπνπο ψζηε λα πξνζεγγίζεη κεηφρνπο ζπλεξγάηεο θαη ηηο αζηηθέο
θνηλσλίεο.

3.4.1.1 Γξαζηεξηόηεηεο θαη πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο ζηελ
Παγθόζκηα Σξάπεδα
Ο ζρεδηαζκφο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα έγηλε ζηελ
βάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ζχιιεςεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πινχηνπ ηεο Γλψζεο θαη ηεο
ζπιινγήο εκπεηξίαο ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, φζν ην πειαηνιφγην θαη
ηνπο δηάθνξνπο ζπλεξγάηεο. Ζ κεηαηξνπή απηήο ηεο γλψζεο ζε εχθνια πξνζβάζηκε
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πεγή εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Καζνξηζηηθά ζεκεία ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο
Γλψζεο ππήξμαλ ηα εμήο:


Κίλεηξα γηα ζπλερή κάζεζε



Γλψζε απφ πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο



Πξνψζεζε αλνηρηνχ πεξηβάιινληνο γηα απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο γλψζεο

Οη ηξεηο ππιψλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ήηαλ νη
εμήο:


“Μνίξαζκα” ηεο Γλψζεο κέζα ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα κε ηελ θαζνδήγεζε
πξνγξακκάησλ, ζεκαηηθέο νκάδεο, αλαζθφπεζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο



“Μνίξαζκα” ηεο Γλψζεο θαη εξγαζία κε πειάηεο κέζσ δηθηχσλ, ελδνγελνχο
γλψζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαπηπμηαθνχ θφξνπκ θαη ηέινο



Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ κέζσ κάζεζεο θαη θαηλνηφκσλ δαλείσλ,
αξρέο παγθφζκηαο γλψζεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε δηεζλή έξεπλα ζε
αγξνηηθά ζέκαηα. (O‟Dell 2004)

Σα θχξηα ζεκεία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο ηεο Π.Σ. ήζαλ ηα θάησζη:
 Γηαρεηξίδνληαο ηε Γλψζε:

απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ

δεκηνπξγία λέαο γλψζεο κέζα ηφζν απφ ηππηθή έξεπλα φζν θαη γλψζε
κέζα απφ δίθηπα. πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο κέζα απφ ηελ
ζπζηεκαηηθή ζπγθνκηδή ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο. Πξνψζεζε,
αλαζθφπεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ απφ πθηζηάκελεο εζσηεξηθέο
θαη εμσηεξηθέο πεγέο. Μεραληζκνχο Γηαλνκήο- δηάρπζεο ηεο Γλψζεο κε
ηε βνήζεηα help-desks θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
 Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο Γλψζεο: ε αλάθηεζε ηεο γλψζεο θαη νη
δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ ζην ζχζηεκα θαη ηελ πξφζβαζε ηφζν ησλ
εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο ηεο ηξάπεδαο,
κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα ππνβνεζήζνπλ ηα ζπζηήκαηα
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δηαρείξηζεο γλψζεο λα αληαπνθξηζνχλ ηηο κεηαβαιιφκελεο πξνυπνζέζεηο
ησλ ρξεζηψλ κέζσ αμηνινγήζεσλ ρξεζηψλ θαη help-desks.
 Έιεγρνο Πνηφηεηαο: Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνρεχνπλ ζηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γλψζεο κε ην λα είλαη “θαζνδεγνχκελα” κε
βάζε ηε δήηεζε (demand driven), απνηειεζκαηηθά, θηιηθά πξνο ην
ρξήζηε, επέιηθηα, εχρξεζηα, επαλαιεπηηθά, αμηφπηζηα, ζπλεπή θαη
θιηκαθσηά
 Αιιαγή Κνπιηνχξαο: Απφ ηα δπζθνιφηεξα αληηθείκελα ζηελ εθαξκνγή
ησλ ζπζηεκάησλ. Δηζαγσγή κέηξσλ ηφζν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ
ρξεζηψλ θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε απηά, παξνρή επαξθνχο
ππνζηήξημεο , αιιαγέο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ελζάξξπλζε γηα
“κνίξαζκα” ηεο γλψζεο θαη νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα αιιαγή
θνπιηνχξαο.
 Δθπαίδεπζε : Ζ Γηαρείξηζε ηεο

Γλψζεο αθνξά αλζξψπνπο θαη φρη

κεραλέο. πλεπψο ε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη απηφ πνπ ζηνρεχεη
ε Σξάπεδα είλαη ε δεκηνπξγία Γηαρεηξηζηψλ Γλψζεο κε ζσζηή
πιεξνθφξεζε θαη φρη απιά ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε
απέξαληα ζηνηρεία ηα νπνία κπεξδεχνπλ παξά “ζψδνπλ” ρξφλν.
Άιισζηε ν παξάγσλ άλζξσπνο είλαη ην θιεηδί ζηελ επηηπρία. εκηλάξηα,
“θννπηζάξηζκα”, ζπλερή ππνζηήξημε, εξγαζηήξηα θαη

κεζνδηθή

εθπαίδεπζε, λνεηηθή αλάπηπμε θαη δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο ε
εξγαδνκέλνπο κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ, είλαη ζεκαληηθά γηα
ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο.
 ρήκα θαηάηαμεο ηεο γλψζεο: Έλα θνηλφ ζρήκα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ
γλψζε αλάκεζα ζε φια ηα δίθηπα θαη κνλάδεο, απνηειεί νδεγφ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
γλψζεο. Κνηλή εθαξκνγή θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη
εκπεξηζηαησκέλεο γηα φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο. Δπηηπρήο
δηάρπζε ηεο Γλψζεο, έζησ θαη αλ ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη
απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη πεδία. (O‟Dell 2004)
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Σξάπεδα ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο
δηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο θαη κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ηεο Γλψζεο,
άιιαμε ηελ δνκή ηεο απφ γεσγξαθηθφ νξγαληζκφ ζε δνκή “κήηξαο”. Μέζα ζηελ κήηξα
ηα άηνκα νξγαλψλνληαη κε φκνηεο ηθαλφηεηεο θαη επζχλεο, αλεμάξηεηα ηνπνζεζίαο θαη
ζε ζεκαηηθά γθξνππ. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο, κεηξάεη ηα απνηειέζκαηα, ηελ
ρξήζε ησλ πξντφλησλ γλψζεο, ηνλ αξηζκφ πξνγξακκάησλ ελψ ηέινο δηελεξγεί κειέηεο
πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε
ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα έρεη δαπαλήζεη $50 δηο γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ε Σξάπεδα
ζηε Γηαρείξηζεο Σεο Γλψζεο .
Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε Σξάπεδα έρεη δερζεί θξηηηθέο γηα
ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ παξαγσγή, ζπγθέληξσζε, θπθινθνξία θαη ιεηηνπξγία
απηήο ηεο Γλψζεο. Ζ παξαγσγή γλψζεο απφ ηελ Σξάπεδα έρεη γίλεη αλαπφζπαζην
θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο-αηηηνιφγεζεο κεγάισλ θεθαιαηαθψλ
πξνγξακκάησλ (projects). Ζ Σξάπεδα ζηεξίδεηαη ζε έλα δίθηπν ηερλνθξαηψλ,
επηζηεκφλσλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία
ηεο Γλψζεο θαη ζηελ θαηαζθεπή πνιιέο θνξέο παξεκβαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ θξηηηθή
ινηπφλ εζηηάδεηαη ζηελ παξαγσγή απζεληηθήο γλψζεο απφ ηελ ζπλερή αλαδίθεζε
ηξαπεδηθψλ ζρεδίσλ θαη πιάλσλ θαη ζε έλα κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνία βαζίδεηαη ζε
έλα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ήηνη, ην Μνληέξλν Γπηηθφ.
Καηά ζπλέπεηα ε θπξηαξρία απηνχ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, έρεη
ππαγνξεχζεη

