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Πρόλογος

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μονοπώλησε το 

ενδιαφέρον όλων σχεδόν των πολιτών. Οι χρηματιστηριακές συγκυρίες υπήρξαν 

έντονες και οι επιπτώσεις τους ορατές στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. 

Τα δυσάρεστα γεγονότα των τελευταίων ετών που ακολούθησαν, δεν είναι 

καινούργια και είναι βέβαιο ότι δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι οι 

διεθνείς κεφαλαιαγορές υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να 

αναπτύσσονται σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη, παρέχοντας δυνατότητες επένδυσης 

στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, οι κατά τόπους χρηματιστηριακές εταιρίες διαδραματίζουν 

ένα βασικό ρόλο στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι. Πέρα από το 

γεγονότος ότι ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης, ουσιαστικός και περίπλοκος, είναι 

κυρίως διαμεσολαβητικός μεταξύ επενδυτών και κεφαλαιαγορών. Εμπλέκονται 

άμεσα, μαζί με υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, στην εύρυθμη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς και στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης σε ένα ιδιαίτερα 

απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας όπως η βιομηχανική παραγωγή, η 

εκπαίδευση και η υγεία προσανατολίζονται σε μεθόδους Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας για να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αλλά 

και τη συνολική τους λειτουργία. Οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει 

σχετικά με τη λειτουργία, τους μηχανισμούς και την αξιοπιστία των παγκόσμιων 

χρηματιστηριακών αγορών είναι πολυπληθείς. Παρόλα αυτά και σε αντίθεση με 

άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών, οι χρηματιστηριακές εταιρείες δεν φαίνεται να 

υιοθετούν αντίστοιχα συστήματα ποιότητας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτενής αναφορά σε ολόκληρη την διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με την ποιότητα των χρηματιστηριακών εταιριών. Αυτό το στοιχείο 

αποτέλεσε το ερέθισμα για μία προσωπική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Έγινε προσπάθεια για μία διερεύνηση τόσο θεωρητική όσο και πρακτική με βάση τα 

σημαντικότερα σημεία που στοιχειοθετούν την σύγχρονη διεθνή και ελληνική 

πρακτική στο ζήτημα αυτό.

Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής. Στο πρώτο κεφαλαίο 

προσδιορίζεται η έννοια της ποιότητας και διατυπώνονται οι θεμελιώδεις έννοιες
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σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM). Γίνεται, 

επίσης, αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς ποιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) και στο Αμερικανικό Βραβείο 

Ποιότητας (Malcolm Baldrige National Quality Award). Στο επόμενο κεφάλαιο 

προσδιορίζεται η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και αναγνωρίζονται οι 

κρίσιμοι παράγοντες, τα στάδια και τα αποτελέσματα εφαρμογής της. Το τρίτο 

κεφάλαιο εξειδικεύεται στους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

την ποιότητα στον τομέα των υπηρεσιών. Ακολούθως, το τέταρτο κεφάλαιο διερευνά 

τις συνθήκες διεκπεραίωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και τον τρόπο 

λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Στην συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, 

γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού της ωφέλειας εφαρμογής της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στις χρηματιστηριακές εταιρίες. Ταυτόχρονα διερευνάται η 

εφαρμογή της ΔΟΠ στις ξένες χρηματιστηριακές εταιρίες. Στο έκτο κεφάλαιο 

διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης και εφαρμογής της ΔΟΠ στις χρηματιστηριακές 

εταιρίες. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης της 

ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς με βάση ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε 

για τον σκοπό αυτό. Ολοκληρώνοντας, αναλύονται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν και γίνονται προτάσεις για την εφαρμογή της ΔΟΠ στις ελληνικές 

χρηματιστηριακές εταιρίες.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. 

Τσιότρα Γεώργιο για την δυνατότητα που μου έδωσε να ασχοληθώ με το θέμα αυτό 

με την ανάθεση της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά την καθηγήτρια μου, κα. Γκοτζαμάνη Κατερίνα, για την βοήθεια που μου 

παρείχε κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω 

και όλα τα ανώτερα στελέχη των χρηματιστηριακών εταιριών με τα οποία 

συνεργάστηκα για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2003 

Μαρία Μελιδονιώτη
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Σκοπός και Μεθοδολογία της Εργασίας

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν πιστοποιημένες, ως 

προς την Ποιότητα, χρηματιστηριακές εταιρίες. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες 

τυποποίησης των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας τους. Οι σύγχρονες 

διοικήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους επενδυτές τους. Εξάλλου, η έννοια της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας έχει αρχίσει πλέον να γίνεται γνωστή στον επιχειρηματικό αυτό χώρο.

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να διαπιστωθεί σε ποιο 

βαθμό τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ο όρος Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, άπτεται στις χρηματιστηριακές εργασίες. Η πορεία που ακολουθήθηκε 

περιγράφεται στην συνέχεια

Αρχικά και με την βοήθεια βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται διερεύνηση των 

όρων και των συνθηκών που καταγράφει η διεθνής πρακτική, σε θέματα ΔΟΠ, στις 

υπηρεσίες και ειδικότερα στις χρηματιστηριακές εταιρίες. Επίσης, γίνεται αναφορά 

στις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 

Παρατίθενται τα σημεία του νομοθετικού πλαισίου που προσδιορίζουν την εύρυθμη 

λειτουργία των χρηματιστηριακών εταιριών και αφορούν την Ποιότητα. Επίσης 

συμπεριλαμβάνονται αναφορές σε ρυθμίσεις και προτάσεις που έχουν γίνει από 

διεθνή θεσμικά όργανα άλλων ανεπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών στην 

Ευρώπη και την Αμερική σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Το πρακτικό μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει συνεντεύξεις, 

μέσω ερωτηματολογίου, με ανώτερα στελέχη δύο από τις μεγαλύτερες 

χρηματιστηριακές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη. 

Διερευνά την ύπαρξη ή μη ενδιαφέροντος από την πλευρά των χρηματιστηριακών 

εταιριών για ζητήματα που αφορούν την ποιότητα. Ταυτόχρονα εντοπίζει την ύπαρξη 

ή μη των βασικών προϋποθέσεων επιχειρηματικής υπεροχής σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας στις εταιρίες αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι είναι Ποιότητα;

1. Τι είναι Ποιότητα;

1.1. Προσδιορίζοντας την Ποιότητα

Σε μία περίοδο στην οποία η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός και ο 

επιχειρηματικός ανταγωνισμός ιδιαίτερα έντονος, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν 

αρχίσει να εφαρμόζουν στρατηγικές Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, συστήματα 

Ποιότητας και έλεγχους Ποιότητας προκειμένου να κερδίσουν και να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα [Puay, 1998]. Η απαίτηση για Ποιότητα προέκυψε 

ως ο μοναδικός κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση των επιχειρήσεων ενώ η 

εφαρμογή της αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αν και οι στόχοι εισαγωγής της 

ΔΟΠ στους οργανισμούς είναι κοινοί, οι τρόποι εφαρμογής της διαφέρουν από 

επιχείρηση σε επιχείρηση [Brian, 2001] .

Η κοινή λογική για την ποιότητα, η οποία συχνά χρησιμοποιείται από τους 

καταναλωτές, είναι συνώνυμη με την υπεροχή. Υπάρχουν ωστόσο πλήθος άλλες 

ερμηνείες της. Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικές μόνον από αυτές, έτσι όπως έχουν 

καταγραφεί από την διεθνή πρακτική.

Το 1931, ο Walter Shewhart προσδιόρισε πρώτος την έννοια της ποιότητα, 

λέγοντας ουσιαστικά ότι «ποιότητα είναι το πόσο καλό είναι ένα προϊόν». Με αυτή 

την έννοια, «η ποιότητα είναι απόλυτα και παγκόσμια αναγνωρίσιμη, πρόκειται για 

ένα σημείο το οποίο αποτελείται από μη διαπραγματεύσιμα όρια και υψηλή απόδοση. 

Έτσι ενώ δεν μπορεί να οριστεί ακριβώς, παρόλα αυτά, γίνεται αντιληπτή όπου 

υπάρχει» [Garvin, 1988].

Η ποιότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια που αφορούν την χρήση ενός προϊόντος 

ή μίας υπηρεσίας, προσδιορίζεται «...από το τι πραγματικά θέλει ο πελάτης...». Με 

βάση τα κριτήρια που αφορούν την αξία «... ορίζεται ως η σχέση της χρησιμότητας ή 

της ευχαρίστησης σε σχέση με την τιμή...» [Procter, 1992]. Σύμφωνα με τον Buhner, 

«.. .η κρίση του πελάτη αποφασίζει για την ποιότητα του προϊόντος».

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με υψηλού επιπέδου 

προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι είναι Ποιότητα;

αυτή την έννοια η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια [Garvin, 1988]. 

Ορίζεται επίσης ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες 

ανάγκες [ANSI/ASQC, 1978]. Επιπλέον πρόκειται για μία ατομική εκτίμηση. Ο 

πελάτης εκτιμά την σχέση τιμής και ωφέλειας και κρίνει ως προς αυτό, εφόσον έχει 

ήδη καθοριστεί ένα κατώτερο όριο.

Το 1992, εννέα Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιριών στη 

Αμερική, σε συνεργασία με υπευθύνους οικονομικών τμημάτων από τα μεγαλύτερα 

πανεπιστήμια της και με τη βοήθεια αναγνωρισμένων συμβούλων, προσπάθησαν και 

έδωσαν έναν αρκετά πλήρη ορισμός της.

«Ολική Ποιότητα είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης, το οποίο 

αποσκοπεί στην συνεχώς αυξανόμενη ευχαρίστηση του πελάτη με ταυτόχρονη και 

συνεχιζόμενη μείωση του πραγματικού κόστους. Η Ολική Ποιότητα είναι μία 

προσέγγιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος (δεν είναι μία ξεχωριστή περιοχή ή ένα 

πρόγραμμα) και ένα αναπόσπαστο κομμάτι μίας υψηλού εττιττέδου στρατηγικής. 

Εφαρμόζεται οριζόντια, δια μέσου των λειτουργιών και των τμημάτων, περιλαμβάνει 

όλους τους εργαζόμενους, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι την βάση, επεκτείνεται 

και προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Η Ολική Ποιότητα θεωρεί την προσαρμογή και 

την γνώση στην συνεχιζόμενη αλλαγή, ως τους καθοριστικούς παράγοντες της 

επιτυχίας. Η υλοποίηση της Ολικής Ποιότητας είναι φιλοσοφική και εττιστημονική 

μέθοδος. Η Ολική Ποιότητα περιλαμβάνει συστήματα, μεθόδους και εργαλεία. Τα 

συστήματα εττιδέχονται αλλαγή, η φιλοσοφία όμως παραμένει η ίδια. Η Ολική Ποιότητα 

διέπεται από αρχές που οδηγούν στην αξιοπρέπεια του ατόμου και στην δύναμη της 

κοινής προσπάθειας» [Procter & Gamble, 1992].

«Η Ολική Ποιότητα θεωρεί το σύστημα διοίκησης ως ένα σύστημα βασισμένο 

σε κοινωνικές και ανθρώπινες αξίες. Ακόμη θεωρεί ότι οι άνθρωποι έχουν το 

πρωταρχικό δικαίωμα να είναι αξιοσέβαστοι. Είναι επίσης απαραίτητη η ανάληψη 

ρίσκου προκειμένου να επιτευχθεί η καινοτομία. Τέλος, θεωρείται υπερέχουσα 

στρατηγική γιατί η κουλτούρα της Ποιότητας μπορεί να παραμείνει σε μία επιχείρηση 

και κοστίζει λιγότερο μακροπρόθεσμα» [Evans, 1999].

Η Ολική Ποιότητα είναι σκόπιμο να θεωρείται ως ένα σύστημα που συνδυάζει 

τόσο το σύστημα διαχείριση-διοίκησης όσο και το τεχνικό σύστημα. Είναι μία υγιής 

αντίδραση απέναντι στην επιβίωση της επιχείρηση στον ανταγωνισμό. [Evans, 2002].
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Εξάλλου, η ΔΟΠ είναι μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία διοίκησης και ένα 

σύνολο από πρακτικές. Δίνει έμφαση στην συνεχή βελτίωση, στην αναγνώριση των 

απαιτήσεων των πελατών, στην μείωση της επανάληψης της εργασίας, στον 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά, στην δέσμευση των εργαζομένων, στην συνεργασία 

τους, στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, στον ανταγωνισμό με τον καλύτερο, 

στην ομαδική επίλυση των προβλημάτων, στην συνεχή μέτρηση των αποτελεσμάτων 

και στην καλλιέργεια στενότερης σχέσης με τους προμηθευτές [Powell, 1995].

1.2. Οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στο ταξίδι της Ποιότητας

Πολλές έρευνες έχουν γίνει γύρω από τα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρίες να 

ξεκινήσουν το ταξίδι της Ποιότητας. Οι λόγοι είναι πολλοί, ποικίλοι, 

ενδοεπιχειρησιακοί και εξωεπιχειρησιακοί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνας ( The European Commission Survey) απέδειξε 

ότι οι κυριότεροι λόγοι έξω από την επιχείρηση είναι: 

ο οι απαιτήσεις των πελατών, 

ο ο ανταγωνισμός,

ο η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

ο η τάση της Ευρωπαϊκής Αγοράς και

ο το γεγονός ότι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές είναι ήδη πιστοποιημένοι σε θέματα

ποιότητας.

Ενώ, οι κυριότεροι λόγοι μέσα στην επιχείρηση είναι: 

ο η αύξηση της αποτελεσματικότητας και

ο η ανάγκη βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας [ECS, 1997].

Κάθε επιχείρηση θέλει να είναι παραγωγική και πάντα έχει ένα στόχο, την 

ικανοποίηση του πελάτη. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός από όλους τους στόχους 

που θέτει μια εταιρία. Εάν οι πελάτες είναι μία σημαντική πηγή πληροφοριών και εάν 

η ικανοποίηση τους είναι ο σημαντικότερος στόχος της εταιρίας τότε αυτό είναι το 

κρίσιμο σημείο για την μακροχρόνια κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την 

επιτυχία της επιχείρησης

Ο Topfer δίνει την δική του ερμηνεία για την ικανοποίηση του πελάτη μέσα 

από την αρχή της Αξίας-Προώθησης. Ξεκινά από την ανάλυση της δημιουργίας της 

αξίας για τον πελάτη. Η συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται για να διερευνηθεί το που και 

το πως οι πελάτες αναπτύσσουν την δική τους συμβολή, αναφορικά με κριτήρια που
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σχετίζονταν με το χρόνο, την ποιότητα, το κόστος και την καινοτομία. Με αυτή την 

βάση η εταιρία προσαρμόζει την διαδικασία ποιότητας γύρω από τους πελάτες

Μία εταιρία κερδίζει πελάτες όταν υπόσχεται μία υπηρεσία και τους διατηρεί 

όταν εκπληρώνει την υπόσχεση της. Είναι επίσης γεγονός ότι οι πιστοί πελάτες που 

θεωρούν αξιόπιστη μία εταιρία με την οποία συνεργάζονται, λειτουργούν ως 

διαφημιστές της, διαδίδοντας θετικά σχόλια και προσεγγίζοντας νέους πελάτες 

[Hayes/Dredge, 1998].

1.3. Οι Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποιότητας σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM)

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι 

ανάγκες των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων συνεχώς αλλάζουν. Η 

αναγκαιότητα ύπαρξης ευέλικτων επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική. Οι 

πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τομέα της Διοίκησης της Ποιότητας γνωρίζουν τις 

υπάρχουσες και τις προσδοκώμενες ανάγκες τόσο των πελατών τους αλλά και των 

ανταγωνιστών τους. Έτσι οι στόχοι, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι βραχυχρόνιοι 

ή μακροχρόνιοι σχεδιασμοί που εφαρμόζουν έχουν ως σκοπό την επιβίωση και την 

ανάπτυξή της επιχείρησης. Η θεμελιώδης, λοιπόν, έννοια για την υπεροχή των 

επιχειρήσεων είναι ότι η Ποιότητα επιτυγχάνει αποτελέσματα που ικανοποιούν όλους 

τους ενδιαφερομένους. Αυτοί μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες 

ατόμων που επιδρούν ή επηρεάζονται από την επιχείρηση (π.χ. μέτοχοι, πελάτες, 

εργαζόμενοι, συνεργάτες, ευρύτερο περιβάλλον)

Η ικανότητα αυτών των επιχειρήσεων να εστιάζουν στις ανάγκες και στις 

προσδοκίες των ήδη υπαρχόντων αλλά και των ενδεχόμενων μελλοντικών πελατών 

τους, δημιουργεί την προϋπόθεση για πιστούς πελάτες και για μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς. Οι πελάτες, ως τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών τους απολαμβάνουν 

γρήγορη και άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. 

Δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό σχέσεις ποιότητας και εμπιστοσύνης. Επίσης οι 

επιχειρήσεις σταθμίζουν την δραστηριότητα των ανταγωνιστών τους και κατανοούν 

σε βάθος τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται εμπνευσμένη καθοδήγηση 

από χαρισματικούς ανθρώπους. Οι διοικήσεις των εταιριών αυτών είναι σε θέση να 

θέτουν σαφής στόχους και ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Αναπτύσσουν και διευκολύνουν
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την επίτευξη κάθε αποστολή καν οράματος. Εμπνέουν τους εργαζόμενους, 

δημιουργούν αξίες, και προάγουν την ηθική και την εργασιακή κουλτούρα. Επιπλέον 

σε δύσκολες επιχειρησιακές περιόδους συνεχίζουν να εμπνέουν εμπιστοσύνη και 

σταθερότητα στους εργαζομένους ενώ δεν διστάζουν να τους καθοδηγήσουν 

αποτελεσματικά στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες. Είναι δηλαδή εξ' ολοκλήρου 

δεσμευμένοι απέναντι στην συνεχή ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του 

διοικητικού τους συστήματος.

Η εφαρμογή λοιπόν αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης, πολιτικών, 

στρατηγικών, στόχων και σχεδίων μέσω σαφών και ξεκάθαρων διαδικασιών 

πιστοποιεί μία άλλη θεμελιώδη έννοια της Ποιότητας. Οι καθημερινές αποφάσεις της 

διοίκησης βασίζονται σε πραγματικά και αξιόπιστα στοιχεία ενώ τα ρίσκα 

προσδιορίζονται και ποσοτικοποιούνται μέσω σύγχρονων στατιστικών εργαλείων και 

μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των στόχων που 

έχουν τεθεί αρχικά και η εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μελών.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αυτοαξιολόγηση των ίδιων των επιχειρήσεων, 

μέσω της οποίας διαγράφονται ξεκάθαρα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Εξάλλου 

η διοίκηση των επιχειρήσεων εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων 

τμημάτων τα οποία δεν θεωρούνται μεμονωμένα.

Ακόμη το εργατικό δυναμικό συνεισφέρει στην ποιότητα μέσω της συνεχούς 

ανάπτυξης και ανάμιξης του στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η προσωπική ανάπτυξη 

του κάθε εργαζόμενου αναγνωρίζεται, αναπτύσσεται, προωθείται και επιβραβεύεται 

έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Εξάλλου οι 

δυνατότητες βελτίωσης καθώς και η καινοτομία αποτελούν καθημερινή πρακτική. Η 

επιχειρηματική κουλτούρα που βασίζεται στις αξίες, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

στην διαφάνεια και στην δημιουργική παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει 

σαν αποτέλεσμα την συμβολή όλων σε κοινούς σκοπούς.

Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις παροτρύνουν τους ανθρώπους 

τους να μοιράζονται την γνώση και την εμπειρία τους και να οραματίζονται πάνω 

στην δουλειά τους. Η αξιοποίηση αυτής της πνευματικής περιουσίας και η μετατροπή 

της σε οικονομικό όφελος είναι πρωταρχικής σημασίας. Η προστιθέμενη αξία της 

εργασία γίνεται μέσα από την συνεχή αναζήτηση των εργαζομένων για νέες 

ευκαιρίες, καινοτομίες και δυνατότητες βελτίωσης του έργου τους.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά σχεδιάζονται και συνάπτονται 

εξωτερικές συνεργασίες. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν σημαντικό ανταγωνιστικό
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πλεονέκτημα σε ένα παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον που αλλάζει. Αφού 

σταθμιστούν οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές ανάγκες μίας επιχείρησης, 

πραγματοποιούνται οι εν λόγω συνεργασίες. Ταυτόχρονα αυτού του είδους οι 

συνεργασίες χαρακτηρίζονται από το κοινό συμφέρον, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

τον σεβασμό, την διαφάνεια και πολλές φορές το μοίρασμα της ευθύνης.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις τείνουν να αποκτήσουν μία ηθική που έχει να 

κάνει με την γενικότερη ευθύνη απέναντι στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία. 

Ενδιαφέρονται για την επίδραση της λειτουργίας της επιχείρησης στην παρούσα αλλά 

και στην μελλοντική κοινωνική δομή της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. 

Πραγματοποιείται έτσι καλύτερη διαχείριση κινδύνου και επιχειρηματική 

διακυβέρνηση [EFQM],

Προσανατολισμός στα αποτελέσματα

Κοινωνική
Υπευθυνότητα

Ανάπτυξη Συνεργασιών Ηγεσία & προσήλωση στον σκοπό

Διοίκηση Λειτουργιών

Συμμετοχή & ανάπτυξη του 
ανθρώπινου παράγοντα

Σχήμα 1. Θεμελιώδεις αρχές της ποιότητας

Η Ποιότητα λοιπόν, έχει να κάνει με συγκεκριμένα αποτελέσματα σε μία 

επιχείρηση όπως στο «τι κάνει η επιχείρηση αυτή;», «πως το κάνει;», «ποια είναι τα 

αποτελέσματα της και πως θα διατηρηθούν στο μέλλον;», «ποιες συστηματικές 

μεθόδους αξιολόγησης και ελέγχου διαθέτει η επιχείρηση για την συνεχή βελτίωση 

της;». Ενώ λοιπόν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα δίνουν πληροφορίες για της 

παρελθούσα δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι νέοι δείκτες, όπως η ικανοποίηση 

και ο βαθμός αφοσίωσης των πελατών, η ικανότητα και η παρακίνηση των 

εργαζομένων, η ικανοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου δίνουν 

πληροφορίες για τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.
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1.4. Οι διεθνείς οργανισμοί ποιότητας

1.4.1. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση της Ποιότητας (The European 

Foundation for Quality Management, EFQM)

To ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε, το 1988, από δεκατέσσερις κορυφαίες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και είναι μέλος ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η 

αποστολή του ήταν να ξεκινήσει μία συνειδητή προσπάθεια για την Ποιότητα σε 

ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης. Το όραμα ήταν μία παγκόσμια 

αγορά στην οποία οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα υπερτερούσαν.

To EFQM προήγαγε την αρχή της συνεργασίας μαζί με άλλους διεθνής 

οργανισμούς στην Ευρώπη προκειμένου να βοηθήσει στην προώθηση της διατήρησης 

της ποιότητας στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί εργάστηκαν 

μαζί με το EFQM για να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις Αρχές της Αριστείας και για 

προωθήσουν το Μοντέλο Αριστείας του EFQM.

Καινοτομία & Μάθηση ] □ □
Σχήμα 3. Το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας σύμφωνα με το EFQM

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2003 τα μέλη του EFQM αυξήθηκαν σε περίπου 

800. Προέρχονται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από τους περισσότερους 

επιχειρηματικούς κλάδους. Το μοντέλο του EFQM παρουσιάστηκε ως το βασικό 

πλαίσιο για την βελτίωση των οργανισμών. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις 

για επιχειρηματικά πλεονεκτήματα τα οποία διατηρούνται μέσα στον χρόνο.

Ο κυριότερος στόχος του EFQM είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 

των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την σημαντικότητα της 

ποιότητας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας τους. Επιπλέον, ενθαρρύνει και
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υποστηρίζει την ανάπτυξη της βελτίωσης της ποιότητας δημιουργώντας έτσι την 

βάση για την επιχειρηματική υπεροχή [EFQM],

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (The European Quality Award, EQA)

To βραβείο αυτό βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας της Ποιότητας του 

EFQM. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιχείρηση ( μικρή, μεσαία, μεγάλη, ιδιωτική ή 

δημόσια) που θέλει να πιστοποιηθεί μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό. Επίσης παρέχει 

πληροφορίες προς όλους τους αιτούντες για να ξεκινήσουν το ταξίδι της ποιότητας.

Τα τρία επίπεδα της Ποιότητας του EFQM, τα οποία βασίζονται στο 

Μοντέλο EFQM και στις οκτώ θεμελιώδης αρχές του είναι:

❖ Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας

❖ Η αναγνώριση για την Αριστεία. Το επίπεδο αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε 

να προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για να προσδιορίσουν οι 

επιχειρήσεις τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους.

❖ Η δέσμευση απέναντι στην Ποιότητα. Εδώ η έμφαση δίνεται στο να 

κατανοήσουν οι επιχειρήσεις το τρέχον επίπεδο λειτουργίας τους και να 

καθιερώσουν βελτιώσεις [www.efqm.org].

Οι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός συστήματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας είναι η ανάπτυξη διαδικασιών στους τομείς διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, της πολιτικής, της στρατηγικής και των πόρων του οργανισμού, κάτω από 

την καθοδήγηση της ηγεσίας του. Έτσι επιτυγχάνονται τα θετικά αποτελέσματα που 

είναι η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (τελικών χρηστών), των εσωτερικών 

πελατών (εργαζομένων) και οι θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Όλα τα παραπάνω 

αποτελέσματα έχουν και τελικά και θετικά οικονομικά αποτελέσματα [Τσιότρας, 

2002].

1.4.2. Το Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας ( Malcolm Baldrige National Quality 

Award)

To Αμερικανικό Κογκρέσο δημιούργησε το Βραβείο αυτό Ποιότητας το 1987 

μετά από ψήφιση του δημόσιου νόμου 100-107. Είναι η ύψιστη εθνική διάκριση που 

μπορεί να λάβει ένας αμερικανικός οργανισμός για την ποιότητα του. Ο στόχος ήταν 

να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων και τα κέρδη των 

εταιριών.

Το ενδιαφέρον αυτού του βραβείου εστιάζεται στα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στην ευχαρίστηση του πελάτη. Ο

Μαρία Μελιδονιώτη, Διπλωματική εργασία στο ΔΙΤΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 16

http://www.efqm.org


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι είναι Ποιότητα;

στόχος του είναι να προωθήσει την γνώση σχετικά με την ποιότητα, να αναγνωρίσει 

τις προσπάθειες των αμερικανικών επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση και να 

δημοσιοποιεί επιτυχημένες εφαρμοσμένες στρατηγικές. Δεν αφορά συγκεκριμένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες [NIST, 2003]. Μέσα στον νόμο αυτό περιλαμβάνονται οι 

σχεδιασμοί και τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρίες που θέλουν να 

διακριθούν. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ψήφιση αυτού του νόμου είναι:

> Η ηγετική θέση που κατείχαν τα αμερικάνικα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

στην παγκόσμια αγορά απειλήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια από τον 

ξένο ανταγωνισμό.

> Η διαπίστωση ότι η βελτίωση της ποιότητας στα προϊόντα και στις 

υπηρεσίες συνοδεύεται με αύξηση της παραγωγικότητας, με μείωση του 

κόστους και με αυξανόμενα κέρδη.

> Ο στρατηγικός σχεδιασμός για βελτιωμένα προγράμματα ποιότητας και η 

δέσμευση που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την υπεροχή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η καλή 

πορεία της αμερικάνικης οικονομίας και η θωράκιση της απέναντι στο 

ανταγωνισμό εξαρτάται από τα παραπάνω.[Fisher, 2001].

Γίνονται με τον τρόπο αυτό περισσότερο κατανοητές οι απαιτήσεις για την 

επίτευξη της ποιότητας σε μία επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό το Βραβείο αυτό 

προωθεί την πληροφορία και την γνώση των mo επιτυχημένων στρατηγικών καθώς 

και τα οφέλη που προέρχονται από την εφαρμογή αυτών.

Για να αιτηθεί μία εταιρία για το βραβείο αυτό θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

το οποίο να διασφαλίζει την συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας στα προϊόντα και 

στις υπηρεσίες της. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τους μετόχους της. Ο τομέας της 

παροχής υπηρεσιών έχει μερίδιο και σε αυτή την διάκριση. Ακόμη οι εταιρίες που 

ενδιαφέρονται μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Οι φορείς που αναμιγνύονται σε 

αυτό το βραβείο είναι:

❖ Το Εθνικό Ινστιτούτο Δεδομένων και Τεχνολογίας ( National Institute of 

Standards and Technology, NIST).

❖ Η Αμερικανική Κοινωνία της Ποιότητας (American Society of Quality).

❖ To Συμβούλιο των Εξεταστών (Board of Examiners).

❖ To Προεδρείο της Εποπτείας (Board of Overseers).
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❖ Το ίδρυμα για το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας του Malcolm Baldrige (The 

Foundation for the Malcolm Baldrige National Quality Award). 

[MBNQA],

To 2003, το NIST, εισήγαγε ένα νέο κριτήριο ποιότητας, αυτό της 

επιχειρηματικής ηθικής. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να 

παρέχουν στοιχεία για την οικονομική ευθύνη, την ηθική συμπεριφορά, την νομική 

συμμόρφωση και την προσφορά της επιχείρησης στον πολίτη [NIST, 2003].

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και τοπικά βραβεία ποιότητας σε καθεμία 

από τις πολιτείες. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα Ποιότητας του Τέξας (The Quality 

Texas Foundation) έχει ως μέλη δύο πιστοποιημένες χρηματιστηριακές εταιρίες. Την 

Griffin, Kubik, Stephens & Thompson Inc. και την Investment Professionals Inc.

1.4.3. Αλλα Διεθνή Ιδρύματα και Βραβεία Ποιότητας

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα παγκόσμια βραβεία ποιότητας.

□ Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας ( http://www.eop.org)

□ Το Βρετανικό Ίδρυμα Ποιότητας, (http://www.quality-foundation.co.uk) 

και το Βραβείο Ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου (The United 

Kingdom Quality Award, UKQA). To βραβείο αυτό εισήχθηκε το 1994 

από το Βρετανικό Ίδρυμα Ποιότητας και αναφέρεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις.

□ Το Κέντρο Ποιότητας της Βόρειας Ιρλανδίας (http://www.CforC.org)

□ Το Ουαλικό Κέντρο Ποιότητας (http://www.excellence-ireland.ie)

□ Το Αυστριακό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.afqm.at)

□ Το Βελγικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.vck.be)

□ Το Ολλανδικό Ίδρυμα Ποιότητας ( http://www.cfl.dk)

□ Το Γαλλικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.mfq.asso.fr)

□ Το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας (http://www.dgp.de)

□ Το Ελληνικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.eede)

□ Το Ιταλικό Ίδρυμα Ποιότητα (http://www.aicq.it)

□ Το Νορβηγικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.nfkl.no)

□ Το Ισπανικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.clubcalidad.es)

□ Το Σουηδικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://www.siq.se) και το Βραβείο 

Ποιότητας της Σουηδίας (The Swedish Quality Award, SwQA). To 

βραβείο αυτό παρουσιάστηκε το 1992 και απευθύνεται τόσο σε
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επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών.

□ Το Ελβετικό Ίδρυμα Ποιότητας (http://saq.ch)

□ Η Τουρκική Κοινωνία Ποιότητας ( http://kalder.org)

□ Το Καναδικό Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητα ( http://www.nqi.ca)

□ Το Βραβείο Ποιότητας της Νέας Ζηλανδίας (The New Zealand National 

Quality Award, NZQA). To βραβείο αυτό παρουσιάστηκε το 1993 και 

αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.

□ Το Βραβείο Ποιότητας του Ρατζίβ Γκάντι (The Rajiv Gandhi National 

Quality Award). To βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε το 1991 και αφορά 

τόσο επιχειρήσεις κατασκευής προϊόντων όσο και επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών.

□ Το Βραβείο Ποιότητας της Σιγκαπούρης (The Singapore Quality Award, 

SQA). To βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε το 1993 και αφορά το σύνολο των 

επιχειρήσεων.

□ Το Καναδικό Βραβείο Αριστείας (The Canadian Awards for Excellence, 

CAE).

Μία εκτενή μελέτη και σύγκριση στα παραπάνω βραβεία έδειξε ότι τα 

βραβεία αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ανταμοιβή για την 

επιχειρηματική αριστεία. Αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια της κάθε χώρας να 

αυξήσει την διεθνή της φήμη στο αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας παίζει καθοριστικό ρόλο και εξηγεί τις 

διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους. Φαίνεται επίσης ότι τα παραπάνω βραβεία 

είναι καινούργια και βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της συλλογής εμπειρίας [Puay, 

1998],

Με αυτό τον τρόπο χτίζεται η υπερηφάνεια, μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, 

μέσω της διανομής βραβείων ποιότητας. Έτσι η κάθε χώρα καλλιεργεί μία κουλτούρα 

που προωθεί τα οφέλη μίας εύρωστης οικονομίας. Μέρος αυτών των βραβείων 

περιλαμβάνει ανακαλύψεις μερικών από τις καλύτερες πρακτικές. Έτσι η 

επιχειρηματική κοινότητα έχει στην διάθεση της νέα πρότυπα και νέες ευκαιρίες να 

τα ακολουθήσει [Fisher,2001 ].
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2. Προσδιορίζοντας τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Πρώτος ο Deming εισήγαγε και θεμελίωσε τις αρχές για τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Εστιασε το ενδιαφέρον του στη διαδικασία με την οποία μια εργασία 

ολοκληρώνεται. Ισχυρίστηκε ότι κάθε εσωτερική διαδικασία θα πρέπει να βρίσκεται 

σε αλληλεπίδραση με τις διαδικασίες που προηγούνται ή έπονται αυτής. Επίσης, όλες 

μαζί θα πρέπει να καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα που θα συναντά ή θα υπερβαίνει 

τις προσδοκίες των πελατών. Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες παρέχει 

αναπληροφόρηση απαραίτητη για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες σε κοινή 

προσπάθεια βελτίωσης κάθε δραστηριότητας μέσα στην επιχείρηση Επομένως, ένας 

διευθυντής για να διοικήσει ένα οποιοδήποτε σύστημα θα πρέπει να γνωρίζει την 

αλληλεξάρτηση των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα αλλά και των ανθρώπων 

που εργάζονται σε αυτό. Η Διοίκηση θα πρέπει να έχει ένα σκοπό, ο οποίος θα είναι 

το σημείο αναφοράς για καθέναν μέσα και έξω από την εταιρία. Έτσι οι μέτοχοι 

αντιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά οφέλη, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα 

της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης και οι πελάτες απολαμβάνουν υπηρεσίες που τους 

ικανοποιούν [Deming, 1982].

