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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τραπεζικός τομέας δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από προκλήσεις όχι 

μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και επιχειρησιακό, με έντονες εσωτερικές ανακατατάξεις 

και πιέσεις. Παλαιότερα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τραπεζικών ιδρυμάτων 

βασιζόταν στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη δυνατότητα παροχής ρευστότητας, τα οποία 

όμως λόγω των έντονων αλλαγών που παρατηρούνται στο παγκόσμιο οικονομικό-πολιτικό 

περιβάλλον πλέον είναι δυσεύρετα, με αποτέλεσμα το βάρος να έχει μεταφερθεί στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Η ύπαρξη ταλαντούχων στελεχών στο δυναμικό των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να 

προσδώσει το επιζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Η προσέλκυση στελεχών με ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες, η ανάπτυξη 

του νέου αλλά και του υπάρχοντος προσωπικού προκειμένου να στελεχώσουν καίριες θέσεις 

της επιχείρησης, με ταυτόχρονη την ανάγκη διατήρησης των ταλέντων αποτελούν πλέον μια 

από τις προτεραιότητες των τραπεζών στη συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή. 

Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα της διοίκησης των ταλέντων 

στον τραπεζικό τομέα, αναλύοντας τις πρακτικές για την προσέλκυση, ανάπτυξη και 

διατήρηση των ταλέντων στα τραπεζικά ιδρύματα. Η ανάγκη άμεσης σύνδεσης των γενικών 

στόχων της επιχείρησης με τη στρατηγική εφαρμογή της διοίκησης των ταλέντων, 

αντανακλάται στις επιμέρους διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, ενώ οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των  ανακατατάξεων 

στο χώρο είναι σημαντικές όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακό, αλλά και προσωπικό, καθώς 

διαφοροποιούνται τα κίνητρα των εργαζομένων προκειμένου να καλυφθούν βασικές 

εργασιακές ανάγκες. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η γενικότερη οικονομική, πολιτική, και κοινωνική αστάθεια που χαρακτηρίζει την 

εποχή μας, επηρεάζει όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, με ιδιαίτερο όμως 

αντίκτυπο στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από 

προκλήσεις όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και επιχειρησιακό, με έντονες εσωτερικές 

ανακατατάξεις και πιέσεις. 

 

Παλαιότερα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τραπεζικών ιδρυμάτων βασιζόταν 

στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη δυνατότητα παροχής ρευστότητας, τα οποία όμως λόγω 

των έντονων αλλαγών που παρατηρούνται στο παγκόσμιο οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον 

πλέον είναι δυσεύρετα, με αποτέλεσμα το βάρος να έχει μεταφερθεί στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο. 

 

Η ύπαρξη ταλαντούχων στελεχών στο δυναμικό των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να 

προσδώσει το επιζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Η προσέλκυση στελεχών με ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες, η ανάπτυξη 

του νέου αλλά και του υπάρχοντος προσωπικού προκειμένου να στελεχώσουν καίριες θέσεις 

της επιχείρησης, με ταυτόχρονη την ανάγκη διατήρησης των ταλέντων αποτελούν πλέον μια 

από τις προτεραιότητες των τραπεζών στη συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει θεωρητικά και εμπειρικά τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των 

ταλέντων στις τράπεζες.  

 

Στο πρώτο μέρος γίνεται θεωρητική προσέγγιση της διοίκησης ταλέντων σε γενικό 

πλαίσιο και στη συνέχεια ειδικά ως προς τις τράπεζες. Αρχικά γίνεται αναφορά στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο και τη στρατηγική σημασία που έχει πλέον για τις επιχειρήσεις. 

Παρατίθενται οι παράγοντες που οδηγούν σε έλλειψη των στελεχών με τις κατάλληλες 

δεξιότητες και ικανότητες με αποτέλεσμα να υπάρχει «πόλεμος για τα ταλέντα» (talent war). 

Αναλύεται η διοίκηση των ταλέντων ως σκοπός και η ασάφεια ως προς την ύπαρξη 
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συγκεκριμένου ορισμού, ενώ παρουσιάζονται το παραδοσιακό μοντέλο που εφαρμόστηκε 

στο παρελθόν καθώς και το νεότερο, το οποίο στηρίζεται σε αρχές που διέπουν τη διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διευκρινίζεται η έννοια του ταλέντου ως άτομο και ως 

χαρακτηριστικά ατόμου και η αντιμετώπιση είτε ως σύνολο των εργαζομένων της 

επιχείρησης είτε ως ξεχωριστή ομάδα που χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδόσεις και μεγάλες 

δυνατότητες. Αναλύεται η σημασία των καίριων θέσεων της επιχείρησης που είναι 

στρατηγικής σημασίας και απαιτούν άτομα τα οποία, προερχόμενα από τη δεξαμενή των 

ταλέντων της επιχείρησης, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και 

μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει το εσωτερικό ή 

εξωτερικό περιβάλλον.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η στρατηγική της διοίκησης ταλέντων και οι επιμέρους 

πρακτικές της, οι οποίες προϋποθέτουν αρχικά το σχεδιασμό σε ανάγκες για ανθρώπινο 

κεφάλαιο: η αναγνώριση και επιλογή από το εσωτερικό περιβάλλον των υπαρχόντων 

ταλέντων, η προσέλκυση στελεχών από το εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία θα πρέπει να 

ενταχθούν στην κουλτούρα της επιχείρησης προλαμβάνοντας τυχόν αρνητική αντίδραση 

από τα υπάρχοντα στελέχη. Η ανάπτυξη των ταλέντων και η διαχείριση της απόδοσης μέσω 

κατάλληλων πρακτικών είναι καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς ενισχύουν το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εξαιρετικής 

σημασίας είναι η διατήρηση των ταλέντων, όπως και η ύπαρξη συστήματος διαδοχής 

προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα τοποθέτησης των κατάλληλων ατόμων, στην 

κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στον τραπεζικό κλάδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενώ παρατίθενται στοιχεία από έρευνες 

σχετικά με τις πρακτικές διοίκησης ταλέντων που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο τομέα.  

 

Το δεύτερο μέρος αφορά την παρουσίαση της μεθοδολογίας της σχετικής έρευνας, 

όπου αφού γίνει διεξοδική ανάλυση των ευρημάτων, ακολουθεί η ερμηνεία των δεδομένων 

και καταγράφονται τα συμπεράσματα αναφέροντας τους περιορισμούς που παρουσιάστηκαν 

κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.   
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Ο βραβευμένος με Nobel οικονομολόγος Gary Becker μαζί με τον Theodore Schulz 

εισήγαγε πρώτος την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, ανάγκες και περιορισμούς για τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, 

εργασιών και ικανοτήτων (INSEAD, 2014). Ο Becker τόνισε την ανάγκη διαχωρισμού της 

εξειδικευμένης γνώσης, που είναι απαραίτητη για συγκεκριμένη επιχείρηση, από τη γνώση 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ενώ η αποδοτικότητα των 

εργαζομένων μπορεί να ενισχυθεί επενδύοντας σε εξειδικευμένη εκπαίδευση (Groysberg et 

al., 2006).  

 

Οι Groysberg et al. (2006) πρότειναν την εξέλιξη της θεωρίας του ανθρώπινου 

κεφαλαίου παρουσιάζοντας πέντε τύπους, θεωρώντας ότι «το ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει 

να θεωρηθεί ως σύνολο διαφορετικών ικανοτήτων και στοιχείων, κάποια από τα οποία 

μπορούν να μεταφερθούν σε σχέση με άλλα παρότι όλα μπορούν να προσδώσουν αξία σε 

μια νέα εργασία». 

 

Το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον συνεχώς αλλάζει και πλέον το φυσικό κεφάλαιο 

δεν αποτελεί  παράγοντα που δημιουργεί  αξία για τις επιχειρήσεις. Το βάρος έχει μεταφερθεί 

στα  άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets) και κυρίως στη συμβολή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας, διότι παρότι η πρώτη ύλη, οι άνθρωποι, 

είναι άυλη, η απόδοση της επένδυσης (ROI) αποτιμάται με οικονομικά αποτελέσματα, τα 

οποία είναι απτά (Black et al.).  

 

Σύμφωνα με τους Becker και Huselid (2006) το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας επιχείρησης 

έχει στρατηγική αξία όταν συνεισφέρει στους στρατηγικούς στόχους της. Η διοίκηση λοιπόν 

των ταλέντων πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα των επιχειρήσεων προκειμένου να 

επιτευχθεί η αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 
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2.2. TALENT WAR 

 

Η έννοια της διοίκησης/διαχείρισης ταλέντου (talent management) εμφανίστηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 σε έρευνα της McKinsey, όπου λόγω της έλλειψης διαθέσιμου 

εξειδικευμένου προσωπικού-ταλέντων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πόλεμος για τα ταλέντα 

("talent war") ενώ τονίστηκε η ανάγκη της διοίκησης των ταλέντων ως βασική 

προτεραιότητα των επιχειρήσεων (Chambers et al., 1998).  

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν τις καίριες θέσεις με 

τα κατάλληλα στελέχη-ταλέντα, ενώ αναγκάζονται να λειτουργήσουν προδραστικά έναντι 

του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Η ζήτηση για στελέχη-ταλέντα που διαθέτουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και ταυτόχρονα έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη προσφορά. Παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόκλιση 

(talent gap) είναι η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή στα δημογραφικά στοιχεία, η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, καθώς και η αλλαγή στους όρους της εργασιακής απασχόλησης. 

 

Η παγκοσμιοποίηση καθιστά πιο εύκολη την αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού για τη 

στελέχωση των επιχειρήσεων κυρίως σε τομείς της αγοράς που χρήζουν εξειδικευμένου 

προσωπικού, καθώς υπάρχει η δυνατότητα μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων με 

ταυτόχρονη τη δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης κάποιων λειτουργιών (outsourcing), ενώ 

οι εργαζόμενοι δεν περιορίζονται πλέον από γεωγραφικά ή πολιτισμικά όρια (Beechler & 

Woodward, 2009). 

 

Η αλλαγή στα δημογραφικά στοιχεία έχει επίπτωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

καθώς ο ενεργός πληθυσμός γηράσκει, ενώ παρατηρείται ταυτόχρονα έλλειψη νέων 

εργαζομένων στην αγορά εργασίας (Govaerts et al., 2011). Από τα τέλη της δεκαετίας του 

’90 διαφαινόταν ότι η μεταπολεμική γενιά (baby boomers), που αποτελούσε εργατικό 

δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, θα αποχωρούσε σύντομα χωρίς να είναι διαθέσιμη η διάδοχη 

γενιά, καθώς οι ανεπτυγμένες κυρίως χώρες μαστίζονται από υπογεννητικότητα, με συνέπεια 

τη μειωμένη παροχή ταλέντων (Black et al., 2013).  
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Καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλουν να 

διαχειριστούν ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου. Παράλληλα η παραμονή 

στην εργασία των μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων λόγω της αύξησης του προσδόκιμου 

ζωής έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη περισσότερων γενεών στον εργασιακό χώρο (από 

τους Baby Boomers μέχρι τη Γενιά των Millennials) καθιστώντας απαραίτητη τη σωστή 

διοίκηση στελεχών που έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, για την αρμονική 

συνύπαρξή τους (Beechler & Woodward, 2009).  

 

Το ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου έχει υποστεί αρκετές 

αλλαγές. H αφοσίωση των εργαζομένων δεν θεωρείται πλέον δεδομένη εφόσον δεν 

καλύπτονται οι βασικές εργασιακές ανάγκες, ενώ καθώς οι ίδιοι φροντίζουν για την 

προσωπική ανάπτυξη και την καριέρα τους, εμφανίζονται δεκτικοί στην αλλαγή εργοδότη 

με την παροχή αντίστοιχων κινήτρων. Σύμφωνα με έρευνα του Center for Work-Life Policy 

(CWLP) η αφοσίωση των εργαζομένων μειώθηκε κατά 56% σε διάστημα 1,5 έτους κατά τα 

έτη 2007-2008 (Aguirre et al., 2009). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις λόγω των απρόσμενων 

αλλαγών που επιβάλλει το εξωτερικό περιβάλλον αναγκάζονται να προσαρμόσουν τη 

δυναμικότητα των εργαζομένων τους, αλλά και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του 

εργατικού δυναμικού. Λόγω της ευελιξίας που αναγκάζονται να επιδείξουν, καταφεύγουν 

στην εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας, οι οποίες όμως έχουν αντίκτυπο στην 

αφοσίωση των εργαζομένων (Behery, 2009). 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνέβαλε στον «πόλεμο για τα ταλέντα», καθώς η 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων, η αυτοματοποίηση, η χρήση του 

διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων καθιστούν πιο εύκολη την πρόσβαση των 

επιχειρήσεων σε κρίσιμο εργατικό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι έχουν τη 

μεγαλύτερη ευχέρεια προσέγγισης μελλοντικών εργοδοτών. Από την αρχική έρευνα της 

McKinsey (Chambers et al., 1998), είχε διαφανεί ότι απαραίτητος πόρος για τις επιχειρήσεις 

θα ήταν οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, γνώστες της τεχνολογίας και με δυνατότητες 

διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. 

 

Συνέπεια αυτών είναι η μετάβαση από τον «άνθρωπο της επιχείρησης» (the 

organization man) όπως αναφέρει ο Cappelli (2008), που χαρακτηρίζεται από τη 

μακροχρόνια δέσμευση και απασχόληση σε έναν εργοδότη, σε πιο ευέλικτους εργαζόμενους 
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οι οποίοι θεωρούν ίσης βαρύτητας την ποιότητα της εργασίας και της ικανοποίησης από την 

εργασία με την παρεχόμενη εργασιακή ασφάλεια και  λοιπές  παροχές. Οι εργαζόμενοι πλέον 

έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση της καριέρας τους και δεν αποτελούν απαραίτητα κτήμα 

της επιχείρησης (Al Ariss et al., 2014). 

 

Σύμφωνα με έρευνα της INSEAD (2014), η ανάγκη ανάπτυξης των ταλέντων θα 

λειτουργεί αποτρεπτικά στο μέλλον για την αντικατάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου από 

μηχανικούς ή ψηφιακούς πόρους. Η έλλειψη στελεχών με ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες, 

ευελιξία προσαρμογής και επίδειξη καινοτομίας σε συνδυασμό με την αυξημένη εκροή του 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό (brain drain), δημιουργούν 

σημαντικά προβλήματα στις σημερινές επιχειρήσεις για τη διατήρηση των ταλέντων, 

δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Cui et al., 

2016).  
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2.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

Η διοίκηση ταλέντου (talent management) αναφέρεται γενικά στην πρόληψη των 

αναγκών μιας επιχείρησης για ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δημιουργία πλάνου σχετικά με 

την επίτευξη αυτού του στόχου (Cappelli & Keller, 2014; Capelli, 2008). Αποτελεί μια 

διαρκή διαδικασία που έχει ως απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, η 

οποία επιτυγχάνεται μέσω της προσέλκυσης, της ανάπτυξης και κυρίως μέσω της 

διατήρησης των ταλαντούχων στελεχών στις καίριες θέσεις, που της προσδίδουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της (Cappelli & Keller, 2014;  

Collings και Mellahi, 2013; Thunnissen et al., 2013b). 

 

Γενικά η διοίκηση των ταλέντων αποτελεί εξέλιξη των πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την αξιοποίηση του δυναμικού μιας επιχείρησης ώστε να 

της προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί διαδικασία 

στρατηγικής σημασίας  καθώς  εστιάζει σε εργαζόμενους και θέσεις που έχουν ιδιαίτερο 

αντίκτυπο στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης (McDonnell, 2011). 

 

Παρά την ευρεία αποδοχή της σημαντικότητας της διοίκησης ταλέντων, οι ερευνητές 

δεν έχουν καταλήξει σε κοινό ορισμό και στη δημιουργία θεωρητικού πλαισίου. Οι Lewis &  

Heckman (2006) διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός της έννοιας, του σκοπού και 

γενικά των στόχων της διοίκησης  των ταλέντων, οι Collings et al. (2009) συμπληρώνουν 

ότι υπάρχει έλλειψη συγκριτικής ανάλυσης του θέματος, ενώ οι Gallardo-Gallardo et al. 

(2013a) αναφέρουν ότι το ταλέντο αποκτά την υποκειμενική έννοια που της προσδίδει το 

εκάστοτε στέλεχος επιχείρησης ή ερευνητής.  

 

Λόγω αυτής της ασάφειας, η διοίκηση ταλέντου προσεγγίστηκε από τους ερευνητές με 

διάφορους τρόπους. Για τους Lewis & Heckman (2006) η διοίκηση ταλέντων α) ισοδυναμεί 

με τυπικές πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η προσέλκυση, η 

επιλογή, η ανάπτυξη και η διαδοχή β) εστιάζει στις δεξαμενές ταλέντων (talent pools) μέσω 

των οποίων μπορεί να γίνει πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό και η 

προώθηση των στελεχών εντός της επιχείρησης σε σημαντικές θέσεις της επιχείρησης και γ) 

αφορά γενικά τα ταλέντα χωρίς αναφορά σε θέσεις, με την επισήμανση ότι υπάρχουν τα 
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ταλέντα υψηλών αποδόσεων (high-performing talents) και τα ταλέντα με μεγάλες 

δυνατότητες (high potential) που αποτελούν σημαντικό πόρο για την επιχείρηση. Καθώς το 

κάθε άτομο διαθέτει προσωπικό ταλέντο, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να 

συμβάλλει ώστε να αποδίδουν όλοι τα μέγιστα (Thunnissen et al., 2013a). 