ηελ

πεξηζσξηνπνίεζε

θαη

νπζηαζηηθά

ηνλ

απνθιεηζκφ

άιισλ-

ελαιιαθηηθψλ, “Mε-Γπηηθψλ” πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Χζηφζν, έρεη
παξαηεξεζεί φηη ζε απηά ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο, νη εξεπλεηέο
κπνξνχλ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο αηηηνινγήζεηο θαη λα ζπγθξνηήζνπλ επαξθψο
ηεθκεξησκέλα ζθεπηηθά ψζηε λα νδεγήζνπλ ηηο παξεκβαηηθέο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο
καθξηά απφ ηνλ Γπηηθφ (Σξαπεδηθά Γεκηνπξγεκέλν) ηξφπν ζθέςεο. Ζ παξαγσγή ηεο
γλψζεο έρεη θαηαζηεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Σξάπεδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε
πςειά ζηξαηεγηθνχο ηξφπνπο ζηελ παξαδνρή αηηηνινγήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ. (www.wikipedia.org)
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3.4.2. Ζ δηαρείξηζεο γλώζεο ζηελ Rabobank
Οη Van Vijk θαη van den Bosch (2000) κειέηεζαλ ηηο δπλακηθέο ηεο γλψζεο ζε
έλα αλαπηπζζφκελν δίθηπν. Δηδηθφηεξα εμέηαζαλ ηελ εμέιημε ηεο δνκήο ηεο Rabobank,
κηαο εηαηξείαο πνπ πξνζθέξεη ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη
εδξεχεη ζηελ Οιιαλδία, απφ ην 1988 σο ην 1997. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90
απαζρνινχζε 44.000 ππαιιήινπο κε δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο.
ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, εμαηηίαο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ θαη
εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ε εζσηεξηθή νξγαλσηηθή ηεο δνκή κεηεμειίρζεθε απφ έλα
πεξηζζφηεξν ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πξνο έλα πεξηζζφηεξν δηθηπαθφ δνκηθφ ζχζηεκα.
Έλαο απφ ηνπο θαηαιχηεο γηα απηή ηελ εμέιημε, ππήξμε θαη ην γεγνλφο φηη νη
εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Rabobank, αχμεζαλ ην κέγεζνο ηνπ
νξγαληζκνχ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηεο (business units)
βξηζθφηαλ φιν θαη πην καθξηά απφ ηνλ εηαηξηθφ ππξήλα, θαη επίζεο παξάιιεια ήηαλ
δπζθνιφηεξν λα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθνληαλ νη πιεξνθνξίεο/γλψζεηο πνπ είραλ αλάγθε.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε κηαο δηθηπαθήο δνκήο νξγάλσζεο, ζα βνεζνχζε ζηελ επίιπζε
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο. Χζηφζν, ην
κεγάιν κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαζηζηνχζε δχζθνιν ην
εγρείξεκα ηεο αλάπηπμεο ελφο νξγαλσηηθνχ δηθηχνπ (organizational network). Ζ ζρέζε
αλάκεζα ζην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ (θαη ηνπ δηθηχνπ) θαη ησλ δπλακηθψλ ησλ
δηαδηθαζηψλ γλψζεο ήηαλ επίζεο εκθαλήο θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, ζε κηα
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο, ηε SPECTRUM, ε νπνία είρε αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ηεο λέαο δηθηπαθνχ ηχπνπ νξγαλσηηθήο δνκήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο
απηήο ηεο κνλάδαο (πεξίπνπ έμη ρξφληα), απφ ηνπο ηξηάληα εξγαδνκέλνπο πνπ είρε
αξρηθά, θαηέιεμε λα έρεη 350.
Σν εθηεηλφκελν κέγεζνο ηεο SPECTRUM επεξέαζε ζεκαληηθά ηα κνηίβα ηεο
νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο
νκάδεο εξγαζίαο. Χζηφζν ηα κνηίβα απηά είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δνκηθά
ζπζηαηηθά κηαο δηθηπαθήο δνκήο. Γεληθφηεξα, ην απμαλφκελν κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ,
εκπφδηδε ηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο. Έηζη, ελψ φηαλ ε
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ήηαλ κηθξή, ηέηνηνπ είδνπο νξηδφληηα επηθνηλσλία ήηαλ επξέσο
δηαδεδνκέλε, ελψ φηαλ ε ζρεηηθή κνλάδα κεγάισζε, ε νξηδφληηα επηθνηλσλία
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
53

πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, κε θάζε επηκέξνπο νκάδα ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηκεκαηνπνηεκέλε.
3.4.3. Ζ πεξίπησζε ηεο LCL (πξώελ Crédit Lyonnais)
Ζ πξνζέγγηζε ηεο LCL κε ηε Crédit Agricole ην 2003 (ην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο πξψηεο θαηέρεηαη θαηά 99% απφ ηε δεχηεξε), ηελ θαηέζηεζε κηα ηξάπεδα εγέηε
ζηε Γαιιία αιιά θαη κε ζεκαληηθή δηεζλή παξνπζία. Θεσξείηαη φηη θαηέρεη ην δεχηεξν
ζεκαληηθφηεξν δίθηπν ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηε Γαιιία, κε πεξηζζφηεξα απφ
1.925 θαηαζηήκαηα, 21.700 πξνζσπηθφ, έμη εθαηνκκχξηα ηδηψηεο πειάηεο θαη 310.000
επαγγεικαηίεο πειάηεο (δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ην 2008).
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε LCL επέιεμε κηα ιχζε «γεσκάξθεηηλγθ» ηθαλή λα
παξέρεη κηα λέα κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκά θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
δηθηχνπ ηεο θαη λα βειηηζηνπνηεί ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη νπζηαζηηθά λα
ζέζεη ηελ δηαρείξηζε γλψζε ζηελ ππεξεζία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Ζ
Pitney Bowes Business Insight έθαλε ηελ πην αληαγσληζηηθή πξνζθνξά θεξδίδνληαο ηνλ
ζρεηηθφ δηαγσληζκφ θαη αλαιακβάλνληαο ην φιν εγρείξεκα.
Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο κεζνδνινγίαο βάζεη ηεο
νπνίαο θαζνξίδνληαλ νη πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, έπεηηα
απφ

κηα

κειέηε

πεξίπησζεο,

βαζηδφκελε

ζηε

ζπγθέληξσζε

θαη

αλάιπζε

«γεσθσδηθνπνηεκέλσλ» δεδνκέλσλ ηεο LCL. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαρείξηζε ηεο
γλψζεο θαη ε επεμεξγαζία ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζα έδηλε ζηελ ηξάπεδα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ
(Hislop 2005)
Ζ αλάδνρνο, ζρεδίαζε κηα κεζνδνινγία ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ
φξακα ηνπ πειάηε ηεο, γηα ηελ αγνξά θαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Σν δεχηεξν
ζηάδην, πεξηιακβάλεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, ην νπνίν
έπεηηα απφ ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ, αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Data Mart
«γεσκαξθεηηγθ» πνπ επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθηνχκελσλ
δεδνκέλσλ. Σν εξγαιείν MapInfo Professional επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά ηα
δεδνκέλα, ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηε γεσγξαθηθή
ηνπο απεηθφληζε. Σέινο, ην ηξίην ζηάδην, αθνξά ηελ ελζσκάησζε επηπξφζζεησλ
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εθαξκνγψλ (modules) κέζσ ησλ εξγαιείσλ «πιέγκα», «πξνζνκνίσζε» θαη «ζχλζεηα
θχιια».
Μηα αλαδηάξζξσζε ηεο LCL πνπ μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006, αθνξά ηξεηο
θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ηεο: ηξαπεδηθή θαη αζθαιηζηηθή ιηαληθή, ηδησηηθή ηξαπεδηθή
(private banking) θαη ηξαπεδηθή ησλ εηαηξεηψλ. Έηζη, θαζνξίζηεθαλ δχν θχξηνη πφινη: ν
πφινο «ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα», πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
ηξαπεδηθή ησλ εηαηξεηψλ θαη ηδησηψλ θαη έλαο πφινο πνπ νλνκάδεηαη «δηνίθεζε», πνπ
ελζσκαηψλεη ηε δηεχζπλζε ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηε δηεχζπλζε ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζηελ ππεξεζία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ηξάπεδαο.
Ζ ηξέρνπζα ζέζε ηεο LCL είλαη ην απνηέιεζκα ελφο πιεξνθνξηθνχ
εζεινληηζκνχ πνπ κεηξά 40 ρξφληα. Ο ζηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη θαιχηεξα νη πειάηεο φζνλ αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο
θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, ζπλδπάδνληαο ηελ αλαδηνξγάλσζε, ηηο πξνζθεξφκελεο
ηερλνινγίεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ήδε απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ‟70, ηέζζεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο:
 Πιεξνθνξηθή ηεο παξαγσγήο: Υάξηο ζε έλα ζχλνιν εθαξκνζκέλσλ
πξνγξακκάησλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο LCL θαη ηελ εληαηηθή
κεραλνγξάθεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ε ηξάπεδα αχμεζε ηε ζπρλφηεηα
έθδνζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ηεο θαη
κεραλνγξάθεζε φιεο ηηο ινγηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ηεο δηεξγαζίεο.
 Πιεξνθνξηθή ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ: κε ηελ εμέιημε ηεο κηθξφπιεξνθνξηθήο, ηεο κεραλνξγάλσζεο, θαη ησλ δπλαηνηήησλ αξρηηεθηνληθήο
πειάηε-εμππεξεηεηή (UNIX, Netware) θαη ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ, θαη έπεηηα
απφ κηα απνθεληξνπνίεζε ησλ επεμεξγαζηψλ, ε LCL ιάλζαξε δχν έξγα πνπ
ζεκαηνδνηνχλ ην άλνηγκα ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη πιεξνθνξηθήο πξνο
ηα έμσ θαη πην πιεζίνλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σν ζρέδην «Elan» ζεκαηνδνηεί
ην άλνηγκα 600 θαηαζηεκάησλ «self-service, 24/7» ην 1983 θαη ππνζηεξίδεη ηε
Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
55

δηαηξαπεδηθή (interbanking) πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα κεγάια δίθηπα (Γίθηπα
Σξαπεδηθψλ θαξηψλ). Σν ζρέδην «Club» επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή πξσηνηππία
θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ην
απαξηίδνπλ.
 Πιεξνθνξηθή ησλ απνθάζεσλ: έλα θέληξν εζσηεξηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ
αλαζπληάζζεη κειέηεο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη παξαγσγή, δεκηνπξγήζεθε
πέξημ ησλ ηξηψλ πφισλ δεμηνηήησλ : ππνβνήζεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
ηειεκαηηθή θαη πιαηθφξκα εθκεηάιιεπζεο. Σν αληηθείκελν ηνπ ήηαλ ε κείσζε
ηνπ θφζηνπο, θαηά 20% ζε ηξία ρξφληα θαη θαηά 30% γηα ηελ παξαγσγή.
 Πιεξνθνξηθή ηεο επηθνηλσλίαο: κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη
ζπλεπψο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