Το 1951, ο Juran πρότεινε ένα νέο ορισμό, «η Ποιότητα είναι κατάλληλη για 

χρήση». Σχετίζεται λοιπόν με την δημιουργία προϊόντων που ικανοποιούν τον πελάτη 

και την ταυτόχρονη αποφυγή ελαττωματικών που την μειώνουν. [ASQC,1994].

Ο Philip Β Crosby έδωσε, το 1979, την δική του ερμηνεία για την ποιότητα, 

η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω αρχές. Η Ποιότητα έχει να κάνει με την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται 

από αυτούς που τα προκαλούν και επιπλέον η ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που 

προκαλεί το έξοδο είναι όταν δεν γίνεται μία εργασία σωστά από την αρχή. Ο τελικός 

στόχο είναι μηδενικά ελαττωματικά, [www.philipcrosby.com].

Το 1951, ο Feigenbaaum διατύπωσε την άποψη ότι η Διοίκηση Ποιότητας 

είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικής στρατηγικής το οποίο απαιτεί ανάμιξη του καθένα 

μέσα στον οργανισμό. Επίσης εισάγει την χρήση του κόστους ποιότητας ως 

διαδικασία μέτρησης και εργαλείο εκτίμησης. [Evans, 2002].
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Ανάλογες διατυπώσεις έγιναν και από τον Kaoru Ishikawa. Ο ίδιος 

επισήμανε την χρήση απλών στατιστικών εργαλείων προκειμένου να συλλέγονται και 

να αναλύονται πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι Dempsey και Hesketh διατύπωσαν την άποψη ότι η κάθε επιχείρηση έχει 

έναν πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό. Η ποιότητα της δουλειάς θα πρέπει να είναι 

πανομοιότυπη για όλους και να συναντά την ικανοποίηση του πελάτη 

[Dempsey, 1988].

Ο Tvent ισχυρίζεται ότι, η ΔΟΠ είναι μία συστηματική προσέγγιση η οποία 

κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό μία εταιρίας προς μία και μοναδική κατεύθυνση, 

να διεκπεραιώνει σωστά όλες τις διαδικασίες για την καλύτερη ικανοποίηση του 

πελάτη.

Τέλος, η ΔΟΠ αναφέρεται περισσότερο ως ένα σύνολο από πρακτικές και 

φιλοσοφίες παρά ως ένα σαφώς προσδιορισμένο κατασκεύασμα. Ο χαρακτηρισμός, ο 

οποίο συναντάται συχνά, είναι ότι πρόκειται για ένα συνονθύλευμα από ανόμοιες 

πρακτικές και άσχετες οργανωτικές δραστηριότητες. Η μεγάλη ποικιλία των 

δραστηριοτήτων, των πρακτικών και των τεχνικών οι οποίες περικλείονται κάτω από 

την ομπρέλα της ΔΟΠ, καθιστούν δύσκολη την κατανόηση της [Brian, 2001].

2.1. Οι Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Οι θεμελιώδεις αρχές της ΔΟΠ είναι τρεις:

ο Η εστίαση στους πελάτες και τους μετόχους.

ο Η συμμετοχή και η ομαδική εργασία του κάθε εργαζόμενου μέσα στον

οργανισμό.

ο Το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έχει έναν κοινό σκοπό

και χαρακτηρίζεται από συνεχή βελτίωση και γνώση.

Όπως έχει ήδη αναφερθεζ οι αρχές αυτές θα πρέπει να βρουν την κατάλληλη 

επιχειρηματική υποδομή (διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση λειτουργιών, 

στρατηγικό σχεδιασμό, κ.α.), τις κατάλληλες πρακτικές, όπως η επανεξέταση των 

επιχειρηματικών αποδόσεων και η εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και τα 

κατάλληλα εργαλεία, για παράδειγμα γραφικές και στατιστικές μεθόδους, 

προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά. Τα βήματα που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για 

την υλοποίηση τους είναι: σχεδιασμός - εκτέλεση — εκτίμηση - επανεξέταση 

[Evans, 2002].
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Πρακτικές

Εστίαση στον πελάτη Συνεχής βελτίωση & μάθηση

Υποδομή Εργαλεία & Τεχνικές

Σχήμα 2. Ο Στόχος της Ολικής Ποιότητας

2.2. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της ΔΟΠ

Ο Rosander προσδιόρισε τους τέσσερις κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που 

θα πρέπει να υφίστανται για την σωστή ανάπτυξη και εφαρμογή της ΔΟΠ 

[Rosander, 1989].

> Η δέσμευση και η συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών.

> Η ύπαρξη υποστηρικτικής και συνεργατική κουλτούρας.

> Η εκπαίδευση στις τεχνικές και τις έννοιες της ΔΟΠ πρέπει να παρέχεται 

και στην διοίκηση και στους εργαζόμενους.

> Η Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες της επιχείρησης.

2.3. Τα στάδια

Υπάρχουν τρία στάδια στην προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ: η εκκίνηση, η 

συμμόρφωση και η ολοκλήρωση. Στο πρώτο στάδιο, στην εκκίνηση, όλοι οι 

εργαζόμενοι στην επιχείρηση αρχίζουν να μαθαίνουν για την ΔΟΠ. Στο δεύτερο 

στάδιο, στην συμμόρφωση, γίνεται η προσαρμογή όλων των συστημάτων και 

πρακτικών σύμφωνα με τις επιταγές της ποιότητας. Ο στόχος είναι να υποστηριχτεί η 

ομαδική εργασία και να βελτιωθεί η ποιότητα. Στην τρίτη και τελευταία φάση, στην 

ολοκλήρωση, ενσωματώνονται οι αρχές της ΔΟΠ σε όλες τις διαστάσεις της
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λειτουργίας ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, έτσι ώστε, η επίδραση της ΔΟΠ να 

είναι αόρατη και ενστικτώδης [Brown, 1994].

Επομένως, μία ολοκληρωμένη και επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτεί 

σημαντικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις από την πλευρά της επιχείρησης, άρτια 

τεχνικά μέσα και σημαντικούς ανθρώπινους πόρους για αρκετά χρόνια πριν αρχίσουν 

να εμφανίζονται τα πρώτα επιθυμητά αποτελέσματα [Ahire,1995].

Η εφαρμογή της ΔΟΠ Διεθνώς

Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη είναι μία περιοχή η οποία συγκεντρώνει πολλούς 

πολιτισμούς και εθνότητες. Έτσι στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εργάζονται άνθρωποι 

από διαφορετικούς πολιτισμικούς και κοινωνικούς χώρους, οι οποίοι μοιράζονται τις 

ίδιες αξίες. Οτιδήποτε εισπράττεται ως «καλό» και «σταθερό» με τις αξίες αυτές, 

προωθείται, ενώ αντίθετα, οτιδήποτε θεωρείται ενάντια σε αυτές, απορρίπτεται. 

Εξάλλου, οι αξίες βασίζονται σε κοινά καθήκοντα, τα οποία έχουν σχηματοποιηθεί 

από την ιστορία των γεγονότων και με τα οποία η ομάδα έχει ήδη δοκιμαστεί. Αυτή η 

συμβολή αποτελεί την βάση και την ουσία της κουλτούρας μίας ομάδας. Έτσι 

κουλτούρες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ ομάδων των οποίων τα μέλη έχουν 

κοινή εμπειρία σε γεγονότα [Hatch, 1993].

Θα πρέπει, επίσης, να πούμε ότι ανεξάρτητα ή όχι από την πιστοποίηση των 

εταιριών, η τακτική τους τα τελευταία χρόνια ήταν να εφαρμόζουν συστήματα 

ποιότητας στις διαδικασίες τους. Τα κίνητρα εφαρμογής των συστημάτων αυτών 

ποιότητας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, η 

ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη (του εργαζόμενου) και κατά συνέπεια η εστίαση 

στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι ισχυρό κίνητρο. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικοί 

λόγοι θεωρούνται οι απαιτήσεις των πελατών για ποιότητα, ο ανταγωνισμός, η 

μείωση του κόστους και βελτίωση των υπηρεσιών.

Αντίθετα, στη Φιλανδία και στην Πορτογαλία δίνεται έμφαση στον 

εσωτερικό συντονισμό ενώ και στις τρεις χώρες (Αγγλία, Φιλανδία, Πορτογαλία), η 

υποκίνηση των εργαζομένων θεωρείται σημαντικό κίνητρο για την εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων. Ακόμη, στη Νορβηγία οι απαιτήσεις των πελατών και ο ανταγωνισμός 

θεωρούνται οι σημαντικότεροι λόγοι.

Είναι φανερό ότι διαφορετικές χώρες εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας με 

διαφορετικούς τρόπους. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ξεκινούν από τους λόγους για τους 

οποίους εφαρμόζονται. Οι εθνικές κουλτούρες εξηγούν αρκετά καλά αυτές τις
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διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται. Κουλτούρες οι οποίες είναι συνεπείς με τις 

επιταγές της ΔΟΠ, αναπτύσσουν συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις αξίες της 

Ποιότητας. Άλλες πάλι, οι οποίες είναι σε διχογνωμία, υιοθετούν εργαλεία και 

τρόπους προσέγγισης αλλά όχι και την φιλοσοφία της ΔΟΠ.

Καταλήγοντας διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση μίας εκδοχής 

της Διοίκησης Ποιότητας, η οποία να βασίζεται σε κανόνες χωρίς να είναι μία 

διασκορπισμένη ευθύνη. Από την άλλη πλευρά η αποφυγή της αμφιβολίας 

εμφανίζεται να οδηγεί στην υιοθέτηση εργαλείων και τεχνικών οι οποίες άπτονται της 

ποιότητας. Έτσι το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας και της εστίασης του πελάτη 

μπορεί να είναι το ίδιο με χώρες όπου κυριαρχούν άλλες αξίες [Brian,2001].

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Αμερική

Η Griffin, Kubik, Stephens & Thompson Inc. Πρόκειται για μία 

χρηματιστηριακή εταιρία εγκαταστημένη στο Σικάγο Η εταιρία αυτή ειδικεύεται σε:

■ χρεόγραφα χρέους,

■ δημοτικά ομόλογα,

■ κυβερνητικά ομόλογα,

■ αγοροπωλησίες μετοχών,

■ διάθεση εταιρικών μετοχών στο κοινό με δημόσια εγγραφή,

■ παροχή επενδυτικών συμβουλών (παρουσίαση αγοράς, έρευνες, 

χαρτοφυλάκιο),

■ προτάσεις για επενδυτικές στρατηγικές άλλων εταιριών.

Αυτό που την κάνει να διακρίνεται από τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές 

εταιρίες είναι η πολιτική της εστίασης στον πελάτη και το υψηλό επίπεδο 

ανταπόκρισης των υπαλλήλων της στις ανάγκες αυτές. Ο στόχος της είναι να 

κατανοεί τις επιθυμίες των πελατών της και να αναπτύσσει στρατηγικές για να τις 

επιτύχει. Δίνει μεγάλη σημασία στην αξιοπιστία των υπηρεσιών της και στο φιλικό 

περιβάλλον το οποίο αφορά τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και τα συστήματα, 

έντυπα, αναλύσεις που παρέχει στην πελατεία της. Εξάλλου έχει εφαρμόσει μία 

διαδικασία υψηλής επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης με τους πελάτες της 

[www.gkst.com].

Η Investment Professionals Inc. είναι μία ιδιωτική επενδυτική και 

χρηματιστηριακή εταιρία που ειδικεύεται σε:
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■ παροχή κερδοφόρων επενδυτικών προγραμμάτων για χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα και για ιδιώτες,

■ αμοιβαία κεφάλαια,

■ κοινές και προνομιούχες μετοχές,

■ ατομικά και επιχειρηματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα,

■ σταθερού εισοδήματος χρεόγραφα κ.α.

Προσφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις, οι οποίες δεν προέρχομαι από 

καταθέσεις, τόσο σε ιδιώτες πελάτες όσο και σε επιχειρήσεις [www.invpro.com].

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Κίνα

Τόσο οι ξένοι επενδυτικοί οργανισμοί όσο και οι κινέζικες επιχειρήσεις στο 

Χονγκ-Κονγκ πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις 

αλλαγές και να πετυχαίνουν σημαντικές αποδόσεις. Ωστόσο πολλές από τις 

επιχειρήσεις δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν τις προσπάθειες αυτές, πώς να 

εκτιμήσουν την παρούσα κατάσταση τους και πώς να τοποθετήσουν τον εαυτό τους 

σε αυτό το ταξίδι της Ποιότητας.

Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μάντσεστερ στο Χονγκ- 

Κονγκ διεξήγαγε μία έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ σε έξι 

κατασκευαστικές κινέζικες επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκε μέσα από την έρευνα αυτή 

ότι παρόλο που η εφαρμογή της ΔΟΠ βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν, η 

εξέλιξη αυτή καθυστερείται εξ’ αιτίας της έλλειψης προσοχής σε θέματα κουλτούρας. 

[Kwai-Sang Chin, 2002].

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Σιγκαπούρη

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη σε 185 επιχειρήσεις που 

δεν εφάρμοσαν την ΔΟΠ και σε 124 που την εφάρμοσαν, οι μισές από τις οποίες ήταν 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ 

ποιοτικών δομών και ποιοτικής διεκπεραίωσης.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επτά διαστάσεις μίας επιτυχημένης 

εφαρμογής της ΔΟΠ. Οι διαστάσεις αυτές είναι:

> ο επιχειρηματικός σχεδιασμός,

> ο ρόλος της διοίκησης,

> η εστίαση στον πελάτη,

> η εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό,

> η εστίαση στις διαδικασίες,
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> η εστίαση στην ποιότητα,

> η πληροφορία και η ανάλυση της.

Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την αντίληψη της ποιοτικής 

διεκπεραίωσης, της ευχαρίστησης των εργαζομένων και των πελατών. Επίσης είναι 

ανεξάρτητοι από την φύση, το μέγεθος, και το είδος της επιχείρησης.

Το είδος της επιχείρησης (κατασκευαστική ή υπηρεσιών) δεν επηρεάζει την 

δομή και την εφαρμογή της ΔΟΠ καθώς και το αποτέλεσμα της. Ωστόσο τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες, όπως το ότι είναι άϋλες, ετερογενής, 

και αναπόσπαστες, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης το μέγεθος της επιχείρησης 

και η υιοθέτηση της ΔΟΠ είναι δύο παράγοντες που συσχετίζονται θετικά και δίνουν 

μία ακριβή εφαρμογής της και ένα υψηλό επίπεδο διεκπεραίωσης. Από την έρευνα 

προκύπτει επίσης ότι το μήκος της εφαρμογής των προγραμμάτων της ΔΟΠ 

επηρεάζει την ποιότητα διεκπεραίωσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων με εμπειρία στην ΔΟΠ σε σχέση με άλλες που 

έχουν λιγότερη εμπειρία.

Ένα ακόμη συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η Διοίκηση Ποιότητας 

εφαρμόζεται καλύτερα στις μεγάλου μεγέθους εταιρίες. Ωστόσο οι μικρές εταιρίες 

μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν 

όπως η αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η μεγαλύτερη 

ευελιξία στις λειτουργικές και άτυπες δομές. Είναι επίσης γεγονός ότι η επιτυχία της 

ΔΟΠ εξαρτάται από ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες μεταβλητές, αρκετές από τις 

οποίες σχετίζονται με την κουλτούρα της επιχείρησης, τους πελάτες και τις 

ικανότητες [Shaukat A., 2002].

2.4. Τα αποτελέσματα εφαρμογής της Διαχείρισης Ποιότητας

Αναμφισβήτητα, η εφαρμογή της Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να 

δημιουργήσει βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, να μειώσει τα κόστη, να 

δημιουργήσει περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες και εργαζόμενους και να 

βελτιώσει τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης. Σχετικά με τελευταίο, το 

Αμερικανικό Ινστιτούτο Ποιότητας αποφάσισε να διεξάγει μία παγκόσμια έρευνα, 

όσον αφορά, τις επιχειρήσεις που εφάρμοσαν μεθόδους βελτίωσης ποιότητας στις 

δραστηριότητες τους. Η έρευνα αφορούσε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

τραπεζικές και υγείας, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Η έρευνα

Μαρία Μελιδονιώτη, Διπλωματική εργασία στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 26



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Προσδιορίζοντας τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

έλαβε χώρα σε Αμερική, Καναδά, Γερμανία και Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν συνοψίζονται παρακάτω:

□ Όλες οι επιχειρήσεις έστιασαν την προσοχή τους στην ευχαρίστηση του 

πελάτη και προσάρμοσαν ανάλογα τις λειτουργίες τους.

□ Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των ανταγωνιστών.

□ Κατά τον σχεδίασμά των νέων παρεχόμενων υπηρεσιών συμμετείχαν στις 

ομάδες εργασίας και πελάτες της επιχείρησης..

□ Δόθηκε έμφαση στην απλοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

□ Αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα που 

αφορούσαν την Ποιότητα. [Harrington, 1996].

2.5. Ο αντίλογος

Ο Η. James Harrington, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας για την 

Ποιότητα και του αμερικάνικου επενδυτικού οίκου Ernst & Young διατύπωσε την 

άποψη ότι, τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την βελτίωση 

της Ποιότητας έχουν θεωρηθεί πανάκεια. Επιπλέον δεν έχει εξεταστεί διεξοδικά ο 

μεγάλος αριθμός των αποτυχιών που έχει συμβεί κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ. Η 

δεκαετία του ’80 υπήρξε η δεκαετία που προέβαλε την άποψη «Ποιότητα με 

οποιοδήποτε τίμημα». Επίσης εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν από τις 

αμερικάνικές επιχειρήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δεν 

εφαρμόστηκαν ποτέ [Harrington, 1996].

Ακόμη είναι αρκετοί αυτοί που αντιτίθενται στην άνευ όρων αποδοχή και 

εφαρμογή της ΔΟΠ σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Την συνδέουν, μάλιστα, με 

αυξημένα κόστη και δυσκολίες στην εφαρμογή της [Kekale and Kekale, 1995].

Η κριτική που της ασκείται σχετίζεται με:

> υψηλά κόστη εκπαίδευσης,

> υπερβολικές χρονικές διοικητικές απαιτήσεις,

> αυξημένη γραφειοκρατία και τυπικότητα,

y ουτοπιστικές απαιτήσεις στην δέσμευση των εργαζομένων,

> έμφαση στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα και

> αποτυχία να ανταποκριθεί στις ανάγκες μικρότερων εταιριών.
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Ον αποτυχίες εφαρμογής της ΔΟΠ, ον οποίες παρατηρήθηκαν κατά κανρούς σε 

δνάφορες επνχενρήσενς του εξωτερνκού, έχουν αποδοθεί σε παράγοντες που 

προϋπήρχαν στην επνχείρηση, όπως:

> έλλενψη συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων,

> περνορνσμός στον χρόνο, καν

> περνορνσμοί στους χρηματοονκονομνκούς πόρους.

Ον παράγοντες αυτοί ήταν τόσο έντονον καν μόννμον μέσα στην επνχείρηση 

ώστε δεν βοήθησαν στην εφαρμογή της νέας πραγματνκότητας. Ουσναστνκά 

βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση με την φνλοσοφία καν τις πρακπκές της ΔΟΠ. 

[Roger, 1994].

Ο αντίλογος που υπάρχεν στην Δύση σχετνκά με την αποτελεσματνκότητα της 

Δνοίκησης Πονότητας, δεν αφορά έννοιες όπως η συνεχής βελτίωση, η ομαδνκή 

εργασία καν η επνθυμία του πελάτη, ον οποίες είναν ευρέως αποδεκτές. Αυτό που 

δημνουργεί την αντιπαράθεση είναι το σύστημα και η δομή κάτω από την οποία θα 

εφαρμοστούν οι αρχές της Ποιότητας [Dickenson, 1999].

2.6. Οι λόγοι αποτυχίας

Οι Brown, Hitchcock και Willard εντόπισαν τα λάθη που κάνουν οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές και κατά 

συνέπεια το λόγο της αποτυχίας της ΔΟΠ. Μερικά από τα λάθη αυτά είναι:

❖ μετρήσεις λάθος δεικτών,

❖ εστίαση στη συμπεριφορά των εργαζομένων αντί στην ικανότητα τους,

❖ έμφαση στην ευγένεια τους αντί στην αποδοτικότητα τους,

❖ εστίαση σε εσωτερικές αντί σε εξωτερικές επιχειρηματικές βελτιώσεις,

❖ αποτυχία να προσδιορίσουν της κρίσιμες λειτουργικές μεταβλητές της 

επιχείρησης τους,

♦> ακατάλληλη επιλογή σημείων αναφοράς (benchmarking) για την 

εκάστοτε επιχείρηση [Brown, 1994]

Αλλες αιτίες αποτυχίας είναι:

❖ η έλλειψη του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος,

❖ οι ατελώς σχεδιασμένες μέθοδοι λειτουργίας,

❖ η έλλειψη υποστήριξης από την πλευρά της διοίκησης,
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❖ η προσπάθεια αντιγραφής επιτυχημένων προγραμμάτων χωρίς να 

επιχειρηθεί προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

οργανισμού,

❖ η αποτυχία ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στα ήδη υπάρχοντα διοικητικά 

συστήματα και

❖ η έλλειψη ενός κατάλληλου συστήματος ανταμοιβής και αναγνώρισης 

[Shaukat, 2002].

Επιπλέον έχει διατυπωθεί και η αμφισβήτηση της εξάρτηση μεταξύ ΔΟΠ και 

ISO. Δεν είναι ακόμη σαφές αν λειτουργεί προς όφελος της επιχείρησης η κατάκτηση 

του ISO πριν την εφαρμογή της ΔΟΠ ή αντίστροφα [Meegan, 1997], Ωστόσο είναι 

αποδεκτό ότι οι πιστοποιημένες εταιρίες με ISO εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 

διοίκησης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και αρκετές άλλες πρωτιές [Subba, 

1997],

Ωστόσο η πιστοποίηση με ISO μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα 

προς τη ΔΟΠ. Έχει διαπιστωθεί ότι βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των 

επιχειρήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες της ΔΟΠ [Gotzamani, Tsiotras, 2000].
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3. Η ποιότητα στις υπηρεσίες 

και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν

Ο Collier διατύπωσε την άποψη ότι «υπηρεσία είναι κάθε πραηαρχική και 

συμπληρωματική δραστηριότητα, η οποία δεν οδηγεί κατά ανάγκη στην παραγωγή ενός 

φυσικού προϊόντος. Είναι δηλαδή το άϋλο τμήμα της συναλλαγής μεταξύ του πελάτη και 

του πωλητή» [Collier, 1987].

Η υπεροχή στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και η 

ικανοποίηση του πελάτη είναι το ζητούμενο και η πρόκληση στον τομέα των 

υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών 

προσδιορίζει την ποιότητα στην διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας. [Hung, 2003].

Ο Kotler ισχυρίστηκε ότι «η δυσκολία της ποιότητας στις υπηρεσίες είναι να 

κάνουμε απτό και αισθητό κάτι που από την φύση του είναι μη ορατό και 

απροσδιόριστο» [Kotler, 1990].

Ο Parasuraman, πρότεινε δύο θεωρίες για την ποιότητα των υπηρεσιών. Η 

πρώτη διατύπωνε την άποψη ότι «η ποιότητα στις υπηρεσίες προκύπτει από την 

σύγκριση των προσδοκιών των πελατών και της πραγματικής εμπειρίας». Η δεύτερη 

έλεγε ότι «η εκτίμηση της ποιότητας δεν προέρχεται μόνον από το αποτέλεσμα της αλλά 

και από την διαδικασία της διανομής της» [Parasuraman, 1985]. Ο ίδιος λίγα χρόνια 

αργότερα είπε ότι «ο προσδιορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες είναι ο βαθμός 

ασυμφωνίας μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και της αντίληψης για την 

διεκπεραιωμένη υπηρεσία» [Parasuraman, 1988].

Σε μία δημοσκόπηση που έλαβε χώρα σε 1000 περίπου άτομα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, εντοπίστηκαν τρία κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της ποιότητας στις υπηρεσίες. Αυτά ήταν η στάση και η 

συμπεριφορά του προσωπικού, ο χρόνος που απαιτείται για την προσφορά της 

υπηρεσίας και το χρηματικό τίμημα που χρεώνεται ο πελάτης [Gallup Org., 1985].

Ωστόσο η ποιότητας στις υπηρεσίες είναι μία έννοια διαφορετική από αυτή 

της ικανοποίησης του πελάτη. Η πραγματική φύση αυτού του διαχωρισμού φαίνεται 

να μην είναι σαφώς ορισμένη [Robinson, 1999].
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Ορισμένοι εξάλλου υποστηρίζουν ότι παρόλο που η ποιότητα στις υπηρεσίες 

είναι μία συνολική στάση απέναντι σε μία εταιρία παροχής υπηρεσιών, η 

ικανοποίηση του πελάτη είναι συγκεκριμένη και εξαρτάται από μία μόνο μονάδα 

υπηρεσιακής εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης είναι δυνατόν να είναι 

πολύ ευχαριστημένος από έναν συγκεκριμένο υπάλληλο σε μία τράπεζα, αλλά η 

γενικότερη στάση του απέναντι στην τράπεζα μπορεί να ταυτίζεται με αυτή της 

φτωχής παροχής υπηρεσιών [Oliver, 1993].

Η διαπίστωση της ποιότητας στις υπηρεσίες, έτσι όπως αποδίδεται με βάση 

την αντίληψη των πελατών, προσδιορίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Την αξιοπιστία, δηλαδή την δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας με τον ίδιο 

τρόπο όπως είχε αρχικά υποσχεθεί στον πελάτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η άμεση ανταπόκριση των υπαλλήλων, η ενσυναίσθηση στις απαιτήσεις των 

πελατών και η διόρθωση λαθών με την πρώτη προσπάθεια .

Την εμπιστοσύνη·. Ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται στη γνώση και την 

ευγένεια των υπαλλήλων, την ικανότητα τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά. 

Έτσι η ικανότητα τους να απαντούν σε ερωτήσεις, να έχουν την δυνατότητα να 

διεξάγουν την εργασία τους, να αποφεύγουν λάθη καθώς και να είναι ευχάριστοι με 

τους πελάτες είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Την εικόνα (tangible), την πρώτη εντύπωση : Αναφέρεται στις φυσικές 

δεξιότητες, την καταλληλότητα ντυσίματος των υπαλλήλων, τον εξοπλισμό καθώς 

και τις καλά σχεδιασμένες φόρμες εντύπων.

Την ενσυναίσθηση: Αναφέρεται στην φροντίδα και στην ειδική μέριμνα για 

κάθε πελάτη ξεχωριστά, στην αναγνώριση του πελάτη με το όνομα του και στην 

εξυπηρέτηση με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.

Την ανταπόκριση: Αναφέρεται στο βαθμό επιθυμίας του υπαλλήλου να 

βοηθήσει τον πελάτη [Parasurman, 1988].

Με βάση των Berry L.L., τον Zeithaml V. Α. και τον Parasuraman Ρ. 

υπάρχουν δέκα προσδιοριστικοί παράγοντες για την ποιότητα στις υπηρεσίες. Αυτοί 

είναι:

❖ Η αξιοπιστία

❖ Η ανταπόκριση

❖ Η ικανότητα

*♦· Η πρόσβαση

❖ Η ευγένεια
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❖ Η επικοινωνία

❖ Η εμπιστοσύνη

❖ Η ασφάλεια

❖ Η κατανόηση του πελάτη

❖ Η φυσική απεικόνιση της υπηρεσίας [Berry, 1985].

Ο Gronroon, το 1990, είπε ότι η παροχή μίας υπηρεσίας μπορεί να 

αντικατοπτριστεί στην λεγάμενη «ικανότητα» η οποία αντιπροσωπεύει την «τεχνική 

ποιότητα». Επιπλέον η κυριαρχία της «λειτουργικής ποιότητας» στην αποτίμηση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες προσδιορίζεται από τους υπόλοιπους παράγοντες όπως 

διατυπώνονται παραπάνω [Gronroon, 1990].

Η στρατηγικές που εφαρμόζονται στην εξυπηρέτηση των πελατών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές και η διεκπεραίωση τους είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να 

παραμείνει ένας πελάτης στην εταιρία [Kyj,1994],

Κατά τον Bowersox D. και Closs D. υπάρχουν τρεις ουσιαστικοί παράγοντες 

σχετικά με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες: η διαθεσιμότητα, η 

διαδικασία διεκπεραίωσης και η αξιοπιστία [Bowersox, 1996],

Οι Londe L. και Zinszer κατέταξαν τα στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες 

σε τρεις κατηγορίες: πριν από την συναλλαγή, κατά την διάρκεια της συναλλαγής και 

μετά την συναλλαγή

Ο Zeithaml διέκρινε τρεις παράγοντες για να προσδιορίζει την ποιότητα μίας 

παρεχόμενης υπηρεσίας, την αναζήτηση, την εμπειρία και την εμπιστοσύνη. Ο 

πρώτος παράγοντας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στις διαδικασίες της 

υπηρεσίας που θα προσελκύσουν τους πελάτες και θα τους βοηθήσουν να πάρουν 

καταναλωτικές αποφάσεις. Γενικά σχετίζεται με την αξιοπιστία αυτού που την 

παρέχει και αφορά το απτό μέρος της υπηρεσίας. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται 

στην εμπειρία του πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την κατανάλωση και σχετίζεται 

με την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, την ευγένεια και την συμπάθεια αυτού που την 

παρέχει. Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας αφορά την πίστη και αναφέρεται σε 

στοιχεία της υπηρεσίας τα οποία οι πελάτες είναι αδύνατον να τα εκτιμήσουν ακόμη 

και μετά την εμπειρία της υπηρεσίας. Η αρμοδιότητα αυτού που την παρέχει είναι ένα 

τυπικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας [Zeithaml, 1991].

Μετά από έρευνες που πραγματοποίησε ο Parasuraman το 1985 και 1991, 

και οι Cronin και Taylor το 1992 σχετικά με τις προσδοκίες των πελατών και την 

ευχαρίστηση μετά την εξυπηρέτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά
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στοιχεία προσδιορίζουν το επίπεδο της ποιότητας μίας υπηρεσίας. Το τι είναι 

σημαντικό για ένα πελάτη καθώς και η ικανοποίηση που παίρνει από την 

εξυπηρέτηση είναι δύο βασικοί δείκτες ανταπόκρισης στην διαδικασία της υπηρεσίας 

[Cronin, 1992].

Οι Patterson και Johnson, το 1993 πρότειναν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 

από δύο βασικά στοιχεία, την ευχαρίστηση και την παρεχόμενη ποιότητα της 

υπηρεσίας. Το μοντέλο παρουσιάζεται παρακάτω [Patterson, 1993] :

-► Αμεση επίδραση 

-► Έμμεση επίδραση

Σχήμα 4. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της ποιότητας της υπηρεσίας 

και της ικανοποίησης του πελάτη.

Η πιο ολοκληρωμένη λίστα των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών στην 

ποιότητα των υπηρεσιών έγινε από τον Johnston, το 1995. Η λίστα αυτή 

περιλαμβάνει 18 χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Αυτά είναι:

Η πρόσβαση: Είναι η φυσική προσέγγιση του μέρους στο οποίο παρέχεται 

μία υπηρεσία.

Η αισθητική: Επεκτείνεται στο βαθμό που τα στοιχεία ενός πακέτου 

εξυπηρέτησης είναι σύμφωνα και ευχάριστα προ του πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνεται 

η εμφάνιση και η ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος καθώς και η εμφάνιση και η 

παρουσίαση των υπηρεσιακών ικανοτήτων.
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Η περιποιητικότητα/ Η βοήθεια: Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το 

προσωπικό έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και παρέχει την βοήθεια του. Στον τρόπο 

με τον οποίο δείχνει το ενδιαφέροντος του και την επιθυμία του να εξυπηρετήσει.

Η διαθεσιμότητα: Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιακών δεξιοτήτων του 

προσωπικού. Αναφέρεται στον βαθμό και στον χρόνο του κάθε υπαλλήλου που έχει 

στην διάθεση του για τον κάθε πελάτη.

Η φροντίδα: Αναφέρεται στο ενδιαφέρον, την συμπάθεια και την υπομονή 

που εισπράττει ο πελάτης.

Η καθαρότητα: Η προσεγμένη εμφάνιση ολόκληρου του πακέτου μιας 

υπηρεσίας, όπως το περιβάλλον, ο εξοπλισμός, το προσωπικό κα.

Η άνεση : Η φυσική άνεση του περιβάλλοντος της υπηρεσίας.

Η δέσμευση: Η δέσμευση του προσωπικού στην εργασία,

συμπεριλαμβανομένου της υπερηφάνειας, της ευχαρίστησης που εισπράττουν από 

την εργασία τους και της επιμέλειας.

Η επικοινωνία: Η ικανότητα των εργαζομένων να επικοινωνούν με τους 

πελάτες με τρόπο που να γίνεται αντιληπτός. Αυτό περιλαμβάνει την συμπόνια, την 

πληρότητα και την ακρίβεια τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές πληροφορίες 

οι οποίες απευθύνονται προς τους πελάτες.

Η ικανότητα: Ο επαγγελματισμός με τον οποίον μια υπηρεσία 

πραγματοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει την διεξαγωγή σωστών διαδικασιών σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των πελατών, τον βαθμό της υπηρεσιακής γνώσης η οποία 

παρέχεται από το προσωπικό και την γενικότερη ικανότητα να κάνεις μία καλή 

δουλειά.

Η ευγένεια: Η ευγένεια, ο σεβασμός και η ευπρέπεια που εμφανίζεται από 

την υπηρεσία. Περιλαμβάνει την ικανότητα του προσωπικού να είναι διακριτικό όταν 

αυτό απαιτείται.