 

Οι Collings & Mellahi (2009) επιπλέον θεωρούν τη διοίκηση ταλέντων ως σύνολο 

διαδικασιών και ενεργειών που σχετίζονται με την ανάγκη αναγνώρισης των καίριων θέσεων 

(key positions/pivotal positions) που προσδίδουν στην επιχείρηση σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αναπτύσσοντας τη δεξαμενή ταλέντων προκειμένου να πληρωθούν με ταλέντα 

υψηλών αποδόσεων και ταλέντα μεγάλων δυνατοτήτων με ταυτόχρονη την εφαρμογή 

διαφοροποιημένης αρχιτεκτονικής για το ανθρώπινο δυναμικό (differentiated human 

resource architecture) ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση στελεχών ικανών και 

αφοσιωμένων στην επιχείρηση στις καίριες θέσεις. 

 

Οι Iles et al. (2010) προσδίδουν θεωρητική βάση στη διοίκηση των ταλέντων ως α) 

παραπλήσια με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Human Recourses Management-HRM) 

ή την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (Human Recourses Development-HRD), καθώς ο 

στόχος τους είναι η τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων, στην κατάλληλη θέση, την 

κατάλληλη στιγμή, αναπτύσσοντας το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης β) ως 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (HRD) εστιάζοντας όμως επιλεκτικά σε ένα τμήμα του 

ανθρώπινου δυναμικού, τη δεξαμενή ταλέντων και γ) δυνατότητα παροχής ταλέντων σε όλη 

την επιχείρηση (talent pipelines), συνδέοντας ουσιαστικά τον προγραμματισμό του 

ανθρώπινου δυναμικού με το σύστημα διαδοχής. 

 

Σύμφωνα με τους Thunnissen et al. (2013b) η διοίκηση των ταλέντων ερευνάται 

γενικότερα σε στενά πλαίσια δημιουργώντας κενά, τα οποία όμως μπορούν να εξαλειφθούν 

μέσω πλουραλιστικής προσέγγισης, ώστε να δημιουργείται αξία οικονομικής και μη 

οικονομικής φύσεως για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), δηλαδή το άτομο, την 

επιχείρηση και την κοινωνία. 

 

Παρά την εκτεταμένη μελέτη της διοίκησης ταλέντων ως φαινόμενο (Dries, 2013a;  

Gallardo-Gallardo et al., 2013b), διαπιστώνεται ότι γενικά αποτελεί πεδίο μελέτης που 
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βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, βέβαια έχοντας πραγματοποιηθεί αρκετά βήματα προς 

την ενηλικίωση (Dries, 2013a; Thunnissen et al., 2013a; Tansley, 2011). 
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2.4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

2.4.1. Παραδοσιακό Μοντέλο 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cappelli & Keller, 2014) το παραδοσιακό μοντέλο της 

διαχείρισης των ταλέντων και γενικότερα του προσωπικού αφορούσε κατά βάση την 

ανάπτυξη του εσωτερικού ταλέντου με μικρά ποσοστά προσλήψεων. Η κάλυψη των 

ανώτερων θέσεων γινόταν εκ των έσω με την προώθηση στις συγκεκριμένες θέσεις 

εργαζομένων από μεσαίες ιεραρχικά θέσεις της επιχείρησης, ενώ οι προσλήψεις αφορούσαν 

κυρίως τις χαμηλόβαθμες θέσεις.  

 

Οι προβλέψεις για ανθρώπινο δυναμικό εκτεινόταν σε εύρος αρκετών ετών και 

βασιζόταν στις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, που παρείχαν 

τη σταθερότητα και σιγουριά στους εργαζόμενους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούσαν να 

ελέγχουν την καριέρα και εξέλιξή τους, καθώς η αναπλήρωση των ανωτέρων θέσεων ήταν 

δυνατή μόνο εσωτερικά. 

 

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνταν στα πλαίσια της διοίκησης των ταλέντων 

περιλάμβαναν την προσεκτική προεπιλογή και προσέλκυση χαμηλόβαθμων στελεχών, την 

ανάπτυξη των εργαζομένων μέσω εναλλαγής σε διαφορετικές θέσεις (job rotation) και μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης (coaching), τα συστήματα διαχείρισης της 

απόδοσης, όπως είναι η 360ο ανατροφοδότηση, και φυσικά το σύστημα διαδοχής για τη 

μελλοντική πλήρωση των σημαντικών θέσεων. 

 

2.4.2. JIT Μοντέλο 

 

Λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στη δυνατότητα πρόβλεψης και κατά συνέπεια 

στο σχεδιασμό του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, με ταυτόχρονη την αδυναμία 

πρόβλεψης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στο εγγύς ή απώτερο μέλλον 

και σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά αποχωρήσεων των εργαζομένων (turnover) 

υπήρξε απόκλιση από το παραδοσιακό μοντέλο. Πλέον η προέλκυση και πρόσληψη 

υποψηφίων από το εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί τον κατά βάση τρόπο κάλυψης των 
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θέσεων όλων των βαθμίδων με έμφαση κυρίως στις μεσαίες και ανώτερες (Capelli & Keller, 

2014). 

 

Στα πλαίσια αυτής της αβεβαιότητας όχι μόνο από την πλευρά της ζήτησης αλλά και 

της προσφοράς, ο Cappelli (2008) επηρεασμένος από τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain management) προτείνει ένα αντίστοιχο μοντέλο για τη διοίκηση 

ταλέντων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των προβληματικών σημείων μέσω της 

βελτίωσης των διαδικασιών και τη δυνατότητα πρόβλεψης των αναγκών. Όπως και η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το JIT μοντέλο βασίζεται στην πρόβλεψη των 

αναγκών σε ταλέντα, στην ανάπτυξή τους σε λογικά οικονομικά πλαίσια, στην πρόσληψη 

από το εξωτερικό περιβάλλον, στην ύπαρξη διάδοχης κατάστασης και στη δημιουργία 

εσωτερικής ροής ταλέντων (talent pipeline) μέσω της απόκτησης εμπειριών σε διάφορες 

θέσεις.  

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στην παροχή ταλέντων τη στιγμή που απαιτούνται 

(just-in-time JIT) συνδυάζοντας την ανάπτυξη του εσωτερικού ταλέντου με την προσέλκυση 

εξωτερικού ταλέντου, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σχετικό κόστος. Η εξέλιξη των 

υπαρχόντων ταλέντων συμβάλλει στην κάλυψη προβλέψιμων αναγκών, ενώ οι απρόβλεπτες 

και ξαφνικές ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των προσλήψεων εκτός 

επιχείρησης.  

 

Το σύστημα διοίκησης ταλέντων βασισμένο στο JIT μοντέλο στηρίζεται σε αρχές που 

λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση και προσφορά των ταλέντων. Ως προς τη ζήτηση εξετάζει κατά 

πόσο συμφέρει η δημιουργία έναντι της αγοράς ταλέντων (make or buy), καθώς η διοίκηση 

των ταλέντων αποτελεί επένδυση, ενώ η δημιουργία δεξαμενών ταλέντων σε όλο το εύρος 

της επιχείρησης και η παροχή σύντομων αντί μακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

αποτελεί προσαρμογή στη γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει. 

Ως προς την προσφορά των ταλέντων, η διασφάλιση για την απόδοση της επένδυσης 

μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των αναγκών κάθε πλευράς, ενώ η 

συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες και η διατήρηση σχέσεων με στελέχη που 

έχουν ήδη αποχωρήσει, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης. 
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2.5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

Συχνά αναφέρεται ότι τα ταλέντα αποτελούν ένα πολύ μικρό τμήμα του συνόλου των 

εργαζομένων και προσδίδουν το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης 

μέσω της απόδοσής τους, εφαρμόζοντας την αρχή του Pareto, σύμφωνα με την οποία το 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόδοσης (80%) προέρχεται από ένα πολύ μικρό τμήμα 

(20%) των εργαζομένων (Swailes, 2013). Επίσης ως ταλέντο παρουσιάζονται οι δυνατότητες 

που διαθέτει ένας εργαζόμενος για εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς τους αναμενόμενους 

στόχους της επιχείρησης, ενώ οι χρονικές συγκυρίες και τα δεδομένα των επιχειρήσεων και 

της αγοράς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα οριστεί το ταλέντο τονίζοντας την 

υποκειμενικότητα του ορισμού (Ariss et al., 2014; Thunnissen et at., 2013). Αποτελούν 

σημαντικό απόκτημα και εκμεταλλεύσιμο πόρο, που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

αξίας για την επιχείρηση (Sparrow & Makram, 2015). 

 

Στη βιβλιογραφία το ταλέντο προσεγγίζεται ως άτομο ή χαρακτηριστικά ατόμου 

(subject-object approach), αφορά το σύνολο των εργαζομένων ή ένα τμήμα αυτών με 

εξαιρετικές επιδόσεις (inclusive-exclusive approach), θεωρείται έμφυτο ή επίκτητο (innate-

acquired approach), σχετίζεται με τα δεδομένα ή τα αποτελέσματα (input-output approach) 

και συνδέεται με τη δυνατότητα μεταφοράς ή εξαρτάται από τα δεδομένα του περιβάλλοντος 

(transferable-context dependent approach) (Dries, 2013b). Tο μεγαλύτερο βάρος όμως 

δίνεται στο αν η διοίκηση ταλέντων αφορά όλους τους εργαζόμενους ή εστιάζει σε λίγους, 

των οποίων η απόδοση είναι εξαιρετική και θεωρείται ότι προσθέτει μεγαλύτερη αξία στην 

επιχείρηση, καθώς και κατά πόσο η διαφοροποίηση των εργαζομένων θα πρέπει να γίνεται 

με βάση το άτομο ή την εργασία (workforce differentiation) (Cappelli & Keller, 2014). 

 

Οι Gallardo-Gallardo et al. (2013) αρχικά διακρίνουν το ταλέντο ως άτομα (subject 

approach) ή ως χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα άτομα (object approach), όπως είναι οι 

γνώσεις, οι ικανότητες και δυνατότητες και ταυτόχρονα αναφέρουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης του ταλέντου όλων των εργαζομένων (inclusive approach) ή μόνο μιας 

επιλεγμένης ομάδας εργαζομένων (exclusive approach). 
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2.5.1. Το ταλέντο ως άτομα 

 

Οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντική και σπάνια πηγή της επιχείρησης, που δεν είναι 

εύκολο να αντικατασταθεί ή να αντιγραφεί (Gallardo-Gallardo et al., 2013). Για την 

ανάπτυξη και τη διατήρησή τους όμως θα πρέπει να γίνει κατανομή των υπόλοιπων πόρων 

της επιχείρησης, αφού πρώτα καθοριστεί εάν αφορά το σύνολο του εργατικού δυναμικού ή 

τμήμα αυτού (inclusive-exclusive approach),  το οποίο εξαρτάται από την αποστολή και την 

κουλτούρα εκάστης επιχείρησης (Garrow-Hirsch, 2008). 

 

2.5.1.1. Inclusive approach  

 

Ο καθένας αντιμετωπίζεται ως προσωπικό ταλέντο που διαθέτει δυνατότητες ικανές 

να προσδώσουν αξία στην επιχείρηση (Buckingham & Vosburgh, 2001), ενώ ταλέντα 

μπορούν να βρεθούν σε όλες τις θέσεις της ιεραρχίας, ακόμη και σε χαμηλές, οι οποίες όμως 

θεωρούνται καίριες για την επιχείρηση (Boudreau & Ramstad, 2005). Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση υποστηρίζει την αρχή της ίσης αντιμετώπισης (egalitarian) των εργαζομένων και 

της δίκαιης κατανομής των πόρων της επιχείρησης σε όλους τους εργαζόμενους, διότι όλοι 

συμβάλλουν στην επιτυχία και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δυνατότητα ανάπτυξης 

όλων, με στόχο τη μέγιστη χρησιμότητα ως προς την αξία που μπορεί να προσφέρει ο 

καθένας (Cappelli & Keller, 2014, Stahl et al., 2012, Tarique & Schuler, 2010). 

 

2.5.1.2. Exclusive approach   

 

Η διάκριση μιας συγκριμένης ομάδας εργαζομένων, η οποία θεωρείται ότι συνεισφέρει 

σημαντικά στην επιχείρηση είτε μέσω της εξαιρετικής απόδοσής τους είτε μέσω των 

μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων που διαθέτουν, υποδηλώνει την τμηματοποίηση (workforce 

segmentation) του ανθρώπινου δυναμικού (Tansley et al., 2007 όπως αναφέρεται σε 

Gallardo-Gallardo et al., 2013a). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεώρηση οι πολύτιμοι πόροι 

διανέμονται κυρίως σε λίγους, σε εκείνους που αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

απόδοση της επένδυσης, το οποίο είναι γνωστό ως «φαινόμενο Matthew» (Gallardo-

Gallardo et al., 2013a).  
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Οι εργαζόμενοι διακρίνονται ανάλογα με τις δυνατότητες (high potential), την 

απόδοση (high performers). 

 

2.5.1.2.1. Ταλέντο ως υψηλό δυναμικό (High Potential) 

 

Η δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος σε κάτι καλύτερο στο μέλλον, εμπεριέχει μεν το  

έμφυτο, το οποίο όμως θα διαφανεί μόνο μέσω της εξαιρετικής απόδοσης που θα επιδείξει 

(Meyers et al., 2013). Τα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και δεξιότητες, καθώς η εμπειρία 

υποδεικνύουν ότι το άτομο έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στο μέλλον σε έτερη θέση 

με διαφορετικές απαιτήσεις (Gallardo-Gallardo et al., 2013a). Χαρακτηριστικά που τους 

αποδίδονται είναι η δημιουργικότητα, η ευφυία, η ευελιξία, η προδραστική αντιμετώπιση 

καταστάσεων, η κοινωνική δικτύωση, η ομαδικότητα, η αυτονομία, η έφεση στη μάθηση και 

οι διαπραγματευτικές ικανότητες (Govaerts et al., 2011). 

 

2.5.1.2.2. Ταλέντο ως υψηλών επιδόσεων (High Performers) 

 

Αντιθέτως το ταλέντο μπορεί να οριστεί και ως αποτελέσματα που παρουσιάζονται 

άμεσα (στο παρόν), και καθώς τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμη παράμετρος σχετίζονται 

με τα συστήματα ανταμοιβής και αναγνώρισης (Meyers et al., 2013).  

 

Εργαζόμενοι υψηλών επιδόσεων θεωρούνται εκείνοι των οποίων η απόδοση και οι 

ικανότητες είναι από τις πιο υψηλές: εργάζονται με έξυπνο τρόπο, επιδεικνύουν καινοτομία 

και πρωτοβουλία, αναπτύσσουν καλύτερες στρατηγικές για την εκτέλεση των εργασιών, 

τους χαρακτηρίζει η ομαδικότητα, παρουσιάζουν υψηλά ποιοτικά αποτελέσματα και 

συνήθως ανήκουν στο ανώτερο 10% του δυναμικού (Gallardo-Gallardo et al., 2013a). 

Χαρακτηρίζονται και ως «Α παίκτες» (A players), οι οποίοι καρπώνονται το μεγαλύτερο 

μέρος των ανταμοιβών και κινήτρων, καθώς αποτελούν τα κορυφαία ταλέντα για την 

επιχείρηση, εν αντιθέσει με τους αποκαλούμενους «Β παίκτες» (B players), που 

απολαμβάνουν μικρότερης αναγνώρισης και προσοχής, και τους «Γ παίκτες» (C players), 

που δεν έχουν καταφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θεωρούνται ότι δεν έχουν 

δυνατότητες και για το λόγο αυτό η επιχείρηση πιθανόν να επιδιώξει να απαλλαγεί από 

αυτούς (Stahl et al., 2012). 
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Έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της διοίκησης των ταλέντων 

εφαρμόζουν και τις δύο φιλοσοφίες καθώς δε λειτουργούν αμοιβαίως αποκλειούμενες (Stahl 

et al., 2012), με προτίμηση όμως σε εκείνη που αναφέρει τα ταλέντα ως μια ελιτίστικη ομάδα 

(Thunnissen et al., 2013), διότι όπως αναφέρουν οι Lewis & Heckman (2006, σ.141), «η 

ανάπτυξη του έμφυτου ταλέντου καθενός εργαζομένου γίνεται με καλή πρόθεση αλλά δεν 

είναι στρατηγική κίνηση… Προϋποθέτει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ίδια αξία για την 

επιχείρηση από οικονομικής απόψεως και ως προς την ανάπτυξή τους».  

 

2.5.2. Το ταλέντο ως χαρακτηριστικά 

 

Η προσέγγιση του ταλέντου ως χαρακτηριστικά σχετίζεται με τις έμφυτες ικανότητες, 

με τις δυνατότητες/ικανότητες που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι μέσω της εμπειρίας, με την 

παρακίνηση και τη δέσμευσή τους ως προς την επιχείρηση, ενώ κρίσιμη είναι η συμβατότητα 

του ταλέντου που διαθέτει κάποιος με την εργασιακή θέση (Gallardo-Gallardo et al., 2013a).  

 

Ταλέντο για τον Schiemann (2014) είναι «το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων, εμπειριών, αξιών, συνηθειών και συμπεριφορών όλου του εργατικού δυναμικού 

που θα συνεισφέρει στην αποστολή της επιχείρησης». Ενώ οι Ulrich & Smallwood (2012) 

θεωρούν ότι το ταλέντο είναι συνάρτηση των ικανοτήτων, της δέσμευσης και της 

συνεισφοράς στην επιχείρηση (Ταλέντο= Ικανότητα x Δέσμευση x Συνεισφορά), τονίζοντας 

ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισής τους ως 

ταλέντο. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να διαθέτουν ταυτόχρονα και τα τρία 

στοιχεία της συνάρτησης,  διότι αυτά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και όχι αθροιστικά. 