θαη

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ,

ην

intranet

πξαγκαηνπνίεζε ηελ είζνδν ηνπ ζηε LCL καδί κε ηα δηαζπλδεδεκέλα ηεξκαηηθά
(network computers). Σν απνηέιεζκα είλαη κηα απνθεληξνπνίεζε κε
πεξηζζφηεξα κέζα, θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσ απηψλ απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο
δηεπζχλζεηο (Hislop 2005)
Παξάιιεια κε ηε δηαξθή αλαζεψξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ νξγαλσηηθψλ θαη
επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη αλαθνξηθά κε ηηο αλαβαζκηδφκελεο πξνζθεξφκελεο
δπλαηφηεηεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ε LCL πξνρψξεζε ζε κηα εκπνξηθή
πνιηηηθή, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε. Έηζη ήδε απφ ην
1995, ήηαλ ζε ζέζε λα παξέρεη κηα ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ παξνρή
ππεξεζηψλ «B to C» επηηξέπεη ζηνλ θάζε πειάηε (ηδηψηε θαη επαγγεικαηία) λα
πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα ζπλαιιαγέο κέζσ ελφο ππνινγηζηή πνπ έρεη πξφζβαζε ζην
ίληεξλεη, λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, λα θάλεη εκβάζκαηα, άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θιπ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ε LCL πξνζθέξεη
φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη.
Ζ LCL εθαξκφδεη κηα εκπνξηθή θαη θνηλσληθή (δηνίθεζε ηεο ειηαθήο ππξακίδαο
θαη ελζσκάησζε ησλ αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα) πνιηηηθή πνπ θαιχπηεη
πνιινχο ηνκείο θαη είλαη πνιχ θηιφδνμε. πκκεηέρεη επίζεο ζε έλα έξγν πνπ έρεη σο
ζθνπφ λα δηακνξθψζεη έλα κνλαδηθφ ηξαπεδηθφ κνληέιν, δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηνπο
δηεζλείο αληαγσληζηέο, πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεζλή εμσζηξέθεηα ηεο ηξάπεδαο θαη
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νλνκάδεηαη «e-LCL» θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα έρεη κηα πιεζψξα έμππλσλ
ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.

3.5 Μνληέιν Γηαρείξηζεο Γλώζεο
Έρνληαο κειεηήζεη ζε εθηελέο επίπεδν ηε ζεσξία, ηηο βαζηθέο έλλνηεο, θαζψο
επίζεο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη δηάθνξεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο - κειέηεο
πεξίπησζεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, εξρφκαζηε λα αλαιχζνπκε ην πιαίζην εθαξκνγήο
ηεο ζηα ζχγρξνλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη λα θαηαιήμνπκε ζε κνληεινπνίεζε απηήο.
Με βάζε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ παξνχζα κειέηε ην κνληέιν πνπ
παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ ζπλέρεηα απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε
ηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξήζηκν
εξγαιείν απφ θάζε ζχγρξνλε ηξαπεδηθή επηρείξεζε.
Αξρηθά ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ζην
νπνίν παξνπζηάδεηαη ε «πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε», κηα έλλνηα ζηελ νπνία νη
ηξάπεδεο ζηελ ζεκεξηλή επνρή δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε. Ο πειάηεο βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο ηξάπεδαο θαη νη αλάγθεο ηνπ είλαη απηέο πνπ δηεξεπλψληαη
απφ απηή κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ θαη ηελ πψιεζε.

Κεθάιαηα θίλεζεο
ηεγαζηηθή Πίζηε

Δπαγγεικαηηθά δάλεηα
Forfaiting

Ακνηβαία Κεθάιαηα
Leasing
Factoring
Δπελδχζεηο

Πελάτης

Καηαζέζεηο
ΠΕΛΑΣΗ
Πξνζεζκίεο

Σξαπεδναζθάιεηεο
Υξεκαηηζηήξην

Unit Linked
Πξντφληα

3.5.1. Ζ πειαηνθεληξηθή αληίιεςε ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πειάηε,

Έηζη γηα παξάδεηγκα έλαο θαηαζεηηθφο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη
αλάκεζα ζε πξντφληα κε απινχο θαη εχθνια θαηαλνεηνχο φξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα
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κηα απιή θαηάζεζε πξνζεζκίαο ε νπνία ζα ηνπ απνδψζεη έλα απμεκέλν επηηφθην γηα ηα
ρξήκαηα ηνπ γηα έλα δηάζηεκα δηαθξάηεζεο απφ ηελ ηξάπεδα, π.ρ. έλα έηνο, ελψ
παξάιιεια έρεη ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή-δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζε πην ζχλζεηα
πξντφληα θαηαζέζεσλ κε πηζαλψο κεγαιχηεξεο απνδφζεηο αιιά πηζαλφηεηα θαη
κεγαιχηεξν ξίζθν. Όπσο αλαθέξεη ε Μηθξννηθνλνκηθή ππάξρνπλ θαηαλαισηέο risk
lovers(αγαπνχλ ην θίλδπλν), risk neutral (νπδέηεξνη ζηνλ θίλδπλν) θαη risk averse
(απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν). Αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε ε Σξάπεδα
πξνηείλεη πξντφληα απφ ηα νπνία αλακέλεη ην αλάινγν θέξδνο.
Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα ν πειάηεο βξίζθεηαη ζην
“επίθεληξν” θαη ηα δηάθνξα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη επηινγέο πνπ δηαζέηεη «ηξηγχξσ
ηνπ». πλεπψο ε επηηπρία γηα ην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο είλαη λα γλσξίδεη πνηνλ έρεη
απέλαληη ηνχ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα νδεγεζεί ζε κηα ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε θαη
θαη‟ επέθηαζε ζε επηηπρή πψιεζε, θαζφηη απηφ απνηειεί γηα ηελ Σξάπεδα ηνλ ππέξηαην
ζηφρν .
Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζε γλψζεο απνηεινχλ εξγαιείν γηα ηνλ ηξαπεδηθφ
ζχκβνπιν θαζψο κπνξνχλ λα ηνπ πξνζδψζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ
ηξνθνδνηήζνπλ κε ηελ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε - γλψζε ψζηε λα πξνηείλεη ην
θαηάιιειν πξντφλ.
Αληίζηνηρα πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα
ηδηψηεο ή επηρεηξεκαηίεο, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ είηε γηα θάιπςε ζηεγαζηηθψλ
αλαγθψλ είηε γηα θάιπςε αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ επηρείξεζε ηνπο. ε
θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα ππνδειψλεη φηη ν
πειάηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζηφρεπζεο θαη ε φπνηα δηεξεχλεζε αλαγθψλ έρεη σο
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ.
Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη κε βάζε έξεπλεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε φηη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε πεγή θαηλνηνκίαο λέσλ
πξντφλησλ θαζψο κπνξεί ε αμηνπνίεζε ηεο λα δψζεη ζηελ επηρείξεζε ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα “ππνδεηθλχνληαο” νπζηαζηηθά ζηελ επηρείξεζε ηηο ηάζεηο γηα ηελ δήηεζε
ησλ πξντφλησλ. Ηδηαίηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξφ
αληαγσληζκφ, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ
ηξάπεδα.
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ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα
αλαπηχρζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε ζηα
πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ
δηαρείξηζεο γλψζεο ζε κηα ηξαπεδηθή επηρείξεζε, νπζηαζηηθά ζηελ κνληεινπνίεζε ηεο
δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θάηη ην νπνίν πξνθχπηεη δηεμνδηθά σο
απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη βαζίδεηαη ζην κνληέιν πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηεο εξγαζίαο θαη απνηειεί κηα πξφηαζε ηνπ
ζπγγξαθέα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο
γλψζεο ζε κηα ζχγρξνλε ηξαπεδηθή επηρείξεζε.
Σν κνληέιν μεθηλάεη απφ ηελ «θνξπθή» κε ηελ έλλνηα ηεο ηξαηεγηθήο ε νπνία
απνηειεί θαη ηνλ “νδεγφ” ηεο χπαξμεο κηαο επηρείξεζεο. αθψο φπσο αλαθέξνπλ θαη νη
Hunger & Wheelen (2004) νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ζηνπο νπνίνπο κηα εηαηξία κπνξεί λα
ζέζεη είλαη πνιινί θαη κεηαμχ άιισλ:


Κεξδνθνξία (κέηξεζε κε EBITDA)



Αλάπηπμε (αχμεζε πσιήζεσλ, ελεξγεηηθνχ θιπ)



Πινχηνο γηα ηνπο κεηφρνπο



Απνηειεζκαηηθφηεηα (νηθνλνκίεο θιίκαθαο θιπ)



Φήκε



πλεηζθνξέο ζην πξνζσπηθφ



Σερλνινγηθή εγεζία



πλεηζθνξέο ζηελ θνηλσλία



Δπηβίσζε
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Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
βαζηθήο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί “ έλα πεξηεθηηθό ζρέδην
πνπ δειώλεη πωο ε επηρείξεζε ζα πεηύρεη ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηόρνπο θαζώο θαη ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληαγωληζηηθνύ ηεο πιενλεθηήκαηνο θαη ζπλάκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ηνπ αληαγωληζηηθνύ κεηνλεθηήκαηνο”. Hunger & Wheelen (2004) ζει 23
Έλαο απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο ηνκείο ζηελ ηξαπεδηθή είλαη ε δηαρείξηζε ηεο
πειαηείαο απνηειεζκαηηθά. Απηφ ζπκβαίλεη είηε κε ηελ πθηζηάκελε πειαηεία είηε κε
ηελ λέα (δπλεηηθή) πειαηεία. Άιισζηε, σο γλσζηφ, ε πξνζέιθπζε λέαο πειαηείαο θαη
ε απφζπαζε απφ αληαγσληζηέο απνηεινχζε πάληα θνξπθαία ζηφρεπζε φισλ ησλ
ηξαπεδψλ. πλεπψο επηζηξέθνληαο ζην κνληέιν καο παξαηεξνχκε φηη ε επηθνηλσλία
είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο.
Ζ επηθνηλσλία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε πξνθνξηθή (ζην Καηάζηεκα), είηε
ηειεθσληθή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα, είηε γξαπηή, δειαδή κέζσ email, γξαπηνχ κελχκαηνο ή δηαδηθηχνπ θιπ.
απνηειεί ηελ πξψηε πξνζέγγηζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία
απνηειεί ζηνηρείν θιεηδί θαζψο απνηειεί ηελ πξψηε επαθή θαη ην πξψην ζηάδην
πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πειάηε πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαπεδηθφο ζχκβνπινο.
ηελ θνξπθή ηνπ κνληέινπ έρνπκε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο ε νπνία
απνηειεί ηνλ θχξην θαη βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο. Κάζε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε,
ελέξγεηα θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο θαη φρη κφλν απηψλ “ππεξεηεί”
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο φπσο απηνί έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε.

(αθνινπζεί ην κνληέιν ζηελ επφκελε ζειίδα)
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3.5.2. Θεσξεηηθό Μνληέιν Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Γλώζεο ζηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ
ΠΔΛΑΣΖ

ΓΤΝΖΣΗΚΟ
ΠΔΛΑΣΖ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ
(π.ρ. Σειεθσληθά,
ζπδήηεζε θιπ)

ΓΡΑΠΣΖ
Internet, sms fax,
mobile banking, email θ.α

1ν ζηάδην

ΤΛΛΟΓΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΗΚΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ (π.ρ.
Οηθνλνκηθά ηνηρεία)

2ν ζηάδην

ΑΛΛΔ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ (π.ρ.
Πεγή πιεξνθφξεζεο
θ.α.)

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
3ν ζηάδην
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΖ ΓΝΧΖΓΗΑΛΟΓΖ ΣΧΝ
ΥΡΖΗΜΧΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
ΣΖ ΜΖΥΡΖΗΜΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ

4ν ζηάδην
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΝΧΖ

5ν ζηάδην
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ
ΠΔΛΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ
6ν ζηάδην
ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΑ ΠΡΟΣΘΘΕΜΕΝΗ ΑΞΘΑ
ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ
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ΤΣΖΜΑΣΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΓΝΧΖ
• ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
•ΓΗΑΜΟΗΡΑΜΟ
ΓΗΑΥΤΖ
• ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
• ΦΤΛΑΞΖ
(ΑΝΑΚΣΖΖ)
• ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ
ΓΝΧΖ