Η ευελιξία: Η επιθυμία και η ικανότητα του εργαζόμενου να αλλάξει την 

φύση της υπηρεσίας προκειμένου να συναντήσει τις ανάγκες των πελατών.

Η φιλικότητα: Η έννοια αυτή περιλαμβάνει την ζεστασιά, την ανθρώπινη 

προσέγγιση, την ευχάριστη συμπεριφορά και την ικανότητα να αισθάνεται ο πελάτης 

καλοδεχούμενος.

Η λειτουργικότητα: Το ταίριασμα για τον σκοπό που παρέχεται μία 

υπηρεσία.
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Η τιμιότητα: Η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, η εμπιστοσύνη με την οποία 

χειρίζεται η εταιρία τους πελάτες της.

Η αξιοπιστία: Η αξιοπιστία και η επιμονή της λειτουργίας των υπηρεσιακού 

εξοπλισμού και του εργατικού δυναμικού. Είναι η ικανότητα που έχει η εταιρία να 

διατηρεί τις συμφωνίες που έχει με τους πελάτες.

Η ανταπόκριση: Η ταχύτητα και η έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας με τον 

λιγότερο δυνατό χρόνο και αναμονή στην σειρά.

Η ασφάλεια: Η εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών καθώς 

συναλλάσσονται. Περιλαμβάνεται και η έννοια του εμπιστευτικού [Johnston, 1995].

Την απάντηση στο ερώτημα τι σημαίνει παρεχόμενη ποιότητα στις 

υπηρεσίες, δίνει το άρθρο «Η φύση της ποιότητα στις υπηρεσίες», της Carol Driver, 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Πλίμουθ:

«Η παρεχόμενη ποιότητα μίας υπηρεσίας είναι μία συνάρτηση (περισσότερο 

πολύπλοκη από μία άθροιση) της τρέχουσας αντίληψης του πελάτη όσον αφορά την 

διεκπεραίωση μερικών ή όλων από τα δέκα οκτώ χαρακτηριστικά (βλέπε Παράρτημα). 

Αυτή η αντίληψη επηρεάζει και πιθανότατα αναπροσαρμόζει τα επίπεδα διεκπεραίωσης 

για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης επηρεάζεται από την σημαντικότητα 

των εττιμέρους χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεχίζουν να επηρεάζουν 

την ευχαρίστηση του πελάτη και την αντίληψη του για την υπεροχή ή όχι της εταιρίας».

Όταν λοιπόν εξετάζουμε την λειτουργικότητα της δομής μίας ποιοτικά 

παρεχόμενης υπηρεσίας λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:

> το κατάλληλο επίπεδο της ανάλυσης,

> τα κατάλληλα χαρακτηριστικά,

> την βαρύτητα του κάθε χαρακτηριστικού,

> την συνάρτηση που τα συνδέει και

> την απευθείας καταμέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ή 

μέσω των αντιλήψεων και προσδοκιών [Carol, 2000].

Εξάλλου για να σχεδιαστεί μία υψηλής ποιότητας υπηρεσία θα πρέπει να 

απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα:

■ Ποια πρότυπα λαμβάνουν χώρα στην υπηρεσία;

■ Ποια από αυτά έχουν μεταδοθεί σε όλους τους υπαλλήλους;

■ Έχουν αυτά τα πρότυπα μεταδοθεί στους πελάτες;

■ Ποια από αυτά απαιτούν βελτίωση;

■ Ποια θα ήταν τα ιδανικά;
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■ Ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος αναμονής μέχρι ο πελάτης να νιώσει άβολα;

■ Πόσος χρόνος χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί μία εργασία;

■ Από ποιο σημείο ξεκινάει μία υπηρεσία και ποιος είναι ο δείκτης που μας 

δείχνει πότε ολοκληρώνεται;

■ Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν για να 

ολοκληρωθεί μία υπηρεσία;

■ Ποια στοιχεία από το εξυπηρέτηση είναι ουσιαστικά, επιθυμητά ή 

περιττά;

■ Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν έτσι ώστε η 

παροχή μίας υπηρεσίας να είναι η ίδια κάθε φορά;

Επίσης, η ποιότητα στις υπηρεσίες δομείται στην πρώτη γραμμή του 

συστήματος και η ύπαρξης καλής ποιότητας υποστηρίζεται από:

• την κατάλληλη χρήση αποτελεσματικών αναλυτικών εργαλείων,

• από την ύπαρξη τεχνικών που αναλύουν δεδομένα και επιλύουν 

προβλήματα,

• από την ύπαρξη τεχνικών που αναλύουν, επιβεβαιώνουν και ελέγχουν 

διαδικασίες. [Evans, 1999].

3.1. Διαφορές υπηρεσιών και αγαθών

Παρακάτω δίνονται μερικές από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των 

επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι εντάσεως εργασίας. Επομένως 

χαρακτηρίζονται από έντονη ανάμιξη και συμμετοχή του ανθρώπινου 

παράγοντα. [Evans, 2002].

• Το κόστος ποιότητας για τις υπηρεσίες είναι άμεσα σχετιζόμενο με το 

κόστος του εργατικού δυναμικού. Το τελευταίο υπολογίζεται στο 75% 

του συνολικού κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών.

• Το προϊόν μίας υπηρεσίας είναι άϋλο, ωστόσο διαθέτει ορισμένα απτά 

στοιχεία. Ο βαθμός που χαρακτηρίζει αυτά τα στοιχεία προσδιορίζει και 

τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η 

εξυπηρέτηση ενός κέντρου γρήγορης εστίασης έχει περισσότερα απτά 

στοιχεία από το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός γιατρού [Charlene, 2000]..
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• Οι υπηρεσίες διαφέρουν μεταξύ τους και από την πραγματικότητα της 

ίδιας της διαδικασίας. Η εμφάνιση, για παράδειγμα, ενός φιλμ γίνεται 

χωρίς την παρουσία του πελάτη. Η καθαριότητα ενός σπιτιού από το 

συνεργείο καθαρισμού γίνεται με την παρουσία του πελάτη. Έτσι οι 

πελάτες αξιολογούν την ποιότητα μίας υπηρεσίας με βάση τα στοιχεία 

που συλλέγουν από την εμπειρία τους και από την αντίληψη που έχουν 

για το αποτέλεσμα. [Charlene, 2000],

• Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Δεν 

αποθηκεύονται, δεν αποθεματοποιούνται και δεν ελέγχονται πριν από την 

διανομή. [Ghosh, 1994].

• Το προϊόν μίας υπηρεσίας απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό διαφοροποίησης 

γιατί ο αποδέκτης είναι κάθε φορά ένα διαφορετικό άτομο [Ghosh, 1994].

• Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι ανάγκες των 

πελατών. Είναι επίσης δύσκολο να προσδιοριστεί το επίπεδο ποιότητας 

της παρεχόμενης υπηρεσίας γιατί ο κάθε πελάτη ανάλογα με την 

προσωπικότητα του αντιλαμβάνεται διαφορετικά κάθε φορά την ποιότητα 

[Evans, 2002],

• Με βάση το μοντέλο ACSI, η ικανοποίηση του πελάτη είναι μία 

πολυπαραγοντική διαδικασία που εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα, την προσδοκία του ίδιου του πελάτη αλλά και την 

αντιλαμβανόμενη αξία [ Evans, 1999].

• Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας και 

προσδιορίζει το σημείο εκείνο στο οποίο μία εταιρία κερδίζει έναν πελάτη 

και ξεκινά μια μακροχρόνια σχέση μαζί του. Ένας ικανοποιημένος 

πελάτης λειτουργεί ως ένας πολλαπλός θετικός παράγοντας για την 

εταιρία και τις υπηρεσίες της. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

υπόδειξη στους συγγενείς και φίλους μίας εταιρίας από κάποιο πελάτη 

παίζει σημαντικό ρόλο. [Graciela, 2000].

• Η αναγνώριση της τρέχουσας και της μελλοντικής ανάγκης του κάθε 

πελάτη είναι μείζονος σημασίας. Η ανάγκη του πρέπει να βρίσκεται σε 

συμφωνία με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, την σχεδίαση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, την βελτίωση των διαδικασιών και την 

εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. [Evans, 1999].
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• Η παραμονή του πελάτη στην ίδια εταιρία είναι επιτακτική για την 

επιβίωση της κάτω από τις συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει 

σήμερα [Graciela, 2000].

• Ο ίδιος ο πελάτης είναι δυνατόν να έχει ασαφή εικόνα των προσδοκιών 

του. Το τι αναμένει από μία υπηρεσία είναι πολλές φορές είναι 

αποτέλεσμα σύγκρισης με μία προηγούμενη εμπειρία [Evans, 1999].

• Η αξιολόγηση του αποτελέσματος μίας υπηρεσίας γίνεται με βάση 

υποκειμενικά κριτήρια, όπως η προσωπική άποψη του κάθε πελάτη. Έτσι 

η ποιότητα της αξιολογείται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα της 

ανθρώπινης επαφής. Η ποιότητα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι 

παράγοντας ζωτικής σημασίας για τις εταιρίες [Evans, 2002].

• Μια υπηρεσία που δεν έχει διεξαχθεί με τον σωστό τρόπο δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να αντικατασταθεί. Οι υπεύθυνοι υπηρεσιακών 

σχεδιασμών θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδικασίες σωστά από την 

αρχή, ελαχιστοποιώντας τις πολυπλοκότητες. Θα πρέπει να είναι 

απρόσβλητες στα ανθρώπινα λάθη ειδικότερα κατά την διαδικασία 

εξυπηρέτησης των πελατών. [Evans, 2002].

• Ο χρόνος διεκπεραίωσης μίας υπηρεσίας είναι καθοριστικός παράγοντας 

για τον προσδιορισμό της ποιότητας της υπηρεσίας. Η χρονική διάρκεια 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών είναι μεγαλύτερη 

στις υπηρεσίες. Έτσι είναι ευκολότερος ο προσδιορισμός των αναγκών 

και των προσδοκιών συγκεκριμένων πελατών. [Evans, 1999].

• Η ευχαρίστηση που αισθάνεται ένας εργαζόμενος έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην εντύπωση που διατυπώνει ο πελάτης για την ποιότητα της υπηρεσίας 

που του παρέχεται. Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει μόνο 

από καλά εκπαιδευμένους, δίκαια αμειβόμενους και ευχαριστημένους 

εργαζόμενους. [Evans, 1999].

• Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την 

χρήση τις τεχνολογίας και των σύγχρονων μηχανολογικών εξοπλισμών. Η 

επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να βασίζεται σε δύο κριτήρια, την 

αξιοπιστία και την εύκολη χρήση των μηχανημάτων [Evans, 1999],

• Οι εσωτερικές δραστηριότητες στην διεκπεραίωση μίας υπηρεσία 

απαιτούν ικανότητα (ποιότητα στην συμμόρφωση) ενώ οι εξωτερικές
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απαιτούν αποτελεσματικότητα (ποιότητα σχεδιασμού). Η επιτυχία της 

διαδικασίας εξαρτάται από την συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στις 

εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές δραστηριότητες, προσθέτοντας έτσι 

αξία στους πελάτες [Evans, 2002],

• Πληροφορίες που αφορούν την ευχαρίστηση ή την δυσαρέσκεια των 

πελατών αξιοποιούνται έτσι ώστε να γίνονται οι σωστές βελτιώσεις. Όλες 

οι εταιρίες δέχονται παράπονα από πελάτες. Ο τρόπος διαχείρισης των 

παραπόνων και η άμεση ανταπόκριση από την πλευρά της εταιρίας είναι 

αυτό που προσθέτει αξία στην υπηρεσία. [Evans, 1999],

• Δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι στα πλαίσια της ποιότητας 

ολόκληρη η κοινωνία θα πρέπει να θεωρείται πελάτης της επιχείρησης.

• Θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ελέγχου τα οποία να διαθέτουν τρία 

βασικά χαρακτηριστικά, α) ένα πρότυπο, β) ένα μέσον όρο για την 

αξιολόγηση της δουλειάς και γ) μία σύγκριση των πραγματικών 

αποτελεσμάτων σε σχέση με το πρότυπο. Η ανατροφοδότηση βοηθάει στο 

να προσδιοριστεί το επίπεδο βελτίωσης.

• Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών είναι η 

συμπεριφορά των εργαζομένων και η ταχύτητα διεκπεραιώσεις. Είναι ο 

κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τις προσδοκίες των πελατών. 

Επιπλέον οι απαιτήσεις των πελατών για τους συγκεκριμένους 

παράγοντες συνεχώς αυξάνονται [Charlene,2000]

• Οι κρίσιμες συνιστώσες ενός συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες είναι 

οι εργαζόμενοι και η τεχνολογία της πληροφορίας.

Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες είναι η διαχείριση 

όλων των πόρων, των συστημάτων, των διαδικασιών έτσι ώστε να επιτευχθεί το 

στόχος. Εάν παραμείνει ως σύστημα διοίκησης, εξοπλίζει την εταιρία με ένα επιπλέον 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα [Ghosh ,1994].

3.2. Τα χαρακτηριστικά της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών

Η διεκπεραίωση των υπηρεσιών διαφέρει ριζικά από την παραγωγή 

προϊόντων. Οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: α) τις φυσικές 

ευκολίες, μεθόδους και διαδικασίες, β) τη συμπεριφορά των εργαζομένων, γ) και την 

επαγγελματική κρίση των υπαλλήλων. Ο ουσιαστικός σχεδιασμός μίας υπηρεσίας
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περιλαμβάνει την σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των στοιχείων. Λίγο λιγότερη ή 

λίγο περισσότερη έμφαση ενός από τα τρία στοιχεία έχει σαν αποτέλεσμα τη φτωχή 

αποδοχή από τον πελάτη.

Περισσότερη έμφαση στις διαδικασίες συνεπάγεται γρήγορη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση αλλά ταυτόχρονα υπονοείται ένα απαθές και χωρίς 

ευαισθησία περιβάλλον. Επίσης περισσότερη έμφαση στην συμπεριφορά συνεπάγεται 

ένα φιλικό περιβάλλον αλλά υπονοείται μεγαλύτερη καθυστέρηση και ασυνέπεια. 

Ακόμη περισσότερη έμφαση στην επαγγελματική κρίση των εργαζομένων, μπορεί να 

οδηγήσει στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα των πελατών, ταυτόχρονα όμως 

υπονοείται ένα αργό, αντιφατικό και χωρίς ευαισθησία περιβάλλον. [Evans, 2002].

Εξ' αιτίας των διαφορών αυτών, η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η χρήση επιχειρηματικών δεικτών είναι δυνατόν 

να βοηθήσει στη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος κατά την διάρκεια 

διεκπεραίωσης μίας υπηρεσίας [Kotler ,1990].

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στο σημείο αυτό και προσπαθεί να 

εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών.

Ο Gronroos συγκέντρωσε τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών στα ακόλουθα

σημεία:

> είναι άϋλες,

> είναι ετερογενής, δηλαδή οι υπηρεσίες εξαρτώνται από ποιόν, πότε και 

που παρέχονται. Το στοιχείο αυτό δίνει την δυνατότητα σε αυτούς που 

την παρέχουν να διαφοροποιούν την διαδικασία σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πελατών τους.

> η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση των υπηρεσιών είναι μία 

διαδικασία που γίνεται ταυτόχρονα,

> η αξία που πηγάζει από την συναλλαγή μεταξύ πωλητών και αγοραστών 

είναι ουσιαστική,

> οι πελάτες λαμβάνουν μέρος στην διεκπεραίωση της συναλλαγής,

> οι υπηρεσίες δεν αποθεματοποιούνται και

> στις υπηρεσίες δεν υπάρχει μεταφορά δικαιοδοσίας [Gronroos, 1990].

Έξι χρόνια νωρίτερα, ισχυρίστηκε ότι η αντίληψη της ποιότητας σε μία

υπηρεσία είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ της υπηρεσίας που 

παρέχεται και της αναμενόμενης. Με βάση την άποψη αυτή του πελάτη, η αντίληψη 

της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαρτάται από το τι παίρνει ο πελάτης και με ποιο
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τρόπο το παίρνει. Η «τεχνική ποιότητα» περιλαμβάνει την γνώση, την τεχνική 

αρτιότητα, τα συστήματα λογισμικού και τα μηχανήματα που υπάρχουν σε μία 

εταιρία. Η «λειτουργική ποιότητα» περιλαμβάνει συμπεριφορές, σχέσεις προσωπικού, 

στάσεις, ενδοεπιχειρησιακή εξυπηρέτηση, εμφάνιση, ευκολία στην πρόσβαση και 

συχνές επαφές με τον πελάτη [Gronroos, 1984].

Ο Kelley ισχυρίστηκε ότι διαφέρει το πόσο σημαντική είναι η τεχνική από την 

λειτουργική ποιότητα ανάλογα με το αν η υπηρεσία απευθύνεται σε προϊόντα ή σε 

ανθρώπους [Kelley, 1990]

Ο Powers αναφέρει: « Η υπηρεσία δεν σχηματοποιείται όπως ένα υλικό 

αγαθό και για αυτό είναι δύσκολο να οπτικοποιηθεί» [Powers, 1991].

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα στις υπηρεσίες

Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένοι εφαρμογή της ΔΟΠ 

στις υπηρεσίες είναι τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί.

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι:

> η ίδια η αγορά (υψηλός ανταγωνισμός, χαμηλά όρια εισόδου νέων 

ανταγωνιστών, υψηλές απαιτήσεις πελατών),

> το νομικό σύστημα της χώρας το οποίο καθορίζει τα όρια και το επίπεδο 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

> η τεχνολογία η οποία παρέχει δυνατότητες πρόσβασης των πελατών και 

μειώνει τα κόστη συναλλαγών,

> το κοινωνικό και το πολιτιστικό σύστημα το οποίο προσδιορίζει το βαθμό 

υιοθέτησης των αρχών της ΔΟΠ από τους εργαζόμενους καθώς και το 

επίπεδο απαιτήσεων των πελατών,

> η διεθνής πραγματικότητα, η οποία μέσα από τις διακρίσεις και τα 

βραβεία ποιότητας ωθεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση [Shaukat, 2002].

Οι εσωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν εργαλεία και παράγοντες 

συμπεριφοράς. Αυτοί είναι:

> ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, οποίος περιλαμβάνει αποτελεσματικές 

στρατηγικές, σχεδιασμούς και εφαρμογή σχεδίων τα οποία βρίσκονται σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις των πελατών, των μετόχων και άλλων 

ενδιαφερομένων,
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> ο ρόλος της διοίκησης, η δέσμευσης της, το χτίσιμο και η εδραίωση 

συστημάτων που συμβάλλουν στην υψηλή επιχειρηματική και ατομική 

απόδοση,

> η εστίαση στον πελάτη, η οποία σημαίνει αναγνώριση των αναγκών, 

διαχείριση σχέσεων και αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου,

> η εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση, 

παρότρυνση και εσωτερική επικοινωνία κ.α.

> η εστίαση στις διαδικασίες, με ποιο τρόπο δηλαδή μία επιχείρηση 

σχεδιάζει και εισάγει υπηρεσίες. Βασίζεται κυρίως στις απόψεις των 

πελατών, στο τι κάνει ο ανταγωνισμός κ.α.

> η εστίαση στην ποιότητα, η οποία αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 

του τμήματος ποιότητας μίας επιχείρησης και στις προσπάθειες που έχουν 

γίνει για την επίτευξη σχεδίων,

> η πληροφορία και η ανάλυση, η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο μία επιχείρηση παρέχει αποτελεσματικά συστήματα μέτρησης για 

την κατανόηση και την βελτίωση της λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα και 

τμήματα του οργανισμού. Περιλαμβάνει επίσης και τον τρόπο με τον 

οποίο η επιχείρηση αναλύει και αξιολογεί τα δεδομένα της λειτουργίας με 

σκοπό να κατανοήσει σε βάθος την λειτουργία ολόκληρου του 

οργανισμού [Motwani, 2001].

3.4. Εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών

Το πρώτο και για αρκετό καιρό πιο δημοφιλές εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας στις υπηρεσίες ήταν η κλίμακα SERVQUAL. Προτάθηκε, το 1988, από 

τον Parasuraman και είχε ως στόχο να μετρηθούν οι αντιλήψεις της ποιότητας με 

βάση πέντε συγκεκριμένες διαστάσεις της. Αυτές ήταν:

> το εμπράγματο,

> η αξιοπιστία,

> η υπευθυνότητα,

> η σιγουριά και

> η ενσυναίσθηση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν έντονες αμφισβητήσεις για την 

αξιοπιστία της μεθόδου αυτής. Προτάθηκαν νέα μοντέλα ενώ υπήρξαν διορθώσεις
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της συγκεκριμένης μεθόδου από τον ίδιο τον δημιουργό της. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι στην διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει καταγραφεί εφαρμογή της 

κλίμακας αυτής για την μέτρηση της ποιότητας σε χρηματιστηριακές εταιρίες. 

Ωστόσο ακόμη και σήμερα θεωρείται η καταλληλότερη για τον προσδιορισμό της 

ποιότητας για τις τράπεζες που ασχολούνται με την λιανική πώληση (retail banking), 

τις χρηματιστηριακές εταιρίες και τις πιστωτικές κάρτες [Robinson, 1999],

Το 1992 οι Cronin και Taylor κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σύγχρονη 

λειτουργία των υπηρεσιών αντικατοπτρίζει την αντίληψη των πελατών για την 

ποιότητα τους ενώ οι προσδοκίες δεν είναι μέρος αυτής της έννοιας. Παρουσίασαν 

ένα εμπειρικό τεστ με τέσσερα εναλλακτικά μοντέλα ποιότητας:

♦> SERVQUAL: η ποιότητα της υπηρεσίας = διεκπεραίωση - αντίληψη

❖ Βαρύνουσα SERVQUAL: η ποιότητα της υπηρεσίας = σημαντικότητα * 

(διεκπεραίωση-προσδοκία)

♦♦♦ SERVPERF: η ποιότητα της υπηρεσίας = διεκπεραίωση

❖ Βαρύνουσα SERVPERF: η ποιότητα της υττηρεσΐας = σημαντικότητα * 

διεκπεραίωση.

Το 1993 ο Teas πρότεινε ένα τρίτο μοντέλο. Σε αυτό η ποιότητα της 

υπηρεσίας υπολογίζεται από το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της αντιλαμβανόμενης 

εξυπηρέτησης και του ιδεώδους χαρακτηριστικού και όχι από την προσδοκία του 

πελάτη. Η αξιοπιστία των παραπάνω εργαλείων εξαρτάται κάθε φορά από τον σκοπό 

της χρήσης τους. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας (Πίνακας I) για να αποσαφηνιστούν 

τα όρια αυτά.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν άλλες έξι κλίμακες 

μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών:

> Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προμηθευτών. Στην παρούσα φάση 

δεν θα μας απασχολήσει το κριτήριο αυτό διότι στις χρηματιστηριακές 

εταιρίες δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

> Η ποιότητα των εργαζομένων, η οποία μετρά τον βαθμό της 

διαθεσιμότητας, της υπευθυνότητας, της έγκαιρης, της ολοκληρωμένης 

και της ευχάριστης εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

> Η διαδικασία ποιότητας της υπηρεσίας, η οποία αφορά το αποτέλεσμα της 

υπηρεσίας και μετριέται με δείκτες που πρότειναν οι Terziovski και 

Samson.
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> Η σύγκριση της ποιότητας της υπηρεσίας της παρούσας κατάστασης με 

τον μέσο δείκτη του κλάδου,

> Η ευχαρίστηση του πελάτη

> Η ευχαρίστηση των εργαζομένων [Shaukat,2002].

Επίσης σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στην Σιγκαπούρη, διαπιστώθηκε ότι και οι 

δύο τομείς εφαρμόζουν την Διοίκηση Ποιότητας με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο η ΔΟΠ 

προϋπήρχε στον κατασκευαστικό κλάδο πριν την εφαρμογή της σε άλλους τομείς 

[Shaukat,2002]. Ο αντίλογος υπάρχει από ανάλογη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τον Benson (1991).

Τέλος μία ακόμη σημαντική μέθοδο προσδιορισμού της ποιότητας, που 

καταγράφεται από την διεθνή βιβλιογραφία είναι αυτή του QUALITOMETRO. Το 

εργαλείο, το οποίο προτάθηκε από τους Franceschini και Rossetto, το 1997, είναι 

κατάλληλο για την εκτίμηση των ελέγχων on-line υπηρεσιών [Franceschini, 1997].

ΠΙΝΑΚΑΣ I.

Οι περιοχές στις οποίες 

διαπιστώνονται οι διαφωνίες

Η ς>ύση των διαφωνιών

Ο σκοπός του εργαλείου μέτρησης. Εάν ο σκοπός είναι για διάγνωση ή για 

πρόβλεψη.

Ο ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες. Η φύση της συμπεριφοράς και εάν αυτή 

σχετίζεται με τη λειτουργία, τις προσδοκίες ή 

τα ιδεατά όρια.

Τα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας. Εάν μετρούν προσδοκίες ή όχι.

Εάν μετρούν την σημαντικότητα ή όχι.

Η διάσταση της ποιότητας. Εάν το μοντέλο των πέντε διαστάσεων είναι 

σωστό για το αρχικό πλαίσιο.

Θέματα που σχετίζονται με τις προσδοκίες. Ο ορισμός των προσδοκιών.

Εάν είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ποιο 

στοιχείο είναι ενδιάμεσο χαρακτηριστικό και 

ποιο είναι κλασσικό ιδανικό χαρακτηριστικό. 

Πότε να μετράμε τις προσδοκίες, πριν ή μετά 

την παροχή της υπηρεσίας

Πηγή: [Robinson, 1999]
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4. Η Διεθνής και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αν και θεσμικά λειτουργεί πάνω από έναν 

αιώνα, παρόλα αυτά ήταν λίγες οι φορές που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των 

ελλήνων επενδυτών. Με βάση λοιπόν την εμπειρία των τελευταίων πέντε περίπου 

ετών, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονο ελληνικό αλλά και διεθνές 

χρηματιστηριακό ενδιαφέρον, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία από τις 

δυσκολότερες και απαιτητικότερες αγορές.

Αναμφισβήτητα πρόκειται λοιπόν για μία αγορά έντονα ανταγωνιστική. Οι 

ανταγωνιστές δεν είναι μόνο άλλες χρηματιστηριακές εταιρίες αλλά και επενδυτικές 

εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, συμβούλους επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια και 

εμπορικές τράπεζες. Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές 

επίπεδο και βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι η 

εκτέλεση των συναλλαγών, τα επενδυτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, η καινοτομία, η 

φήμη και η τιμή της προμήθειας των συναλλαγών [Goldman Sachs].

Ανταγωνισμός όμως υπάρχει και στην προσέλκυση και διατήρηση 

προικισμένων υπαλλήλων. Η ικανότητα να συνεχίζει μία χρηματιστηριακή εταιρία να 

είναι ανταγωνιστική εξαρτάται από την ικανότητα της να προσελκύει νέους 

εργαζόμενους αλλά και να διατηρεί και να υποκινεί τους παλαιότερους [Goldman 

Sachs].

Επίσης τα τελευταία χρόνια, στην Αμερική, παρατηρήθηκε σταθεροποίηση 

και σύγκλιση πολλών χρηματοοικονομικών εταιριών εξ’ αιτίας της μοντέρνας 

ομοσπονδιακής χρηματοοικονομικής θεσμοθέτησης. Αυτή βοήθησε στο να 

αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι χρηματιστηριακές εργασίες. Έτσι μεγάλες 

εμπορικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλες εταιρίες χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών προσέλαβαν χρηματιστές ή συγχωνεύτηκαν με άλλα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα. Πολλές από αυτές τις εταιρίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν 

ποικίλα προϊόντα (δάνεια, καταθέσεις-αναλήψεις, ασφάλειες, διαχείριση κεφαλαίων, 

επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες κ.α.), τα οποία ενισχύουν την ανταγωνιστική τους 

θέση. Τα νέα αυτά χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να
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υποστηρίζουν όχι μόνο επενδυτικά τραπεζικά αλλά και χρηματιστηριακά προϊόντα σε 

μια προσπάθεια να κερδίσουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Εξ’ αιτίας όλων 

των παραπάνω και σε συνδυασμό με το υψηλό ανταγωνισμό είναι αναμενόμενο να 

υπάρχει μία συνεχείς πίεση των προμηθειών των εταιριών αυτών [Goldman Sachs].

Η τάση αυτή βοήθησε στην επίσπευση της παγκοσμιοποίησης των 

χρηματιστηριακών και των άλλων χρηματοοικονομικών αγορών. Διαμορφώνοντας 

νέες συνθήκες για την επιβίωση των χρηματιστηριακών εταιριών. Η πίεση στις 

προμήθειες των χρηματιστηριακών εταιριών, οι οποίες αποτελούν και το μοναδικό 

τους έσοδο είναι δυνατόν να συνεχιστεί και άλλο εξ’ αιτίας της αυξανόμενης χρήσης 

του διαδικτύου [Goldman Sachs].

Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι μία 

αγορά η οποία υποκινείται* διαμορφώνεται και δραστηριοποιείται από τους επενδυτές 

(ιδιώτες ή θεσμικούς), οι οποίοι κατά κύριο λόγο βασίζονται σε ψυχολογικούς 

παράγοντες προκειμένου να διεξάγουν τις συναλλαγές τους. Τα μακροοικονομικά 

μεγέθη της οικονομίας και τα αποτελέσματα των εταιριών αποτελούν απλά την 

αφορμή για την αποτύπωση της ψυχολογίας των επενδυτών πάνω στους 

χρηματιστηριακούς δείκτες.

Όταν η αγορά βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης υπάρχει διάχυτο το αίσθημα της 

αισιοδοξίας από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Δημιουργείται έτσι 

ψευδαίσθηση να θεωρούν ότι όλα λειτουργούν άψογα. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται 

οι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και τα ποσοστά απόδοσης και 

υπεραξίας των μετοχών.

Το ακριβώς αντίθετο και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό φαίνεται να συμβαίνει 

σε περιόδους ύφεσης. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έντονη, από την πλευρά των 

επενδυτών, η αμφισβήτηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η 

εμφάνιση, ο εντοπισμός και απόδοση ευθυνών σε λάθος άτομα. Η δυσφορία σαν 

επακόλουθο της απώλειας κερδών οδηγεί πολλές φορές σε ακραία φαινόμενα 

αντιδικίας μεταξύ επενδυτών και εργαζομένων σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Η 

σωστή πρόβλεψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων βοηθάει στην 

διατήρηση της καλής της φήμης της χρηματιστηριακής εταιρίας καθώς και στην 

διατήρηση των απαραίτητων ισορροπιών μεταξύ εργαζομένων, επενδυτών και 

διοίκησης. Η αβεβαιότητα και η επικινδυνότητα των χρηματιστηριακών προϊόντων 

είναι μεγάλη και αναμφισβήτητη. Είναι μία αγορά η οποία από την φύση της είναι 

απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς.
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Επίσης η μερίδα του κόσμου που ασχολείται με τα χρηματιστηριακά είναι 

πολύ μεγάλη, το ίδιο όμως μεγάλη είναι και η άγνοια τους. Οι επενδυτές, πολύ συχνά, 

πέφτουν θύματα αυτής τους της άγνοιας, μη γνωρίζοντας τους κανόνες και τους 

μηχανισμούς για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Έτσι πολύ γρήγορα απαξιώνονται 

οι χρηματιστηριακές τους επενδύσεις από δικές τους λανθασμένες επιλογές ή 

χειρισμούς.

Ωστόσο η άσχημη χρηματιστηριακή εμπειρία των τελευταίων τριών και πλέον 

ετών έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό ένστικτο των πελατών. Αυτό 

σημαίνει ότι απαιτούν πλέον από τις χρηματιστηριακές εταιρίες όχι μόνο να 

διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους αλλά και να τους παρέχουν μία πιο ουσιαστική 

και ασφαλή διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Αυξάνεται λοιπόν η ζήτηση σε 

εμπεριστατωμένες αναλύσεις αγοράς και μεθόδων διαχείρισης κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων τους. Η συνειδητοποίηση ότι το Χρηματιστήριο είναι μία 

εναλλακτική μορφή επένδυσης που διέπεται από τους δικούς του κανόνες αλλά και 

που δύναται να προσφέρει τις μεγαλύτερες αποδόσεις από κάθε άλλου είδους 

επένδυση είναι πλέον γεγονός. Έτσι λοιπόν οι επενδυτές ζητούν καθημερινή 

πληροφόρηση, ενημέρωση, απόψεις, θέσεις και συμβουλές από τους 

χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, ενώ απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση από μέρους 

των χρηματιστηριακών εταιριών. Η εκτέλεση λοιπόν των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών δεν αποτελεί το τέλος της υπηρεσίας προς τον πελάτη, αλλά την αρχή 

μίας επαγγελματικής σχέσης που απαιτεί συνέπεια, ειλικρίνεια, αξιοπιστία και παρά 

πολύ μεγάλη φροντίδα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρηματιστηριακές εταιρίες (ιδιωτικές ή 

θυγατρικές κρατικών τραπεζών) δεν προσφέρουν μόνο χρηματιστηριακά προϊόντα. 

Έχουν ήδη αναπτύξει ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας τους στην παροχή 

υπηρεσιών. Στην παροχή δηλαδή ολοκληρωμένων επενδυτικών λύσεων, ευέλικτων 

και διαφορετικών ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Ακόμη οι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρονται τόσο για την αξιοπιστία 

των εταιριών με τις οποίες συναλλάσσονται αλλά όσο και για την γρήγορη και άμεση 

εξυπηρέτηση τους. Το χαμηλό κόστος συναλλαγής είναι επίσης βασικός παράγοντας 

για την επιλογή της χρηματιστηριακής εταιρίας με την οποία θα συνεργαστούν. 

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των μεγάλων (τραπεζικών ή ιδιωτικών ) χρηματιστηριακών εταιριών 

απέναντι στις μικρότερες χρηματιστηριακές εταιρίες. Ωστόσο η πολιτική του
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χαμηλού κόστους των συναλλαγών, που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην 

Ελλάδα, προκειμένου οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρίες (θυγατρικές τραπεζικών 

ομίλων) να προσελκύσουν πελάτες είχε αρκετά αδύνατα σημεία.