 

Η συμβατότητα του ατόμου με συγκεκριμένη θέση σχετίζεται είτε με τις ικανότητες, 

γνώσεις και δυνατότητες του ατόμου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της θέσης είτε με τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες του ατόμου και τα χαρακτηριστικά της θέσης (Kristof-Brown et 

al., 2005), ενώ σύμφωνα με τους Collings & Mellahi (2009) θα πρέπει να προηγηθεί η 

αναγνώριση των καίριων θέσεων της επιχείρησης και στη συνέχεια να γίνει η πλήρωσή τους 

με τα κατάλληλα ταλέντα μέσω των σχετικών δεξαμενών. Ουσιαστικά πρόκειται για την 

τοποθέτηση του εργαζομένου στη σωστή θέση, στο σωστό μέρος και φυσικά την κατάλληλη 

στιγμή (Gallardo-Gallardo et al., 2013a).  
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2.5.2.1. Καίριες Θέσεις  

 

Εκτός από τη διαφοροποίηση ως προς το άτομο, υπάρχει και η διαφοροποίηση ως προς 

τις θέσεις (workforce differentiation).  

 

Στη βιβλιογραφία οι καίριες θέσεις μιας επιχείρησης χαρακτηρίζονται και ως 

«στρατηγικές», «θέσεις κλειδιά», «Α θέσεις» (Cappelli & Keller, 2014) και αποτελούν 

εκείνες που συμβάλλουν κατά το μέγιστο από στρατηγικής απόψεως (McDonnell, 2011) 

μέσω της εξαιρετικής ατομικής απόδοσης των εργαζομένων, με αποτέλεσμα είτε την αύξηση 

της απόδοσης της επένδυσης στις συγκεκριμένες θέσεις είτε στη μείωση του κόστους, 

συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης 

(Cappelli & Keller, 2014). 

 

Σύμφωνα με τους Collings & Mellahi (2009) για την καλύτερη εφαρμογή της 

διοίκησης των ταλέντων, θα πρέπει αρχικά να γίνεται συστηματική αναγνώριση των καίριων 

θέσεων της επιχείρησης και να δημιουργηθούν δεξαμενές ταλέντων προκειμένου να 

πληρωθούν οι συγκεκριμένες θέσεις με άτομα είτε μεγάλων δυνατοτήτων (high potential) 

είτε υψηλών επιδόσεων (high performers). Αυτό προϋποθέτει τη δυνατότητα και την 

πρόθεση να αναγνωριστούν και να διαχωριστούν οι στρατηγικής σημασίας θέσεις από τις μη 

στρατηγικές, διότι συνδέονται άμεσα με την αποστολή και τη στρατηγική της επιχείρησης 

(Al Ariss et al., 2014; Huselid, et al., 2005). 

 

Όπως και με τους εργαζόμενους, μπορεί να γίνει αντίστοιχα κατάταξη των θέσεων σε 

Α, Β και Γ κατηγορίες ανάλογα με τη στρατηγική σημασία τους. Οι Α θέσεις έχουν τη 

μέγιστη συμβολή στην απόδοση της επιχείρησης και στρατηγικό αντίκτυπο, οι Β θέσεις δεν 

είναι της ίδιας στρατηγικής σημασίας, αλλά λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις Α θέσεις, 

ενώ η απόδοση των Γ θέσεων δεν είναι σημαντική, αλλά κρίνονται απαραίτητες για τη 

γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης (Huselid et al., 2005).  

 

Αφού γίνει η αναγνώριση των στρατηγικών θέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσει η 

εύρεση των κατάλληλων εργαζομένων που θα καλύψουν τις συγκεκριμένες θέσεις, ενώ 

συχνά η απόδοση των εργαζομένων εξαρτάται από τη θέση στην οποία εργάζονται (Cappelli 
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& Keller, 2014; McDonnell, 2011). Εάν ένας αποκαλούμενος «Α παίκτης» τοποθετηθεί σε 

Β θέση, πιθανόν να μην έχει αντίστοιχη των δυνατοτήτων του απόδοση, με ενδεχόμενη την 

απογοήτευση ίσως και  την αποχώρηση (Collings & Mellahi, 2013). Η αξία των εργαζομένων 

εξαρτάται άμεσα όχι μόνο από το πως θα χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητές 

τους, αλλά και τη θέση όπου θα αξιοποιηθούν (Becker & Huselid, 2006). Σύμφωνα με το 

πλαίσιο ΑΜΟ (ability-motivation-opportunity) των Boselie et al. (2005) εκτός από τις 

ικανότητες και την παρακίνηση των ατόμων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ύπαρξη των 

κατάλληλων ευκαιριών για την απόδειξη της αξίας τους, ενώ οι Tarique et al. (2006) 

υποστηρίζουν ότι μόνο εφόσον οι ιδιότητες που διαθέτει ο εργαζόμενος ταυτίζονται με 

εκείνες που απαιτεί η θέση εργασίας, τότε υπάρχει ταίριασμα (fit) μεταξύ εργαζομένου και 

θέσης. 

 

Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται επένδυση σε εκείνες τις θέσεις που θεωρούνται πιο 

σημαντικές και σε συνδυασμό με τη δυσκολία εξεύρεσης και εξοικονόμησης των πόρων των 

επιχειρήσεων, απαιτείται η σωστή κατανομή τους συχνά βέβαια δυσανάλογα προς τις Α 

θέσεις έναντι των υπολοίπων (McDonnell, 2011). Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλες οι 

στρατηγικής σημασίας θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν με «Α παίκτες», καθώς αυτό θα 

συνεπάγεται μεγάλο κόστος και απώλεια των πόρων, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να υπάρχει 

μειωμένη απόδοση. 

 

Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι καίριες ή στρατηγικές θέσεις, παρότι είναι 

σπάνιες και αφορούν περίπου το 20% του συνόλου των θέσεων (Huselid et al., 2005), δεν 

περιορίζονται μόνο στις ανώτερες στην ιεραρχία (C suites) αλλά μπορούν να βρίσκονται 

οπουδήποτε. Δυστυχώς συχνά παραβλέπονται στερώντας την επιχείρηση από ενδεχόμενα 

ταλέντα που θα μπορούσαν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα (Cappelli & Keller, 2014;  Al 

Ariss et al., 2014). 
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2.6. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

 

Βασικό τμήμα της διοίκησης ταλέντων είναι οι δεξαμενές ταλέντων (talent pools), 

μέσω των οποίων καλύπτονται οι καίριες-στρατηγικές θέσεις μιας επιχείρησης από ταλέντα 

υψηλών επιδόσεων και από όσους δύνανται μελλοντικά να βρεθούν σε καίρια θέση (Cappelli 

& Keller, 2014; Collings & Mellahi, 2009).  

 

Στόχος των συγκεκριμένων δεξαμενών είναι η σύγκλιση των χαρακτηριστικών των 

εργαζομένων με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, η δυνατότητα πρόβλεψης των αναγκών σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο και ταυτόχρονα η παροχή των απαιτούμενων ταλέντων την κατάλληλη 

στιγμή, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των μη αξιοποιήσιμων στελεχών που οδηγεί 

αναγκαστικά σε αναζήτηση στελεχών εκτός της επιχείρησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η διατήρηση της δέσμευσης από την πλευρά των εργαζομένων προς την 

επιχείρηση, ενώ η επιχείρηση διαθέτει ανά πάσα στιγμή τις απαραίτητες ποιοτικές και 

ποσοτικές γνώσεις και ικανότητες για τη λειτουργία της (Collings, 2014). 

 

Σύμφωνα με την McKinsey (2012) η δυνατότητα σταθερής παροχής ταλέντων 

αποτελεί από τις πιο δύσκολες αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς 

το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσει τυχόν κενά ως προς την ύπαρξη των ταλέντων, να 

αξιολογήσει κατά πόσο θα πρέπει να προβεί σε ανάπτυξη των εσωτερικών ταλέντων μέσω 

επανακατάρτισης (reskilling) ή να αποκτήσει ταλέντα εκτός της επιχείρησης (“make or buy”) 

ώστε να διαθέτει τις κατάλληλες δεξαμενές ταλέντων για την κάλυψη των αναγκών της σε 

ικανότητες και την εξασφάλιση γενικά της δέσμευσης. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο αντιμετώπισης όχι μόνο των 

αναγνωρισμένων ως ταλέντα στελεχών, αλλά και όσων δεν αποτέλεσαν μέρος της δεξαμενής 

ταλέντων ή θεωρούν ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ως ταλέντα, καθώς σχετίζεται 

άμεσα με την αυτοεκτίμησή τους και το αίσθημα δικαίου εντός της επιχείρησης, όπως το 

αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι (Gelens et al., 2013). Πιθανό επακόλουθο μπορεί να είναι 

οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες, με την τελική απόδοση είτε θετική είτε αρνητική να 

επηρεάζεται άμεσα από αυτό που αναμένεται να παρουσιάσουν, γνωστό ως φαινόμενο 

Πυγμαλίωνα (Gallardo-Gallardo et al., 2013a; Pfeffer, 2001).  
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Τα  αναγνωρισμένα ταλέντα έχουν θετικότερη αντιμετώπιση εντός της επιχείρησης, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δέσμευση και αφοσίωση κι έχουν μειωμένα ποσοστά 

αποχωρήσεων, καθώς απολαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα του ανήκειν στη δεξαμενή 

ταλέντων, όπως είναι αυξημένες οικονομικές απολαβές ή προαγωγές (Gelens et al., 2013). 

Συχνά όμως παρατηρείται να έχουν υπεροπτική συμπεριφορά, ενώ στην περίπτωση που 

θεωρήσουν ότι η επένδυση της επιχείρησης είναι δυσανάλογη των δυνατοτήτων τους, η 

αποχώρηση αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο (Swailes, 2013). 

 

Εν αντιθέσει, όσοι παρά την προσπάθεια που επέδειξαν, δεν πληρούν τα κριτήρια ως 

ταλέντα, ενδέχεται να παρουσιάζουν κυνικές συμπεριφορές και αρνητικά συναισθήματα, 

όπως απογοήτευση, δυσαρέσκεια, χαμηλό ηθικό, μειωμένη αφοσίωση προς την επιχείρηση 

και αρνητικές σχέσεις με τους συναδέλφους-ταλέντα, με γενικότερο αρνητικό αντίκτυπο 

στην επιχείρηση (Gallardo-Gallardo et al., 2013a; Gelens et al., 2013; Swailes, 2013). 

Επιπλέον, εφόσον γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποτελέσουν τμήμα της δεξαμενής 

ταλέντων, δεν θα προσπαθήσουν να αναιρέσουν τη συγκεκριμένη άποψη αποδίδοντας 

περισσότερο από το αναμενόμενο (Pfeffer, 2001). 

 

 

  



 

20 

 

 

2.7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

 

Η διοίκηση ταλέντων σύμφωνα με το CIPD (Chartered Institute of Personnel and 

Development) είναι «η συστηματική αναζήτηση προσέλκυση, αναγνώριση, ανάπτυξη, 

δέσμευση και διατήρηση εκείνων των στελεχών που χαρακτηρίζονται από μεγάλες 

δυνατότητες και προσδίδουν αξία στην επιχείρηση» (Iles, 2010). Οι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν σύστημα διοίκησης ταλέντων λειτουργούν προδραστικά ως προς τη δημιουργία 

των μελλοντικών ηγετών, εξελίσσοντας την ανάγκη για απλή κάλυψη των κενών θέσεων σε 

προσέλκυση ή ανάπτυξη των ταλέντων με μακροπρόθεσμο πλάνο, ώστε τελικά να υπάρχει 

ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή (Claussen et al., 

2014). 

 

Προκειμένου να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διοίκησης των 

ταλέντων, είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση σύνδεση με τη γενικότερη στρατηγική και τις 

αξίες των επιχειρήσεων. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διοίκησης 

ταλέντων μπορούν να προσαρμοστούν με τα εσωτερικά ή εξωτερικά δεδομένα της 

επιχείρησης, όμως είναι απαραίτητη η εναρμόνιση με τη στρατηγική, την κουλτούρα και τις 

αξίες που πρεσβεύει κάθε οργανισμός (Al Ariss et al., 2014; Thunnissen et al., 2013a; Stahl 

et al., 2012). Ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως σημαντικό ενδιαφερόμενο 

μέρος (stakeholder) της επιχείρησης, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους τους, 

διότι η παρακίνησή τους πηγάζει από την εναρμόνιση των στόχων της επιχείρησης με τους 

προσωπικούς στόχους, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλους (Collings, 

2014).  

 

Σύμφωνα με τους Stahl et al. (2012) η διοίκηση ταλέντου πρέπει να στηρίζει τις 

πρακτικές της σε αρχές που έχουν γενικότερη εφαρμογή: αρχικά θα πρέπει να υπάρχει 

σύγκλιση της διοίκησης ταλέντων με τη γενικότερη στρατηγική, προκειμένου να δοθεί η 

κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η επιχείρηση, ώστε να υπάρξει προσαρμογή στα 

δεδομένα εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενώ οι επιμέρους πρακτικές θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από συνοχή και αλληλοσυμπλήρωση, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών. Σημαντική επίσης κρίνεται η ένταξη 

στην κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία προβάλλεται συχνά ως ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα και επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων ένταξης, εξειδικευμένης εκπαίδευσης 

και πρακτικών, όπως είναι η καθοδήγηση για τη βελτίωση δεξιοτήτων/ικανοτήτων ως προς 

την επίτευξη στόχων στην εργασία (coaching) και η καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη για 

την καλύτερη προσωπική ανάπτυξη (mentoring). Απαραίτητη στις διαδικασίες της διοίκησης 

ταλέντων είναι η συμμετοχή της διοίκησης σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού αλλά και τους άμεσα προϊσταμένους (line managers), ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 

ενισχύουν τη θέση τους με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υψηλών απαιτήσεων 

(challenging projects), όπως και με την απόκτηση πολλαπλών εμπειριών μέσω κινητικότητας 

και εναλλαγής θέσεων (job rotation). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις πιέσεις που προέρχονται 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες  ανάγκες 

και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, τα 

ταλέντα προσελκύονται περισσότερο από επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται από τους 

ανταγωνιστές τους και παρουσιάζονται ως εργοδότες της επιλογής (employer of choice), 

διότι μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητες τους αξιοποιώντας το μέγιστο των πόρων που 

έχουν στη διάθεσή τους. 
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2.8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

 

Η διοίκηση των ταλέντων ξεκινά με το σωστό σχεδιασμό για τις ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναμικό, συνεχίζεται με την προσεκτική επιλογή και πρόσληψη ταλέντων, αφορά την 

αναγνώριση των υπαρχόντων  και των εν δυνάμει ταλέντων της επιχείρησης, την ένταξη των 

νέων προσλήψεων στην κουλτούρα της επιχείρησης, την ανάπτυξη των ταλέντων μέσω της 

εκπαίδευσης, της διαχείρισης της απόδοσης και της καριέρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

τη διατήρηση μέσω συστήματος διαδοχής. 

 

Όλες οι πρακτικές της διοίκησης των ταλέντων θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές 

που προαναφέρθηκαν, ώστε να υπάρχει σύγκλιση με την κουλτούρα, τις αξίες και το 

ευρύτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων (Stahl et al., 2012). 

 

2.8.1. Σχεδιασμός αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

 

Αρχικά γίνεται σχεδιασμός για το ανθρώπινο κεφάλαιο που χρειάζεται η επιχείρηση 

τη δεδομένη στιγμή, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες σε άτομα που θα 

πρέπει να καλύψουν τις καίριες θέσεις. Επίσης επανεξετάζεται ποιες θέσεις θεωρούνται 

στρατηγικές, καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

που απαιτεί συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey 

(2012) η πλειοψηφία των εταιρειών θεωρεί την ανάγκη σχεδιασμού του ανθρώπινου 

δυναμικού αναγκαία και κρίσιμη για τη βιωσιμότητά τους, αλλά μόνο το 27%  πιστεύει ότι 

το αποτέλεσμα των ενεργειών σχετικά με τον προγραμματισμό για τις ανάγκες σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο θα είναι θετικό. 

 

Η χρήση σχετικών τεχνολογικών προγραμμάτων (workforce analytics), όπου είναι 

συγκεντρωμένα τα γενικότερα στοιχεία και οι ικανότητες, δεξιότητες και απόδοση του 

ανθρώπινου δυναμικού, δίνει την άμεση δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας των 

απαιτούμενων δεδομένων. Με την ανάλυση των δυνατών σημείων αλλά και των αδυναμιών 

της επιχείρησης, διευκολύνεται η λήψη της βέλτιστης απόφασης σχετικά με τα ενδεχόμενα 

της πρόσληψης εξωτερικών ταλέντων ή της προαγωγής και ανάπτυξης των υπαρχόντων 
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ταλέντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (Lewis & 

Heckman, 2006).  

 Ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος, διότι επενδύοντας τους υπόλοιπους πόρους 

στο κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η δέσμευση και 

ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, η βελτίωση των διαδικασιών και 

φυσικά η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης (McKinsey, 2012). 

 

2.8.2. Προσέλκυση και επιλογή 

 

Η προσέλκυση των ταλέντων επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένων ενεργειών της 

διοίκησης ταλέντων, όπως είναι η δημιουργία πρότασης αξίας για τον εργαζόμενο (employee 

value proposition) και το χτίσιμο ισχυρού brand name της επιχείρησης. 