Μέζα ζε απηφ πιαίζην μεθηλάεη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαθάησ δηεξγαζίεο. Αλαιπηηθά ινηπφλ έρνπκε ηελ ζπιινγή
ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία γίλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο (1ν ζηάδην). Ζ πιεξνθνξία
θαηαγξάθεηαη θαη αθνξά ηφζν πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, φζν θαη ζπγθεθξηκέλα
πνζνηηθά (νηθνλνκηθά) ζηνηρεία φπσο είλαη ην εηζφδεκα, ε αθίλεηε πεξηνπζία, ε πηζαλή
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε, ην επελδπηηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην ζε άιιεο
ηξάπεδεο θιπ.(2ν ζηάδην). Δπίζεο ππάξρνπλ άιιεο παξάκεηξνη φπσο γηα παξάδεηγκα ε
πεγή ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πειάηε, ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ
ζπκπεξηθνξάο κέζσ ζπζηεκάησλ Σεηξεζία θ.α. ηελ ζπλέρεηα ε πιεξνθνξία
επεμεξγάδεηαη (3ν ζηάδην) θαη σο απνηέιεζκα κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο γλψζεο αμηνπνηείηαη θαη δηαηεξείηαη. ε απηφ ην ζηάδην ε πνηφηεηα ηεο
πιεξνθνξίαο δηαθξίλεηαη ζε αμηνπνηήζηκε θαη ρξήζηκε γηα ηελ Σξάπεδα (κε ζθνπφ
πάληνηε ηε δεκηνπξγία θέξδνπο) θαη ζε πιεξνθνξία ε νπνία δελ πξνζδίδεη πεξαηηέξσ
αμία, απιά είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν είηε απνζεθεχεηαη είηε αξρεηνζεηείηαη.
Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk κάλαηδκελη) ε
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θσδηθνπνηεί ηα ρξήζηκα ζηνηρεία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο δαλεηαθήο ζρέζεο κε έλαλ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ credit
scoring απνηειεί κηα επξχηεξε εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Παξάιιεια, ηα
ζπζηήκαηα

δηαρείξηζεο

γλψζεο

απνζεθεχνπλ,

θπιάζζνπλ,

δηακνηξάδνπλ

θαη

παξάιιεια πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιχηηκε γλψζε γηα ηελ Σξάπεδα. Οπζηαζηηθά ε
δηαρείξηζε γλψζεο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε θξίζεσλ
θαζψο θαη ζηελ δηφξζσζε ή θαιχηεξα ζηελ απνηξνπή εζθαικέλσλ απνθάζεσλ. Ζ
γλψζε απνηειεί εξγαιείν γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ζχκβνπιν θαη νπζηαζηηθά κπνξεί λα
πξνζδψζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρξήζηκα εθφδηα.
Σν θξίζηκν ζηνηρείν έρεη λα θάλεη ηψξα ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
πειάηε (4ν ζηάδην)

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ κε βάζε ηελ

πειαηνθεληξηθή αληίιεςε πνπ αλαπηχρζεθε πξσηχηεξα ζηελ αλάιπζε καο.
Οπζηαζηηθά, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία ηνπ Nonaka (1994.1995) ν νπνίνο πξσηίζησο
κίιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ γλψζε θαη ηελ αλάγθε λα
θαηλνηνκνχλ. Ζ δηάγλσζε ζπλεπψο ησλ αλαγθψλ νδεγεί ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη νπζηαζηηθά πξνβιέπεη ηελ κειινληηθή δήηεζε γηα έλα πξντφλ. ην
επφκελν ζηάδην ινηπφλ (5ν) ην νπνίν είλαη ε δεκηνπξγία πξντφλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο
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ησλ πειαηψλ, είλαη έλα επίπεδν ζην νπνίν νη ηξάπεδεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε.
ηνηρεία φπσο ε δηαρείξηζε γλψζεο παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ θαηλνηνκία θαη ζαθψο
ηφζν ε ξεηή (θαηαγεγξακκέλε) φζν θαη ε άξξεηε γλψζε απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο
παξάγνληεο. Αμίδεη αζθαιψο λα ζεκεησζεί φηη ε θσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε θαζφηη ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηδίσο ζηελ
άξξεηε γλψζε φηη ε πηζαλή απνρψξεζε, ζπληαμηνδφηεζε, παξαίηεζε ή αθφκε θαη
απφιπζε ελφο ππαιιήινπ λα κελ ζηεξήζεη ηελ ηξάπεδα απφ πηζαλή ρξήζηκε άξξεηε
γλψζε. Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο εξγαηνψξεο ππαιιήισλ θπξίσο ησλ Γηεπζχλζεσλ
Πιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο Πξντφλησλ θαη Πσιήζεσλ θαζψο θαη Οξγάλσζεο,
μνδεχνληαη ζην θνκκάηη ηεο Γηαρείξηζεο γλψζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο.
Αζθαιψο ε θνζηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο απνηειεί
βαζηθή πξνυπφζεζε θαζφηη ζηε ζεκεξηλή επνρή νη επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο εμεηάδνπλ
ελδειερψο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ηα πηζαλά νθέιε απφ θάζε επηρεηξεκαηηθή
θίλεζε. Χζηφζν ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ θιάδν νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν ε
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο δελ έρεη αθφκε ηφζν κεγάιε εθαξκνγή.
Σν κνληέιν νινθιεξψλεηαη (6ν ζηάδην) κε ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ
επηρείξεζε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Μηα πξνζηηζέκελε αμία
ε νπνία «ππεξεηεί» ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ βνεζά ζηελ εθπιήξσζε ησλ
βαζηθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ φπσο απηέο πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ. Πξνζηηζέκελε αμία
γηα ηελ ηξαπεδηθή επηρείξεζε, θέξδνο γηα ηελ ηξάπεδα, πινχηνο γηα ηνπο κεηφρνπο,
αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, θεξδνθνξία θαη καθξνρξφληα επηβίσζε, δεκηνπξγία θήκεο ε
νπνία ρηίδεηαη δχζθνια θαη ζηαδηαθά, δπλαηφηεηα γηα ζπλεηζθνξά ηφζν ζηα ζηειέρε
φζν θαη θνηλσληθή θαη εηαηξηθή επζχλε.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην ραξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δελ
παξέρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε γλψζεο πνπ
εθαξκφδνπλ νχηε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Απηφ
θαλεξψλεη φηη ππάξρεη κηα πξνζερηηθή έσο “κπζηηθνπαζήο” ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε
ηε δηαρείξηζε γλψζεο. Γπζηπρψο απηφ δπζθνιεχεη ηα δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα κελ
γίλεηαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο κε πην ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηφζν
σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο
πιαηζίνπ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή δηαρείξηζε γλψζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Οη Σξάπεδεο, φπσο ζπλάγεηαη θαη απφ φζα έρνπλ ήδε εηπσζεί, απνηεινχλ ελ
γέλεη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ / νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαζφηη ζε
αληίζεζε κε ηηο άιισλ εηδψλ επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο, ην αληηθείκελν δξάζεο ηνπο
δελ είλαη ε παξαγσγή ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ ή ε πξνζθνξά ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ
αιιά ε δηακεζνιάβεζε ζηελ αγνξά ρξήκαηνο. Ζ δηακεζνιάβεζε απηή (κεηαμχ ησλ
απνηακηεπηψλ/δαλεηνδνηνχλησλ θαη ησλ εθηακηεπηψλ/δαλεηνιεπηψλ) πξνυπνζέηεη ηελ
χπαξμε ηεο Δκπηζηνζχλεο ή «Πίζηεο» αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα θαη ηνλ πειάηε. Ζ
εκπηζηνζχλε κε ηε ζεηξά ηεο πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηελ θαιή βνχιεζε ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαη ηελ χπαξμε πιεξνθφξεζεο ή γλψζεο.
Ζ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ) πνπ ζπληζηνχλ ηε
γλψζε απηή θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
πξνθεηκέλνπ ε εθάζηνηε Σξάπεδα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ζσζηά ηηο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο
γηα κηα πιεζψξα ζεκάησλ. Σα ζέκαηα απηά κπνξεί λα είλαη κεηαμχ άιισλ ηα χςε ησλ
επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ, νη επηζθάιεηεο ηεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο ζρέδηα (π.ρ. αλαδηάξζξσζε δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ,
δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ραξηνθπιαθίσλ).
Ζ βάζε δεδνκέλσλ κηαο ηξάπεδαο ιακβάλεη ζπλήζσο πιεξνθνξίεο απφ δχν
θπξίσο πεγέο: Σν Intranet ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν εηζάγνπλ ηα ζηνηρεία νη ηξαπεδηθνί
ππάιιεινη απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο (είηε αλήθνπλ ζην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ
είηε ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά γξαθεία) θαη ην extranet, δειαδή ηελ ηζηνζειίδα ηεο
εηαηξείαο (ή θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο), ζην νπνίν εηζάγεη ηα ζηνηρεία κε
δηαδξαζηηθφ ηξφπν ν ηειηθφο ρξήζηεο/πειάηεο ηεο ηξάπεδαο.
Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ζρεδίαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ηεο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ Databank, (νη νπνίεο βξίζθνληαη άιινηε ζηελ θαξδηά
ησλ ERP ησλ Δηαηξεηψλ θαη άιινηε φρη) πνιιέο θνξέο είλαη ηέηνηα, πνπ είηε
απαηηνχληαη θνινζζηαία πνζά (πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ρηιηάδεο εξγαηνψξεο ζρεδίαζεο,
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πξνγξακκαηηζκνχ θιπ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο είηε νη ππεχζπλνη απνθαζίδνπλ
ηελ αλαβνιή ηνπο. Π.ρ. ν αλαζρεδηαζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν γαιιηθφο Ο.Α.Δ.Γ (Pole Emploi),
εθηηκάηαη φηη ζα θνζηίζεη πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ ζε βάζνο δεθαεηίαο.
Δπίζεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαζψο ην ππάξρνλ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί δηαδξαζηηθά κε πιεζψξα άιισλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ άιισλ ππεξεζηψλ, ην έξγν ηεο αλαβάζκηζεο έρεη αλαβιεζεί κέρξη ζήκεξα
δχν θνξέο. Ζ ζεκαζία αιιά θαη ν αληίθηππνο σζηφζν ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ηεξάζηηα.
Μηα πξνζσξηλή θαηάξξεπζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ην
ράνο, ελψ αληίζεηα ε νινθιήξσζε ηνπ, εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε
ηεο κέζεο δηάξθεηαο αλεξγίαο θαηά έλα κήλα, πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλφκεζε 2,2
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ θαη‟ έηνο (Le Monde, 7/6/2010) γηα ην γαιιηθφ θξάηνο.
Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ αζθαιψο πνιιά ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Γηα
παξάδεηγκα