Διαπιστώθηκε ότι πολύ λίγη σημασία δίνονταν στην παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου μέριμνα για την 

ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και για την υποκίνηση των 

εργαζομένων. Παρόλα αυτά οι ιδιωτικές χρηματιστηριακές εταιρίες υπερείχαν 

αισθητά στον τομέα αυτό. Με την πάροδο όμως των ετών οι πρώτες προσπάθησαν να 

βελτιωθούν στα παραπάνω σημεία ενώ οι δεύτερες μείωσαν το κόστος συναλλαγής 

τους.

Στην Ελλάδα, η χρηματιστηριακή εμπειρία που αποκόμισαν οι επενδυτές με 

την πάροδο των ετών και βιώνοντας τις έντονες χρηματιστηριακές συνθήκες τους 

έδειξε ότι οι χρηματιστηριακές των τραπεζικών ομίλων ήταν περισσότερο κοντά στην 

έννοια της ποιότητας και της αξιοπιστίας από τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές 

εταιρίες.

Σε κεφαλαιαγορές πιο ώριμες από τη Ελλάδα, όπως για παράδειγμα αυτή της 

Αμερικής, οι επενδυτές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και καλύτερα 

πληροφορημένοι για τις μετοχές. Έτσι γνωρίζουν, για παράδειγμα την αναγκαιότητα 

ύπαρξης:

ο της Δήλωσης Ελεγκτικών Κανόνων και Προτύπων (Statement of Auditing 

Standards) με την οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης που 

πρέπει να χρησιμοποιούν οι ελεγκτές των λογιστικών καταστάσεων των 

αμερικανικών επιχειρήσεων,

ο των καταστάσεις χρηματικών ροών (cash-flow statement) των επιχειρήσεων 

από τις οποίες φαίνεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν κέρδη, 

ο των καταστάσεων μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης των εταιριών 

(statement of changes in financial position) και ειδικότερα των τραπεζών, από 

τις οποίες φαίνεται η ικανότητα διαχείρισης του κινδύνου.

4.1. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές

Όπως όλοι γνωρίζουμε το Χρηματιστήριο ή αλλιώς η Κεφαλαιαγορά είναι μία 

Αγορά Αξιών. Σε αυτό εκτελούνται συναλλαγές μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και 

άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Ο ρόλος του
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είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία της κάθε χώρας. Παρέχει την 

δυνατότητα, σε μία μεγάλη επενδυτική μερίδα, να αποκτήσει ή να ρευστοποιήσει 

αξίες, με μεγάλη ευκολία, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί τις ανώνυμες επιχειρήσεις με 

επενδυτικά κεφάλαια.

Δικαίωμα άμεσης συμμετοχής σε αυτή την αγορά έχει μία μικρή ομάδα 

ατόμων ή επιχειρήσεων, τα λεγάμενα μέλη του Χρηματιστηρίου. Ανάλογα με τους 

κανονισμούς που διέπουν το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, τα μέλη αυτά επιλέγονται 

με βάση κάποια κριτήρια. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούν τα μέλη είναι για δικό 

τους λογαριασμό, για λογαριασμό τρίτων ή και για τα δύο. Οι αρμόδιοι για την 

εκτέλεση των εντολών αυτών είναι οι χρηματιστές. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, 

κανονισμοί και ρυθμίσεις που προσδιορίζουν τόσο τα τυπικά προσόντα όσο και την 

καταλληλότητα των ατόμων που αναλαμβάνουν αυτή την εργασία,. Η ανταμοιβή 

τους για αυτή την εργασία γίνεται μέσω των προμηθειών που πληρώνουν οι πελάτες 

στην χρηματιστηριακή εταιρία.

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πολλά να διδαχθεί από τα ξένα και τα πιο 

ανεπτυγμένα. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πρότυπο χρηματιστήριο παραγώγων 

αυτό είναι σίγουρα το SOFFEX (Swiss Options & Financial Futures Exchange), το 

οποίο ιδρύθηκε το 1988, στην Ελβετία. Πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο 

χρηματιστήριο στο οποίο οι χρηματιστές κάνουν τις συναλλαγές τους από τις οθόνες 

των υπολογιστών τους οι οποίες συνδέονται με την σειρά τους με ένα πολύπλοκο και 

άκρως προηγμένο ηλεκτρονικό δίκτυο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του 

Χρηματιστηρίου είναι η απόλυτη διαφάνεια των συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι όλες 

οι προσφορές αγοράς και πώλησης εμφανίζονται καθαρά στις οθόνες όλων των 

μελών ενώ το σύστημα διαπραγμάτευσης συνδέεται άμεσα με το σύστημα 

εκκαθάρισης. Οι εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση. Ταυτόχρονα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα πληροφοριών και αυτόματου 

υπολογισμού (spread, book-keeping κ.τ.λ.) περιθωρίων που απαιτούνται για κάθε 

συναλλαγή.

4.1.1. Βασικές αρχές δεοντολογίας για τις χρηματιστηριακές εταιρίες

Η κύρωση του Κώδικα Δεοντολογίας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

μέσω της Υπουργικής Απόφασης 122/1997/Β-340, είχε ως στόχο την θέσπιση 

κανόνων που διέπουν τις σχέσεις και την συμπεριφορά των χρηματιστηριακών 

εταιριών και των πελατών τους. Έτσι ώστε:
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• να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς,

• να προστατεύονται τα συμφέροντα του επενδυτικού κοινού,

• να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των συναλλαγών,

• να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών και η ορθής 

και πλήρης πληροφόρηση της αγοράς

Οι βασικές αρχές δεοντολογίας για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών έτσι όπως 

διατυπώνονται στην Υπουργική Απόφαση 122/1997/Β-340, σε γενικές γραμμές έχουν 

ως εξής:

• Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε ενδεδειγμένο μέτρο ώστε να 

προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών. Εξασφαλίζεται έτσι η 

ορθολογική διοικητική οργάνωση της εταιρίας, οι αποτελεσματικοί 

μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και η απασχόληση ατόμων με 

κατάλληλη κατάρτιση, αξιοπιστία, πείρα, επαγγελματική ικανότητα και 

ήθος. Εξασφαλίζεται ακόμη η συνεργασία με άλλους φορείς που έχουν 

την ανάλογη άδεια λειτουργίας. Επίσης διασφαλίζεται η διαρκής και 

τακτική ενημέρωση των πελατών για τα πάσης φύσεως περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας. Οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο που 

διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους. Να είναι σε θέση 

να διεκπεραιώνει πάσης φύσεως εγγραφές και διαδικαστικές πράξεις σε 

κινητές αξίες καθώς επίσης και να τηρεί λογαριασμούς αξιών και 

μετρητών για κάθε πελάτη.

• Δεν προβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα, ότι η απόδοση των υπηρεσιών είναι 

εγγυημένη ενώ δεν πρέπει να αποσιωπάται οποιοδήποτε στοιχείο είναι 

απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης γνώμης. Θα πρέπει να 

παρουσιάζονται με τρόπο σαφή οι συνήθεις και οι ασυνήθεις κίνδυνοι των 

προτεινόμενων συναλλαγών. Η δημόσια επικοινωνία θα πρέπει να 

παρουσιάζει με τρόπο σαφή τους συνηθισμένους και τους ασυνήθιστους 

επενδυτικούς κινδύνους των προσφερομένων υπηρεσιών.

• Οι χρηματιστηριακές εταιρίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες 

για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό συνεπάγεται 

ελαχιστοποίηση του ενδιάμεσου των πράξεων μεταξύ εντολής και
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εκτέλεσης, του χρόνου υλοποίησης της εντολής και την εξασφάλιση 

επαρκών τεχνικών και οικονομικών μέσων. Επιπλέον συνεπάγεται η 

ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των υπηρεσιών από τρίτους. Η εταιρία 

εξάλλου θα πρέπει να παρέχει πλήρη και επαρκή πληροφόρηση ως προς 

την ικανότητα της να εκπληρώσει τις εντολές. Έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι σε θέση να διαμορφώνει συγκεκριμένη άποψη για το αν η εταιρία 

είναι κατάλληλη για την διεκπεραίωση των εντολών του.

• Οφείλουν να ενημερώνονται για την οικονομική κατάσταση, τους 

στόχους και την εμπειρία των πελατών τους ώστε να είναι σε θέσει να 

παρέχουν τις κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές. Έτσι όταν η εταιρία 

παρέχει αμέσως ή εμμέσως επενδυτική συμβουλή να είναι υπεύθυνη για 

την καταλληλότητα της παρεχόμενης συμβουλής ως προς τον πελάτη. Η 

καταλληλότητα της συμβουλής εξαρτάται τόσο από τον πελάτη όσο και 

από τον επενδυτικό στόχο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η εταιρία 

θα πρέπει να εφιστά την προσοχή στον πελάτη σχετικά με τους κινδύνους, 

το κόστος, την ρευστότητα της επένδυσης, τα χαρακτηριστικά και τις 

επιπτώσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιο του.

• Οι χρηματιστηριακές οφείλουν να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση σε 

όλους τους πελάτες.

• Επίσης οφείλουν να λειτουργούν μέσα στα νομοθετικά πλαίσια [ΥΑ 

122/1997],

4.1.2. Ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International 

Organization of Securities Commissions, IOSCO)

Ο οργανισμός αυτός είναι ένα διεθνές forum, όπου 172 εποπτικές αρχές 

κεφαλαιαγοράς επεξεργάζονται πρότυπα και αρχές για την άσκηση των εποπτικών 

τους καθηκόντων. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην IOSCO μέσω της συμμετοχής της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι τακτικό μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών ως συνεργαζόμενο μέλος. 

Από το 1974, όλα τα μέλη συνέρχονται κάθε χρόνο για να συζητήσουν θέματα που 

αφορούν τις παγκόσμιες αγορές κινητών αξιών όπως τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. Ειδικότερα, τα μέλη της IOSCO έχουν αποφασίσει τα εξής:
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• Την μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την καθιέρωση υψηλών προτύπων 

εποπτείας προκείμενου να διατηρηθούν δίκαιες, αποτελεσματικές και 

ισχυρές αγορές κεφαλαίου.

• Την δημιουργία προτύπων για την αποτελεσματική εποπτεία των διεθνών 

συναλλαγών επί κινητών αξιών.

• Την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη των εγχώριων 

αγορών.

• Την παροχή αμοιβαίας βοήθειας για την ακριβή εφαρμογή των προτύπων 

και την επιβολή ποινών έναντι αδικημάτων.

Η Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής ασχολείται με τις εξελίξεις των 

κεφαλαιαγορών, των κρατών μελών, την πρόοδο της υλοποίησης των προτύπων της 

IOSCO και την εναρμόνιση των εποπτικών προτύπων με βάση τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες.

Στα μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της IOSCO 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η Ε.Κ. της Αλβανίας, της Αυστρίας, της Βοσνίας, 

της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, 

της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καζακστάν, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της 

Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, η 

Χρηματοοικονομική Επιτροπή του Βελγίου, η Χρηματοοικονομική Αρχή της 

Φιλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου , η Οικονομική Εποπτική Αρχή της Ουγγαρίας, 

η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, η Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοοικονομικού 

Τομέα του Λουξεμβούργου, το Χρηματιστήριο της Μάλτας, η Εθνική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς της Ρουμανίας, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της 

Ρωσίας, η Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Σλοβακίας, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Τραπεζών της Ελβετίας και το Κέντρο Συντονισμού της Λειτουργίας της 

Κεφαλαιαγοράς του Ουζμπεκιστάν [www.hcmc.gr].

Ο διεθνής οργανισμός IOSCO υιοθέτησε κάποιες βασικές, υψηλού επιπέδου 

αρχές, σχετικά με τις σύγχρονες, συνεχής ή μη, ανακοινώσεις των εταιριών. Άφησε 

ωστόσο την δυνατότητα να συμπεριληφθούν περισσότερες απαιτήσεις όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές μπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των αγορών αλλά και στο εκάστοτε νομικό και θεσμικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, είναι πιθανό να προσδιοριστούν 

κοινές αρχές για τις ανακοινώσεις, που θα διευκολύνουν τα μέλη του IOSCO να
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αναπτύξουν τα δικά τους καθεστώτα κάτω από το πρίσμα των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των αγορών τους. [Report of the Technical Committee, 1989]

4.2. Τα χαρακτηριστικά των χρηματιστηριακών συναλλαγών και 

υπηρεσιών

Στις ημέρες μας, οι χρηματιστηριακές εταιρίες σε όλες τις αγορές του κόσμου 

αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το είδος αυτό 

των επιχειρήσεων επηρεάζεται άμεσα από τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, οι χρηματαγορές και οι κεφαλαιαγορές 

είναι ιδιαίτερα ασταθής ενώ οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μειώνονται συνεχώς. Η 

αβεβαιότητα των αγορών επηρεάζει τόσο τις μεγάλες πολυεθνικές χρηματοπιστωτικές 

εταιρίες όσο και τις μικρές εθνικές χρηματιστηριακές εταιρίες.

Οι πρώτες έχουν να αντιμετωπίσουν την μεταβαλλόμενη αξία της θέσης τους 

εξ’ αιτίας της μεταβλητότητας των αγορών. Επίσης ο αριθμός και το μέγεθος των 

συναλλαγών όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, διάθεση χρεογράφων στο κοινό και άλλες 

υπηρεσίες, μειώνεται αισθητά. Κατά συνέπεια μειώνονται και τα έσοδα τους από οι 

προμήθειες που λαμβάνουν από αυτές τις συναλλαγές. Είναι επίσης υπαρκτός ο 

κίνδυνος των λανθασμένων επιλογών σε στρατηγικές και τακτικές που έχουν 

ακολουθήσει εξ’ αιτίας της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές. Ακόμη, υπάρχει 

έντονο το πρόβλημα της ίδιας τους της ρευστότητας, το οποίο μπορεί να προκόψει 

από έντονες διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίες δεν είναι ελέγξιμες. Η 

δραστηριότητα τους εξαρτάται έντονα από την ικανότητα τους να διεκπεραιώνουν 

καθημερινά, σε πολλές και διαφορετικές αγορές και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, 

συναλλαγές που γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες [Goldman Sachs].

Αλλες προκλήσεις είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ίδιων των 

χρηματιστηριακών εταιριών, των εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων και των τραπεζικών 

ιδρυμάτων που προσφέρουν παραπλήσια επενδυτικά προϊόντα. Επιπλέον το μερίδιο 

αγοράς έχει συρρικνωθεί και τα περιθώρια κέρδους σχεδόν εξανεμιστεί.

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές τόσο 

από την πλευρά των επενδυτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων 

συμφωνούν με τα αυτά των τραπεζικών υπηρεσιών. Ωστόσο παρουσιάζουν και 

κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες. Αυτές είναι:
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• Το κέρδος καν η ζημία σε μία χρηματιστηριακή συναλλαγή απέχουν 

χρονικά συνήθως κλάσματα του δευτερολέπτου.

• Τόσο η ετοιμότητα του επενδυτή, όσο η ικανότητα και η 

αποτελεσματικότητα του εργαζομένου, συνυπολογίζονται στην έκβαση 

μίας επιτυχημένης και κερδοφόρας συναλλαγής.

• Τα χρηματιστηριακά προϊόντα και η συμμετοχή ενός επενδυτή στην 

χρηματιστηριακή αγορά απαιτεί, αξιωματικά, ιδιαίτερες δεξιότητες. Για 

την πλειοψηφία των πελατών τα προϊόντα αυτά είναι και παραμένουν 

άγνωστα, ασαφή και επικίνδυνα παρόλο το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν. Είναι λοιπόν στην αρμοδιότητα του κάθε 

χρηματιστηριακού γραφείου να εντοπίσει σε ποιο βαθμό ο πελάτης 

κατανοεί και συμμερίζεται το είδος της υπηρεσίας που του παρέχεται.

• Η αξιοπιστία και η διαφάνεια των συναλλαγών θεωρούνται τα 

σημαντικότερα ίσως στοιχεία μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής από 

την πλευρά του πελάτη.

• Η αξιόπιστη, η έγκαιρη και η έγκαιρη πληροφόρηση είναι θεμελιώδης για 

τους επενδυτές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποκαλύπτεται 

συστηματικά και συνεχόμενα είτε στην περίπτωση της αρχικής προσφορά 

(ή δημόσιας εγγραφής, πρωτογενή αγορά) είτε περιοδικά στην 

δευτερογενή αγορά. Η μορφή της παρουσίασης της επιβάλλεται να 

ακολουθεί τα λογιστικά πρότυπα και τους κανόνες. Η διοχέτευση της στο 

επενδυτικό κοινό παρέχεται από την διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας 

υπακούοντας στις αρχές για δίκαιη παρουσίαση. Η θεμελιώδης αρχή για 

μία ολοκληρωμένη και δίκαιη πληροφόρηση είναι ότι η αξία που 

βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο 

ώστε να αποτελεί πραγματικό επενδυτικό εργαλείο στις αποφάσεις των 

επενδυτών. [OICV-IOSCO]

• Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσει ο εργαζόμενος τι είδους 

εξυπηρέτηση ζητάει ο εκάστοτε πελάτης από τη χρηματιστηριακή 

εταιρία. Και αυτό γιατί τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει ο ίδιος ο 

πελάτης τι ακριβώς θέλει από την εταιρία. Η μακροχρόνια συνεργασία 

του κάθε πελάτη με την εταιρία αποσαφηνίζει κάτι που στην αρχή 

φαίνεται ακαθόριστο, ευμετάβλητο και όχι σαφέστατα προσδιορισμένο.

Μαρία Μελιδονιώτη, Διπλωματική εργασία στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 54



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Διεθνής και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά

σημαντικό αφού υπολογίζεται από μερικές εκατοντάδες μέχρι και 

χιλιάδες ευρώ. Στο κόστος αυτό συνυπολογίζεται και η χαμένη ευκαιρία 

να πραγματοποιηθεί κέρδος. Επομένως μία απολογία ή ένα συγνώμη δεν 

είναι σίγουρα αρκετό.

• Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης μίας «εντολής» από τον 

πελάτη, της διαβίβασης στο Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα 

Συναλλαγών, της εκτέλεσης και της επιβεβαίωσης της είναι πάρα πολύ 

λίγος. Είναι δυνατόν να διαρκέσει μόνον μερικά δευτερόλεπτα. Στο χρόνο 

αυτό θα πρέπει να διεκπεραιωθούν όλα σωστά, να διατηρηθεί η ποιότητα 

της επικοινωνίας του υπαλλήλου και του πελάτη και να απομονωθούν 

ταυτόχρονες παρεμβολές (θόρυβος τηλεφώνων, νέες εντολές μέσω 

τηλεφώνων ή μέσω έγγραφων μηνυμάτων, ομιλίες συναδέλφων προς τους 

πελάτες που ζητούν ενημέρωση της αγοράς κ.α.).

• Η ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής θα πρέπει να αφήνει μία αίσθηση 

ικανοποίησης στον πελάτη, ότι πήρε τη σωστή επενδυτική απόφαση την 

δεδομένη χρονική στιγμή. Η προσδοκία του για αναμενόμενα κέρδη θα 

πρέπει να παραμένει ακόμη και μετά την λήξη μίας πτωτικής 

συνεδρίασης. Ο πελάτης δεν θα πρέπει να παραπλανάται σκόπιμα από το 

προσωπικό της εταιρίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η άποψη του 

εργαζόμενου, στην συγκεκριμένη περίπτωση, παίζει πολύ λίγο ρόλο και 

για αυτό καλό είναι να μην αναφέρεται όταν δεν του ζητείται.

• Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μίας χρηματιστηριακής εταιρίας 

προέρχεται από συναλλαγές που κάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό από το 

σύνολο του πελατολογίου. Ενώ λοιπόν η φήμη της εταιρίας εξαρτάται 

από την άποψη που έχει ο κάθε πελάτης για αυτήν, η διατήρηση του 

καλού της ονόματος δοκιμάζεται καθημερινά από την ικανοποίηση λίγων, 

αλλά συχνά συναλλασσομένων πελατών της.

• Πολλοί από τους παραπάνω πελάτες συνεργάζονται ταυτόχρονα με 

περισσότερες από μία χρηματιστηριακές εταιρίες. Απολαμβάνουν με τον 

τρόπο αυτό τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει η κάθε μία. 

Αποτελούν ωστόσο μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για την ίδια την 

εταιρία για το τι πραγματικά συμβαίνει στον ανταγωνισμό.

• Εξ’ αιτίας της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει τις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές (π.χ. περίοδοι ανάπτυξης ή ύφεσης του χρηματιστηρίου) είναι
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πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί η ποιότητα και η σταθερότητα μία 

παρεχόμενης υπηρεσίας, ίδια για όλους τους πελάτες αλλά και με τον ίδιο 

τρόπο για τον ίδιο πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι σε περιόδους ανάπτυξης 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών η ποιότητα των υπηρεσιών μειώνεται 

λόγω πίεσης χρόνου.

• Ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης της χρηματιστηριακής αγοράς οι 

ιδιώτες επενδυτές συμπεριφέρονται περισσότερο σαν κυνηγοί της τύχης 

και λιγότερο σαν επενδυτές, σε μία αγορά που είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη 

και επενδυτικά υψηλού ρίσκου. Στην περίπτωση αυτή είναι μέσα στην 

ηθική και την κουλτούρα της εταιρίας να συγκρατήσει, να συνετίσει και 

να εξαλείψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Εάν δεν το πράξει, ο κίνδυνος να 

χάσει πελάτες είναι μεγάλος και το κόστος υψηλό από την διαρροή των 

πελατών αυτών σε άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες.

• Οι πελάτες είναι τις περισσότερες φορές παρόντες στις συναλλαγές ενώ 

παραμένουν στον χώρο της εταιρίας καθ’ όλη την διάρκεια της 

συνεδρίασης (π.χ. τέσσερις ή πέντε ώρες). Έτσι μπορούν να εκτιμήσουν 

άμεσα την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του 

κάθε υπαλλήλου.

• Η εικόνα που προωθεί μία χρηματιστηριακή εταιρία θα πρέπει να είναι 

σωστά μελετημένη και καθορισμένη και να μην επιδέχεται παρανοήσεις 

από τους υποψήφιους πελάτες που θέλει να προσελκύσει.

• Οι ανάγκες των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων) πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη καθώς ο αντίκτυπος στους εξωτερικούς 

πελάτες είναι άμεσος.

• Λόγω της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων των εργασιών μία 

οριζόντια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και μία αλληλεπίδραση μεταξύ 

των επιμέρους τμημάτων οδηγεί άμεσα σε μία αύξηση της αξίας της 

υπηρεσίας.

• Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων. Η φύση της δουλειάς είναι τέτοια ώστε η παρότρυνση για 

ανάληψη ευθυνών, αυτοέλεγχο διαδικασιών και λήψη αποφάσεων κατά 

βούληση, λύνει πολλά από τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. Η ανάληψη 

ευθυνών και η απομάκρυνση του φόβου της αποτυχίας, δίνει την
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δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύξει πλήρως τις δεξιότητες 

του και να συμβάλει στην αύξηση της αξίας της υπηρεσίας.

• Είναι δύσκολη η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων αλλά και των 

εργαζομένων λόγω του υψηλού ανταγωνισμού. Η πραγματοποίηση της 

όμως θα οδηγούσε σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 

εταιρίες.

• Ο κοινωνικός αντίκτυπος που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των 

εγχώριων χρηματιστηριακών εταιριών αποτελεί ένα σημαντικό 

ανασταλτικό στοιχείο στην επίτευξη της Ποιότητας στις 

χρηματιστηριακές εταιρίες.

• Δεν είναι πάντα σαφή τα όρια προστασίας του επενδυτή έτσι όπως αυτά 

έχουν διατυπωθεί και πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

• Πολύ σημαντικός παράγοντας για τις χρηματιστηριακές είναι η ικανότητα 

να μαθαίνουν, να βελτιώνονται, να είναι ευέλικτες και να μειώνουν τον 

κυκλικό χρόνο.

• Το χρηματιστηριακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Η εφαρμογή 

στρατηγικών και ευέλικτων οργανωτικών δομών είναι αναγκαία για να 

οδηγηθούν οι επιχειρήσεις στις σωστή κατεύθυνση.

• Οι χρηματιστηριακές εταιρίες συχνά διεξάγουν συναλλαγές για ίδιο 

λογαριασμό χρησιμοποιώντας το δικό τους χαρτοφυλάκιο μετοχών. Έτσι 

είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της αγοράς. Είναι επομένως αναγκαίο να 

καλύπτουν οποιεσδήποτε απώλειες που πιθανόν να δημιουργηθούν. 

Απαιτείται μία ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν σε κινδύνους που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις των 

τιμών των μετοχών στην εκάστοτε κεφαλαιαγορά. [Report of the 

Technical Committee, 1989].

• Επίσης οι χρηματιστηριακές εταιρίες εναπόκεινται στο κίνδυνο του 

διακανονισμού. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα και μηχανισμοί 

εκκαθάρισης των συναλλαγών στις διάφορες αγορές. Ανάλογα λοιπόν με 

την φύση των συστημάτων διακανονισμών που εφαρμόζουν οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες ανά τον κόσμο είναι και ο κίνδυνος αυτός. 

Ήδη η Διεθνής Ομοσπονδία των Χρηματιστηρίων αναμένεται να εκδώσει 

μία μελέτη η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες εξόφλησης και
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διακανονισμού οι οποίες μπορούν να μειώσουν τόσο το κόστος όσο και 

των κίνδυνο για τις χρηματιστηριακές [Report of the Technical 

Committee, 1989].

• Οι χρηματιστηριακές εταιρίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτέλεσης 

λάθος εντολών λόγω λανθασμένης συνεννόησης μεταξύ των 

συναλλασσόμενων. Λάθη επίσης μπορεί να προκύψουν από την αγορά (ή 

από την πώληση) λάθος ποσότητας μετοχών, από την πώληση αντί για 

αγορά μίας άλλης ποσότητας μετοχών και λάθη λόγω καθυστέρησης 

εκτέλεσης μίας εντολής. Αυτά τα λάθη έχουν την τάση να αυξάνονται σε 

περιόδους έντονου χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος. [Report of the 

Technical Committee, 1989].

• Ένας ακόμη κίνδυνος για τις χρηματιστηριακές είναι τα μειωμένα έσοδα 

λόγω χρηματιστηριακής ύφεσης. Αυτό συμβαίνει συχνά εάν λάβει κανείς 

υπόψη ότι ένας χρηματιστηριακός οικονομικός κύκλος έχει διάρκεια 

πέντε έως επτά χρόνων. Η διακύμανσης της χρηματιστηριακής 

δραστηριότητας είναι κάθε φορά πολύ μεγάλη και απρόβλεπτη. [Report 

of the Technical Committee, 1989].

• Οι χρηματιστηριακές εταιρίες σε αντίθεση με τις τράπεζες δεν μπορούν 

να χρησιμοποιούν τα μετρητά των πελατών για τις δικές τους 

δραστηριότητες. [Report of the Technical Committee, 1989].

• Οφείλουν ακόμη να έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία κεφαλαιακή 

επάρκεια προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Θα 

πρέπει να διατηρούν τέτοια αποθέματα ρευστότητας ώστε να είναι ικανά 

να εξοφλήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σε πελάτες ή σε άλλες 

χρηματιστηριακές εταιρίες. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο 

ρευστότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. [Report of the Technical Committee].

• Οι χρηματιστηριακές εταιρίες που διατηρούν μεγάλες θέσεις στην 

κεφαλαιαγορά είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις της 

αγοράς από ότι οι τράπεζες. Οι τελευταίες διαθέτουν μεγαλύτερη 

διασπορά χαρτοφυλακίου. [Report of the Technical Committee, 1989].

• Οι χρηματιστηριακές παίρνουν συχνά θέση στην κεφαλαιαγορά 

βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι
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τράπεζες παίρνουν μέρος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. [Report of the 

Technical Committee, 1989].

4.3. To θεσμικό πλαίσιο και η ποιότητα των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά 

σήμερα.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς συγκροτείται από: 

νόμους, προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και εγκυκλίους της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4.3.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι μία αυτόνομη εποπτική αρχή που 

λειτουργεί με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Η οργανωτική της 

διάρθρωση προβλέπεται από το νόμο 2324/1995. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία 

της διέπονται κυρίως από τους νόμους 1969/1991, 2166/1993, 2324/1995 και 

2396/1996. Η Ε.Κ. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Στόχος της είναι η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της 

κεφαλαιαγοράς, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς της αγοράς και η 

προστασία του επενδυτικού κοινού. Η προώθηση της διαφάνειας, η πρόληψη και η 

καταστολή χρηματιστηριακών παραβάσεων είναι επίσης μέσα στους στόχους της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του είναι:

• η θέσπιση κανονιστικών πράξεων,

• η παροχή και η ανάκληση αδειών,

• η επιβολή κυρώσεων,

• η σύνταξη του προϋπολογισμού,

• η χάραξη γενικής πολιτικής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο 

Αντιπροέδρους. Είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Ε.Κ. δικαστικά, ενώπιον των 

ελληνικών και ξένων δικαστηρίων.
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Τα εποπτευόμενα από την Ε.Κ. νομικά και φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνουν:

• τις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες (Α.Χ.Ε.),

• τις ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ),

• τις ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ),

• τις ανώνυμες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛΔΕ),

• το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ),

• το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ),

• η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ),

• και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ).

Οι άδειες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χορηγούνται με γνώμονα τη 

χρήση των αδειών αυτών ως Ευρωπαϊκού διαβατηρίου για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

έχει ήδη προσαρμοστεί σε όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Λειτουργεί δηλαδή 

με βάση τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προτύπων. Με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 

122/1997/Β-340), ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας προσδιόρισε τον σκοπό, τον 

ορισμό και τις γενικές αρχές δεοντολογία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, ο σκοπός του είναι η θέσπιση 

κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις των εταιριών, των απασχολούμενων σε αυτές ή 

των συνεργαζομένων με αυτές προσώπων.

4.3.2. Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Νομοθεσία

Είναι σκόπιμο να μην αναφερθούμε σε ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την χρηματιστηριακή αγορά και περιλαμβάνει πλήθος νόμων, υπουργικών 

διαταγμάτων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θα εστιάσουμε το 

ενδιαφέρον μας σε ότι αφορά την Ποιότητα στις παρεχόμενες χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες από την πλευρά των χρηματιστηριακών εταιριών.

♦♦♦ Ο Ν. 1969/1991 (Φ.Ε.Κ. A 167) όπου συστήνει την ίδρυση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της αναθέτει την εποπτεία της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς.

♦♦♦ Ο Ν. 2324/1995 (Φ.Ε.Κ. A 146/17-7-1995) όπου διευρύνει τις 

αρμοδιότητες των χρηματιστηριακών εταιριών.

• Ο Ν. 2396/1996 (Φ.Ε.Ε. A 73) όπου ενσωματώνει στην ελληνική 

νομοθεσία τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και περί επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων.
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❖ Ο Ν. 2651/1998 (Φ.Ε.Κ. A 248/3-11-1998) όπου ενισχύεται η διαφάνεια 

των δημόσιων εγγραφών και διευρύνεται η ευθύνη των εκδοτών, των 

αναδοχών και των συμβούλων.

❖ Ο Ν. 2937/26-7-2001 ( Φ.Ε.Κ. A 169/26-7-2001) όπου ενσωματώνει στην 

ελληνική νομοθεσία την υπ’ αριθμό 98/31/Ε.Κ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα υπολογισμού 

επάρκειας κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

μέσω σύγχρονων μεθόδων υπολογισμού.

❖ Ο Αριθμός Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 112/7-4-92 (ΦΕΚ 

Β' 301), η οποία αφορά τα κριτήρια για την επαγγελματική 

καταλληλότητα και εμπειρία των υποψηφίων χρηματιστηριακών 

εκπροσώπων και χρηματιστών.

❖ Ο Αριθμός Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 129/14-4-98 

(Φ.Ε.Κ. Β 453) η οποία αφορά διευκόλυνση της εκκαθάρισης των 

συναλλαγών.

❖ Ο Αριθμός Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132/19-98 (Φ.Ε.Κ. 

Β 615/18-6-1998) η οποία αφορά τον κώδικα δεοντολογίας των 

επενδυτικών εταιριών.

❖ Ο Αριθμός Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 210/6-2-2001 

(Φ.Ε.Κ. Β 321/15-3-2000), η οποία αφορά την έγκριση προγράμματος 

εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
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5. Η ποιότητα στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες

Το 1985 ο Parasuraman διεξήγαγε μία έρευνα όσον αφορά με την άποψη 

που διαμορφώνουν οι πελάτες σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εκτός λοιπόν από την, σε βάθος, συνέντευξη που πήρε από δεκατέσσερα κορυφαία 

στελέχη τεσσάρων αμερικανικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ήρθε σε επαφή 

με πελάτες που διεξήγαγαν συναλλαγές με τις εν λόγω εταιρίες (τραπεζικές εργασίες, 

πιστωτικές εργασίες, χρηματιστηριακές εργασίες, επιδιορθώσεις προϊόντων). Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων από τα στελέχη και τους πελάτες τον οδήγησε να 

αναπτύξει ένα «μοντέλο χάσματος» για την ποιότητα των υπηρεσιών. Έτσι πρότεινε 

ότι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαρτάται από το μέγεθος και την 

κατεύθυνση του χάσματος μεταξύ της αναμενόμενης και της αντιλαμβανόμενης 

υπηρεσίας. Το χάσμα αυτό σχετίζεται με το μέγεθος και την κατεύθυνση άλλων 

χασμάτων του ίδιου μοντέλου. Τα χάσματα αυτά είναι:

❖ Μεταξύ της προσδοκίας των καταναλωτών και την αντίληψη της 

διοίκησης για την προσδοκία των καταναλωτών.

❖ Μεταξύ της αντίληψης της διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών και 

την μετατροπή αυτών των προσδοκιών σε προδιαγραφές υπηρεσιών 

ποιότητας.

❖ Μεταξύ των προδιαγραφών των υπηρεσιών ποιότητας και της παροχής 

των ίδιων υπηρεσιών.

❖ Μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας της εξωτερικής επικοινωνίας με τους 

πελάτες [Parasuraman, 1991].