 

Η δημιουργία ισχυρής εικόνας ως εργοδότη στην αγορά αφορά όχι μόνο τα υποψήφια 

ταλέντα αλλά και τα υπάρχοντα εντός των επιχειρήσεων. Πρόκειται για την παρουσίαση των 

ισχυρών σημείων της επιχείρησης με οικονομικές και μη οικονομικές παραμέτρους, όπως 

είναι το σύστημα ανταμοιβών, η εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα, η κουλτούρα και 

αξίες, οι καλές προσωπικές σχέσεις εντός της επιχείρησης, το θετικό εργασιακό κλίμα, οι 

δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, οι προοπτικές εξέλιξης, η συμμετοχή σε 

προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ως ταλέντα ενισχύοντας τις ικανότητες και 

δεξιότητες. Επιπλέον η εικόνα της επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω της φήμης 

της, της ισχυρής θέσης στην αγορά, της καλής εικόνας των στελεχών της και του γενικότερου 

τρόπου διοίκησης επιδρούν θετικά στην προσέλκυση, δέσμευση και διατήρηση των 

απαραίτητων ταλέντων που θα της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (PwC, 2016b; 

Kucherov & Zavyalova, 2012).  

 

Σύμφωνα με έρευνα της Tower Watson (2014) σημαντικοί παράγοντες για την 

προσέλκυση, με διαφορετικό όμως βαθμό βαρύτητας για τους εργαζομένους σε σχέση με 

τους εργοδότες, θεωρούνται οι προοπτικές εξέλιξης, οι αμοιβές, οι δυνατότητες εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης, τα προγράμματα εργασίας υψηλών απαιτήσεων, η φήμη της εταιρείας ως 

«εργοδότη επιλογής», οι θεμελιώδεις αξίες και η αποστολή της επιχείρησης και φυσικά η 

εργασιακή ασφάλεια. 
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Κατά την επιλογή αξιολογούνται οι ικανότητες, δυνατότητες και εμπειρίες των 

στελεχών ώστε να συνάδουν με την κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησης. Η επιλογή 

μπορεί να γίνει είτε από τα υπάρχοντα  στελέχη είτε να αφορά στελέχη προερχόμενα από τον 

ανταγωνισμό και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Cappelli & Keller 

(2014) το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται προς τα εξωτερικά ταλέντα παρά το γεγονός 

ότι οι βασικές πρακτικές της διοίκησης ταλέντων απευθύνεται στα εσωτερικά ταλέντα, όπως 

η ανάπτυξη και η διαχείριση της καριέρας και της απόδοσης.  

 

2.8.2.1. Εσωτερικά Ταλέντα 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη διαθέτει η επιχείρηση αποτελεί μοναδικό και 

πολύτιμο πόρο, με ικανότητες δεν ευρίσκονται εύκολα στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς 

αποτελούν ήδη μέρος της κουλτούρας της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις για διάθεση πόρων 

στην εκπαίδευση είναι μικρότερες εν αντιθέσει με το κόστος πρόσληψης και ένταξης 

ταλέντων από το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ η παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης, βελτίωσης 

και εξέλιξης στα εσωτερικά ταλέντα ενισχύει το αίσθημα δέσμευσης μειώνοντας τα ποσοστά 

αποχωρήσεων προς τον ανταγωνισμό (Hills, 2009).  

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δεξαμενή ταλέντων περιλαμβάνει τα στελέχη με 

εξαιρετικές επιδόσεις και τα εν δυνάμει ταλέντα για τη μελλοντική κάλυψη των στρατηγικών 

θέσεων. Η αναγνώριση και επιλογή των κατάλληλων στελεχών που θα ενταχθούν στη 

δεξαμενή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης με διαφανείς 

διαδικασίες και στα πλαίσια της δίκαιης και  αντικειμενικής αντιμετώπισης. Η απόδοση των 

high performers αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα και μετρήσιμα χαρακτηριστικά των 

στελεχών, προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των αποτελεσματικών στελεχών από εκείνα 

των οποίων η απόδοση χαρακτηρίζεται μέτρια, ενώ η δυναμικότητα των high potential 

αφορά πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης με βάση τις επιδόσεις του παρόντος, συχνά 

όμως συγχέονται οι έννοιες της δυναμικότητας και της επίδοσης (Cappelli & Keller, 2014). 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο κατά πόσο πρέπει να υπάρχει 

ανατροφοδότηση προς τους εργαζόμενους ότι ήδη αποτελούν μέλος της δεξαμενής 

ταλέντων, ότι πρόκειται να ενταχθούν, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν, καθώς και 

ότι πιθανόν δεν ανήκουν πλέον στην «ευνοημένη» ομάδα των ταλέντων. Συχνά 
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χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα που επηρεάζει τη μετέπειτα επαγγελματική τους 

συμπεριφορά, καθώς σχετίζεται με το αίσθημα δικαιοσύνης των εργαζομένων για τις 

αντικειμενικές και δίκαιες διαδικασίες της διαχείρισης των ταλέντων από την επιχείρηση (Al 

Ariss et al., 2014; Cappelli & Keller, 2014;  Gelens et al., 2013).  

 

2.8.2.2. Εξωτερικά Ταλέντα  

 

Η αναζήτηση στο εξωτερικό περιβάλλον συχνά γίνεται μέσω εξωτερικών εταιρειών 

(headhunters), οι οποίοι σε αρχικό στάδιο αναλαμβάνουν την αναζήτηση, επιλογή και 

αξιολόγηση των διαθέσιμων ταλέντων και εκείνων που ήδη εργάζονται σε ανταγωνιστικές 

εταιρείες, όπως ενδεχομένως σε ανεξάρτητους κλάδους, οι οποίοι όμως μπορούν να 

«ταιριάξουν» στην προς αναζήτηση επιχείρηση. Για  στρατηγικές θέσεις χαμηλής ιεραρχικής 

κατάταξης αντιθέτως συχνά χρησιμοποιούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσωτερικές 

πλατφόρμες με τις θέσεις απασχόλησης (online job boards) (Cappelli & Keller, 2014).  

 

Στα πλαίσια της διοίκησης ταλέντων σημαντικό στάδιο είναι η ένταξη των νέων 

ταλέντων στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης (onboarding-acculturation). Η 

ένταξη πρέπει να είναι στοχευμένη και ομαλή, χωρίς να περιορίζεται σε πρακτικές απλής 

κοινωνικοποίησης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, αλλά να περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση και κατάρτιση ως προς τις  απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες. 

Ο σχεδιασμός για τη μετάβαση στη νέα θέση και επιχείρηση πρέπει να προηγηθεί της 

πρόσληψης    και να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου το νέο στέλεχος να φτάσει 

στο μέγιστο της απόδοσής του άμεσα. Όπως αναφέρουν οι Dai et al. (2011) η διαδικασία της 

ένταξης πρέπει να αποτελεί τμήμα της συνολικής διαδικασίας της πρόσληψης και να 

υφίσταται για διάστημα τουλάχιστον 3-6 μηνών μετά την πρόσληψη. Η συμμετοχή του 

τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση 

κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η οποία πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης και των νέων στελεχών, ώστε να αποφευχθεί 

η πρώιμη αποχώρηση σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι τα δεδομένα της επιχείρησης δε 

συμβαδίζουν με τις προσωπικές επιδιώξεις για αναγνώριση, ανάπτυξη, δίκαιη μεταχείριση 

και ασφάλεια (Schiemann, 2014). 
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Τα προερχόμενα από τον ανταγωνισμό στελέχη προσδίδουν πλεονέκτημα, καθώς 

παρέχουν πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο προς αξιοποίηση προερχόμενο από προηγούμενες 

εμπειρίες και συχνά απαραίτητο για τη μετάβαση σε διαφορετικά επίπεδα απόδοσης, και 

λειτουργούν ενισχυτικά ως προς τη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης. Ενδέχεται όμως, 

παρότι διαθέτουν τις καλύτερες προδιαγραφές για εξαιρετική επίδοση, να μη μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχείρησης εντός του αναμενόμενου χρονικού πλαισίου 

αποδίδοντας αναλόγως των προσδοκιών, με συνέπεια την απώλεια των επενδυμένων σε 

αυτούς λοιπών πόρων της επιχείρησης. Επιπλέον υπάρχει πιθανότητα η έλευσή τους σε 

συνδυασμό με τα υψηλά ποσά αμοιβών, να δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στα 

υπάρχοντα στελέχη, των οποίων οι προοπτικές για εξέλιξη, αναγνώριση και οικονομικές 

ανταμοιβές να εξανεμίζονται ή να παραμένουν στάσιμες, με επακόλουθο την απογοήτευση, 

τη μειωμένη απόδοση, αλλά και τη δημιουργία αρνητικών σχέσεων με τα ταλέντα (Dai et 

al., 2011; Groysberg et al., 2004).  

 

2.8.3. Ανάπτυξη ταλέντων  

 

Η ανάπτυξη και εκπαίδευση για την ενίσχυση στο μέγιστο βαθμό των δυνατών 

σημείων των ταλέντων και η προετοιμασία τους για έναν μελλοντικό ηγετικό ρόλο 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης ταλέντων. Οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους, προσαρμοσμένους στα άτομα 

προς τα οποία απευθύνονται, ενώ όπως αναφέρουν οι Sparrow & Makram (2015), πρέπει να 

είναι υψηλού επιπέδου και εξεζητημένες με την ύπαρξη της απαραίτητης ευελιξίας ως προς 

τις διαδικασίες.  

 

Ο συνδυασμός διαφορετικών διαδικασιών εναρμονισμένων με τους γενικότερους 

στόχους και την κουλτούρα της επιχείρησης συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη των 

ταλέντων αυξάνοντας τα επίπεδα παρακίνησης και δέσμευσής τους προς την επιχείρηση, ενώ 

η απόδοση της επένδυσης εκφράζεται με την προσπάθεια να προσφέρουν «το κάτι 

παραπάνω» και την ικανοποίηση ότι ανήκουν σε μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται για τους 

εργαζόμενους.  

 

Οι πρακτικές ανάπτυξης πρέπει να είναι προσβάσιμες/εφικτές για το σύνολο των 

εργαζομένων, όμως η σπανιότητα των υπόλοιπων πόρων της επιχείρησης και δεδομένου του 
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ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, επιβάλλουν την αναλογική επένδυση 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά του καθενός στη συνολική απόδοση της επιχείρησης 

(Huselid et al., 2005). 

 

Επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός της επιχείρησης, η κατάρτιση σε ατομικό 

και ομαδικό επίπεδο, η ανάθεση ή η εθελοντική συμμετοχή σε εργασίες με αυξημένες 

απαιτήσεις (challenging projects), η κινητικότητα των εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις 

εντός της επιχείρησης για την απόκτηση ποικίλων εμπειριών (job rotation), η παράλληλη 

εκπαίδευση με την εκτέλεση της εργασίας (on the job training), η αξιολόγηση μέσω 

ψυχομετρικών εργαλείων, όπως και η 360ο αξιολόγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση για 

τη γενικότερη προσωπική αλλά και ειδική ανάπτυξη δεξιοτήτων (mentoring-coaching), 

αποτελούν κάποιες από τις διαδικασίες για την απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων για την 

αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας (Smith et al., 2016; Sparrow & Makram, 2015; 

Swailes, 2013). 

 

Σύμφωνα με την INSEAD (2014) υπάρχει ένας άρρητος κανόνας για το τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού, με τον οποίο εκτιμάται ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνεται κυρίως (70%) 

μέσω των εμπειριών κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job), το 20% προέρχεται από την 

καθοδήγηση ανώτερων ή ομοιόβαθμων στελεχών (coaching), ενώ μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό αφορά την επίσημη εκπαίδευση.  

 

2.8.3.1. Εκπαίδευση 

 

Η δημιουργία εκπαιδευτικού κλίματος στην εργασία συνδυάζει την εκπαίδευση σε 

θέματα εργασίας με την ενίσχυση της υπευθυνότητας των εργαζομένων, τη δυνατότητα 

ενασχόλησης σε διαφορετικά είδη εργασίας που παράλληλα συνδυάζουν προγράμματα 

υψηλών απαιτήσεων που προσδίδουν νόημα, ενώ απαραίτητες είναι οι ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και εξέλιξη (Govaerts et al., 2011). Απώτερος σκοπός είναι η διατήρηση της 

πολύτιμης επένδυσης εντός της επιχείρησης και η προσπάθεια αποφυγής της παραχώρησης 

των εκπαιδευμένων ταλέντων στον ανταγωνισμό, ενισχύοντας το αίσθημα της δέσμευσης 

μέσω των πρακτικών διατήρησης αλλά και της ανάπτυξης οργανωμένου συστήματος 

διαδοχής. Σύμφωνα με τους Govaerts et al. (2011) υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της 

οργανωμένης κατάρτισης που παρέχεται στα  στελέχη και της επιθυμίας τους για παραμονή 

http://www.emeraldinsight.com/author/Govaerts%2C+Natalie
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στον ίδιο εργοδότη, εφόσον στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των θετικών αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Σε έρευνα του CIPD (2015) η 

εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας και η κατάρτιση που παρέχεται εντός της 

επιχείρησης κρίθηκαν από τις εταιρείες ως οι πιο αποτελεσματικές διαδικασίες (48% και 

46% αντίστοιχα). 

 

Η ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική εκπαίδευση στις επιχειρήσεις μπορεί να 

επιτευχθεί με  τη χρήση της τεχνολογίας, μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning). 

Ο συνδυασμός της  αμεσότητας, της ευελιξίας και της εύκολης προσβασιμότητας για τον 

εργαζόμενο με το μειωμένο κόστος και τη δυνατότητα άμεσης εξαγωγής συμπερασμάτων 

από τις επιχειρήσεις καθιστούν την ηλεκτρονική εκπαίδευση σημαντικό μέσο για την 

ανάπτυξη των στελεχών (Vaughan & Mac Vicar, 2004).  Σύμφωνα με το CIPD (2015) 

υπάρχει αύξηση στη χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τις επιχειρήσεις, η οποία σε 

συνδυασμό με την καθοδήγηση από στελέχη της επιχείρησης, προβλέπεται ότι θα είναι οι 

μέθοδοι που θα κυριαρχήσουν κατά τα επόμενα έτη (59% και 65% αντίστοιχα). 

 

2.8.3.2.  Mentoring-Coaching 

 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικά ως προς τη βελτίωση της απόδοσης με αυξημένες 

πιθανότητες προαγωγής και μεγαλύτερων απολαβών, είναι τα επίσημα ή ανεπίσημα 

προγράμματα καθοδήγησης από έμπειρα στελέχη που αποσκοπούν στην καλύτερη 

προσωπική ανάπτυξη (mentoring). Πρόκειται για διαδικασία που στοχεύει σε 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ στα θετικά συγκαταλέγονται ψυχολογικές παράμετροι, 

όπως είναι η παροχή υποστήριξης και η ενδυνάμωση τυχόν προσωπικών αδυναμιών, και 

άλλες σχετικές με την καριέρα, όπως είναι η βελτίωση της επαγγελματικής εικόνας μέσω 

ανάθεσης σημαντικών εργασιών (Groves, 2007).  

 

Επίσης στελέχη ανώτερων βαθμίδων αλλά και ομοιόβαθμα μπορούν να συμβάλλουν 

στη βελτίωση τυχόν αδυναμιών κατά την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένης εργασίας 

(coaching). Έχει βρεθεί ότι το 93% των εργαζομένων που δέχτηκαν συστηματική 

καθοδήγηση και είχαν συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα προκειμένου 

να επιτύχουν ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν το κάτι παραπάνω όποτε αυτό κρινόταν 
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απαραίτητο, σε αντίθεση με το 33% των οποίων η καθοδήγηση και ανατροφοδότηση ήταν 

ελλιπής (Seibert, 2013 όπως αναφέρεται σε Schiemann, 2014). 

 

Τα προγράμματα καθοδήγησης (mentoring και coaching) λειτουργούν μεν θετικά για 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων και προσωπικών στοιχείων των ταλέντων, ταυτόχρονα όμως 

δίνουν τη δυνατότητα της ομαλής συνεργασίας και της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των 

διαφορετικών γενεών που συνυπάρχουν πλέον στις επιχειρήσεις, καθώς τα μεγαλύτερα 

ηλικιακά στελέχη μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία τους στους νεότερους 

συνεισφέροντας στη δια βίου μάθηση, η οποία αποτελεί πλέον απαραίτητο μέσο ανάπτυξης 

ηγετικών στελεχών στις σημερινές επιχειρήσεις.  