ε

παξακεηξνπνίεζε,

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο

κεγάιεο

ακεξηθαληθήο ηξάπεδαο, πξνθεηκέλνπ, λα δηαθφπηεηαη ε κεληαία ηαρπδξνκηθή απνζηνιή
ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο πειάηεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπο, ήηαλ ηφζν
δαπαλεξή θαη ζχλζεηε, κε απνηέιεζκα ε ηξάπεδα λα εμαθνινπζεί λα ζηέιλεη ηηο
ηαρπδξνκηθέο ελεκεξψζεηο παξφιν πνπ νη πειάηεο ηεο δελ ην επηζπκνχζαλ.
Μηα Σξάπεδα εθηφο απφ ηα δεδνκέλα, ηα νπνία εηζάγνληαη ζηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ ηεο είηε απφ ηνπο πειάηεο ηεο, είηε απφ ηνπο tellers /ππαιιήινπο ηεο, ηα
νπνία πξνέξρνληαη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο πειάηεο ηεο θαη απνηεινχλ κηα θαζαξά
εζσηεξηθή ηεο πιεξνθνξία, έρεη θαη άιιεο πνιιέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Χο ηέηνηεο
πεγέο πιεξνθφξεζεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ζηνηρεία (λφκηκα ή κε) πνπ αθνξνχλ
αληαγσλίζηξηεο ηξάπεδεο (εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ), γεληθά καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε είηε ηεο ρψξαο είηε εηδηθφηεξσλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (λνκνί, πεξηθέξεηεο) ή επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ (Δ.Δ.,
Δπξσδψλε, ΟΟΑ, G20, εηδήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παγθφζκηα πιεξνθνξία θιπ).
Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
πξνθεηκέλνπ κηα ηξάπεδα λα ιάβεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Π.ρ. ε κεηεγθαηάζηαζε κηαο
κεγάιεο βηνκεραλίαο απφ κηα πεξηνρή ζε κηα άιιε, αλ ζπλδπάδεηαη κε δεκνγξαθηθή
απνδήκεζε θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε θεξδνθνξία ησλ
ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή, ζα ππνζηεί ζνβαξή
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θάκςε. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα ιάβεη
ηελ απφθαζε, ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε θιίκαθα, γηα θάπνηα αλαδηάξζξσζε ηνπ
δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζε εθείλε ηε γεσγξαθηθή δψλε, πξνθεηκέλνπ λα κε
ιεηηνπξγνχλ ζε ζεκείν θαηψηεξνπ ηνπ ζεκείνπ break-even.
Γηα ηνλ αλσηέξσ άιισζηε ιφγν, νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ άξηηα
νξγαλσκέλα ηκήκαηα νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηηο ηπρφλ επθαηξίεο, λα πξνιακβάλνπλ ηπρφλ θηλδχλνπο θαη
απεηιέο, αιιά αθφκα θαη λα θάλνπλ ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ηζχλνληεο γηα ηηο
ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηε ηφλσζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο.
Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα,
θαίλεηαη άιισζηε θαη απφ ηελ αλάπηπμε εμαηξεηηθά ζχλζεησλ θαη εχθνια
παξακεηξνπνηήζηκσλ (αθφκα θαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε) πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θαη δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κεγάινη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί (π.ρ. Σν Eikon ηεο Thomson-Reuters, ην eToro , νη
πιαηθφξκεο FOREX trading θιπ). Οη ςεθηαθέο απηέο πιαηθφξκεο είλαη ηδηαίηεξα
εθιεπηπζκέλεο θαη είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηε δηαξθή
ξνή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ βάζεη εηδηθψλ θίιηξσλ πνπ παξακεηξνπνηνχληαη θαη
ηξνπνπνηνχληαη αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.
Δπηπξνζζέησο, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο βνεζνχλ ηηο Σξάπεδεο ζηελ
πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη ζηελ ιήςε ησλ αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
Απνθάζεηο πςειήο επζχλεο θαη θφζηνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηεο πνξείαο ηεο
επηρείξεζεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζπιιέγνπλ ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηα πξνσζνχλ ζηα ζηειέρε ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ Γηνίθεζεο,
ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην θιείζηκν
θαηαζηεκάησλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ, ηελ αλαδηαλνκήζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ απνηίκεζε θαη κέηξεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα, ηνλ θαζνξηζκφ θαη
επηκεξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη νχησ θαζεμήο.