Η επιβεβαίωση στο παραπάνω μοντέλο ήρθε από τους Blanchard και 

Calloway, το 1994. Έτσι τριάντα έξι υπάλληλοι μίας αμερικάνικης τράπεζας 

διαπίστωσαν ότι το παραπάνω μοντέλο παρείχε μία σαφή και ξεκάθαρη βάση για την 

ταξινόμηση της αντίληψης του προσωπικού για τις αιτίες μίας αποτυχημένης 

υπηρεσίας [Blanchard, 1994],

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που υπάρχουν, η παροχή ποιοτικά αποδεκτών 

χρηματιστηριακών εργασιών εξαντλείται σε ελέγχους πριν ή μετά την διεξαγωγή της 

συναλλαγής. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί.
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Οι εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από ειδικά οργανωμένο τμήμα της 

εκάστοτε χρηματιστηριακής εταιρίας. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα 

εσωτερικό έλεγχο διαθέτουν μόνον οι χρηματιστηριακές εταιρίες που είναι 

θυγατρικές τραπεζικών ιδρυμάτων. Εξάλλου πρόκειται για μία διαδικασία που 

ακολουθεί κάθε τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να προλάβει 

παρατυπίες ή επιβολή προστίμων από εξωτερικούς ελεγκτές.

Οι εξωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από αρμόδιο όργανο. Στην Ελλάδα 

το όργανο αυτό είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχα αρμόδια όργανα 

ασκούν εποπτικό έλεγχο και στις χρηματιστηριακές τους εξωτερικού.

Καταλήγοντας λοιπόν μπορούμε να συνοψίσουμε στα εξής συμπεράσματα:

□ Η κρίση για την ποιότητα στις υπηρεσίες είναι ένα σύνολο από ιδιότητες 

που εξαρτώνται από την φύση της ίδιας της υπηρεσίας [Bitner, 1994].

□ Η παρεχόμενη ποιότητα στις υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης μεταξύ των αντιλήψεων για την υπηρεσία και κάποιων 

συγκρίσιμων ορίων [Storbacka, 1994],

5.1. Υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή ΔΟΠ στις χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες;

Σύμφωνα με την PIMS, το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της ΔΟΠ στις 

επιχειρήσεις είναι θετικά συσχετιζόμενο με αυξανόμενα κέρδη και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων [PIMS Letter on Business Strategy, 

1986]. To κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι εάν και κατά τα πόσο μια πορεία προς την 

ΔΟΠ μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα σε μία χρηματιστηριακή εταιρία.

Η διεθνής πρακτική αναφέρει στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει σε 

πιστοποιημένες ή βραβευμένες εταιρίες οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη 

χρηματιστηριακές. Βρέθηκε λοιπόν ότι στην Αμερική ότι οι εταιρίες που είχαν 

κερδίσει το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας (MBNQA) εμφάνισαν πέντε περίπου 

φορές καλύτερη χρηματιστηριακή εικόνα από την εικόνα του δείκτη S&P.

Επιπλέον το Διεθνές Ινστιτούτο Δεικτών και Τεχνολογίας (National 

Institute of Standards and Technology, NIST) κατέγραψε 841% απόδοση του δείκτη 

ROE (return on investment) των εταιριών αυτών σε σχέση με το 222% απόδοση του 

δείκτη ROE του S&P. [NIST,2001],
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Παρατηρήθηκε ακόμη ότι η Πορτογαλική κεφαλαιαγορά αντιδρά θετικά σε 

μία επικείμενη ανακοίνωση πιστοποίησης κάποιας εταιρίας με ISO 9000. Αρα το 

επενδυτικό κοινό ερμηνεύει το συγκεκριμένο γεγονός ως μία σημαντική πληροφορία 

[Beirao, 2002].

Από την πλευρά λοιπόν των επενδυτών και κατά συνέπεια των πελατών μίας 

χρηματιστηριακής εταιρίας, η πιστοποίηση παρέχει μία αντικειμενική κρίση η οποία 

δίνει εμπιστοσύνη στην κεφαλαιαγορά. Επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό ότι, η 

εταιρία διαθέτει τις προϋποθέσεις και τα επενδυτικά εργαλεία τα οποία καθορίζονται 

από τις διεθνής συμβάσεις [Docking, 1999].

Ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνάς (European Commission Survey) 

κατέληξε ότι τα οφέλη για την ίδια την εταιρία είναι τα ακόλουθα:

• καλύτερη αντίληψη για το τι πραγματικά είναι ΔΟΠ,

• ξεκάθαρες αρμοδιότητες,

• μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων,

• βελτίωση της αποτελεσματικότητας,

• αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και

• βελτίωση της εικόνας της εταιρίας [ECS,1997].

Ακόμη όπως ανέφερε και ο David Knott, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 

του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγορών (IOSCO), «η εμπιστοσύνη 

του επενδυτή είναι θεμελιώδης για την επιτυχή λειτουργία των κεφαλαιαγορών 

παγκοσμίως». Εδώ θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι η εμπιστοσύνη του 

επενδυτή είναι θεμελιώδης και για την επιβίωση των χρηματιστηριακών εταιριών. 

[Δ.Τ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 24/10/2002],

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες οι οποίες 

είτε επιθυμούν να εισάγουν τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο είτε όχι, θα πρέπει 

να ακολουθήσουν πρώτα τον δρόμο προς την ΔΟΠ. Από την άλλη πλευρά το κόστος 

είναι ιδιαίτερα υψηλό για ένα τέτοιο εγχείρημα. Από τις έρευνες που έχουν γίνει 

φαίνεται ότι βραχυπρόθεσμα υπάρχει η πιθανότητα μείωσης των 

χρηματοοικονομικών δεικτών μίας επιχείρησης που ξεκινά μία τέτοια διαδικασία, 

μακροπρόθεσμα όμως αυτό αναιρείται και οι δείκτες αυτοί βελτιώνονται αισθητά 

[Beirao,2002],

Στην διεθνή πρακτική δεν αναφέρεται καμία έρευνα που να έχει διεξαχθεί 

σχετικά με την ύπαρξη ή μη πιστοποιημένων χρηματιστηριακών εταιριών. Οι
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αναφορές που υπάρχουν είναι από έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε τραπεζικά 

ιδρύματα, σε ασφαλιστικές εταιρίες και σε πιστωτικές κάρτες [Aston,2003].

Υπάρχουν ωστόσο δύο άρθρα που προσεγγίζουν την Ποιότητα στις 

χρηματιστηριακές εργασίες με βάση τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων. Αυτά είναι των Parasuraman, ZeithamI & Berry (1985,1988). Τα 

χαρακτηριστικά που εντοπίζουν οι τρεις συγγραφείς είναι:

❖ Η ασφάλεια, με την έννοια της αυθεντικότητας, της άνεσης, της 

επικοινωνίας, της ικανότητας, της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας, της 

ακεραιότητας, της υπόσχεσης και της εξασφάλισης.

❖ Η ευγένεια με την έννοια της φιλικότητας, της βοήθειας, της οξυδέρκειας 

και της παρατηρητικότητας.

❖ Η ενσυναίσθηση, με την έννοια της φροντίδας, του ενδιαφέροντος, της 

κουλτούρας, της αμοιβαιότητας.

❖ Η αξιοπιστία, με την έννοια «λειτουργώ σωστά από την πρώτη φορά».

❖ Η ανταπόκριση, με την έννοια της αυτόματης ευνοϊκής αντίδρασης.

❖ Η αισθητική, με την έννοια της εμφάνισης του προσωπικού, της 

καθαριότητας, της άνεσης [Aston, 2003]

Η σύγχρονη σκέψη οδηγεί στο ενδεχόμενο ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ στις 

χρηματιστηριακές εταιρίες θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην μακροχρόνια 

επιβίωση τους. Είναι γνωστό ότι ανήκουν στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι ωστόσο περιορισμένη και σε αυτό το 

ζήτημα. Στις περιπτώσεις δηλαδή εφαρμογής της ΔΟΠ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι πιθανοί λόγοι είναι:

❖ οι περιορισμένες δυνατότητες διοίκησης,

❖ η έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας και γνώσης,

❖ η έλλειψη χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων,

♦> το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εφαρμογή της ΔΟΠ 

[Haksever,1996].

Συμπληρωματικά, σε έρευνα που έγινε από τους Goh και Rindgway για με τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα.

❖ Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών είναι η πιστοποίηση τους σε 

κάποιο φορέα.
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❖ Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν μπορούν να διακρίνουν την σχέση που 

έχει η ανάλυση δεδομένων με το κόστος ποιότητας.

❖ Δεν μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα ενός τυποποιημένου 

συστήματος ικανό να προσδιορίζει την ευχαρίστηση των πελατών σε 

σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση και με τις μελλοντικές 

απαιτήσεις των πελατών της.

Τέλος, η έρευνα επισήμανε την αναγκαιότητα εφαρμογής της ΔΟΠ στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο να βελτιώσουν τόσο τις τρέχουσες 

επιχειρηματικές τους πρακτικές όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα επιτύχουν την μακροχρόνια επιβίωση τους.

5.2. Ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και η 

Ποιότητα στις χρηματιστηριακές εταιρίες

Το 1987, ο IOSCO διεξήγαγε την πρώτη του συνάντηση. Κάτω από την πίεση 

μίας ακόμη παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης διατύπωσε την αναγκαιότητα 

ύπαρξης ορίων στην κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματιστηριακών εταιριών. 

Ξεκίνησε από την θεώρηση ότι θα οδηγούσε στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης του 

επενδυτικού κοινού απέναντι στις διεθνής χρηματαγορές. Επιπλέον κάθε 

χρηματιστηριακή εταιρία, η οποία είναι μέλος μίας αποτελεσματικής αγοράς που 

διεξάγει συναλλαγές με άλλα μέλη, απαιτεί σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Έτσι 

αποφασίστηκε ότι το κάθε χρηματιστηριακό μέλος πρέπει να έχει μία ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια.

Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες θα διεξήγαγαν τις δραστηριότητες τους χωρίς να χάνουν 

πελάτες. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Χρηματιστηρίου, Jeffrey R. Knight, και 

αντιπρόσωποι από την Γαλλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες κατέληξαν σε κάποιες θέσεις, όσον αφορά την καταλληλότητα και τα όρια 

των απαιτούμενων κεφαλαίων, για την εύρυθμή λειτουργία των χρηματιστηριακών 

εταιριών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν στην 14η ετήσια 

συνάντηση του IOSCO στην Βενετία στις 18 Σεπτεμβρίου το 1989.

Η χρηματιστηριακή κρίση εστίασε την προσοχή των αρμοδίων στη 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών. 

Ταυτόχρονα επισήμανε την ευκαιρία ανάπτυξης των χρηματιστηριακών εταιριών στις
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διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα διατύπωσε την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων 

κεφαλαιακών δομών για την επιβίωση τους. Αυτό, μαζί με την αύξηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού στις εταιρίες αυτές οδήγησε στην ανάγκη της σύγκλισης σε ένα κοινό 

πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας στις διάφορες χώρες. Τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξαν ήταν τα εξής:

❖ Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου το οποίο θα θέτει τα όρια 

της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματιστηριακών εταιριών.

❖ Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως ρευστότητα, 

αποφυγή συγκέντρωσης ζημιών και παρουσίαση της αληθινής εικόνας της 

εκάστοτε εταιρίας.

❖ Το κεφάλαιο που διαθέτει η εταιρία θα πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο 

των απαιτήσεων λόγο διαχείρισης κινδύνου.

❖ Διαφορετικά ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικού τύπου εταιρίες.

❖ Θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την 

σύσταση της κεφαλαιακής επάρκειας. Έτσι σε μερικές χώρες τα κεφάλαια 

αυτά απαρτίζονται από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια ενώ 

σε άλλες τραπεζικές εγγυήσεις λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

❖ Για να προσδιοριστεί το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας, το οποίο θα 

πρέπει να διαθέτει μία χρηματιστηριακή εταιρία η οποία θεωρείται 

αξιόπιστη απέναντι στους πελάτες της, απαιτείται μία λεπτομερής, 

ακριβής και πρόσφατη καταγραφή των απαιτήσεων και των 

δραστηριοτήτων της.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία με:

■ όλες τις αγορές και τις πωλήσεις μετοχών που έχει διεξάγει η εταιρία,

■ όλες τις πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς πελατών και της ίδιας της 

εταιρίας,

■ όλες οι αποδείξεις και οι δαπάνες μετρητών και πιστώσεων,

■ όλα τα κεφάλαια, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα,

■ ισολογισμοί και υπολογισμοί καθαρού κεφαλαίου.

■ Επίσης οι χρηματιστηριακές εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν τις 

εποπτικές αρχές κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την οικονομική τους 

θέση. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τυχόν 

παρεκκλίσεις στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.
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Αν και οι χρηματιστηριακές εταιρίες είναι διαφόρων ειδών σε παγκόσμια 

κλίμακα παρόλο αυτά και όσον αφορά τους κανονισμούς διακρίνονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες:

> Χρηματιστηριακές εταιρίες των οποίων η προηγούμενη δραστηριότητα 

ήταν διαμεσολάβηση ή απευθείας διαπραγμάτευση σε μετοχές ή 

παράγωγα προϊόντα.

> Τράπεζες των οποίων οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες ήταν μόνον 

ένα μέρος των συνολικών τους δραστηριοτήτων. [Report of the Technical 

Committee, 1989].

Οι χρηματιστηριακές εταιρίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση 

όσον αφορά την προσπάθεια τους να πιστοποιηθούν. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέχρι 

πρότινος πρότυπα δεν ήταν ικανοποιητικά και επαρκή για τις δραστηριότητες του 

χρηματιστηριακού τομέα.

5.3. Αρχές Συνεχούς Δημοσιοποίησης και Ανακοίνωσης της

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Ο IOSCO προχώρησε στην διατύπωση ορισμένων βασικών αρχών που 

οριοθετούν το πλαίσιο της ποιότητας στις εταιρίες οι οποίες είναι εισηγμένες στα 

διεθνή χρηματιστήρια του κόσμου

V Αρχή

Όλες οι εταιρίες οι οποίες διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια έχουν την 

υποχρέωση της συνεχούς δημοσιοποιήσεις των στοιχείων και των ενεργειών τους 

ώστε να βοηθούν τους επενδυτές στην επενδυτική τους απόφαση.

2η Αρχή

Οι εταιρίες, των οποίων οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στα 

χρηματιστήρια, πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σε μία χρονική βάση, η οποία 

μπορεί να απαιτεί δημοσιοποίηση:

• άμεση,

• όσο το δυνατόν συντομότερη,

• με μέγιστο όριο μερικές ημέρες. Στην Αμερική προτάθηκε το διάστημα 

των δύο επιχειρηματικών ημερών.

• περιοδικά ανά τρίμηνα ή ετήσια, ανάλογα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
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Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται επιχειρηματικές αποφάσεις, αναλύσεις 

και πληροφορίες που δεν αφορούν μόνο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και 

πιο πρόσφατα γεγονότα.

3η Αρχή

Εάν η εταιρία ανήκει σε περισσότερες από μία δικαστικές δικαιοδοσίες, η 

πληροφορία δημοσιοποιείται βάση τις μίας από αυτές. Όπου αλλού δημοσιοποιείται, 

ο τρόπος παρουσίασης θα πρέπει να είναι παρόμοιος. Η υποχρέωση της 

δημοσιοποίησης δεν εξαρτάται από το που είχε αρχικά υπάρξει η εν λόγω εταιρία.

4 η Αρχή

Κάτω από το πρίσμα της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των στοιχείων, οι 

εταιρίες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι, η ανακοίνωση των στοιχείων τους, είναι 

άμεσα διαθέσιμη στην αγορά, χρησιμοποιώντας την αποτελεσματική, ικανή, και 

έγκαιρη έννοια της διασποράς.

5 η Αρχή

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εταιριών θα πρέπει να παρουσιάζεται με 

τρόπο ακριβή, χωρίς να παραπλανεί και να εξαπατάει. Επίσης δεν θα πρέπει να 

παραλείπονται πληροφορίες.

6ηΑρχή

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν θα πρέπει αν γίνεται σε επιλεγμένους 

επενδυτές ή άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, πριν τα στοιχεία αυτά δοθούν στο κοινό. 

Ορισμένες ρηχές προσδοκίες μπορούν να επιτραπούν μέσω αυτής της αρχής. Ωστόσο, 

όσον αφορά επαφές με συμβούλους, με οργανισμούς που εξειδικεύονται στην 

αξιολόγηση των εταιριών, διαπραγματεύσεις για πιθανές συνεργασίες, εμπορικές, 

χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές συναλλαγές, αντιπροσωπεύσεις εργαζομένων ή 

εργατικών σωματίων θα πρέπει να τηρείται απόλυτη μυστικότητα.

7" Αρχή

Οι εταιρίες είναι υπεύθυνες για την συμμόρφωση τους στις υποχρεώσεις που 

έχουν έναντι των δημοσιοποιήσεων τους. Σε μερικές δικαστικές δικαιοδοσίες, 

ορισμένα άτομα έχουν προσδιοριστεί ως υπεύθυνα για την δημοσιοποίηση των 

στοιχείων.[ OICV-IOSCO].

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι 

σημαντική για την επιτυχή έκβαση των διεθνών χρηματαγορών. Αυτό εξαρτάται κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό από την αξιόπιστη χρηματοοικονομικής πληροφόρηση των
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στοιχείων των εταιριών. Ο ίδιος λοιπόν οργανισμός μπροστά σε αυτήν την 

αναγκαιότητα προχώρησε στην διατύπωση αρχών που αφορούν την εποπτεία των 

εταιριών. Δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς, ωστόσο θα επισημάνουμε μερικά σημεία 

όπως εξαίρονται από τον IOSCO.

• Ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ηθική των ελεγκτών.

• Αντικειμενικότητα.

• Επιλογή, εκπαίδευση και καθοδήγηση του αρμόδιου προσωπικού.

• Ελεγκτική μεθοδολογία.

• Διεκπεραίωση ελέγχου με βάση ορισμένα δεδομένα.

• Επικοινωνία με τους ανώτερους διευθυντές, τα διοικητικά συμβούλια και 

τις ελεγκτικές αρχές.

• Πρόβλεψη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Το Μάϊο του 1995, η Επιτροπή της Βασιλείας και η Τεχνική Επιτροπή της 

IOSCO υπέβαλαν κοινή έκθεση αναφορικά με την δημιουργία πλαισίου, το οποίο να 

διέπει την έκταση και το περιεχόμενο των πληροφοριών που οφείλουν να 

υποβάλλονται στις εποπτικές αρχές σχετικά με συναλλαγές των χρηματιστηριακών 

εταιριών σε παράγωγα προϊόντα (Framework for supervisory information about the 

derivatives activities of banks and securities firms) [www.bis.org]

Την ίδια χρονιά, οι ίδιοι φορείς ενεργοποιήθηκαν και υπέβαλαν κοινή έκθεση 

στην οποία πρότειναν τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία δημοσιοποιούν, να βασίζονται 

σε εκείνα των εσωτερικών ελέγχων και των εποπτικών αρχών. Επίσης κρίνεται 

απαραίτητη η δημοσιοποίηση ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης έτσι ώστε να 

είναι ευκρινή η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, οι επιπτώσεις, και η κερδοφορία σε 

παράγωγα μέσα [www.bis.org]

SEC

Στην Αμερική, η Επιτροπή Ανταλλαγών και Χρηματοοικονομικών Τίτλων

(SEC, Securities and Exchange Commission) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων των χρηματιστών και γενικά των χρηματιστηριακών 

χρεογράφων των ΗΠΑ. Είναι το ομοσπονδιακό γραφείο το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την εφαρμογή ομοσπονδιακών νόμων που διέπουν τις συναλλαγές σε χρεόγραφα 

στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

Διευθύνεται από πέντε μέλη και ο πρόεδρος της διορίζεται από τον Πρόεδρο 

της ΗΠΑ. Οι νομοθετημένες διαδικασίες που διαχειρίζεται ο SEC επιβάλλουν την
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πλήρη και ακριβή δημόσια πληροφόρηση για κάθε νέα έκδοση μετοχής. Προστατεύει 

επίσης το επενδυτικό κοινό από παραλείψεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά 

των χρηματιστών ή των εκδοτριών εταιριών. Στην εποπτεία του SEC υπάγονται όλα 

τα χρηματιστήρια αξιών, οι χρηματιστηριακές ενώσεις και εταιρίες, οι σύμβουλοι 

επενδύσεων και κάθε άτομο που έχει επάγγελμα σχετικό με τον επενδυτικό τομέα. 

[www.sec.org]

Η συγκεκριμένη λοιπόν επιτροπή απαιτεί από όλες τις δημόσιες ή ιδιωτικές 

εταιρίες να καταθέτουν κάθε χρόνο και κάθε τρίμηνο τις καταστάσεις τους. Οι 

καταστάσεις αυτές αναφέρονται σε ορισμένα και συγκεκριμένα δημοσιοποιημένα 

στοιχεία. Επιπλέον, όλες οι δημόσιες τοπικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν 

πρόσφατες καταστάσεις στην ενδιάμεση περίοδο και να δημοσιοποιούν μία 

συγκεκριμένη, περιεκτική λίστα από γεγονότα που είναι πιθανών σημαντικά. Τα 

χρηματιστήρια των ΗΠΑ απαιτούν αποκαλύψεις θετικά σχετιζόμενες με την 

συμπεριφορά των τιμών των μετοχών [ OICV-IOSCO].

Επιπλέον η SEC και πολλοί άλλοι αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί 

επιβάλλουν κανόνες που απαιτούν ανακοίνωση όταν το καθαρό κεφάλαιο πέσει κάτω 

από συγκεκριμένα όρια και περιοριστεί η δυνατότητα της χρηματιστηριακής εταιρίας 

να αντεπεξέλθει κάτω από ορισμένες συνθήκες [Goldman Sachs].

ΗΠΑ

Η Επιτροπή Ανταλλαγών και Χρηματοοικονομικών τίτλων αναφέρεται στα 

σημαντικά γεγονότα τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται. Η παρακάτω λίστα 

περιλαμβάνει γεγονότα που πρέπει να αποκαλύπτονται ή που πιθανών θα πρέπει να 

αποκαλύπτονται:

• Αλλαγές στον έλεγχος της εταιρίας.

• Η απόκτηση ή η διάθεση ενός σημαντικού ποσού από τα κεφάλαια της 

εταιρίας.

• Η χρεοκοπία ή η πτώχευση μίας εταιρίας.

• Αλλαγές στην εταιρία που αφορούν πιστοποιημένους λογιστές.

• Παραιτήσεις των συμβουλίων των διευθυντών καθώς και γεγονότα 

σχετιζόμενα με την αποχώρηση ενός διευθυντή, την πρόσληψη ή την 

αποχώρηση ενός κορυφαίου στελέχους, την εκλογή ενός νέου διοικητικού 

συμβουλίου με τρόπο ανεξάρτητο από την ετήσια ψηφοφορία των μετόχων.
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• Αλλαγή στο οικονομικό έτος μίας εταιρίας και διορθώσεις στα άρθρα που 

αφορούν την συγχώνευση. Πληροφορίες δηλαδή που δεν είχαν κοινοποιηθεί 

νωρίτερα.

• Έναρξη μίας νέας σημαντικής συμφωνίας που πάρθηκε με τρόπο διαφορετικό 

από τις συνηθισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες.

• Λήξη μίας σημαντικής συμφωνίας που δεν έγινε σύμφωνα με το 

προδιαγραμμένο τρόπο.

• Λήξη ή μείωση μίας επιχειρηματικής συνεργασίας με έναν πελάτη που 

συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσό στα έσοδα της εταιρίας.

• Δημιουργία μίας άμεσης ή έκτακτης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 

είναι σημαντική για μία εταιρία.

• Γεγονότα που υποδεικνύουν μία άμεση ή έκτακτη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση που είναι σημαντική για την εταιρία.

• Αλλες δραστηριότητες που αφορούν παραγραφή χρεών και αλλαγές στον 

επανασχεδιασμό.

• Κάποια σημαντική εταιρική ζημία.

• Μετακίνηση των μετοχών μίας εταιρίας από ένα χρηματιστηριακό σύστημα 

σε κάποιο άλλο. Απόσυρση από την λίστα των συναλλασσόμενων εταιριών, 

των μετοχών μίας εταιρίας, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

του χρηματιστηρίου. Παρατήρηση ότι η εταιρία δεν ανταποκρίνεται στα 

δεδομένα.

• Συμπέρασμα ή παρατήρηση ότι οι μέτοχοι δεν θα πρέπει να βασίζονται σε 

προηγούμενες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

• Κάθε σημαντικό περιορισμό, οριοθέτηση ή απαγόρευση περιλαμβάνοντας την 

έναρξη και των λήξη των περιόδων. Επίσης κάθε σημαντικό στοιχείο που 

αφορά τις απολαβές των εργαζομένων, τις συνταξιοδοτήσεις και την κατοχή 

τίτλων. [ OICV-IOSCO].

CERS

Η CERS ιδρύθηκε, τον Ιούνιο του 2001(2001/1501 /EC), ως ανεξάρτητη 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. Κάθε κράτος- 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα μέλος στην Επιτροπή αυτή.

Ο ρόλος της είναι:
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• Να βελτιώσει το συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Κεφαλαιαγοράς.

• Να δράσει ως συμβουλευτική ομάδα με σκοπό να βοηθήσει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία σχεδίων υλοποίησης στις 

κινητές αξίες.

• Να διασφαλίσει μία πιο συνεπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα 

κράτη-μέλη. [www.europefesco.org]

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2003, η CERS υπέβαλε την εισήγηση της στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την Εφαρμογή της 

Οδηγίας για Κατάχρηση της Αγοράς, η οποία υιοθετήθηκε από το ECOFIN στις 3 

Δεκεμβρίου 2002. Με αυτήν προσπάθησε να συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για ένα αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο και να πετύχει εναρμόνιση. 

Την εισήγηση αυτή την είχε προηγουμένως ζητήσει η Ε.Ε. για την κανονιστική 

ρύθμιση των Ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με κύριο σκοπό την δημιουργία ενιαίας 

κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη. Έτσι η Ε.Ε. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Κεφαλαιαγορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με βάση την εισήγηση 

της CESR, θα θεσπίσει συμπληρωματικό Ευρωπαϊκό Νόμο για την εφαρμογή της 

Οδηγίας για την Κατάχρηση της Αγοράς. [Δελτίου Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

8 Ιανουάριου 2003].

Η συγκεκριμένη εισήγηση καλύπτει πέντε σημαντικούς τομείς:

❖ Τον ορισμό της εμπιστευτικής πληροφορίας (άρθρο 1 της προτεινόμενης 

Οδηγίας).

♦> Τον ορισμό της χειραγώγησης της αγοράς (άρθρο 1).

❖ Τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων από τις εισηγμένες εταιρίες 

(άρθρο 6).

❖ Τις υποχρεώσεις για έρευνες και μελέτες (άρθρο 6).

Το «ασφαλές καταφύγιο»( safe harbour) του προγράμματος επαναγοράς ιδίων 

μετοχών και της σταθεροποίησης [Δελτίου Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 8 

Ιανουάριου 2003],

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ρυθμίσεις που υπάρχουν, απαιτούν από τις 

εισηγμένες, στα χρηματιστήρια, εταιρίες να δημοσιοποιούν πληροφορίες οι οποίες 

είναι σημαντικές και θετικά συσχετιζόμενες με την συμπεριφορά της τιμής της 

μετοχής. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι άμεσες και χωρίς καμία επιφύλαξη.

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες τυπικά εκτιμούν:
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❖ το πιθανό αποτέλεσμα στην τιμή ή στην αξία ενός σχετικού χρεογράφου,

❖ τις προσδοκίες ενός σημαντικού επενδυτή για την αγορά,

❖ ότι η πληροφορία που πρόκειται να αποκαλυφθεί δεν έχει δοθεί ακόμη 

στο κοινό.

Κάτω από αυτές τις γενικές δεσμεύσεις, κάποιες καθυστερήσεις θεωρούνται 

επιτρεπτές. Αυτές αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αποδοχή από άλλες 

αρμόδιες αρχές.

Γίνεται σαφές ότι, κάτω από αυτή την γενική προσέγγιση των λογιστικών 

ορίων, των κανονισμών, των νομοθετημάτων και των θεσμοθετήσεων επιβάλλονται 

συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών και περιλαμβάνονται συγκεκριμένα γεγονότα. 

Αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν είτε με την μορφή της άμεσης αποκάλυψης 

χρησιμοποιώντας την ευαισθησία της τιμής είτε μέσω της περιοδικής αποκάλυψης σε 

ετήσια ή τριμηνιαία βάση. Παρακάτω δίνονται περιεκτικές λίστες με στοιχεία που 

επιβάλλεται να αποκαλυφθούν [OICV-IOSCO].

Ιαπωνία

Παρακάτω δίνεται μία περιεκτική λίστα με επιχειρηματικά συμβάντα τα οποία 

θεωρούνται σημαντικά και τα οποία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

> Δημόσιες εγγραφές ή πωλήσεις μετοχών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο 

εξωτερικό.

> Έκδοση μετοχών χωρίς δημόσια εγγραφή.

> Συνολική παρουσίαση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στις 

μετοχές ως δικαιώματα μετοχών.

> Αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην μητρική ή στην θυγατρική εταιρία.

> Αλλαγές στους βασικούς μετόχους.

> Η εμφάνιση κάποιας μεγάλης καταστροφής.

> Το αποτέλεσμα συμφωνίας σχετικά με ανταλλαγή μετοχών η οποία 

οδηγεί σε 100% μητρική ή 100% θυγατρική εταιρία.

> Αποφάσεις σχετικά με την μεταφορά μετοχών.

> Αποδοχή σχεδίων που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματικό διαμελισμό.

> Το αποτέλεσμα μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς.

> Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

> Όταν οι πιστώσεις είναι δυνατόν να αθετηθούν.
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> Σημαντικές χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές αλλαγές. [OICV- 

IOSCO],

Βραζιλία

Όσον αφορά την Βραζιλία τα γεγονότα τα οποία θεωρούνται σημαντικά και 

επιβάλλεται να δημοσιοποιούνται είναι, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

ο Συμφωνίες που σχετίζονται με την αλλαγή του εταιρικού ελέγχου, 

ο Εισαγωγή ή έξοδος μετόχων οι οποίοι κατέχουν συμβόλαια ή επιχειρηματικές 

συνεργασίες με την εταιρία.

ο Συγχωνεύσεις και εξαγορές που σχετίζονται με την εταιρία, 

ο Αλλαγές στα χρηματοοικονομικά της εταιρίας, 

ο Αλλαγές σε λογιστικά κριτήρια, 

ο Επαναδιαπραγμάτευση των χρεών.

ο Έγκριση σχεδίων που σχετίζονται με δικαιώματα μετοχών, 

ο Διάσπαση μετοχών, αντίστροφη διάσπαση μετοχών ή διανομή μερίσματος 

μετοχών.

ο Απόκτηση μετοχών με προοπτική την αύξηση του χαρτοφυλακίου ή πώληση 

μετοχών με αντίστοιχη μείωση του χαρτοφυλακίου, 

ο Κέρδη, ζημίες και διανομή μερίσματος.

ο Διενέργεια ή ακύρωση συμβολαίων όταν οι προσδοκίες για αυτά είναι 

γνωστές στο ευρύ κοινό.

ο Η έγκριση ή η απόρριψη κάποιου επενδυτικού σχεδίου, 

ο Αλλαγές και βελτιώσεις στους πόρους μίας εταιρίας.

ο Συμφωνίες αναδιάρθρωσης που δύναται να αλλάξουν την χρηματοοικονομική 

κατάσταση της εταιρίας. [OICV-IOSCO].

5.4. Η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. από ξένες χρηματιστηριακές εταιρίες

Η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs ιδρύθηκε το 1869 από τον Marcus Goldman. Είναι μία 

παγκόσμια επενδυτική τραπεζική και χρηματιστηριακή εταιρία, η οποία διαθέτει 

καταστήματα σε περισσότερες από είκοσι χώρες και απασχολεί περίπου 25.000 

εργαζόμενους. Οι δραστηριότητες της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

^ σε δραστηριότητες στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και
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> σε δραστηριότητες που αφορούν την Διαχείριση Κεφαλαίων 

(Ενεργητικού) και τις Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες.

Θα περιορίσουμε το ενδιαφέρον μας στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται, διάθεση χρεογράφων (κοινών ή προνομιούχων, 

μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων μετοχών) στο επενδυτικό κοινό, αγοραπωλησίες και 

επενδύσεις κεφαλαίου μεταξύ εταιριών, χρηματοοικονομικών οργανισμών, 

κυβερνήσεων και ιδιωτών σε μετοχές, αγαθά και παράγωγα.

Ο στόχος της είναι να δημιουργεί καθαρά έσοδα από αγοραπωλησίες 

εφαρμόζοντας τρεις διαφορετικές τακτικές. Αξιοποιεί με τον τρόπο αυτό την 

δυνατότητας που έχει να βρίσκεται σε όλες τις κεφαλαιαγορές του κόσμου. Έτσι στις 

μεγάλες, με υψηλή ρευστότητα αγορές αναλαμβάνει μεγάλο όγκο συναλλαγών για 

μικρά περιθώρια κέρδους. Στην συνέχεια εκμεταλλευόμενη την θέση και τις ισχυρές 

σχέσεις που κατέχει στην αγορά αναλαμβάνει αγοραπωλησίες σε αγορές με 

μικρότερη ρευστότητα αλλά με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Επίσης αναλαμβάνει 

την σχεδίαση και την εκτέλεση αγοραπωλησιών οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες.

Οι χρηματιστηριακές της υπηρεσίες περιλαμβάνουν χρηματιστηριακές 

συναλλαγές (εκκαθάριση-φύλαξη-συναλλαγή), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

(λογαριασμοί πολλαπλών νομισμάτων, διαχείριση κεφαλαίων) και ενοικίαση 

μετοχών. Οι πελάτες της είναι οργανισμοί, εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, 

συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια, ιδρύματα, και ιδιώτες με υψηλά 

χαρτοφυλάκια.

Η εταιρία είναι επίσης μέλος σε μερικά από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια 

χρεογράφων και παραγώγων του κόσμου, όπως αυτό της Νέας Υόρκης, του 

Λονδίνου, της Φρανκφούρτης, του Τόκιο και του Χονγκ Κονγκ. Η πληροφόρηση που 

παρέχει στους πελάτες της είναι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις της παγκόσμιας 

οικονομίας, οι τάσεις στις νομισματικές και οικονομικές αγορές και αναλύσεις 

σταθερού εισοδήματος χρεογράφων. Οι συνεργασίες της περιλαμβάνουν άλλες 

τράπεζες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και άλλους 

χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες.

