Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
"ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΟΤΟΕ, ΕΕΤ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ρ. Οικονοµικών Επιστηµών µε ειδίκευση στην Οικονοµία
της
Εργασίας/Εργασιακές ]Σχέσεις, Σύµβουλος της ΟΤΟΕ σε εργασιακά θέµατα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
∆ηµήτρης ΓΑΖΗΣ, Οικονοµολόγος, M. Sc., Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Αντώνης

Οικονοµολόγος

Αναλυτής Συστηµάτων, Εθνική Τράπεζα

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ

∆ρ. Οικονοµολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής
Αριστοτέλειου
Παν/µιου
Θεσσαλονίκης

Στέλεχος ∆/νσης Μελετών και
Προγραµµατισµού της Αγροτικής
Τράπεζας

‘Αγγελος

∆ρ. Οικονοµολόγος

Στέλεχος της ΕΤΒΑ

Οικονοµολόγος, Msc

Στέλεχος Εθνικής Τράπεζας

Μ.Α. ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων

∆/ντής Εκπαίδευσης

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
Γιώργος

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ
∆ηµήτρης
ΓΑΖΗΣ
Κώστας

Τράπεζας Πειραιώς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Βασίλειος
∆ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ
Γιάννης

Μαθηµατικός, Μ.Α σε
Χρηµατοοικονοµικά
θέµατα

Στέλεχος Επενδύσεων-Χρηµαταγορών,

ΜαθηµατικόςΟικονοµολόγος

Στέλεχος ∆ιοίκησης,

Εθνική Τράπεζα

Εθνική Τράπεζα

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(Μ.Sc.)

Μαρία
ΜΥΖΗΘΡΑ
Κερασιά

Οικονοµολόγος, µε
ειδίκευση σε
τραπεζικά θέµατα

Στέλεχος Εθνικής ΜελετητικήςΣυµβουλευτικής Α.Ε.

Νοµικός Κοινωνιολόγος

Στέλεχος Υποδ/σης Εκπαίδευσης της
Εθνικής Τράπεζας

ΞΟΥΡΗ
(DEA)
Γιώργος

∆ρ. Οικονοµολόγος

Στέλεχος ∆/νσης Μελετών
και Προγραµµατισµού της

ΣΑΠΟΥΝΑΣ

Αγροτικής Τράπεζας
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνείς και ελληνικές πηγές, διακίνηση ειδικού ερωτηµατολογίου σε
ελληνικές Τράπεζες, πληροφορίες από στελέχη και συνδικάτα του κλάδου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
•

η καταγραφή και αξιολόγηση των συντελούµενων εξελίξεων και διαδικασιών τεχνικοοργανωτικού εκσυγχρονισµού των Τραπεζικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
Ελλάδα µε έµφαση στα ζητήµατα αυτοµατοποίησης-πληροφοριοποίησης και
ανασχεδιασµού των τραπεζικών εργασιών και στις επιπτώσεις τους στην
απασχόληση τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη

•

η εξέταση του βαθµού συµπόρευσης του εκσυγχρονισµού των Τραπεζών µε νέες
µορφές αξιοποίησης ή απαξίωσης του ανθρώπινου δυναµικού τους και µε διαδικασίες
αναµόρφωσης των απαιτούµενων εργασιακών ειδικοτήτων

•

ο εντοπισµός των προβληµάτων και των συνεπειών των παραπάνω για τους
εργαζόµενους στις Τράπεζες, τις εργασιακές σχέσεις και τους εργασιακούς θεσµούς
του κλάδου, ώστε να υπάρξει κατάλληλη προληπτική αντιµετώπισή τους από τα
ενδιαφερόµενα µέρη (Τράπεζες, συνδικάτα του κλάδου).
ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ”
( Α. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ - ∆. ∆ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ)
1.1. Εισαγωγή.
1.2. Οι θεσµικές αλλαγές στο γενικότερο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον.
1.3. Οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο του κλάδου στην Ελλάδα.
1.4. Ανταγωνισµός : θεωρητικό πλαίσιο, έννοια και µορφές στον τραπεζικό χώρο.

5. ‘Οροι ανταγωνισµού στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οι
πρόσφατες εξελίξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Α. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)
2.1. Τάσεις και πηγές αλλαγών στο διεθνές και στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
2.2. ∆ιαµόρφωση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού χώρου.
2.3. Οι Ελληνικές Τράπεζες στις Βαλκανικές και Παραευξείνιες χώρες.
2.4. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στο τραπεζικό σύστηµα.
2.5. Ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών (Business Process
Reengineering).
2.6. Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (bankassurance)
2.7. Νέες πρακτικές πωλήσεων και Marketing.
2.8. Οργανωτικές αναδιαρθρώσεις των Τραπεζών
2.9. Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός: οι διαµορφωνόµενες τάσεις
2.10. Τεχνολογία και κόστος εργασίας
2.11. ∆ιεθνή ποσοτικά στοιχεία
2.12. Παραρτήµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
& ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
( ∆. ΓΑΖΗΣ, Μ. ΜΥΖΗΘΡΑ)
3.1. Εισαγωγή
3.2. Χαρακτηριστικά, κατηγορίες, κύκλος ζωής των τραπεζικών προϊόντων
3.3. Βασικά χαρακτηριστικά και αντικείµενα της εµπειρικής έρευνας
3.4. Ανάλυση αποτελεσµάτων - πίνακες και σχολιασµός δεδοµένων από τις
Ελληνικές Τράπεζες
3.5. Συµπεράσµατα

6. Παράρτηµα: Σύντοµη περιγραφή του θεσµικού πλαισίου και της λειτουργίας
ορισµένων νέων τραπεζικών προϊόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΚΛΑ∆Ο

(Γ. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ - Γ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ)
4.1. Στοιχεία της αγοράς εργασίας και συστήµατα αµοιβής στον τραπεζικό κλάδο στην
Ελλάδα.
- το “παραδοσιακό” σύστηµα αµοιβής (Seniority System)
- το “αξιολογικό” σύστηµα αµοιβής (Merit System)
4.2. Βασικές συντεταγµένες του εκσυγχρονισµού στον κλάδο
4.3. Συστήµατα αµοιβής - βασικές θέσεις των µερών (εργοδότες - συνδικάτα)
4.4. Επιπτώσεις του εκσυγχρονισµού στα συστήµατα αµοιβής
4.5. Επιπτώσεις στις βασικές αποδοχές
4.6. Επιπτώσεις στην κοινωνική προστασία
4.7. Επιπτώσεις στις πρόσθετες αµοιβές
4.8. Τάσεις και πραγµατικότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
( Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΞΟΥΡΗ )
5.1. Βασικές τάσεις και εξελίξεις στην Ευρώπη.
- τάσεις της απασχόλησης
- εξελίξεις που επηρεάζουν την αλλαγή των προσόντων
-επιπτώσεις στην οργανωτική δοµή και τη διάρθρωση του προσωπικού
- ο νέος ρόλος των ∆ιευθύνσεων Προσωπικού
- απαιτούµενα χαρακτηριστικά του διοικητικού στελέχους
- τα νέα χαρακτηριστικά στο τραπεζικό κατάστηµα
- τάσεις στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση.
5.2. Η κατάσταση και οι προοπτικές στην Ελλάδα.
- απασχόληση / εξελίξεις και προοπτικές
- ειδικότητες και διάρθρωση προσωπικού
- οι νέες εργασιακές απαιτήσεις
- εκπαίδευση και επιµόρφωση
5.3. Προτεραιότητες και ανοικτά ζητήµατα για τις εργασιακές σχέσεις.