Αλδξέαο Υσιφπνπινο – Executive MBA, 2012
66

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απνηειεί κηα επηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟ θαη έπεηηα ιφγσ
ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ζηελ ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ αιιά θπξίσο
ζηελ αλάδεημε θαη δηαπίζησζε φηη ε Γλψζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο,
απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε θαη ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε
πνπ ηελ θαηέρεη. Πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην δεκηνπξγήζεθαλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
γλψζεο επηθεληξσκέλα πάληνηε ζηελ αμηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ
κεηνπζία ηεο ζε ρξεζηηθή γλψζε θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ρξήζε απηήο (ηεο γλψζεο)
απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ην θέξδνο.
Οπζηαζηηθά απηφ πνπ πξνηείλεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπσο
ην ζεκεξηλφ, δελ έρνπλ άιιε επηινγή απφ ηελ ζπλερή θαηλνηνκία θαη ηελ παξαγσγή
γλψζεο. Οη νξγαληζκνί πνπ ζα επελδχζνπλ ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζα είλαη απηνί
πνπ νπζηαζηηθά ζα θαηέρνπλ ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ κεζνκαθξνπξφζεζκε
επηβίσζε, θεξδνθνξία θαη επεκεξία ηνπο.
Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο παξφηη ρξεζηκνπνηεί ζε επξεία έθηαζε ηα Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα, δελ έρεη αμηνπνηήζεη ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
Παξάιιεια, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, νη Σξάπεδεο, θπξίσο ζηελ Διιάδα, δελ δίλνπλ
εχθνια ζηνηρεία θαη δελ δηεπθνιχλνπλ αθφκε θαη ζηα ίδηα ηνπο ηα ζηειέρε γηα ηηο
κεζφδνπο θαζψο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Απηφ απνδεηθλχεη
φηη ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη ηφζν κε ηδηαίηεξε πξνζνρή φζν θαη κε έλα βαζκφ
κπζηηθφηεηαο, δειαδή κε θφβν δηαξξνήο ρξήζηκεο πιεξνθφξεζεο ζε αληαγσληζηηθά
ρέξηα

πλάκα, ηφζν νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ βηβιηνγξαθία φζν θαη

απφςεηο

εξγαδνκέλσλ

ζηνλ

ρξεκαηνπηζησηηθφ

ηνκέα

πνπ

παξνπζηάδνληαη,

απνδεηθλχνπλ φηη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξε ζηα
ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ επελδχζεη παξά κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ηξάπεδεο, θπξίσο κέζσ ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηψλ (CRM) θαη ηνπ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
(Risk Management) βξίζθνπλ εθαξκνγέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Μνιαηαχηα, ε
δχλακε πνπ παξέρεη ε γλψζε ζήκεξα, ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο
θαζψο θαη ε δηάρπζε ηεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί πξφζθηεζε ζηξαηεγηθνχ
ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ε κηα παγθφζκηα νηθνλνκία φπνπ νη εμειίμεηο είλαη
ξαγδαίεο, ην πεξηβάιινλ αζηαζέο αιιά θαη δπλακηθφ, ε κφλε ιχζε γηα ηελ ζχγρξνλε
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επηρείξεζε είλαη ε ζπλερήο παξαγσγή γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Ίζσο ε θξηηηθή πνπ
έρεη δερζεί ε Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο σο κηα πνιχ ζεσξεηηθή θαη αζαθήο έλλνηα ή
αθφκε θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ πνιέκησλ ηεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ην θφζηνο γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, είραλ δεκηνπξγήζεη κηα
αξλεηηθή πξνθαηάιεςε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα
ηεο.
Χζηφζν ζήκεξα, φζν ηίπνηα άιιν γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην κέιινλ ησλ
ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξλάεη κέζα απφ ηελ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο θαη απνηειεί
ελδηαθέξνλ αληηθείκελν αλαδήηεζεο γηα ηνλ κειινληηθφ εξεπλεηή. Θέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο γλψζεο,
ηελ αθξηβή θνζηνιφγεζε ηνπο, ηελ κέηξεζε θαη απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο,
ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ θεξδνθνξία θαη ζηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ
αλέθαζελ απνηεινχζε γηα ηνπο ηξαπεδίηεο πξψηε πξνηεξαηφηεηα (πηζαλψο ηελ πνζνηηθή
πξνζέγγηζε κέζσ δεηθηψλ φπσο είλαη ν ROI θ.α.), ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ, ηελ
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη
ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ζηελ Σξάπεδα, ηελ επξχηεξε θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ θαη
ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε θαζψο θαη γεληθφηεξα ηελ
ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ
θίλεηξα γηα κειινληηθή έξεπλα.
Μεηά ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ αλαπηχρζεθε
έλα κνληέιν πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.
Παξνπζηάζζεθαλ ηα ζηάδηα γηα

ηελ ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ δηαινγή, ηελ

αμηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθφξεζεο ε νπνία κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαη
ζπζηήκαηα θαηαιήγεη ζε ρξήζηκε γλψζε. Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ ζπιινγή
ζηνηρείσλ ήηαλ ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνιηηηθέο θαη πιαίζηα εθαξκνγψλ πνπ
ηζρχνπλ ζήκεξα ζε ειιεληθέο ηξάπεδεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε γλψζεο .
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