Ο στόχος της είναι να παραμείνει μία διαπρεπής, παγκόσμια επενδυτική 

τράπεζα και χρηματιστηριακή εταιρία. Η εταιρική της κουλτούρα χαρακτηρίζεται από 

την πελατοκεντρική αντίληψη, την ακεραιότητα, την υπεροχή, την συνεργασία, την 

καινοτομία, την αξιοκρατία, την αποδοχή της διαφορετικότητας στο ανθρώπινο
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δυναμικό, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και την εθελοντική προσφορά σε 

δραστηριότητες εκτός εταιρίας.

Η τεχνολογία παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική 

στρατηγική της εταιρίας. Παρέχει εύκολη πρόσβαση στους πελάτες της, βελτιώνει τις 

διαδικασίες αγοραπωλησίας και εκκαθάρισης, βοηθάει στην διαχείριση κινδύνου, 

αυξάνει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και τον έλεγχο.

Η επιτυχία της βασίζεται στην ικανότητα της να αναπτύσσεται και να 

προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα χωρίς να χάνει την συνεκτικότητα της ή τις 

αξίες της. Τα παραπάνω της επιτρέπουν να συγκεντρώνει τους πιο ταλαντούχους 

εργαζόμενους στους κόλπους της. Εξάλλου το 55% των μετοχών της εταιρίας ανήκει 

στους ίδιους τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των 

εργαζομένων ταυτίζονται με αυτά της εταιρίας.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι παρόλο που αυτή η μεγάλη και 

πολλή σημαντική αμερικανική εταιρία δεν έχει επίσημα πιστοποιηθεί από κάποιο 

φορέα ποιότητας, παρόλα αυτά και για πάρα πολλά χρόνια εφαρμόζει τις αρχές της 

Διοίκησης Ποιότητας με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα [Goldman Sachs].

CITIGROUP

Μια ακόμη κορυφαία παγκόσμια χρηματοοικονομική εταιρία παροχής 

υπηρεσιών είναι ο όμιλος της Citigroup. Η ένωση αυτή των μεγάλων 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως η Citibank, η Citifinancial, η Salomon Smith 

Barney, έχει καταφέρει να παρέχει σε εκατόν εκατομμύρια πελάτες τις καλύτερες 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο κερδοφόρο 

χρηματοοικονομικό ινστιτούτο στον κόσμο.

Οι πελάτες της είναι ιδιώτες, εταιρίες, κυβερνήσεις και ινστιτούτα σε 

περισσότερες από εκατό χώρες. Η γκάμα των χρηματοοικονομικών της προϊόντων 

και υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη και περιλαμβάνει τραπεζικά και πιστωτικά 

προϊόντα, επενδυτικά τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες, χρηματιστηριακές εργασίες 

και διαχείριση κεφαλαίων. Ο όμιλος κατέχει εξέχουσα θέση εξ’ αιτίας των 

σημαντικών διακρίσεων σε βραβεία ποιότητας τα οποία έχει κατακτήσει κατά 

καιρούς.

Το 1999 η Citibank και η Salomon Smith Barney συγχωνεύτηκαν και το 

μέγεθος της τράπεζας διπλασιάστηκε, ενώ η SSB βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα 

στις πρώτες συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες. Τα έτη 1999 και 2000
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ανακηρύχθηκε η τράπεζα της χρονιάς από το International Financing Review, το 

Investment Dealer’s Digest, το Banker, το Financial Times, το Fortune, το Wall Street 

Journal, το Corporate Finance, το Euroweek κ.α. Όσον αφορά τα χρηματιστηριακά 

προϊόντα και τα παράγωγα, μέσα από την συγχώνευση αυτή, της δόθηκε η ευκαιρία 

μίας νέας ορμής στην αγορά. Έτσι κατάφερε να κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στην 

χρηματιστηριακή αγορά.

Μετά την συγχώνευση η παρουσία του ομίλου στις παγκόσμιες αναδυόμενες 

αγορές αυξήθηκε. Μερικές από αυτές είναι της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της 

Κεντρικής Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Σε όλες 

αυτές τις αγορές έχει αναδειχθεί ως ο καλύτερος χρηματοοικονομικός όμιλος. Έχει 

λοιπόν δημιουργήσει το καλύτερο επιχειρηματικό και επενδυτικό τραπεζικό μοντέλο 

του 21ου αιώνα, ενώ πλήθος άλλα χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 

προσπαθούν να το μιμηθούν [www.citigroup.com].

Το βραβείο Baldrige πηγαίνει στην Merrill Lynch Εταιρία Πιστώσεων 

(Merrill Lynch Credit Corporation MLCC)

Αν και διεθνώς δεν υπάρχουν πιστοποιημένες χρηματιστηριακές εταιρίες, 

όσον αφορά τα δύο μεγαλύτερα βραβεία ποιότητας του κόσμου, ωστόσο η MLCC 

κατέκτησε το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας το 1997 για την προσφορά στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Η αναγνώριση της ως μία πρωτοπόρα και αξιόπιστη 

τράπεζα, αφοσιωμένη στην υπηρεσία του πελάτη, ήρθε με αυτό το βραβείο.

Η MLCC διαφέρει όχι μόνο για τα πρωτοπόρα προϊόντων της αλλά και για 

τον σχεδίασμά των πιστωτικών της υπηρεσιών. Οι χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι 

αξιολογούν το συνολικό χρηματοοικονομικό πλάνο του πελάτη τους προσπαθώντας 

να μειώσουν το κόστος των περιουσιακών στοιχείων, να μεγιστοποιήσουν της 

φορολογικές ελαφρύνσεις και να βοηθήσουν στην αύξηση του καθαρού κέρδους. Η 

φιλοσοφία τους περιγράφεται από την έκφραση, «Διαχεφιζόμενοι αυτά που χρωστάς, 

διαχειριζόμαστε αυτά που έχεις.»

Επίσης μία θυγατρική της Merrill Lynch, η Merrill Lynch’s Private Client 

Technology έχει κερδίσει πλήθος βραβεία ποιότητας, τόσο για την ποιότητα όσο και 

το περιβάλλον εργασίας της. Κέρδισε λοιπόν το International Telwork Association 

ενώ διακρίθηκε στις πρώτες θέσεις των περιοδικών Computer World, Information 

Week, Working Mother και το Business Week.
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6. Προτάσεις για τη Χρηματιστηριακή Αγορά

Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά και προκύπτουν κυρίως από:

■ ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των χρηματιστηριακών εταιριών απέναντι 

στους πελάτες,

■ αποτυχία παροχής από τις χρηματιστηριακές εταιρίες ολοκληρωμένων 

επενδυτικών υπηρεσιών,

■ χρηματιστηριακές υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται όταν είναι 

αναγκαίο,

■ λανθασμένες και κακοσχεδιασμένες χρηματιστηριακές υπηρεσίες,

■ ελλιπείς χρηματιστηριακές υπηρεσίες,

■ αποτυχία των χρηματιστηριακών εταιριών να παρέχουν την σωστή 

πληροφορία στην κατάλληλη στιγμή.

Η αλήθεια είναι ότι, δυσαρεστημένους πελάτες έχουν δυστυχώς όλες οι 

επιχειρήσεις. Μετά από έρευνα που έγινε την εταιρία Technical Assistance 

Research Program διαπιστώθηκε ότι το 96% των δυσάρεστημένων πελατών δεν 

κάνει παράπονα στη εταιρία. Ωστόσο το 90% αυτών των πελατών δεν 

ξαναεπιστρέφουν στην εταιρία [Hayes/Dredge, 1998].

Για κάθε παράπονο που γίνεται αντιληπτό υπάρχουν είκοσι έξι άλλες 

περιπτώσεις με το ίδιο πρόβλημα, έξι από τις οποίες είναι αρκετά σοβαρές. Εάν το 

πρόβλημα του πελάτη λυθεί, υπάρχει 50% πιθανότητα να ξανακάνει συναλλαγή με 

την εταιρία. Εάν ο πελάτη διαπιστώσει ότι υπήρξε γρήγορη ανταπόκριση και λύση 

στο πρόβλημα του, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 95%. Επίσης οι δυσαρεστημένοι 

πελάτες θα συζητήσουν με περίπου άλλους δέκα για το πρόβλημα που 

αντιμετώπισαν. Το 30% από τους δυσαρεστημένους πελάτες θα πει την ιστορία του 

σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από μία 

έρευνα για λογαριασμό του Λευκού Οίκου για το τμήμα Υποθέσεων Καταναλωτή.

Η απόκτηση ενός νέου πελάτη κοστίζει στην εταιρία έξι φορές περισσότερο 

από το να διατηρήσει έναν πελάτη. Τέλος μόνον ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους 

ευχαριστημένους πελάτες σχολιάζει θετικά την εταιρία [Hayes, 1998].
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Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Ολικής 

Ποιότητας από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές (χρηματιστηριακές εταιρίες, τράπεζες, 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο).

Ο Topfer είπε ότι η ευχαρίστηση δεν εξαρτάται από την επιχειρηματική 

γραμμή ούτε από την θέση της εταιρίας στην αγορά, αλλά από την ικανότητα να 

ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο και αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας Επιπλέον τα 

τελευταία χρόνια αρχίζουν και εφαρμόζονται πολλά πελατοκεντρικά μοντέλα 

διοίκησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η ευχαρίστηση λοιπόν του πελάτη είναι το 

κλειδί για να προσεγγίσουν οι εταιρίες, τα επίπεδα ποιότητας Είναι λοιπόν αναγκαία η 

ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων ελέγχου των επιπέδων ποιότητας.

Ο Juran πρότεινε το παρακάτω μοντέλο ελέγχου για την διαδικασία των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ύστερα από έρευνα που έκανε στον τραπεζικό τομέα.

Σχήμα 5. Μοντέλο ελέγχου για τη διαδικασία των παρεχομένων υπηρεσιών

Παρατήρησε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί ένας 

αποτελεσματικός κύκλος ελέγχου των υπηρεσιών και αυτό εξ’ αιτίας της φύσης τους. 

Τα προβλήματα ξεκινούν από τον υπολογισμό της εκτέλεσης της. Εάν για παράδειγμα 

μία υπηρεσία δεν διεκπεραιώνεται με τον αναμενόμενο τρόπο τότε διερευνάται η 

αιτία του προβλήματος και προτείνονται διορθωτικές ενέργειες. Ωστόσο οι 

μεταβλητές διεκπεραίωσης της μπορεί να είναι τυχαία περιστατικά χωρίς ακριβής
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αιτίες. Ο ακριβής εντοπισμός του προβλήματος είναι σημαντικός για να αποφευχθεί 

το κόστος ποιότητας που σχετίζεται με τη φτωχή υπηρεσία.

Το κόστος ποιότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα χωρίζεται σε τέσσερις 

κατηγορίες.

□ Κόστος πρόληψης. Αναφέρεται στον σχεδιασμό ποιότητας, την επιλογή 

και πρόσληψη προσωπικού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα 

προγράμματα βελτίωσης ποιότητας.

□ Κόστος ανίχνευσης. Αφορά περιοδικούς ελέγχους, έλεγχο διαδικασιών, 

κλείσιμο βιβλίων, συλλογή δεδομένων.

□ Εσωτερική αποτυχία: Αναφέρεται σε ακατάλληλα έντυπα και αναφορές, 

επανάληψη μίας διαδικασίας, καθυστέρηση μηχανήματος.

□ Εξωτερική αποτυχία: Πληρωμή προστίμων, χρόνος έρευνας, νομικές 

υποθέσεις, αρνητική διαφήμιση, απώλεια μελλοντικής συνεργασίας.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει:

❖ η καθιέρωση σταθερών επιπέδων ποιότητας,

❖ η εστίαση σε συνεχιζόμενη βελτίωση,

❖ η θεώρηση της κάθε εργασίας ως μία διαδικασία που αφορά όλους 

εκείνους που λαμβάνουν χώρα στην διαδικασία,

❖ η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων,

❖ η αναγνώριση και η ανταμοιβή της επιτυχίας,

❖ η χρήση εργαλείων ποιότητας,

❖ η ανάπτυξη τεχνικών επίλυσης προβλημάτων και η συνεργασία ομάδων 

για τον προσδιορισμό μίας κατάστασης μέσω της ανάλυσης των αιτιών. 

[Evans, 2002].

Είναι επίσης δυνατή η εφαρμογή γενικών πρακτικών όπως αυτές αναφέρονται 

στην ξένη βιβλιογραφία, προκειμένου οι χρηματιστηριακές να κατακτήσουν αλλά και 

να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα σημαντικό μερίδιο αγοράς. Έτσι:

6.1. Βελτιώσεις στην διοίκηση

Ως γνωστό το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο. Για τον 

λόγο αυτό χρειάζονται διοικήσεις που να δίνουν οράματα ξεκάθαρα, σαφώς ορισμένα 

και εναρμονισμένα με την κουλτούρα και τις αξίες των εργαζομένων. Εξάλλου είναι
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σαφές ότι το όραμα, η αποστολή και οι αξίες μίας εταιρίας δεν αλλάζουν. Σε αντίθεση 

με το περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Οι διοικήσεις των χρηματιστηριακών εταιριών 

πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν ένα όραμα, μία αποστολή και να 

επιδεικνύουν δέσμευση σε αυτό. Οι εταιρίες εξάλλου είναι οντότητες μέσα στην ίδια 

την κοινωνία και η κοντόφθαλμη προοπτική για βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορεί μόνο 

να τις ζημιώσει. Η σύγχρονη πραγματικότητα το επιβεβαιώνει αυτό. Ακόμη, οι ίδιοι 

οι εργαζόμενοι μέσα στην εταιρία χρειάζονται ξεκάθαρες πελατοκεντρικές 

στρατηγικές και αξίες ώστε να μπορούν να λειτουργούν πάνω σε μία βάση.

Μία εταιρία δεν μπορεί να επιβιώσει παρέχοντας συνεχώς χαμηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει μία προοπτική τριών, πέντε ή 

και επιπλέον ετών.

Οι ίδιες χρηματιστηριακές μπορούν να προσδιορίσουν τις ομάδες πελατών και 

τις αγορές τις οποίες προτίθενται να προσεγγίσουν, χρησιμοποιώντας ορισμένα 

κριτήρια. Θα πρέπει ωστόσο να λάβουν υπόψη τους ανταγωνιστές που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Μερικά κριτήρια θα μπορούσαν να είναι το ύψος 

εισοδήματος των πελατών, η γεωγραφική περιοχή, δείκτες ανάπτυξης κ.α.

6.2. Βελτίωση στην τεχνολογία

Η τεχνολογία της πληροφορίας βοηθάει τις χρηματιστηριακές εταιρίες να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφαρμόζοντας ένα πλαίσιο υποκίνησης των 

υποψήφιων στρατηγικών.

Η ανάπτυξη της πληροφορικής και του internet δίνει την δυνατότητα όχι μόνο 

στις χρηματιστηριακές αλλά και σε άλλες εταιρίες να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες 

που τους παρέχονται. Η πληροφορία δίνει την βάση για τις μελλοντικές αποφάσεις. 

Το δεδομένο αποτελεί τον κρίκο στην αλυσίδα της πληροφορίας και η πληροφορία 

τον κρίκο στην λήψη στρατηγικών ή λειτουργικών αποφάσεων [Graciela,2000].

6.3. Οι εξωτερικοί φορείς

Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει συνεχώς να μεριμνούν, έτσι ώστε να υπάρχει 

σύνδεση μεταξύ των χρηματιστηριακών προϊόντων που εισάγονται κάθε φορά στην 

χρηματιστηριακή αγορά και των πραγματικών απαιτήσεων των πελατών. Τα 

προϊόντα που προσφέρουν σήμερα οι χρηματιστηριακές είναι πολλά και ποικίλα. Θα
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πρέπει ο κάθε πελάτης σε συνεργασία με την εταιρία να κατευθυνθεί προς τα 

προϊόντα εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία του. Δεν θα 

πρέπει να αισθάνεται εξαπατημένος και απογοητευμένος όπως συμβαίνει συχνά το 

τελευταίο διάστημα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα 

εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο την διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. 

Προωθήθηκαν, ωστόσο, ως νέα και πολλά υποσχόμενα προϊόντα στους ιδιώτες 

επενδυτές. Ο χαρακτήρας των προϊόντων αυτών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και πολύ 

μακριά από το είδος της συναλλαγής που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας απλός 

επενδυτής. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν για ακόμη μία φορά στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά, φαινόμενα όπως υπερχρέωση χρηματιστηριακών εταιριών 

και απώλειες περιουσιών από την πλευρά των επενδυτών.

6.4. Βελτίωση της ανατροφοδότησης

Οι συνεχείς βελτιώσεις μπορούν να προέλθουν μόνο από την συνεχή 

κατανόηση των αναγκών των πελατών και την συνεχή πληροφόρηση. Η σωστή 

αξιοποίηση των πληροφοριών μέσω της ανατροφοδότησης μπορεί να αυξήσει 

απροσδόκητα την ευχαρίστηση του πελάτη.

Μερικά χρήσιμα εργαλεία, τα οποία απομονώνουν την πληροφορία του 

πελάτη είναι τα ειδικά έντυπα για σχόλια, οι επίσημες έρευνες, οι ομάδες εστίασης, η 

άμεση επαφή των ανώτερων στελεχών με πελάτες, η ανάλυση παραπόνων, η χρήση 

του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης για τους ανταγωνιστές, οι τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις κ.α.

Εάν οι πελάτες αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφοριών για την εταιρία 

και η ικανοποίηση τους είναι ο πιο σημαντικός στόχος της, τότε το τελευταίο 

αποτελεί το κρίσιμο σημείο για την μακροχρόνια κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα και 

επιτυχία της.

6.5. Βελτίωση στις σχέσεις με τους πελάτες

Το χτίσιμο της σχέσης της χρηματιστηριακής εταιρίας με τον πελάτη πρέπει 

να είναι ουσιαστικό και να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι υπάλληλοι θα 

πρέπει να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με τον σωστό τρόπο τους
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πελάτες και να αναγνωρίζουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Ειδικότερα για το 

προσωπικό που είναι στην εξυπηρέτηση της πελατείας (τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή, 

τμήμα συναλλαγών) θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο να μάθει να ακούει προσεκτικά 

τους πελάτες, να προσδιορίζει με ακρίβεια τα συναισθήματα τους και στη συνέχεια να 

ανταποκρίνεται με ενσυναίσθηση.

Η ανάπτυξη και η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγορά είναι θετικά 

σχετιζόμενη με την παρεχόμενη ευχαρίστηση στους πελάτες. Οι πιστοί πελάτες 

σημαίνουν κέρδη για τις χρηματιστηριακές εταιρίες. Έχει παρατηρηθεί ότι το 65% 

των εσόδων μίας επιχείρησης προέρχεται από τους πιστούς της πελάτες. Εξάλλου το 

κόστος διατήρησης ενός πελάτη είναι πέντε φορές μικρότερο από το κόστος 

απόκτησης νέου πελάτη. Στις τραπεζικές εργασίες έχει διαπιστωθεί ότι βελτίωση 

κατά 0,1% της ευχαρίστησης του πελάτη οδηγεί σε αύξηση κατά 0,6% στην 

διατήρηση του πελάτη στην εταιρία. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι οι πελάτες είναι 

πέντε φορές πιο επιρρεπείς στο να αποχωρήσουν από μία εταιρία λόγω κακής 

παροχής υπηρεσιών παρά λόγω αυξημένου κόστους σε σχέση με κάποιο 

ανταγωνιστή.

Βασικές γνώσεις ψυχολογίας είναι απαραίτητες για να γίνει κατανοητή η 

ανθρώπινη συμπεριφορά και να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων. Ένας 

δυστυχισμένος εργαζόμενος δεν μπορεί ποτέ να ακολουθήσει τις αρχές τη Ποιότητας. 

[Evans, 2002].

6.6. Βελτίωση στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι μία αναγκαιότητα για την 

επιβίωση τους. Αυτή εξαρτάται από την κατάλληλη χρήση των ταλέντων και των 

ικανοτήτων τους. Για να επιτευχθεί εξάλλου ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας είναι 

επιτακτική η ανάγκη της παρότρυνσης των εργαζομένων από την εταιρία. Θα πρέπει 

οι ίδιες οι εταιρίες να είναι σε θέση να αντιληφθούν το σύνολο των δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν. Επιπλέον θα πρέπει το εργασιακό 

περιβάλλον να συμβάλλει στην πλήρη συνεργασία καθώς και στην ατομική και 

εταιρική ανάπτυξη [Subba,1999].

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις στο Μεξικό, την 

Ινδία και την Κίνα διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη μέριμνα στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων καθώς υπάρχει ισχυρή
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συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων ποιότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

παράγοντα [Subba, 1999].

Η ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων καθώς και οι προσπάθειες βελτίωσης 

της επιχειρηματικής λειτουργίας γίνονται για την βελτίωση της ποιότητας στις 

υπηρεσίες. Στοιχεία αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν άμεση εμπλοκή των 

εργαζομένων στις επιχειρησιακές αποφάσεις, παρότρυνση τους και εκπαίδευση τους. 

Έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνοντας την αυτονομία τους, οι προσπάθειες ποιότητας που 

καταβάλλονται από τις εταιρίες συνοδεύονται από αυξημένη ευχαρίστηση των 

εργαζομένων και μεγαλύτερη δέσμευση στην εταιρία [Gardner, 1996].

Ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει σύνδεση των οικονομικών απολαβών των 

εργαζομένων με τα αποτελέσματα των ερευνών στο θέμα της ικανοποίησης του 

πελάτη. Εξάλλου, η πλήρης ανάμιξη του προσωπικού επιτάσσει και ενσωματώνει τις 

προσπάθειες του καθένα για την εταιρία [Cartin, 1993].

6.7. Βελτίωση με οδηγό την αυτοαξιολόγηση

Ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση είναι η αυτοαξιολόγηση της κάθε 

χρηματιστηριακής εταιρίας με βάση τα κριτήρια που προτείνονται στα διεθνή 

πρότυπα ποιότητας (EFQM, Malcolm Baldridge). Το μέγεθος της εταιρίας, το οποίο 

είναι συνήθως μικρό, καθώς και το είδος της δουλειάς μίας χρηματιστηριακής 

εταιρίας δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Η καταλληλότητα των κριτηρίων 

εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοστούν και λιγότερο από τα ίδια 

τα κριτήρια παραπάνω. Ακόμη και αν η εταιρία δεν στοχεύει στην πιστοποίηση της, η 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης της θα την βοηθήσει να επισπεύσει τις προσπάθειες για 

βελτίωση την ποιότητα της, να ενεργοποιήσει τους υπαλλήλους της, να μάθει να 

αξιοποιεί τις πληροφορίες της και να εντοπίσει περιοχές και τμήματα που χρειάζονται 

άμεση βελτίωση.

Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποικίλουν. Μπορεί να είναι απλά 

ερωτηματολόγια βασισμένα στα κριτήρια στα οποία οι απαντήσεις συνδυάζονται 

μεταξύ τους και αποτελούν την βάση ενός βελτιωμένου σχεδίου. Επίσης μπορεί να 

είναι ολοκληρωμένες εκθέσεις οι οποίες εκτιμώνται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

ελεγκτές.
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6.8. Βελτίωση σε δείκτες ποιότητας

Η ανάπτυξη χαρακτηριστικών δεικτών ποιότητας για τις επιμέρους 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μία χρηματιστηριακή υπηρεσία. Μερικά από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ελέγχου μίας διαδικασίας, που χρειάζεται να εξεταστούν 

είναι τα ακόλουθα:

> ο βαθμός στον οποίο η υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη είναι άϋλη,

> η ένταση με την οποία αναμιγνύεται ο πελάτης κατά την συναλλαγή

> και το μέγεθος της επίδρασης του πελάτη στην υπηρεσία που του 

παρέχεται.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή 

στατιστικών μεθόδων ως εργαλείο εντοπισμού και ποσοτικοποίησης της 

μεταβλητότητας της υπηρεσιακής διαδικασίας.

Η στατιστική σκέψη έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτή ως η απαραίτητη 

φιλοσοφία για την μείωση της διαφοράς και βελτίωσης της ποιότητας. Η εφαρμογή 

της ωστόσο είναι σπάνια στον τομέα των υπηρεσιών. Από έρευνες που έχουν γίνει, οι 

διαφορές που αναμένονταν να εντοπιστούν ήταν:

■ ο εντοπισμός της διαδικασίας,

■ η ανάμιξη των πελατών στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στην 

βελτίωση μίας διαδικασίας,

■ η καταμέτρηση και η εισροή των πελατών σε μία συνηθισμένη εκτίμηση 

της υπηρεσίας.

Σχήμα 6. Η αντίληψη των πελατών με βάση το Μοντέλο του Kano
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Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αφορά ένα σαφή χαρακτηρισμό 

και διαχωρισμό της διαδικασίας της υπηρεσίας. Παραδοσιακά ο διαχωρισμός αυτός 

αφορούσε τον front office και το back office. Οι διαδικασίες, στο πρώτο, αφορούν τις 

συναλλαγές με τους πελάτες ενώ οι διαδικασίες στο δεύτερο είναι υποστηρικτικές 

[Hoerl, 1995],

Εξάλλου με βάση το μοντέλο που πρότεινε ο Kano, για τις υπηρεσίες, είναι 

ένα αρκετά καλό σημείο για να ξεκινήσει η διαδικασία ενός ολοκληρωμένου 

στατιστικού ελέγχου (SPC) [Kano, 1984/ Roes, 1997].

Με βάση το μοντέλο του EFQM προτείνεται ένα ακόμη μοντέλο ποιότητας 

για τις επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει αρκετά στην εφαρμογής της. Στο μοντέλο 

αυτό η σκεπή του σπιτιού παρουσιάζει τα μετρήσιμα αποτελέσματα όλων των 

προσπαθειών ποιότητας. Αυτά είναι:

• αποτελέσματα εσόδων,

• μερίδιο αγοράς,

• αξία μετοχών,

• ικανοποιημένοι πελάτες,

• ευχαριστημένο προσωπικό

• και αξία για την κοινωνία γενικότερα.

Η βάση του σπιτιού δείχνει τις περιοχές της διοικητικής πρωτοβουλίας οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα. Αυτές θα πρέπει να έχουν συνοχή και να ανταποκρίνονται 

σε μία από τις πέντε φάσεις. [Roes, 1997].

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Πέντε φάσεις της Διοίκησης Ποιότητας

Προσανατολισμός 
στο Προϊόν

Προσανατολισμός 
στη Διαδικασία

Προσανατολισμός 
στα Συστήματα

Προσανατολισμός 
στην Αξία της 

Αλυσίδας

Ολική
Ποιότητα

Εταιρεία Αλυσίδα Αξίας

V
Πελάτης

V
Κοινωνία

Ποιότητα μέσω 
της κατασκευής, 
της σχεδίασης, της 
διόρθωσης και του 
συνεχούς ελέγχου.

Ποιοτική διοίκηση 
των κύριων 
διαδικασιών, 
διοικητική μέριμνα 
και λιγότερη 
ιεραρχία.

Ποιοτική διοίκηση 
των συστημάτων 
των διαδικασιών. 
Είναι σημαντικές 
και οι
δευτερεύουσες
διαδικασίες.

Ποιοτική διοίκηση 
της αλυσίδας 
αξίας, συστήματα 
που επεκτείνονται 
στους πελάτες και 
ενίσχυση του 
προσωπικού.

Ολική 
ποιότητα, 
ηγεσία και
όραμα, 
συνεισφορά 
στην κοινωνία.
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Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στην τρίτη φάση με σκοπό να προσεγγίσουν 

την τέταρτη [Roes, 1997]. Έτσι οι αποφάσεις διαχείρισης των υπηρεσιών θα πρέπει να 

βασίζονται σε γεγονότα και όχι στο ένστικτο. Τα αντικειμενικά δεδομένα και η 

συστηματική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων παρέχουν την δυνατότητα ώστε να 

παρθεί μία απόφαση υποστηριζόμενη πάνω σε μία λογική βάση [Evans, 2002].

6.9. Στατιστικό σύστημα ελέγχου στις υπηρεσίες και τα κρίσιμα 

βήματα

Η προσδοκία από τα οφέλη της εφαρμογής ενός στατιστικού συστήματος 

ελέγχου (SPC) στις υπηρεσίες είναι βασική:

• αύξηση της έγκαιρής ανταπόκρισης,

• μείωση των παραπόνων των πελατών,

• μείωση του χαμένου χρόνου και των χρημάτων

• και αύξηση της ενδυνάμωσης του προσωπικού της πρώτης γραμμής 

[Roes, 1997],

Η σπουδαιότητα των στατιστικών αρχών στην Διοίκηση Ποιότητας δεν θα 

πρέπει ωστόσο να υπερεκτιμάται. Στην πραγματικότητα η στατιστική σκέψη είναι μία 

φιλοσοφία γνώσης και δράσης η οποία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α) όλη η δουλειά περιλαμβάνεται σε ένα σύστημα με αλληλοσυνδεόμενες 

διαδικασίες,

β) η μεταβλητότητα υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες,

γ) η κατανόηση και η μείωση αυτής της μεταβλητότητας είναι το κλειδί της 

επιτυχίας.

Ο Roes πρότεινε τρία κρίσιμα βήματα όσον αφορά τον στατιστικό έλεγχο 

στις υπηρεσίες:

> Προσδιορισμός των βημάτων της διαδικασία. Η διαδικασία θα πρέπει να 

προσδιοριστεί και να περιγράφει. Αναφέρεται δηλαδή στην πλευρά των 

πελατών, συμπεριλαμβανομένου της πελατειακής διαδικασίας του front 

office και του back office. Θα πρέπει επίσης να τεθούν στόχοι για την 

ποιότητα των υπηρεσιών έτσι ώστε να προσδιορίζουν «τι πρέπει» και 

«ποια είναι τα καλύτερα χαρακτηριστικά».
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> Η διάγνωση της διαδικασίας. Η μέθοδος της αποτυχίας και το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης στην πελατειακή διαδικασία θα αποκαλύψει τα 

σημαντικότερα σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα ποιότητας. Για να 

ολοκληρωθεί η ανάλυση της εισόδου των πελατών, οι προσδιοριζόμενες 

αιτίες και τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

αναπτυχθούν ερωτηματολόγια, φόρμες ή σχέδια συνεντεύξεων. Πολύ 

συχνά τα προβλήματα μπορούν να συσχετιστούν με την δουλειά και την 

επιχειρηματική διαδικασία.

> Δράσεις και μετρήσεις. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μία αναδιάταξη και 

επαναξιολόγηση των διαδικασιών. Η χρήση τεχνολογίας της 

πληροφορίας, την δεδομένη στιγμή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι μετρήσεις που αφορούν το front office και την διαδικασία των πελατών 

χρειάζονται επιπλέον διαλεύκανση [Roes, 1997].

Ο Hofmeister διατύπωσε ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις για τον 

προσδιορισμό της ευχάριστης των πελατών. Μερικές από αυτές είναι:

> η παρατήρηση των πελατών κατά την διάρκεια που συναλλάσσονται,

> η παροχή εύκολων λύσεων με δημιουργικό τρόπο,

> η παρατήρηση των ανταγωνιστών [Hofmeister, 1996].

6.10. Βελτίωση μέσα από τις πρακτικές του Deming

Θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλες τις χρηματιστηριακές 

εταιρίες και οι δεκατέσσερις πρακτικές διαχείρισης του Deming. Επισημαίνουμε 

λοιπόν τα εξής:

• Η πρόβλεψη των λαθών και η ενεργοποίηση δραστηριοτήτων που θα 

προσθέτουν πραγματική αξία στην επιχείρηση είναι προτιμότερη από την 

διόρθωση λαθών.

• Διοίκηση δεν σημαίνει επιθεώρηση αλλά καθοδήγηση.

• Η επιβράβευση της ομαδικής εργασίας μπορεί να οδηγήσει στην 

κατάργηση των ορίων μεταξύ των τμημάτων μίας επιχείρησης. Η αξία και 

η ποιότητα στην υπηρεσία μπορεί να προέρθει μόνον εάν ο καθένας 

γνωρίζει τι θέλουν οι εσωτερικοί πελάτες.

• Η παρακίνηση μπορεί να επιτευχθεί καλλίτερα μέσα σε κλίμα 

εμπιστοσύνης παρά μέσα σε κλίμα ανταγωνιστικότητας και στόχων.
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• Για να πετύχει η ΔΟΠ σε μία εταιρία θα πρέπει, αρχικά, να γίνει μέρος 

των καθημερινών ενασχολήσεων του κάθε εργαζόμενου. Θα πρέπει το 

σύστημα αυτό διοίκησης να είναι δομημένο σε αποτελεσματικές 

διαχειριστικές πρακτικές οι οποίες εστιάζουν στον πελάτη, παρέχουν 

καθοδήγηση σε όλους τους εργαζόμενους, δομούν την ποιότητα σε όλες 

τις διαδικασίες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ώστε να διατηρηθεί η 

υψηλή λειτουργικότητα οδηγούν σε ισχυρά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα.

• Περισσότερο ευέλικτες εταιρίες. Οπως η επίσκεψη των εργαζομένων 

στους χώρους και τόπους που βολεύει τους πελάτες και όχι κατά ανάγκη 

στο χώρο της εταιρίας. Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε και απέδωσε από 

την καναδέζικη τράπεζα Bank of Mondreal’s Private Client Services 

group.

• Η ανάπτυξη μιας νέας ηθικής στα εταιρικά δρώμενα που θα περιλαμβάνει 

εκπροσώπους, φορείς, χρηματιστηριακές εταιρίες ακόμη και το ίδιο το 

Χρηματιστήριο. Η προστασία του επενδυτή θα πρέπει να είναι ένα από τα 

βασικότερα μελήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια και να 

διασφαλίζεται με κάθε τρόπο το συμφέρον των επενδυτών. Δυστυχώς το 

πρόσφατο παρελθόν έχει να επιδείξει μόνον λάθη στον συγκεκριμένο 

τομέα.

• Η στρατηγική ανάπτυξη βοηθάει στην αξιολόγησης της εταιρίας σε σχέση 

με το περιβάλλον, στην ανάπτυξη στρατηγικών, στόχων και σχεδίων 

δράσης. Έτσι θέτονται οι κατευθύνσεις και οι ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν για να συνεχίσει μία εταιρία να είναι ανταγωνιστική.