 

2.8.3.3. Rotation 

 

Η αποκόμιση εμπειριών σε διαφορετικές θέσεις (job rotation) και διαφορετικά 

οργανωτικά τμήματα (cross functional project assignments) της επιχείρησης διευρύνει τις 

γνώσεις και δεξιότητες των ταλέντων, ενισχύει τη θέση τους εντός της επιχείρησης, αυξάνει 

την ευελιξία, ενώ παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε οποιαδήποτε καίρια θέση όταν 

το απαιτήσουν οι ανάγκες του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

2.8.4. Διαχείριση της απόδοσης  

 

Η απόδοση των εργαζομένων δε σχετίζεται μόνο με την ύπαρξη ή έλλειψη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά επηρεάζεται άμεσα από το γενικότερο τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης, την κουλτούρα και τους στρατηγικούς στόχους, τον τρόπο και 

το είδος εργασίας, καθώς και τις μεθόδους παρακίνησης και δέσμευσης που επιτυγχάνονται 

μέσω των συστημάτων ανταμοιβών (Sahinidis & Bouris, 2008). Η μέτρηση της απόδοσης 

επιτρέπει την αναγνώριση των κρίσιμων για την επιχείρηση ταλέντων, ώστε να ακολουθήσει 

η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Αποτελεί διαδικασία που δεν περιορίζεται σε περιοδικές 

εκτιμήσεις της απόδοσης, αλλά είναι διαρκής παρέχοντας την απαραίτητη ανατροφοδότηση 

με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Προαπαιτεί σωστό σχεδιασμό με καθορισμένους, 

μετρήσιμους, ρεαλιστικούς στόχους προσαρμοζόμενοι όμως στα εκάστοτε δεδομένα των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων (hrcouncil). 
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Όπως αναφέρεται σε έρευνα της ERC (2014) τα σημαντικότερα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης είναι η γνώση και 

οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, η ποιότητα της 

παρεχόμενης εργασίας, η ομαδικότητα και συνεργασία, ενώ ακολουθούν η επίτευξη των 

στόχων, το αποτέλεσμα της εργασίας σε ποσότητα, ο επαγγελματισμός που επιδεικνύεται, η 

αξιοπιστία και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Από τα λιγότερα αξιόλογα κριτήρια σύμφωνα με 

την έρευνα, είναι η παρακίνηση που διαφαίνεται μέσω της προσπάθειας που καταβάλλεται 

και οι επιδιώξεις για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 

 

Αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης της απόδοσης είναι η δέσμευση (engagement) 

που αισθάνεται ο εργαζόμενος προς την επιχείρηση, καθώς συμβάλλει θετικά στην 

παραμονή του σε αυτή και αποτελεί σημαντικό δείκτη για την ευρωστία και καλή εικόνα της 

επιχείρησης. Η δέσμευση υπάρχει όταν η σχέση μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης είναι 

σαφής, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες των διαφορετικών ομάδων του 

ανθρώπινου δυναμικού (workforce segmentation) και διαφοροποιείται σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό (Tower Watson, 2014). 

 

Η ύπαρξη θετικού εργασιακού περιβάλλοντος ευνοεί την αυξημένη απόδοση, η 

ικανοποίηση που αποκομίζει κάποιος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας η οποία 

προσδίδει κάποιο νόημα για τον ίδιο, η επιθυμία να αποτελεί μέρος μιας επιτυχημένης 

επιχείρησης που ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους, η υποστηρικτική ηγεσία και το 

γενικότερο είδος διοίκησης, το καλό εργασιακό κλίμα με την ανώτερη διοίκηση αλλά και 

τους συναδέλφους, οι ξεκάθαροι και εξατομικευμένοι στόχοι προς επίτευξη, η καλή και 

προσαρμοσμένη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και ένα δίκαιο σύστημα 

αμοιβών και αναγνώρισης που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια στην εφαρμογή και λειτουργία 

του, ενισχύουν την αφοσίωση και προσήλωση προς την επιχείρηση. Τα ανωτέρω οδηγούν 

σε καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, με 

αυξημένη ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, αυξημένα έσοδα, ενώ 

παράλληλα μειώνονται η συστηματική απουσία από την εργασία και τα ποσοστά 

αποχώρησης (Deloitte, 2015; McKinsey, 2012). 
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To ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, το οποίο αφορά 

άρρητες προσδοκίες από αμφότερες τις πλευρές, έχει κοινωνικές και ψυχολογικές 

παραμέτρους και στηρίζεται στις θεωρίες της παρακίνησης (Sparrow, 1996). Η κάλυψη των 

αναγκών των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ύπαρξη προσωπικού οφέλους έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην απόδοση και συνδυάζουν τις συμπεριφορικές και οικονομικές θεωρίες, 

σύμφωνα με τις οποίες οι ανταμοιβές οικονομικής φύσεως στοχεύουν στην απόδοση 

προστιθέμενης αξίας, ενώ γενικότερα τα κίνητρα έχουν θετική συνεισφορά στην 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών (Chiang & Birtch, 2012). Βασικές 

ανάγκες είναι η παροχή εργασιακής ασφάλειας, οι σταθερές αποδοχές, οι αποδοχές 

περιοδικού χαρακτήρα (bonus), η δυνατότητα εξέλιξης, η εκπαίδευση και εργασιακή 

κατάρτιση, ενώ πρόσθετες παροχές αποτελούν οι εναλλακτικοί τρόποι εργασίας, οι 

πρόσθετες αμειβόμενες ημέρες αδείας, η εναρμόνιση ζωής-εργασίας, τα προγράμματα 

συνταξιοδότησης και ιατρικής ασφάλισης (McKinsey, 2012). 

 

Οι απολαβές οικονομικής φύσεως είναι ευρέως διαδεδομένες και περιλαμβάνουν το 

βασικό μισθό, πρόσθετες οικονομικές παροχές, τις προαγωγές και κίνητρα που συνδέονται 

με την απόδοση, ενώ στα μη οικονομικά κίνητρα συγκαταλέγονται η αναγνώριση, οι 

εναλλακτικοί τρόποι εργασίας, η εκπαίδευση και ανάπτυξη, που ευνοούν την καινοτομία, 

δημιουργικότητα, ευελιξία και ανάληψη κινδύνων (Chiang & Birtch, 2012). Λόγω όμως της 

προσπάθειας συγκράτησης των εξόδων από τις επιχειρήσεις, οι παροχές μη οικονομικού 

χαρακτήρα υπερτερούν έναντι των οικονομικών (Chiang & Birtch, 2012). Ιδιαίτερα 

σημαντικά για τα ταλέντα που συνδυάζουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, παρακίνηση και 

αποτελεσματικότητα, είναι η παροχή σημαντικού πακέτου αμοιβής, ελευθερίας και ευελιξίας 

προκειμένου να αποδώσουν τα μέγιστα σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο (Bersin, 

2014). Ανεξάρτητα από το είδος, οι παροχές λειτουργούν παρακινητικά για την ικανοποίηση 

των εργαζομένων. Σε έρευνα της SHRM (2016) διαπιστώνεται ότι η παροχή οικονομικών 

αμοιβών (σταθερών και μη), της εργασιακής ασφάλειας και η δυνατότητα αξιοποίησης των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της εργασίας ευρίσκονται μεταξύ των πιο σημαντικών 

παραγόντων για την εργασιακή ικανοποίηση (55%-67%), ενώ ακολουθούν η οικονομική 

ευρωστία της επιχείρησης, η αναγνώριση της απόδοσης, οι ευκαιρίες ιεραρχικής ανέλιξης, η 

αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και η εξειδικευμένη με τις θέσεις εργασίας εκπαίδευση. Θα 

πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι η  ρευστότητα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης 

ενδέχεται να επιφέρει αντίστοιχες μεταβολές στη σημαντικότητα κάθε παράγοντα. 
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2.8.5. Διατήρηση ταλέντων   

 

Βασικός στόχος της διοίκησης ταλέντων είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της επιχείρησης μέσω των ταλέντων της, συνεπώς οι πρακτικές για τη 

διατήρηση των ταλέντων είναι ζωτικής σημασίας. Σε παγκόσμια έρευνα της Deloitte (2014) 

διαπιστώθηκε ότι η διατήρηση και δέσμευση των εργαζομένων θεωρείται μαζί με την 

ύπαρξη ικανής ηγεσίας, τη βελτίωση των πρακτικών HR, καθώς και την προσέλκυση των 

ταλέντων από τις βασικές προτεραιότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά 

τον 21ο αιώνα (Διάγραμμα 1). Τυχόν απώλεια ταλέντων ισοδυναμεί με απώλεια όχι μόνο 

οικονομικού κεφαλαίου αλλά κυρίως ανθρώπινου κεφαλαίου υπό τη μορφή γνώσεων, 

εμπειριών και πόρων που έχουν επενδυθεί (Khalid et al., 2016, Govaerts et al., 2011).  

Σύμφωνα με το CIPD (2007) βρέθηκε ότι η απώλεια για κάθε στέλεχος που αποχωρούσε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ήταν £7.750, κόστος όμως το οποίο συνήθως δεν υπολογίζουν οι 

επιχειρήσεις. 

 

 

Διάγραμμα 1.  Αποτύπωση προτεραιότητας (οριζόντια) και ετοιμότητας επιχειρήσεων 

(κάθετα) -  Τάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πηγή: Deloitte (2014) 
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Οι πρακτικές διατήρησης των ταλέντων στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης προς 

την επιχείρηση, καθώς και στη μείωση των ποσοστών αποχώρησης (Tarique & Schuler, 

2010), διότι είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα στελέχη που αισθάνονται δυσαρεστημένα κι 

έχουν μειωμένο αίσθημα δέσμευσης. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δίνεται σημασία στις αιτίες που 

οδηγούν σε οικειοθελή αποχώρηση, καθώς υποδεικνύουν τους τομείς της διοίκησης 

ταλέντων που χρήζουν βελτίωσης ή προσαρμογής, διότι η απώλεια των ξεχωριστών 

ταλέντων έχει αρνητική επίδραση όχι μόνο στο οικονομικό κεφάλαιο της επιχείρησης, αλλά 

κυρίως στη φήμη της (Aguirre et al., 2009). 

 

Όπως αναφέρει ο Schiemann (2014) συχνή αιτία αποχώρησης των εργαζομένων 

θεωρούνται οι σχέσεις με τα ανώτερα στελέχη, ενώ στην πραγματικότητα κύριες αιτίες είναι 

η παροχή ανταμοιβών που δε  συμβαδίζουν με την απόδοση και η διαφορετική  αντίληψη 

των αξιών από την πλευρά της επιχείρησης σε σχέση με τις προσωπικές του εργαζομένου. 

Σύμφωνα με έρευνα του Towers Watson (2014) οι παράγοντες που λειτουργούν θετικά από 

πλευράς εργαζομένων για την παραμονή τους σε μια επιχείρηση είναι η κάλυψη των 

βασικών αναγκών, δηλαδή  το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, οι ευκαιρίες 

επαγγελματικής εξέλιξης και η εργασιακή ασφάλεια σε συνδυασμό με την ύπαρξη ικανής 

και αποτελεσματικής ηγεσίας, το μειωμένο εργασιακό στρες και τις σχέσεις με τα ανώτερα 

ιεραρχικά στελέχη. Οι εργοδότες θεωρούν επίσης σημαντικούς τους παράγοντες της 

οικονομικής διασφάλισης και της επαγγελματικής εξέλιξης, με διαφορετική όμως ιεράρχηση 

των υπολοίπων παραγόντων, αναφερόμενοι στις σχέσεις με τους ανώτερους, στη διαχείριση 

του εργασιακού στρες, στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, στα βραχυπρόθεσμα 

κίνητρα και την εργασία που απαιτεί διαφορετικά επίπεδα υπευθυνότητας και απόδοσης, 

χωρίς όμως να δίνουν τη δέουσα σημασία στη συμβολή της ανώτερης ηγεσίας, η οποία είναι 

καθοριστική για τη διατήρηση των ταλέντων στην επιχείρηση (Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2.  Σημαντικοί παράγοντες διατήρησης στελεχών (άποψη εργοδοτών και 

εργαζομένων). Πηγή: Towers Watson (2014) 

 

Σε εποχές οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις συνήθως αξιολογούν ως μη σημαντική 

τη σωστή διαχείριση των ταλέντων καθώς λόγω αυξημένης ανεργίας θεωρούν ότι υπάρχει 

μεγάλη διαθεσιμότητα στελεχών για την πλήρωση των κενών θέσεων. Όμως σύμφωνα με 

την Aguirre et al. (2009) διαπιστώθηκε ότι οι αποχωρήσεις αυξάνονται σημαντικά όταν 

έχουν προηγηθεί μαζικές απολύσεις, καθώς μειώνεται το ηθικό των εναπομείναντων 

εργαζομένων και η αφοσίωσή τους προς την επιχείρηση, με αρνητικό αντίκτυπο στην 

παραγωγικότητα και απόδοση. Βέβαια παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και 

δεδομένης της έλλειψης των ταλέντων με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της προσπάθειας από πλευράς των επιχειρήσεων για 

τη διατήρηση των στελεχών τους βελτιώνοντας την εικόνα ως καλού εργοδότη (employer 

brand) (CIPD, 2015). 

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η αποχώρηση των σημαντικών στελεχών θα πρέπει να 

παρέχονται από τις επιχειρήσεις εργασίες υψηλών απαιτήσεων (challenging work), να 

προσφέρονται δυνατότητες απόκτησης νέων γνώσεων και ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων στο 

μέγιστο βαθμό, να αναγνωρίζεται η προσωπική συνεισφορά, απόδοση και οι δυνατότητες 

κάθε στελέχους και να υπάρχει αρμονική σύνδεση εργασίας-ζωής και καλό εργασιακό κλίμα 

(Govaerts et al., 2011). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παροχή κατάρτισης και η δυνατότητα 

ανάπτυξης, σε συνάρτηση με στοχευμένο σύστημα αμοιβών και κινήτρων, όπως είναι οι 

προαγωγές και οι παροχές μη οικονομικής φύσεως, ενώ η  ύπαρξη προγραμμάτων ανάπτυξης 

ηγετών που εναρμονίζονται με τη γενικότερη στρατηγική αλλά και τις ανάγκες των 
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στελεχών, λειτουργούν θετικά για τη διατήρηση των ταλέντων ενισχύοντας τη δέσμευσή 

τους (CIPD, 2015; Towers Watson, 2014).  

 

Καθώς οι πρακτικές της διοίκησης ταλέντων διέπονται από κοινές αρχές και 

λειτουργούν συμπληρωματικά, ένα αποτελεσματικό σύστημα διατήρησης των ταλέντων 

σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό τρόπο προσέλκυσής τους. Η προσεκτική επιλογή και 

αναγνώριση των υποψηφίων, σε συνδυασμό με τη διαδικασία ένταξής τους στην επιχείρηση, 

διασφαλίζει την ύπαρξη των κατάλληλων στελεχών στη δεξαμενή των ταλέντων, οι οποίοι 

δύνανται να ανταποκριθούν με επιτυχία σε οποιαδήποτε θέση, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα ποσοστά των πρόωρων αποχωρήσεων με 

ταυτόχρονη την αποφυγή της ύπαρξης μη κατάλληλων στελεχών.  

 

2.8.6. Σύστημα διαδοχής 

 

Αναπόσπαστη πρακτική της διοίκησης των ταλέντων είναι το σύστημα διαδοχής 

(succession planning) που διασφαλίζει την ύπαρξη των κατάλληλων στελεχών για την 

πλήρωση των κρίσιμων θέσεων της επιχείρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή παρέχοντας τη 

δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου εξωτερικού 

περιβάλλοντος (Hills, 2009). Η ανάγκη σωστής στελέχωσης των επιχειρήσεων με τα 

κατάλληλα ταλέντα και η συνεχής ανάπτυξη και διαχείριση της απόδοσής τους κρίνονται 

αναποτελεσματικές πρακτικές εφόσον δεν εξασφαλίζεται η διάδοχη κατάσταση για τα 

ηγετικά στελέχη. Σύμφωνα με έρευνα της WorldatWork (2012) η δημιουργία συστήματος 

διαδοχής θεωρείται μετά την αναγνώριση των ταλέντων, την επαγγελματική εξέλιξη, τις 

αυξημένες αμοιβές και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως μια από τις πιο 

σημαντικές μεθόδους διατήρησης των κρίσιμων ταλέντων. 

 

Συχνά η ανάγκη κάλυψης των υψηλά ιεραρχικών θέσεων συγχέεται με το σύστημα 

διαδοχής. Η απλή κάλυψη των κενών θέσεων σχετίζεται με την παραδοσιακή προσέγγιση 

μέσω του πολυετούς σχεδιασμού και της προετοιμασίας των εσωτερικών στελεχών για τις 

μελλοντικές κενές θέσεις, η οποία προσέγγιση βασιζόταν στη δυνατότητα πρόβλεψης των 

αποχωρούντων στελεχών. Οι επιχειρήσεις όμως πλέον λειτουργούν υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας, συνεπώς δεν είναι εφικτή η μακροχρόνια πρόβλεψη για την αντικατάσταση 

των ανώτερων στελεχών, καθώς λόγω των επερχόμενων μεταβολών στις απαιτήσεις των 
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θέσεων ενδέχεται είτε να καθίστανται ανεπίκαιρες οι παρεχόμενες μέθοδοι ανάπτυξης των 

ηγετικών στελεχών είτε λόγω του μακροχρόνιου ορίζοντα της διαδικασίας ανάπτυξης, τα 

στελέχη να προβούν σε αναζήτηση εργασίας προτού παρουσιαστεί η ανάγκη αξιοποίησής 

τους (Cappelli, 2008). 

 

Η δημιουργία συστήματος διαδοχής προϋποθέτει την αναζήτηση, αναγνώριση και 

ανάπτυξη των στελεχών που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ηγετικών 

θέσεων, με την αναζήτηση να γίνεται σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες χωρίς να περιορίζεται 

στα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη (Groves, 2007). Σύμφωνα με τους Smith et al. (DDI, 2016) 

οι επιτυχημένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν γενικότερες στρατηγικές για την αναπλήρωση των 

ηγετών, αφού προηγουμένως αναγνωρίσουν τις καίριες θέσεις και αναζητήσουν τα κρίσιμα 

ταλέντα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Προσανατολίζονται στη δυνατότητα σταθερής 

παροχής πολλαπλών διαθέσιμων μελλοντικών ηγετών (pipeline) σε συγκεκριμένη θέση, 

αποφεύγοντας την προώθηση του αμέσως επόμενου ιεραρχικά στελέχους, ενώ δίνουν 

έμφαση σε εκείνες τις θέσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και απαιτούν 

αυξημένα επίπεδα απόδοσης. 

