Neapolis University
HEPHAESTUS Repository

http://hephaestus.nup.ac.cy

Department of Economics and Business

þÿMaster of Business Administration (œ’‘)

2020-05

þÿ— µÁ³±Ã¹±º® ¹º±½¿À¿¯·Ã· º±¹
þÿÀ±Á±º¯½·Ã· ÄÉ½ ÅÀ±»»®»É½ ÄÉ½
þÿÄÁ±Àµ¶Î½ ÃÄ¿ ÃÍ³ÇÁ¿½¿ ÄÁ±Àµ¶¹ºÌ
þÿÀµÁ¹²¬»»¿½. œ¹± µ¼Àµ¹Á¹º®
þÿ´¹µÁµÍ½·Ã· ÃÄ¿ ÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌ
þÿºµ½ÄÁ¹ºÎ½ ÅÀ·ÁµÃ¹Î½ ÄÉ½ µ»»·½¹ºÎ½ ÄÁ±Àµ¶
þÿ•ÅÃÄÁ±Ä¯¿Å, §Á¹ÃÄ¯½±
þÿ ÁÌ³Á±¼¼± ”¹¿¯º·Ã·Â •À¹Çµ¹Á®ÃµÉ½, £Ç¿»® Ÿ¹º¿½¿¼¹ºÎ½ •À¹ÃÄ·¼Î½ º±¹ ”¹¿¯º·Ã·Â,
þÿ ±½µÀ¹ÃÄ®¼¹¿ •µ¬À¿»¹Â ¬Æ¿Å
http://hdl.handle.net/11728/11612
Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (DMBA650)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ
ΜΑΙΟΣ 2020

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ευχαριστίες

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της
διπλωματικής μου εργασίας, τον κύριο Παπαδημητρίου Χρήστο για την καθοδήγηση
του καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους υπαλλήλους της Τράπεζας, οι οποίοι συμμετείχαν στα ερωτηματολόγια και με
βοήθησαν καθοριστικά να ολοκληρώσω την έρευνα μου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω
την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τους γονείς μου και τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας, οι οποίοι με στήριξαν με κάθε μέσο σε όλη αυτήν την προσπάθεια.

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2009, οδήγησε σε ένα ταχύτατα
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου επιβίωσαν μόνο οι οργανισμοί που
προσαρμόστηκαν άμεσα στα νέα δεδομένα. Η προσαρμογή του τραπεζικού κλάδου
στις νέες συνθήκες, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την απόκτηση και τη διατήρηση
των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που
πραγματοποιήθηκαν, δημιούργησαν νέα εργασιακά δεδομένα, αφαιρώντας κεκτημένα
δικαιώματα των εργαζομένων και δημιουργώντας νέες εργασιακές συνθήκες. Οι
αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στα συστήματα αμοιβών, στις συμβάσεις εργασίας και
στις τεχνικές παρακίνησης των τραπεζικών υπαλλήλων.
Η διατριβή παρουσιάζει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στον εργασιακό χώρο
των Ελληνικών Τραπεζών, μέσα από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζεται
σύντομη ιστορική αναδρομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, του εργατικού τους
δυναμικού καθώς και οι πολιτικές παρακίνησης που χρησιμοποιούνται από τα
ιδρύματα σύμφωνα με τις ιστοσελίδες τους. Γίνεται αναφορά στο εγχώριο τραπεζικό
γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση του μετά τις συγχωνεύσεις της περιόδου 1994-2013.
Τέλος, αναφέρονται οι κυριότερες επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις
εργασιακές σχέσεις των τραπεζικών υπαλλήλων, όπως καταγράφονται στη σχετική
βιβλιογραφία.
Παρατίθονται οι βασικότερες θεωρίες παρακίνησης, ώστε να γίνει κατανοητό
το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε η σύνταξη του ερωτηματολογίου
της έρευνας. Παρουσιάζονται ενδεικτικά, θεωρίες που αφορούν τη φύση και τη
διαδικασία της παρακίνησης.
Τέλος γίνεται αναφορά στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που πρόσφατα
άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα.
Σκοπός της εμπειρικής διερεύνησης είναι να καταγράψει τις απόψεις των
εργαζομένων σε κεντρικές υπηρεσίες τραπεζικού ιδρύματος σχετικά με τις αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν στην εργασιακή ικανοποίηση, στις εργασιακές σχέσεις και στις
μεθόδους παρακίνησης και ηγεσίας. Διερευνάται η γνώμη των συμμετεχόντων για τα
μέτρα προστασίας που πάρθηκαν και για τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις από
3

την πρόσφατη πανδημία του κοροναϊού Covid – 19. Τα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Λέξεις κλειδιά : κεντρικές υπηρεσίες τραπεζών, παρακίνηση, Covid – 19
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ABSTRACT
The global financial crisis of 2009 led to a rapidly developing business
environment in which only organizations that have already achieved to conform with
the new data, managed to survive. As far as the bank sector is concerned, the
incorporation of the new situation is obviously an advantage for the acquisition and
maintenance of its competitive assets. The consequential mergers and acquisitions that
took place presented new working data because employees lost their rights, but also
new working conditions were created. All these changes are obvious in the payment
systems, in the working agreements and in the methods through which bank employees
are motivated.
The dissertation presents, the changes that were made in working field of the
Greek banks through the mergers and acquisitions and took place during the financial
crisis. A brief historical recursion will be made in the native Bank situation (19942013), in the four systemic Greek banks, their workforce and the motivation strategies
that are applied. The most important consequences of the mergers and acquisitions on
the working relations of the bank employees will be presented.
The basic motivation theories will be analytically stated, in order for the readers
to understand the trestle on which the structure of the questionnaire is based on. The
theories have to do with the nature and the procedure of motivation.
Finally, there will be a reference to the flexible types of working conditions that
have been used lately.
The aim of this empiric exploration is to note down the aspects of people that
work in a bank institution and are related with the immense changes that were made in
the working field and the motivation and leadership procedure that is followed by their
supervisors. What has to be mentioned is that it will be taken into consideration the
opinion of all these people that took part in the questionnaire as far as the measures of
protection and the consequences in the working relations - because of COVID 19 - are
concerned. The results of the present dissertation will provide useful information.
Key words : central services, motivation, Covid - 19
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