• Επιπλέον η οργάνωση των χρηματιστηριακών εταιριών θα πρέπει να 

ακολουθήσει τις σύγχρονες αντιλήψεις. Λιγότεροι γραπτοί περιορισμοί, 

κανόνες και περισσότερες επίπεδες οργανωτικές δομές.

• Ο σχεδιασμός της εργασίας, ο οποίος αναφέρεται στο κατά πόσο οι 

εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι σε τυπικές ή μη μονάδες θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα ευέλικτα συστήματα διοίκησης.

• Ακόμη ο σχεδιασμός της δουλειάς θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στις 

ευθύνες και στις υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου. Και αυτό γιατί μετά 

από μελέτες που έχουν γίνει οι πέντε βασικότερες προτεραιότητες των
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εργαζομένων, όσον αφορά την εργασίας τους, είναι: α) η ενδιαφέρουσα 

δουλειά, β) η αναγνώριση, γ) η αίσθηση ότι συμμετέχουν στις 

διαδικασίες, δ) η ασφάλεια και η ε) η πληρωμή.

• Η ενίσχυση της συναδελφικής αλληλεγγύης και της ομαδικής εργασίας 

είναι αναγκαία. Ο καθένας από μόνος τους σπάνια γνωρίζει αρκετά έτσι 

ώστε να αντιληφθεί όλες τις πλευρές μία σημαντικής διαδικασίας. Η 

ομαδική δουλειά καταργεί τα όρια μεταξύ των ατόμων και των τμημάτων. 

Η ανάμιξη και η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων αναπτύσσει την 

εμπιστοσύνη, ενισχύει την συνεργασία και αναπτύσσει ικανότητες 

καθοδήγησης.

• Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου υπερβολικό να εφαρμοστούν οι κύκλοι 

ποιότητας και στις χρηματιστηριακές. Να υπάρχει δηλαδή μία συλλογική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την παραγωγικότητα και 

την ποιότητα.

• Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων μέτρησης λειτουργιών είναι 

αναγκαίος. Οι μετρήσεις είναι η ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος των 

λειτουργιών. Οι δείκτες αναφέρονται στις αριθμητικές πληροφορίες των 

αποτελεσμάτων. Αρχικά θα πρέπει τα αποτελέσματα των μετρήσεων να 

υποστηρίζουν τον έλεγχο των μεσαίων στελεχών και να συνδράμουν με 

τον συνολικό σχεδιασμό του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζονται οι παράγοντες που είναι σημαντικοί για την επιτυχία της 

κάθε εταιρίας.

Η IDS, εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει αναπτύξει σύστημα 

καταμέτρησης 4.000 εργασιών. Μερικές από αυτές είναι: α) οι απαντήσεις στα 

τηλέφωνα, β) τα mail, γ) η αποδοχή των αιτήσεων κ.α. Μετά την καταμέτρηση 

προσδιορίσθηκαν 80 διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Έτσι υπάρχει καλύτερη 

πληροφόρηση και ανατροφοδότηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δημιουργείται η 

βάση για ένα αξιοκρατικό σύστημα αναγνώρισης και ανταμοιβής των εργαζομένων. 

Ενώ μειώνεται το λειτουργικό κόστος μέσω του καλύτερου σχεδιασμού.

Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των κατάλληλων μετρήσεων και 

δεικτών προσδιορίζονται από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) Ενισχύουν οι μετρήσεις 

την αποστολή;, β) θα μπορούσαν οι μετρήσεις να χρησιμοποιηθούν και να οδηγήσουν 

σε αλλαγές;, γ) τι είναι τελικά σημαντικό για τους πελάτες;, δ) είναι το συγκεκριμένο 

κριτήριο κατάλληλο στο να προβλέψει αποτελέσματα;, ε) είναι εύκολο να
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συλλεχθούν τα δεδομένα;, στ) έχουν οι μετρήσεις αξιοπιστία, και εγκυρότητα;. Οι 

καλές μετρήσεις και οι κατάλληλοι δείκτες είναι λειτουργικοί και αποτελούν την 

βάση για τις αποφάσεις στο επίπεδο που αναφέρονται.
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7. Η ΔΟΠ στις ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες

Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό χρηματιστηριακό περιβάλλον βρίσκεται σε 

περίοδο ύφεσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες 

καλούνται να αντιμετωπίσουν την δύσκολη αυτή συγκυρία με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Αρχικός τους στόχος είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και η διατήρηση 

του μεριδίου τους στην χρηματιστηριακή αγορά. Είναι βέβαιο ότι η σωστή 

αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και η ορθολογική χρήση των πόρων δίνουν την 

δυνατότητα επιβίωσης και ανάπτυξης της κάθε εταιρίας.

Επιπλέον, η απαιτούμενη ποιότητα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών από 

την πλευρά των επενδυτών σχετίζεται άμεσα με την σωστή διαχείριση των κινδύνων 

που αντιμετωπίζουν. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή διαχείριση των προσδοκιών των 

πελατών ανοίγει τον δρόμο της ποιότητας στις χρηματιστηριακές εταιρίες.

Στο πρακτικό και τελευταίο μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας 

διερευνάται το ενδιαφέρον, η γνώση και η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας σε δύο από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες της Ελλάδας. 

Ακόμη εντοπίζεται το επίπεδο των πρακτικών ποιότητας το οποίο εφαρμόζουν οι 

εταιρίες αυτές για την βελτίωση της λειτουργίας τους.

Το αποτέλεσμα της έρευνας προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

συγκεκριμένες εταιρίες σε ένα αρκετά εκτεταμένο ερωτηματολόγιο. Η ανάπτυξη του 

βασίστηκε στα κριτήρια ποιότητας έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν 

μεταξύ τους με βάση τα τρία επίπεδα ελέγχου των βασικών αρχών της Ποιότητας, 

όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ποιότητας.

Η ονομαστική αναφορά των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών εταιριών θα 

αποφευχθεί για λόγους που αντιτίθενται στην δεοντολογία τους. Θα πρέπει ωστόσο 

να τονιστεί ότι πρόκειται για δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές χρηματιστηριακές 

εταιρίες, οι οποίες είναι μέλη τραπεζικών ομίλων και δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική αγορά το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στον όγκο των 

συναλλαγών κατατάσσονται μέσα στην πρώτη πεντάδα, μεταξύ των μεγαλύτερων 

χρηματιστηριακών εταιριών και απασχολούν τον ίδιο περίπου αριθμό εργαζομένων.
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7.1. Ανάπτυξη και σχεδιασμός του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με στόχο να παρέχει, όσο 

το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις 

ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες στις οποίες απευθύνθηκε. Το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου διερευνά τη γνώση, το ενδιαφέρον και την εφαρμογή της ΔΟΠ 

στην εκάστοτε εταιρία. Η ανάπτυξη των ερωτήσεων στοχεύει στον προσδιορισμό των 

κινήτρων και των δυσκολιών που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στην 

προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ.

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνάται το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται η ποιότητα στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, όσον αφορά στα στοιχεία 

και στις πρακτικές που αφορούν τη ΔΟΠ. Οι ερωτήσεις, που αποτελούν το τμήμα 

αυτό του ερωτηματολογίου, αφορούν στα κριτήρια ποιότητας έτσι όπως 

διατυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM, 

Excellence Model). Αυτά είναι:

Η ηγεσία

Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση αναπτύσσει και επιτυγχάνει τα 

οράματα, τους στόχους και τις αξίες της. Αξιολογείται η συμμετοχή και η δέσμευση 

της στην ανάπτυξη ενός συστήματος διοίκησης που συνεχώς βελτιώνεται. Εξετάζεται 

ο βαθμός ανάμιξης και συμμετοχής της σε θέματα που αφορούν στους πελάτες, τους 

συνεργάτες και στους εργαζόμενους. Τέλος, διαπιστώνεται ο βαθμός υποκίνησης και 

αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων από την πλευρά της διοίκησης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός

Διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία εφαρμόζει στρατηγικές, 

πολιτικές, σχέδια, αντικειμενικούς στόχους και διαδικασίες προκειμένου να επιτύχει 

τα οράματα της. Διερευνάται, κατά πόσο οι πολιτικές και οι στρατηγικές που 

εφαρμόζονται, βασίζονται στις τωρινές και στις μελλοντικές ανάγκες των άμεσα 

ενδιαφερομένων. Εντοπίζεται η σπουδαιότητα των ερευνών, των εργαλείων 

μέτρησης, των κρίσιμων διεργασιών στην χάραξη της στρατηγική της. Τέλος, 

διαπιστώνεται ο βαθμός επαναξιολόγησης και αλλαγής της εφαρμοζόμενης 

στρατηγικής.
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Οι συνεργασίες και οι πόροι

Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση οργανώνει και διαχειρίζεται 

τους πόρους της, υποστηρίζοντας παράλληλα την στρατηγική που έχει χαράξει. 

Αναφέρεται στην διαχείριση των εξωτερικών της συνεργασιών, των υλικοτεχνικών 

της μέσων, των χρηματοοικονομικών της πόρων και του συνόλου των πληροφοριών.

Οι ανθρώπινοι πόροι

Εντοπίζεται ο τρόπος διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης της γνώσης και 

της ικανότητας των εργαζομένων. Αξιολογείται η συμμετοχή των εργαζομένων σε 

ομάδες, η ενθάρρυνση και η συμμετοχή τους μέσα στην εταιρία καθώς και η 

επιβράβευση των προσπαθειών τους.

Η διαχείριση διεργασιών

Διερευνάται ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η βελτίωση των διαδικασιών, με 

στόχο την υποστήριξη της στρατηγικής και της αύξησης της αξίας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Εξετάζεται, ακόμη, η ύπαρξη συστηματικής σχεδίασης και διαχείρισης 

των διαδικασιών με στόχο την εναρμόνιση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

πελατών.

Οι πελάτες

Εξετάζεται ο βαθμός ανταπόκρισης της εταιρίας στις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις των πελατών της. Διερευνάται το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 

των πληροφοριών, η αξιοποίηση της ανάδρασης και οι μέθοδοι καθορισμού κρίσιμων 

παραγόντων από τους πελάτες.

7.2. Εταιρία A

Ενδιαφέρον - γνώση - εφαρμογή της ΔΟΠ

Το ενδιαφέρον που φαίνεται να δείχνουν τα ανώτερα στελέχη της 

συγκεκριμένης χρηματιστηριακής εταιρίας σχετικά με θέματα ποιότητας, είναι 

καθαρά ακαδημαϊκό. Γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι είναι Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, δεν ενδιαφέρονται, ωστόσο, να την εφαρμόσουν στην επιχείρηση τους. 

Είναι γνώστες θεμάτων που αφορούν τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα βραβεία 

ποιότητας. Διατυπώνουν ωστόσο την άποψη ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν για τα 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και τα πλεονεκτήματα που αυτά προσφέρουν
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στο τομέα δραστηριότητας τους. Επίσης, δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης για την παροχή συμβουλών ούτε έχουν αναπτύξει 

κάποιου είδους συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Κίνητρα πιστοποίησης για την Εταιρία A

Είναι επίσης γεγονός ότι, η ίδια η εταιρία δεν έχει τμήμα ποιότητας ενώ δεν 

διαθέτει ούτε εγχειρίδιο ποιότητας για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνει. Το 

αυξημένο ενδιαφέρον της για την βελτίωση και την πιστοποίηση των υπηρεσιών της 

εστιάζεται σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, με 

την βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας, με την βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών της και με μία γενικότερη πολιτική ποιότητας που προσπαθεί να 

εφαρμόσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι, δεν την αφορούν καθόλου, λόγοι που 

σχετίζονται με την απαίτηση των πελατών για πιστοποιημένες υπηρεσίες καθώς και 

με την ενδεχόμενη κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας από ανταγωνιστική εταιρία.

Χωρίς να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, η εταιρία εντοπίζει προβλήματα κόστους, 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και δυσκολία αλλαγής εταιρικής κουλτούρας 

τα οποία ενδεχομένως θα την απέτρεπαν να ακολουθήσει την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Λιγότερης σημασίας, θεωρεί την ενδεχόμενη αμφισβήτηση από την 

πλευρά ορισμένων στελεχών των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ΔΟΠ. 

Ταυτόχρονα θεωρεί περισσότερο αποτρεπτικό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

για την ολοκλήρωση της επένδυσης στην ποιότητα. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η
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εταιρεία ενδιαφέρεται λίγο για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

χρηματιστηριακών υπηρεσιών της (Μ.Ο.1 = 2,4).

Ηγεσία

Σχετικά με τα στοιχεία διοίκησης και τις πρακτικές ΔΟΠ που τυχόν εφαρμόζει 

η εταιρία, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Τα στοιχεία που προκύπτουν από το 

ερωτηματολόγιο δείχνουν μία τάση της ηγεσίας να προσπαθεί να ακολουθήσει τις 

αρχές που διέπουν την ποιότητα. Υπάρχει, δηλαδή, ένα σχετικό ενδιαφέρον για 

συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των χρηματιστηριακών εργασιών.

Η συγκεκριμένη ηγεσία αναπτύσσει, σε μεγάλο βαθμό οράματα και αξίες σε 

όλους τους εργαζόμενους ενώ ταυτόχρονα παρέχει αρκετούς πόρους για την 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα ανώτερα στελέχη της μπορούν να 

περηφανεύονται ότι είναι αρκετά προσιτοί στους πελάτες τους και ιδιαίτερα προσιτοί 

στους εργαζόμενους που απασχολούν. Επίσης η διοίκηση της εταιρίας επιβραβεύει σε 

μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες των εργαζομένων και ενθαρρύνει την μεταξύ τους 

συνεργασία. Η ίδια ωστόσο δεν εκπαιδεύεται σε θέματα ποιότητας όσο κανονικά 

απαιτούν οι περιστάσεις ούτε θέτει μετρήσιμους στόχους ποιότητας των 

δραστηριοτήτων της. (Μ.Ο. = 3,9).

Εταιρία Α (Ηγεσία)

Ενθάρυνση συνεργασίας 

Επιβράβευση εργαζομένων 

Αξιολόγηση συστήματος διοίκησης 

Εκπαίδευση ηγεσίας 

Προσιτότητα στους εργαζόμενους 

Προσιτότητα στους πελάτες 

Επένδυση στη ποιότητα 

Μέτρηση ποιότητας 

Έμπνευση οραμάτων 

Δέσμευση στην ποιότητα

0 1 2 3 4

1 Με Μ.Ο. συμβολίζεται ο Μέσος Όρος των απαντήσεων της εταιρείας στην συγκεκριμένη 

κατηγορία του ερωτηματολογίου.
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Στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας

Διαπιστώνεται ότι η φιλοσοφία της ποιότητας δεν διέπει σε μεγάλο βαθμό την 

πολιτική της εταιρίας. Ωστόσο, οι στόχοι ποιότητας περιλαμβάνονται στους βασικούς 

στρατηγικούς της στόχους. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι προσδιορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από πληροφορίες που παίρνει η διοίκηση σχετικά με τους εσωτερικούς δείκτες 

απόδοσης, από τις συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές, από τους οικονομικούς δείκτες 

και λιγότερο από τις πληροφορίες που προκύπτουν από έρευνες αγοράς. Σε μεγάλο 

λοιπόν βαθμό η ηγεσία βελτιώνει τα στρατηγικά της σχέδια και επανεξετάζει τους 

αρχικούς της στόχους προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

Φαίνεται μάλιστα ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων γνωρίζουν αρκετά για τις 

προθέσεις της (ΜΟ = 3,8).

Εταιρία Α (Στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας)

Εσωτερική κοινοποίηση στρατηγικής

Βελτίωση στρατηγικών σχεδίων

Χρήση οικονομικών δεικτών

Σύγκριση με ανταγωνισμό

Χρήση δεικτών απόδοσης

Χρήση ερευνών αγοράς

Ύπαρξη στόχων ποιότητας

Ύπαρξη πολιτικής ποιότητας

0 1 2 3 5

Συνεργασίες και πόροι

Η εταιρία φαίνεται να μην είναι αρκετά δυνατή στο να εντοπίζει συνεργάτες 

και νέες στρατηγικές ευκαιρίες, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί. Διαπιστώνεται, 

ωστόσο ότι είναι σε θέση να αξιοποιεί αποτελεσματικά και πλήρως τους 

τεχνολογικούς και χρηματοοικονομικούς της πόρους. Ιδιαίτερα καλά φαίνεται να 

διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών που την αφορούν. Σε ικανοποιητικό 

βαθμό βρίσκεται και η συστηματική αξιολόγηση της συνολικής της απόδοσης καθώς 

και των ανταγωνιστών της. Σε χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η ικανότητα 

συστηματικής καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως είναι τα ποσοστά λαθών, τα
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ποσοστά μη ικανοποιημένων πελατών κ.α. Έτσι τα σημαντικά αυτά στοιχεία δεν 

λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στην λήψη των αποφάσεων ενώ η πρόσβαση των ίδιων 

των εργαζομένων σε σχετική με το αντικείμενο γνώση δεν κρίνεται ιδιαίτερα 

ικανοποιητική (ΜΟ = 3,9).

Εταιρία Α (Συνεργασίες και πόροι)

Ενημέρωση εργαζομένων 

Χρήση αποτελεσμάτων στη λήψη αποφάσεων 

Αξιολόγηση ανταγωνισμού 

Αξιολόγηση απόδοσης 

Καταγραφή στοιχείων ποιότητας 

Διαχείριση πληροφοριών 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών 

Χρήση τεχνολογίας 

Εντοπισμός συνεργατών & ευκαιριών

0 1 2 3 4 5

Ανθρώπινοι πόροι

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της εταιρίας δεν εμφανίζει αισιόδοξη 

εικόνα. Αν και πρόκειται για επιχείρηση που βασίζεται στους εργαζόμενους της, 

παρόλα αυτά, φαίνεται ότι αρκετά πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν στον 

τομέα αυτό. Αν και οι στόχοι που θέτει η ηγεσία προς τους εργαζόμενους είναι 

ρεαλιστικοί και συμβαδίζουν με τις ικανότητες τους και την εκπαίδευση που τους 

παρέχεται, παρόλα αυτά, η κατάρτιση τους σε θέματα ποιότητας είναι χαμηλή. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διοίκηση δεν δείχνει κάποιο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την κατάστρωση ενός συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης των 

εργαζομένων ούτε για την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών που προέρχονται από τους 

εργαζόμενους. Σε χαμηλά επίπεδα, για το είδος της επιχείρησης, είναι και η εφαρμογή 

των κύκλων ποιότητας, η ομαδική συμμετοχή σε δραστηριότητες και η διάχυση της 

γνώσης στο εσωτερικό της εταιρίας (ΜΟ = 3,1).
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Εταιρία Α (Ανθρώπινοι πόροι)

Διάχυση γνώσης 

Ομαδική συμμετοχή εργαζομένων 

Καινοτόμες ιδέες εργαζομένων 

Κύκλοι ποιότητας 

Σύστημα αξιολόγησης 

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Στόχοι για τους εργαζόμενους

Διαχείριση διεργασιών

Στον ίδιο βαθμό, παρατηρούνται ελλείψεις στο σύστημα διαχείρισης των 

διεργασιών, στον εντοπισμό των κρίσιμων διεργασιών και ιδιαίτερα στην 

συστηματική τους καταγραφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, τα 

αποτελέσματα πράγματι χρησιμοποιούνται και θέτονται νέοι στόχοι.

Εταιρία Α (Διαχείριση διεργασιών)

Γνωστοποίηση αλλαγών διεργασιών 

Βελτίωση με καινοτόμες ιδέες 

Διεκπεραίωση βάση δεσμεύσεων 

Πρόληψη λαθών 

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών 

Καταγραφή κρίσιμων διεργασιών 

Κρίσιμες διεργασίες 

Σύστημα διαχείρισης διεργασιών

Παρόλο που στην εταιρία γίνεται χρήση τεχνικών πρόβλεψης, στατιστικών 

και λογιστικών πακέτων και εργαλείων λήψης αποφάσεων δεν υπάρχει σχεδόν 

καθόλου στατικός έλεγχος των διαδικασιών των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Το
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αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ουσιαστική πρόληψη λαθών στο σχεδίασμά και 

στην πραγματοποίηση των εργασιών. Έτσι δεν είναι πάντα δυνατή η διεκπεραίωση 

των υπηρεσιών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρία (Μ.Ο. = 2,5).

Πελάτες

Στην κατηγορία αυτή φαίνεται ότι, οι βελτιώσεις που τυχόν μπορούν να 

προκύψουν με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών που προέρχονται από τους 

εργαζόμενους δεν λαμβάνονται υπόψη και η πλήρης αξιοποίηση τους δεν είναι 

δυνατή. Επίσης το σύστημα γνωστοποίησης των αλλαγών των διαδικασιών δεν 

κρίνεται ικανοποιητικό.

Εταιρία Α (Πελάτες)

Βελτίωση μέσω 
ανάδρασης

Συλλογή ανάδρασης

Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων

Καθορισμός κρίσιμων
χαρακτηριστικών

Παρακολούθηση 
απαιτήσεων

0 1 2 3 4 5

Τέλος, η διοίκηση καταβάλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να 

προσδιορίσει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες προκειμένου οι πελάτες να είναι ικανοποιημένοι. Λαμβάνονται, σε μεγάλο 

βαθμό, υπόψη οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών ενώ εφαρμόζεται σύστημα 

συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών (ΜΟ = 3,8).

7.2.1. Κατάταξη σε επίπεδο ποιότητας

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την διοίκηση μίας επιχείρησης να αποκτήσει 

μία κοινή αντίληψη των θεμελιωδών αρχών της Ποιότητας και τον τρόπο με τον 

οποίο μπορεί η εφαρμογή τους να οδηγήσει στην υπεροχή. Θα πρέπει λοιπόν η 

διοίκηση να προχωρήσει σε μία εκτίμηση της εταιρίας η οποία δίνει απάντηση στο 

ερώτημα «77ου βρίσκεται η εταιρία μας σήμερα σε σχέση με αυτές τις αρχές ».
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Πίνακας III. Θεμελιώδεις αρχές της ποιότητας και επιχειρησιακά στάδια ωριμότητας

ΑΡΧΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Τα αποτελέσματα Προσδιορισμός όλων των 
άμεσα ενδιαφερομένων

Οι ανάγκες των άμεσα 
ενδιαφερομένων 
αξιολογούνται με τρόπο 
δομημένο

Υπάρχουν διαυγείς 
μηχανισμοί που 
ισορροπούν τις 
προσδοκίες των μετόχων

Ηγεσία και επιμονή στον 
στόχο

Προσδιορισμός του 
οράματος και της 
αποστολής

Αξιολόγηση πολιτικών, 
εργαζομένων και 
διαδικασιών. Ύπαρξη 
μοντέλου διοίκησης

Ύπαρξη ηθικού μοντέλου 
και αξιών σε όλα τα 
επιχειρηματικά επίπεδα

Διαχείριση μέσω 
διαδικασιών και 
γεγονότων

Προσδιορισμός των 
διαδικασιών για την 
επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων

Εφαρμογή συγκριτικών 
δεδομένων και 
πληροφοριών για την 
επίτευξη στόχων

Η ικανότητα των 
διαδικασιών έχει πλήρως 
κατανοηθεί και 
χρησιμοποιείται για 
ολοκληρώσει τις 
βελτιώσεις των 
διεκπεραιώσεων

Ανάπτυξη και ανάμιξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού

Οι εργαζόμενοι έχουν την 
δικαιοδοσία και την 
ευθύνη να επιλύουν 
προβλήματα

Οι εργαζόμενοι είναι 
πρωτοπόροι και 
δημιουργικοί σε πολλά 
επιχειρηματικά 
αντικείμενα

Οι εργαζόμενοι 
ενδυναμώνονται να 
λειτουργούν και να 
μοιράζονται γνώση και 
εμπειρία

Συνεχής μάθηση, 
καινοτομία, και βελτίωση

Προσδιορισμός και 
εφαρμογής των 
δυνατοτήτων βελτίωσης

Η συνεχής βελτίωση είναι 
ένας αντικειμενικός 
σκοπός για τον κάθε 
εργαζόμενο

Η επιτυχημένη 
καινοτομία διαδίδεται και 
ενσωματώνεται

Εστίαση στον πελάτη Αξιολόγηση της 
ευχαρίστησης του πελάτη

Στόχοι και σκοποί 
σχετίζονται με τις 
ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών

Οι επιχειρηματικοί τρόποι 
που αφορούν την 
ικανοποίηση των 
πελατών, κατανοούνται, 
μετριούνται και 
ενεργοποιούνται

Ανάπτυξη συνεργασιών Ύπαρξη διαδικασίας για 
την επιλογή και 
διαχείριση προμηθευτών

Αναγνώριση των 
βελτιώσεων και 
επιτευγμάτων των 
προμηθευτών. 
Προσδιορισμός των 
εξωτερικών συνεργασιών

Η επιχείρηση και οι 
συνεργάτες είναι 
ανεξάρτητοι. Σχέδια και 
πολιτικές αναπτύσσονται 
με βάση την κοινή 
εμπειρία

Κοινωνική ευθύνη της 
επιχείρησης

Κατανόηση των νομικών 
και θεσμικών απαιτήσεων

Ενεργή συμμετοχή της 
επιχείρησης στην 
κοινωνία

Μέτρηση και αξιολόγηση 
των κοινωνικών 
προσδοκιών

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούσαμε να κατατάξουμε την 

συγκεκριμένη εταιρία σε επίπεδο επιχειρησιακής ωριμότητας σε σχέση με τις 

απαιτούμενες αρχές της ποιότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας. Τα επίπεδα που ορίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο είναι τρία:

❖ Το πρώτο επίπεδο, το οποίο είναι το επίπεδο της εκκίνησης.

❖ Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι το επίπεδο της πορείας προς την 

ποιότητα.

❖ Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο, το οποίο είναι το επίπεδο ωριμότητας 

και πλήρους εφαρμογής της Ποιότητας.

Έτσι, αναφορικά με την θεμελιώδη αρχή της ηγεσίας μπορούμε να πούμε ότι, 

η εταιρία βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επιχειρησιακό επίπεδο το οποίο
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κατατάσσεται στην δεύτερο στάδιο επίτευξης της ποιότητας. Το πρώτο επίπεδο, της 

εκκίνησης, αφορά την διατύπωση συγκεκριμένου οράματος και αποστολής που θέτει 

η ηγεσία. Το δεύτερο επίπεδο, της πορείας προς την ποιότητα, περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης μέσα στο οποίο πολιτικές, άνθρωποι και 

διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η εταιρία A 

βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει το μέγιστο της 

απόδοσης της.

Μέσοι όροι των κατηγοριών του ερωτηματολογίου για την 
Εταιρία A

Κίνητρα για Ηγεσία Στρατηγικός Συνεργασίες Ανθρώπινοι Διαχείριση Πελάτες
ΔΟΠ σχεδιασμός και πόροι Πόροι διεργασιών

ποιότητας

Όσον αφορά στη διοίκηση μέσω της αξιοποίησης των γεγονότων και των 

διαδικασιών μπορούμε να πούμε ότι η εταιρία έχει κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό το 

πρώτο επίπεδο, το οποίο αφορά στον προσδιορισμό των διαδικασιών μέσα από τις 

οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι. Από τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, τα 

αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Στην πορεία, ωστόσο, για το δεύτερο επίπεδο ποιότητας τα πράγματα δεν φαίνεται να 

πηγαίνουν τόσο καλά. Οι επιδόσεις της εταιρίας Α είναι μέτριες στον τομέα της 

συλλογής, της σύγκρισης και της τελικής χρήσης των δεδομένων και των 

πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.

Στην τρίτη θεμελιώδη αρχή, η οποία αφορά την ανάπτυξη και ενδυνάμωση 

του ανθρώπινου παράγοντα, η εταιρία Α έχει επιτύχει αρκετά σε πρώτο επίπεδο. 

Δηλαδή, η ανάληψη ευθυνών και η επίλυση προβλημάτων από τους εργαζόμενους 

έχει γίνει ήδη πράξη μέσα στην επιχείρηση. Ενώ λοιπόν βρίσκεται στην διαδικασία
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κατάκτησης του δεύτερου επιπέδου, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου δείχνουν 

μία μάλλον μέτρια απόδοση. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αρκετά καινοτόμοι και 

δημιουργικοί σε άλλα επιχειρησιακά αντικείμενα, ούτε παροτρύνονται στο να 

λειτουργούν ελεύθερα και να μοιράζονται μεταξύ τους την γνώση και την εμπειρία.

Στην τέταρτη βασική αρχή της συνεχούς μάθησης, καινοτομίας και 

βελτίωσης, η εταιρία Α έχει κατακτήσει το πρώτο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό 

αναφέρεται στην αναγνώριση των δυνατοτήτων βελτίωσης και της δράσης προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο επίπεδο που αφορά την υιοθέτηση της 

συνεχιζόμενης βελτίωσης ως κύριο στόχο του κάθε εργαζόμενου στην επιχείρηση 

δείχνει μία μάλλον μέτρια απόδοση.

Τέλος, στην πέμπτη βασική αρχή που αφορά την εστίαση στον πελάτη, η 

εταιρία παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο στο πρώτο όσο και στο 

δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο αφορά την εκτίμηση της ικανοποίησης των 

πελατών. Το δεύτερο αφορά τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρίας που 

συνδέονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Επίσης, αναφέρεται και 

στην διερεύνηση ζητημάτων πίστης των πελατών προς την εταιρία. Η επίτευξη του 

τρίτου και τελευταίου επιπέδου είναι στην συγκεκριμένη κατηγορία πιο γρήγορα 

επιτεύξιμη.

7.3. Εταιρία Β

Ενδιαφέρον - γνώση - εφαρμογή της ΔΟΠ

Η εταιρία Β εμφανίζεται περισσότερο ενημερωμένη σε θέματα ποιότητας. 

Εκτός από το γεγονός ότι τα ανώτερα στελέχη της γνωρίζουν τι είναι ΔΟΠ και τι 

ακριβώς συμβαίνει με τα διεθνή βραβεία ποιότητας, έχουν ήδη συνεργαστεί με διεθνή 

οίκο παροχής συμβουλών, σε θέματα στρατηγικής και ποιότητας. Πέρα όμως από την 

συγκεκριμένη ενέργεια, η εταιρία δεν έχει αναπτύξει περαιτέρω επαφή με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ακόμη, δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει την ΔΟΠ στις 

υπηρεσίες της. Έτσι, δεν λειτουργεί σε αυτήν τμήμα ποιότητας, δεν υπάρχει 

υπεύθυνος ποιότητας και φυσικά δεν υπάρχει εγχειρίδιο ποιότητας για τις διαδικασίες 

της. Τέλος, είναι ενήμερη για τα πιστοποιητικά ποιότητας και τα πλεονεκτήματα που 

αυτά προσφέρουν, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται η ίδια να πιστοποιηθεί.

Η ενδεχόμενη κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας από ανταγωνιστική εταιρία 

δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση της. Θεωρεί ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση
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στην χρηματιστηριακή αγορά και επομένως η απόκτηση ενός πιστοποιητικού 

ποιότητας θα συνέβαλε λίγο στην ανάπτυξη του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. 

Ακόμη, οι απαιτήσεις των πελατών για πιστοποιημένες υπηρεσίες ενδιαφέρουν λίγο 

την διοίκηση. Ως μέλος ενός μεγάλου τραπεζικού ομίλου είναι δύσκολο πολλές φορές 

να εφαρμόσει μία πολιτική διαφορετική από την πολιτική της μητρικής της εταιρίας.

Κίνητρα πιστοποίησης για την Εταιρία Β

Εισαγωγή στη ΔΟΠ 

Πολιτική ποιότητας 

Ποιότητα υπηρεσιών 

Εσωτερική λειτουργία 

Ανατγωνιστικό πλεονέκτημα 

Απαίτηση πελατών 

Ανταγωνισμός

0 1 2 3 4 5

Η συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθεί δεν σχετίζεται άμεσα με την 

πολιτική της ποιότητας. Αυτό που φαίνεται να την ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η 

γενικότερη βελτίωση της εσωτερικής της λειτουργίας. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων χρηματιστηριακών 

υπηρεσιών της κατατάσσοντας το ως ισχυρό κίνητρο για μια πιθανή πιστοποίηση.

Οι σοβαρότεροι λόγοι οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτικά 

για την πιστοποίηση της είναι το κόστος της επένδυσης, ο χρόνος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της και η δυσκολία αλλαγής της νοοτροπίας και της κουλτούρας της 

εταιρίας. Λιγότερο αποτρεπτικό θεωρείται το γεγονός της έλλειψης εξειδικευμένου 

προσωπικού και της αμφισβήτησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ΔΟΠ (ΜΟ 

= 2,3).

Ηγεσία

Σχετικά με τις πρακτικές ποιότητας που εφαρμόζει η ηγεσία τα δεδομένα είναι 

αρκετά απογοητευτικά. Η διοίκηση φαίνεται να κατέχει ένα μέτριο επίπεδο όσον 

αφορά την δέσμευσης της απέναντι στην ποιότητα, τα οράματα, τις αξίες που 

αναπτύσσει και τους στόχους που θέτει.
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Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι το επίπεδο των πόρων που διαθέτει για την 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει 

κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των πελατών της. Κανάλι 

επικοινωνίας δεν φαίνεται επίσης να υπάρχει και μεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζομένων της. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο βρίσκεται και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 

να υποστηρίξει και να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των εργαζομένων της και να 

ενθαρρύνει την μεταξύ τους συνεργασία (ΜΟ = 1,5).