 

Επιτυχημένο χαρακτηρίζεται ένα σύστημα διαδοχής όταν, με την άμεση συμμετοχή 

και δέσμευση της ηγεσίας στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς ηγετών, δίνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των υψηλού δυναμικού 

στελεχών μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων εντός της επιχείρησης, όπως είναι ο 

συνδυασμός της επιμόρφωσης με την άμεση εφαρμογή στην εργασία (action learning), η 

ανάθεση απαιτητικών εργασιών πέραν του προσωπικού πεδίου γνώσης (stretch 

assignments), η εξειδικευμένη καθοδήγηση για την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων 

(mentoring-coaching), η εσωτερική δικτύωση και η 360ο ανατροφοδότηση (Groves, 2007).  

 

Η ύπαρξη ευελιξίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η επιχείρηση προσαρμοζόμενη 

σε νέα δεδομένα να δύναται να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες της, ενώ η διαφάνεια στις 

διαδικασίες λειτουργεί ενισχυτικά για την αυξημένη παρακίνηση και απόδοση των 

εργαζομένων. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να υπάρχει συχνή αξιολόγηση των ενεργειών και της 

προόδου που επιτυγχάνεται, ώστε να καθίσταται άμεσα γνωστό όχι μόνο εάν τα κατάλληλα 

στελέχη βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις την κατάλληλη στιγμή, αλλά και κατά πόσο 

είναι προετοιμασμένα για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων (Conger & Fulmer, 2003).  
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3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Η γενικότερη οικονομική, πολιτική, και κοινωνική αστάθεια που χαρακτηρίζει την 

εποχή μας, επηρεάζει όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, με ιδιαίτερο όμως 

αντίκτυπο στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από 

προκλήσεις όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και επιχειρησιακό, με έντονες εσωτερικές 

ανακατατάξεις και πιέσεις. 

 

Οι τράπεζες λειτουργούν σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται 

από αβεβαιότητα και συνεχείς μεταβολές ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που κλυδωνίζεται 

από την οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια ετήσια έρευνα της PwC για 

το έτος 2016 σχετικά με τον τραπεζικό κλάδο αποκαλύπτει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης 

εντός του επόμενου έτους είναι θετικές μόνο για το 31% των τραπεζών, ενώ η προσπάθεια 

επέμβασης και ρύθμισης του κλάδου, οι τεχνολογικές αλλαγές και η γεωπολιτική 

αβεβαιότητα είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες 

για περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

Τα οικονομικά κέρδη των τραπεζικών ιδρυμάτων επηρεάζονται από τις αυστηρές 

διατάξεις και ρυθμίσεις σχετικά με την ύπαρξη της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας 

που επιβάλλονται από ανώτερα θεσμικά όργανα προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση στον 

πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον προκύπτουν νέα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

όπως είναι οι νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται, η αυξημένη χρήση της νέας τεχνολογίας, η 

αλλαγή στα δημογραφικά στοιχεία και τις συνήθειες των καταναλωτών, ο ανταγωνισμός που 

επεκτείνεται εκτός του κλάδου και προέρχεται από άλλους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας, σε συνδυασμό με την απώλεια της εμπιστοσύνης προς τον κλάδο όπως αναφέρει 

το Edelman Trust Barometer (2016), που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της 

στρατηγικής των τραπεζών στα νέα δεδομένα.  
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Διάγραμμα 3. Εμπιστοσύνη ανά κλάδο (μεταβολές 2012-2016). Πηγή: Edelman Trust 

Barometer (2016) 

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες αλλά και οι νέες προκλήσεις, η 

σωστή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ιδιαίτερα των ταλέντων, κρίνεται πιο 

απαραίτητη από ποτέ καθώς το ταλέντο θεωρείται πλέον το «νέο νόμισμα της οικονομίας» 

(INSEAD, 2014).  

 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις αρνητικές συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής 

κρίσης, όπως είναι η αυξανόμενη ανεργία, ο πληθωρισμός, η στασιμότητα των οικονομικών 

απολαβών σε συνδυασμό με την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων (Swailes, 2013) και οι 

οργανωτικές αλλαγές λόγω συγχωνεύσεων ή εξαγορών, αντιλαμβάνεται κανείς τη δυσκολία 

προσέλκυσης εκείνων των στελεχών που με τις εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες θα 

συμβάλλουν στην αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων στις τράπεζες. Οι επιθετικές 

μορφές αναδιάρθρωσης, όπως είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, και η προσπάθεια 

συγκράτησης των εξόδων ενώ συνεχίζεται η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, 

αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε συρρίκνωση του προσωπικού. Εντός του 

2015 μικρός αριθμός τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης προχώρησαν 

στη μείωση περίπου 100.000 θέσεων (PwC, 2016a). 

 

Οι υψηλές αποδοχές και αμοιβές των τραπεζικών στελεχών συχνά έχουν γίνει 

αντικείμενο αρνητικής συζήτησης και γίνεται προσπάθεια ρύθμισής τους, ιδιαίτερα  μετά 

την έναρξη της οικονομικής κρίσης (PwC, 2012b). Σύμφωνα με τους Bell & Van Reenen 

(2013) η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα του Ηνωμένου 

Βασιλείου κατά το 2008 ήταν 84% εν αντιθέσει με των εργαζομένων σε άλλους κλάδους που 
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ήταν 40%. Συνεπώς η προσπάθεια εξορθολογισμού των αποδοχών και αμοιβών των 

τραπεζικών στελεχών ίσως λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση των ικανών 

στελεχών. 

 

Παρά την αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών και την αντικατάσταση του 

ανθρώπινου παράγοντα σε μη καίριες θέσεις, η διαπροσωπική σχέση με τους πελάτες 

παραμένει σημαντική σε κάποιες τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα για συγκεκριμένες 

ομάδες καταναλωτών, ενώ οι απαιτήσεις σε εξειδικευμένο και ταλαντούχο προσωπικό 

περιλαμβάνουν στρατηγικές θέσεις των τραπεζών που εναρμονίζονται με τις ανάγκες της 

σύγχρονης εποχής. Ενδεικτικά αναφέρει η PwC (2014a) την ανάγκη για καταρτισμένους 

τεχνικούς ηλεκτρονικής ασφάλειας λόγω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου για την 

εκτέλεση αρκετών τραπεζικών εργασιών.  

 

Όπως αναφέρεται σε έρευνα της PwC (2016a), η επιτυχία των τραπεζικών ιδρυμάτων 

του 21ου αιώνα δε θα σχετίζεται αποκλειστικά με τα οικονομικά κέρδη, καθώς η δημιουργία 

αξίας δεν αναφέρεται πλέον μόνο στους μετόχους, αλλά αφορά όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

(stakeholder), ιδιαίτερα την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται 

ότι το 53% των τραπεζικών ταλέντων θεωρούν πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή 

εργοδότη τις κοινωνικές αξίες της επιχείρησης που συμβαδίζουν με τις προσωπικές τους 

έναντι των ανταγωνιστικών οικονομικών απολαβών (44%).  

 

Ο Sokro (2012) σε έρευνά του διαπιστώνει ότι οι καλές εργασιακές συνθήκες και η 

ανάθεση υπεύθυνων εργασιών, αποτελούν το κύριο κίνητρο για την επιλογή του 

συγκεκριμένου εργοδότη, με τις δυνατότητες εξέλιξης, τις αξίες της επιχείρησης και το 

σύστημα αμοιβών να συνθέτουν το γενικότερο πλαίσιο, ενώ η πρόταση αξίας για τον 

εργαζόμενο (employee value proposition-EVP), όπως εκφράζεται μέσω της θετικής φήμης 

και της καλής εικόνας του εργοδότη (employer branding), συντελεί στη διατήρηση των 

εργαζομένων.  

 

Η αλλαγή της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού, όπου πλέον συνυπάρχουν στελέχη 

διαφορετικών γενεών με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, επιβάλλει την προσαρμογή 

και την ευελιξία στα συστήματα αμοιβών και κινήτρων, όπως και στη διαχείριση της 

απόδοσης. Οι νεότερες γενιές δεν προσελκύονται από τα ίδια κίνητρα με τα μεγαλύτερα 
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ηλικιακά στελέχη, καθώς αποτελούν τμήμα της σύγχρονης  ψηφιακής εποχής όπου η 

αμεσότητα και οι έντονοι ρυθμοί ορίζουν διαφορετικό πλαίσιο εργασίας, με παράλληλη την 

ανάγκη ελευθερίας και ευελιξίας.  

 

Σύμφωνα με την PwC (2012a)  περίπου 25% των τραπεζών προέβησαν σε ακύρωση ή 

αναβολή κάποιου προγράμματος διαχείρισης ταλέντων λόγω μη ύπαρξης των κατάλληλων 

στελεχών. Η μειωμένη προσφορά κατάλληλων-ικανών στελεχών (supply), η απαίτηση για 

καίριες ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την αύξηση της κερδοφορίας και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την αρνητική μεταβολή στις δαπάνες των 

καταναλωτών και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος, έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. 

 

Η σημαντικότητα της προσέλκυσης αλλά και διατήρησης των απαραίτητων για την 

επιχείρηση ταλέντων αποτυπώνεται σε έρευνα της PwC (2015), όπου μόνο το 5% των 

ανώτατων στελεχών τραπεζικών ιδρυμάτων υποστηρίζουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν τα 

ταλέντα με τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες, τονίζοντας τη μεγάλη έλλειψη που 

παρατηρείται στο χώρο. Αντίστοιχα το World Economic Forum (2016) μελετώντας το 

μέλλον των εργασιών διαπιστώνει ότι παρότι η ανάγκη για προσωπικό στον τραπεζικό κλάδο 

διαφαίνεται ότι θα είναι αυξημένη κατά τα έτη 2015-2020, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας 

για την προσέλκυση, η ύπαρξη των κατάλληλων δεξιοτήτων να είναι μόλις 56%. 

 

 

Διάγραμμα 4.  Απασχόληση και σταθερότητα δεξιοτήτων για το διάστημα 2015-2020 (ανά 

κλάδο). Πηγή: Future of Jobs Survey (2016), World Economic Forum. 
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Η διαφάνεια στις διαδικασίες για τη δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας, τα 

ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών σε συνδυασμό με ελκυστικές πρόσθετες αμοιβές (bonus) 

βασισμένες στην απόδοση, οι ευκαιρίες ως μελλοντικοί ηγέτες, η παροχή κατάρτισης και 

εκπαίδευσης αποτελούν κάποια από τα εξωτερικά κίνητρα των εργαζομένων. Ενώ η 

ανάληψη υπεύθυνων και απαιτητικών εργασιών, η ευελιξία στον τρόπο και χρόνο εργασίας, 

το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα και καινοτομία, η 

αναγνώριση της προσφοράς, η στήριξη από τα ανώτερα στελέχη και τη διοίκηση, η παροχή 

εξειδικευμένης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης αναζητώνται ως μέρος της 

εσωτερικής παρακίνησης (Deloitte, 2013). 

 

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει υποστεί 

μεγάλες ανακατατάξεις λόγω των δυσάρεστων συνεπειών της οικονομικής κρίσης, όπως 

είναι οι συγχωνεύσεις και η ένταξη υγιών τμημάτων των υπό εκκαθάριση τραπεζών σε άλλες 

τράπεζες. Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και της αναγκαστικής αναδιάρθρωσης σε 

συνδυασμό με τις επεμβάσεις στο κοινωνικό σύστημα της συνταξιοδότησης, η μεταβολή του 

προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την πενταετία 2011-2015 αφορούσε απώλεια 

περίπου 11.700 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (στοιχεία 

2011 και 2015) (βλ. Πίνακες 1 και 2). 

 

Πίνακας 1. Στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη διάρθρωση του Ελληνικού 

Τραπεζικού Συστήματος. Συγκεντρωτικά στοιχεία τραπεζών-μελών και 

συνδεδεμένων μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2011). 

 

  

Τράπεζες Τραπεζικά 

Καταστήματα 

Προσωπικό Α.Τ.Μ. 

Μέλη 19 3.565 56.042 5.884 

Συνδεδεμένα 

Μέλη 2 2 77 - 

Σύνολο 21 3.567 56.119 5.884 

* δύο εκ του συνόλου των πέντε συνδεδεμένων τραπεζών μελών   

Πηγή: Τράπεζες και Τράπεζες Μέλη της Ε.Ε.Τ.      
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Πίνακας 2.  Στοιχεία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη διάρθρωση του Ελληνικού 

Τραπεζικού Συστήματος. Συγκεντρωτικά στοιχεία τραπεζών-μελών και 

συνδεδεμένων μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2015). 

 

  

Τράπεζες Τραπεζικά 

Καταστήματα 

Προσωπικό Α.Τ.Μ. 

Μέλη 7 2.414 44.273 5.257 

Συνδεδεμένα 

Μέλη 5 4 129 - 

Σύνολο 12 2.418 44.402 5.257 

Πηγή: Τράπεζες και Τράπεζες Μέλη της Ε.Ε.Τ.      

 

 

Σύμφωνα με το Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας που δημοσιεύτηκε από το ALBA 

(2016) παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στο ποσοστό των οικειοθελών αποχωρήσεων του 

προσωπικού των ελληνικών τραπεζών (50%), το οποίο προβλέπεται να συνεχιστεί. Οι 

μεταβολές στα τραπεζικά προϊόντα εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ενέργειες για την 

προσέλκυση και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (30-45%) παρά το γεγονός ότι 

παρουσιάζονται μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση των κατάλληλων στελεχών, ενώ  (βλ. 

Διαγράμματα 5, 6 και 7). 

 

 

 

Διάγραμμα 5.  Προσδοκίες ανόδου ανά κλάδο. Πηγή: ALBA (2016) 
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Διάγραμμα 6.  Τωρινή δραστηριότητα ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό και τα 

Διευθυντικά στελέχη. Πηγή: ALBA (2016) 

 

 

 

Διάγραμμα 7.  Προσδοκίες ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό και τα Διευθυντικά 

στελέχη. Πηγή: ALBA (2016) 

 

Στην ίδια έρευνα αναφορικά με τη διαχείριση ταλέντων, στην οποία συμμετέχουν 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει 

ξεκάθαρη εικόνα για τον ορισμό των ταλέντων και τις ιδιότητές τους και ταυτόχρονα έχει 

προβεί σε καταγραφή των καίριων θέσεων και των κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

θα απαιτηθούν μακροπρόθεσμα. Η επιλογή των στελεχών γίνεται κατά βάση από την 

ανώτατη διοίκηση με συμμετοχή του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρά τη δυσκολία 

εξεύρεσης κατάλληλων στελεχών, γίνονται επενδύσεις στο προσωπικό που στοχεύουν στη 
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δημιουργία δεξαμενών ταλέντων και τη διατήρησή τους, η οποία επιτυγχάνεται μέσω κυρίως 

της εκπαίδευσης και ανάπτυξης (76,7%), της δημιουργίας καλού εργασιακού κλίματος 

(50,9%), της αρμονικής σύνδεσης εργασίας-ζωής (53,4%), της παροχής ξεκάθαρων στόχων 

(50%), των εσωτερικών μετακινήσεων (48,3%), με τις οικονομικές αμοιβές, την αναγνώριση 

και τις προαγωγές να ακολουθούν. Παρόλα αυτά οι αποχωρήσεις των εργαζομένων από τις 

επιχειρήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε οικονομικούς λόγους, σε μειωμένες προσδοκίες 

για εξέλιξη και ανάπτυξη, αλλά και στη δεινή κατάσταση της χώρας (ALBA, 2016). 
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4. ΕΡΕΥΝΑ  

 

4.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των πρακτικών προσέλκυσης, ανάπτυξης 

και διατήρησης των ταλέντων στις τράπεζες και για το λόγο αυτό διεξήχθη ποσοτική έρευνα.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω αποστολής ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική 

φόρμα και η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος excel. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και απευθύνθηκε σε υπάλληλους τραπεζικών καταστημάτων 

κυρίως της Θεσσαλονίκης, ενώ η συλλογή των δεδομένων αφορά το χρονικό διάστημα από 

14.11.2016 μέχρι και 27.12.2016. 

 

Η μορφή του ερωτηματολογίου είναι δομημένη, χωρίζεται σε έξι ενότητες που 

περιλαμβάνουν γενικά στοιχεία για την Τράπεζα, την προσέλκυση και πρόσληψη, την 

αναγνώριση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ταλέντων, ενώ ακολουθούν τα 

δημογραφικά στοιχεία.  

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις, με την υποχρέωση απάντησης 

όλων των ερωτήσεων. Από τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν μία ήταν ανοιχτού τύπου 

(Nr. 21), ενώ οι υπόλοιπες κλειστού τύπου. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής χωρίς περιορισμό απαντήσεων (Nr. 4 & 15), πολλαπλής επιλογής με δυνατότητα 

επιλογής 3 απαντήσεων (Nr. 5 & 11), πολλαπλής επιλογής με τη δυνατότητα μιας μόνο 

απάντησης (Nr. 12), ερώτηση με διαβαθμισμένη σε 7-βαθμη κλίμακα Likert (Nr. 13), καθώς 

και ερωτήσεις με αλληλοαποκλειόμενες απαντήσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις (βλ. 

Παράρτημα).  
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4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Παρότι στη δομή του ερωτηματολογίου τα δημογραφικά στοιχεία παρατίθενται στο 

τέλος μετά τις κύριες ερωτήσεις, γίνεται αρχικά η ανάλυσή τους για την καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων. 

 

Το δείγμα περιλαμβάνει 77 απαντήσεις, από 42 άνδρες και 35 γυναίκες. Η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων (50,6%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών, ακολουθούν οι 

ομάδες των 45-54 ετών και 25-34 ετών με ποσοστά 23,4% και 19,5% αντίστοιχα, ενώ 4 

άτομα είναι άνω των 55 ετών και ένα άτομο ανήκει στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα (18-24 

ετών). (Διαγράμματα 8 και 9). 

 

 

Διάγραμμα 8.  Δημογραφικά στοιχεία (Φύλο) 

 

   

Διάγραμμα 9. Δημογραφικά στοιχεία (Ηλικία) 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και απόφοιτοι 

ανωτάτου-ανωτέρου πανεπιστημίου (37 και 33 άτομα αντίστοιχα), τρία άτομα είναι κάτοχοι 
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διδακτορικού τίτλου, ενώ μόνο 4 άτομα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Διάγραμμα 10). 

 

 

Διάγραμμα 10.  Δημογραφικά στοιχεία (Επίπεδο μόρφωσης) 

 

 

Ως προς το χρόνο προϋπηρεσίας σε τράπεζα το εύρος κυμαίνεται μεταξύ 1 έτους και 

33 ετών, με 24 διαφορετικές τιμές. Σημαντικός αριθμός εργαζομένων (39%) έχει 

προϋπηρεσία 10, 15 και 20 έτη (από 10 άτομα σε κάθε ομάδα), το 9% του συνόλου εργάζεται 

επί 8 έτη (7 άτομα), 5% εργάζεται επί 9 έτη και 5% επί 16 έτη (4+4 άτομα), ενώ το 4% του 

συνόλου έχουν πάνω από 30 έτη. Τα υπόλοιπα ποσοστά μοιράζονται σε διαφορετικά έτη 

(Διάγραμμα 11). 

 

 

Διάγραμμα 11.  Δημογραφικά στοιχεία (Προϋπηρεσία στην Τράπεζα-σε έτη) 
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Το 48,1% του δείγματος αφορά μεσαία στελέχη και ακολουθούν τα στελέχη χωρίς 

ευθύνη με 35,1%, ενώ ανώτερα στελέχη είναι το 11,7%, με το χαμηλότερο ποσοστό 5,2% 

των διευθυντικών στελεχών (Διάγραμμα 12). 

 

 

Διάγραμμα 12. Δημογραφικά στοιχεία (Θέση εργασίας) 

 

 

Στην ερώτηση εάν γνωρίζουν τις αξίες (core values), την αποστολή (mission) και την 

κουλτούρα της Τράπεζας η πλειοψηφία απάντησε θετικά (89,6%), ενώ οι αρνητικές ήταν 

μόνο το 10,4%, ενώ περίπου το μισό δείγμα (41 άτομα) γνωρίζει εάν η Τράπεζα διαθέτει 

σύστημα διαχείρισης των ταλέντων, σε αντίθεση με 36 άτομα (Διαγράμματα 13 και 14). 

. 

 

 

Διάγραμμα 13.  Γνωρίζετε τις αξίες (core values), την αποστολή (mission) και την 

κουλτούρα της Tράπεζας? 
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Διάγραμμα 14. Γνωρίζετε εάν η Tράπεζα διαθέτει σύστημα διαχείρισης των ταλέντων? 

 

 

Σε περίπτωση δημιουργίας κενής θέσης, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 15, η 

κάλυψη γίνεται κυρίως εσωτερικά σύμφωνα με το 75,3% των συμμετεχόντων, το 9,1% 

απάντησε ότι γίνεται εξωτερικά, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (15,6%) απάντησαν ότι δε 

γνωρίζουν. 

 

 

Διάγραμμα 15.  Όταν δημιουργηθεί κενή θέση, η κάλυψη γίνεται κυρίως… 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων υπαλλήλων γίνεται, σύμφωνα με το 74% των 

συμμετεχόντων, κατά βάση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ συμμετέχουν οι 

άμεσα προϊστάμενοι της προς πλήρωση θέσης και η Διοίκηση με ποσοστά 18,2% και 15,6% 

αντίστοιχα. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό (14,3%) δε γνωρίζει ποιοι συμμετέχουν κατά 

την επιλογή των υποψηφίων, ενώ μόλις 2 άτομα (2,6%) απάντησαν ότι γίνεται μέσω άλλου 

τρόπου (Διάγραμμα 16). 
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Διάγραμμα 16.  Γνωρίζετε ποιος επιλέγει τους υποψήφιους υπαλλήλους? 

 

 

Στο Διάγραμμα 17 σχετικά με την αναγνώριση των ταλέντων διαφαίνεται ότι στις 

κύριες ιδιότητες που διαθέτουν τα ταλέντα, κυριαρχούν η καινοτομία και δημιουργικότητα  

(46,8%), οι ηγετικές ικανότητες (42,9%), η ομαδικότητα (41,6%), η σχετική με το 

αντικείμενο εμπειρία (33,8%). Οι ιδιότητες της αποφασιστικότητας, της αποδοτικότητας και 

της στρατηγικής ως προς την εκτέλεση των εργασιών θεωρούνται απαραίτητα από το 26% 

η καθεμία, ενώ ακολουθούν με μικρότερη συμμετοχή η διάθεση να προσφέρουν το «κάτι 

παραπάνω», η ηθική ακεραιότητα και η εστίαση στα αποτελέσματα. Η αφοσίωση θεωρείται 

η λιγότερη αξιόλογη ιδιότητα (9,1%), ενώ δεν υπήρξε επιλογή «άλλο». 

 

Διάγραμμα 17.  Ποιες ιδιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτουν τα ταλέντα στην Τράπεζά 

σας? Επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα κατά την κρίση σας. 

 

 

2.6%

14.3%

18.2%

74%

15.6%

Άλλο

Δε γνωρίζω

Οι άμεσα προϊστάμενοι της προς 
πλήρωση θέσης

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διοίκηση

0%

9.1%

16.9%

15.6%

18.2%

33.8%

26%

26%

42.9%

41.6%

26%

46.8%

Άλλο

Αφοσίωση

Ηθική ακεραιότητα

Εστίαση στα αποτελέσματα

Διάθεση να προσφέρουν "το κάτι παραπάνω"

Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο

Στρατηγική ως προς την εκτέλεση των εργασιών

Αποδοτικότητα

Ηγετικές ικανότητες

Ομαδικότητα

Αποφασιστικότητα

Καινοτομία-δημιουργικότητα
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 Στην ενότητα ως προς την ανάπτυξη των ταλέντων, η πλειοψηφία (81,8%) απάντησε 

θετικά στο ενδεχόμενο κάλυψης μιας θέσης εργασίας διαφορετικής από την παρούσα, η 

οποία πιθανόν συνοδεύεται από προγράμματα υψηλών απαιτήσεων (challenging projects), 

ενώ 14 άτομα (18,2%) απάντησαν αρνητικά (Διάγραμμα 18). 

 

 

Διάγραμμα 18. Θα σας ενδιέφερε μια θέση εργασίας διαφορετική από την παρούσα, η οποία 

πιθανόν συνοδεύεται από προγράμματα υψηλών απαιτήσεων (challenging 

projects)? 

 

 

Η κατάρτιση/εκπαίδευση που παρέχεται θεωρείται από το 59,7% ότι συμβάλλει θετικά 

στην ανάδειξη ως ταλέντο, το 27,3% δε συμφωνούν, ενώ για το 13% δεν προβλέπεται 

Διάγραμμα 19).  

 

 

Διάγραμμα 19. Πιστεύετε ότι η κατάρτιση/εκπαίδευση που σας παρέχεται συμβάλλει θετικά 

στην ανάδειξή σας ως ταλέντο? 

 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης υπάρχουν για όλους σύμφωνα με 47 συμμετέχοντες, ενώ 

οι 30 δε συμφωνούν. Αντίστοιχα η δυνατότητα εξέλιξης για όλους υπάρχει σύμφωνα με 45 

συμμετέχοντες, ενώ για  32 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα (Διαγράμματα 20 και 21). 
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Διάγραμμα 20.  Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για όλους? 

 

Διάγραμμα 21.  Υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης για όλους? 

 

 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 22, η αναγνώριση και επιβράβευση γίνεται σύμφωνα με το 

53,2% μέσω μη οικονομικών παροχών, το 24,7% μέσω οικονομικών παροχών, ενώ για 

σημαντικό ποσοστό (22,1%) γενικά δεν υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση. 

 

 

Διάγραμμα 22. Η αναγνώριση και επιβράβευση γίνεται κυρίως μέσω: 

 

 

61%

39% NAI 47

OXI 30

58.4%

41.6%

NAI 45

OXI 32
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Στην ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε χρήσιμα για την ανάπτυξη και 

διατήρηση των ταλέντων? Επιλέξτε τα 3 πιο σημαντικά κατά την κρίση σας», η συνεχής 

κατάρτιση και εκπαίδευση είναι σημαντική για 46 συμμετέχοντες, η απόκτηση πολλαπλών 

εμπειριών μέσω κινητικότητας (job rotation) επιλέχθηκε από 41 άτομα, 36 άτομα θεωρούν 

σημαντική τη συμμετοχή σε σεμινάρια, ενώ η εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρα 

στελέχη για την καλύτερη προσωπική ανάπτυξη (mentoring) και τα οικονομικά κίνητρα 

ξεχωρίζουν για 30 και 29 άτομα αντίστοιχα. Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας 

(on the job training) είναι σημαντική για 20 άτομα, ενώ το e-learning για 14 άτομα 

(Διάγραμμα 23). 

 

Διάγραμμα 23. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε χρήσιμα για την ανάπτυξη και διατήρηση  

των ταλέντων? Επιλέξτε τα 3 πιο σημαντικά κατά την κρίση σας. 

 

Στην ενότητα για τη διατήρηση των ταλέντων και συγκεκριμένα στην ερώτηση «Κατά 

τα τελευταία 5 έτη υπήρξε σημαντικό ποσοστό αποχώρησης υπαλλήλων» το 46,8% 

οφείλεται στη συνταξιοδότηση στελεχών, το 41,6% λόγω συγχωνεύσεων ή εξαγορών, το 

7,8% απάντησε ότι η αποχώρηση ήταν προς ανταγωνιστικές τράπεζες, ενώ το 3.9% αφορά 

άλλη επιλογή, συγκεκριμένα λόγω εθελουσίας εξόδου από την εργασία (Διάγραμμα 24). 

 

 

2

17

20

46

29

14

30

41

36

Άλλο

Καθοδήγηση για τη βελτίωση δεξιοτήτων/ικανοτήτων ως 
προς την επίτευξη στόχων στην εργασία (coaching)

Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job 
training)

Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση

Οικονομικά κίνητρα

E-learning

Εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη για την 
καλύτερη προσωπική ανάπτυξη (mentoring)

Απόκτηση πολλαπλών εμπειριών μέσω κινητικότητας (job 
rotation)

Συμμετοχή σε σεμινάρια
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Διάγραμμα 24. Κατά τα τελευταία 5 έτη υπήρξε σημαντικό ποσοστό αποχώρησης 

υπαλλήλων λόγω: 

 

 

Η ερώτηση 13 «Δεδομένης της  υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα 

παρακάτω θα αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το πιο σημαντικό)» 

απαιτεί διαβάθμιση των απαντήσεων σε 7β-αθμη κλίμακα Likert: 

 

 Οι πρόσθετες μη οικονομικές παροχές (π.χ. ευέλικτος τρόπος εργασίας, ωράριο κλπ) 

αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικό» (βαθμολογία 6) από το 32,5%, ως «πιο 

σημαντικό» θεωρείται από το 24,7%, το 14,3% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι είναι 

«ούτε σημαντικό ούτε μη σημαντικό» (βαθμολογία 4), ενώ «αρκετά σημαντικό» 

θεωρείται από το 11,7% (βαθμολογία 5) (Διάγραμμα 25). 

 

 

Διάγραμμα 25.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Πρόσθετες μη οικονομικές παροχές (π.χ. 

ευέλικτος τρόπος εργασίας, ωράριο κλπ)» 

 

 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα υψηλών απαιτήσεων (challenging projects) 

βαθμολογήθηκε με 6 («πολύ σημαντικό») από το 32,5%, η άριστη βαθμολογία ως «πιο 

σημαντικό» δόθηκε από το 22,1%, ενώ το 14,3% επέλεξε τη βαθμολογία 5 («αρκετά 

σημαντικό») (Διάγραμμα 26). 
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Διάγραμμα 26.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Συμμετοχή σε προγράμματα υψηλών απαιτήσεων 

(challenging projects)» 

 

 

 Η επαγγελματική εξέλιξη αξιολογήθηκε από το 37,7% ως «πιο σημαντικό», από το 

29,9% ως «πολύ σημαντικό» και από το 15,6% ως «αρκετά σημαντικό» (Διάγραμμα 

27). 

 

 

Διάγραμμα 27.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Επαγγελματική εξέλιξη» 
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 Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός θεωρείται «πολύ σημαντικός» για το 32,5%, για 

το 20,8% είναι «πιο σημαντικό», για το 18,2% είναι «αρκετά σημαντικό» και για το 

14,3% δε θεωρείται «ούτε σημαντικό ούτε μη σημαντικό» (Διάγραμμα 28). 

 

 

Διάγραμμα 28.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός» 
 

 

 Η εργασιακή ασφάλεια αποτελεί το «πιο σημαντικό» για το 49,4%, ενώ για το 35,1% 

είναι «πολύ σημαντικό» (Διάγραμμα 29). 

 

Διάγραμμα 29.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Εργασιακή ασφάλεια» 

 

 



 

57 

 

 Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση είναι το «πιο σημαντικό» για το 28,6%, «πολύ 

σημαντικό» για το 27,3%, ενώ το 19,5% θεωρεί ότι είναι «αρκετά σημαντικό» και το 

13% τα αξιολογεί «ούτε σημαντικό ούτε μη σημαντικό» (Διάγραμμα 30). 

 

Διάγραμμα 30.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή: «Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση» 

 

 

 Η αναγνώριση και επιβράβευση αξιολογήθηκε με 6 («πολύ σημαντικό») από το 37,7%, 

με 7 («πιο σημαντικό») από το 32,5% και με 5 («αρκετά σημαντικό») από το 19,5% 

(Διάγραμμα 31). 

 

 

 

Διάγραμμα 31.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Αναγνώριση-Επιβράβευση» 
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 Οι αυξημένες οικονομικές απολαβές θεωρούνται από το 51,9% ως «πιο σημαντικό» και 

για το 29,9% ως «πολύ σημαντικό» (Διάγραμμα 32). 

 

 

Διάγραμμα 32.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Αυξημένες οικονομικές απολαβές» 
 

 

 Οι σχέσεις με ανώτερα στελέχη είναι «πολύ σημαντικές» για το 26% των 

συμμετεχόντων, δε θεωρούνται «σημαντικές ούτε μη σημαντικές» για το 24,7%, 

κρίνονται ως «πιο σημαντικό» από το 18,2% και είναι «αρκετά σημαντικές» για το 

16,9% (Διάγραμμα 33). 

 

 

Διάγραμμα 33.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Σχέσεις με ανώτερα στελέχη» 

 



 

59 

 

 Το εργασιακό περιβάλλον κρίθηκε ως «πιο σημαντικό» από το 29,9%, ως «πολύ 

σημαντικό» από το 39%, ενώ από το 18,2% ως «αρκετά σημαντικό» (Διάγραμμα 34). 

 

 

Διάγραμμα 34.  Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με 

σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το 

πιο σημαντικό). Επιλογή «Εργασιακό περιβάλλον» 

 

 

Οι υπόλοιπες επιλογές που δεν αναλύθηκαν, αφορούν είναι πολύ μικρά ποσοστά  (κάτω του 

10%). 

 

Ως προς την ύπαρξη οργανωμένου προγράμματος διαδοχής (succession planning) σε 

περίπτωση αποχώρησης στελεχών/ταλέντων, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 35, το 37,7% 

απαντά ότι δεν υφίσταται, το 33,8% απαντά ότι δε γνωρίζει εάν υπάρχει, ενώ το 28,5% 

απαντά θετικά. 

 

 

Διάγραμμα 35.  Σε περίπτωση αποχώρησης στελεχών/ταλέντων υπάρχει οργανωμένο 

πρόγραμμα διαδοχής (succession planning)? 
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Από το 28,5% (22 άτομα) που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, στην 

ερώτηση «Εφόσον υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα διαδοχής (succession planning) αυτό 

γίνεται κυρίως μέσω…» (Διάγραμμα 36) υπήρξαν συνδυαστικές απαντήσεις: 50% άτομα 

απάντησαν ότι γίνεται μέσω της ανάπτυξης ηγετικών στελεχών (50%) και μέσω της 

αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων (50%), 6 άτομα απάντησαν μέσω της διαχείρισης 

της απόδοσης (27,3%), ενώ από 1 άτομο απάντησαν «δεν υπάρχει» (4,5%) και «άλλο» 

(4,5%). 

    

Διάγραμμα 36.  Εφόσον υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα διαδοχής (succession planning) 

αυτό γίνεται κυρίως μέσω… 

 

 

Σύμφωνα με το παρακάτω Διάγραμμα 37, το 62,3% απάντησε αρνητικά ότι σε καίριες 

θέσεις (key positions) βρίσκονται άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες, ενώ 

μόνο το 37,7% είχε θετική άποψη. 