Εταιρία Β (Ηγεσία)

Ενθάρυνση συνεργασίας 

Επιβράβευση εργαζομένων 

Αξιολόγηση συστήματος διοίκησης 

Εκπαίδευση ηγεσίας 

Προσιτότητα στους εργαζόμενους 

Προσποιητά στους πελάτες 

Επένδυση στη ποιότητα 

Μέτρηση ποιότητας 

Έμπνευση οραμάτων 

Δέσμευση στην ποιότητα

0 1 2 3 4 5

Εταιρία Β (Στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας)

Εσωτερική κοινοποίηση στρατηγικής 

Βελτίωση στρατηγικών σχεδίων 

Χρήση οικονομικών δεικτών 

Σύγκριση με ανταγωνισμό 

Χρήση δεικτών απόδοσης 

Χρήση ερευνών αγοράς 

Ύπαρξη στόχων ποιότητας 

Ύπαρξη πολιτικής ποιότητας

0 1 2 3 4 5

—

I_______ |

----------- ------------------------
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Στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας

Μια ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στον στρατηγικό σχεδίασμά ποιότητας που 

εφαρμόζει. Η πολιτική της ποιότητας εμφανίζεται να κατέχει ένα μέτριο επίπεδο. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τους στρατηγικούς στόχους ποιότητας. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιεί η διοίκηση, προκειμένου να οριοθετήσει αυτούς τους στόχους, είναι 

κυρίως οι εσωτερικοί δείκτες απόδοσης και οι οικονομικοί δείκτες. Λιγότερο υπόψη 

λαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τους ανταγωνιστές, ενώ, δεν λαμβάνονται 

καθόλου υπόψη οι πληροφορίες που προκύπτουν από έρευνες αγοράς (ΜΟ = 2,6).

Συνεργασίες και πόροι

Μια ανάλογη εικόνα εμφανίζει και ο τομέας των πόρων που διαχειρίζεται η 

εταιρία. Αν και γίνεται πολύ καλή χρήση των τεχνολογικών μέσων που κατέχει για 

την υποστήριξη των διαδικασιών, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με τους 

υπόλοιπους πόρους.

Εταιρία Β (Συνεργασίες και πόροι)

Ενημέρωση εργαζομένων 

Χρήση αποτελεσμάτων στη λήψη αποφάσεων 

Αξιολόγηση ανταγωνισμού 

Αξιολόγηση απόδοσης 

Καταγραφή στοιχείων ποιότητας 

Διαχείριση πληροφοριών 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών 

Χρήση τεχνολογίας 

Εντοπισμός συνεργατών & ευκαιριών

Προκύπτει ότι, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών της, η συστηματική 

αξιολόγηση της απόδοσης της και το σύνολο των πληροφοριών που φτάνουν σε 

αυτήν, βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο. Επίσης, μέτρια είναι και η προσπάθεια που 

καταβάλλει προκειμένου να γίνει συστηματική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών της 

εταιριών. Πολύ μικρή είναι εξάλλου και η συστηματική καταγραφή των στοιχείων 

ποιότητας (ποσοστά λαθών, ποσοστά μη ικανοποιημένων πελατών κ.α.) και η 

αξιοποίηση, αυτών των στοιχείων, στην λήψη διοικητικών αποφάσεων. Επιπλέον, 

πολύ μικρή είναι η πρόσβαση των ίδιων των εργαζομένων σε σχετική με το
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αντικείμενο τους πληροφορία. Τέλος, δεν φαίνεται να αξιοποιούνται ιδιαίτερα οι 

στρατηγικές ευκαιρίες συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες (ΜΟ = 2,8).

Ανθρώπινοι πόροι

Όσον αφορά την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων υπάρχει αμφισβήτηση ως 

προς τα επίπεδα ποιότητας που παρουσιάζει. Οι στόχοι που θέτει στους εργαζόμενους 

είναι σε γενικές γραμμές ρεαλιστικοί. Η εκπαίδευση όμως που παρέχει στο 

προσωπικό της, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι ανεπαρκής. 

Εξάλλου, η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας είναι ανύπαρκτη. Το 

πιο σημαντικό ίσως από όλα είναι ότι τα ανώτερα στελέχη δεν ενδιαφέρονται για την 

ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων τους. Έτσι, 

οι καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων δεν βρίσκουν ανταπόκριση αλλά ούτε και 

κίνητρο για να εκφραστούν. Προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων και 

ομαδική συμμετοχή σε δραστηριότητες είναι περιορισμένης κλίμακας. Τέλος, η 

διάχυση της γνώσης γίνεται σε περιορισμένη κλίμακα μέσα στο εσωτερικό της 

εταιρίας (ΜΟ = 0,9).

Εταιρία Β (Ανθρώπινοι πόροι)

Διάχυση γνώσης 

Ομαδική συμμετοχή εργαζομένων 

Καινοτόμες ιδέες εργαζομένων 

Κύκλοι ποιότητας 

Σύστημα αξιολόγησης 

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Στόχοι για τους εργαζόμενους

Διαχείριση διεργασιών

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο ποιότητας στην διαχείριση 

των διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένα πολύ καλά θεωρητικά 

καταρτισμένο σύστημα διαχείρισης τους. Μέσω αυτού, εντοπίζονται οι κρίσιμες για 

την ποιότητα διεργασίες, γίνεται συστηματική καταγραφή της απόδοσης των 

κρίσιμων αυτών διαδικασιών και τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη στις 

αποφάσεις της διοίκησης.
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Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών, 

ιδιαίτερα αυτών που αφορούν χρηματιστηριακές και χρηματικές συναλλαγές. Έτσι, η 

διεκπεραίωση των υπηρεσιών γίνεται σε μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 

που αρχικά έχουν διατυπωθεί. Ακόμη, γίνεται χρήση πακέτων λογιστικής, τεχνικών 

προβλέψεων, στατιστικών πακέτων και επιστημονικών εργαλείων που βοηθούν στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν γνωστοποιούνται, 

σε μεγάλο βαθμό, σε όλους τους εργαζόμενους. Ωστόσο, οι δυνατότητες βελτίωσης 

των εσωτερικών διαδικασιών με βάση τις καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων είναι 

ελάχιστες (ΜΟ = 3,5).

Πελάτες

Ανεβασμένο φαίνεται να είναι και το επίπεδο ποιότητας σχετικά με το 

πελατολόγιο της εταιρίας. Αν και η συστηματική παρακολούθηση των απαιτήσεων 

των πελατών είναι σε μέτριο επίπεδο, η διοίκηση φαίνεται να ενδιαφέρεται σε μεγάλο 

βαθμό για το καθορισμό των κρίσιμων για τους πελάτες χαρακτηριστικών. Πολύ 

μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της και για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη προϊόντων 

και υπηρεσιών φιλικότερων προς στους επενδυτές. Προσπαθεί επίσης να αναπτύξει 

ένα αρκετά καλό σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών. Αρκετά ικανοποιητική 

είναι και η χρήση αυτών των πληροφοριών για την βελτίωση των διαδικασιών 

εσωτερικά της επιχείρησης (ΜΟ = 3,8).
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Εταιρία Β (Πελάτες)

7.3.1. Κατάταξη σε επίπεδο ποιότητας

Όπως έγινε ήδη με την πρώτη εταιρία, θα επιχειρήσουμε να κατατάξουμε και 

την εταιρία Β σε ένα από τα τρία επίπεδα επιχειρηματικής ωριμότητας σε σχέση με 

τις θεμελιώδεις αρχές ποιότητας.

Αναφορικά με την θεμελιώδη αρχή της ηγεσίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

εταιρία κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο, αυτό της εκκίνησης. Ο προσδιορισμός των 

οραμάτων και της αποστολής γίνεται σε μέτριο επίπεδο ενώ η προοπτική να 

εναρμονιστούν πολιτικές, διεργασίες και εργαζόμενοι προς αυτή την κατεύθυνση 

φαντάζει αδύνατη στο άμεσο μέλλον. Άρα, η προσέγγιση του δεύτερου επιπέδου 

ωριμότητας χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Όσον αφορά την διαχείριση μέσω της χρήσης των διαδικασιών και των 

γεγονότων η εικόνα που εμφανίζεται είναι ανάμικτη. Και αυτό γιατί υπάρχουν τομείς 

υπηρεσιών μέσα στην επιχείρηση που φαίνεται να λειτουργούν σε εξαιρετικά καλό 

επίπεδο όσον αφορά τις διαδικασίες τους. Έτσι, δίνουν συγκρίσιμα στοιχεία και 

δεδομένα για τους δυνατούς επιτεύξιμους στόχους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλα 

τα επίπεδα οργάνωσης της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρία Β κατατάσσεται και πάλι 

στο πρώτο επίπεδο εκκίνησης, το οποίο αφορά τον σαφή προσδιορισμό των 

διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Σχετικά με την τρίτη θεμελιώδη αρχή της ποιότητας, αυτή της ανάπτυξης και 

της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου παράγοντα θα πρέπει να τονιστεί ότι βρίσκεται 

σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εφόσον 

πρόκειται για εταιρία παροχής υπηρεσιών, στην οποία ο ανθρώπινος παράγοντας
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είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο δεν θα 

μπορούσαν να κατατάξουν την εταιρία ούτε καν στο πρώτο επίπεδο εκκίνησης. 

Αναμφισβήτητα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τομέα αυτό της 

επιχείρησης και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Μέσοι όροι των κατηγοριών του ερωτηματολογίου 
για την Εταιρία Β

Κίνητρα για Ηγεσία Στρατηγικός Συνεργασίες Ανθρώπινοι Διαχείριση Πελάτες 
ΔΟΠ σχεδιασμός και πόροι Πόροι διεργασιών

ποιότητας

Η τέταρτη αρχή της συνεχούς μάθησης, βελτίωσης και καινοτομίας

φαίνεται να κατέχει ένα μέτριο επίπεδο. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την 

υλικοτεχνική υποδομή είναι εμφανή τα σημάδια βελτίωσης. Αναφορικά με το έμψυχο 

υλικό της εταιρίας απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια. Το πρώτο επίπεδο, το οποίο 

απαιτεί προσδιορισμό και δράση προς την κατεύθυνση των δυνατοτήτων βελτίωσης, 

είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εταιρία.

Στην τελευταία θεμελιώδη αρχή, αυτή της εστίασης στον πελάτη, η εταιρία 

παρουσιάζει την καλύτερη της εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες αρχές. Έχει ήδη 

κατακτήσει το πρώτο επίπεδο, το οποίο αφορά την εκτίμηση του πελατολογίου και 

συνεχίζει στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην 

οριοθέτηση στόχων και σκοπών σε συνάρτηση με τις ανάγκες των πελατών.

Μαρία Μελιδονιώτη, Διπλωματική εργασία στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 112



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΔΟΠ στις ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες

7.4. Σύγκριση των δύο εταιριών

Η σύγκριση μεταξύ των δύο εταιριών δίνει μερικά πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία. Μερικά από τα κοινά σημεία που εμφανίζεται να έχουν είναι ότι σε καμία 

από τις δύο εταιρίες δεν λειτουργεί τμήμα ποιότητας και δεν υπάρχει εξειδικευμένο 

προσωπικό σε θέματα ποιότητας. Αν και τα ανώτατα στελέχη γνωρίζουν τι είναι ΔΟΠ 

και ποια είναι τα διεθνή βραβεία ποιότητας, ωστόσο, καμία από τις διοικήσεις των 

δύο εταιριών δεν φαίνεται διατεθειμένη να εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα 

διοίκησης που να βασίζονται στις αρχές της ΔΟΠ.

Ακόμη, τα ανώτερα στελέχη και των δύο εταιριών θεωρούν ισχυρά κίνητρα 

πιστοποίησης, την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους 

καθώς και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξίσου χαμηλό 

ενδιαφέρον δείχνουν για τους ανταγωνιστές που ενδεχομένως κατέχουν κάποιου 

είδους πιστοποίηση. Χαμηλό είναι εξάλλου και το ενδιαφέρον τους για τις απαιτήσεις 

των πελατών τους για πιστοποιημένες εταιρίες.

Κίνητρα πιστοποίησης για τις δύο εταιρίες

Εισαγωγή στη ΔΟΠ

Πολιτική ποιότητας

Ποιότητα υπηρεσιών

ετD
^ Εσωτερική λειτουργία
α.

UJ

Ανατγωνιστικό 
πλεονέκτημα

Απαίτηση πελατών 

Ανταγωνισμός

0 1 2 3 4 5

Απάντηση

Τέλος, η εταιρία Α φαίνεται περισσότερο διατεθειμένη να αντιμετωπίσει προβλήματα 

που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΔΟΠ. Το κόστος επένδυσης, η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, η αλλαγή νοοτροπίας, η αμφισβήτηση των

I Εταιρία Β 
I Εταιρία Α
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πλεονεκτημάτων καθώς και το χρονικό διάστημα της επένδυσης φαίνεται να την 

απασχολούν λιγότερο.

ΗΓΕΣΙΑ

-3αία

Ενθάρυνση συνεργασίας 

Επιβράβευση εργαζομένων 

Αξιολόγηση συστήματος διοίκησης 

Εκπαίδευση ηγεσίας 

Προσιτότητα στους εργαζόμενους 

Προσιτότητα στους πελάτες 

Επένδυση στη ποιότητα 

Μέτρηση ποιότητας 

Έμπνευση οραμάτων 

Δέσμευση στην ποιότητα

Απάντηση

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία A

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1
LU

Εσωτερική κοινοποίηση 
στρατηγικής

Βελτίωση στρατηγικών 
σχεδίων

Χρήση οικονομικών 
δεικτών

Σύγκριση με 
ανταγωνισμό

Χρήση δεικτών 
απόδοσης

Χρήση ερευνών αγοράς

Ύπαρξη στόχων 
ποιότητας

Ύπαρξη πολιτικής 
ποιότητας

0 1 2 3 4 5

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία A

Απάντηση

Σημαντικές διαφορές, μεταξύ των δύο εταιριών, εντοπίζονται στην κατηγορία

της ηγεσίας. Η διοίκηση της πρώτης εταιρίας βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια της

ποιότητας και δείχνει να ενδιαφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο για τους στόχους 

όσο και τους εργαζόμενους της. Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο
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αυτές εταιρίες είναι πιθανόν να οφείλεται στην διαφορετική εταιρική προέλευση τους. 

Η μεν πρώτη είναι θυγατρική εταιρίας μίας καθαρά ιδιωτικής τράπεζας ενώ η δεύτερη 

είναι εταιρία ομίλου κρατικής τράπεζας. Έτσι, το ενδιαφέρον για την ποιότητα είναι 

ισχυρότερο για την εταιρία Α.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

b ι-Η-
•3ο.
LU

Ενημέρωση εργαζομένων 

Χρήση αποτελεσμάτων στη λήψη αποφάσεων 

Αξιολόγηση ανταγωνισμού 

Αξιολόγηση απόδοσης 

Καταγραφή στοιχείων ποιότητας 

Διαχείριση πληροφοριών 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών 

Χρήση τεχνολογίας 

Εντοπισμός συνεργατών & ευκαιριών

3---------- ,

2 3

Απάντηση

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία A

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διάχυση γνώσης

Ομαδική συμμετοχή εργαζομένων

Καινοτόμες ιδέες εργαζομένων

Κύκλοι ποιότητας c
-3
£■ Σύστημα αξιολόγησης

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Στόχοι για τους εργαζόμενους

0 1 2 3 4 5

Απάντηση

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία A

Αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδίασμά ποιότητας, οι αποκλίσεις που 

εμφανίζουν τα επιμέρους τμήματα, στις δύο χρηματιστηριακές, είναι σημαντικές. 

Ταύτιση εμφανίζεται μόνο στον τομέα της χρήσης οικονομικών δεικτών και δεικτών
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απόδοσης για την κατάστρωση της στρατηγικής ποιότητας. Ακόμη, ο μέσος όρος των 

εταιριών τις κατατάσσει και τις δύο στο ίδιο επίπεδο ποιότητας.

Σημαντικές διαφορές υπάρχουν και στον τομέα των συνεργασιών και των 

πόρων. Η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και για τις δύο 

εταιρίες στην κατηγορία αυτή

Οι διαφορές των δύο εταιριών οξύνονται όσον αφορά την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου παράγοντα. Η εταιρία Α έχει κατακτήσει το πρώτο επίπεδο εκκίνησης 

προς την ποιότητα, κατατάσσοντας με τον τρόπο αυτό τους εργαζόμενους ενεργά 

μέλη μέσα στην επιχείρηση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε 

τομείς όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα του ανθρώπινου παράγοντα. 

Επίσης, η εταιρία Β φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά, έναντι της Α, σε θέματα 

εκπαίδευσης προσωπικού, συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης των εργαζομένων, 

ενθάρρυνσης, καινοτομίας και συμμετοχής και διάχυσης της γνώσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία Α

Στο τομέα της διαχείρισης των διαδικασιών, η εταιρία Β είναι αυτή που

δείχνει καλύτερο επίπεδο ποιότητας. Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 

διαδικασιών, ο εντοπισμός των κρίσιμων διαδικασιών, ο στατιστικός έλεγχος, η 

πρόληψη λαθών, η διεκπεραίωση των υπηρεσιών, η χρήση στατιστικών εργαλείων
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και η γνωστοποίηση των αλλαγών στους εργαζόμενους φαίνεται να λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά στην πρώτη εταιρία.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Βελτίωση μέσω 
ανάδρασης

Συλλογή ανάδρασης

c
c- Ανάπτυξη νέων 

■3 προϊόντων
αι

Καθορισμός κρίσιμων 
χαρακτηριστικών

Παρακολούθηση
απαιτήσεων

■ Εταιρία Β 
□ Εταιρία A

Απάντηση

Τέλος, στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη 

εταιρία παρουσιάζουν την ίδια εικόνα. Εξάλλου έχουν και οι δύο κατακτήσει το 

πρώτο και το δεύτερο επίπεδο και στοχεύουν στην κατάκτηση του τρίτου επίπεδου 

ποιότητας.

Σύγκριση μέσων όρων των δύο εταιρειών ανά κατηγορία

ΔΟΠ σχεδιασμός και πόροι Πόροι διεργασιών
ποιότητας

□ Εταιρία A
□ Εταιρία Β
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7.5. Συμπεράσματα - Προτάσεις

Κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας όπως η βιομηχανική παραγωγή, η 

εκπαίδευση και η υγεία προσανατολίζονται σε μεθόδους Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας για να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αλλά 

και τη συνολική τους λειτουργία. Οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει 

σχετικά με τη λειτουργία, τους μηχανισμούς και την αξιοπιστία των παγκόσμιων 

χρηματιστηριακών αγορών είναι πολυπληθείς. Παρόλα αυτά και σε αντίθεση με 

άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών, οι χρηματιστηριακές εταιρείες δεν φαίνεται να 

υιοθετούν αντίστοιχα συστήματα ποιότητας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτενής αναφορά σε ολόκληρη την διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με την ποιότητα των χρηματιστηριακών εταιριών. Στην παρούσα εργασία 

έγινε μια προσπάθεια για τη θεωρητική αλλά και την πρακτική προσέγγιση του 

θέματος έχοντας ως οδηγό τα σημαντικότερα σημεία που στοιχειοθετούν την 

σύγχρονη διεθνή και ελληνική πρακτική στο ζήτημα αυτό.

Για τους σκοπούς της εργασίας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποστάλθηκε στις 18 μεγαλύτερες ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες. Αν και η 

πρώτη αντίδραση από την πλευρά των εταιρειών ήταν θετική, παρόλα αυτά μόνο δύο 

επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και στη δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείες του χώρου αντίστοιχες εκτενείς έρευνες.

Από την επεξεργασία των δύο ερωτηματολογίων προκύπτουν μερικά 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά διαπιστώνεται ότι και οι δύο εταιρείες φαίνεται 

να μην έχουν αρκετά κίνητρα για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο 

εσωτερικό τους. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει γιατί είναι νωρίς για τις 

χρηματιστηριακές εταιρίες να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα και την ωφέλεια 

μίας τέτοιας προσπάθειας. Ας μη ξεχνάμε ότι, ανήκουν σε έναν κλάδο, ο οποίος 

αναπτύχθηκε μόλις τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη 

προλάβει να ωριμάσει μέσα στην χρηματοπιστωτική αγορά.

Το κοινό και μεγάλο ενδιαφέρον που εμφανίζουν οι δύο εταιρίες για την 

ποιοτική διαχείριση του πελατολογίου τους είναι αναμενόμενο. Ως εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών είναι δεδομένο ότι ο κυρίαρχος στόχος τους είναι η φροντίδα των πελατών 

τους. Ενδιαφέρονται σημαντικά για την ικανοποίηση των προσδοκιών τους και 

γνωρίζουν ότι η καλή φήμη της εταιρίας τους εξαρτάται από τους πελάτες τους. Δεν
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έχουν ωστόσο αντιληφθεί ότι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών θα 

επιτευχθεί μόνο με μία ολοκληρωμένη και συντονισμένη εφαρμογή της ΔΟΠ στις 

επιχειρήσεις τους.

Η κοινή, τέλος, συμπεριφορά που εμφανίζουν στον τομέα της διαχείρισης των 

διεργασιών, μοιάζει να οφείλεται στην επιβολή εξωτερικών παραγόντων που 

αναγκάζουν τις δύο αυτές εταιρίες να αναπτύξουν ένα πιο οργανωμένο και αξιόπιστο 

σύστημα διαδικασιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι το νομικό, θεσμικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι ρυθμίσεις που επιβάλλεται να 

ακολουθούν οι χρηματιστηριακές εταιρίες απαιτούν οργανωμένα συστήματα 

παρακολούθησης όλων των διαδικασιών.

Μια γενικότερη εκτίμηση της κατάστασης μας οδηγεί στη διατύπωση 

προτάσεων για την ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής της ΔΟΠ στις χρηματιστηριακές 

εταιρίες. Είναι γνωστό ότι η εκτίμηση της ποιότητας μίας χρηματιστηριακής 

υπηρεσίας δεν προέρχεται μόνο από το αποτέλεσμα της αλλά και από την διαδικασία 

διανομής της.

Η συμμετοχή και η δέσμευση οποιασδήποτε ηγεσίας σε θέματα ποιότητας 

είναι επιβεβλημένη ώστε να προάγεται η επιχειρηματική και η ατομική απόδοση μέσα 

στην εταιρία. Ακόμη, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν την 

παρούσα και την μελλοντική ανάγκη τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Η 

ύπαρξη υποστηρικτικής και συνεργατικής κουλτούρας θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη μέσα σε κάθε χρηματιστηριακή επιχείρηση. Η έννοια του ανταγωνισμού 

πρέπει να επαναξιολογηθεί και να τοποθετηθεί σε νέα βάση. Επιπλέον, η πλήρης 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, που αποτελεί τον δεύτερο βασικό παράγοντα μετά το 

ανθρώπινο δυναμικό, θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης των πληροφοριών και 

των δεδομένων που διαχειρίζονται οι εταιρίες αυτές. Εξάλλου, η ανατροφοδότηση 

είναι σημαντική σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και σε όλες τις διαδικασίες. Έτσι, 

η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας θα δημιουργήσει γερές 

βάσεις για την εφαρμογή της ΔΟΠ σε κάθε χρηματιστηριακή εταιρία.

Η εστίαση στους πελάτες αποκτά με τον τρόπο αυτό μία άλλη διάσταση. Οι 

εταιρίες γνωρίζουν ότι οι πελάτες τους ενδιαφέρονται για αξιοπιστία, διαφάνεια, 

εμπιστοσύνη, ευγένεια, ανταπόκριση, ενημέρωση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα 

αυτά μπορούν να προσφερθούν μόνο αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν αντίληψη του 

ρόλου τους μέσα στην εταιρία.
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Έτσι, ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να είναι γνωρίζει υπεύθυνα την 

λειτουργικότητα και την δομή της διαδικασίας που διεκπεραιώνει. Ακόμη, θα πρέπει 

να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, το επίπεδο ανάλυσης, την σημαντικότητα των 

διαδοχικών βημάτων και το πρότυπο βάση του οποίου διεκπεραιώνεται μία υπηρεσία. 

Οφείλει να εντοπίζει ο ίδιος την απόκλιση της πραγματικής διεκπεραίωσης από το 

πρότυπο, το σημείο εκκίνησης της υπηρεσίας καθώς και το σημείο ολοκλήρωσης της. 

Τέλος, θα πρέπει να έχει μία σαφή εικόνα των στοιχείων που οριοθετούν την 

ομοιομορφία μίας υπηρεσίας.

Συμπερασματικά, η αύξηση της αξίας μιας παρεχόμενης χρηματιστηριακής 

υπηρεσίας μπορεί να προέρθει μόνο από σωστά οργανωμένη οριζόντια ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων καθώς και από την εποικοδομητική αλληλεπίδραση των επιμέρους 

τμημάτων μιας χρηματιστηριακής εταιρίας. Η ανάπτυξη μιας νέας ηθικής που θα 

διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα τόσο των πελατών όσο 

και των εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας στις χρηματιστηριακές εταιρίες.
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Παράρτημα A

Παράρτημα A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Αναμενόμενη διάρκεια συμπλήρωσης: 45 λεπτά

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία Χρηματιστηριακής:______________________________________

Αριθμός Εργαζομένων:____________________________________________

Κύκλος Εργασιών:________________________________________________

Μέσος Όρος κύκλου εργασιών τα τελευταία 5 χρόνια:________________

Θέση στην γενική κατάταξη μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών:__

Είδος της εταιρίας (τραπεζική ή ιδιωτική):____________________
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Μέρος Πρώτο

1. Λειτουργεί στην επιχείρηση σας τμήμα ποιότητας;

• Αν ναι, πόσους εργαζόμενους απασχολεί; ______________________________

2. Υπάρχει στην εταιρία σας εγχειρίδιο ποιότητας;

3. Υπάρχει στην εταιρία σας υπεύθυνος ποιότητας;

4. Έχει ενημερωθεί η επιχείρηση σας σχετικά με τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας (π.χ-ISO 9000:2000), τον τρόπο απόκτησής τους και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν;

5. Ενδιαφέρεστε να πιστοποιηθείτε σε ένα από αυτά;

• Αν ναι, αξιολογήσετε τα παρακάτω κίνητρα ως προς τη συμμετοχή τους σε 

αυτή σας την απόφαση:

(0 = Καθόλου, 1 = Πολύ λίγο, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, 5 = Πάρα πολύ) 

Κατοχή πιστοποιητικού ποιότητας από ανταγωνιστική εταιρία;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Απαίτηση των πελατών σας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας (αριθμός λαθών, 

παραβλέψεις κ.α.);

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Γενικότερη πολιτική ποιότητας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Εισαγωγή στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Γνωρίζετε τι είναι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

7. Γνωρίζετε τα διεθνή βραβεία ποιότητας Malcolm Baldrige και European 

Quality Award;

8. Ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εταιρία

σας;

9. Ήρθατε ποτέ σε επαφή με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (π.χ. ΕΛΟΤ, 

Πανεπιστήμιο, Εταιρία Συμβούλων) σχετικά με την παροχή τεχνογνωσίας, 

συμβουλών ή πληροφόρησης σχετικά με την στρατηγική ποιότητας;

• Αν ναι, με ποιους φορείς;

10. Αξιολογείστε τα παρακάτω προβλήματα που ενδεχομένως θα σας 

απέτρεπαν να ακολουθήσετε την ΔΟΠ ή την απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού 

διασφάλισης ποιότητας;

(0 = Καθόλου, 1 = Πολύ λίγο, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, 5 = Πάρα πολύ)

Το κόστος επένδυσης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Ο χρόνος επένδυσης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα ποιότητας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. Π 4. □ 5. □
Η δυσκολία αλλαγής της νοοτροπίας και της κουλτούρας της εταιρίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

Η αμφισβήτηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ΔΟΠ;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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11. Έχετε συχνή επαφή και συνεργασία με Πανεπιστήμια, Σχολές ή ΤΕΙ για 

θέματα Διασφάλισης Ποιότητας ή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας;

□ □
12. Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας σας τα τελευταία πέντε χρόνια

1 1 αυξήθηκε

| | μειώθηκε

I------- 1 παρέμεινε σταθερό.
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Μέρος Δεύτερο

Η κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί για την απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων 

είναι η εξής:

0 = Καθόλου, 1 = Πολύ λίγο, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, 5 = Πάρα πολύ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΓΕΣΙΑ

13. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση της εταιρίας είναι δεσμευμένη απέναντι στην 

ποιότητα (π.χ. συνεχή ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση των εργασιών της 

εταιρίας);.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναπτύσσει με τρόπο σαφή, σε όλους τους 

εργαζόμενους, οράματα και αξίες που εναρμονίζονται με την ποιότητα;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

15. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση θέτει μετρήσιμους στόχους ποιότητας;

0. □ 1. Π 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
16. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση παρέχει πόρους για την βελτίωση της ποιότητας 

της εταιρίας στην οποία εργάζεστε;.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

17. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση είναι προσιτή στους πελάτες της εταιρίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

18. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση είναι προσιτή στους εργαζόμενους της εταιρίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. Π 4. □ 5. □

19. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση εκπαιδεύεται σε θέματα ποιότητας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αξιολογεί συστηματικά την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης της;
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0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση υποστηρίζει και επιβραβεύει τις προσπάθειες 

των εργαζομένων της;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων μέσα την εταιρία;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

23. Σε ποιο βαθμό η ποιότητα εμφανίζεται στην πολιτική και στρατηγική της 

χρηματιστηριακής εταιρίας στη οποία εργάζεστε;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

24. Σε ποιο βαθμό, οι στόχοι ποιότητας περιλαμβάνονται στους βασικούς 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναπτύσσει στρατηγικές οι οποίες στηρίζονται 

σε πληροφορίες που προκύπτουν από έρευνες αγοράς;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

26. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναπτύσσει στρατηγικές οι οποίες βασίζονται 

σε πληροφορίες που αφορούν τους εσωτερικούς δείκτες απόδοσης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναπτύσσει στρατηγικές οι οποίες βασίζονται 

σε πληροφορίες που αφορούν τις συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

28. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναπτύσσει στρατηγικές οι οποίες βασίζονται 

σε πληροφορίες που αφορούν τους οικονομικούς δείκτες;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

29. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση επανεξετάζει και βελτιώνει τα στρατηγικά της 

σχέδια έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις;
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0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

30. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση εφαρμόζει τυπικές διαδικασίες γνωστοποίησης 

της στρατηγικής στο εσωτερικό της;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

31. Σε ποιο βαθμό εντοπίζονται - εξωτερικά της επιχείρησης - οι βασικοί 

συνεργάτες και οι στρατηγικές ευκαιρίες συνεργασίας που συμβαδίζουν με την 

πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

32. Σε ποιο βαθμό γίνεται χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των 

διαδικασιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. Π 4. □ 5. □
33. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση διαχειρίζεται με τρόπο ορθό, τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

34. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση διαχειρίζεται ορθά το σύνολο των πληροφοριών 

που την αφορούν;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

35. Σε ποιο βαθμό γίνεται συστηματική καταγραφή των στοιχείων ποιότητας 

(ποσοστά λαθών, ποσοστό μη ικανοποιημένων πελατών κ.α.);

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

36. Σε ποιο βαθμό γίνεται συστηματική αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης 

της επιχείρησης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

37. Σε ποιο βαθμό γίνεται συστηματική συλλογή στοιχείων για την 

αξιολόγηση των ανταγωνιστών (benchmarking);

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Παράρτημα A

38. Σε ποιο βαθμό γίνεται αξιοποίηση των στοιχείων ποιότητας στην λήψη 

αποφάσεων;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

39. Σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόσβαση των εργαζομένων σε σχετική του 

αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

40. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση θέτει πρακτικούς και ρεαλιστικούς στόχους σε 

όλους τους εργαζόμενους της σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

41. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση διαθέτει πόρους για την εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση του προσωπικού ώστε αυτό να καλύπτει τωρινές και μελλοντικές 

ανάγκες της επιχείρησης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

42. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση διαθέτει πόρους για την εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέματα ποιότητας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

43. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση ενδιαφέρεται για την ύπαρξη συγκεκριμένου 

συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

44. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση εφαρμόζει προγράμματα συμμετοχής των 

εργαζομένων (κύκλοι ποιότητας);

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

45. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις καινοτόμες 

ιδέες όλων των εργαζομένων της;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

46. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση ενθαρρύνει την ομαδική συμμετοχή σε 

δραστηριότητες βελτίωσης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Παράρτημα A

47. Σε ποιο βαθμό υπάρχει διάχυση της γνώσης και των καλύτερων 

πρακτικών στο εσωτερικό της εταιρίας;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

48. Καθιερώνετε επίσημο σύστημα διαχείρισης των διεργασιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. Π
49. Σε ποιο βαθμό εντοπίζονται οι κρίσιμες για την ποιότητα διεργασίες;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

50. Σε ποιο βαθμό γίνεται συστηματική καταγραφή της απόδοσης των 

κρίσιμων διαδικασιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

• Αν ναι, τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για να τίθενται νέοι στόχοι 

βελτίωσης;

51. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση εφαρμόζει στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών 

που λαμβάνουν χώρα στην διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών υπηρεσιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

52. Σε ποιο βαθμό γίνεται προσπάθεια πρόληψης λαθών στον σχεδίασμά και 

την πραγματοποίηση των εργασιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. Π 4. □ 5. □
53. Γίνεται η διεκπεραίωση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

έχετε αναλάβει;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

54. Χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας:

□ τεχνικές πρόβλεψης

□ πακέτα λογιστικής

□ στατιστικά πακέτα
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Παράρτημα A

Π γενικότερα επιστημονικές τεχνικές η εργαλεία που να σας βοηθούν στην

διαδικασία λήψης αποφάσεων;

55. Λαμβάνονται υπόψη οι καινοτόμες ιδέες του προσωπικού στις 

προσπάθειες βελτίωσης που σημειώνονται εσωτερικά της επιχείρησης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

56. Οι αλλαγές διαδικασιών γνωστοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους 

που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τις διαδικασίες;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

ΠΕΛΑΤΕΣ

57. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση εφαρμόζει συστηματικές διαδικασίες 

παρακολούθησης των απαιτήσεων, των επιθυμιών, και των προτεραιοτήτων των 

πελατών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

58. Σε ποιο βαθμό η διοίκηση ασχολείται με μεθόδους καθορισμού των 

κρίσιμων, για τους πελάτες, χαρακτηριστικών των χρηματιστηριακών υπηρεσιών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

59. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των νέων προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

60. Εφαρμόζεται σύστημα συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας 

ανάδρασης από τους πελάτες (παράπονα, προτάσεις κ.α.);

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

61. Γίνεται συστηματική χρήση της ανάδρασης της πληροφορίας από τους 

πελάτες (παραπόνων, προτάσεων) για να επιτευχθεί βελτίωση των διαδικασιών 

εσωτερικά της επιχείρησης;

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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