 

 

Διάγραμμα 37.  Θεωρείτε ότι σε καίριες θέσεις (key positions) βρίσκονται άτομα με τις 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες? 

1

1

6

11

11

Άλλο

Δεν υπάρχει

Διαχείρισης της απόδοσης (performance 
management)

Αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Ανάπτυξης ηγετικών στελεχών
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Τέλος όπως εμφανίζεται στο Διάγραμμα 38, περίπου το μισό δείγμα (50,6%) πιστεύει 

ότι «Το άτομο τοποθετείται σε κατάλληλη για εκείνον/-η θέση (person fits to the job)», ενώ 

το 49,4% πιστεύει ότι «Η θέση εργασίας προσαρμόζεται στο άτομο (job fits to the person)». 

 

 

Διάγραμμα 38.  Τι πιστεύετε ότι ισχύει στην Τράπεζα: «Η θέση εργασίας προσαρμόζεται στο 

άτομο (job fits to the person) ή Το άτομο τοποθετείται σε κατάλληλη για 

εκείνον/-η θέση (person fits to the job)». 

 

  

49.4%

50.6%

Η θέση εργασίας προσαρμόζεται 
στο άτομο (job fits to the person)

Το άτομο τοποθετείται σε 
κατάλληλη για εκείνον/-η θέση 
(person fits to the job)
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4.3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι υπάρχει ελλιπής γνώση σχετικά με 

τα συστήματα και τις πρακτικές της διοίκησης ταλέντων στις τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι 

είναι ξεκάθαρη η αντίληψη ως προς τον ορισμό και τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα 

ταλέντα, η εφαρμογή των  επιμέρους πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

θεωρείται υποκειμενική και για το λόγο αυτό το ενδεχόμενο μετακίνησης σε διαφορετικό 

εργοδότη επηρεάζεται από την ανάγκη κάλυψης των βασικών εργασιακών αναγκών. 

 

Η πλειοψηφία των ευρημάτων προέρχεται από υψηλά καταρτισμένα στελέχη, τα οποία 

παρότι διαθέτουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας τοποθετούνται είτε στο μεσαίο ιεραρχικό 

χώρο είτε σε θέσεις χωρίς ευθύνη. Διαπιστώνεται ότι παρότι η πλειοψηφία των εργαζομένων 

είναι γνώστες της γενικότερης στρατηγικής και της κουλτούρας της Τράπεζας όπου 

εργάζονται, περίπου μόνο οι μισοί γνωρίζουν εάν υπάρχει σύστημα διαχείρισης των 

ταλέντων. 

 

Κατά βάση το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με την επιλογή και 

προσέλκυση των υποψηφίων στελεχών που προέρχονται κυρίως από την εσωτερική 

δεξαμενή στελεχών της επιχείρησης, ενώ η ανώτερη και ανώτατη διοίκηση λειτουργούν 

υποστηρικτικά προς τις ενέργειες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Η καταλληλότητα 

για την κάλυψη των καίριων θέσεων της επιχείρησης επιτυγχάνεται με οργανωμένα 

προγράμματα επανακατάρτισης, ενώ η εξωτερική αναζήτηση στελεχών επιλέγεται για μικρό 

αριθμό θέσεων. 

 

Οι τρεις κύριες ιδιότητες που διαφοροποιούν τα ταλέντα από το σύνολο των 

εργαζομένων προβάλλουν το ηγετικό πνεύμα που λειτουργεί συνεργατικά, με κύριο 

χαρακτηριστικό τη δημιουργικότητα και καινοτομία που βασίζεται στη σχετική εμπειρία.  

 

Διαπιστώνεται ότι οι πρακτικές της διοίκησης ταλέντων αφορούν το σύνολο των 

εργαζομένων (inclusive approach), ενώ η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επιτρέπει την 

αναγνώριση και επιβράβευση κυρίως μέσω παροχών μη οικονομικής φύσεως στοχεύοντας 

σε εσωτερικά κίνητρα των εργαζομένων. 



 

63 

 

 

Η παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση δεν αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντες 

για την ανάδειξη των ταλέντων. Είναι επιθυμητή η αναζήτηση νέων εμπειριών και 

δυνατοτήτων αυτοβελτίωσης μέσω θέσεων εργασίας που ενισχύουν την παρακίνηση και 

αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες. 

 

Η διατήρηση των ταλέντων επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της κατάρτισης και 

εκπαίδευσης. Η δια βίου μάθηση και η απόκτηση πρόσθετων εργασιακών εμπειριών 

υπερτερούν των οικονομικών κινήτρων, αποδεικνύοντας ότι η παρακίνηση και δέσμευση 

των εργαζομένων δε στηρίζεται μόνο σε εξωτερικά κίνητρα ενώ ο απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων ισχυροποιεί τη θέση των ταλέντων όχι μόνο εντός της επιχείρησης αλλά και στο 

γενικότερο εργασιακό περιβάλλον, καθώς ενδεχομένως να θεωρούνται τα επόμενα ταλέντα 

που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν από τον ανταγωνισμό.  

 

Μεγάλα ποσοστά αποχωρήσεων οφείλονται σε κοινωνικούς-δημογραφικούς 

παράγοντες  (συνταξιοδότηση), ενώ οι  μεγάλες ανακατατάξεις που υφίσταται τα τελευταία 

χρόνια ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα έχουν αρνητική επίπτωση στον αριθμό του 

προσωπικού των τραπεζών. Η επίδραση της ρευστότητας στις εργασιακές σχέσεις που 

επιφέρει η υπάρχουσα οικονομική κρίση αποτυπώνεται μεν με την ανάγκη εξασφάλισης των 

βασικών εργασιακών αναγκών, δηλαδή της εργασιακής σταθερότητας και των αυξημένων 

οικονομικών απολαβών, διατηρώντας όμως υψηλή την επιθυμία για ιεραρχική ανέλιξη και 

συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση. Το μεγάλο ενδιαφέρον για πρόσθετες μη οικονομικές 

απολαβές που σχετίζονται με την αρμονική σύνδεση ζωής και εργασίας αποδεικνύουν τη 

σημαντικότητα των παροχών που δεν συνδέονται με την απτή διάσταση του χρήματος 

(tangible value of money) (Michaels et al., 2001). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα 

διαδοχής, ενώ η διαχείριση της απόδοσης είναι ελλιπής. Στις περιπτώσεις που οι τράπεζες 

διαμορφώνουν τις δεξαμενές για τη διάδοχη κατάσταση, αυτή περιορίζεται στα ανώτερα 

στελέχη που αξιολογούνται με βάση τις δεξιότητες και ικανότητες, με την αξιολόγηση της 

προσωπικής συνεισφοράς και απόδοσης να μην αποτελεί κύριο μέλημα. 
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Στις καίριες θέσεις της επιχείρησης βρίσκονται ακατάλληλα άτομα, χωρίς τις 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες, υποδηλώνοντας την πιθανή απογοήτευση για την 

αδιαφάνεια και την υποκειμενικότητα στην εφαρμογή των πρακτικών της διοίκησης 

ταλέντων. Για το λόγο αυτό οι απόψεις διίστανται ως προς το εάν τα άτομα τοποθετούνται 

σε θέσεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο μέγιστο το σύνολο των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους (KSA) με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της θέσης ή 

εάν πρόκειται για προσαρμογή της θέσης εργασίας στα δεδομένα των εργαζομένων.  
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4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.4.1. Περιορισμοί έρευνας  

 

Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας παρουσιάστηκαν κάποιοι περιορισμοί. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν καταγραφή της προσωπικής 

αντίληψης των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από την 

Τράπεζα στην οποία εργάζονται, συνεπώς αφορά υποκειμενική καταγραφή δεδομένων. 

Παρότι είναι δυνατή η χρήση άλλων εργαλείων που ευνοούν την αντικειμενική συλλογή 

δεδομένων, όπως είναι η άμεση παρατήρηση, οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

θεωρούνται αξιόπιστες πηγές στη γενικότερη βιβλιογραφία, καθώς εμπλέκονται άμεσα στην 

εφαρμογή και αξιοποίηση των πρακτικών της διοίκησης ταλέντων, συνεπώς μπορούν να 

αποτελέσουν την αφετηρία για κάθε ερευνητική προσπάθεια. 

 

Καθώς η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την εθελοντική συμμετοχή στην 

έρευνα και παρά το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια για την αποστολή των ερωτηματολογίων 

σε τυχαία βάση και βασιζόμενη στη διασπορά μεταξύ συναδέλφων, πιθανόν να μην υπήρξε 

πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων από κάθε τραπεζικό ίδρυμα που 

δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενδέχεται λοιπόν να μην έχουν 

καταγραφεί απόψεις όσων θεωρούν ότι δεν υφίσταται το σύστημα διοίκησης ταλέντων στην 

υπό εξέταση τράπεζα. Παρόλα αυτά το δείγμα της έρευνας μπορεί να λειτουργήσει 

ενδεικτικά για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων της συγκεκριμένης περιοχής. 

 

Επίσης  η σύγχρονη βιβλιογραφία που μελετά τη διοίκηση ταλέντων γενικότερα και 

ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα περιορίζεται σε διαθέσιμα δεδομένα και μελέτες για ξένες 

χώρες, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την Ελλάδα. 

Συνεπώς το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε σε στοιχεία που δεν 

περιορίζονται στον τραπεζικό κλάδο, αλλά αφορούν και άλλους κλάδους της οικονομίας 

προκειμένου να υπάρχει συνολική κάλυψη του θέματος. 
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4.4.2. Περαιτέρω διερεύνηση 

 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

για μελλοντικές  έρευνες ως προς την εφαρμογή της διοίκησης των ταλέντων σε ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα. Η εστίαση σε διαφορετικές παραμέτρους μπορεί να προσφέρει 

ευρύτερη εικόνα για το υπό εξέταση θέμα: η διεύρυνση του γεωγραφικού πλαισίου με 

ενδεχόμενη συνδυαστική μελέτη διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, η σύγκριση των 

στατιστικών στοιχείων που αφορούν ξένες χώρες με τα αντίστοιχα ελληνικά, η συλλογή 

δεδομένων που εκφράζουν την πλευρά της διοίκησης των τραπεζικών ιδρυμάτων, η 

επίδραση της διοίκησης ταλέντων χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή του φύλου, αλλά και η 

συγκριτική μελέτη με διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, αποτελούν κάποια από τα 

πεδία που θα μπορούσαν να διερευνηθούν και να προσφέρουν σημαντικά ευρήματα για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της διοίκησης των ταλέντων από τις επιχειρήσεις.  

 

4.4.3. Γενικά συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να προσεγγίσει το θέμα της διοίκησης των ταλέντων 

στον τραπεζικό τομέα, αναλύοντας τις πρακτικές για την προσέλκυση, ανάπτυξη και 

διατήρηση των ταλέντων στα τραπεζικά ιδρύματα. Η ανάγκη άμεσης σύνδεσης των γενικών 

στόχων της επιχείρησης με τη στρατηγική εφαρμογή της διοίκησης των ταλέντων, με την 

από κοινού συμβολή και συμμετοχή της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης με το τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού, αντανακλάται στις επιμέρους διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

για τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των  

ανακατατάξεων στο χώρο είναι σημαντικές όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακό, αλλά και 

προσωπικό, καθώς διαφοροποιούνται τα κίνητρα των εργαζομένων προκειμένου να 

καλυφθούν βασικές εργασιακές ανάγκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:  Διοίκηση Ταλέντου στον Τραπεζικό Τομέα 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα τη Διοίκηση ταλέντου 

στον τραπεζικό τομέα" και αποσκοπεί στη διερεύνηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την 

προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των ταλέντων στις τράπεζες. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και απευθύνεται σε εργαζόμενους τραπεζικών ιδρυμάτων κυρίως της 

Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του είναι περίπου 5 λεπτά, ενώ τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα. 

Η συμβολή σας είναι καθοριστικής σημασίας για την συλλογή των δεδομένων.  

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και το διαθέσιμο χρόνο σας. 
 

 

 

1. Γνωρίζετε τις αξίες (core values), την αποστολή (mission) και την κουλτούρα της 

Τράπεζας? 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

2. Γνωρίζετε εάν η Τράπεζα διαθέτει σύστημα διαχείρισης των ταλέντων?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

3. Όταν δημιουργηθεί κενή θέση, η κάλυψη γίνεται κυρίως:  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Εσωτερικά, από το υπάρχον προσωπικό (internal reskilling) 

 Εξωτερικά, π.χ. μέσω headhunters (external recruitment) 

 Δε γνωρίζω 
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4. Γνωρίζετε ποιος επιλέγει τους υποψήφιους υπαλλήλους?  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Η Διοίκηση 

 Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Οι άμεσα προϊστάμενοι της προς πλήρωση θέσης 

 Δε γνωρίζω 

 Άλλο: __________________________________ 

 

5. Ποιες ιδιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτουν τα ταλέντα στην Τράπεζά σας? 

Επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα κατά την κρίση σας. 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Καινοτομία-δημιουργικότητα 

 Αποφασιστικότητα 

 Ομαδικότητα 

 Ηγετικές ικανότητες 

 Αποδοτικότητα 

 Στρατηγική ως προς την εκτέλεση των εργασιών 

 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 

 Διάθεση να προσφέρουν "το κάτι παραπάνω" 

 Εστίαση στα αποτελέσματα 

 Ηθική ακεραιότητα 

 Αφοσίωση 

 Άλλο: __________________________________ 

 

6. Θα σας ενδιέφερε μια θέση εργασίας διαφορετική από την παρούσα, η οποία πιθανόν 

συνοδεύεται από προγράμματα υψηλών απαιτήσεων (challenging projects)?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

7. Πιστεύετε ότι η κατάρτιση/εκπαίδευση που σας παρέχεται συμβάλλει θετικά στην 

ανάδειξή σας ως ταλέντο?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Δεν προβλέπεται 

 

8. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για όλους?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

9. Υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης για όλους?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

10. Η αναγνώριση και επιβράβευση γίνεται κυρίως μέσω:  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Οικονομικών παροχών 

 Μη οικονομικών παροχών 

 Δεν υπάρχει 

 

11. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε χρήσιμα για την ανάπτυξη και διατήρηση των 

ταλέντων? Επιλέξτε τα 3 πιο σημαντικά κατά την κρίση σας.  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Συμμετοχή σε σεμινάρια 

 Απόκτηση πολλαπλών εμπειριών μέσω κινητικότητας (job rotation) 

 Εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη για την καλύτερη προσωπική 

ανάπτυξη (mentoring) 

 E-learning 

 Οικονομικά κίνητρα 

 Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση 

 Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training) 

 Καθοδήγηση για τη βελτίωση δεξιοτήτων/ικανοτήτων ως προς την επίτευξη 

στόχων στην εργασία (coaching) 
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 Άλλο: __________________________________ 

 

12. Κατά τα τελευταία 5 έτη υπήρξε σημαντικό ποσοστό αποχώρησης υπαλλήλων:  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Προς ανταγωνιστικές τράπεζες 

 Λόγω συνταξιοδότησης 

 Λόγω συγχωνεύσεων/εξαγορών 

 Άλλο: __________________________________ 

 

13. Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, ποια από τα παρακάτω θα 

αποτελούσαν για εσάς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή εργοδότη? Επιλέξτε με σειρά 

προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 7 (1= το λιγότερο σημαντικό, 7= το πιο σημαντικό).  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Πρόσθετες μη οικονομικές παροχές (π.χ. 

ευέλικτος τρόπος εργασίας, ωράριο κλπ)        

Συμμετοχή σε προγράμματα υψηλών 

απαιτήσεων (challenging projects)        

Επαγγελματική εξέλιξη 
       

Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός 
       

Εργασιακή ασφάλεια 
       

Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση 
       

Αναγνώριση-Επιβράβευση 
       

Αυξημένες οικονομικές απολαβές 
       

Σχέσεις με ανώτερα στελέχη 
       

Εργασιακό περιβάλλον 
       

 

 

14. Σε περίπτωση αποχώρησης στελεχών/ταλέντων υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα 

διαδοχής (succession planning)?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ (Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 16) 

 Δε γνωρίζω (Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 16) 

 

15. Εφόσον υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα διαδοχής (succession planning) αυτό γίνεται 

κυρίως μέσω:  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Ανάπτυξης ηγετικών στελεχών 

 Αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

 Διαχείρισης της απόδοσης (performance management) 

 Δεν υπάρχει 

 Άλλο: __________________________________ 

 

 

16. Θεωρείτε ότι σε καίριες θέσεις (key positions) βρίσκονται άτομα με τις κατάλληλες 

δεξιότητες και ικανότητες?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

17. Τι πιστεύετε ότι ισχύει στην Τράπεζα?  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Η θέση εργασίας προσαρμόζεται στο άτομο (job fits to the person) 

 Το άτομο τοποθετείται σε κατάλληλη για εκείνον/-η θέση (person fits to the job) 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

18. Φύλο. 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

19. Ηλικία. 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 >55 

 

20. Επίπεδο μόρφωσης. 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

 Απόφοιτος Ανωτάτου-Ανωτέρου Πανεπιστημίου 

 Απόφοιτος Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης 

 

21. Προϋπηρεσία στην 21. Τράπεζα (σε έτη). 

__________________________________ 

 

22. Θέση που κατέχετε. 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 Διευθυντικό στέλεχος 

 Ανώτερο στέλεχος 

 Μεσαίο στέλεχος 

 Στέλεχος χωρίς θέση ευθύνης 

 

 


